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* 

Pentru aproape două secole, flota ateniană a fost centrul istoriei 
ateniene, dar şi al istoriei grecilor. Această flotă a fost învingătoare împotriva 
perşilor în anul 480 î.Hr. şi a dus imperialismul atenian către insulele Mării 
Egee, către Asia Mică, coastele Macedoniei şi Traciei şi spre Sicilia. Navele de 
război ateniene erau temute de perşi, şi de asemenea temute şi urâte de către 
spartani, care s-au văzut nevoiţi, împotriva voinţei lor, să devină o putere 
navală. Învinsă şi distrusă la sfârşitul războiului peloponesiac, flota ateniană 
reapare pe mare în secolul IV î.Hr. şi readuce Atenei măreţia de dinainte. 
Dar flota ateniană era mai mult decât o unealtă a expansiunii ateniene şi a 
politicii defensive. Din momentul în care a început să înlocuiască falanga 
hoplită ca cea mai importantă forţă militară, a devenit o instituţie unde 
regăsim clasele neprivilegiate şi cele mai sărace ale societăţii ateniene (teţii, 
meticii şi oamenii liberi). Prin serviciul din cadrul flotei ateniene, clasele de 
jos urmăreau să ofere legitimitate aspiraţiilor lor politice1. 

Între 600 şi 575 î.Hr. Atena a încercat să asedieze Sigeion din Troad 
(astăzi peninsula Biga). În urma acestei încercări, Atena a fost implicată într-
un război în Lesbos. Chiar dacă incursiunea Atenei către nord-estul Mării 
Egee a avut loc la sfârşitul secolului VII î.Hr. sau în prima jumătate a 
secolului VI î.Hr., putem crede că atenienii deţineau unităţi navale la acest 

                                       
* Masterand anul al II-lea, specializarea Spaţiul românesc între Orient şi Occident, la 
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
1 Boromir Jordan, The Athenian Navy in the Classical Period, University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles, 1975, p. V. 
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moment2. Tot pentru această perioadă este de menţionat şi conflictul dintre 
Atena şi Aigina3.  

Aceste incursiuni către Asia Mică şi Lesbos, coroborate cu direcţia 
politicii externe ateniene ne conduc către ideea că Atena deţinea o flotă 
înaintea secolului V î.Hr. Putem aprecia că o parte a acestei flote clasice era 
alcătuită din trireme4. Determinarea cărui tip de nave erau folosite de greci 
în secolul VI î.Hr. depinde de interpretarea termenilor pe care Herodot îi 
aplică pentru descrierea vaselor. Atât termenul triere, cât şi naus sunt des 
întâlnite în paginile istoricului, dar problema apare când încercăm să 
determinăm dacă termenii sunt folosiţi pentru a face referire la un anumit 
tip de vas sau la acelaşi tip. O dovadă o găsim în paragraful care conţine 
catalogul vaselor care au luptat în bătălia de la Lade5. Herodot numeşte 
vasele fiecărui aliat care a contribuit la flota alianţei formată din vase de tip 
naus. Când oferă numărul total al vaselor, el spune că întreaga flotă era 
formată din 353 triere6. Un fragment al lui Charon din Lampsakos confirmă 
datele oferite de Herodot, prin informaţia conform căreia cele 20 vase 
trimise de către Atena alianţei oraşelor ioniene erau trireme7.  

În această problemă unele informaţii le găsim şi la Thukydides, care, 
comparând flotele tiranilor siracuzani cu cele ale Atenei şi Eginei, nota că 
acestea din urmă erau inferioare şi că nu toate vasele ce alcătuiau aceste flote 
erau pentecontere. „Cu puţin înainte de războiul persan şi moartea lui 
Darius, care a devenit rege al perşilor după moartea lui Cambises, triremele 
au fost dobândite într-un număr atât de mare, anume de către tiranii din 
anumite părţi ale Siciliei şi de către corcirieni; acestea au fost ultimele flote 
demne de notat alcătuite în Elada înainte de expediţia lui Xerxes. Pentru 
atenieni şi egeeni ca şi pentru alte puteri maritime, flotele pe care le aveau 
erau neînsemnate, alcătuite în cea mai mare parte din pentecontere8.  

La sfârşitul perioadei arhaice greceşti, a apărut un vas ce va aduce 
glorie flotei ateniene în perioada clasică – trirema. Conform lui Thukydides, 
prima triremă grecească a fost construită în Corint şi corintianul Ameinocles 
a construit patru vase de război pentru samieni. De aici a apărut opinia 
conform căreia corintianul Ameinocles a fost cel care a construit trirema. 
Însă nu se poate afirma cu certitudine unde şi când a fost inventată trirema, 
dar există posibilitatea ca acest tip de vas să fie de origine feniciană, iar 
contribuţiile greceşti au dus într-adevăr la o dezvoltare a acestui vas9.  

                                       
2 Ibidem, p. 6. 
3 Herodot, Istorii, V.82-88. 
4 Boromir Jordan, op. cit., p. 7. 
5 Bătălia de la Lade, conflict naval izbucnit odată cu revolta oraşelor ioniene din 494 î.Hr., în 
care s-au confruntat o alianţă a oraşelor ioniene din Asia Mică cu o flotă de 353 vase şi flota 
imperiului persan de 600 de vase. Victoria perşilor a dus şi la înfrângerea revoltei.  
6 Herodot, op. cit., VI.8.1-2. 
7 FGrH 262 Charon 10. 
8 Thukydides, Războiul peloponesiac, I.14.2-3.  
9 Jean Rougé, Ships and fleets of the ancient Mediterranean, Wesleyan University Press, 
Connecticut, 1975, p. 84. 
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Există opinii conform cărora apariţia triremelor nu s-ar datora lui 
Ameinocles din Corint şi că acest tip de vas nu a fost utilizat de către greci 
înainte de sfârşitul secolului VI î.Hr. Aceste opinii sunt susţinute de descrieri 
ale lui Herodot. Într-un paragraf ce vorbeşte despre evacuarea Foceei din 
faţa ameninţării persane în 540 î.Hr., este amintit că locuitorii au fost 
transportaţi la familiile şi posesiunile lor în pentecontere. De asemenea, în 
bătălia navală din 535 î.Hr. de la Alalia, de lângă Corsica, în care foceenii au 
înfruntat forţele aliate etrusco-cartagineze, au fost folosite doar 
pentecontere. Herodot menţionează pentru prima dată triremele atunci când 
vorbeşte de Policrates. Aflându-se într-o poziţie de conducere în 539 î.Hr., 
Policrates avea la dispoziţie o forţă de 100 pentecontere. În 525 î.Hr. el a 
trimis 40 de trireme pentru a-l sprijini pe Cambises, care se pregătea pentru 
o campanie împotriva Egiptului10.  

Dacă luăm în considerare că Ameinocles nu este inventatorul 
triremei, atunci acesta ar trebui căutat într-unul din porturile feniciene. 
Conform lui Clement din Alexandria, trirema a fost inventată în Sidon, şi 
preluată mai apoi de greci şi egipteni în ultimul deceniu al secolului VII î.Hr. 
Argumente în favoarea acestei idei găsim la Herodot, în relatarea sa despre 
faraonul egiptean Necho, fiul lui Psammeticus, care a vrut să construiască un 
canal pentru a asigura trecerea din Marea Mediterană în Marea Roşie. Acest 
canal trebuia să fie suficient de larg încât să permită trecerea a două trireme. 
Necho a murit în anul 593 î.Hr., iar triremele construite la ordinele sale erau 
cu aproape un secol mai vechi decât primele trireme greceşti. Cei care susţin 
însă întâietatea lui Ameinocles sunt de părere că pentru a-şi construi 
triremele Necho nu a apelat la ajutorul fenicienilor, ci la cel al constructorilor 
greci. Ei amintesc de prezenţa grecilor în Naucratis, situat la aproximativ 16 
kilometri de capitala lui Necho şi de legătura dintre Periandru, tiranul 
Corintului şi Psammeticus, tatăl lui Necho11.  

Apariţia triremei în Fenicia nu este în contradicţie cu menţiunea lui 
Thukydides, conform căruia Corintul a fost primul loc din Grecia în care s-au 
construit trireme: „Triremele ... se spune că s-au construit la Corint mai 
devreme decât oriunde în altă parte a Greciei”12. Triremele feniciene erau 
mai spaţioase faţă de cele greceşti şi nu aveau un suport exterior pentru 
vâsle. Sunt cunoscute puţine date exacte despre trireme, iar despre cele de 
secol VI î.Hr. sau mai târzii cu atât mai puţin. Privind lungimea şi lăţimea 
lor, avem unele date de la hangarele din Zea, în portul Pireu. Dimensiunile 
acestor cheiuri, în care triremele erau trase cu ajutorul unor roţi şi troliuri, 

                                       
10 Pentru evacuarea Foceei: Herodot, Istorii, I.164; pentru bătălia de la Alalia: Herodot, 
Istorii, I.166; pentru ajutorul oferit de Policrates lui Cambises: Herodot, Istorii, III.44. 
11 Apariţia triremei în Fenicia: Clement din Alexandria, Stromata, I.16.76., 
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.toc.html#TopOfPage (văzut la 27.11.2012); Triremele 
lui Necho: Herodot, op. cit, II.158-9.; J. Morrison, The first triremes, în Mariners Mirror, nr. 
65, 1979 p. 53; Fik Meijer, A history of seafaring in the classical world, Croom Helm, London 
& Sydney, 1986, p. 35. 
12 Thukydides, op. cit., I.13.2. 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.toc.html#TopOfPage
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au devenit cunoscute în urma săpăturilor arheologice: în medie aveau 37 
metri lungime şi puţin peste 6 metri lăţime. Putem aproxima că o triremă 
avea o lungime de 35 metri şi cea mai mare lăţime la care puteau ajunge era 
de 4,8 metri13. 

Trirema clasică avea aproximativ 35 metri lungime şi aproximativ 5.5 
metri lăţime. Solid construită, pupa vasului era ridicată pentru a permite o 
mai bună funcţionare a vâslelor, iar etrava vasului era întărită şi acoperită pe 
linia de plutire cu un puternic berbec de bronz cu o varietate de forme. 
Pescajul avea mai puţin de un metru. Înaintând sub puterea a 170 de vâslaşi, 
direcţionaţi de către cârmaci, trirema se izbea de partea laterală a vasului 
inamic. Apoi, retrăgându-se, lăsa să pătrundă apa în gaura tocmai creată. 
Înaintea unei lupte, pânzele triremei erau coborâte, pentru a nu cădea 
deasupra echipajului în cazul în care vasul era lovit. Atunci când era posibil, 
pentru a evita pierderile, catargul, pânzele, clopotele erau lăsate pe pământ14 

 

 
Figura 1. Schiţa unei trireme15 

 

                                       
13 Lionel Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton University Press, 
Princeton, 1971, p. 364; Fik Meijer, op. cit., p. 36. 
14 Jean Rougé, op. cit., p. 85. 
15 Fik Meijer, op. cit., p. 39. 
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Figura 2. Planul şi reconstituirea hangarelor de la Zea, portul Pireu16 

 
Marea problemă în cazul unei trireme este dată de modul de 

organizare al vâslaşilor. Sunt trei categorii de vâslaşi: talamiţi, zigiţi şi traniţi. 
Aceste denumiri generice indică poziţia vâslaşilor dispuşi pe întreaga 
lungime a vasului. Talamiţii erau vâslaşii din faţă, numele lor este dat după 
thalamos, cabina de la proră la acele trireme fără punte. Zigiţii erau vâslaşii 
de pe centru, iar traniţii cei de la pupă. Având în vedere lăţimea vasului, 
putem presupune că cele trei bănci de vâslaşi erau situate una deasupra 
celeilalte, suprapunerea fiind realizată în aşa fel încât greutatea părţii 
superioare a vasului să permită navigarea fără dificultate17. 

 

 
Figura 3. Dispunerea vâslaşilor după J. Morrison18 

                                       
16 Fik Meijer, op. cit., p. 70. 
17 Jean Rougé, op. cit., p. 86. 
18 J. Morrison, The Greek Trireme, în Mariners Mirror, nr. 27, 1941, p. 14. 
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Figura 4. Parexereisia19 

 
Conform lui Morrison, trirema greacă erau o biremă cu o uşoară 

construcţie la marginea bordului, o mică platformă numită parexeiresia. Pe 
această platformă erau aşezaţi cei mai experimentaţi vâslaşi. Zigiţii erau 
situaţi la nivelul punţii, talamiţii erau situaţi sub thalamos, iar băncile 
vâslaşilor erau etajate. 

La început, singura structură deasupra punţii triremei era o 
suprastructură la pupă, unde erau căpitanul şi cârmaciul, şi o altă 
suprastructură în partea din faţă a carenei pentru epibatai (marinari, hopliţi, 
suliţaşi, arcaşi) într-un număr mic pentru luptele de la bord sau debarcări. 
Ulterior, întreaga triremă a fost acoperită cu o platformă folosită pentru 
transportul trupelor şi pentru cei care se ocupau de pânze. Această platformă 
nu avea nimic de a face cu puntea, care dacă era una era la acelaşi nivel cu 
zigiţii20.  

O altă îmbunătăţire în plan militar a fost făcută în timpul războiului 
peloponesiac, apariţia epotidelor. Acestea erau bârne solide din lemne, care 
ieşeau în afară, fiind poziţionate în partea superioară a carenei vasului şi 
folosite pentru a fi trase în vasele inamice pentru a distruge vâslele acestora 
şi chiar berbecul21. 

Trirema greacă era recunoscută ca fiind un instrument de luptă, dar 
un vas slab. Este adevărat că purtată de un vânt bun, datorită pânzelor, ce 
aveau aproximativ 22 metri lăţime şi opt metri înălţime, putea ajunge la o 
viteză de şapte-opt noduri. Dar în luptă cu greu putea atinge mai mult de 
cinci noduri, cinci noduri şi jumătate, asta datorită vâslaşilor foarte bine 
antrenaţi22.  

De cele mai multe ori triremele efectuau voiaje scurte şi sigure, de 
exemplu din Marea Egeea către Egipt. Atunci când nu avea de făcut o 
călătorie, trirema era trasă la mal, chiar şi în timpul campaniilor, fapt ce 

                                       
19 Fik Meijer, op. cit., p. 39. 
20 Jean Rougé, op. cit., p. 87. 
21 Thukydides, Războiul peloponesiac, VII.34-36. 
22 P. Gille, Les navires à rames de l’Antiquité, în Journal des savants, 1965, p. 36. 
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explică de ce o importantă înfruntare navală din timpul războaielor greco-
persane, bătălia de la Mykale, a fost de fapt o luptă terestră în care trupele de 
debarcare de pe triremele greceşti au atacat şi distrus flota perşilor trasă la 
mal23. S-a dovedit a fi o tactică care va fi utilizată şi în timpul războiului 
peloponesiac24. 

În timpul perioadei clasice, o triremă avea la bord puţin peste două 
sute de oameni. În primul rând 170 de vâslaşi: 54 de talamiţi, 54 zigiţi şi 62 
traniţi; apoi între cinci şi douăzeci epibatai, la care se adăugau câţiva oameni 
care manevrau pânzele. Din echipaj mai făceau parte trierarhul, cel care 
răspundea de vas; pilotul, kubernetes, căpitanul vasului; proreutes, omul de 
la proră, al doilea căpitan al vasului era şi cel care stabilea cursul; un ofţer 
administrativ, pentenkontarchos; keleustes, ajutat de un flautist, cel care 
stabileşte loviturile pentru vâslaşi25. Cu expecţia trierarhului şi a 
pentekontarchosului, ceilalţi membri ai echipajului trebuiau să parcurgă o 
anumite ierarhie, aşa cum apare şi la Aristophanes: „Trebuie să începi ca 
vâslaş înainte de a pune mâna pe cârmă, apoi devii proreute şi observi 
vântul, iar în final poţi să iei comanda de unul singur”26. 

 

 
Figura 5. Basorelieful Lenormant27 

 
Cea mai expresivă reprezentare a dispunerii vâslaşilor într-o triremă 

este basorelieful Lenormant, de la aproximativ 400 î.Hr., care este punctul 
de pornire în modul de dispunere al vâslaşilor într-o triremă. 

Cei 170 de vâslaşi erau dispuşi altfel: 54 pe rândul cel mai de jos, 
talamiţii, care vâsleau la doar 40 centimetri deasupra liniei apei. Erau aşezaţi 
la 92.5 centimetri unul faţă de celălalt, asemeni celor de pe rândurile 
superioare. Pentru a nu pătrunde apa prin zona vâslelor, acestea erau 

                                       
23 Herodot, op. cit, IX.100-105. 
24 Thukydides, op. cit., II.55-57. 
25 Jean Rougé, op. cit., p. 89. 
26 Aristophanes, Knights, 54.1-44. 
27 Fik Meijer, op. cit., p. 37. 
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înconjurate cu piele care împiedica trecerea apei. Cei 54 vâslaşi de pe rândul 
din mijloc, zigiţii, erau situaţi pe rândul de deasupra şi uşor în faţa 
talamiţilor şi manevrau vâslele chiar în zona de margine a bordului vasului. 
Rândul superior de vâslaşi, cei 62 de traniţi, erau poziţionaţi deasupra 
zigiţilor28. 

 

 
Figura 6. Dispunerea sistemului de vâsle29 

 
Deşi trirema apare ca principala componentă a flotelor din perioada 

clasică, mai descoperim şi alte tipuri de vase. De exemplu, în bătălia de la 
Salamina, pe lângă trireme apar şi alte vase mai mici. Conform lui Herodot, 
flota greacă era alcătuită din 378 trireme, plus alte câteva pentecontere30. 
Flota ateniană a fost rezultatul politicii lui Temistocle şi a eforturilor depuse 
de cetăţenii Atenei, prin intermediul triarhiei. Acesta funcţiona prin 
intermediul unor contribuţii făcute voluntar de cei mai bogaţi cetăţeni, 
pentru binele comunităţii. Din partea statului, trierarhul primea o navă, iar 
el era de acord să o întreţină pentru un an. El putea să recruteze echipaj, iar 
cel mai important putea oferi marinarilor plata acestora. Trierarhul îşi 
comanda propria navă, iar dacă la sfârşitul anului se achita de 
responsabilităţi, el primea o recompensă onorifică, coroana trierarhică. La 
început, tetrarhia era vânată de cetăţenii foarte bogaţi, dar a devenit foarte 
costisitoare, astfel încât în secolul IV î.Hr. s-a ajuns la înţelegerea ca mai 
mulţi plătitori de taxe să capete acest drept. Contrar celor întâmplate cu alte 
flote, comanda pe mare a trierarhului era mai mult nominală decât reală, din 
simplul motiv că acesta nu era competent în ceea ce priveşte navigaţia31.  

Flota ateniană era formată dintr-o sută de trireme, la sfârşitul 
primului război greco-persan, iar în timpul celui de-al doilea război greco-
persan din trei sute de vase, dintre care o sută optzeci au luat parte la bătălia 
de la Salamina. În timpul ligii de la Delos a devenit mult mai numeroasă, şi 

                                       
28 Ibidem, p. 37. 
29 Ibidem, p. 38. 
30 Herodot, op. cit., VIII.43-48. 
31 Jean Rougé, op. cit., p. 91. 
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datorită contribuţiilor făcute de aliaţii Atenei, dar a fost complet distrusă la 
sfârşitul războiului peloponesiac. În afara campaniilor, triremele erau 
transportate în zone special destinate din port, neosoikoi, iar velatura vasului 
era păstrată într-o magazie specială, skeuthekai, sub supervizarea unui 
oficial responsabil pentru verificarea condiţiei în momentul înmânării către 
trierarh şi în momentul înapoierii velaturii32.  

Foarte cunoscută, flota ateniană nu este singura flotă a perioadei 
clasice greceşti. La bătălia de la Salamina, contingentul atenian reprezenta 
doar jumătate din flota greacă şi nu a reprezentat contingentul care s-a 
remarcat cel mai mult; a fost mai degrabă vechiul rival al Atenei, Egina, pe 
care Atena o va înfrânge curând după aceea. În perioada războiului 
peloponesiac flota ateniană a întâlnit alte flote la fel de puternice. Este vorba 
despre siracuzani, dar şi de spartani, care au descoperit în Lisandru un 
remarcabil navigator33.  

Cele mai cunoscute tactici în conflictele navale pentru perioada 
clasică, atestate începând cu secolul VI î.Hr., sunt diekplous şi periplous. 
Diekplous se referă la ruperea liniei vaselor inamice şi a înainta cu cea mai 
mare viteză pentru a produce cât mai multe pierderi. Periplous se referă la 
încercuirea vasului inamic. Astfel, pentru a se proteja împotriva unui posibil 
diekplous, comandantul flotei dispunea aşezarea într-o formaţie circulară, 
kuklos, iar apoi se încerca atacul din lateral34. 

În timpul războiului peloponesiac, flota ateniană dispunea şi de 
trireme pentru transport, stratiotides, care puteau transporta o sută de 
soldaţi. Pentru utilizarea lor era nevoie doar de câţiva vâslaşi. Altele erau 
destinate transportului cailor, hippagogoi, a căror capacitatea era suficientă 
pentru 30 de cai. În cazul acestora, echipajul era alcătuit din 62 de traniţi. Cu 
toate că acest tip de vase este menţionat doar în timpul războiului 
peloponesiac şi nu există înregistrări de acest gen pentru expediţii 
anterioare, putem presupune că transformarea triremelor în mijloace de 
transport era deja cunoscută în timpul războaielor greco-persane la 
începutul secolului V î.Hr.35.  

Vâslaşii flotei ateniene, în secolul V î.Hr., erau supuşi unui intens 
antrenament. Acesta consta în diverse tehnici de vâslire, vâslire pe distanţe 
lungi şi schimbări de ritm. Coordonarea vâslaşilor era foarte importantă, atât 
pentru a creşte viteza de deplasare, dar şi pentru a efectua manevre bruşte, 
precum şi schimbări de direcţie. După ciocnirea cu un vas inamic, vâslaşii 
trebuiau să retragă nava cât mai rapid, înainte ca un alt vas inamic să 
intervină şi să lanseze un contraatac. Perioadele de antrenament erau lungi. 
În timpul lui Pericle, exista o flotă de 60 de vase, destinată antrenamentelor, 
care stătea pe mare timp de opt luni pe an. În opinia sa, doar cei mai bine 

                                       
32 Ibidem, p. 91. 
33 Ibidem, p. 92. 
34 Herodot, op. cit., VI.6-17; Fik Meijer, op. cit., p. 42.  
35 Thukydides, op. cit., I.116; VI.43; VIII.82; Fik Meijer, op. cit., p. 43. 
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antrenaţi vâslaşi putea asigura Atenei supremaţia pe mare. Cei mai mulţi 
vâslaşi erau pe mare începând cu sfârşitul lui februarie şi până în octombrie. 
Vâslaşii erau plătiţi cu trei oboli (jumătate de drahmă) pe zi la începutul 
secolului V î.Hr. şi cu şase oboli (o drahmă) în jurul anului 430 î.Hr. Din 
această sumă ei trebuiau să îşi întreţină şi familiile. În multe cazuri, atunci 
când nu erau pe mare, marinarii îşi căutau diferite locuri de muncă în port36.  

De-a lungul perioadei clasice trirema greacă a fost principalul vas de 
luptă şi a jucat un rol central atât în disputele dintre oraşele state greceşti, 
cât şi în cazul conflictelor greco-persane. Fără îndoială statutul de mare 
putere al Atenei în lumea greacă, cât şi supremaţia navală şi imperialismul 
atenian se datorează triremei. Trirema ilustrează realizările perioadei clasice 
greceşti. 
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