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Uma cidade (quase)
perfeita: a “cidade grega”
segundo os positivistas

JOSÉ ANTONIO DABDAB TRABULSI

Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMÉ Ce travail a pour but d’étudier la vision des historiens “positi-
vistes” de la cité grecque, notamment en ce qui concerne la question de
leur vision globale et leur jugement concernant le caractère de “modèle”
de cette forme politique. Il semble que, pour eux, la cité grecque est une
cité parfaite, ou presque parfaite, car elle a un défaut important. Nous
essayons de dégager certaines motivations et certains conditionnements
dans leurs choix. Ce texte est une partie d’un ensemble de travaux sur
les “cités grecques” du XX e siècle. Il a été écrit avec l’appui de la CA-
PES (Ministère de l’Education du Brésil).

RESUMO Este trabalho tem por objetivo estudar a visão dos historiado-
res “positivistas” da cidade grega, especialmente no que se refere à
questão de sua visão global e seu julgamento em relação ao caráter de
“modelo” desta forma política. Parece que, para eles, a cidade grega é
uma cidade perfeita, ou quase perfeita, pois ela tem um defeito impor-
tante. Tentamos identificar certas motivações e certos condicionamen-
tos nas escolhas destes autores. Este texto é parte de um conjunto de
trabalhos sobre as “cidades gregas” do século XX. Ele foi escrito com o
apoio da CAPES.
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Mots-clés cité grecque, historiographie, positivisme, histoire grecque,
pensée française.

Palavras-chave cidade grega, historiografia, positivismo, história gre-
ga, pensamento francês.

Na segunda metade do século XX, tornou-se frequente começar os
trabalhos de história em geral e de história grega em especial, com uma
crítica mais ou menos acerba, mais ou menos desdenhosa, das manei-
ras e práticas “positivistas”. Esta atitude chegou a se constituir em uma
moda, um reflexo, quase uma obrigação para quem quisesse ser levado
a sério. Esta reação anti-positivista foi tanto mais violenta quanto,ao lon-
go de toda a primeira metade do século XX, esta abordagem, que nos
nossos meios é frequentemente identificada com o “humanismo tradici-
onal”, foi dominante e até hegemônica, na área de expressão francesa
ainda mais que em outras. Weber era pouco conhecido e pouco discuti-
do, o marxismo limitado a um canto pouco ou nada frequentado por his-
toriadores da antiguidade, muito conservadores, e a antropologia prati-
cada apenas por marginais ou “loucos simpáticos” como Jeanmaire ou
Gernet, rejeitados para as margens do sistema.

Neste fim de século, a moda mudou, e começa a se dizer que os
positivistas foram denegridos e que se exagerou e se desnaturou o que
eles disseram, com o objetivo de desqualificá-los. O que é exato, com
muita frequência, mas não é suficiente para explicar esta nova atitude.
Volta a um modelo abandonado, para melhor sair dos modelos que o
substituíram, e que por sua vez aparecem hoje como insuficientes? Con-
vergência real de opiniões com elementos de um método, senão de uma
ideologia, neste fim de século de “restauração”?

O que é certo, em todo caso, é que, no que se refere aos trabalhos
sobre a cidade grega, quer seja para criticar ou para relativizar as críti-
cas, falou-se sem saber muito bem o que, pois há muito estes autores
não são mais lidos. Toda uma geração — a minha — foi formada com
textos que recusavam a contribuição destes autores. É a razão pela qual
eu penso ser útil propor um estudo “literal” da cidade grega “positivista”.
Tomo este termo no seu uso corrente, tal como ele é entendido nos mei-
os dos estudos clássicos, sem preocupação de rigor filosófico. Conside-
ro o conjunto da produção, mas limito a análise à primeira metade do
século, enquanto esta análise foi aplicada “sem complexo”, pois depois
o ataque foi tão forte que até os positivistas negavam aplicar o modelo.
Houve um positivismo “envergonhado” (mas isto parece quase termina-
do hoje) que não se presta tão bem à análise. Mas eu não renuncio a
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tentar observar o que, já durantes os anos de glória, anuncia o declínio
fulminante desta abordagem, que marcou uma época em que os estu-
dos gregos tinham ainda um impacto muito forte ( ainda que em diminui-
ção rápida) sobre as ciências humanas.

Neste texto, estudo um aspecto específico do problema, a saber, o
julgamento global dos autores desta corrente acerca da cidade grega.
Parece que ela é, para eles, uma cidade perfeita, ou quase. Ele faz parte
de um conjunto de textos onde estudo vários aspectos desta cidade
grega dos positivistas; aspectos, de configuração, mas também aspec-
tos de ideologia ou aspectos de método. Como a produção é enorme, e
para poder realizar um estudo atento aos textos, foi necessário escolher.
Tentei fazer uma escolha que seja variada mas representativa do equilí-
brio de influência e de notoriedade que existia na época. Assim, certos
autores estão mais presentes, como Francotte, Jardé, Cloché, Glotz ou
os dois Croiset. Como a minha intenção é a de estabelecer, a longo pra-
zo, uma avaliação, uma comparação entre as diversas “cidades gre-
gas”, os paralelos, as analogias, as confrontações, as antecipações em
relação a autores mais recentes são frequentes e voluntárias. Parece-me
desejável fazer uma historiografia da cidade grega que seja ao mesmo
tempo e na medida do possível uma história da cidade grega, senão até
uma proposição de cidade grega.

A cidade grega, e sobretudo a ateniense, é, para os autores positi-
vistas, uma cidade quase sempre positiva, um modelo. E isto nos cam-
pos os mais diversos. Segundo A. Croiset, por exemplo, o ateniense,
contrariamente aos asiáticos e aos trácios, “não gostava dos suplícios
cruéis”, e “não tinha gosto pela violência”. Era “um civilizado”. É verdade
que algumas de suas práticas não estavam de acordo com “o sentimen-
to moderno”, mas “vestígios análogos da barbárie primitiva subsistiram
muito tempo na Europa moderna”. A modernidade relativiza os defeitos
atenienses. As formulações deste autor têm um equilíbrio favorável ao
que havia de melhor, sem ocultar o lado sombrio, mas quase sempre
relativizando os aspectos negativos. Assim, “se eles admitiam ainda o
emprego da tortura judiciária em relação aos escravos, eles a rejeitavam
em relação aos homens livres. Se eles aplicavam a pena de morte com
mais frequência do que gostaríamos, era pelo menos através do proce-
dimento menos bárbaro e menos sangrento possível”. Segundo A. Croi-
set, as lutas políticas foram “clementes” em Atenas e o ostracismo “não
era muito cruel”. As anistias são frequentes e generosas. “Nenhuma his-
tória”, diz ele, “é menos sangrenta que a da democracia ateniense”, e
“as violências que encontramos na história de Atenas são sobretudo da
responsabilidade dos grupos aristocráticos que se vingam, em alguns
períodos efêmeros de reação”. Nesse contexto, ele minimiza as violênci-
as imperiais, por exemplo (A. CROISET, 1920: 132-136). É preciso reco-
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nhecer, diz ele, que em suma “o governo interior de Atenas não foi ruim,
o que quer que digam seus detratores”. Ele proporcionou dois séculos
de estabilidade, ele evitou os conflitos “revolucionários”. Se por um lado
os defeitos são os de todos os homens em todas as épocas, por outro
lado as qualidades “são de um tipo raro e realmente superior”. Para A.
Croiset, a melhor prova de que a democracia não cometeu erros graves,
é que a tirania não teve qualquer chance de se impor e “isso é tanto mais
digno de nota quanto a substituição de democracias por tiranias era por
assim dizer uma lei da ciência política grega”, argumento bem ajustado
e pouco utilizado por outros autores. À questão sobre o que pensar a
respeito da democracia antiga, ele responde: “concedemos sem esfor-
ço aos oradores atenienses e aos defensores da democracia que esta
forma de governo corresponde a um ideal muito nobre”, que seus princí-
pios respeitam “a dignidade humana” e favorecem a iniciativa pessoal,
“fonte de todo progresso intelectual e material”. Há, é verdade, inconve-
nientes, como um excesso de individualismo, que leva ao egoísmo, à
inveja, à luta de classes, e um excesso de liberdade, que leva à agitação
e à anarquia. A democracia não é “o mal em si” como pensava Platão,
mas “não é também uma panacéia capaz de remediar a todos os males
das sociedades humanas”. As formas de governo são um enquadra-
mento e tudo depende do “valor dos homens”, na “busca inteligente e
ativa do bem público; não do bem de alguns, nem mesmo do bem da
maioria em detrimento da minoria, mas do maior bem possível para to-
dos os cidadãos”, lei suprema que ele chama de “solidariedade”. As
críticas formuladas contra a democracia ateniense, diz ele, são feitas
por filósofos, cujos próprios sistemas são muito inferiores à beleza da
natureza, da vida real, e “quando examinamos os fatos sem tomar parti-
do, somos levados a reconhecer que a democracia ateniense foi uma
das maiores criações do gênio grego”, já que a humanidade nunca co-
nheceu um período em que um grupo político tenha sido verdadeira-
mente mais “civilizado”. E isto é “um balanço glorioso”, “pois qual pode-
ria ser, em suma, o objeto ideal da vida de um povo, senão o de marcar
seu lugar na primeira fila daqueles cujos exemplos constituem a trama
da evolução humana civilizada ? (A. CROISET, 1920: 207-214, 331-333,
256-258). Não é difícil adivinhar que, em sua própria trama, a França
constitui o elo mais recente.

M. Croiset, quanto a ele, tem uma visão mais equilibrada dos prós e
contras; o que é comum a todos esses autores é a enorme necessidade
de julgar. Entre os gregos, houve por um lado uma magnífica expansão
dos valores individuais, favorecida por um regime de liberdade e pela
exaltação do sentimento nacional; e por outro lado, a falta de uma dire-
ção firme e de objetivos a longo prazo, muitas imprudências e entusiás-
mos sem reflexão, uma justiça insegura e caprichosa, opiniões degene-
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rando em facções”. Além disso, “o direito grego não oferece a bela con-
tinuidade de desenvolvimento do direito romano” (M. CROISET, 1922:
115). No Humanismo tradicional, havia uma espécie de repartição das
glórias, sendo que a filosofia ia para os gregos e o direito para os roma-
nos. Se a educação era sumária mas suficiente para os homens, a das
mulheres “deixava a desejar”. Aliás, não havia sistema educativo e a
educação não aprofundava muito os conhecimentos. Mas “o inconveni-
ente disso era menos sensível numa época em que o total de conheci-
mentos necessários a um espírito instruído estava longe de ser o que é
hoje”. Saber e modernidade estão aqui como uma parelha, no seu orgu-
lho de contemporâneo que acredita no progresso. Ou seja, os gregos
foram bem melhores no “desenvolvimento pessoal do indivíduo” do que
“na própria organização da sociedade”, e do ponto de vista coletivo,
houve “tentativas e experiências válidas”, “mas nenhuma delas totalmente
feliz”, e portanto nenhuma que possa ser proposta como exemplo a um
Estado moderno”. Aqui, é principalmente a questão da representação
que está em jogo. Mas, quanto à forma de vida, houve um esboço de
uma vida social superativa, sociável, estimulante. Nas artes como na
literatura, ela realizou “tipos de beleza que nunca foram superados” (M.
CROISET, 1922: 230-239). Isso é um consenso entre os classicistas, muito
reticentes a outras formas de arte. Para Hatzfeld também, a preocupa-
ção com a verdade e essa busca da perfeição “nunca foram superadas”
(HATZFELD, 1926: 16). Posições que arrastam muitos preconceitos e
que, logo em seguida, darão um ar “empoeirado” a esses autores. Até
para um autor mais comedido, como M. Croiset, “temos lá bens incon-
testáveis, que conferem à Grécia antiga o direito de ser considerada
como a principal educadora do mundo moderno” (M. CROISET, 1922:
238).

Para um cristão praticante como Festugière, “a cidade grega do sé-
culo V é, no próprio sentido, uma Igreja, ou se se preferir, um tipo de
Ordem religiosa”, exclusiva, uma comunidade de almas, em busca do
bem. É a noção de cidade, de comunidade cívica que, na Grécia, leva à
de civilização e “o ensinamento dos doutores cristãos, longe de repudiar
estes dados adquiridos pelas forças da razão, confirma-os, justifica-os,
dá a eles enfim uma significação plena graças à contribuição do Evan-
gelho” (FESTUGIERE, 1947: 60-77). Festugière se insere na tradição cristã
do século XIX — que está longe de ter desaparecido no início do século
XX — que tenta fazer da Grécia uma espécie de protocristianismo.

Segundo Glotz, há muita coisa positiva, até o século V. O cidadão
ateniense desfruta, desde Sólon, do habeas corpus (GLOTZ, 1928: 132).
Se é verdade que havia “uma certa confusão entre lei e decreto”, os
Modernos, que até inventaram decretos-lei, não estão em situação “de
jogar a primeira pedra na democracia ateniense” (GLOTZ, 1928: 176). O
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paralelo moderno é, em Glotz, com maior frequência, em vantagem dos
Antigos. A realidade antiga é por vezes até única: “uma democracia ca-
paz de conferir o poder supremo mais de trinta anos a um Péricles certa-
mente não sofria de falta de seriedade nem de continuidade, e dava, ao
contrário, uma prova única na história do mundo” (GLOTZ, 1928: 228).
Um bom exemplo da atitude de Glotz pode ser encontrado em seu estu-
do de várias páginas do sistema judiciário de Atenas. Ele o defende de
ponta a ponta. Examina as críticas, estabelece os fatos e os justifica. Ou
eles são um progresso em relação às épocas anteriores, ou eles são
coerentes com a ordem política da cidade, ou eles são inclusive superi-
ores a qualquer outro sistema: fim da vendeta, júris populares, misthos
que prolonga uma justiça que sempre tinha sido paga, ausência de ve-
nalidade possível em razão do grande número de jurados, multas e con-
fiscações numerosas que preservavam a dignidade do cidadão contra
as violências físicas, justiça cara mas paga pelo seu próprio funciona-
mento, um direito ainda movediço mas facilmente compreendido por to-
dos. Em relação a cada crítica possível, Glotz encontra uma contraparti-
da positiva (GLOTZ, 1928: 259). No século IV, ao contrário, as coisas vão
piorando. Tomemos um outro exemplo, o de uma Assembléia que “vai
exercer um poder cada vez mais “tirânico”, “fazendo prevalecer cada
vez mais os interesses privados sobre a utilidade comum”, “de tal forma
que a cidade nunca pareceu tão poderosa quanto na época em que os
indivíduos, ao explorá-la, prepararão a sua ruína”. E é “um curioso espe-
táculo”, o oferecido pela soberania popular no século IV: “ela vai se de-
bater constantemente entre a tendência absolutista que lhe é natural, e
uma necessidade hereditária em opor leis ao caprichos dos decretos”
(GLOTZ, 1928: 335). Há aqui uma análise à maneira de Benjamin Cons-
tant, mas muito corrigida, nesta afirmação de uma “tendência absolutis-
ta natural” contida pela “necessidade hereditária” de equilíbrio. Ou seja,
mesmo em declínio, o fundo da cidade grega é sadio.

P. Cloché, quanto a ele, leva sua simpatia até o século IV. Ele analisa
os “efeitos sociais” do regime democrático, sobretudo o sistema fiscal e
os processos que ele gerou. Ele não nega que os ricos atenienses te-
nham estado sob pressão no século IV, que certas trierarquias tenham
sido pesadas, que certos julgamentos tenham sido injustos. Mas ele não
aceita a acusação de que fosse um sistema iníquo de opressão e espo-
liação dos ricos. Ele constata, por exemplo, que a riqueza se manteve e
até aumentou no século IV, que as opiniões e queixas são provenientes
em sua maioria das classes ricas ou de adversários da democracia. Ele
conclui em seguida que a situação dos ricos em Atenas no século IV
estava longe de ser intolerável (CLOCHÉ, 1951: 230-255). Segundo Clo-
ché, o governo e a administração da democracia no século IV sofrerem
algumas mudanças, mas, no conjunto, eles não são piores que no sécu-
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lo V, e o regime soube encontrar as correções e garantias contra os pe-
rigos que o ameaçavam. Cada vez que a aplicação total de seus princí-
pios (sorteio, soberania popular total, anualidade, remuneração, etc.) se
tornava perigosa, eles inventavam uma solução (CLOCHE, 1951: 209-
229). Cloché, no conjunto, vê ainda menos “defeitos” que Glotz, que ele
aliás contesta muitas vezes. Mas ele tem uma abordagem mais descriti-
va do assunto, menos comprometida com uma “defesa” da experiência.
Ele permanece mais neutro, o que não o impede de se opor frequente-
mente a Guiraud e Foucart, que ele considera injustamente hostís ao
regime.

Jardé, professor secundário, é um laico convicto. Sua abordagem
da religião da cidade é muito elogiosa: “o culto público é celebrado sob
a presidência dos magistrados da cidade; eles são ajudados pelos sa-
cerdotes. Estes últimos não formam um clero,no sentido moderno da
palavra; eles não vivem isolados dos outros cidadãos; eles não preci-
sam ensinar o dogma ou pregar a moral. eles têm um papel inteiramente
formalista: realizar as cerimônias prescritas segundo as tradições e os
ritos”. Aqui, o laico moderno joga a religião grega contra os clericais de
seu próprio tempo. Sua opinião é de que uma religião, como a da Grécia
antiga, sem dogma e sem clero, é mais livre: “a religião grega não com-
porta dogmas, ela é apenas um conjunto de práticas. Se o fiel realiza
estritamente os ritos, se ele pronuncia exatamente as palavras necessá-
rias, ele obriga, por assim dizer, o deus a lhe conceder o que ele pede”.
Isto é para ele tão positivo que ele pode reconhecer sem problemas que
a religião grega é ainda próxima da religião “primitiva”, no início até “tão
grosseira quanto a dos povos selvagens” e que se “adorava os fetiches,
árvores ou pedras, animais sagrados”. Se os deuses tomaram forma
humana, os sacrifícios humanos duraram até a época histórica, sacrifíci-
os reais e não por substituição (e ele cita o “caso” que precedeu a bata-
lha de Salamina, muito discutido) (JARDE, 1914: 153-155). Esta religião
é tão salutar que ela chega a abrandar “os rigores da guerra” (JARDE,
1914, 213), o que é de uma eficácia tanto maior quanto, aos olhos de
Jardé, os gregos são mais “outros” ou diferentes no campo da guerra do
que em qualquer outro: puro direito da força, maus tratos contra os ven-
cidos, nenhuma distinção entre combatentes e não combatentes, guerra
feita às coisas tanto quanto aos seres. Em relação a todos esses ele-
mentos, há uma melhoria na época clássica, e até um esboço, no século
IV, de uma “ideologia da paz”. Mas, e é muito grave, a guerra permane-
ce sendo um obstáculo à unidade (JARDE, 1923: 317-325).

Aymard também considera a importância da guerra como um defei-
to, que destruiu muito capital, muitos recursos humanos, muita energia.
Sem a guerra, a Grécia teria dado “à humanidade uma lição intelectual e
artística ainda mais impressionante” (AYMARD, 1953: 293). Esta lição à
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humanidade é um artigo de fé da Grécia “positivista”. Vindo tarde de-
mais (1953) para um elogio sem limites, Aymard encontra compromissos
interessantes; acerca da cidade democrática, por exemplo. Ele precisa
reconhecer que “a democracia ateniense, quando a confrontamos com
nossas concepções modernas, aparece como uma oligarquia de fato,
simplesmente menos restrita que as oligarquias de direito”. A cidade é a
coletividade dos cidadãos, e considera independência e dominação
como a mesma coisa; é portanto “o egoísmo normal da cidade no plano
internacional que, transposto ao plano interno, toma a forma do egoísmo
dos cidadãos”. Quanto maiores são as vantagens materiais e morais,
“mais é preciso vigiar o direito de se beneficiar delas” (AYMARD, 1953:
319-320). Portanto, para Aymard, a exclusão é condenável se nos colo-
camos do ponto de vista moderno, mas ela é lógica no sistema de pen-
samento da polis. Aymard consegue, desta maneira, un equilíbrio entre
o rigor da análise histórica e o dever de consciência do cidadão moder-
no, que não se priva de buscar na história modelos positivos para a sua
época. Pois, segundo Aymard, há tantas coisas a conservar, como a arte
clássica, a uma só vez particular e universal pela sua mensagem huma-
na (AYMARD, 1953: 351-352), que existe um alcance intemporal. Em
mais de uma passagem ele defenderá, aliás, a utilização da expressão
“milagre grego” (AYMARD, 1953: 270, 285), entre aspas mas utilizada de
forma positiva, sem qualquer contestação; o que o conduz muitas vezes
a minimizar as contribuições estrangeiras, em especial as orientais (AY-
MARD, 1953: 270-278). Aymard se situa no final de um esforço que co-
meça a perder fôlego (1953), que é o de buscar na Antiguidade modelos
“imediatos” ou “no primeiro grau”, como poderíamos dizer. Meio século
mais cedo, Francotte podia sem problemas a uma só vez considerar a
sofística em parte responsável pela consolidação na opinião pública de
uma visão desfavorável ao trabalho, mas julgar que se deve perdoá-la,
pois trazia aos jovens de então “um ideal muito belo e muito grande”
(FRANCOTTE, 1900, v1: 240). A visão sistêmica das outras abordagens
da cidade grega, que vão emergir em seguida, tornará esses jogos de
prós e contras caducos por muito tempo.

Mas, se havia tantas coisas a se conservar, tantas lições a se apren-
der e até um “milagre” laico à moda de Renan, era preciso confessar,
como diz Picard, que “na Grécia, nem tudo ia como no melhor dos mun-
dos” (PICARD, 1930: 74). E, num balanço “globalmente positivo”, havia
uma lacuna bem grande: a falta de unidade nacional.

Para Laurent, a falta de unidade nacional é algo ”a menos” na cultu-
ra grega. É um fenômeno tenaz, que retorna quando se acreditava que
estivesse superado, depois da morte de Felipe e Alexandre, esta “multi-
plicidade de pequenas cidades gregas, com sua impotência e sua incu-
rável hostilidade entre elas” (LAURENT, 1933: 39). E ele é responsável
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por graves defeitos: “nada parou o individualismo desenfreado dos Es-
tados gregos, nem suas ambições, nem seus conflitos, nem mesmo a
perspectiva de que a formação de uma Grécia unida e poderosa pudes-
se pôr fim às querelas sociais ou pelo menos limitar seus efeitos. Já que
a multiplicidade dos Estados favoreceu na Grécia a instabilidade social”
(LAURENT, 1933: 172). Mas este excesso de conflitos sociais, aliás pou-
co indicado pela historiografia, não é a mais grave das consequências
da desunião.

Segundo Festugière, “o exemplo da Grécia” é que “por não ter apren-
dido a se unir, as cidades gregas desmoronaram; por não terem querido
jamais sacrificar a mínima parcela de sua liberdade, elas acabaram per-
dendo-a inteira”, e isso “é uma grande lição” (FESTUGIÈRE, 1947: 120).
Esta necessidade de uma união condiciona muitas análises específicas.
Assim, para Jardé, “jamais os gregos estiveram, como depois de Sala-
mina e Patéia, tão perto de realizar a unidade nacional”, “e entretanto
este acordo foi efêmero”; “imediatamente depois do perigo ter passado,
a política egoísta e ciumenta das cidades reapareceu”, Esparta recuan-
do voluntariamente por medo de estar fora de casa e dos contatos com
o estrangeiro, e “um legítimo orgulho inspira nos atenienses o desejo de
empreender grandes coisas”. “Atenas pode pretender ser a capital polí-
tica da Grécia e realizar, sob sua direção e em seu proveito, a unidade
nacional”. É exatamente esta a política de Péricles, “sem contradição o
maior homem de Estado que a Grécia teve”. Péricles “estende sua visão
bem além do quadro estreito da cidade”, ele quer associar os outros
gregos a uma obra comum (liga defensiva, colonização), mas sua políti-
ca internacional foi um fracasso em razão “do ciúme das outras cida-
des” (JARDE, 1923: 346-353). Jardé está claramente projetando “objeti-
vos” modernos sobre a política antiga, enquanto que interpreta as cau-
sas do “fracasso” a partir de raciocínios da historiografia antiga (como
aqui as causas “psicológicas” têm preeminência). E ele reinterpreta a
história do império ateniense; para ele, “Péricles não obedecia a motivos
egoístas” (JARDE, 1923: 353), sem falar nem um pouco da busca da
glória pessoal ou do phoros imperial.

Segundo Jardé, este particularismo é muito profundo: “desde que
um Estado grego tem consciência de sua força, ele visa a hegemonia e
naturalmente retoma a política do Estado que antes dele detinha o impé-
rio” (JARDE, 1923: 398). Esta observação de caráter geral, certamente
inspirada no diálogo de Mélos, será bem mais tarde retomada por Finley,
que terá a inteligência de não apenas reconhecer o fato, mas de fazer
disso um quadro geral de análise, uma teoria da liberdade antiga, sem
que isso seja, como vemos aqui, uma “descoberta” dele. Neste contexto
sem esperança, a conquista macedônica mostra a exaustão e a ruína
das guerras sucessivas. O fracasso das tentativas de união abre o cami-
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nho aos jovens estados do Norte. Os Macedônios, povo “semi-bárbaro”,
conduzido por uma monarquia “com verniz helênico”, terão neste cam-
po um papel mais importante, para a história universal, que a expansão
ática (JARDE, 1923: 5-8, 393). Jardé dedica toda uma parte de um de
seus livros à “unidade helênica”: ele enxerga uma “unidade moral”, com
comunidade de língua, de religião, de costumes, e descarta “a raça”. E,
é óbvio, não há unidade política (JARDE, 1923: 281). O problema da
“unidade” grega (diríamos hoje, para este sentido, “identidade”) era tan-
to mais importante, e de difícil solução para os autores desta época,
quanto a unidade política não existia, enquanto que para eles, em sua
época, a unidade política era elemento fundamental da identidade naci-
onal.

Segundo Hatzfeld, junto com o império de Atenas, desaparecia “a
primeira tentativa, sem dúvida brutal e pouco hábil, de uma organização
comum ao helenismo”. Ele examina também as “tentativas” espartana,
tebana, etc., como se a unidade tivesse sido um objetivo e até um desti-
no. Após numerosas páginas acerca dos conflitos militares do século IV,
ele se pergunta se “lá onde Atenas, Esparta, Tebas tinham fracassado,
outra potência saberia ter mais sucesso?” (HATZFELD, 1926: 188-208).
Sua atitude crítica em relação aos conflitos entre cidades o conduz a um
julgamento positivo sobre a dominação de Felipe, que abre uma era de
“paz” e de “prosperidade” para a Grécia, ainda que se deva “tentar com-
preender o que podia haver de monstruoso para um grego do século IV
a união das cidades helenísticas sob a autoridade de uma monarquia
feudal e semi-bárbara” (HATZFELD, 1926: 231). Esta opinião, que enca-
ra a fragmentação política como algo ”a menos”, como uma “carência”,
é ainda mais clara em outros autores: “esta brilhante civilização tinha um
ponto fraco. Ela era fundada sobre o princípio da cidade”. Mas Hatzfeld
sabe enxergar longe e chega a ultrapassar o nacionalismo limitado de
outros autores, colocando o dedo no problema contemporâneo que es-
tava por trás dessa obsessão pela unidade não realizada da Grécia. Ele
diz: “quanto à idéia de uma união política entre todos os gregos, ela teria
sem dúvida parecido tão absurda a um contemporâneo de Pisístrato,
quanto a um francês do século passado a idéia dos Estados Unidos da
Europa” (HATZFELD, 1926: 105).

Assim, vemos um Cloché explicar e justificar página após página a
política externa de Atenas, minimizando as críticas que foram feitas (CLO-
CHE, 1951: 70-90). As explicações acerca das divisões entre os gregos
são sempre muito detalhadas, e remetem ao sentimento de decepção
que pode inspirar em muitos autores o espetáculo da divisão da Europa,
e os conflitos da primeira metade do século XX. Donde, talvez, os lamen-
tos retrospectivos sobre a falta de unidade grega. Até aqueles para os
quais o destino das cidades gregas “era provavelemente faltal” diante
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do poderio superior das monarquias militares, atribuindo o fim da cidade
a causas externas, como é o caso de A. Crosiet, mesmo estes se lamen-
tam quanto ao “espírito de autonomia que tornava impossível na Grécia
o estabelecimento de qualquer confederação durável” (A. CROISET, 1920:
242-248).

Glotz é um caso quase caricatural de “obsessão compulsiva” em
relação à unidade grega. Segundo ele, “várias tentativas foram feitas
para remediar o problema da divisão, introduzir as cidades em quadros
mais amplos. Mas elas exigiam a renúnica a uma parte da soberania;
elas sempre se chocaram com uma insuperável repugnância”. Este “par-
ticularismo estreito e ciumento” expunha “a raça inteira” a ameaças. Um
liberal sempre tem muita dificuldade em entender a recusa dos gregos
em abandonar o exercício direto da soberania, mesmo quando ele vê
com inteligência os aspectos positivos do particularismo, como uma maior
variedade das formas políticas e culturais, uma emulação entre as diver-
sas experiências, uma solicitação a todas as energias (GLOTZ, 1928:
39-40). E mesmo quando ele restitui a dimensão de escolha neste parti-
cularismo: eles permaneceram muito tempo “sem aspirar à unidade pa-
nhelênica, pois aos seus olhos a grande superioridade dos gregos resi-
dia precisamente em sua concepção da polis. O mundo bárbaro é com-
posto de monarquias monstruosas mas inorgânicas”. Mesmo nesses
momentos ele não deixa de ver a falta de unidade como um defeito. Em
Glotz, em 1928, há certamente também uma grande fadiga em relação à
guerrra e o sentimento de desproporção entre o que estava em jogo e o
custo do conflito de 1914-1918, que ele transplanta para a história gre-
ga: “a história da Grécia antiga não é mais que um tecido de guerras
mesquinhas e cruéis, onde todos os furores de que é capaz o patriotis-
mo se desencadeiam para a conquista de alguns lotes de terra e alguns
pedaços de mato” (GLOTZ, 1928: 37-39). Ora, se nós podemos aprovar
sua repugnância em relação a estes massacres antigos e modernos, a
análise em si sai diminuída, pois a guerra antiga era, mais ainda que a
moderna, uma questão material, na medida em que ela constituía, num
mundo sem “crescimento econômico”, o único modo de enriquecimento
“visível”, e tinha em razão disso um atrativo ao qual era difícil resistir.

A obsessão de Glotz pela unidade não realizada da Grécia é tão
grande, que ele alinha uma sequência de “ocasiões perdidas” que real-
mente merece admiração. Ele explica, por exemplo, o medo que tinham
os tiranos da guerra e sua política de aliança através de casamentos, e
diz que “se o regime da tirania tivesse podido durar, quem sabe? talvez
ele tivesse rompido com a estrita autonomia das cidades e conduzido a
Grécia, senão à unidade, pelo menos a um tipo de federalismo” (GLOTZ,
1928: 124). A unidade por obra dos tiranos é um exagero que ele talvez
tenha sido o único a imaginar! Da mesma forma, no que se refere às
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concessões de cidadania ateniense, individuais ou coletivas, ele pensa
que “inaugurava-se assim uma política que teria transformado totalmente
a confederação ateniense e talvez mudado o curso da história, se, ao invés
de ter sido ditada na última hora por uma situação desesperadora, ela tives-
se sido adotada mais cedo e aplicada amplamente” (GLOTZ, 1928: 279).
É preciso ter de fato muita vontade que isso aconteça, para se chegar a
imaginar um tal cenário, tendo em vista as quantidades ínfimas de con-
cessão de cidadania ateniense. Ou ainda, no que se refere às ligas:
“duas grandes ligas se formaram, no século V, que foram tentativas enér-
gicas para por fim ao isolamento das cidades. Tendo Lacedemônia e
Atenas por chefes, elas teriam podido começar uma bela obra de unifi-
cação, se sua rivalidade não as tivesse lançado uma contra a outra de
modo a perpetuar a divisão” (GLOTZ, 1928: 279). Este argumento sobre
as ligas é bem mais frequente, mas não deixa de ser um prisma defor-
mante, que impede de ver a realidade dessas “enérgicas tentativas”, ou
seja, vontade de poder e de enriquecimento em detrimento dos vizinhos.
Essas tentativas se prolongam no século seguinte e, diz Glotz: “a fer-
mentação que trabalha a Grécia no século IV multiplica as tentativas de
concentração política onde aparecem pela primeira vez elementos do
sistema representativo” (GLOTZ, 1928: 367), o que é uma maneira de
contabilizar pontos favoráveis à “representação”, pois se ela tivesse re-
almente existido, ela teria permitido a unidade. A obsessão pela unidade
é tão forte em Glotz que ele dedica seu último capítulo à “unificação
política” (GLOTZ, 1928: 359 sq.), o que é propriamente incrível, pois se-
gundo ele mesmo não houve unificação; mas ele tinha tanta vontade ...

Num balanço comparativo, ele avalia que “assim, reconhecemos por
sinais seguros que a civilização grega, passando das pequenas cida-
des a grandes monarquias, ganhou em extensão, mas perdeu em valor”.
Ele fala então de direito, liberdade, igualdade, filantropia, que saem per-
dendo na mudança. Atenas, quanto a ela, “tinha traçado um programa
de reformas políticas e sociais que podia levar toda a Grécia a uma obra
de liberação grandiosa. Já a própria legitimidade, senão a necessidade,
da escravidão inspirava dúvidas. A evolução se delineava, e o objetivo
era visível. A falange macedônica parou tudo”. “Eis os fatos”, diz ele;
“não é portanto o macedônio que, na luta decisiva, representava o pro-
gresso, e o ateniense podia jurar que os vencidos de Queronéia não
tinham tido mérito menor, na defesa do patrimônio moral de sua pátria,
que os vencedores de Maratona, Salamina e Platéia” (GLOTZ, 1928: 399).
O seu sonho era a unidade, mas através de Atenas e, se necessário, sob
Atenas, donde sua posição sobre o Império pericleano. Vemos portanto
que a falta de unidade era talvez , finalmente, o único “defeito” ao qual
Glotz não consegue encontrar justificativas válidas. E isto é muito sinto-
mático.
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Francotte é, neste campo, um caso totalmente à parte, e muito inte-
ressante. Francotte é um belga, morto um pouco antes do final da Gran-
de Guerra. Num livro póstumo, publicado em 1922, Alphonse Roersch
diz, no prefácio, para explicar o trabalho do autor, que: “se ele escolheu
como assunto a história das cidades gregas, lutando até a morte por sua
autonomia e sua independência, não foi precisamente porque o tema
devia fornecer a ele a ocasião de mostrar, de forma marcante, o quanto
as menores Nações se tornam sublimes quando elas se elevam à ofe-
renda suprema pela Honra, pela Justiça e pela Liberdade” (FRANCOT-
TE, 1922: VII). Francotte também, no final do livro, diz que “os historiado-
res que pertencem a grandes países, Mommsen e outros, ironizam por
vezes o heroísmo exaltado dos últimos gregos. Quanto a nós, sabemos
que os pequenos países só adquirem o direito de viver através do sacri-
fício. As mais belas páginas de nossa história são as que contam as
“loucuras” de nossos antepassados. ainda hoje elas nos fazem tremer
de entusiasmo. São estes os exemplos que inspiraram nossos filhos,
que nos impedem de nos arrepender em nosso sofrimento, nossas per-
das, nossos mortos, e que nos tornarão prontos a recomeçar quando for
necessário” (FRANCOTTE, 1922: 382). É portanto o martírio infligido por
um grande Estado, a Alemanha, a um pequeno, a Bélgica, que inspira a
leitura feita por Francotte, além do mais um francófono, acerca da ques-
tão da unidade grega.

Ele explica que para a Grécia, “jamais a unidade completa foi se-
quer esboçada”. Ele invoca a geografia esfacelada, reconhece a isto
uma certa força explicativa, mas a recusa em benefício de uma explica-
ção mental. Para o governo de uma população numerosa, diz ele, “na
antiguidade, a monarquia absoluta foi a única forma que se adaptasse.
É justamente o contra-pé do ideal dos gregos. Eles quiseram ser livres e,
para isso, eles se limitaram a seus estados minúsculos. Eles teriam podi-
do, associando-se sob um governo único, tornar-se mais fortes, mais
poderosos. Eles sacrificaram estas vantagens em benefício do amor à
liberdade local, a liberdade nas coisas importantes e nas pequenas coi-
sas, nas coisas do dia a dia, necessariamente mais numerosas. Os cida-
dãos de países onde a liberdade comunal permaneceu ativa estão bem
situados para compreendê-los” (FRANCOTTE, 1922: 27). Francotte é o
único entre todos estes autores a — pelo menos quanto a esse ponto —
ver a polis como uma escolha de liberdade, perfeitamente consciente
de parte dos gregos, e além disso aprovar essa escolha. E não a ver a
polis como uma etapa em direção a um além nunca atingido. Quando
ele é um autor que tinha tudo par estar de acordo com os outros positi-
vistas quanto a este ponto, sua posição de cidadão de um pequeno país
ameaçado o impede.

E isto permite a Francotte ver um certo número de dados da história
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das cidades com uma acuidade mais moderna. Ele faz uma constata-
ção à moda de Finley, por exemplo, dizendo que “duas palavras resu-
mem todas as relações das cidades ao longo da história: autonomia,
hegemonia (...) cada um quer ser senhor em sua casa e também na dos
outros”; mas ele explica ao mesmo tempo através deste “patriotismo”
muito enraizado o fato de que desde muito cedo as vitórias militares
mais completas não desembocavam em anexação de territórios (a não
ser alguns limítrofes) de uma cidade inteira (FRANCOTTE, 1922: 30). Da
mesma forma, sua análise dos condicionamentos internos da política
externa de Atenas são mais conformes a uma análise recente, a saber,
que o partido popular é mais apegado à expansão que os oligarcas,
mais “pacifistas”. Uns e outros agem por interesse, diz ele, antes de
acrescentar, na sua mistura de “pacifismo” e conservadorismo, que os
oligarcas “se pronunciam contra as guerras inúteis ou arriscadas e eles
têm razão” (FRANCOTTE, 1922: 209-210).

Com Aymard, nós retornamos, para concluir, à posição clássica dos
positivistas. Um de seus capítulos leva o título eloquente “os males inter-
nos do helenismo triunfante”, onde ele deplora justamente que após as
vitórias das guerras médicas, devidas à união, mesmo precária, dos gre-
gos, “rivalidades inexpiáveis tiveram então livre curso”. Ele indica a fonte
deste “mal”, com o apoio das fontes antigas, numa “igual paixão pela
supremacia e pela independência”, esta “vontade de possuir para si o
que se recusa aos outros”. Todas as cidades gregas perseguem a mes-
ma coisa, a liberdade, “mas elas a interpretam a uma só vez como uma
total independência pessoal, que esfacela esta união sem a qual um
senhor de outra raça as teria submetido, e como o direito de exercer
seus ódios, de satisfazer suas próprias ambições em detrimento de ou-
tras cidades gregas” (AYMARD, 1953: 291-292). Trata-se já aqui da cons-
tatação que será teorizada por Finley, na oposição entre uma liberdade
antiga que é também a liberdade de prejudicar o vizinho ( e que seria
tanto maior quanto mais ela prejudicasse o vizinho), e uma outra liberda-
de, aquela contra as agressões dos vizinhos (a moderna). O que é espe-
cífico a Aymard, é que mesmo quando ele lança interpretações novas,
ele permanece apegado a um vocabulário antigo, para 1953, como o do
patriotismo e até o da “raça”.

“Pequena célula cuja lei é o egoísmo e cujo ideal é a independência
total, a cidade sõ assume compromissos internacionais (...)”, diz Aymard,
que explica assim que a soberania absoluta da cidade poderia ter sido
superada por certos caminhos. Através das anfictionias, por exemplo,
mas “os germes que existiam em Delfos abortaram miseravelmente”, ou
através das ligas; a Beócia, diz ele, é a única região grega onde houve
um esboço de unidade, “em relação à qual é legítimo pensar que ela
teria podido, por um desenvolvimento natural, conduzir à fusão: da liga
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defensiva à confederação, desta ao Estado federal, enfim ao Estado ti-
midamente e depois resolutamente unitário, o estreitamento dos laços
orgânicos parece comandado pela lógica” (AYMARD, 1953: 305-306).
Pela lógica, talvez, na perspectiva de um Estado “resolutamente unitá-
rio”, como um objetivo desejável. Mas certamente não na pespectiva de
um grego da antiguidade. Lógica ainda nas perspectivas de um francês
ou de um alemão na primeira metade do século. Em 1953, Aymard per-
manece nesta linha, enquanto que numa Alemanha no caminho da re-
construção, na Alemanha dos Lander, a pespectiva era provavelmente
outra, depois das consequências desastrosas deste Estado unitário en-
tre eles. Mas não é este o objeto de nosso estudo aqui.

A cidade grega é, portanto, para os positivistas, um modelo positivo,
com um grande defeito, a falta de unidade. Se, como diz Francotte, “a
cidade grega devia morrer mais cedo ou mais tarde, o gênio da raça
estava bem vivo. Ele constitui, com o gênio da Judéia e o de Roma, uma
das três grandes forças civilizadoras que ainda reinam no mundo” (FRAN-
COTTE, 1922: 384); é o tema bem conhecido dos “três pilares”, na base
da reapropriação positivista da antiguidade no seu conjunto. Para Clo-
ché, a cidade, representada de forma emblemática pela Atenas demo-
crática, “deixou um belo e brilhante exemplo: sob este regime, desenvol-
veu-se uma história cujo brilho foi sem igual no mundo helênico, não
apenas graças aos valores de toda ordem que soube criar ou aplicar o
povo ateniense, mas também por causa das preciosas lições de iniciati-
va, de habilidade diplomática, de moderação flexível e de liberalismo
que este povo privilegiado, excepcionalmente rico em fortes personali-
dades, ofereceu ao universo” (CLOCHE, 1951: 401). Exemplo, brilho,
valores, lições, iniciativa, moderação, liberalismo, personalidades ofere-
cidas ao universo. Eis um bom concentrado da imagem da cidade grega
segundo os positivistas.
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