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În clasa a 5-a, putet,i face cuno£tint,° cu mai multe obiecte noi de
înv°t,°mânt, printre ele fiind £i istoria. 

De ce înv°t,°m istoria? Un vechi proverb spune c°: „Istoria este
înv°t,°toarea viet,ii”.Cine cunoa£te trecutul, p°trunde mai bine prezen-
tul, deopotriv° cu bucuriile £i tristet,ile sale zilnice. Cel ce are acces la
istorie, înt,elege mai bine romanele, filmele £i picturile. El £tie, de
asemenea, s° se raporteze mai u£or £i la acele teme despre care cei
adult,i obi£nuiesc s° vorbeasc°. 

Oamenii îns° nu se preocup° cu pl°cere de trecut numai pentru a
atinge asemenea t,eluri „utile”, ci £i pentru c° aceast° £tiint,° este
interesant° £i frumoas°. Chiar £i voi £tit,i deja multe lucruri din dome-
niul istoriei, mult,umit° lecturilor voastre de baz°, grat,ie filmelor de la
cinematograf £i de la televizor sau poate chiar din discut,iile avute cu
p°rint,ii vo£tri... Cu sigurant,°, at,i auzit despre faptul c° omul preistoric
a vânat animale puternice, acoperite cu p°r, un fel de elefant,i cunos-
cut,i sub numele de mamut,i. ¢tit,i, de asemenea, £i c° str°mo£ii
maghiarilor nu au locuit init,ial aici, în Bazinul Carpatic, dup° cum, tot
la fel, at,i citit £i despre acele distrugeri pe care ace£tia le-au suferit în
urma invaziilor t°tare sau din cauza pustiirilor provocate de c°tre turci.
At,i auzit despre principele Árpád, despre Iancu de Hunedoara, Matei
Corvin, Rákóczi Ferenc al II-lea, Kossuth Lajos...

Nu v° temet,i din cauza faptului c° istoria este un obiect de
înv°t,°mânt greu £i „arid”. Am conceput acest manual în a£a manier°,
încât s° cont,in° multe lecturi sugestive £i interesante. Aceste
cuno£tint,e complementare nu trebuie înv°t,ate, decât numai dac° pro-
fesorul le pred° suplimentar la clas°. Asemenea lecturi interesante sau
„materiale adit,ionale”, au fost încadrate £i tip°rite pe un fond colorat.
Multora dintre lect,ii, le-au fost atribuite lecturi distincte; ele sunt puse
în evident,° nu prin tip°rirea pe un fond colorat, ci tocmai prin titlul lor.

În manual, vet,i întâlni adesea inserat un simbol, £i anume un soare
mic . Acesta sugereaz° faptul c° explicat,ia unui cuvânt (sau a unei
expresii) poate fi g°sit° în cadrul micului lexicon de la sfâr£itul c°rt,ii.
Consultat,i explicat,ia dat°, chiar dac° considerat,i c° putet,i înt,elege
textul £i f°r° aceasta! Poate c° nu o £tit,i tocmai precis! Încerc°m?
C°utat,i în lexiconul de la sfâr£itul lucr°rii acest cuvânt: „Mic
Lexicon”!

Ce credet,i, de ce indic° acel soare mic termenul mai sus ment,ionat?
(Gândit,i-v° la acea „nebuloas°”, respectiv la acele lapsus-uri mai mici
sau mai mari, ce pot ap°rea în cuno£tint,ele voastre!)

Fit,i atent,i, totodat°, £i la felul literelor cu care am scris cuvin-
tele £i propozit,iile! Not,iunile importante apar ment,ionate cu caractere
cursive: acestea sunt litere cursive. Apoi, informat,iile care sunt £i mai
însemnate decât primele, au fost prezentate cu litere îngro£ate: prin
urmare, în acest mod. Literele aldine „sar în ochi”, motiv pentru care,
cu ajutorul lor, dup° ce at,i f°cut repetarea de la sfâr£itul înv°t,°rii (sau
în pauza de dinaintea orei de istorie), putet,i s° recapitulat,i p°rt,ile care
sunt cele mai importante. 

Utilizarea manualului este facilitat° de c°tre un Indice de
nume £i de concepte care a fost plasat la sfâr£itul c°rt,ii. El indic° la ce
pagin° se pot g°si numele £i not,iunile cele mai însemnate, ce apar
inserate în cont,inutul textului. 

Putet,i citi £i lecturi incitante referitoare la lect,iile propuse –
precum £i multe alte curiozit°t,i – în cadrul c°rt,ii de lectur° intitulat°:
Fascinanta lume a antichit°t,ii. Cele mai importante dintre ele v°
solicit° atent,ia, prin întreb°ri £i teme, dispuse în cont,inutul manualu-
lui. Pe acestea, le-am marcat cu urm°torul simbol: 

În demersul vostru de înv°t,are a istoriei, v° doresc multe,
multe note bune, £i multe bucurii:

Autorul 

DRAGI COPII!
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1. IZVOARELE ISTORIEI

De multe ori, ne imagin°m cum anume ar putea fi viat,a unui om
care duce la bun sfâr£it o activitate interesantã. Sã încerc°m

urm°torul joc: suntem istorici £i am vrea s° cunoa£tem felul în
care au tr°it oamenii cu mai multe sute sau mii de ani în urm°!

Oare în ce mod am putea afla aceasta?

CUM PUTEM CUNOA¢TE TRECUTUL?

Din c°rt, ile de istorie, am putea £ti multe lucruri despre trecut,
dar, potrivit „regulii jocului” nostru, toate aceste informat,ii înc°
nu s-au scris, dar vor fi f°cute cunoscute, chiar cu ajutorul
cercet°rilor pe care noi le întreprindem.

Dac° am fi curio£i în leg°tur° cu evenimentele care s-au
întâmplat în urm° cu 20 sau cu 30 de ani, respectiv vrem s°
cunoa£tem ce fel de filme a difuzat televiziunea în perioada când
p°rint,ii no£tri au fost copii sau care au fost cele mai de succes
echipe de fotbal de atunci, cel mai util este s° r°sfoim ziarele
vremii, s° vizion°m filmele din acea perioad° sau, eventual, 
s°-i întreb°m pe acei oameni care î£i amintesc bine despre acele
vremuri. Dac° suntem interesat,i cu privire la cele ce s-au petre-
cut cu mai multe sute sau mii de ani în urm°, atunci este nece-
sar s° recurgem la alte c°i pentru a g°si r°spunsul.

Înainte de toate, s° analiz°m asemenea obiecte care ne-au
parvenit din acele timpuri, ca de pild°: vestimentat,ie de epoc°,
arme, mobilier etc. 

De asemenea, ne mai pot fi de folos cl°dirile vechi sau
ruinele, statuile sau picturile... Iar exemplele, în acest sens, pot
fi numeroase. Ne mai putem uita £i peste acele c°rt, i care s-au
scris în vremurile respective. Dac° pe atunci a existat tipografie,
vom afla foarte multe informat,ii. 

Dar ce s° facem în situat,ia în care suntem curio£i în leg°tur°
cu cele mai vechi perioade din istoria omenirii, respectiv preis-
toria? Din aceast° epoc°, nu ni s-au p°strat nici edificii, nici
îmbr°c°minte, c°rt,i înc° nu existau – nici tip°rite, nici scrise cu
mâna – întrucât, pe-atunci, oamenii nu cuno£teau me£te£ugul
scrierii. Ceea ce am putea g°si ca provenind din acest interval de
timp este insuficient, cele mai multe dintre vestigii fiind unelte
simple f°cute din piatr° sau buc°t,i de arme. Acestea sunt „ves-
tigii mute” pe care trebuie s° le c°ut°m, iar apoi s° le analiz°m
cu pricepere £i atent,ie.

Toate acele c°rt,i, ziare sau obiecte care ajut° la cunoa£terea
trecutului, sunt cunoscute sub denumirea de izvoare istorice.
(Nu întâmpl°tor: dup° cum apa unui izvor, care t,â£ne£te din
p°mânt, este, la început, un mic pârâu curg°tor, devenind apoi flu-
viu prin unirea sa cu alte asemenea pârâuri mici, pentru ca în final,
toat° aceast° ap° s° se reverse în mare, cam tot la fel este £i cu
istoria. Cei care se ocup° de ea, refac tot ceea ce se £tie despre tre-
cut, folosind numeroase cuno£tint,e £i date sumare.)

Izvoarele istoriei sunt martorii trecutului. În rândul lor, se înscrie
tot ceea ce putem folosi spre cunoa£terea vremurilor de alt°dat°.

I. S† NE JUC†M DE-A ISTORIA!

At, i putea enumera care dintre profesiunile
întâlnite pân° acum v-au pl°cut? Ce anume 
v-ar fi pl°cut s° fit, i? Ce anume v-a pl°cut în
toate aceste profesiuni?

Orice creat,ie a omului poate fi o sursă istorică.
� Aleget,i unul dintre obiectele prezentate mai
sus şi precizat,i ce fel de informat,ii istorice 

putem extrage analizându-l! 
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FELUL IZVOARELOR ISTORICE

Izvoarele istorice se clasific° în trei categorii:
1. Vestigii materiale. Aici se includ o serie de lucruri: unelte

str°vechi, monede vechi, edificii, arme, diferite ma£in°rii etc.
Din vremurile istorice cele mai vechi, din perioada preistoriei,
nu s-au p°strat decât vestigii materiale.

2. Izvoare scrise (inclusiv imagini). Aceast° categorie de
izvoare este cea mai important°. Este u£or de înt,eles de ce
istoricii le consider° cele mai esent,iale, aceasta întrucât din
cadrul lor, putem extrage cele mai multe date, spre exemplu,
prin analiza scrisorilor vechi, a c°rt,ilor £i a ziarelor... 

În leg°tur° cu istoria trecutului mai apropiat a vremurilor în care
tr°im noi – dup° categoria izvoarelor scrise – cele mai multe infor-
mat,ii ni le ofer° imaginile, desenele, fotografiile sau peliculele. 

3. Obiceiurile str°vechi, tradit,iile, pove£tile vechi £i cânte-
cele. Etnografia analizeaz° diferite obiceiuri populare, ca de
pild°: petrecerile mascate, organizate la carnavaluri, apoi obi-
ceiul stropitului la Pa£ti, oferirea de cadouri de ziua Sf. Nicolae
sau s°rb°torirea zilei onomastice. Astfel, dintr-o serie de infor-
mat,ii m°runte, putem înt,elege mai precis cum anume au tr°it
oamenii în vremuri de alt°dat°. 

Dintre astfel de pove£ti, vechi de mai multe secole, cine nu
le-ar cunoa£te oare pe cele relatând despre Attila sau despre
regele Matei Corvin? Tot istoricii sunt cei care mai inves-
tigheaz° £i cât adev°r este în aceste istorisiri.

Pe baza c°rt, ii de lectur° (→ Cartea de lectur° pagina 4-5), com-
parat, i legenda privind arca regelui Csörsz cu descrierea arheologic°!
Care sunt asem°n°rile £i diferent, ierile principale?   

De multe ori, nu putem stabili precis în care categorie se
include un izvor istoric. De pild°, monedele vechi sau pietrele
funerare se includ, la rândul lor, în mai multe categorii.

Izvoarele istorice, de altfel, se mai pot clasifica £i astfel:
izvoare istorice care

– s-au p°strat „de la sine”, adic° în mod natural, spre
exemplu un craniu str°vechi sau o epav°;

– au fost înadins create, adic° au fost menite s° reprezin-
te surse de informare pentru posteritate. (Aici se includ, de
pild°, amintirile scrise ale unui general celebru, privitoare la
b°t°lia decisiv° din viat,a sa.)

POATE FI DE FOLOS ¢I LINGVISTICA

Istoricului îi poate ajuta mult £tiint,a limbii, respectiv lingvistica.
1. Înrudirea limbilor. Lingvi£tii – între multe altele – exami-

neaz° care din cele mai multe mii de limbi existente ast°zi se
aseam°n° una cu alta. Dac° în cadrul a dou° limbi diferite se pot
identifica mai multe cuvinte asem°n°toare, iar gramatica lor este
£i ea la fel, atunci probabil c° cele dou° limbi sunt înrudite.
Populat,iile care au vorbit aceste limbi înrudite au tr°it, cândva
demult, într-un loc, sau una în apropierea celeilalte, aceasta
chiar dac°, de atunci, fiecare dintre ele a migrat spre alte zone.

2. „Cuvintele împrumutate.” Limba maghiar° – la fel ca £i
alte limbi – se completeaz°, respectiv se îmbog°t,e£te continuu
prin intermediul cuvintelor noi. Multe dintre acestea au fost pre-
luate (£i sunt preluate) din alte limbi, atunci când s-a deprins £i
me£te£ugul folosirii diferitelor ma£in°rii, obiecte noi sau chiar al

De ce nu existã scrieri din aceast°
perioad°?

Unul dintre etnografi a descris acea super-
stit,ie , potrivit c°reia, în prima zi a anu-
lui, trebuie consumat° carne de porc toc-
mai pentru c° aceasta aduce norocul în
cas°. În schimb, trebuie evitat° con-
sumarea c°rnii de pui în aceast° zi,
întrucât ea alung° norocul din acel loc. 

În leg°tur° cu vopsirea ou°lor de Pa£ti,
o femeie în vârst° dintr-un sat a povestit
urm°toarele lucruri unui etnograf:
„Obi£nuiam s° vopsim ou°, folosind coaj°
de m°r put,in acri£or. Pe aceasta o fierbeam
£i puneam în ea ou°le, care deveneau apoi
de un galben minunat. Mai obi£nuiam s° £i
scriem, adic° s° desen°m pe ele cu cear°.
Le decoram frumos, dup° care le puneam
în vopsea ro£ie.”

În perioada Evului Mediu, limba maghiar°
a preluat din limba german° cuvântul
„borbély” [frizer], tocmai pentru c° atunci
s-a r°spândit acest me£te£ug £i în Ungaria. 

Tâmplarii au înv°t,at multe de la cei
francezi, ceea ce reiese £i din faptul c° £i
cuvântul „recameu” [canapea] este un
cuvânt mo£tenit din limba francez°. 

De ce monedele vechi sau pietrele funerare
se pot clasifica în mai multe categorii de surse?

Care dintre categoriile de surse sunt „cele
mai credibile?”

Oare ce concluzie se trage dac° analiz°m
cuvintele: „televiziune” £i „video”?
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6 S° ne juc°m de-a istoria!

unei profesiuni necunoscute pân° atunci. Odat° cu aceasta, „a
venit” £i denumirea lor.

În vederea inform°rii £i a lecturii suplimentare, recomand°m
urm°toarele publicat, ii pentru întregul an de studiu:

Horváth Péter: Az ókor izgalmas világa. Történelmi olvasókönyv
általános iskoláknak. Bp., 2000.
Christos Kondeatis: Párhuzamos világtörténet diákoknak. Bp., 1991.
Varga Domokos – Vekerdi László: A világ kereke. Bp., 1985.
Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái. Bp., 1985.
Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Bp., 1981. 
Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek. Bp.,
1989.

2. ISTORIA „DISP†RUT†”

În celebrul roman intitulat „Minunata c°l°torie a lui Nils
Holgersson”, se face referire la un ora£ din pove£ti, scufundat în

mare, ora£ care, la fiecare 100 de ani, se ridica la suprafat,° £i, timp
de o or°, st°tea pe t,°rm în toat° splendoarea sa. Fire£te, asemenea

ora£e nu exist° în realitate, îns°, cu toate acestea, o parte din
m°rturiile istorice trebuie c°utate sub p°mânt (sau în adâncul m°rii). 

M†RTURII ISTORICE AFLATE SUB P†MÂNT

Exist° multe ora£e sau cartiere vechi unde accesul în incinta
celor mai vechi case se g°se£te sub nivelul drumului, motiv 
pentru care, trebuie coborât put,in, pentru a se putea ajunge la
u£°, la intrarea propriu-zis° a caselor. Cauza nu este aceea c° –
la fel ca £i în poveste – ora£ul s-ar scufunda, ci tocmai pentru c°,
în multe locuri, nivelul suprafet,ei solului se ridic°, u£or £i neob-
servat. Oare de ce? 

1. Care sunt acele surse prin care at, i putea
cunoa£te propriul vostru trecut, respectiv pe
cel al p°rint, ilor £i al bunicilor vo£tri?
Colectat, i asemenea surse!
2. Enumerat, i câteva dintre vestigiile materi-
ale sau câteva dintre m°rturiile scrise, pe
care le-at, i v°zut la muzeu sau în filme! 

Felul izvoarelor istorice
– vestigii materiale,
– izvoare scrise (inclusiv imagini),
– traditt,ii nescrise (obiceiuri populare, pove£ti, cântece...).
Cuno£tint,e obt,inute cu ajutorul lingvisticii:
– prin înrudirea limbilor sau
– pe baza cuvintelor împrumutate.

Descoperirea încărcăturii unui vas scufundat pe 
fundul mării

Colină care acoperă ruinele unui oraş străvechi (Ierihonul). Se pot observa foarte bine şant,urile mari pe care le-au săpat 
arheologii. � Oare din ce motiv recurg arheologii la asemenea şant,uri şi nu dărâmă întreaga colină?
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unei profesiuni necunoscute pân° atunci. Odat° cu aceasta, „a
venit” £i denumirea lor.

În vederea inform°rii £i a lecturii suplimentare, recomand°m
urm°toarele publicat, ii pentru întregul an de studiu:

Horváth Péter: Az ókor izgalmas világa. Történelmi olvasókönyv
általános iskoláknak. Bp., 2000.
Christos Kondeatis: Párhuzamos világtörténet diákoknak. Bp., 1991.
Varga Domokos – Vekerdi László: A világ kereke. Bp., 1985.
Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái. Bp., 1985.
Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Bp., 1981. 
Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek. Bp.,
1989.
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Tocmai pentru c° în aer plutesc, de obicei, milioane de fire de
praf care, la un moment dat, se depun, ridicând continuu nivelul
suprafet,ei solului. În acest mod, vântul a îngropat de multe ori
sub praf £i nisip case d°râmate sau distruse, cet°t, i sau chiar
ruinele unor ora£e întregi. Peste mai multe secole, cei ce au
venit aici au ridicat edificii noi peste ruinele vechi. Poate nici nu
au £tiut c°, sub picioarele lor, p°mântul acoper°, în mai multe
straturi, ruinele mai multor ora£e.

Aceste ruine stau m°rturie despre viat,a £i moartea diferitelor
neamuri ce s-au perindat prin aceste locuri. Ele au ridicat aici
ora£e, pe care sabia £i focul le-a distrus ulterior, ruinând astfel
totul. Astfel, s-a putut ridica o a£ezare nou° deasupra ora£ului
nimicit.

Pe baza lecturilor sau a filmelor vizionate, at, i putea da un exem-
plu de asemenea a£ezare, ce a fost distrus° de atac sau de incendiu?

Cu alte ocazii, înainta£ii no£tri au s°pat £i au îngropat
intent, ionat lucrurile la adâncime. În cazul atacurilor provocate
de c°tre du£mani, ei £i-au ascuns deseori comorile sub p°mânt.
De mai multe mii de ani, oamenii î£i îngroap° mort, ii tot aici,
astfel c°, un asemenea mormânt poate spune multe unui
cercet°tor. Ce fel de resturi de îmbr°c°minte p°streaz°? Ce
anume se obi£nuia, în acele vremuri, s° se îngroape al°turi de cel
r°posat?

În urma cutremurelor sau a altor catastrofe, cl°diri întregi
(incinte, pivnit,e) puteau ajunge aproape în întregime sub
p°mânt £i uneori îl a£teptau, timp de mai multe mii de ani, pe
norocosul lor descoperitor. 

Arheologul se ocup°, astfel, cu descoperirea vestigiilor
materiale care au ajuns sub p°mânt. Cum anume ajunge la
ele? Uneori, norocul este acela care îl ajut° cu adev°rat: de
pild°, plugul unui agricultor poate scoate la iveal°, din p°mânt,
vestigii str°vechi sau, prin s°p°turi f°cute pentru fundamentul
unei case, pot ap°rea de asemenea obiecte arheologice. 

Deseori, se întâmpl° ca arheologul s° £tie unde anume s°
efectueze s°p°turi. Este bine dac° exist° h°rt,i vechi, în caz con-
trar poate presupune c°, la întret°ierea drumurilor £i a cursurilor
de ap°, poate g°si urmele unor ora£e dup° cum, tot la fel, pe vâr-
ful munt,ilor poate s° descopere urmele unor cet°t,i. Arheologul se
mai poate baza £i pe m°rturiile oferite de c°tre tradit,ii, ce conserv°
amintirea vechilor a£ez°ri, precum £i a edificiilor importante.

CUM LUCREAZ† ARHEOLOGII?

Dup° ce £i-au delimitat sect,iunea de teren corespunz°toare,
arheologii încep s° sape acolo £ant,uri. În funct,ie de vestigiile
care apar în decursul derul°rii s°p°turilor sau în funct,ie de colo-
ritul p°mântului, se poate stabili spre ce direct,ie trebuie extins°
s°p°tura propriu-zis°. 

Dup° aceasta, începe munca de descoperire. Ea se face la
început cu hârlet,ul, iar apoi cu instrumente de lucru mai fine:
s°p°ligi, cut,ite pentru scoaterea vestigiilor. În final, acestea se
cur°t,° cu pensule £i perii moi. Între timp, se realizeaz° continuu
fotografii £i se preg°tesc însemn°ri în leg°tur° cu tot ceea ce £i
unde s-a g°sit. Adev°ratul „joc al r°bd°rii” urmeaz° abia dup°
aceasta! Oasele sau vasele de lut descoperite s-au spart deseori
în buc°t,i m°runte de-a lungul acestui interval lung de timp.

Despre dificultatea muncii sale – dar £i
despre frumuset,ea ei – un arheolog englez a
scris urm°toarele: „Primul obstacol cu care
ne-am confruntat a fost acela c° nu am g°sit
nici m°car o moned° sau vreo inscript,ie cu
ajutorul c°reia s° putem data originea vestigi-
ilor descoperite. Cum anume s° decidem din
ce perioad° dateaz° un lucru, în condit,iile în
care nu ni s-a p°strat nici m°car o singur°
informat,ie sau cel put,in vreun nume? 

Tocmai aceasta este datoria arheologului.
Pentru el, orice poate fi surs° istoric°. Nimic
nu poate fi atât de obi£nuit sau atât de
s°r°c°cios în informat,ii, încât s° nu ne 
sugereze relat°ri întregi. Uneltele, t,iglele,
c°r°mizile zidurilor, chiar £i pietrele în sine
»gr°iesc puternic« c°tre noi, aceasta îns°
numai în condit,iile în care avem urechi s° le
auzim £i s° le înt,elegem.”

Arheologul poate fi ajutat în alegerea locului
destinat s°p°turilor, prin inspectarea terenu-
lui din avion. Fotografiile sau imaginile fil-
mate de aici, din avion, pot scoate la iveal°
asemenea aspecte pe care omul nu le poate
vedea, în condit,iile în care se deplaseaz° pe
jos. În locul în care se afl°, la adâncime,
ruinele sau temeliile unui edificiu, plantele
cresc mai rar, c°ci nu au suficient spat,iu pen-
tru a prinde r°d°cin°. În cadrul fotografiilor
f°cute la în°lt,ime, aceste locuri apar aseme-
nea unor petece palide, ce se constituie în
ni£te veritabile „h°rt,i de teren.”

De multe ori, ar fi important ca arheologii
s° £tie în ce m°sur° exist°, în cavit°t,ile
f°cute în p°mânt, asemenea lucruri intere-
sante pentru care merit° începerea
s°p°turilor propriu-zise. ¢i în acest caz,
tehnica le vine în ajutor. Pentru aceasta, ei
sap° mici orificii în sol, în care introduc o
t,eav° prin intermediul c°reia las° în jos un
fel de lantern°, precum £i o camer° video, cu
care pot, astfel, prospecta tot ceea ce se poate
g°si acolo jos. În mod asem°n°tor, tot prin
intermediul unei t,evi dotat° cu oglinzi, la
cap°tul c°reia mai adaug° £i un aparat de
fotografiat, ei pot surprinde imagini despre
tot ceea ce se poate g°si sub p°mânt. S° ne
imagin°m cât de incitante pot fi clipele în
care ei studiaz° imaginile, respectiv filmele
investigat,iilor ce tocmai au fost f°cute £i pe
care le v°d derulate pe ecran! Oare locul pe
care ei îl cerceteaz° este doar o pe£ter° goal°
sau, dimpotriv°, o camer° mortuar° plin° cu
podoabe £i obiecte de uz?

At, i putea prezenta exemple de situat, ii în
care s-au descoperit vestigii de demult, cu prile-
jul ridic°rii unui edificiu sau cu ocazia constru-
irii unui drum?
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Fiec°reia dintre buc°t,ile descoperite trebuie s° i se g°seasc°
locul potrivit, tocmai ca, prin aceasta, s° se poat° reface întregul.
S-a întâmplat c° arheologii au g°sit în Africa asemenea schelet
de om preistoric, pentru a c°rui reconstituire a fost nevoie de
munca de £ase s°pt°mâni a mai multor cercet°tori!

Informat,ii despre istoria str°veche a omului nu pot oferi
decât vestigiile arheologice. În general, arheologii recurg la
efectuarea de s°p°turi, iar, pe baza vestigiilor descoperite,
pot stabili cum anume au tr°it, cu ce s-au hr°nit, în ce fel de
edificii au locuit, în ce anume au crezut oamenii cândva,
demult.

Foarte multe vestigii arheologice apar, în
mod întâmpl°tor, cu ocazia efectu°rii unor
diverse construct, ii. Pe baza lecturi voastre,
încercat, i s° precizat, i ce anume face arheologul
în asemenea situat, ii! (→ Cartea de lectur°,
pagina 6-7)

Un aspect special al muncii desf°£urate de
c°tre arheolog const° £i în cercet°rile sub-
marine. Ca urmare a unor catastrofe natu-
rale, ora£e £i, rareori, insule întregi, pot
ajunge sub ap°. Arheologii echipat,i cu
costume de scafandru fac aici fotografii
interesante £i pot aduce la suprafat,° ves-
tigii arheologice pret,ioase. 

Mai rar se întâmpl° azi s° se scufunde
un vapor, dar, în vremurile de demult,
asemenea evenimente se produceau des,
mai ales ca urmare a furtunilor puternice
sau a luptelor violente. Pentru un
cercet°tor, este extrem de interesant s°
fac° o analiz° a unei asemenea epave,
r°mas° la mare adâncime. Apa de mare,
care este rece £i s°rat°, poate p°stra atât de
bine corpul de lemn al ambarcat,iunii, încât
cu mult° precaut,ie £i pricepere ea poate fi
readus° la suprafat,°. Dup° aceasta, ea este
expus° la muzeu, spre marea bucurie a
privitorilor interesat,i. 

1. De ce sunt necesare s°p°turile pentru cercet°rile arheologice?
2. Enumerat, i cele mai importante instrumente de lucru ale arheo-
logului!
3. Când recurge un arheolog la observat, ii efectuate din avion sau
la mare adâncime?

Munca desf°£urat° de c°tre arheolog const° în: 
– delimitarea terenului,
– s°parea de £ant,uri,
– descoperirea vestigiilor arheologice, restaurarea £i datarea lor.

Imagine luată de la înălt,ime,
în care se poate vedea locul
unei case ridicată cu mii de
ani în urmă. � Încercat,i să
explicat,i, de ce se poate
observa, din aer, conturul
vechiului edificiu! � Speci-
ficat,i (eventual desenat,i) cum
anume ar arăta, după părerea
voastră, această casă! (Folo-
sindu-vă imaginat,ia, încercat,i
să reconstruit,i, din nou, casa 

propriu-zisă!)

Arheologi în activitatea lor. � Ce fel de instrumente de lucru 
recunoaştet,i în cadrul acestor imagini? Care la ce se foloseşte?
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II. PREISTORIA

LECTURĂ

NA¢TEREA SOARELUI ¢I A P†MÂNTULUI � Conform opiniei oamenilor de
£tiint,°, cu aproximativ 5 miliarde de ani în urm°, în Cosmos, a avut loc
condensarea unor nori de praf, precum £i a unor mari mase turbulente
de gaze. În acest mod, s-a fi format £i soarele nostru. Materia, care a
r°mas în urma acestui proces, s-a aranjat în form° de disc în jurul
soarelui nou format, care deja executa mi£c°ri de rotat,ie. Apoi, s-a pro-
dus concentrarea unor p°rt,i mai mari din aceast° materie, dispus° cir-
cular în jurul Soarelui. Astfel au ap°rut £i planetele , ca de pild°
P°mântul. Toate acestea s-au produs cam în acela£i interval de timp în
care s-a format £i Soarele. Este greu, aproape imposibil s° ne
imagin°m cum anume a fost £i ce s-a întâmplat într-un interval de timp
atât de îndep°rtat. Dar pentru a ne fi mai u£or s° înt,elegem toate 
acestea, s° încerc°m urm°torul joc: s° presupunem c°, de la formarea
P°mântului £i pân° în clipa prezent°, a trecut doar o zi, deci un interval
de timp de numai 24 de ore! Ce credet,i, cam în jurul c°rei ore a ap°rut
£i omul? Dimineat,a? La prânz? Sau poate numai spre sear°? Citit,i mai
departe cele prezentate £i vet,i r°mâne surprin£i!

APARIT, IA VIET, II PE P†MÂNT � P°mântul s-a format, deci, în jurul orei 0,
din gaze £i nori de praf. „Orele” au trecut, iar, în tot acest r°stimp, abia
dac° s-a întâmplat ceva. Suprafat,a fierbinte a P°mântului s-a solidifi-
cat £i ea, formându-se astfel uscatul (nu era decât un singur continent!)
£i un ocean întins. Doar „seara la ora 11 (adic° 23)”, singurul continent
care exista a început s° se fragmenteze. P°rt, ile, obt,inute ca urmare a
rupturii produse, au început s° se îndep°rteze încet, încet, una de alta.
„Migrat,ia” continentelor continu° £i azi – anual, cu cât,iva centimetri.
În tot acest r°stimp, în ocean tr°iau deja viet,uitoarele vertebrate, ca de
pild° pe£tii.

„Seara, cu ceva timp dup° ora 11” au ap°rut ni£te „reptile teribile”
care, sunt cunoscute sub denumirea de dinosaurus, în limba greac°.
Aceste reptile puternice, au st°pânit P°mântul o lung° perioad° de
timp. Nici nu e de mirare, c°ci, printre ele, existau £i asemenea exem-
plare care atingeau 12 metri în°lt,ime £i 30 de metri lungime. Adic°
erau atât de mari, cât un bloc de ast°zi cu trei etaje! Pe baza r°m°£it,elor
osuare descoperite, savant,ii au putut calcula c° unele dintre reptile
puteau atinge £i greutatea de 100 de tone! (Un elefant de acum, ajuns
la anii maturit°t,ii, cânt°re£te cam 5 tone, iar o ma£in° mai mare are o
greutate aproximativ de 1 ton°.)

APARIT, IA OMULUI � „Cu 5 minute înainte de miezul nopt,ii” (adic° cu
20 de milioane de ani în urm°), au tr°it în Africa maimut,e preistorice
care, având unele asem°n°ri cu fizionomia uman°, o mare parte a
savant, ilor le consider° a fi str°mo£ii comuni ai omului. Cu milioane
de ani mai târziu, tot în Africa au existat asemenea fiint,e care ar°tau a
fi jum°tate om, jum°tate maimut,°, care deja umblau pe dou° picioare. 

În sfâr£it, cu aproximativ 30.000 de ani în urm° („adic° cu o
jum°tate de secund° înainte de miezul nopt,ii!”) a ap°rut pe P°mânt £i
omul în forma sa actual°. Conform denumirii £tiint,ifice, el a primit
numele de Homo Sapiens sau, altfel spus, „Omul Înt,elept.”

Homo Sapiens apart,ine unei singure specii. În cadrul ei, putem
diferent, ia mai multe rase, c°ci, în decursul mai multor milenii, omul 
s-a adaptat la condit,iile de mediu, mereu schimb°toare. Rasele umane
(negroid, mongoloid £i european) se diferent,iaz°, în primul rând, prin
culoarea pielii. Aceast° particularitate nu are o semnificat,ie prea mare.
De pild°, culoarea pielii sugarilor – indiferent de rasa de care apart,in
– este în multe cazuri foarte asem°n°toare.

Încercat, i s° aflat, i din câte planete este
alc°tuit sistemul nostru solar! Enumerat, i denu-
mirea fiec°rei planete!

În atlasul geografic (cel ce prezint°
cuno£tint,e despre mediul înconjur°tor) g°sit, i
asemenea t°rmuri, adic° forme de relief, care se
unesc unul cu altul, iar ast°zi apart, in de conti-
nente diferite! Din aceasta, putem deduce c°,
odinioar°, ele au fost p°rt, i ale aceluia£i conti-
nent. 

Luptă dintre dinozauri. 
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10 Preistoria

3. ÎNCEPUTUL ISTORIEI 

Printre animale, exist° unele exemplare mai inteligente, iar altele,
mai put, in inteligente. Unele dintre ele seam°n° mai bine cu omul –

aici se includ, de pild°, maimut,ele cu înf°t, i£are asem°n°toare cu cea
a omului – dup° cum, altele, dimpotriv°, seam°n° mai put, in (sau

deloc). Care poate fi cauza acestui fapt?

Istoria omului se întinde pe un interval temporal inimaginabil de
lung. Oamenii de £tiint,° presupun c° str°mo£ul nostru primitiv
(omul primordial) care a tr°it cu multe milioane de ani în urm°
sem°na înc°, mult mai mult, cu maimut,a decât cu omul de ast°zi.
Potrivit acelora£i opinii, trupul omului se dezvolt° paralel cu
natura, dar, nu ne tragem originile din maimut,e, ci doar
împ°rt,im cu ele un str°mo£ comun. Maimut,a nu va deveni
niciodat° om! Str°mo£ul comun a fost denumit de c°tre savant,i
„veriga lips°”, dar ei nu au reu£it înc° s°-l descopere pân° acum. 

OMUL PREISTORIC

Str°mo£ul omului a folosit la mers doar picioarele din spate.
Mâinile (extremit°t,ile de dinainte) nu le utiliza la deplasare, ci
mai degrab° ca mijloace de prindere! Degetele, la rândul lor, au
crescut £i ele mai lungi, devenind din ce în ce mai dibace. Aceste

Urm°rit, i pe care continente tr°iesc rasele
umane mai sus-ment, ionate!

„Arborele genealogic al omului.” � Pe baza
desenului dovedit,i faptul că maimut,ele actuale,
asemănătoare cu omul, nu pot evolua în fiint,e 

umane!

Tipuri umane actuale: negroid, mongoloid şi
european. � Enumerat,i prin ce caracteristici 

externe se diferent,iază actualele rase umane!
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Homo Sapiens de azi,
apărut acum 30.000 de ani

Omul Neanderthalian,
apărut acum 
80.000 de ani

Homo erectus sau 
sapiens/paleohungaricus,

Homo Habilis („iscusit”),
apărut acum 3 milioane de ani
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Cam aşa ar fi arătat primii oameni care au fost
şi producători de unelte. Arheologii i-au denumit
„Homo Habilis” sau „Om Iscusit.” � Enumerat,i
prin ce se aseamănă „Omul Iscusit” cu 

maimut,ele, şi prin ce anume cu omul!

apărut acum 
1,5 milioane de ani
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apărut acum 
80.000 de ani

Homo erectus sau 
sapiens/paleohungaricus,

Homo Habilis („iscusit”),
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ă

ci
m

p
an

ze
u
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Preistoria 11

mâini i-au folosit pentru a putea ridica £i utiliza pietre, respec-
tiv lemne. În acest mod, str°mo£ul nostru a putut s° înving°
mai u£or animalele, iar cu lemnele pe care le t,inea în mân°,
ajungea £i la fructele care se aflau la o în°lt,ime mai mare. 

Pe baza descoperirilor arheologice, putem presupune c° £i
craniul omului s-a schimbat mult de-a lungul timpului. Creierul
omului primitiv a fost cu mult mai mic, probabil era jum°tate, o
treime din cel de azi, de aceea £i cutia cranian° era mai mic°.
Omul preistoric nu avea frunte înalt°, osul s°u frontal, deasupra
ochilor, era turtit £i boltit în spate. Pe parcursul dezvolt°rii,
cutia cranian° s-a m°rit, astfel – pe baza descoperirilor arheo-
logice f°cute – aceast° realitate poate constitui dovada vizibil°
c° str°mo£ul nostru a devenit, în timp, tot mai inteligent.

LOCURI CU DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Arheologii au g°sit, £i înc° mai scot £i azi la iveal°, o serie de ose-
minte care apart,in oamenilor primitivi. Cele mai vechi vestigii de
acest gen au fost descoperite în Africa. Aceasta nu întâmpl°tor:

De ce este mai îndemânatic omul biped în
comparat, ie cu maimut,a?

Pasul de la Olduvai. Putem vedea în imagine
peisajul, craniul unuia din strămoşii omului ce 
a trăit aici, apoi portretul său realizat după
imaginat,ia unui desenator şi, finalmente, câteva 

dintre uneltele utilizate de acesta.

Dezvoltarea cutiei craniene. (Linia diferent,iază maxilarul de cutia crani-
ană.) � Pe baza desenului, precizat,i modificările fundamentale care 
s-au produs! � Care dintre cranii seamănă mai bine sau, dimpotrivă, mai 

put,in bine cu cel al „Omului Iscusit” prezentat în desenul anterior?
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12 Preistoria

Cel mai interesant loc din lume cu privire
la descoperirile de vestigii arheologice, în
leg°tur° cu începuturile istoriei omenirii,
este Pasul Olduvai din Tanzania. Aici, în
adâncimile p°mântului, au fost descoperite
r°m°£it,ele p°mânte£ti ale unui om preis-
toric de mai multe milioane de ani.

Aceste vestigii arheologice au ie£it la
lumin° într-un mod cât se poate de intere-
sant. Mai demult, t,inutul în sine a fost
zguduit de un cutremur de p°mânt, iar, ca
urmare a acestui fapt, unele zone s-au
deplasat în jos. În consecint,°, unul din cur-
surile de ap° a început s° curg° în sens
opus, realizând astfel, timp de mai multe
secole, o pr°pastie adânc°. În acest loc,
arheologii au depistat osemintele unui om
primitiv, care a tr°it acum 3 milioane de
ani! Pe lâng° oase, au mai descoperit £i
unelte care au fost confect,ionate din piatr°
cioplit°. 

Unul din cele mai interesante vestigii
descoperite în Africa, este un schelet
aproape complet. Arheologii l-au numit
„Lucie.” El m°soar° 110 cm în°lt,ime £i se
pare c° a murit în jurul vârstei de 18-20 de
ani. 

C°utat, i Tanzania pe o hart°! Dac° aici,
în Ungaria, v-at, i urca într-un avion, spre
care dintre punctele cardinale ar trebui s° v°
îndreptat, i pentru a ajunge în Tanzania?

potrivit opiniei savant,ilor, originile omului se raporteaz° la terito-
riul acestui continent, de unde el a migrat apoi spre alte teritorii
de pe glob. Tocmai de aceea, despre Africa, se obi£nuie£te s° se
spun° c°: „aici a fost leg°nul omenirii”.

Chiar £i la noi s-au descoperit r°m°£it,e osuare celebre în toat°
lumea. Ele au ie£it la iveal° în localitatea Vértesszôlôs, situat° nu
departe de autostrada care duce de la Budapesta la Viena.
Vestigiile erau în interiorul unei mine £i constau din: oase de ani-
male, unelte de piatr° cioplit° £i dint,i de copii. Cu ajutorul unei
explozii artificiale, arheologii au reu£it s° îndep°rteze o masiv°
dal° de piatr°, dup° care au mai dat de o bucat° de os cranian (os
cefal ), vechi de aproape jum°tate de milion de ani! Întrucât
acest vestigiu a fost descoperit de ziua onomastic° Sámuel, arhe-
ologul care a efectuat investigat,ia l-a numit drept „Sámuel” pe
omul preistoric, c°ruia îi apart,ine vestigiul. 

Se pare c° el a tr°it £i a vânat lâng° izvoare de ap° cald°. Tot aici
s-au mai g°sit £i oase de animale, respectiv r°m°£it,e ale unei vetre
pentru foc. În mâlul solidificat, s-au p°strat urmele unor animale
care mergeau la sursa de ap°, inclusiv £i urma unuia dintre vân°tori!
Deasupra descoperirilor f°cute, s-a ridicat un muzeu. 

Atât a rămas din Lucie. Probabil că aşa a arătat Lucie.
Craniul a fost refăcut pe baza
descoperirilor de vestigii osuare 

originare.

Urmă de picior uman descoperită la Vértes-
szôlôs. Să fi umblat „Sámuel”pe aici?

Osul cefal al lui „Sámuel” descoperit la
Vértesszôlôs, unul din cele mai vechi vestigii 

osuare preistorice din Europa.
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UNELTE ¢I INSTRUMENTE DE LUCRU 
DIN PREISTORIE

Pe m°sur° ce omul £i-a dezvoltat îndemânarea £i priceperea, el
a reu£it s° preg°teasc° £i s° utilizeze unelte tot mai evoluate. 

La început, nu a folosit ca materie prim° de fabricare a unel-
telor decât piatra, lemnul sau oseminte de animale. Init, ial, le-a
utilizat a£a precum le-a g°sit, în starea lor brut°. A fost îns°
atent s° caute instrumente cu o form° corespunz°toare. O bucat°
de piatr°, spre exemplu, atunci era folosit° mai eficient, dac°
putea fi bine prins° cu mâna, iar, în condit,iile în care avea £i o
parte rotunjit° la un cap°t, ea se potrivea mai bine în palm°.
Dac° cealalt° parte a ei era ascut,it°, putea da o lovitur° pericu-
loas°, fiind £i foarte eficient° la tran£area animalului doborât.

Cu sigurant,°, aceast° form° l-a condus pe omul preistoric la
ideea c° £i el este în m°sur° s° î£i realizeze uneltele necesare.
Astfel, a început s° caute pietre tari, care se despicau bine. Le-a
tot lovit, una de alta, pân° când a reu£it s° obt,in° pietre de
mân° sau vârfuri de piatr° cioplit°. Materialul corespunz°tor
pentru aceste instrumente era cel mai adesea silexul .

Specificat, i cum anume s-au preg°tit uneltele din piatr°! (→ Cartea
de lectur°, pagina 10.)

Preistoria 13

Cele mai mici unelte au fost realizate din
obsidian. Acesta este un material special,
de fapt o roc°, de culoare mai închis°. Era
destul de rar, motiv pentru care era folosit
pentru obt,inerea unor unelte mai fine.
Este, de asemenea, transparent £i foarte
rezistent, precum sticla. Dac° îl lovim mai
puternic, atunci se desprind din el buc°t,i
precum cioburile de sticl°. Din acestea se
f°ceau unelte de t°iat £i instrumente de
jupuit. 

Arheologii, curio£i, au încercat £i ei s°
vad° dac° vor reu£i, oare, s° realizeze
asemenea unelte din piatr°? R°spunsul a
fost pozitiv. Cu put,in exercit,iu, ei au putut
ciopli, în decurs de câteva ore, vârfuri de
topoare numai bune de utilizat!

În ce anume credet, i c° putea consta
„jupuirea”? La ce se foloseau pieile de ani-
male jupuite?

Dac° omul din epoca de piatr° a vrut s°
despice silexul foarte precis, atunci nu
recurgea la folosirea altei pietre. Lua o
dalt° f°cut° din os (de pild°, din corn de
ren), pe care o t,inea într-o mân°, iar, în
cealalt° mân°, era piatra cu care lovea
dalta propriu-zis°. În acest mod, obt,inea
„buc°t,ile de piatr°” dorite. 

Un model mai aparte, dintre armele de
împuns £i cele de aruncat, este harponul.
Vârful acestuia era realizat din os sau din
coarnele unui animal £i era periculos, nu
numai pentru c° era ascut,it, ci mai ales
pentru c° i se mai ciopleau £i ni£te dint,i
îndreptat,i în direct,ie opus°. Astfel, dup°
împungerea propriu-zis°, ei se ag°t,au în
pielea animalului care, odat° r°nit, nu mai
putea fugi.

Harponul era folosit mai ales de c°tre
pescari. Ce credet, i, din ce motiv? 

De ce s-a str°duit pentru aceasta? 
(Gândit, i-v°, de pild°, la predispozit, iile corpului
uman!)

Asemenea vârfuri de piatr° cioplit° £i ascut,it°, ori erau
folosite în aceast° form° simpl°, ori erau legate la cap°tul unor
lemne sau oase de animale uscate £i despicate; omul £i-a f°urit
astfel sulit,e £i l°nci. Lancea era utilizat°, mai degrab°, ca arm°
de împuns, iar sulit,a, ca arm° de aruncat. În cazul topoarelor, se
f°cea în mod asem°n°tor: piatra ascut,it° la vârf era legat° la un
mâner de lemn scurt: în acest mod, s-a realizat £i toporul din
piatr°. Omul a mai creat apoi £i cele mai importante arme pen-
tru vân°toare: arcul £i s°geata. 

RELAT, IILE INTERUMANE. SOCIETATEA
PREISTORIC†

¢i omul preistoric tr°ia deja organizat în grupuri, stabilindu-£i
dinainte obligat,iile. A observat c° animalele pornesc s° vâneze
atunci când le este foame. Omul a început £i el s° î£i organizeze
vân°toarea, £i-a preg°tit arme pentru aceasta £i a studiat îndelung
obiceiurile animalelor pe care le alegea drept prad°.

Vârfuri de piatră cioplită. � Observat,i urmele ciopliturilor făcute!
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Care dintre £tiint,e se ocup° cu obiceiurile £i
modul de viat,° al oamenilor? ( vezi lect, ia 1)

LECTURĂ

ISHI, ULTIMUL S†LBATIC � ¢i în zilele noastre mai tr°iesc înc° –
fire£te, în num°r mai mic – asemenea oameni care, similar cu cei din
preistorie, au ca ocupat,ie principal° vânatul, pescuitul £i strângerea de
provizii. Savant,ii observ° cu foarte mare atent,ie modul de viat,° al unor
asemenea oameni. 

Scriitoarea Theodora Kroeber, nu doar c° a studiat viat,a cotidian° a
vân°torilor care tr°iesc precum cei din preistorie, ci, pe baza experi-
ent,ei pe care a avut-o, a scris o carte interesant° a c°rei titlu este „Ishi,
ultimul s°lbatic.” S° vedem cum s-a preg°tit Ishi pentru vân°toare:
„Atunci când a pornit din sat sau din tab°r° pentru a vâna, el nu purta
decât un £ort, pentru coapse, iar pe spate avea tolba unde t,inea arcul £i
s°get,ile. Ishi era un vân°tor abil. F°r° a face vreun zgomot, a înaintat
prin tufi£uri pân° când a ajuns în fat,a unei priveli£ti extrem de
promit,°toare. Aici s-a oprit, £i-a luat arcul, i-a încercat coarda pentru a
fi sigur c° poate trage oricând, dup° care £i-a pus sub brat, câteva
s°get,i. Acestea nu l-au încurcat, dimpotriv°, în fiecare clip° i-au fost la
îndemân°. Dac° a v°zut vreun animal în preajm°, dac° a mirosit sau a
auzit mi£cându-se ceva, atunci a a£teptat ascuns în tufi£ sau dup° o
stânc°, chiar ore întregi dac° era nevoie. 

Cu alt° ocazie, £i-a legat de frunte un cap de cerb împ°iat, cu coarne
cu tot. A umblat a£a de colo-colo, mi£când capul respectiv deasupra
stâncii sau deasupra vreunei tufe. La un moment dat, a ridicat capul £i
a f°cut astfel, de parc° ar fi voit s° ciuguleasc° din frunze, scuturând
u£or £i tufi£ul. V°zând capul de animal care ap°ruse dintre tufe, ciuta
sau c°priorul respectiv se apropiau la cât,iva pa£i de el.”

1. Ce concluzii poate trage arheologul, studiind oasele omului
preistoric? (schelete, cranii.)
2. Cum anume au evoluat uneltele omului preistoric?
3. Din ce cauz° este mai eficient° s°geata decât vârful de piatr°?

Evolut,ia omului preistoric
La nivelul dezvolt°rii 
corpului uman: – pozit,ie vertical°, mâini îndemânatice,

– cutie cranian° mai mare.
La nivelul perfect,ion°rii 
uneltelor: – piatr° g°sit°, lemn, bucat° de os,

– vârf de piatr°,
– lance, sulit,°, topor de piatr°, harpon,
– arc £i s°geat°.

Modul de viat,° în grup £i organizat a contribuit ca, în mod
treptat, s° se dezvolte £i vorbirea. La început, omul preistoric
s-a exprimat doar prin strig°te £i semne, iar mai apoi prin inter-
mediul cuvintelor £i al propozit,iilor. Aceasta îns° s-a produs nu
numai atunci când pericolul amenint,a grupul (de acest gen de
atent,ionare sunt capabile £i animalele), ci £i cu alte ocazii.
Vorbirea a devenit astfel mai expresiv° £i mai complex°. În
acela£i timp, cu munca efectuat° cu dib°cie (de pild°, realizarea
uneltelor) £i cu vorbirea, i s-a dezvoltat, inteligent,a £i gândirea.
Munca realizat° cu pricepere £i dinainte planificat°, respectiv
gândirea £i vorbirea, s-au format cam în acela£i timp, sust, inân-
du-se reciproc. Niciuna dintre ele nu a putut s-o precead° pe
cealalt°. Aceste trei aspecte fundamentale sunt cele care l-au £i
diferent, iat pe om de animale. 

Bărbat,i războinici din Botswana. � Observat,i-le
pozit,ia corpului! � Cu ce fel de arme vânează? 

Remarcat,i felul cum sunt împodobite armele!

Vânătoare reuşită – aşa cum a fost ea imagina
tă de către un desenator contemporan
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14 Preistoria

Care dintre £tiint,e se ocup° cu obiceiurile £i
modul de viat,° al oamenilor? ( vezi lect, ia 1)

LECTURĂ

ISHI, ULTIMUL S†LBATIC � ¢i în zilele noastre mai tr°iesc înc° –
fire£te, în num°r mai mic – asemenea oameni care, similar cu cei din
preistorie, au ca ocupat,ie principal° vânatul, pescuitul £i strângerea de
provizii. Savant,ii observ° cu foarte mare atent,ie modul de viat,° al unor
asemenea oameni. 

Scriitoarea Theodora Kroeber, nu doar c° a studiat viat,a cotidian° a
vân°torilor care tr°iesc precum cei din preistorie, ci, pe baza experi-
ent,ei pe care a avut-o, a scris o carte interesant° a c°rei titlu este „Ishi,
ultimul s°lbatic.” S° vedem cum s-a preg°tit Ishi pentru vân°toare:
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îndemân°. Dac° a v°zut vreun animal în preajm°, dac° a mirosit sau a
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u£or £i tufi£ul. V°zând capul de animal care ap°ruse dintre tufe, ciuta
sau c°priorul respectiv se apropiau la cât,iva pa£i de el.”

1. Ce concluzii poate trage arheologul, studiind oasele omului
preistoric? (schelete, cranii.)
2. Cum anume au evoluat uneltele omului preistoric?
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– vârf de piatr°,
– lance, sulit,°, topor de piatr°, harpon,
– arc £i s°geat°.
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treptat, s° se dezvolte £i vorbirea. La început, omul preistoric
s-a exprimat doar prin strig°te £i semne, iar mai apoi prin inter-
mediul cuvintelor £i al propozit,iilor. Aceasta îns° s-a produs nu
numai atunci când pericolul amenint,a grupul (de acest gen de
atent,ionare sunt capabile £i animalele), ci £i cu alte ocazii.
Vorbirea a devenit astfel mai expresiv° £i mai complex°. În
acela£i timp, cu munca efectuat° cu dib°cie (de pild°, realizarea
uneltelor) £i cu vorbirea, i s-a dezvoltat, inteligent,a £i gândirea.
Munca realizat° cu pricepere £i dinainte planificat°, respectiv
gândirea £i vorbirea, s-au format cam în acela£i timp, sust, inân-
du-se reciproc. Niciuna dintre ele nu a putut s-o precead° pe
cealalt°. Aceste trei aspecte fundamentale sunt cele care l-au £i
diferent, iat pe om de animale. 

Bărbat,i războinici din Botswana. � Observat,i-le
pozit,ia corpului! � Cu ce fel de arme vânează? 

Remarcat,i felul cum sunt împodobite armele!

Vânătoare reuşită – aşa cum a fost ea imagina
tă de către un desenator contemporan

Preistoria 15

4. CUM A TR†IT OMUL PREISTORIC?

Viat,a omului preistoric a fost cu mult mai nesigur° fat,° de cea a
omului de ast°zi – cel put, in în comparat, ie cu cea a oamenilor din
t,°rile mai dezvoltate. Va fi, oare, suficient° hran° pentru perioada

imediat urm°toare? Cum anume s-au raportat oamenii preistorici la
hrana lor? Între multe altele, lect, ia urm°toare se refer° £i la acest

aspect. 

CE AU MÂNCAT?

Oamenii, care î£i confect,ionau unelte, tr°iau în grupuri.
Membrii acestui grup, numit hoard°, migrau împreun° £i tot
împreun° c°utau asemenea teritorii unde puteau g°si multe
fructe s°lbatice, semint,e, ciuperci £i r°d°cini comestibile. Era
foarte important° apa potabil°, s° se stabileasc° deci în imedia-
ta apropiere a unui pârâu sau a unui curs de ap°. 

Prada adunat° nu era consumat° imediat (a£a cum f°ceau
fiarele s°lbatice, care tr°iau în hait°), ci era dus° la locul unde se
a£ezaser° tot,i, împ°rt,ind-o astfel între ei. Prin aceasta, se asi-
gurau c° nu vor duce lips° cei care, dintr-un motiv anume, nu
putuser° s° ia parte la dobândirea pr°zii. 

B°rbat, ii ajun£i la maturitate se ocupau mai ales cu
vân°toarea. Uneori, vânau pentru a beneficia de o hran° diver-
sificat° cu mai multe feluri de carne, alteori îns° vânatul se
dovedea a fi ocupat,ia de important,° vital°, deoarece, altfel, nu

Perioada iernii ve£nice
Vânatul £i pescuitul s-au impus ca pre-
ocup°ri foarte importante în perioada
epocii glaciare. De-a lungul procesului de
evolut,ie a omului, s-au înregistrat, de mai
multe ori, pe câte un teritoriu, modific°ri
de ordin climatic. Au fost, a£adar, perioade
de timp cu clim° cald°, favorabil°, atunci
când au crescut p°duri dese, iar vegetat,ia
abundent° a favorizat dezvoltarea unei
faune bogate. Cu alte ocazii, s-au impus
epoci glaciare sau, cum au mai fost denu-
mite, perioada iernilor ve£nice. Cu mai
multe mii de ani în urm°, regiunea polar°
acoperit° de gheat,° a beneficiat de teri-
torii întinse acoperite cu verdeat,°, dar, din
cauza noilor condit,ii survenite,
viet,uitoarele – printre ele £i omul – s-au
v°zut confruntate cu condit,ii de viat,°
extrem de vitrege, tocmai din cauza aces-
tor suprafet,e imense acoperite cu gheat,°. 

De la aparit,ia omului, P°mântul a trecut
de patru ori prin asemenea epoci glaciare.
În aceste condit,ii, s-au putut înmult,i mai
ales animalele mari. Oamenii au observat
pe care dintre drumuri obi£nuiau ani-

Cea mai mare întindere a suprafet,ei de gheat,ă veşnică în emisfera nordică. � Pe baza unei hărt,i geografice, stabilit,i care 
sunt zonele acelor mari oraşe, ce au fost acoperite de o pătură de gheat,ă în epoca glaciară! 
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malele s° se retrag° la ad°post, astfel c°,
pe acest traseu, au s°pat gropi adânci pe
care le-au acoperit cu crengi, p°mânt sau
cu z°pad°, tocmai pentru a nu fi observate.
Animalul odat° c°zut în capcan° – de
pild°, un mamut – era ucis cu pietre sau
cu sulit,e ce erau aruncate în interior. Dac°
în apropiere se g°sea un teren ml°£tinos,
atunci vân°torii, cu bâte în mân° £i cu
strig°te, atr°geau animalele în acest loc,
unde se scufundau £i nu se mai puteau ast-
fel refugia din calea oamenilor.

În t,inuturile muntoase, oamenii st°teau
la pând° în locuri pr°p°stioase, iar ani-
malele care treceau pe acolo în mare grab°
(de pild° cerbii) erau mânate spre pr°p°stii
unde singure î£i g°seau moartea.

16 Preistoria

puteau face rost de nici o surs° de hran°. Aceasta survenea când
se consumau toate proviziile existente, acolo pe teritoriul de
locuit, sau atunci când, migrând spre alte locuri mai îndep°rtate,
oamenii ajungeau în t,inuturi pustii, mai s°race în vegetat,ie.
Iarna era mereu nevoie s° se recurg° la pescuit £i la vân°toare. 

UNDE AU LOCUIT?

Pentru omul preistoric, a fost mereu important° alegerea unui
loc potrivit pentru ad°post. Dac° grupul respectiv de oameni
avea mare noroc, putea lua în posesie o pe£ter°, îns° nu mult,i
aveau aceast° posibilitate, c°ci acestea erau put,ine. Mai degrab°
ridicau corturi pentru locuit, folosind piei de animale, crengi £i,
deseori, oasele unor animale mari. Aceasta, de multe ori, nici nu
era un dezavantaj, c°ci corturile în sine se desf°ceau u£or, iar
grupul putea pleca „cu pari cu tot” pentru a lua drumul cirezilor
de animale mari, pe care le urm°reau pentru prad°. 

FOCUL: PRIETEN SAU DU¢MAN?

La început, omul preistoric s-a refugiat cu sigurant,° din fat,a
focului, la fel de speriat ca £i animalele s°lbatice, atunci când un
fulger aprindea o p°dure. Grat,ie inteligent,ei sale, omul a înt,eles,
cu încetul, c° focul în sine poate fi utilizat £i în favoarea sa.
Astfel, el lua crengi aprinse £i le ducea la s°la£ul s°u, iar focul
îl ap°ra de frig, precum £i de atacurile fiarelor s°lbatice. Centrul
viet, ii hoardei a devenit, astfel, vatra de foc simpl°, adâncit° în
p°mânt, ale c°rei laturi au fost înconjurate cu pietre. 

Folosirea focului a f°cut posibil° aparit,ia a£ez°rilor de durat°,
mai ales în t,inuturile reci, dovedindu-£i utilitatea £i din punctul
de vedere al preg°tirii hranei: carnea, spre exemplu, putea fi
pr°jit° în buc°t,i mai mari. 

Poate cea mai mare descoperire a omului în Preistorie, a
fost atunci când a realizat c° este în m°sur° s° produc° focul. 
Dac° loveau dou° pietre una de cealalt°, atunci reu£eau s°
obt,in° scântei ce aprindeau iarba uscat°, preg°tit° în acel loc.

Specificat, i, pe baza desenului din cartea de
lectur°, cum anume funct, iona harponul de
aruncat! (→ Cartea de lectur°, pagina 12.) În
ce activit°t, i de urm°rire folosesc oamenii har-
poane? Încercat, i s° aflat, i! De ce munca lor este
îngr°dit° de acordurile internat, ionale?

Din ce motiv nu puteau tr°i oamenii iarna
decât din vânat sau din pescuit? De ce nu mai
este nevoie ast°zi s° vân°m £i s° pescuim
iarna?

Vânătoare de mamut. � Pe baza desenului, povestit,i: ce anume cre-
det,i că s-a întâmplat înaintea celor petrecute în imagine, ce se întâm-
plă în poză chiar în momentul surprins de către desenator, respectiv ce 

anume credet,i că se va întâmpla ulterior!

Viat,a în grup. � Specificat,i ce fel de activităt,i 
desfăşoară oamenii din imagine!
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Preistoria 17

Mai rapid° £i mai sigur° a fost, îns°, folosirea unui „sfredel pen-
tru foc.” Metoda era urm°toarea: cu ajutorul unei pietre se f°cea
o mic° adâncitur° într-un lemn de esent,° moale dup° care se
c°uta o bucat° de lemn mai tare care s° i se potriveasc° exact.
Ea era bine fixat° în adâncitura respectiv°, fiind învârtit° apoi
rapid între cele dou° palme, atât într-o parte, cât £i în cealalt°. În
urma acestei mi£c°ri, prin frecare, la baz° ie£eau scântei. 

1. La ce a folosit omul preistoric carnea, oasele £i pielea ani-
malului vânat?
2. Ce fel de munc° credet, i c° f°ceau b°rbat, ii, femeile £i copiii?
3. La ce se folosea focul?
4. Cu ajutorul imaginii din manual, încercat, i s° detaliat, i cum
doborau, pe vremuri, oamenii un mamut! (Încercat, i s° v°
imaginat, i c° voi în£iv° suntet, i prezent, i.)

Viat,a în preistorie
– Hran°: – strângerea de provizii

– vânat, pescuit
Era glaciar° → se schimb° modul de viat,°:

– important,a vânatului
– rolul focului

5. ART† SAU MAGIE?

Arheologii (sau alt, ii, în mod întâmpl°tor, ajutat, i de noroc) au
descoperit de multe ori asemenea obiecte preistorice, realizate de
c°tre oamenii primitivi, care aparent nu prezint° nici o „utilitate”.
Ele nu sunt nici unelte, nici arme, ci doar statui mai mari sau mai

mici, respectiv opere în relief, desene sau picturi. 

STATUI PREISTORICE, DESENE ¢I PICTURI

Oamenii preistorici ne-au l°sat mai multe feluri de creat,ii artis-
tice. 

Desenele simple zgâriate pe oase de mamut sau pe piatr°
redau, în cele mai multe dintre cazuri, animale. Cel mai des
întâlnite sunt statuile de animale £i de oameni, de cât,iva cen-
timetri, cioplite în piatr°. Dintre figurinele umane, cele mai cele-
bre se remarc° a fi cele care reprezint° femei. În cazul lor,

Prin ce este celebr° localitatea Vértes-
szôlôs? (Vezi lect,ia 3.) Arheologii au g°sit
aici £i vetre de foc. Cei care le-au folosit,
au recurs la oase unsuroase, despicate
m°runt, care erau puse la încins. Aceste
oase au întret,inut focul destul de mult
timp. Chiar dac° totul se acoperea cu
p°mânt, la multe zile dup° aceea, focul în
sine putea fi at,ât,at din nou! 

El nu se mai producea, astfel, numai ca
urmare a fulgerului survenit în natur° sau
în cazul unor erupt,ii vulcanice. Chiar în
perioadele foarte c°lduroase, cu soare 
puternic, vegetat,ia se usca £i se aprindea
de la sine. 

S° observ°m cum anume î£i aprindea focul
Ishi, „ultimul s°lbatic”: „Cu o mân°, a
recurs la o ap°sare în jos a lemnului,
reu£ind astfel s°-l înfig° în orificiul reali-
zat. Dintr-o parte a scobiturii f°cute, au
rezultat buc°t,i foarte mici de lemn, care au
devenit un fel de praf fin, ce, odat° cu fre-
carea lemnului, a început s° aib°, la un
moment dat, culoare maronie, scot,ând în
final £i fum. Atunci Ishi a început s°
r°suceasc° lemnul cu £i mai mult° putere,
pân° când o mic° scânteie a ap°rut pe
nea£teptat în praful de lemn carbonizat. De
aici, flac°ra s-a extins £i pe mai departe pe
p°mânt, acolo unde era materialul
inflamabil. Când acesta s-a aprins, Ishi a
aruncat o gr°m°joar° de iarb° pe foculet,ul
produs, precum £i câteva a£chii de lemn.
Cu mult° precaut,ie, a suflat peste v°paie,
iar astfel focul deja ardea.”

Picturile rupestre redau aproape exclusiv
animale, în general cai £i zimbri . În
fiecare caz, ace£tia sunt redat,i în relief,
uneori fiind £i câte 20-30, pozit,ionat,i unul
lâng° cel°lalt. În trupurile lor au fost 
pictate vârfuri de s°get,i sau sulit,e. În
pe£tera Lascaux din Frant,a, care are 
5 metri lungime £i 2 metri în°lt,ime, pe
peret,i se pot vedea picturi care redau
imaginea unor tauri. Atât de frumos au fost
redat,i, încât pân° £i pictorii de ast°zi sunt
entuziasmat,i de modul în care au fost
reprezentat,i!

Cum anume s-au realizat picturile
rupestre? În general, s-a folosit materie de
natur° mineral°, exploatat° din p°mânt,
mai ales ocru de culoare ro£ie spre

Producerea scânteilor şi folosirea „sfredelului pentru foc.” � Numit,i
instrumentele care se văd în desen şi precizat,i rolul fiecăruia în proce-

sul de aprindere a focului!
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maroniu. Nuant,ele mai închise erau redate
cu c°rbune. La început, me£terii desenau
conturul, folosind pensule f°cute din p°r
sau un fel de bastona£e în form° de creion,
obt,inute din vopsea mai tare. Liniile
redau, a£adar, corpul al c°rui interior era
vopsit cu diferite culori. Omul era redat
foarte rar, astfel c°, el era desenat într-o
manier° extrem de simpl° cam tot la fel
cum îl prezint° £i copiii de ast°zi de la
gr°dinit,°: omulet,i cu cap £i mâini în form°
de bastona£e.

formele corpului sunt redate ca fiind pline £i voluminoase, dar
fet,ele, în schimb, nu au mai fost prelucrate. „Artistul” preistoric
a folosit cu abilitate forma natural° a pietrei, iar prin lovire £i
gravare a transformat-o, astfel încât s° redea înf°t,i£area unui
animal sau a unui om. 

Mai celebre sunt picturile rupestre din perioada preistoric°.
Cele mai frumoase picturi de acest gen au fost descoperite în
pe£terile din Frant,a £i Spania.

Cele mai simple dintre asemenea reprezent°ri redau numai
linii. Sunt interesante acele imagini în care „artistul” £i-a impri-
mat mâna pe perete, iar, în jurul ei, a suflat cu vopsea (probabil
c° a folosit pentru aceasta un os gol în interior(...) pe post de
„spray pentru vopsit”). Cele mai frumoase picturi sunt îns°
acele reprezent°ri impun°toare, care str°lucesc în culorile: gal-
ben, brun, ro£u £i negru. 

18 Preistoria

De multe ori, întâmplarea a fost aceea care
a ajutat la descoperirea unor asemenea pic-
turi rupestre. Pe£tera Lascaux, de pild°, a
fost descoperit° de c°tre 4 £colari care î£i
plimbau câinele. Acesta a observat o
vizuin° de vulpe motiv pentru care au
început s° sape. ¢i, spre marea lor mirare,
s-au trezit în fat,a intr°rii unei pe£teri.

Picturile rupestre din pe£tera Altamira
din Spania au fost scoase la iveal° grat,ie
unei fetit,e de 5 ani, fiica unui arheolog. Ea
î£i însot,ea tat°l care pornise s° fac° ni£te
cercet°ri într-o pe£ter°. Uimit° de cele din
jur, fetit,a £i-a ridicat privirea spre la
tavan £i, cu surprindere, a strigat: „Tat°,
uite taurul!”

La lumina lumîn°rii t,inut° în sus, celor
doi li s-a ivit în fat,a ochilor o priveli£te
uimitoare. Peret,ii pe£terii erau acoperit,i cu
picturi impun°toare, care redau: tauri,
zimbri, cai s°lbatici, capre negre. În cazul
pe£terii din Spania, mai apar £i imagini ale
unor animale care au disp°rut de demult. 

Cea mai celebră figurină din perioa-
da preistorică, este forma unei femei
sculptată în piatră de var. Ea a fost
descoperită pe teritoriul Austriei de
astăzi (Venus din Willendorf). �

Omul preistoric a atribuit fertilitatea
şi sănătatea ca fiind atributele funda-
mentale ale femeii. Cum anume
dovedeşte aceasta, statuia femeii 

prezentată în imagine?

Pictură rupestră (Peştera Altamira). � În ce ipostază este prezentat zimbrul în cadrul picturii? Caracterizat,i pictura ca şi 
creat,ie artistică (formă, culori etc.)! 

Mâna „artistului”
redată pe peretele
peşterii. � Pe baza
lect,iei, prezentat,i
cum anume s-a
realizat desenul!
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DE CE S-AU F†CUT TOATE ACESTE STATUETE,
DESENE ¢I PICTURI?

1. Pentru c° sunt frumoase. Cu sigurant,° c° aceste opere de art°,
în cea mai mare parte a lor, nu au avut alt° destinat,ie decât aceea
de a desf°ta privirile £i de a produce bucurie. Omul se
str°duie£te mereu s°-£i împodobeasc°, respectiv s°-£i înfru-
muset,eze ambiant,a. Chiar £i azi, din acest motiv, obi£nuim s°
a£ez°m fotografii sau tablouri pe peret,ii camerei.
2. Dar ele cont, in o anumit° doz° de ciud°t,enie! Cele mai fru-
moase picturi rupestre sunt, deseori, £i cel mai greu de g°sit,
pentru c° la ele se poate ajunge, urmând c°i ce abia pot fi par-
curse, iar peret,ii pe£terilor, unde au fost reprezentate, sunt în
locuri ascunse în întuneric. Probabil c° cei care le-au realizat 
s-au gândit c°, prin redarea animalelor – mai ales atunci când
sunt desenate £i s°get,i care le str°pung corpul – vor avea parte
de o vân°toare u£oar°. 

În interiorul acestor pe£teri, în fat,a picturilor rupestre, se mai
f°ceau poate £i acte de vr°jitorie sau alte asemenea ceremo-
niale pentru a câ£tiga „spiritul animalelor,” respectiv, pentru
învingerea lui. Aceste ceremonii le numim ritualuri magice. 

Ele se efectuau mai mult pentru a îmblânzi fort,ele naturii,
întruchipate sub form° de spirite. Vorbim, în acest caz, despre
panteism, adorat,ia naturii. 

Oamenii preistorici credeau c° viat,a este dirijat° de c°tre
fiint,e £i spirite supranaturale. Prin intermediul magiei, ei
c°utau s° le îmblânzeasc° £i s° le atrag° de partea lor. 

Preistoria 19

ÎNMORMÂNTAREA

Înmormântarea a devenit un obicei practicat doar pe la sfâr£itul
preistoriei. În acest caz, defunctul era, de cele mai multe ori,
împodobit, iar pielea îi era colorat° cu culoare ro£iatico-brun°,
simbol al viet,ii; uneori se mai obi£nuia s° se înmormânteze
al°turi de el £i diferite obiecte folositoare. Cei care f°ceau
aceasta se gândeau, probabil, la faptul c° defunctul le va putea
folosi în viat,a de dincolo de moarte.

Cu obiectele puse în mormânt, cei r°ma£i î£i exteriorizau £i
sentimentul de jale. A fost descoperit un asemenea mormânt
unde mult,imea r°m°£it,elor de flori atest° c° r°posatul a fost pus
pe un pat de flori £i, tot cu acestea, a £i fost acoperit. Aceasta
arat° c° l-au iubit foarte mult! 

1. Ce anume scot în evident,° statuile £i picturile rupestre preis-
torice?
2. De ce oamenii preistorici au considerat magia ca fiind impor-
tant°?
3. At, i putea prezenta asemenea obiceiuri superstit, ioase care se
practic° £i ast°zi?

Arta preistoric°

Predispozit,ia spre a împodobi, spre frumos, precum £i credint,a
colectiv° în magie:
– desene, statui, picturi rupestre,
– cântece £i dansuri
Obiceiuri de înmormântare ← credint,a în viat,a de dincolo de
moarte.

Ishi, „ultimul s°lbatic”, cu care ne-am mai
întâlnit £i în lectura de dup° lect,ia a 3-a, 
£i-a preg°tit s°get,i pe care le-a decorat
mereu cu dou° feluri de culori, cu acelea£i
modele, cu toate c° acestea nu au avut nici
un folos în actul propriu-zis de vân°toare.

Într-o pe£ter° din Frant,a s-au p°strat statui
din lut, reprezentând zimbrii. În jurul lor,
se pot vedea urme de pa£i, semn c°, în
jurul lor, oamenii au dansat. În pe£ter°, ei
au recurs deci la asemenea ritualuri, care
erau însot,ite de muzic° £i dansuri. Ambele
se raporteaz° la arta preistoric°. Într-o
pe£ter° din Ungaria (Istállóskôn), s-a g°sit
un obiect realizat dintr-un os al coapsei
unui urs, care reprezenta un fel de fluier cu
3 orificii; într-o pe£ter° din Frant,a s-a
descoperit, de asemenea, un fel de fluier
cu 8 orificii care fusese executat din oase
de animal. 

Oamenii preistorici s-au temut de
revenirea mort,ilor, motiv pentru care s-au
str°duit ca defunctul s° se simt° cât mai
bine pe lumea cealalt°. În acest scop, ei 
i-au £i pus al°turi, în mormânt, hainele £i
podoabele pe care le-a folosit în perioada
viet,ii. În multe locuri, au avut grij° ca nici
m°car s° nu pronunt,e numele r°posatului,
crezând c°, prin aceasta, nu f°ceau decât
s° invoce venirea spiritului s°u. 

Conform credint,ei lor, sufletul nu era
legat de trup pentru totdeauna, tocmai ceea
ce dovedeau £i visele în sine. Prin acestea,
spiritul nu f°cea decât s° evadeze £i s°
devin° independent. În momentul sur-
venirii decesului, sufletul p°r°sea trupul
pentru totdeauna. 

Pregătirea picturii rupestre. � Specificat,i cu 
ce fel de instrumente îşi pregătea „artistul” 

preistoric creat,ia!

NT_33347_001-176__2017.indd   19 2017. 06. 07.   15:46



6. ÎNCEPUTURILE AGRICULTURII

Chiar £i ast°zi, clima exercit° o mare influent,° asupra modului de
viat,° al omului, mai ales în ceea ce prive£te product, ia agricol°.

Omul preistoric a depins £i mai mult de condit, iile de temperatur°,
respectiv de cantitatea de precipitat, ii. 

CEA MAI IMPORTANT† ÎNNOIRE DIN ISTORIE

Spre sfâr£itul preistoriei – timp de mai multe mii de ani – s-a
înregistrat un proces de înc°lzire a climei. Acesta a schimbat
modul de viat,° al omului. Unele grupuri, deplasându-se spre
zonele de p°dure din p°rt,ile nordice, au migrat, de fapt, spre
asemenea teritorii, unde au putut continua modul de viat,° bazat
pe vân°toare. Alte grupuri, fiind în t,inuturi uscate, pustii £i mai
s°race în animale pe care le puteau vâna, au trecut, cu încetul, la

20 Preistoria

LECTURĂ

MAGIA AST†ZI � Nici nu at,i crede c°, inclusiv în zilele noastre, sunt
mult,i oameni care încearc°, prin diferite practici de magie, s° obt,in°
îndeplinirea a tot ceea ce £i-ar dori s° aib°. Aceste practici stau
m°rturie despre vremurile de demult. 

Chiar £i ast°zi, un popor care tr°ie£te din vânat £i din pescuit, aduce
mult,umire pentru prada dobândit° în felul urm°tor: „Când reu£esc s°
doboare un porc mistret,, fac un osp°t, mare. Dar nu uit° de »st°pânul
acelui animal«, respectiv despre acel »Domn pe care nu-l v°d«, care le
£i ofer°, de altfel, hrana mult dorit°. Din acest motiv, ei taie o bucat°
din inima, ficatul £i pielea animalului respectiv, apoi înfig un lemn în
p°mânt, al°turi de locul unde se desf°£oar° osp°t,ul. Pe acest lemn, ei
pun jertfa propriu-zis°, dar f°r° s° recurg° la frigerea ei. Ceremonia
este însot,it° de urm°toarea rug°ciune: „T, ie ît,i l°s°m aceasta, pentru ca
s° ne mai dai hran°.”

Nici chiar în zilele noastre nu este un lucru necunoscut faptul c°
unii recurg la „magie” pentru doborârea vreunuia dintre adversari.
Exist° oameni superstit,io£i care împung imaginea adversarului lor sau
îi scot ochii din poz°, crezând c°, prin aceasta, de îndat°, el va fi r°nit
în acela£i loc. În peninsula Malaysia, sunt mult,i care cred c°, dac°
ridic° un pumnal înspre coliba adversarilor, atunci ace£tia vor muri
degrab°. Privitor la cele ment,ionate, este interesant faptul c° victima
cade la pat sau chiar moare, tocmai pentru c°, ea îns°£i crede tot atât
de mult în puterea vr°jii respective, ca £i cel care a recurs la ea.”
O celebr° cercet°toare etnograf pe nume Tekla Dömötör, într-o carte
proprie intitulat°: Universul credint,ei populare la maghiari, s-a ocupat
de o serie de obiceiuri populare legate de practicile magice. În leg°tur°
cu acestea, ea afirm° urm°toarele: „Pe un teritoriu întins de la noi, dac°
ne interes°m, putem afla £i ast°zi c°, în timpul zilelor de s°rb°toare
(mai ales la Cr°ciun, la Anul Nou, în S°pt°mâna Mare £i la Pa£ti),
copacii sunt supu£i unor practici magice; ei sunt lovit,i, scuturat,i li se
arunc°, la r°d°cin°, firimiturile provenite de la masa festiv° de
Cr°ciun, de pe care se iau paiele pentru a le lega de copaci. Tot cu
aceast° ocazie, se mai obi£nuie£te ca o persoan° s° se adreseze unui
copac pentru a-i cere s° dea mai mult rod. În numele copacului,
vorbe£te o alt° persoan°, care r°spunde pozitiv la cererea formulat°,
f°când £i o promisiune în acest sens. 

( Tekla Dömötör: Universul credint,ei populare la maghiari)

¢tit, i cumva ce anume reprezint° S°pt°mâna
Mare? Dac° nu suntet, i siguri, interesat, i-v° sau
uitat, i-v°, de exemplu, în dict, ionarul explicativ!

C°utat, i asem°n°ri între magia preistoric° £i
obiceiurile populare maghiare, despre care at, i
auzit de curând!

Care ramur° a £tiint, ei se ocup° cu
descrierea credint, elor £i a obiceiurilor
str°vechi? Cum anume ajut° aceasta munca
istoricului? (Dac° nu £tit, i, atunci citit, i despre
toate acestea la pagina 5-a c°rt, ii!)

Cine poate fi acest „Domn care nu putea fi
v°zut”?

Din ce motiv trebuiau aduse mult,umiri pen-
tru prada obt, inut°?

Enumerat, i asemenea superstit, ii care
amintesc de magia preistoric°!

Dovedit, i, cu exemple, faptul c° starea
vremii influent,eaz° £i ast°zi product, ia agricol°.
Dac° £tit, i, culeget, i informat, ii despre acest
aspect!

NT_33347_001-176__2017.indd   20 2017. 06. 07.   15:46



6. ÎNCEPUTURILE AGRICULTURII

Chiar £i ast°zi, clima exercit° o mare influent,° asupra modului de
viat,° al omului, mai ales în ceea ce prive£te product, ia agricol°.

Omul preistoric a depins £i mai mult de condit, iile de temperatur°,
respectiv de cantitatea de precipitat, ii. 

CEA MAI IMPORTANT† ÎNNOIRE DIN ISTORIE

Spre sfâr£itul preistoriei – timp de mai multe mii de ani – s-a
înregistrat un proces de înc°lzire a climei. Acesta a schimbat
modul de viat,° al omului. Unele grupuri, deplasându-se spre
zonele de p°dure din p°rt,ile nordice, au migrat, de fapt, spre
asemenea teritorii, unde au putut continua modul de viat,° bazat
pe vân°toare. Alte grupuri, fiind în t,inuturi uscate, pustii £i mai
s°race în animale pe care le puteau vâna, au trecut, cu încetul, la

20 Preistoria

LECTURĂ
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producerea de hran°. Acest proces de producere a hranei, prin
arat, sem°nat £i prin dezvoltarea cre£terii animalelor, a
reprezentat, probabil, cea mai important° înnoire din isto-
rie. 

ARATUL-SEM†NATUL: AGRICULTURA

Începutul agriculturii s-a datorat, probabil, unor observat, ii
întâmpl°toare. Semint,ele care fuseser° strânse, întrucât erau
comestibile, începuser° la un moment dat s° încolt,easc° în tim-
pul depozit°rii lor. Sau cele care fuseser° aruncate, respectiv
c°zuser° pe p°mânt, ori pe gr°mezile de gunoi, au ajuns £i ele s°
încolt,easc°, iar, în final, s° aduc° noi roade.

Astfel, oamenii au început s°-£i fac° realizeze primele unelte
de lucru: hârlet,ul, cu vârf f°cut din piatr° sau de os, care ar°ta
precum o lance. Cu ajutorul acestuia, se scoteau din p°mânt
buruienile care erau de prisos, iar, în locul lor, puneau, respec-
tiv, sem°nau gr°unt,e. Oamenii s-au str°duit s° realizeze £i
asemenea instrumente pentru agricultur°, cu ajutorul c°rora
s°pau mai adânc în p°mânt, decât o f°ceau cu un simplu b°t,.
Acestea au fost primele sape £i hârlet,e. Cu aproximativ £ase
mii de ani în urm°, s-au realizat £i primele pluguri din lemn,
cu care agricultorii au arat p°mântul, înainte de a trece la
sem°nat, pentru ca s°mânt,a s° aduc° £i mai mult° road°. 

Grânele erau t°iate cu o secer° , format° din mici lame de
piatr°, dispuse într-o montur° de lemn sau de os, apoi erau aduse
animalele care c°lcau semint,ele din spice (treieratul).

Odat° cu r°spândirea cultiv°rii cerealelor, pâinea a
devenit unul din cele mai importante alimente ale oamenilor.
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Cele mai str°vechi pluguri erau simple
crengi de copaci bifurcate, pe care 
animalele le tr°geau dup° ele pe teren. 

Cele dou° ramuri bifurcate („coarnele”
plugului) erau folosite pentru direct,io-
narea plugului. Aceste pluguri primitive
f°ceau brazdele put,in adânci, motiv pentru
care buc°t,ile de p°mânt mai mari trebuiau
m°runt,ite cu sapa. Dup° aceasta,
împr°£tiau semint,ele, aducând apoi ani-
malele pentru a c°lca gr°unt,ele ce fuseser°
sem°nate (orz sau grâu). În cazul solului
mai tare, se foloseau târn°coape pentru
a acoperi semint,ele cu p°mânt.

La început, oamenii primitivi obi£nuiau s°
consume boabele de grâu s°lbatic, a£a cum
erau ele, verzi sau coapte. Dac° semint,ele
c°deau din întâmplare în ap°, atunci se
umflau, respectiv încolt,eau, iar hrana 
oferit° de aceasta era mai bun°.

Ulterior, oamenii primitivi au început s°
culeag° semint,ele, le puneau pe o piatr°,
dup° care, prin intermediul unei alte pietre
mari, le frecau pân° când obt,ineau un fel
de f°in° de bun° calitate. Dup° ce realizau
aceasta, punând £i ap°, îi d°deau o anumit°
form°, a£ezând compusul obt,inut pe o
piatr° înc°lzit°, iar mai târziu, într-un cup-
tor f°cut din lut. Prin coacere, obt,ineau
pâine. 

Aceasta nu a sem°nat cu pâinea din
zilele noastre, fiind mai degrab° un fel de
lipie.

Sunt locuri unde şi astăzi se seamănă cu plugul
de lemn. � At,i putea preciza o asemenea t,ară,
unde pământul se cultivă cu asemenea gen 
de unelte primitive? Dacă nu, încercat,i să vă

interesat,i!

Unelte primitive de lucrat pământul. �

Specificat,i pe baza imaginii, la ce foloseau 
uneltele prezentate! � Comparat,i plugul de lemn
din zilele noastre, prezentat în poză, cu cel
primitiv care apare şi în desen, reconstituit 

fiind pe baza descoperirilor arheologice! 
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CRE¢TEREA ANIMALELOR

Nu £tim precis cum a început cre£terea animalelor, în schimb,
este sigur c°, odat° cu înc°lzirea climei dup° era glaciar°, a
ajuns s° se contureze £i aceast° practic°. În urma vân°torii, ani-
malul r°nit, care nu a reu£it s° scape, a fost dus acas°, a fost
închis într-un t,arc, fiind apoi hr°nit. El servea astfel ca
„depozit de carne vie” pentru vremurile de mai târziu. Alteori,

omul a luat al°turi puii de animale. Domesticirea oii £i a caprei
s-a întâmplat, probabil, în mod asem°n°tor: în urma vânatului,
iedul sau mielul, r°mas orfan, a devenit unul din tovar°£ii de
joac° favorit,i ai copiilor, care nu au mai l°sat ca ace£tia s° fie
t°iat,i. Din acest motiv, ei erau du£i acas° £i crescut,i în mediul de
acolo. 

În urma descoperirilor osuare f°cute de c°tre arheologi, rezult°
c° prietenia dintre om £i câine dateaz° de mai bine de 10.000 de
ani. Aceast° amicit,ie a fost benefic° pentru ambele p°rt,i: câinele
l-a ajutat pe om în activitatea sa de vân°toare, iar, grat,ie auzului
£i a mirosului s°u fin, el a fost în m°sur° s°-l £i apere pe om: el îl
£i avertiza pe acesta din timp, dac° se apropiau str°ini. Omul, în
schimb, l-a hr°nit pe câine cu resturile r°mase de la masa lui, iar
copiii îl mângâiau £i se jucau cu el. 

În urma cultiv°rii plantelor £i a cre£terii animalelor, omul
a putut alege cele mai bune exemplare crescute, pe care mai
apoi le-a înmult,it £i pe mai departe. Cu alte cuvinte, a recurs
la un proces de îmbun°t°t,ire. În acest mod, într-un r°stimp
îndelungat, a rezultat bobul mare de grâu din zilele noastre,
respectiv, oaia cu blan° pentru lân°. 

Ce credet, i, s-a impus oare vreo modificare a trupului animalelor ca
urmare a domesticirii produse? Încercat, i s° r°spundet, i la întrebare,
citind lectura referitoare la aceasta! (→ Cartea de lectur°, pagina 14.)

Explicat, i de ce, în cazul p°s°rilor domesticite, aripile au regresat,
iar membrele s-au înt°rit?

UNELTE ¢LEFUITE DIN PIATR†

Destul de mult timp, omul a utilizat piatra pentru producerea
uneltelor £i a armelor, dar nu le-a mai dat forma dorit° prin
cioplire, ci, mai degrab°, prin £lefuire.

Forma dorit° a pietrei se obt,inea, init,ial prin lovire, iar, mai
apoi, se lua o piatr° mare £i lat° peste care se punea nisip umed,
£i unealta respectiv° se £lefuia atât de mult, pân° când devenea
neted° £i ascut,it° în partea dorit°. În acest mod s-au realizat din
silex £i t°i£urile de secer°. 

Era important s° se deprind° modul de £lefuire în sine, c°ci
numai astfel se putea obt,ine, de pild°, un topor din piatr° de
bun° calitate, cu care se puteau t°ia copacii f°r° prea mare greu-
tate. De acesta era mare nevoie, mai ales c° acum a început s°
se impun° dezvoltarea agriculturii £i cre£terea animalelor,
activit°t,i care l-au constrâns pe om s° tr°iasc° mai mult timp
într-un loc, adic° s° aib° un domiciliu.

Astfel, el a trebuit s° construiasc° case £i t,arcuri permanente.
Pentru construirea peret,ilor casei (sau ai t,arcului) £i pentru
£arpanta acoperi£ului, erau necesare instrumente de t°iere a 
lemnului mai durabile £i mai bune. Toporul din piatr° £lefuit°
era potrivit pentru aceasta. 

La ce anume se folose£te lâna £i în zilele
noastre?

Potrivit m°rturiilor, domesticirea caprei 
s-ar fi produs în urm° cu aproximativ
10.000 de ani. Arheologii au g°sit urme de
pa£i pe c°r°mizi nearse , care par 
s° apart,in° unor capre. Câteva mii de ani
mai târziu, oamenii au domesticit vitele
cornute £i porcul.

O alt° mare descoperire a omului a fost
perforarea pietrei. A realizat aceasta
folosindu-se de instrumente asem°n°toare
arcului. Coarda arcului era r°sucit° pe o
bar° de lemn care se termina într-un vârf
din piatr° sau din os. Pe piatra care urma
s° fie g°urit° se pres°ra nisip umed, care
prin frecare, f°cea gaura propriu-zis°. Prin
mi£carea de ici-colo a lemnului, vârful se
învârtea rapid £i str°pungea piatra.

Începutul unei prietenii. � După părerea voastră,
de ce se spune că, în realitate, „câinele este 

prietenul omului?”
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7. APARIT, IA ME¢TE¢UGURILOR

Oamenii care se ocupau cu producerea hranei aveau nevoie, pentru
munca lor, nu doar de topoare din piatr° sau de s°get, i, ci de instru-
mente de lucru, unelte mult mai diverse, aceasta în comparat, ie cu

predecesorii lor, care erau culeg°tori. Aceste unelte, respectiv,
dorint,a de a avea asemenea instrumente de lucru a impus aparit, ia

me£te£ugurilor. 

OL†RITUL

Chiar £i cei care erau culeg°tori aveau nevoie de vase pentru
înmagazinare £i, tocmai de aceea, confect,ionarea vaselor de lut,
respectiv ol°ritul s-a dovedit a fi unul din cele mai vechi
me£te£uguri. Dat° fiind producerea de grâne, a fost nevoie de tot
mai multe vase, fiindc° o parte a recoltei a trebuit pus° deoparte
pentru a putea fi consumat° în zilele de iarn° £i de prim°var°.
Cealalt° parte a fost depozitat° pentru anul urm°tor, pentru a fi
îns°mânt,at°. Pentru depozitare, ar fi fost înc° bune co£urile
f°cute din nuiele sau din trestie. Ele nu erau îns° utile pentru
fiert, c°ci ardeau odat° puse la foc. Iar omul consuma deja mai
mult° mâncare fiart° decât înainte! 

F°ina obt,inut° din gr°unt,ele m°cinate folosea nu numai la
coacerea pâinii, ci £i la preg°tirea p°satului . Apoi, din zarza-
vaturi £i resturi de carne, mai obi£nuiau s° preg°teasc° un fel de
sup°, îns°, £i pentru aceasta, era necesar s° existe un vas pentru
fiert. S-a impus, astfel, me£te£ugul ol°ritului. 

Nu cu mult timp în urm°, arheologii au
recurs la o prob°, preg°tind un topor din
piatr° £lefuit°. Un asemenea obiect a fost
preg°tit în decurs de 10-20 de ore (aceasta
a depins de duritatea pietrei), dar efortul în
sine a meritat, c°ci s-a £i dovedit utilitatea
uneltei. S-a putut t°ia cu el, timp de un
sfert de or°, un brad de dimensiuni medii,
iar un trunchi gros, într-un r°stimp de o
or°. Topoarele din piatr° de uz simplu nu
se distrugeau, astfel c°, dup° £lefuirea £i
ascut,irea lor, au mai putut fi folosite înc°
mult timp. 

1. Din ce motiv s-a dovedit a fi mai bun° agricultura decât 
culegerea plantelor?
2. Care au fost primele unelte de lucru ale agricultorilor?
3. Care au fost primele animale domesticite?
4. În ce const° îmbun°t°t, irea speciilor?

De la sfâr£itul perioadei preistorice, omul a
început s° preg°teasc° lutul pentru
realizarea vaselor. Init,ial, acestea erau
f°cute într-un mod destul de primitiv, pen-
tru ca apoi s° se recurg° la un procedeu
mult mai complex. Într-o prim° faz°, deci,
omul a luat lutul, realizând din el un fel de
bastona£e (similare cu cele pe care le obt,in
copiii atunci când modeleaz° plastelina).
Dup° ce se obt,ineau mai multe asemenea
bastona£e de lut, acestea erau a£ezate, rând pe
rând, în form° de spiral°, iar forma rezultat°
era apoi netezit° cu o piatr°. Era gata vasul. 

O mare descoperire a omului a fost roata
olarului, care se folose£te £i ast°zi. Olarul
rotea cu piciorul un disc mai mare, dea-
supra c°ruia era plasat un altul mai mic.
Aici era pus, de fapt, lutul moale, astfel c°,
în timpul rotirii rapide a discului mare, se
reu£ea s° se dea lutului forma vasului dorit. 

Ap°sând apoi cele dou° degete groase în
mijlocul trunchiului de lut preg°tit, olarul
începea s° realizeze partea de jos a vasului.
Punând mâna stâng° în interior £i cea
dreapt° în exterior, olarul reu£ea, prin inter-
mediul rotat,iei efectuate, s° netezeasc°
peretele gros al vasului, f°cându-l mai
subt,ire. Odat° terminat, vasul era l°sat s° se
usuce put,in, dup° care, luând put,in n°mol,
se trecea la lipirea toartelor. 

Începutul producerii hranei

Înc°lzirea climei
→ agricultura
→ cre£terea animalelor (domesticire,
îmbun°t°t,irea speciilor)
Instrumente din piatr° £lefuit° → unelte mai
bune de munc° → activitate mai eficient°.

Toporul din piatră perforată şi şlefuită.
Desenul din imagine, bazat pe fantezia
artistului, prezintă introducerea
mânerului în orificiul creat în piatră. �

Potrivit părerii voastre, încercat,i să

specificat,i din ce motiv este mai bun

toporul de piatră perforat, decât cel la

care capul toporului, a fost doar legat 

de mâner, în mod simplu! 
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Me£terii olari folosesc în munca lor lutul care poate fi g°sit în
multe locuri. Dac° îl prelucreaz° cu ap°, atunci reu£esc s° îl £i
înmoaie, conferindu-i u£or forma dorit°. 

La început, oamenii preg°teau vase de lut uscate la soare, dar
ele nu erau foarte durabile. Dac° le prindea umezeala, se înmuiau
£i se sf°râmau. Tocmai de aceea, vasele nou formate erau puse
pentru a fi arse, init,ial la foc deschis, apoi în cuptoare speciale,
f°cute dup° modelul cuptoarelor pentru coacerea pâinii. În aces-
te condit,ii, lutul devenea mai rezistent £i, totodat°, impermeabil. 

T, ESUTUL ¢I TORSUL

Vânatul devenea deja, în tot mai put,ine locuri, una din
ocupat,iile fundamentale ale colectivit°t,ii. Unde exista posibili-
tatea, se recurgea, mai degrab°, la cultivarea plantelor. Tocmai
de aceea, în comparat,ie cu vremurile precedente, tot mai put,ine
bl°nuri £i piei de animale au intrat în posesiunea oamenilor. În
aceste condit,ii, trebuiau g°site noi materiale pentru realizarea de
îmbr°c°minte. A£a a ajuns s° se r°spândeasc° torsul: din tulpin°
de in £i cânep° au început s° se preg°teasc° fire. 

Mai târziu, acestea s-au obt, inut nu numai din plante, ci £i din
p°r de animale. De pe oi se tundea lâna care era sp°lat° bine,
dup° care se recurgea la toarcerea firelor. 

Abia dup° aceasta putea urma t,esutul. În partea de sus, firele
urzelii erau fixate pe un cadru de lemn, iar, la capetele de jos,
erau legate greut°t,i de lut. Apoi, firul de b°t°tur° trecut printre
ele în form° de zig-zag, era b°tut, îndesat £i, în acest mod, se
obt,inea pânza, respectiv stofa. Ea nu era folosit° doar la
îmbr°cat, ci se mai realizau £i covoare moi astfel, interioarele
locuint,elor deveneau primitoare. 

24 Preistoria

Vasele de lut ars nu au avut decât o singur°
mare problem°: chiar dac° nu se deterio-
rau din cauza umezelii, în interiorul lor, se
infiltrau u£or unele lichide, motiv pentru
care, în aceste recipiente, nu se puteau t,ine
decât gr°unt,e £i fructe. Aceast° deficient,°
a fost remediat° în momentul în care,
înaintea arderii propriu-zise, interiorul era
acoperit cu smalt,. În momentul arderii,
acesta se lipea de vas, f°cându-l astfel
impermeabil. Smalt,ul colorat £i str°lucitor
s-a dovedit a fi numai bun £i pentru
împodobirea vasului creat. 

Încercat, i s° aflat, i la ce anume se mai
folose£te lutul ast°zi?

Dup° ce inul era smuls din p°mânt cu tot
cu r°d°cin°, se cur°t,a tot ceea ce era de
prisos, apoi cozile erau legate £i l°sate s°
se moaie în ap°, pân° când fibrele plantei
deveneau moi £i puteau fi întinse. Dup°
întindere, firele astfel obt,inute erau legate
la cap°tul unui lemn, care era furca de tors.
De pe aceasta, ele erau trase în jos £i
r°sucite pe fus. 

Imaginea unui olar contemporan care lucrează după modelul străvechi

Război de t,esut preistoric. � Pe baza desenului, 

specificat,i activitatea sa de funct,ionare!
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24 Preistoria

Vasele de lut ars nu au avut decât o singur°
mare problem°: chiar dac° nu se deterio-
rau din cauza umezelii, în interiorul lor, se
infiltrau u£or unele lichide, motiv pentru
care, în aceste recipiente, nu se puteau t,ine
decât gr°unt,e £i fructe. Aceast° deficient,°
a fost remediat° în momentul în care,
înaintea arderii propriu-zise, interiorul era
acoperit cu smalt,. În momentul arderii,
acesta se lipea de vas, f°cându-l astfel
impermeabil. Smalt,ul colorat £i str°lucitor
s-a dovedit a fi numai bun £i pentru
împodobirea vasului creat. 

Încercat, i s° aflat, i la ce anume se mai
folose£te lutul ast°zi?

Dup° ce inul era smuls din p°mânt cu tot
cu r°d°cin°, se cur°t,a tot ceea ce era de
prisos, apoi cozile erau legate £i l°sate s°
se moaie în ap°, pân° când fibrele plantei
deveneau moi £i puteau fi întinse. Dup°
întindere, firele astfel obt,inute erau legate
la cap°tul unui lemn, care era furca de tors.
De pe aceasta, ele erau trase în jos £i
r°sucite pe fus. 

Imaginea unui olar contemporan care lucrează după modelul străvechi

Război de t,esut preistoric. � Pe baza desenului, 

specificat,i activitatea sa de funct,ionare!

TOPIREA METALELOR

Procedeul de topire a metalelor s-a r°spândit în urm° cu
6 –7.000 de ani, astfel c°, mult,umit° acestuia, omul a fost în
m°sur° s° î£i realizeze unelte £i arme de mai bun° calitate. 

Chiar mai devreme, oamenii au început s° prelucreze aseme-
nea metale, care fuseser° g°site în forma lor brut°, în buc°t,i mai
mici (cupru £i aur). Ele au fost preg°tite pentru folosire cam în
acela£i mod în care era prelucrat° £i piatra, adic° prin lovire.
Bucata de metal nu s-a sf°râmat prin lovire, din contr°, ea a
devenit mai compact°. 

Descoperirea procesului de topire a metalelor s-a datorat,
probabil, tot întâmpl°rii: într-un foc mare, din buc°t,ile de piatr°
care cont,ineau metal, acesta se scurgea într-o mic° adâncitur°,
luând, dup° r°cire, forma acelui loc,. 

În timp, omul a început s°-£i preg°teasc° forme de turnat pen-
tru a putea obt,ine cut,ite, vârfuri de l°nci sau de s°get,i, iar, în
acestea, turna metalul obt, inut în cuptorul de topit. Din piele de
animal, el mai preg°tea ni£te foale foarte mari, cu care sporea
focul ce trebuia s° fie cât mai încins posibil, tocmai pentru a fi
în m°sur° s° topeasc° metalul introdus.

Aurul £i cuprul nu erau îns° cele mai potrivite pentru confec-
t,ionarea de unelte. Aurul este un metal foarte moale £i nu se poate
g°si decât în foarte put,ine locuri, în vreme ce cuprul este la fel de
moale, iar, pe lâng° aceasta, se sf°râm° foarte repede. De aceea,
pân° la descoperirea bronzului, oamenii au continuat s° foloseas-
c° piatra ca £i materie prim° pentru producerea de unelte £i arme. 

Bronzul, în schimb, era un metal rezistent, elastic £i totodat°
durabil. Cu ajutorul s°u, s-au putut realiza foarte multe lucruri,
de la instrumente agricole £i pân° la scuturi £i s°bii. 
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Turnarea bronzului presupunea deja cuno£tint,e atât de
serioase în domeniu, încât, put, ini au fost cei care au reu£it s°
deprind° acest me£te£ug. Echipamentul necesar obt,inerii sale era
unul extrem de pret,ios £i era compus din: cuptoare, foale, cio-
cane etc. Acela care reu£ea s° deprind° acest me£te£ug £i era în
m°sur° s° realizeze instrumentele necesare, nici nu se mai ocupa
cu altceva, pe toat° durata viet,ii sale. Din aceast° meserie,
me£terii tr°iau foarte bine, întrucât era una extrem de apreciat°. 

Astfel, s-a dezvoltat me£te£ugul fier°riei. 

Descoperirea uneltelor din metal a impus
o mare schimbare în procesul de producere
a instrumentelor de lucru. Bronzul a fost
metalul potrivit care a favorizat aparit,ia
primei product,ii în mas° a uneltelor,
aceasta în urm° 5-6.000 de ani. Cu 3.000
de ani în urm°, pe teritoriul t,°rii noastre, în
apropierea fiec°rei a£ez°ri mai semnifica-
tive, funct,ionau deja asemenea ateliere de
turn°torie. În cadrul lor, s-au produs sute
de unelte de lucru, precum: seceri,
topoare, d°lt,i £i târn°coape dintre care o
bun° parte au ajuns la sute de kilometri
distant,°, pe baza comert,ului de schimb.
Cu toate c° uneltele confect,ionate din
lemn, piatr° £i os nu au disp°rut complet –
folosirea lor se poate urm°ri pân° în zilele
noastre – începând de acum, în special
metalul a fost materia durabil° pentru
realizarea de unelte £i arme. 

(Material realizat pe baza 
periodicului Historia, nr. 1/1990)

Bronzul nu este un metal pur, ci un aliaj.
El este obt,inut prin combinat,ia dintre cosi-
tor şi cupru. 

Una din cele mai eficiente metode de
turnare a metalului a fost cea legat° de
procedeul elimin°rii cerii. De pild°, pentru
obt,inerea t°i£ului de secer°, se executa
forma corespunz°toare, recurgând la cear°
(în general, ceara de albine ). În jurul
formei realizate, se lipea lut dup° care
aceasta era introdus° în cuptor. Lutul, în
sine, se înt°rea aici, iar ceara, în schimb, se
topea. În locul gol, se turna metalul, iar
dup° ce acesta se înt°rea, i se elimina £i
lutul care se înt°rise în jur. Unealta nou
format° era apoi ascut,it° cu ajutorul unei
pietre dure!

Dat, i exemple de asemenea unelte de lucru
sau obiecte care au fost realizate din piatr°, os
sau lemn!

Târnăcoapele şi topoarele, care se obt,ineau prin turnare, puteau fi ascut,ite 
mult mai uşor decât instrumentele făcute din piatră. � Oare de ce?

Foale. � Pentru ce se foloseau?
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Un arheolog face urm°toarele m°rturisiri
despre descoperirea unor asemenea ate-
liere de topitorie, care au funct,ionat acum
9–10.000 de ani în urm°: „Mesele de lucru
erau, de fapt, ni£te pl°ci late de gresie, care
st°teau pe jos, iar pe ele erau puse, mai
mult sau mai put,in, m°rgele prelucrate din
piatr°, os sau scoic°, precum £i ni£te
instrumente de lucru. În cazul unora dintre
m°rgelele de piatr°, me£terul nu a reu£it s°
termine lustruirea, în vreme ce la altele a
început doar procesul de g°urire. (...)
Instrumentele de os las° a se înt,elege fap-
tul c° proprietarul lor se pricepea la
me£te£ugul s°u: în atelier se puteau g°si
lame frumos lustruite, tije mari, ascut,ite £i
cu mâner, instrumente de t,esut f°cute din
coast° de zimbru. Unul dintre meseria£i,
care se ocupa cu prelucrarea cornului, a
l°sat pe masa de lucru o pereche frumoas°
de coarne puternice, iar, put,in mai încolo,
o alt° pereche a£tepta s° intre în folosint,°.
Într-un colt,, instrumentele de piatr°
£lefuite formau o gr°mad° nostim°.
Proprietarul lor – în comparat,ie cu ceilalt,i
– £i-a t,inut lucrurile într-o ordine exem-
plar°.”

(D. Oates – J. Oates: Zorii 
civilizat, iei)

Ce fel de materiale au folosit me£terii
pentru preg°tirea uneltelor £i a podoabelor?

Interesat, i-v° sau aflat, i voi în£iv° ce
anume se face ast°zi din aur, argint £i bronz?

1. De ce oamenii care se ocupau cu agricultura aveau nevoie de
mai multe vase?
2. La ce folose£te vasul de lut?
3. Din ce motiv s-a r°spândit torsul £i t,esutul?
4. Din ce cauz° nu a reu£it oricine s° î£i confect, ioneze secer° de
metal?

Dezvoltarea me£te£ugurilor

– Cultivarea cerealelor → depozitarea lor
→ Me£te£ugul ol°ritului.

– Cultivarea plantelor (in, cânep°) → tors-t,esut
– Topirea metalelor – me£te£ugul fier°riei:
– aur, cupru,
– bronz (aliaj). 

LECTURĂ

ÖTZI, UN OM PREISTORIC CONGELAT � În vara anului 1991, o fami-
lie de germani, aflându-se în drumet,ie pe piscurile ve£nic înz°pezite
ale Alpilor, a descoperit, la un moment dat, un cadavru într-o pr°pastie.
Îndat° au £i în£tiint,at autorit°t,ile austriece £i italiene, precum £i pe 
salvamonti£ti. Din cauza frigului £i a vremii nefavorabile, a durat zile
întregi pân° când acel cadavru a fost scos din captivitatea ghet,ii £i
transferat apoi în custodia unei universit°t,i austriece. În scurt° vreme,
savant,ii au realizat faptul c° este vorba despre un cadavru care provine
din timpuri îndep°rtate: mai exact, din epoca bronzului. Vârsta sa este
de aproximativ 4.500 de ani, deci el este primul om, din aceast°
perioad° îndep°rtat°, care a fost g°sit în zile noastre, având asupra sa
armele £i întreaga sa vestimentat, ie! 

Locul în care a fost descoperit este cunoscut sub denumirea de
Valea Ötz din munt,ii Alpi, motiv pentru care b°rbatul, cu vârsta între
35-40 de ani, a fost denumit Ötzi. El purta o bucat° de piele înf°£urat°
în jurul coapselor care era fixat° la brâu, cu o curea. De aceast° curea
erau prin£i £i „carâmbii” din piele care-i acopereau picioarele. În
partea superioar° a corpului, se putea vedea un acoper°mânt din blan°
cusut, peste care se ad°uga o manta lung°, tricotat° din ierburi cu firul
lung, care putea s° serveasc° pentru culcu£, dar £i pentru acoperit. 

În dotarea sa, era o tolb° cusut° din piele, în care s-au g°sit 14

Ce anume i-a ajutat pe savant, i s° afle infor-
mat, ii despre modul de viat,° £i perioada în care
a decedat Ötzi?

Arme realizate din bronz. � De ce în asemenea cazuri, bronzul este un 
metal mai potrivit în comparat,ie cu cuprul?

Ötzi în captivitatea ghet,arului
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De ce £i-a luat Ötzi cu el o bucat° de
c°rbune de lemn pentru foc, în locul altor
instrumente de aprins?

8. PRIMELE COMUNIT†T, I DE AGRICULTORI

Trecerea treptat° spre practicarea agriculturii £i cre£terea ani-
malelor nu a schimbat doar modul de alimentat, ie al omului, ci £i

întregul s°u stil de viat,°. S-au dezvoltat astfel primele sate perma-
nente, iar, mai târziu, £i ora£ele. 

UNDE ANUME S-AU ÎNFIINT, AT PRIMELE
COMUNIT†T, I DE AGRICULTORI?

Odat° cu aparit,ia cultiv°rii plantelor, cerealele au devenit 
alimentul de baz° în alimentat,ia oamenilor. Acestea i-au conferit
£i o anume sigurant,°, fiindc° s-a putut culege multiplul 
semint,elor sem°nate, în acele locuri unde era suficient° ap° £i
lumin°. 

Câte feluri de cereale cuno£ti?

s°get,i, dintre care numai 2 erau prev°zute cu pene £i vârf. Printre
armele sale manuale, se g°sea un topor din cupru, care era legat la un
mâner din lemn cioplit £i fixat cu o curea. Mânerul cut,itului de piatr°
cioplit era f°cut din molift £i era înf°£urat cu o sfoar°. Se pare c° purta
la brâu £i cele dou° vase mai mici, f°cute din scoart,° de mesteac°n, iar,
în unul dintre ele, cercet°torii au g°sit o bucat° de c°rbune de lemn
învelit° într-o frunz° de art,ar. Probabil c° Ötzi a luat la el aceast°
bucat° de c°rbune, intent,ionând s°-£i fac° mai târziu focul. 

E posibil c° moartea sa a fost pricinuit° de faptul c°, fiind foarte obosit
a adormit £i, întrucât era o noapte de septembrie, a înghet,at. (Cercet°torii
£i-au dat seama de faptul c° a murit în luna septembrie, întrucât, între
lucrurile sale, au g°sit £i câteva fructe de porumb°.) Corpul s-a p°strat
într-o integritate uimitoare, iar, potrivit opiniei savant,ilor, aceasta s-ar
datora faptului c° trupul lui Ötzi, dup° survenirea mort,ii, a fost expus
mult timp influent,ei vânturilor. Deci moartea sa nu a fost pricinuit° de
c°tre z°pada sau gheat,a care, chipurile, ar fi c°zut peste el. 

(Studiu realizat pe baza informat,iilor luate din revista
Historia 1997/3)

Aşa a arătat, probabil, interiorul unei case cu
câteva mii de ani în urmă. Poza reprezintă inte-
riorul unei locuint,e, care a fost reconstruită pe
baza indiciilor oferite ca urmare a descoperirilor
arheologice. � Ce fel de obiecte şi unelte
recunoaştet,i din imagine? � Găsit,i, printre 
ele obiecte care nu au existat în Preistorie, 
sau acestea nu seamănă deloc cu obiectele 

originale? 

Construirea casei într-un sat. � Ce fel de materiale se utilizează? � Ce fel de îndeletniciri recunoaştet,i în imagine? (Spre
exemplu, cu ce se ocupă personajul care stă în partea dreaptă a intrării în incinta casei şi cu ce se îndeletniceşte cel 

care este aşezat în partea stângă?)

NT_33347_001-176__2017.indd   27 2017. 06. 07.   15:46



Aceste teritorii erau acolo unde asemenea cereale cre£teau £i
în mod natural –adic° f°r° intervent,ia omului, iar apa era asigu-
rat° printr-o cantitate suficient° de precipitat,ii. Mai târziu au
profitat de terenurile din preajma marilor ape curg°toare, astfel,
irigat,iile au înlocuit lipsa precipitat,iilor.
Pe aceste teritorii, s-au format primele comunit°t,i de agricultori. 

PRIMELE SATE ¢I ORA¢E

Oamenii care se ocupau de agricultur° £i de cre£terea animalelor
nu mai erau nevoit,i s° umble încontinuu dup° prad°, s° migreze
de ici-colo. Nici nu puteau s° fac° aceasta, deoarece trebuiau s°
r°mân° pentru seceri£, tot acolo unde î£i sem°naser° £i
semint,ele. Iar dup° aceasta, recolta obt,inut° era depozitat° în
vase mari, în co£uri sau în gropi s°pate în p°mânt, a£a-numitele
silozuri, situate în apropierea edificiului de locuit. 

Ei au început s° construiasc°, de asemenea, £i case din mate-
rial durabil. În condit,iile în care a£ezarea era plasat° în
apropierea unor p°duri, oamenii ridicau case mari, din lemn,
construite în form° dreptunghiular°. În cadrul lor, puteau locui
mai multe familii, adic° în jur de aproximativ 100 de persoane.
În alte locuri, au ridicat ni£te colibe mai mici construite din
crengi. Peret,ii caselor erau b°t°torit,i cu lut pentru a fi în m°sur°
s° apere de frig £i de vânt. În acele teritorii unde nu exista lemn,
casele se construiau din piatr° sau din lut. Astfel, au ap°rut
primele sate, în care puteau locui mai multe sute de oameni. 

La sfâr£itul preistoriei, a£ez°rile care apar sunt tot mai mari,
astfel s-au constituit primele ora£e. În interiorul lor,
conviet,uiau mai multe mii de oameni care, la fel ca £i cei ce
locuiau în sate, se ocupau cu agricultura £i cu me£te£ugurile.
Aceste ora£e, erau înconjurate, de obicei, de ziduri puternice, ce
aveau menirea de a-i ap°ra pe locuitori de atacurile du£manilor. 

28 Preistoria

Pe malul lacurilor, oamenii obi£nuiau s°
înfig° mai multe coloane în mocirla exis-
tent°, iar pe acestea ridicau case din grinzi.
Casele unor asemenea a£ez°ri erau con-
struite una în apropierea celeilalte.
Asemenea sate ridicate pe stâlpi erau dese-
ori inundate de c°tre apa lacului, astfel c°,
spre norocul arheologilor, ele s-au putut
p°stra în foarte bune condit,ii. În unele
locuri, ei au g°sit, în ap°, veritabile p°duri
de stâlpi! 

Satele ale c°ror case au fost construite
din lut constituie interesante locuri de
investigat,ii arheologice, c°ci, pe ruinele
edificiilor care au fost distruse cu mai
multe mii de ani în urm°, s-au ridicat in-
cinte noi, astfel c°, în acest mod, s-au
putut forma veritabile a£ez°ri construite pe
nivele vechi, numite teluri.

La ce mai folosim ast°zi cerealele, în afar°
de preg°tirea pâinii? 

Ce leg°tur° observat, i între trecerea la culti-
varea plantelor, respectiv, la cre£terea animalelor
£i aparit, ia primelor sate?

Probabil că aşa a arătat un sat construit pe stâlpi de lemn. Reconstruct,ie, adica ansamblu de edificii refăcut pe baza 
cercetărilor efectuate de către savant,i.

NT_33347_001-176__2017.indd   28 2017. 06. 07.   15:46



Aceste teritorii erau acolo unde asemenea cereale cre£teau £i
în mod natural –adic° f°r° intervent,ia omului, iar apa era asigu-
rat° printr-o cantitate suficient° de precipitat,ii. Mai târziu au
profitat de terenurile din preajma marilor ape curg°toare, astfel,
irigat,iile au înlocuit lipsa precipitat,iilor.
Pe aceste teritorii, s-au format primele comunit°t,i de agricultori. 

PRIMELE SATE ¢I ORA¢E

Oamenii care se ocupau de agricultur° £i de cre£terea animalelor
nu mai erau nevoit,i s° umble încontinuu dup° prad°, s° migreze
de ici-colo. Nici nu puteau s° fac° aceasta, deoarece trebuiau s°
r°mân° pentru seceri£, tot acolo unde î£i sem°naser° £i
semint,ele. Iar dup° aceasta, recolta obt,inut° era depozitat° în
vase mari, în co£uri sau în gropi s°pate în p°mânt, a£a-numitele
silozuri, situate în apropierea edificiului de locuit. 

Ei au început s° construiasc°, de asemenea, £i case din mate-
rial durabil. În condit,iile în care a£ezarea era plasat° în
apropierea unor p°duri, oamenii ridicau case mari, din lemn,
construite în form° dreptunghiular°. În cadrul lor, puteau locui
mai multe familii, adic° în jur de aproximativ 100 de persoane.
În alte locuri, au ridicat ni£te colibe mai mici construite din
crengi. Peret,ii caselor erau b°t°torit,i cu lut pentru a fi în m°sur°
s° apere de frig £i de vânt. În acele teritorii unde nu exista lemn,
casele se construiau din piatr° sau din lut. Astfel, au ap°rut
primele sate, în care puteau locui mai multe sute de oameni. 

La sfâr£itul preistoriei, a£ez°rile care apar sunt tot mai mari,
astfel s-au constituit primele ora£e. În interiorul lor,
conviet,uiau mai multe mii de oameni care, la fel ca £i cei ce
locuiau în sate, se ocupau cu agricultura £i cu me£te£ugurile.
Aceste ora£e, erau înconjurate, de obicei, de ziduri puternice, ce
aveau menirea de a-i ap°ra pe locuitori de atacurile du£manilor. 

28 Preistoria

Pe malul lacurilor, oamenii obi£nuiau s°
înfig° mai multe coloane în mocirla exis-
tent°, iar pe acestea ridicau case din grinzi.
Casele unor asemenea a£ez°ri erau con-
struite una în apropierea celeilalte.
Asemenea sate ridicate pe stâlpi erau dese-
ori inundate de c°tre apa lacului, astfel c°,
spre norocul arheologilor, ele s-au putut
p°stra în foarte bune condit,ii. În unele
locuri, ei au g°sit, în ap°, veritabile p°duri
de stâlpi! 

Satele ale c°ror case au fost construite
din lut constituie interesante locuri de
investigat,ii arheologice, c°ci, pe ruinele
edificiilor care au fost distruse cu mai
multe mii de ani în urm°, s-au ridicat in-
cinte noi, astfel c°, în acest mod, s-au
putut forma veritabile a£ez°ri construite pe
nivele vechi, numite teluri.

La ce mai folosim ast°zi cerealele, în afar°
de preg°tirea pâinii? 

Ce leg°tur° observat, i între trecerea la culti-
varea plantelor, respectiv, la cre£terea animalelor
£i aparit, ia primelor sate?

Probabil că aşa a arătat un sat construit pe stâlpi de lemn. Reconstruct,ie, adica ansamblu de edificii refăcut pe baza 
cercetărilor efectuate de către savant,i.

Preistoria 29

Cele mai vechi £i mai interesante ora£e
care au fost descoperite de c°tre arheologi:
Ierihonul £i Catal Hüyük dateaz° de la
sfâr£itul perioadei preistorice. Construirea
ora£ului Ierihon a început în urm° cu
aproximativ 10.000 de ani. Casele aveau
aici form° circular° £i erau realizate din
c°r°mizi de lut. Ora£ul era înconjurat de
ziduri: exist° £i asemenea locuri unde
acesta atingea 6 metri în°lt,ime! Lâng°
zidurile ora£ului, se puteau g°si depozitele
de produse, unde se înmagazinau cereale
în acele vremuri.

Care sunt acele aspecte privitoare la tur-
nul ora£ului Ierihon, în leg°tur° cu care
arheologii nu pot da înc° nici un r°spuns?
(→ Cartea de lectur°, pagina 17.)

Zidurile ora£ului Catal Hüyük sunt mult
mai interesante. În interior, casele sunt
uniforme £i construite din lemn £i c°r°mizi
de lut. Un asemenea edificiu avea aproxi-
mativ m°rimea unei camere mai mari din
zile noastre £i era împ°rt,it° în dou° p°rt,i:
o camer° de locuit, respectiv, un depozit.
Casele erau lipite una de alta, iar între ele
nu existau str°zi! Din acest motiv, accesul
în interiorul incintei casei se f°cea prin
acoperi£, iar ie£irea, pe o scar°. Mobilierul
a fost plasat in interiorul camerelor de
locuit £i consta din: o banc° fixat° de
perete, precum £i un fel de estrade, care
foloseau la dormit, £ezut £i loc pentru
efectuarea muncii propriu-zise. În
buc°t°rie era fixat° scara precum £i locul
pentru foc, care era f°cut din lut. 

În momentul în care arheologii au
descoperit ora£ul Catal Hüyük, ei au dat £i
de mai multe schelete umane, la care mâinile
£i picioarele erau fract, ionate. Ce credet, i, din
ce motiv?Oraş de astăzi din Irak. � Prin ce anume se aseamănă el cu oraşul 

preistoric Catal Hüyük?

Ruinele oraşului Ierihon. Conform mărturiei unui
arheolog: „...acolo, chiar şi azi, zidul mai
măsoară încă 6 metri înălt,ime, lângă care se ridi-
că impunător şi un turn de formă circulară.
Acesta este de asemenea o construct,ie
grandioasă din piatră, cu o înălt,ime de 9 metri şi
cu un diametru similar. În vârf, se putea ajunge şi
din interior prin intermediul a 28 de trepte. � Mai
uitat,i-vă încă o dată la poza de la 

pagina 6! 
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AGRICULTURA BAZAT† PE IRIGAT, II

Cele mai multe dintre comunit°t,ile agricole s-au constituit de-a
lungul marilor râuri. În timpul perioadelor foarte ploioase sau cu
ocazia topirii z°pezilor, în fiecare an, acestea cre£teau foarte mult.
Oamenii care locuiau în imediata apropiere a râurilor au s°pat
canale, prin intermediul c°rora au reu£it s° conduc° pe terenurile
cultivate, surplusul de ap° al râurilor. Acolo unde apa nu putea fi
captat° în acest mod, ea era trecut° cu ajutorul unor dispozitive. 

Pe malul râurilor, se mai ridicau £i diguri. Acestea puteau folosi
£i drept cale de acces. În cadrul digului, pe-alocuri, membrii acelei
colectivit°t,i f°ceau un fel de port,i din lemn cioplit, care se puteau
ridica sau, altfel spus, se realizau ecluze. În perioadele în care
aveau loc cre£teri ale debitului de ap°, atunci se deschideau port,ile
– adic° se ridicau ecluzele – iar apa se putea rev°rsa pe terenul cul-
tivat. Înainte ca fluxul de ap° s° înainteze, ecluzele se închideau,
iar apa r°mânea astfel în canale £i nu mai putea reveni în albia 
râului, al c°rui debit sc°dea astfel simt,itor. Grat,ie contribut,iei
aduse de c°tre munca omului, cre£terea nivelului apei a ajutat
la aparit,ia terenurilor foarte fertile. Dup° retragerea apei, cu
ajutorul sapelor £i a plugurilor se trecea la afânarea terenului.
Plugurile erau trase de c°tre animale, în general vite cornute. Dup°
ce sem°nau, aduceau animalele pentru a îngropa s°mânt,a în sol.
Pentru t°ierea cerealelor, la secerat se foloseau seceri. 

Pe aceste terenuri, grat,ie fertilit°t,ii lor, se obt,ineau recolte
bogate, mai ales cereale. Se producea mai mult decât consumau
agricultorii cu familiile lor. Rezulta astfel un surplus de produse.

ERA DE PRISOS ACEST SURPLUS?

Categoric, nu! Dimpotriv° chiar: acest surplus a fost foarte
important pentru munca agricultorilor, c°ci el a f°cut posibil°
transformarea micilor sate în comunit°t,i organizate. La ce
folosea acest surplus?
În parte era destinat liderilor comunit°t, ii. Ace£tia s-au ridicat
din rândul agricultorilor, fiind oameni înst°rit,i. Sub îndrumarea
lor, s-au construit sistemele de irigat,ii £i tot ei au fost cei care au
vegheat constant s° le £i repare, dac° aceasta se impunea. 

Cealalt° parte a surplusului era destinat° hr°nirii militarilor.
Era mare nevoie £i de ace£tia, c°ci muncile agricole se puteau
desf°£ura numai în condit,ii de pace £i de sigurant,°. Munca
agricultorilor trebuia deci ap°rat° de atacurile din exterior ale
du£manilor. 

ÎNCEPUTURILE COMERT, ULUI: ACTIVITATEA DE
SCHIMB

Chiar înainte de aparit,ia muncii productive, oamenii au practi-
cat activitatea de schimb. În schimbul  plantelor sau materi-
alelor, de care duceau lips°, au dat marf° din care ei aveau un
surplus. Odat° cu amploarea pe care a luat-o cultivarea
cerealelor, pe unele teritorii, mai ales în cazul celor care erau
plasate în apropierea marilor râuri, o parte din surplusul de
cereale era destinat £i acestei practici. În alte locuri – mai ales pe
pantele blânde ale zonelor muntoase – produc°torii dispuneau
de un surplus de animale. În cadrul schimburilor comerciale,
oamenii recurgeau la cereale, animale, iar, pe lâng° acestea,
£i la produse me£te£ug°re£ti (vase de lut, unelte de bronz etc.),

30 Preistoria

În Egipt, se folose£te pân° în zilele noastre
sistemul de scoatere a apei prin ridicare. El
const° dintr-o pr°jin° lung° £i mobil°, care
este plasat° în vârful unui stâlp. La un
cap°t al pr°jinii, este pus° o sfoar° de care
se leag° o g°leat° (în trecut se puneau bur-
dufuri din piele), iar la cel°lalt cap°t o
contragreutate. G°leata era l°sat° jos, în
ap° pân° când se umplea, dup° care, cu
ajutorul contragreut°t,ii, era adus° la
suprafat,°.

Comerciant. Unii dintre ei îşi urcau marfa în
cărut,e, dar procedeul cel mai des folosit era ca
produsele ce urmau să fie comercializate, să fie 

puse pe spatele măgarilor.

La fel ca £i acum mai multe mii de ani în
urm°, oamenii de azi construiesc de asemenea
canale, diguri £i ecluze. C°utat, i s° aflat, i la ce
anume se mai folosesc ast°zi ecluzele!

Chiar £i azi, liderii comunit°t, ilor mai mari
sau mai mici au în vedere o serie de obligat, ii.
Enumerat, i câteva dintre ele, care sunt cele mai
importante!
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30 Preistoria

În Egipt, se folose£te pân° în zilele noastre
sistemul de scoatere a apei prin ridicare. El
const° dintr-o pr°jin° lung° £i mobil°, care
este plasat° în vârful unui stâlp. La un
cap°t al pr°jinii, este pus° o sfoar° de care
se leag° o g°leat° (în trecut se puneau bur-
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cărut,e, dar procedeul cel mai des folosit era ca
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canale, diguri £i ecluze. C°utat, i s° aflat, i la ce
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precum £i la alte asemenea materiale, ce erau utile pentru toat°
lumea, îns° nu se g°seau peste tot: lemn, sare, metal sau unele
tipuri de minerale (de pild°, obsidian).

M°rfurile erau transportate deseori pe ambarcat,iuni.
Comert,ul pe uscat a fost încurajat mai ales de c°tre
descoperirea rot, ii, astfel c°, odat° cu aceasta, au început s° se
foloseasc° care cu patru rot,i, trase de m°gari sau de boi. 

CHESTIUNILE DE INTERES COMUN ALE 
COMUNIT†T, II

Cu timpul, în component,a primelor sate mici de agricultori au
început s° intre teritorii tot mai întinse. Micile comunit°t,i de
alt°dat° s-au transformat în comunit°t,i mari. Liderii lor (de
pild°, regi, conduc°tori militari, preot, i) s-au ocupat de
îndeplinirea cu succes a acelor chestiuni sau obligat, ii, care
erau de interes comun pentru colectivitate. Printre acestea, ar fi
de amintit: organizarea muncilor comune, supravegherea lor,
dar £i ment,inerea p°cii. Aceste comunit°t,i mai mari au fost cele
care s-au £i constituit în primele state.

Odat° cu aparit,ia primelor state, consider°m c° preistoria
se încheie, începând astfel Antichitatea. 

Preistoria 31

1. Care sunt uneltele de lucru folosite în agricultura bazat° pe 
irigat, ii?
2. Din ce anume rezult° surplusul de produse £i la ce anume 
folose£te?
3. De ce au recurs oamenii la comert,?
4. Care sunt cele mai importante chestiuni comune ale comunit°t, ii?

LECTURĂ

POPULAT, II CARE CONTINU† ¢I ÎN ZILELE NOASTRE MODUL DE VIAT,†
BAZAT PE CULES, PESCUIT ¢I VÂN†TOARE � Cercet°torii etnologi,
care au colindat t,inuturile îndep°rtate, au g°sit în insulele Oceanului
Pacific, America de Sud sau Africa populat, ii ce au p°strat, pân° în
zilele noastre, un mod de viat,° aproape similar cu cel din perioadele
preistorice. Cu asemenea triburi s-au întâlnit cercet°torii în p°durile
dese ale Americii de Sud, înc° £i cu aproximativ 15 ani în urm°! Din
descrierile extrem de interesante ale etnologilor, putem cunoa£te foarte
bine modul de viat,° al acestor oameni, dar mai ales cultura lor mate-
rial° £i spiritual°.

Într-o carte a unuia dintre ei (Bernatzik, H. A.: Printre populat,iile
din Oceania), se face referire la acea prietenie care s-a legat între
autorul c°rt,ii propriu-zise £i vr°jitorul unuia din triburile întâlnite pe
una din acele insule îndep°rtate. Acesta l-a init,iat pe autorul c°rt,ii în
tainele credint,ei pe care o împ°rt°£ea tribul respectiv:

„Într-o zi i-am cerut s°-mi deseneze spiritele tribului. El a £i f°cut
aceasta, dar nu-mi reda decât spiritele p°durilor, fapt pentru care l-am
rugat s°-mi redea £i spiritele m°rilor sau ale bancurilor de nisip. La
aceasta, b°trânul mi-a r°spuns: 

– Pe acelea nu t,i le pot desena, c°ci nu le-am v°zut pân° acum £i
nici nu cred c° exist°. 

– ¢i spiritele p°durilor le-ai v°zut cu ochii t°i? l-am întrebat eu
uimit.

– Fire£te, m-a asigurat el, pe acestea le vede oricine care intr° în
p°dure.”

Despre un trib care tr°ia pe o alt° insul°, autorul scrie urm°toarele:
„Întreaga lor vestimentat,ie const° dintr-un £ort, scurt, care st°tea pe

£old, f°cut din scoart,° de copac, iar ca £i podoabe nu purtau decât ni£te

Primele comunit°t,i agricole
Agricultur° bazat° pe irigat,ii → hran° în can-
tit°t,i mai mari → surplus:
– folosit în favoarea liderilor cet°t,ii £i a mili-
tarilor care asigurau protect,ia,
– folosit în scopuri comerciale.

Tribul Onge, care nu depăşeşte mai mult de 100
de persoane, trăieşte şi azi după modelul oame-
nilor preistorici, pe una din insulele din golful
Bengali. În imagine, un tânăr prinde peşti sau
păsări de mare. Fat,a sa este vopsită tocmai 

pentru a se apăra şi împotriva insectelor. 
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verigi f°cute din os. Uneltele lor sunt realizate din piatr°. În general,
î£i cos rogojinile cu ace de os £i tot cu cut,ite mici de os taie £i materi-
alele luate din natur°. Mai folosesc sfredele £i topoare de piatr°, pe
care le ascut, folosind pietre abrazive simple. În ceea ce prive£te focul,
pentru obt,inerea lui, ei recurg la dou° lemne pe care le freac° atât de
mult pân°, pân° când obt,in scântei.

Au trecut doar câteva mii de ani de când oamenii de pe teritoriul
continentului european tr°iau într-un mod asem°n°tor. Se prea poate
c° numai unul din obiceiurile întâlnite nu era cunoscut de c°tre
str°mo£ii no£tri: adic° ve£mintele de doliu ale v°duvelor de aici.
Aceasta este o t,inut° cu totul aparte. Ele se rad pe cap, î£i ung trupul
cu lut, iar craniul sot,ului defunct învelit într-o plas°, îl poart° cu ele
peste tot.”

32 Preistoria

RECAPITULARE

1. Deseori, ne întâlnim cu acea opinie potrivit c°reia omul 
se trage din maimut,°. Combatet, i aceast° teorie cu ajutorul
lect, iei 3!

2. Prin ce anume de deosebe£te omul de maimut,ele evoluate?
3. Cum au evoluat uneltele £i armele omului preistoric?
4. Conform presupunerilor f°cute, care sunt factorii care l-au

ridicat pe om din lumea animalelor?
5. Urm°rit, i pe un atlas istoric cum a migrat omul preistoric, din

Africa Central° spre alte continente?
6. Cum a modificat era glaciar° modul de viat,° al omului?

(Hrana, vestimentat, ia, locuint,a, folosirea focului.)
7. Cum £i-a împodobit omul preistoric obiectele £i spat, iul încon-

jur°tor? Ce alt rol a avut aceast° activitate, în afara celei de
înfrumuset,are a spat, iului? Pe lâng° realizarea picturilor
rupestre £i a statuilor, mai cunoa£tet, i £i alte exemple de art°
preistoric°?

8. Precizat, i cum s-au realizat picturile rupestre?
9. Cum s-a dezvoltat agricultura? Din ce motive, inclusiv £i

ast°zi, cerealele sunt considerate a fi unele din cele mai impor-
tante culturi agricole?

10. De ce credet, i c° este mai folositoare cre£terea animalelor,
decât vân°toarea? În ce const° domesticirea animalelor?

11. Care au fost primele me£te£uguri? Descriet, i o activitate a
unuia dintre me£teri! Care dintre me£te£uguri este considerat a
fi cel mai pretent, ios £i cel mai complex, presupunând un atel-
ier foarte bine dotat? De ce?

12. Precizat, i care au fost asem°n°rile, respectiv, deosebirile 
dintre primele sate £i ora£e ap°rute?

13. Spunet, i cum s-a realizat agricultura bazat° pe irigat, ii!

În vederea inform°rii £i a lecturii suplimentare, recomand°m urm°toarele
publicat, ii:

V. Spinar – Z. Burian: Élet az ember elôtt. Bp., 1979.
J. Wolf – Z. Burian: Az ôskori ember Bp., 1981.
László Gyula: „Emlékezzünk régiekrôl...” Bp., 1979.
Laszló Gyula: Az ôsember mûvészete. Bp., 1968.
C. W. Ceram: A régészet regénye. Bp., 1975. 
D. Oates – J. Oates: A civilizáció hajnala. Bp., 1983.
Szentiványi Jenô: A kôbaltás ember. Bp., 1991.

PREISTORIA

Corpul uman a cunoscut o faz° evolutiv°
foarte lung°, pân° în momentul în care a
ajuns la forma sa actual°. Treptat, el a
ajuns s° nu mai foloseasc° pentru mers
decât membrele din spate, iar cele din
fat,° au început s° devin° potrivite pentru
prindere. Degetele i s-au lungit, iar ca
urmare a acestui fapt, a început s° fac°
munci mult mai fine decât înainte, cu
alte cuvinte, a fost în m°sur° s° realizeze
unelte £i arme de mai bun° calitate. O
dovad° a dezvolt°rii inteligent,ei sale
este chiar m°rirea dimensiunii craniului.

Una din cele mai mari schimb°ri ale
viet,ii oamenilor preistorici s-a produs în
momentul în care ace£tia au renunt,at,
încetul cu încetul, la vânat £i la pescuit,
practici care fuseser°, pân° la un
moment dat, ocupat,iile lor principale,
trecând astfel la agricultur° £i cre£terea
animalelor. 
Cam în acela£i interval de timp, 
s-au impus £i primele activit°t,i
me£te£ug°re£ti, ca de pild°: ol°ritul, tor-
sul, t,esutul £i topirea metalelor.

La sfâr£itul epocii preistorice, ca
urmare a trecerii la cultivarea plantelor
£i grat,ie aparit,iei primelor ateliere (de
exemplu, cele de ol°rit), oamenii care
conviet,uiau pe aceste teritorii, deja mai
evoluate, au renunt,at la modul nomad de
viat,°. În consecint,°, au început s°
tr°iasc° în sate £i ora£e. 

Unul dintre aborigenii din Indonezia, purtând pe umăr un topor din pia-
tră. � Cum anume credet,i că a introdus personajul din imagine capul 

de piatră în mânerul de lemn al toporului?
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32 Preistoria
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9. CALCULAREA TIMPULUI

Omul preistoric nu a m°surat scurgerea timpului, c°ci nu a avut
nevoie de aceasta. El £tia c° zilele, nopt, ile, iernile £i verile se succed
regulat, f°r° a se preocupa s° afle mai exact câte zile cuprinde un an
sau cât, i ani au trecut de la na£terea sa. Odat° cu Antichitatea îns°,

s-au notat deja datele în care s-au produs evenimentele cele mai
importante. A fost nevoie de aceast° calculare a timpului, nu numai
pentru a £ti s° se r°spund° la întrebarea: „cu cât, i ani înainte?”, ci

£i „în care an?” s-a petrecut un anume eveniment.

PRIMELE STATE ¢I M†SURAREA TIMPULUI

În cadrul primelor state ap°rute, m°surarea cât mai precis°
a timpului s-a dovedit a fi o practic° tot mai important°.
Trebuia s° se £tie când anume începe cre£terea nivelului apei,
pentru ca, pân° atunci, totul s° fie preg°tit în vederea colect°rii
apei care era vital° sau, pe plan militar, era important ca £i
armatele s° se reuneasc° în intervalul de timp stabilit. Scrisul
fusese descoperit în cadrul primelor state formate, iar, odat° cu
aceasta, se consemneaz° £i când anume se petrec lucrurile foarte
importante. Iar tocmai pentru aceasta, înv°t,at,ii vremii au fost
nevoit,i s° întocmeasc° adev°rate calendare.

DIN CÂTE ZILE ESTE COMPUS ANUL?

Calcularea acestui fapt s-a dovedit sarcina cea mai grea, întrucât
nu s-a putut stabili num°rul precis al zilelor ce se scurgeau între
cre£terile nivelului de ap°, în cazul marilor râuri. În multe
locuri, cre£terea nivelului râurilor – dac° este vorba, în general,
de populat,ia care tr°ia în apropierea unui curs de ap° – nu înce-
pea mereu în aceea£i zi a anului.

Foarte mult a ajutat, în schimb, observarea cursului pe
care îl au Soarele £i stelele pe cer. În fiecare zi a anului, soarele
r°sare mereu în câte un alt loc, iar pozit,ia stelelor se modific° £i
ea. Dup° un timp fix, ace£ti a£tri revin în acela£i punct de pe
bolta cereasc°. Urm°rind aceast° mi£care, cineva foarte atent
poate deduce cam din câte zile este format un an.

„ÎN CE AN” SAU „CU CÂT, I ANI ÎNAINTE?” 

A mai trebuit, de asemenea, s° se decid° care an s° fie cel din-
tâi, adic° cel de la care s° se înceap° num°r°toarea celorlalt, i
ani, c°ci, numai în acest mod, se putea r°spunde în ce an sau în
anul c°rei epoci s-a întâmplat un eveniment important. (Chiar £i
voi putet,i r°spunde în dou° feluri la întrebarea referitoare la data
na£terii voastre: în urm° cu cât,i ani sau în care an.)

Primul an al unei epoci a fost stabilit în funct,ie de pro-
ducerea unui eveniment foarte important, de pild°: anul
fond°rii unui ora£ sau al unui stat, cel în care a început domnia
unui rege celebru sau cel în care s-a fondat o nou° religie. În cea
mai mare parte a lumii, azi se folose£te cronologia cre£tin° în

III. ORIENTUL ANTIC

Astronomii care preg°teau calendarul tre-
buiau s° fie atent,i la trei feluri de mi£c°ri:

1. Drumul Soarelui de pe bolta cereasc°
(în leg°tur° cu aceasta, £tim deja ast°zi
faptul c° este doar aparent° acea mi£care
pe care o produce rotat,ia P°mântului.)
Durata acesteia este de o zi.

2. Mi£carea circular° a Lunii în jurul
P°mântului. Durata acesteia este de o lun°. 

3. Mi£carea circular° a P°mântului în
jurul Soarelui. Durata acesteia este de un
an. 

Ce credet, i, de ce nu este potrivit pentru
aceasta r°spunsul: „cu X ani înainte?”

Dup° p°rerea voastr°, de ce nu putem fixa
ca început al erei noastre aparit, ia actualei
specii umane? (Sau de ce nu pornim
numerotarea anilor de la acest eveniment?)

Cu ce fel de informat, ii ar trebui completat
urm°torul text g°sit, pentru a se £ti precis când
a avut loc aceast° b°t°lie: „Puternicul nostru
rege, cu 12 ani în urm°, a repurtat o str°lucit°
victorie împotriva str°inilor, atacatori ai
m°ret,ei noastre t,°ri...”

Observat,ie astronomică. � Urmărit,i ce se poate 
şti şi calcula din pozit,ia aştrilor!
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vederea m°sur°rii timpului. Adic°, anul întâi, de la care se
porne£te calcularea timpului, se refer° la anul na£terii lui Iisus
Hristos, întemeietorul religiei cre£tine. De aceea, vorbim despre
intervalul de timp de dinainte de Hristos, respectiv înaintea erei
noastre £i intervalul de timp de dup° Hristos, adic° era noastr°.
Acestea sunt consemnate în felul urm°tor:

î. Hr. = î. e. n. £i d. Hr. = e. n. 

Atent, ie! Nu exist° sintagma „dup° era noastr°“, c°ci, inclusiv
acum, calcul°m anii în funct,ie de intervalul de dinainte sau de
dup° era noastr°. 

Data aproximativ° a na£terii lui Iisus Hristos a fost determi-
nat° în perioada Evului Mediu de c°tre un cleric romano-catolic.
Acest mod de calculare a trecerii anilor, în funct,ie de începutul
erei cre£tine, a început s° se r°spândeasc° astfel în Europa, în
urm° cu aproximativ 1.000 de ani.

Dup° anul 1.500 î. Hr. s-au scurs 100 de ani. În ce an suntem?

Din acest fapt, se poate remarca aceea c°, în cazul eveni-
mentelor mai vechi, num°rul anului în care ele s-au petrecut este
mai mare. Este, astfel, mai u£or de înt,eles c° la anii de dup°
Hristos (sau era noastr°), num°rul anului ce desemneaz° un
eveniment mai vechi s° fie mai mic. 

Se poate stabili o dat° mai precis° a evenimentelor petrecute
în perioada antichit°t,ii, în comparat,ie cu cele din preistorie,
mult,umit° surselor scrise care s-au p°strat. Tocmai de aceea, în
cele ce urmeaz°, nu mai spunem cu cât, i ani înainte s-au întâm-
plat, ci când anume s-au petrecut. Primele state, de pild°, au luat
fiint,° în jurul anului 3.000 î. Hr. 

Ce anume at, i £ti s° r°spundet, i la întrebarea: aproximativ cu cât, i
ani în urm° s-au înfiint,at primele state?

10 ani alc°tuiesc un deceniu, 100 de ani formeaz° un secol,
iar 1.000 de ani compun un mileniu. Secolele se scriu
folosind, în general, cifre romane. 

Câte milenii £i câte secole s-au scurs de la aparit, ia primelor state?

– Desc°lecatul: 895–900;

– Domnia regelui Matei Corvin: 1458–1490;

– B°t°lia de la Mohács: 1.526;

– Anul na£terii lui Petôfi Sándor: 1823;

– Data na£terii tale;

Cu ajutorul axei timpului, calculat, i în care secol s-au întâmplat
evenimentele mai sus amintite!

GHICITOARE: Arheologul unui muzeu este
c°utat de cineva, pentru a i se vinde o
moned°. Aceasta este foarte, foarte
scump°, deoarece, conform spuselor sale,
moneda are aproape 3.000 de ani. El £i
arat° c°, pe una din p°rt,ile sale, se putea
citi: 934 î. Hr. Arheologul râzând, îi spune:
„Este un fals!” De unde a £tiut?

Potrivit falsificatorului, în urm° cu cât, i
ani, a fost f°cut° moneda?

Un supraveghetor de muzeu poate c° nu ar
£ti s° r°spund° atât de corect, precum a
f°cut-o cel despre care este vorba în gluma
aceasta: „Un vizitator îl întreab° cât,i ani
are osul uman preistoric, care a fost expus.

– 300.012 mii de ani, r°spunde
supravegheatorul.

– Dar cum de £tit,i aceasta atât de pre-
cis? se minun° vizitatorul.

– Pentru c° c° am venit s° lucrez aici
cu 12 ani în urm°, iar atunci mi s-a spus c°
acest os are o vechime de 300.000 de ani.”

Un asemenea eveniment, care s-a întâm-
plat cu 1.500 de ani înainte de na£terea lui
Hristos, îl numerot°m în felul urm°tor:
1.500 î. Hr. (sau a£a: 1.500 î. e. n.)

Calculat, i! Cu cât, i ani înainte s-a întâm-
plat acest eveniment?

În clasele mai mici, at,i citit cu sigurant,°
despre desc°lecat £i despre regele Matei
Corvin. Începutul desc°lecatului s-a
întâmplat mai demult, de aceea £i num°rul
anului este mai mic, adic° 895 d. Hr. (895
e. n.). Începutul domniei regelui Matei
Corvin nu s-a întâmplat cu atât de mult
timp în urm°, deci num°rul anului este mai
mare, adic° 1458 d. Hr. (1458 e. n.) 

Cât, i ani au trecut de la începutul
desc°lecatului £i pân° la domnia regelui
Matei Corvin?

1.000 î. Hr. 500 î. Hr. 500 d. Hr. 1.000 d. Hr. 1.500 d. Hr. 2.000 d. Hr. 

Naşterea lui Hristos
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Naşterea lui Hristos
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CE TREBUIE ¢TIUT DESPRE CIFRELE ROMANE? 

Semnele sunt urm°toarele: 

000 1: I
000 5: V
00 10: X
00 50: L
0 100: C
0 500: D

1000: M

Ştit,i cumva de unde provin aceste cifre? Potrivit opiniei istori-
cilor, la început, oamenii indicau cifrele cu degetele de la mân°. 

În notarea cifrelor romane, trebuie s° t,inem cont de scrierea
lor prin multiplicarea semnelor. Deci: 2: II £i 3 va fi III. Atent,ie!
Cifra I se poate scrie succesiv doar de trei ori. În cazul cifrei
patru, deja trebuie s° a£ez°m întâi cifra unu, în urma c°reia se
adaug° cifra cinci: IV. 

EPOCILE ISTORICE

Schimb°rile se produc foarte lent în istorie, astfel c°, cei care
tr°iesc în acele intervale de timp, aproape c° nici nu le observ°.
Dac° privim cu mai multe sute, sau mii de ani în urm°, remarc°m
faptul c° oamenii de atunci au tr°it altfel, de pild°, acum 500
sau cu 5.000 de ani: locuiau în altfel de case, aveau alt° vesti-
mentat,ie, alt° alimentat,ie, cultivau alte plante, credeau în alte
realit°t,i spirituale etc. La aceste schimb°ri se refer° £i istoria. La
fel cum copil°ria, maturitatea £i b°trânet,ea sunt perioade din
viat,a omului £i în cazul istoriei se poate vorbi de epoci 
distincte: preistoria, antichitatea, evul mediu, epoca 
modern° £i cea contemporan°. În clasa a 5-a, înv°t,°m despre
primele dou° epoci: preistoria £i antichitatea. 

Începutul preistoriei este greu de stabilit. Primii oameni
preistorici au tr°it în urm° cu mai multe milioane de ani, astfel
c° atunci, cândva, a început £i preistoria. Despre Antichitate, se
poate vorbi odat° cu formarea primelor state, deci cam în jurul
anului 3.000 î. Hr. 

¢tit, i în care epoc° se încadreaz°
urm°toarele evenimente (în caz contrar, nu este
nici o problem°, c°ci în anul acesta de studiu
sau în cei urm°tori vet, i înv°t,a despre ele): 
– omul vâneaz° mamut, i;
– se construiesc piramide pentru faraoni;
– maghiarii ocup° Bazinul Carpatic;
– Matei Corvin este încoronat rege;
– Petôfi Sándor compune Nemzeti dal; 
– omul ajunge pe Lun°?

1. De ce a fost necesar° m°surarea precis° a timpului?
2. C°utat, i s° aflat, i care fenomene astronomice fac posibil°
m°surarea anilor, a lunilor £i a zilelor?
3. Care sunt cele mai mari unit°t, i de timp cu care lucreaz°
istoricul?
4. Care sunt cele mai importante epoci ale istoriei?

At, i putea preciza, ce s-a întâmplat în acest
an: MDCCCXLVIII?

Folosind cifrele romane, scriet, i în caiete
urm°toarele numere: 7, 9, 55, 59, 365, 444,
1110!

Scriet, i anul în curs, folosind cifre romane!
Ştit, i cumva când £i unde folosim cifrele

romane, chiar £i în zilele noastre?

În afara deosebirii f°cute între ani, decenii,
secole mai obi£nuim s° vorbim £i de 
generat, ie. Folosim aceasta mai rar în 
comparat,ie cu termenii mai sus-amintit,i,
deoarece nu este o unitate precis°, desem-
nând în jur de 25-30 de ani. Se remarc°
u£or faptul c° este numit° în acest mod,
deoarece, în general, în acest interval de
timp, cre£te un nou-n°scut, iar la atât,ia ani,
el ca £i adult, are deja copii lui. 
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10. MESOPOTAMIA

În lect, ia precedent°, am f°cut salturi încoace £i încolo, precum
c°l°torul din poveste, în timp. S° revenim acum la începuturile 

antichit°t, ii, în perioada primelor ora£e-stat!

PERIOADA ORA¢ELOR-STAT

Teritoriul situat între fluviile Tigru £i Eufrat îl numim
Mesopotamia. Primii s°i locuitori cunoscut,i au fost sumerienii.
Ei au fost cei care au dezvoltat, pe acest teritoriu, sistemul de
agricultur° bazat pe irigat,ii. Sumerienii au construit £i ora£e
mari. Acestea erau îns° independente unele de altele, având
conduc°tori, respectiv regi diferit,i. Asemenea ora£e le numim
ora£e-stat. De-a lungul celor dou° mari fluvii, s-au dezvoltat în
jur de 10 asemenea ora£e-stat mai mari. Ora£ele sumeriene au
devenit ora£e-stat în jurul anilor 3.000–2.500 î. Hr. În
urm°toarele secole, în schimb, pe aceste teritorii, au migrat noi
semint,ii. 

Cele mai celebre ora£e ale Mesopotamiei
au fost: Ur, Uruk, Kis, Babilon £i Assur.
Aici, timp de secole, au existat cele mai
dezvoltate £i mai bogate câmpii din lume.

Cel mai celebru suveran al timpului a
fost Gilgame£, regele ora£ului-stat Uruk.
El a domnit aproape cu 5.000 de ani în
urm°! Potrivit legendei referitoare la el,
moartea celui mai bun prieten l-a întristat
atât de tare, încât s-a hot°rât s° porneasc°
în c°utarea secretului viet,ii ve£nice. 

Pe baza lecturii, povestit, i cum s-a legat
prietenia dintre Gilgame£ £i Enkidu! (→
Cartea de lectur°, pagina 19.)

Ghilgame£, fire£te, nu a g°sit secretul
viet,ii ve£nice, îns° despre renumele s°u
stau m°rturie £i ast°zi zidurile ora£ului
Uruk. Suveranul Ghilgame£ a existat cu
adev°rat. 

Mesopotamia. � Caracterizat,i condit,iile naturale ale teritoriului!

T, inutul fluviului Eufrat de astăzi (fluviul în formă
de panglică albastră se distinge cu dificultate în
fundalul imaginii). � Pe baza imaginii, vorbit,i 

despre semnificat,ia fluviului!

Ruinele oraşului Uruk Ziguratul oraşului Ur
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ă

Munt,ii Zagros

Rute comerciale

Agricultură pe bază de irigat,ii

Deşert

Granit,ele Imperiului Vechiului Babilon, sec. XVIII î. Hr.

NT_33347_001-176__2017.indd   36 2017. 06. 07.   15:46



36 Orientul Antic

10. MESOPOTAMIA

În lect, ia precedent°, am f°cut salturi încoace £i încolo, precum
c°l°torul din poveste, în timp. S° revenim acum la începuturile 

antichit°t, ii, în perioada primelor ora£e-stat!

PERIOADA ORA¢ELOR-STAT

Teritoriul situat între fluviile Tigru £i Eufrat îl numim
Mesopotamia. Primii s°i locuitori cunoscut,i au fost sumerienii.
Ei au fost cei care au dezvoltat, pe acest teritoriu, sistemul de
agricultur° bazat pe irigat,ii. Sumerienii au construit £i ora£e
mari. Acestea erau îns° independente unele de altele, având
conduc°tori, respectiv regi diferit,i. Asemenea ora£e le numim
ora£e-stat. De-a lungul celor dou° mari fluvii, s-au dezvoltat în
jur de 10 asemenea ora£e-stat mai mari. Ora£ele sumeriene au
devenit ora£e-stat în jurul anilor 3.000–2.500 î. Hr. În
urm°toarele secole, în schimb, pe aceste teritorii, au migrat noi
semint,ii. 

Cele mai celebre ora£e ale Mesopotamiei
au fost: Ur, Uruk, Kis, Babilon £i Assur.
Aici, timp de secole, au existat cele mai
dezvoltate £i mai bogate câmpii din lume.

Cel mai celebru suveran al timpului a
fost Gilgame£, regele ora£ului-stat Uruk.
El a domnit aproape cu 5.000 de ani în
urm°! Potrivit legendei referitoare la el,
moartea celui mai bun prieten l-a întristat
atât de tare, încât s-a hot°rât s° porneasc°
în c°utarea secretului viet,ii ve£nice. 

Pe baza lecturii, povestit, i cum s-a legat
prietenia dintre Gilgame£ £i Enkidu! (→
Cartea de lectur°, pagina 19.)

Ghilgame£, fire£te, nu a g°sit secretul
viet,ii ve£nice, îns° despre renumele s°u
stau m°rturie £i ast°zi zidurile ora£ului
Uruk. Suveranul Ghilgame£ a existat cu
adev°rat. 

Mesopotamia. � Caracterizat,i condit,iile naturale ale teritoriului!

T, inutul fluviului Eufrat de astăzi (fluviul în formă
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ÎN CE ¢I-A AVUT ORIGINEA BOG†T, IA
MESOPOTAMIEI?

În primul rând, în agricultura bazat° pe irigat,ii. Se cultivau,
îndeosebi, cereale: orz £i grâu, iar, pe lâng° acestea, £i legume,
ca de pild°: ceap° £i morcovi. Plantau £i pomi fructiferi: meri £i
smochini. Pentru g°tit, se folosea ulei de susan . Au domesticit
£i animale, printre ele num°rându-se oaia £i porcul.

În Mesopotamia, lipseau îns° materiile prime importante:
lemnul utilizat pentru construct,ii, mineralele, metalele atât de
necesare pentru confect,ionarea uneltelor. Acestea erau aduse în
Mesopotamia de comerciant,ii din alte t,°ri. În schimbul lor,
duceau alimente £i diferite t,es°turi. 

CUM ANUME PUTEA AR†TA UN ORA¢-STAT?

Centrul ora£elor-stat, respectiv ora£ele cele mai semnificative
erau înconjurate de ziduri puternice. Dincolo de ziduri se
g°seau locuint,ele, templele £i palatul.

Aici locuia regele care era, totodat°, comandant militar £i
judec°tor suprem. Lâng° palat £i temple se g°seau cl°dirile
depozitelor. 

Ce se depozita în acestea?

O form° aparte a templelor din Mesopotamia este a£a-numitul
templu-turn sau, conform denumirii str°ine, zigurate. 

Nu este întâmpl°tor faptul c° Mesopotamia a fost celebr° prin
construct,iile urbane, mai ales c° aici s-a descoperit c°r°mida.
Din lutul care se g°sea din bel£ug peste tot, s-au modelat
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Ziguratele erau înalte, cu mai multe etaje,
unde accesul spre partea superioar° se
f°cea prin intermediul unor sc°ri înguste.
Chiar £i ruinele lor sunt £i ast°zi o
adev°rat° atract,ie. În Antichitate, ele erau
acoperite cu c°r°mizi pictate £i cu ten-
cuial° colorat°. Pentru drumet,ul care
venea din de£ert, priveli£tea pe care o
întâlnea era una uimitor de frumoas°, mai
ales când vedea casele vopsite în alb £i
ziguratul care se ridica dintre temple,
str°lucind în culori fastuoase. Cel mai
celebru zigurat a fost turnul-templu
babilonian sau, cu alte cuvinte, Turnul
Babel. Era format din £apte etaje, cu sc°ri
tot mai mici, care se subt,iau, fiecare etaj în
sine str°lucind într-o alt° culoare!

Prin ce este celebru Turnul Babel? 

În viat,a celor ce locuiau în Mesopotamia,
argila a jucat un rol foarte important. Din
acesta se f°ceau leag°ne, vase, o parte din
unelte £i chiar sarcofagele. Ca £i material
de construt,ie, el a fost întrebuint,at foarte
demult, de obicei amestecat cu paie.
Acesta este chirpiciul. În component,a sa,
se amesteca deseori £i asfalt, reu£ind s°
obt,in° un material la fel de durabil ca 
£i piatra. Mai fabricau c°r°mizi late £i 
convexe. Peret,ii exteriori ai cl°dirilor
importante, aveau c°r°mid° acoperit° cu
smalt, colorat. 

Zidurile oraşului Babilon. În partea din fat,ă a
imaginii, se poate vedea foarte bine una din cele
mai frumoase monumente ale Babilonului: poar-
ta zeit,ei Iştar construită din cărămidă şi acoperi-
tă cu ceramică colorată. În cuprinsul lect,iei,
putet,i citi despre Babilon. � Pentru descrierea
oraşului, care dintre detalii le putet,i recunoaşte
în cadrul desenului? � În partea din spate, se
poate vedea ziguratul din Babilon. Cu ce scop 

s-au construit aceste zigurate?
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c°r°mizi care, apoi, erau uscate la soare. Mai târziu, s-a r°spândit
procedeul arderii c°r°mizilor, iar astfel s-a ajuns astfel la
obt,inerea unui material de construct,ie durabil. 

Tot de ora£ul propriu-zis apart,inea £i ora£ul exterior, adic° cel
de dincolo de ziduri. Aici se g°sea tot ceea ce asigura
aprovizionarea ora£ului cu alimente, adic°: câmpuri, gr°dini,
terenuri cultivate, precum £i târlele pentru animale. Era £i o a treia
parte a ora£ului, de fapt centrul comercial sau portul maritim. 

Zidurile ora£ului Babilon erau extrem de puternice. Ora£ul
era ap°rat de atacurile externe printr-un sistem defensiv format
din dou° ziduri. Zidul ora£ului exterior avea menirea de a bloca
accesul celor care veneau din afar°. Tot aici se mai g°seau £i tur-
nuri de ap°rare formate din ziduri de lut, cu o grosime de mai
mult,i metri. La o distant,° de aproximativ 10 metri în interior,
exista înc° un zid de ap°rare mai gros, construit din c°r°mizi.

Conform descoperirilor arheologice, zidurile au fost constru-
ite astfel, încât port,ile s° se deschid° spre cele patru puncte car-
dinale. În atari condit,ii, vânturile str°b°teau ora£ul, b°tând din
toate p°rt,ile. S-a recurs la aceast° construct,ie a zidurilor,
deoarece locuitorii ora£ului considerau c° zeii comunic° cu
oamenii prin £uieratul vântului, prevestindu-le aspecte bune sau
rele care urmau s° li se întâmple. 

IMPERIUL BABILONIAN

Dup° anul 2.000 î. Hr., ora£ul Babilon £i-a extins autoritatea
asupra întregii Mesopotamii, înfiint,ând astfel Imperiul
Babilonian. Atunci numim o t,ar° imperiu, când aceasta reune£te
sub autoritatea sa mai multe •°ri £i popoare pe un teritoriu întins.
Unul din cei mai celebri suverani ai Imperiului Babilonian a fost
Hammurapi (a domnit între anii 1792–1750 î. Hr.). Numele s°u
este demn de ret,inut, mai ales pentru legile elaborate. 

CULTURA

Din Babilon, ni s-au p°strat o serie de t°blit,e din argil° cu
scriere cuneiform°. Acestea se refer°, fie la proviziile ce sunt
depozitate, fie cont,in informat,ii £tiint,ifice. De pild°, sunt
ment,ionate date astronomice despre mi£c°ri ale planetelor sau
recomand°ri de ordin medical, privind modul cum trebuie tratate
anumite boli. Pentru aceasta, se foloseau plante medicinale sau
diferite minerale. În afar° de acestea, pe t°blit,e, se mai pot citi
descrieri am°nunt,ite de obiecte pret,ioase, statui sau podoabe. 

În Babilon, doar b°iet,ii umblau la £coal°. La început,
înv°t,au s° citeasc° £i s° scrie, folosind alfabetul care era for-
mat din mai multe sute de semne. Dup° aceasta, studiau lite-
ratura, astronomia £i matematica. Babilonienii utilizau sis-
temul aritmetic cu 60 de cifre, de aici provenind £i faptul c°,
într-o or° sunt 60 de minute. 

Cât, i ani a domnit Hammurapi?
Despre care secol £i despre care mileniu

este vorba?

Citit, i cum a fost o £coal° de scribi din
Babilon? (→ Cartea de lectur°, pagina 20.)

1. Care este diferent,a dintre un ora£-stat £i un
imperiu?
2. În care produse era Mesopotamia bogat° £i
în care era s°rac°?
3. De ce s-au scris legile?

Mesopotamia

Ora£e-state: Ur, Uruk, Kis, Babilon, Assur...
– ora£, ora£ exterior (dincolo de ziduri), port.
Imperiul Babilonian.
Hammurapi (1792–1750 î. Hr.) → legi.
T°blit,e cuneiforme. Astronomie, medicin°. 

Cărămidă din lut modelată cu mâna. În lutul
umed, se apăsau adâncituri cu degetul, pentru
ca materialul de legătură şi mortarul să prindă

mai fix cărămizile. 
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mai fix cărămizile. 
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LECTURĂ

DESPRE CEEA CE STÂLPUL LEGII VORBEŞTE ... � Cea mai celebr°
creat,ie a lui Hammurapi este o colect,ie de legi elaborat° de-a lungul
anilor de c°tre înv°t,at,ii suveranului. Textul celor peste 100 de legi s-a
p°strat gravat pân° ast°zi pe un stâlp de piatr° neagr°, înalt de mai bine
de 2 metri.

V° mai amintit, i, care erau chestiunile comune la care s-au rapor-
tat primele state (lect, ia 8)? C°utat, i exemple în legile lui Hammurapi!

„Dac° un om liber fur° proprietatea palatului sau a templului, s° fie
ucis.”

„Dac° un om liber este prins comit,ând un jaf, s° fie ucis.”

„Dac° un om liber trând°ve£te £i nu î£i consolideaz° st°vilarul de
pe p°mântul s°u, astfel c°, din cauza unei sp°rturi ivite în structura
acestuia, apa îi inund° p°mântul, trebuie s° dea desp°gubire pentru
cerealele pierdute.”

„Dac° un fiu £i-a lovit tat°l, s° i se taie mâna.”

„Dac° un om liber scoate un dinte altuia, de acela£i rang cu el, 
atunci s° i se scoat° £i lui un dinte.”

„Dac° un om liber a scos un dinte unui servitor de-al s°u, atunci 
s°-i pl°teasc° 1/3 argint,i.”

„Dac° un constructor a zidit o cas° f°r° s° o consolideze, astfel c°
aceasta s-a d°râmat £i l-a ucis pe proprietar, respectivul me£ter s° fie
ucis.”

„Dac° un om liber readuce un sclav fugar la st°pânul s°u, acesta tre-
buie s°-i dea celui care-l aduce doi argint,i.”

„Dac° un om liber este constrâns, din motive financiare, s° î£i
vând° pe bani sot,ia, fiul sau vreuna dintre fiice, respectiv este obligat
s°-i dea la munc° pe datorie...dup° 4 ani s° se mijloceasc° pentru elibe-
rarea lor.”

*

Din textele legilor, se observ° c° putem împ°rt,i societatea babiloni-
an° în trei categorii. Prima categorie este cea a oamenilor liberi:
agricultorii, meseria£ii, negustorii. În cea de-a doua categorie, se
includ oamenii semiliberi, adic° servitorii aflat,i în slujba palatelor £i a
templelor. În afar° de ei, în Babilon, lucrau £i sclavii. Ei erau
cump°rat,i, în general, de la comerciant,ii respectivi £i, mai rar, prove-
neau dintre prizonierii capturat,i în r°zboaie. Cel care nu-£i putea pl°ti
datoriile, devenea sclav pe un anumit interval de timp. 

Respectarea acestor legi era extrem de important° pentru
ment,inerea ordinii în imperiu. În partea final° a colect,iei de legi,
Hammurapi afirm° cu mândrie: „Sunt un rege care se ridic° deasupra
tuturor celorlalt,i. Cuvintele mele sunt alese, iar înt,elepciunea mea nu
are pereche.”

C°utat, i în colect, ia de legi a lui Hammurapi
partea referitoare la sclavia provenit° din
datorii!

Partea de sus a stâlpului legii al lui Hammurapi.
Regele, cu multă venerat,ie în fat,a tronului pe
care stă Samas, divinitatea supremă a soarelui
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ce redă realizatorul stâlpului legilor faptul că
divinitatea Samas este suveran mai mare chiar şi 

fat,ă de rege?
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40 Orientul Antic

11. IMPERIUL EGIPTEAN

Atunci când vorbim despre Egiptul antic, fiecare se gânde£te imediat
la piramide. Acestea sunt cele mai celebre £i mai vechi construct, ii
din lume, care mai d°inuie £i ast°zi. Dar ce anume se £tie, oare,
despre acel popor care a realizat asemenea lucr°ri minunate?

EGIPTUL: „DARUL NILULUI”

Aceasta a scris Herodot, unul din istoricii antichit°t,ii, care a
ajuns în Egipt, minunându-se de bog°t,ia t,°rii £i de erudit,ia
locuitorilor ei. 
Teritoriul Egiptului a fost locuit înc° din epoca preistoric°.
Arheologul maghiar László Vértes a descoperit în aceste locuri
mai multe unelte din piatr°. 

Cel mai lung fluviu care str°bate teritoriul este Nilul. El
izvor°£te din Africa R°s°ritean°, curge dinspre sud spre nord, iar
în final, înainte de v°rsare în Marea Mediteran°, se ramific° în
mai multe brat,e. De-a lungul imensului de£ert de nisip, teri-
toriul Egiptului este o fâ£ie lung°, îngust° £i fertil°. Aceast°
fâ£ie este valea Nilului, dincolo de care orice t,inut este imposi-
bil de locuit. 

Locuitorii Egiptului erau £i mai dependent,i de apa fluviului,
în comparat,ie cu cei din Mesopotamia, deoarece aici nu exist°
teren productiv, ci doar de£ertul arid, cât vezi cu ochii. Nivelul
apei Nilului cre£tea anual, astfel c° terenul, plasat în valea 
fluviului, beneficia nu numai de rev°rs°ri de ap°, ci £i de n°mol
fertil, de culoare cenu£iu închis. Trebuia acordat° mult° atent,ie
acestui teren fertil, tocmai pentru a se evita pârjolirea lui din
cauza temperaturii foarte ridicate £i compromiterea cerealelor
sem°nate. (În Egipt, pe durata verii, temperatura nu de put,ine ori
dep°£e£te 40 de grade Celsius!) 

Cum anume se preocupau de irigat, ii? Ce at, i înv°t,at despre agri-
cultura bazat° pe irigat, ii?

Egiptul. � Pe baza hărt,ii prezentate, povestit,i 
despre condit,iile naturale ale Egiptului!

Pictură murală din vechiul Egipt. Stăpânul casei
îşi ară pământul cu doi boi, iar în urma sa înain-
tează sot,ia acestuia, semănând. � Comparat,i

plugul din imagine cu cel de la pagina 21. 
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CUM S-A FORMAT IMPERIUL EGIPTEAN?

Imperiul egiptean s-a format, la fel ca £i în cazul altor state £i
imperii, ca urmare a contopirii cu alte teritorii. Agricultur° nu se
putea face pe acest teritoriu fierbinte £i nisipos, decât grat,ie
cre£terii nivelului apei Nilului, care permitea derularea unei
asemenea activit°t,i. În aceste condit, ii, era nevoie de noi teritorii
care s° fie conduse £i administrate direct de la centrul puterii
imperiale. Era extrem de important pentru satele mai mici
plasate în apropierea fluviului ca, în existent,a lor, s° poat°
conlucra în vederea bunei organiz°ri a agriculturii bazate pe
irigat,ie. Se preocupau £i de faptul c°, anual, fiecare agricultor
s°-£i consolideze st°vilarele. 

Cum îi sanct, iona suveranul Imperiului Babilonian pe cei care
omiteau s°-£i revizuiasc° st°vilarele?

Vechile calendare egiptene au împ°rt,it
anul în trei anotimpuri: cre£terea nivelului
apei, iarna £i vara. Primul dura 4 luni,
r°stimp în care solul era acoperit de ap° £i
n°mol. Atât de important° era aceast°
perioad° pentru agricultur°, încât,
începând din aceast° zi (conform calen-
darului actual, data de 19 iulie) se £i înce-
pea num°rarea zilelor noului an. 

Pe p°mântul devenit fertil, locuitorii
cultivau grâu £i orz din care preg°teau
pâine £i bere. Cei mai cultivat,i pomi 
fructiferi erau curmalii, smochinii, rodiile,
precum £i vit,a-de-vie. În apele Nilului,
tr°iau mai multe soiuri de pe£ti, iar în
zonele ml°£tinoase diferite p°s°ri de ap°. 

Cele trei anotimpuri în Egipt: perioada creşterii nivelului apei, iarna şi
vara. � Precizat,i în câteva propozit,ii caracteristicile fiecărei perioade! 

Fit,i atent,i la modul cum a fost redată zona de coastă!

Pictură murală din mormântul lui Ipi: acesta este
însot,it de către câinele său favorit, iar cu pârghia
hidraulică, îşi scoate apă din Nil. � Specificat,i
cum funct,iona mecanismul unei asemenea 

pârghii!
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Satele s-au unificat, deci, în unit°t,i mai mari, alegându-£i
lideri, organizatori ai muncii £i judec°tori comuni. În fiecare an,
o parte a recoltei era strâns° de la t,°rani de c°tre cei care adunau
d°rile. 

De ce era nevoie de strângerea d°rilor? (V° ajut° dac° v° gândit, i
la ceea ce at, i înv°t,at privitor la important,a surplusului de produse.)

Unele dintre teritorii se mai r°zboiau, din când în când, între
ele, iar înving°torul î£i extindea st°pânirea asupra celui învins,
având, deci, conduc°tor comun. Ca urmare a luptei pentru 
putere, s-au conturat treptat dou° mari state: în partea de nord,
în zona gurilor de v°rsare ale Nilului, Egiptul de Jos, iar la
Sud, Egiptul de Sus. 

Urm°rit, i £i citit, i istoria unific°rii din „romanul ilustrat”, de pe
paleta regelui Narmer! (Cartea de lectur°, pagina 23.)

Dac° ne uit°m pe o hart°, plasarea Egiptului de Jos £i a Egiptului
de Sus este chiar în pozit, ie invers°. Explicat, i de ce au fost denumite în
acest mod! (Gândit, i-v° la direct, ia în care curge fluviul Nil!)

Unificarea celor dou° state a fost consecint,a unui r°zboi de
cucerire. Regele Egiptului de Sus l-a înfrânt pe cel al
Egiptului de Jos. Numele primului rege unificator, suveranul
noului imperiu fondat, a fost faraonul Menes. 

SOCIETATEA EGIPTULUI ANTIC: ARISTOCRAT, I ¢I
OAMENI SIMPLI 

Din mijlocul locuitorilor imperiului, s-a ridicat un suve-
ran puternic, cu autoritate nelimitat°, persoana faraonu-
lui. El era considerat fiul Zeului Soare (Ra). El a fost coman-
dantul suprem al armatei, st°pânul visteriei, mare preot £i
judec°tor suprem. Faraonii tr°iau în palate construite din
lemn £i c°r°mid°. 

Înc° de la începutul domniei, faraonul dispunea pentru
construirea mormântului s°u funerar. Dintre mormintele
regale egiptene, cele mai celebre au fost piramidele, îns°
put,ini au fost acei faraoni care au putut edifica piramide.
Aceast° realizare impun°toare nu a servit doar ca mormânt,
ci £i ca monument de aducere aminte, ridicat în cinstea
regelui, a proiectant,ilor £i arhitect,ilor ale c°ror suflete erau
considerate nemuritoare. 

De aristocrat,ie apart,ineau: funct,ionarii, preot,ii £i
comandant,ii militari. 

Dovedit, i pe baza textului lecturii faptul c° Uni a fost un om capa-
bil £i harnic! (Biografia unui funct, ionar → Cartea de lectur°, pagina
25.)

42 Orientul Antic

Fire£te, nici atunci, nu le pl°cea oamenilor
s° pl°teasc° d°rile c°tre stat. Conform
unui text mai vechi, unul dintre agricultori
se plânge în felul urm°tor: „Viermii mi-au
distrus o parte din recolta de grâu, iar
cealalt° parte a mâncat-o hipopotamul.
Acel put,in care a r°mas pe arie , pe aceea
au furat-o hot,ii. ¢i tot apare odat° £i
scribul pe digul de lâng° canal £i cere
darea. Ajutoarele sale car° bâte, iar sclavii
cei negri poart° £i ei nuiele de palmieri...”

Din ce motiv ajutoarele scribului aduc
bâte cu ei?

În perioada unific°rii, în Egipt se cuno£tea
deja scrisul. Din textele p°strate pân°
ast°zi, cunoa£tem numele faraonilor.
Conform calculelor efectuate, faraonul
Menes a domnit în jurul anului 2.900 î. Hr. 

S° ni-l imagin°m pe faraon în toate
ipostazele, f°când ceea ce are de îndeplinit
în timpul audient,elor acordate! Cu sfet-
nicii s°i al°turi, ascult° rapoartele guver-
natorilor de provincie, decide dac° s°
acorde sau nu îndurare pentru cei vinovat,i,
îi salut° pe solii venit,i din alte state £i cu
mult° gratitudine îi r°spl°te£te pe supu£ii
s°i cei mai merituo£i.

Aristocrat,ia egiptean° locuia în case fru-
moase £i tr°ia în lux. În cadrul ora£elor,
cl°dirile cele mai fastuoase aveau mai
multe etaje. Aristocrat,ia det,inea £i case de
var°. Casele de var° în sine aveau gr°dini
minunate, în care erau plantate mai multe
feluri de flori. Egiptenii iubeau mult
gr°dinile, dovad° c° deseori pictau
gr°dini, inclusiv pe peret,ii camerelor mor-
tuare.
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cl°dirile cele mai fastuoase aveau mai
multe etaje. Aristocrat,ia det,inea £i case de
var°. Casele de var° în sine aveau gr°dini
minunate, în care erau plantate mai multe
feluri de flori. Egiptenii iubeau mult
gr°dinile, dovad° c° deseori pictau
gr°dini, inclusiv pe peret,ii camerelor mor-
tuare.

Scribii aveau îndatoriri foarte speciale. Meseria de scrib
este considerat° cu mult mai important° în comparat,ie cu altele.
Scribii erau angajat,i în toate sferele de activitate ale statului: în
palatul suveranului, în temple, pe domeniile aristocrat,ilor. Cei
maturi î£i îndemnau b°iet,ii în felul urm°tor: „Apuc°-te de treab°
£i f°-te scrib, pentru c° astfel tu îi vei conduce pe oameni!”

Cea mai mare parte a locuitorilor erau t,°rani £i meseria£i.
T, °ranii lucrau p°mânturile, ocupându-se de arat, sem°nat £i de
cre£terea animalelor. În perioada cre£terii nivelului apelor –
atunci când nu se putea cultiva p°mântul, conduc°torii cet°t,ii îi
puneau s° munceasc° în alte locuri, ca de pild° la construirea
edificiilor imperiale. Casele t,°ranilor erau extrem de simple,
fiind construite din c°r°mid° de lut uscat.

La construct,iile piramidelor, în Egipt, nu au lucrat init,ial
sclavi, dar mai târziu – în urma r°zboaielor victorioase – pri-
zonierii de r°zboi au fost transformat,i în sclavi. Aici, sclavia nu
a fost niciodat° prea important°. 

Orientul Antic 43

Deprinderea me£te£ugului scrierii nu a
fost o sarcin° u£oar° pentru c° nu se
foloseau înc° litere, ci semne complicate.
Copiii care se preg°teau pentru meseria de
scrib începeau s° deprind° acest me£te£ug
de la 4-5 ani £i o aprofundau pân° aproape
la 20 de ani! (Vom înv°t,a, mai în am°nunt,
despre aceasta în lect,ia 14.)

1. Care au fost motivele care au determinat unificarea teritoriilor
egiptene?
2. Cum s-a înfiint,at Imperiul Egiptean?
3. De ce s-au construit piramidele?
4. De ce scribul era considerat a fi o persoan° aparte?

Imperiul Egiptean

Nilul →agricultur° pe baz° de irigat,ii.
Sate→provincii→imperiu.
Societate: – faraon,

– aristocrat,ie,
– scribi,
– poporul de rând: agricultori £i meseria£i,
– (mai târziu: sclavi).

Scrierea egipteană, hiero-
glifică. � Pe baza imaginii
prezentate, caracterizat,i 

acest fel de scriere!

Statuia unui scrib. � Cum a redat artistul statuii
demnitatea funct,iei de scrib a personajului
prezentat?

Mamă egipteană cu copiii ei. În Egiptul Antic, 
s-a acordat o important,ă foarte mare celei mai 

mici celule a societăt,ii, familia. 
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12. S†RB†TORILE ¢I ZILELE S†PT†MÂNII LA VECHII 
EGIPTENI

PRODUCT, IA MANUFACTURIER†

Manufactura egiptean° era cunoscut° pân° în cele mai îndep°rtate
locuri. Produsele artizanale erau c°utate £i peste hotarele t,°rii.
Despre m°iestria me£terilor pietrari stau m°rturie mult,imea vaselor
de piatr°, precum £i suprafet,ele netede ca sticla ale statuilor.
Me£te£ugul ol°ritului era dezvoltat: init,ial, au folosit roata olarului
învârtit° manual, iar mai apoi cu piciorul. Dezvoltarea industriei
textile este dovedit° £i de faptul c° s-au p°strat multe m°rturii 
materiale £i imagini despre r°zboaiele de t,esut. Me£te£ugul prelu-
cr°rii pieilor a asigurat: înc°lt,°minte, respectiv curele nu doar pen-
tru uzul locuitorilor, ci £i pentru cel al armatei în folosul c°reia se
realizau scuturi , tolbe pentru s°get,i £i obiecte de harna£ament. 

¢TIINT, ELE

În Egipt, era foarte dezvoltat° medicina. Exista un interes pro-
fund pentru studierea bolilor organelor interne. La fel ca £i ast°zi,
fiecare boal° în sine avea câte un medic: un medic oculist, unul
generalist, unul stomatolog etc. Se cuno£tea faptul c° inima este
motorul sângelui. Despre cauzele bolilor, vechii egipteni mani-
festau îns° concept,ii destul de naive: ei considerau c° toate aces-
tea trebuie raportate la spiritele rele care bântuie trupul. 

Astronomia, la rândul ei, era avansat° £i nu întâmpl°tor. Pentru
stabilirea datei exacte a refluxului apei, era nevoie de cuno£tint,e
evoluate de astronomie. Vechii egipteni cuno£teau cinci planete ,
diferent,iate de stele. ¢tiau faptul c° meteorit,ii veneau din univers,
numindu-i drept: „fier ceresc”. 

¢tiint,a matematicii era folosit° mai ales în construct,ii, precum
£i în m°sur°tori. Spre exemplu, dup° reflux, de multe ori trebuia
s° se m°soare £i s° se parceleze limitele suprafet,ei de p°mânt.

ARTELE

Sculptorii £i pictorii egipteni au reu£it s° realizeze mai multe tipuri
de creat,ii artistice, dar cele mai multe nu ni s-au p°strat pân° ast°zi.
Au r°mas în schimb statui de mari dimensiuni, precum £i picturi,
ori statui, care au fost g°site pe peret, ii camerelor mortuare. 

Peret,ii camerelor mortuare, ridicate pentru aristocrat,ie, au
fost decorat,i cu picturi ce redau scene diferite din viat,a cotidi-
an°: vân°toare, pescuit, respectiv, diferite ospet,e. Din p°cate, o
bun° parte a acestor camere mortuare a fost jefuit° înc° în anti-
chitate, iar în cele care au sc°pat neatinse, arheologii au
descoperit, în zilele noastre, comori minunate: statuete, podoabe
sau obiecte de mobilier. 

44 Orientul Antic

În ce perioad° au ap°rut me£te£ugurile enu-
merate aici?

De la 1 pân° la 9, cifrele au fost redate cu
linii: I, zecile cu linii curbe, sutele prin
intermediul unui desen ce red° un £nur, iar
miile cu un semn care reda o floare.

Num°rul 2354, cu cifre egiptene picto-
grafice:

Un faimos egiptolog –un arheolog care se
ocup° de s°p°turi în Egipt – este László
Kákosy. Citit,i cartea sa intitulat° „Fiii lui
Ra”!

Una din cele mai mari senzat,ii arheologice ale secolului al XX-lea:
descoperirea aproape intactă a mormântului în care a fost pus
Tutanhamon. (Mormântul a fost descoperit în anul 1922, însă nu în
piramidă, ci în cadrul unei peşteri care a fost lărgită pentru a servi drept
cameră mortuară.) În imagine se poate vedea masca de aur care a fost
plasată pe mumia faraonului. � Citit,i despre istoria descoperirii mor-
mântului! (→Cartea de lectură, pagina 29) � Cu cât,i ani în urmă a fost 

descoperit mormântul lui Tutanhamom?
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descoperirea aproape intactă a mormântului în care a fost pus
Tutanhamon. (Mormântul a fost descoperit în anul 1922, însă nu în
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descoperit mormântul lui Tutanhamom?

RELIGIA ÎN EGIPTUL ANTIC

Egiptenii credeau c° primii lor regi au fost zei. La aceasta, se
refer° povestirea despre Osiris £i Isis. 

Osiris, care a fost un rege drept £i foarte popular, a fost t°iat
în buc°t,i £i aruncat în apele Nilului de c°tre fratele s°u invidios
Seth. Sora sa mai mare, Isis, a adunat trupul sfârtecat, a coborât
în Lumea de Jos £i, cu ajutorul altor zei, l-a readus la viat,° pe
fratele ei. Osiris, îns°, nu s-a mai putut reîntoarce în lumea celor
vii, devenind astfel rege al Lumii de Jos. 
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Nu este întâmpl°tor faptul c°, divinitatea suprem°, înte-
meietorul £i conduc°torul lumii, în religia egiptean°, este
Zeul Soare numit Ra. Zeit°t,ile erau deseori reprezentate ca
având trup uman £i cap de animal. De exemplu, în timpul
nopt,ii, Ra coboar° în lumea mort,ilor, având cap de berbec. 

Religia vechilor egipteni era cu caracter politeist. Ei cre-
deau c° sufletul celui r°posat tr°ie£te £i dup° moarte, dar în dou°
feluri: o parte a sufletului r°mâne lâng° trup, iar cealalt° zboar°
la Osiris, a£teptându-£i judecata. Acesta considera minciuna,
în£el°toria £i asuprirea s°racilor ca fiind gre£eli capitale. Întrucât
o parte a sufletului r°mânea lâng° trup, £i acestuia trebuia s° i se
acorde atent,ie. Astfel, trupul era îmb°ls°mat, iar, lâng°

Putet, i cunoa£te detalii interesante, dac°
parcurget, i istorisirea legat° de Osiris £i Isis,
din cartea de lectur° (→ pagina 28). Cum l-a
în£elat Seth pe Osiris? Potrivit istorisirii, cu ce
îi pot fi recunosc°tori egiptenii lui Osiris?

Cei care se ocupau de îmb°ls°marea trupu-
lui, întâi înl°turau organele interne ale
defunctului. Creierul era scos prin orifici-
ile nazale. Dup° toate acestea, trupul era
sp°lat cu esent,° de palmier £i umplut cu
s°culet,e cont,inând substant,e £i parfumuri.
Apoi, corpul era uscat £i învelit în fâ£ii de
pânz°, date cu r°£in°. Aceasta era o
mumie. Ea era pus° într-un sicriu. Acestea,
init,ial, aveau o form° de lad°, apoi i s-a
conferit o form° asem°n°toare cu cea a
corpului uman. În mormintele aristo-
crat,ilor, mumia era protejat° de mai multe
sicrie puse unul într-altul.

Ruinele unui templu egiptean.

Statuia faraonului Ehnaton. � Comparat,i
această reprezentare cu masca de aur a 

lui Tutanhamon! 

Faraonul Ehnaton şi sot,ia sa Nefertitti, jucându-se
cu copiii lor. Deasupra lor străluceşte Zeul Soare
care îi binecuvântează cu razele sale. �

Faraonul Ehnaton a încercat ca, în locul cinstirii
mai multor zei, să impună adorarea unei singure
divinităt,i, adică Discul Solar. Care poate fi cauza 

acestui fapt?
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mumia propriu-zis°, se mai a£eza: hran°, arme £i diferite
obiecte de uz.

Al°turi de mumia unui faraon decedat de tân°r, arheologii au
g°sit trei garnituri de juc°rii, pe lâng° o mult,ime de podoabe £i
obiecte de uz. Conform credint,ei egiptenilor, tân°rul faraon se
va putea folosi de ele £i în lumea de dincolo, pentru delectare. 

46 Orientul Antic

VESTIMENTAT, IE, JOCURI ¢I SPORT

Egiptenii au acordat mereu o atent,ie sporit° vestimentat,iei
curate £i îngrijite. B°rbat,ii purtau, în general, £ort,uri scurte din
pânz°, iar femeile îmbr°cau haine strâmte £i lungi pân° la
glezn°. Aveau sandale simple, f°cute din piele, iar muncile zil-
nice le f°ceau, în general, umblând descult,i. La ocaziile festive,
obi£nuiau s° î£i pun° £i peruci pe cap. 

Printre descoperirile f°cute de arheologi se num°r° multe
juc°rii. În cazul tân°rului faraon, sus-amintit, al°turi de juc°riile
sale obi£nuite, erau, spre exemplu, jocuri de îndemânare. În acest
caz, era vorba de un desen ce reda un palmier, lâng° care erau

Un jaf din Antichitate: Cele mai multe dintre
mormintele egiptene au fost jefuite înc° din
perioada antichit°t,ii. O scriere de pe un
papirus vechi de mai bine de 3.000 de ani
p°streaz° m°rturisirea unor jefuitori prin£i.
Dintre membrii bandei, ni s-a p°strat £i
numele a cinci dintre ei! Hapi, pietrarul;
Iranum, me£terul; Amenemheb, t,°ranul;
Kemvese, sacagiul £i Ehenufer, sclavul cel
negru. Ei au m°rturisit urm°toarele: 
„Le-am deschis sicriele, înl°turând învelito-
rile plasate pe trup. Am g°sit £i mumia m°ritu-
lui rege... La gât purta un rând întreg de
amulete £i de podoabe, iar fat,a îi era
ap°rat° de era o masc° de aur.
Acoper°mintele trupului erau aurite, date
apoi cu argint £i împodobite numai cu pietre
pret,ioase. Am smuls de pe mumia m°ritului
rege aurul, de la gât amuletele £i pietrele
pret,ioase, precum £i învelitoarea în care se
odihnea. La fel am f°cut £i cu sot,ia acestuia,
de pe care am smuls tot ceea ce am g°sit.”

(Ceram: Dup° romanul 
arheologiei)

Pe peret,ii camerei mortuare deseori se scriau
blesteme, menite s°-i sperie pe profanatorii
de morminte: „Crocodilul s°-i fie du£man în
ap°, iar £arpele pe p°mânt celui care vat°m°
mormântul faraonului.” „S° n-aib° parte de
proprietate, de nici un venit al casei sale £i
blestemat s° fie ca £i cel ce se m°nânc° pe
sine însu£i.”

Procesul r°uf°c°torilor a avut loc în tim-
pul domniei lui Ramses al IX-lea (1142-1123
î. Hr.) provocând mult° vâlv°. Cu cât, i ani în
urm° a început s° domneasc° faraonul
Ramses al IX-lea?

Ce semnific° ultimul blestem? Ce fel de
om este cel care „se m°nânc° pe sine
însu£i?”

Din ce motiv se plasau obiecte în mormânt,
în Antichitate?

Statuete de soldat,i dintr-un mormânt. Se pregătesc, oare, să meargă
la război sau au fost aliniat,i pentru a-şi apăra stăpânul?

Mumia faraonului Ramses al 
II-lea. (sec. XIII î. Hr.) � Specificat,i
cum „se pregăteşte” o mumie?

Unul dintre faraoni cu iubita sa. Urmărit,i 
pieptănătura şi hainele care le purtau. � De ce 

se diferent,iază de cele relatate în carte?
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Unul dintre faraoni cu iubita sa. Urmărit,i 
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se diferent,iază de cele relatate în carte?

aliniate mai multe g°uri, unde trebuiau introduse bastona£e
corespunz°toare. Copiii se mai jucau £i cu p°pu£i, precum £i cu
alte jocuri simple, dar care presupuneau iscusint,°: pisici sau
crocodili, a c°ror gur° se putea mi£ca. Se mai jucau apoi £i cu
mingea, care era confect,ionat° din buc°t,i de piele cusute laolalt°. 

Sporturile favorite ce se practicau, constau din: un fel de box,
apoi luptele cu s°biile de lemn £i cu lam° tocit° £i mai ales tra-
sul cu arcul la t, int°. Ultimul era considerat sport regal, dar mai
era practicat £i în afara cet°t,ii, în cadrul armatei.  
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LECTURĂ

CUM ANUME S-AU CONSTRUIT PIRAMIDELE? � Cele mai celebre din-
tre ele sunt cele din apropierea ora£ului Cairo, capitala Egiptului de
ast°zi, adic° piramidele de la Gizeh. Între ele se distinge piramida
faraonului Kheops. Ea are o în°lt,ime de 147 de metri (echivalentul

1. Ce fel de vestigii materiale s-au p°strat în leg°tur° cu product, ia
manufacturier° egiptean°?
2. Din ce motiv s-a dezvoltat în Egipt medicina, astronomia £i
matematica?
3. De ce a fost Ra divinitatea suprem°?
4. De ce se îmb°ls°mau trupurile celor defunct, i?

S°rb°torile £i zilele s°pt°mânii în Egiptul Antic

Me£te£uguri: cioplirea în piatr°, ol°ritul, t,esutul, prelucrarea
pieilor.
¢tiint,e: medicina, astronomia, matematica.
Religia: Ra, Isis–Osiris
– mumificare.

În cadrul unei picturi, divinitatea Horus îi
învat,° pe faraoni s° trag° cu arcul. Dintre
ace£tia, unul atât de tare î£i sloboze£te
s°get,ile, încât ele cad la p°mânt dup° ce au
trecut prin patru t,inte groase din cupru. 

Tablă de joc din mormântul lui Tutanhamon. � 

Strămoşul cărui joc, de azi, poate fi acesta?

Dintre marile piramide de la Gizeh, se distinge 
cea a faraonului Kheops!
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unei locuint,e cu aproximativ 35 de etaje! Dealul Gellért, din
Budapesta se ridic° cu 130 de metri deasupra Dun°rii.)

Dimensiunile bazei sunt de 230x230 metri. Pentru realizarea con-
struct,iei, s-au folosit în jur de 2 milioane 300 de mii de blocuri imense
de piatr°, cu o greutate de 2.500 de kilograme. Sunt între ele £i blocuri
de piatr° cu un volum de 15.000 de kilograme! (Imaginat,i-v° cât de
dificil° era deplasarea acestor blocuri de piatr°, mai ales în condit,iile
în care nu existau macaralele £i scripet,ii de ast°zi. Pentru c° 15.000 de
kilograme constituie echivalentul greut°t,ii a 15-20 de autoturisme!)

Kheops a dorit init,ial ca £i camera mortuar° s° fie plasat° undeva
sub piramid°. S-au £i realizat, de altfel, culoare (1) care duceau spre
acest loc, îns° camera mortuar° în sine nu s-a mai executat, deoarece,
între timp, s-a optat pentru un alt plan de construct,ie: din calea de
acces care conducea în partea de jos a piramidei, s-a construit un cori-
dor orientat înspre partea superioar° a construct,iei. Aceast° cale de
acces era direct,ionat° orizontal £i conducea spre interiorul unei
înc°peri (2.) În final, faraonul Kheops nu a fost mult,umit nici cu
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aceast° rezolvare, motiv pentru care s-a optat pentru o alt° cale de
acces, de data aceasta mult mai abrupt°, ce ducea înspre partea de sus,
respectiv spre camera mortuar° propriu-zis° (3.) 

Imensele blocuri de piatr° care erau aduse din carierele de piatr°
erau urcate, întâi de toate, pe plute £i transportate pe Nil. Exista apoi
un canal care conducea spre locul în care se construia piramida.
Blocurile în sine, odat° plasate pe mal, erau trase pe aceast° cale de
acces, ce era extrem de alunecoas° grat,ie n°molului umed format pe
jos. Pe m°sur° ce edificiul se ridica, oamenii care lucrau acolo
foloseau la ni£te planuri înclinate provizorii, realizate din c°r°mizi de
lut, ce erau plasate lâng° construct,ie. Prin intermediul lor, dar mai ales
al suporturilor pe care erau a£ezate, blocurile de piatr° erau astfel urcate
spre partea de sus a piramidei. Conform vechilor m°rturii, construirea
piramidei a durat 20 de ani. Dac° acest lucru este adev°rat, atunci mai
mult de 300 de lespezi au trebuit plasate zilnic la locul de destinat,ie. 

Organizarea muncii a fost £i ea o sarcin° uria£°. În perioada în care
nivelul apei cre£tea, exista mult° mân° de lucru disponibil°, la care
faraonul putea lesne recurge. La un moment dat, au trudit 100.000 de
oameni, care erau schimbat,i tot la trei luni. 

Cum anume pot fi constrân£i atât,ia oameni s° munceasc°? Probabil
c° nu trebuiau obligat,i, pentru c° atunci când ridicau o construct, ie
impun°toare faraonului lor considerat zeu, ei erau convin£i c° vor
beneficia £i ei, drept r°splat°, de viat,° ve£nic° în compania suveranu-
lui lor. Nu demult, s-a descoperit £i cimitirul muncitorilor de la Gizeh.
¢i-au ridicat £i ei piramide mai mici deasupra mormintelor ca semn al
credint,ei în viat,a de dincolo de moarte.

Piramida lui Kheops (Explicat,ia cifrelor o putet,i 
găsi în cadrul lecturii.)

Construirea piramidei. Reprezentare contemporană. � Cunoaştet,i
cumva, care dintre grupurile sociale participau la realizarea construct,iei?

Paznicul enigmatic şi mut al mormintelor regale:
Sfinxul cu cap de om şi cu trup de leu. � Dacă
dorit,i, căutat,i să aflat,i istorisiri relatate de
oamenii din perioadele de mai târziu în legătură

cu această statuie impunătoare. 

1.

2.

3.
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dorit,i, căutat,i să aflat,i istorisiri relatate de
oamenii din perioadele de mai târziu în legătură
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13. ORIENTUL ÎNDEP†RTAT I. INDIA

India este o imens° peninsul° situat° în partea sudic° a Asiei. În
partea nordic°, ea era m°rginit° de munt, ii Himalaya („împ°r°t, ia

z°pezilor ve£nice”) care reprezint°, de fapt, un lant, muntos ce
m°soar° 2.500 de kilometri lungime £i 9.000 de metri în°lt, ime. Din

acest loc, izvor°sc £i cele mai lungi fluvii din India.

INDIA ANTIC†

Atunci când în Mesopotamia £i în Egipt se formau state puter-
nice £i bogate în care se practica agricultura pe baz° de irigat,ii,
de-a lungul fluviului Ind au început s° se contureze, de
asemenea, ora£e puternice. Aici, casele erau construite din
c°r°mid° ars°. Ruinele, în multe locuri, prezint° £i sc°ri, fapt
care atest° c° existau case construite cu etaj. Fiecare cas° bene-
ficia de fântân° separat° £i de baie, iar în cazul celor mai mari
dintre ele nu lipsea nici ghereta portarului! Cei care au ridicat
edificiul s-au gândit chiar £i la scurgerea apei murdare; astfel,
din interiorul casei, ni£te t,evi conduceau apa la ni£te jgheaburi
centrale £i largi, plasate pe sub str°zi. Locuitorii ora£ului erau
dravidienii. Ei cuno£teau scrisul, pentru care foloseau multe
sute de semne, dar acestea înc° nu au fost pe deplin elucidate. 

În jurul anului 1.500 î. Hr., dinspre partea nordic°, au
venit arienii, o populat,ie nou° care s-a a£ezat pe acest terito-
riu. Încetul cu încetul, ei au ocupat cea mai mare parte a t,inu-
turilor din zona Indului, iar apoi £i pe cele din valea fluviului
Gange. Dravidienii au fost constrân£i s° se refugieze astfel pe
teritoriile din partea sudic° a marii peninsule. Arienii au fost cei
care au adus în India pentru prima dat° caii. La început, nu i-au
folosit pentru c°l°rit, ci pentru tract,iune la carele de lupt°.
Atât dravidienii, cât £i arienii au tr°it din agricultur°: au cultivat
grâu, orz, iar mai târziu £i orez. Lucrau p°mântul cu sape £i
pluguri simple din lemn. Arienii cuno£teau deja folosirea
fierului. ¢i-au înt°rit plugurile de lemn cu a£a-numit,ii „papuci
de fier”, cu care puteau s° are p°mântul mai adânc, iar solul mai
tare reu£eau s°-l cultive astfel mai bine. 

MUSONUL, CEL CARE D† VIAT, †

Şi în India, în cazul agriculturii, apa era indispensabil°, numai
c° aici, în multe p°rt,i, nu se recurgea la apa râurilor pentru iri-
gat,ii. Recoltele agricole din India se datoreaz°, în mare parte,
climei existente. În cea mai mare parte a anului, nu plou° deloc,
ci doar în luna iunie î£i face simt,it° prezent,a musonul sau
perioada celor trei luni de ploaie. Oamenii privesc cu u£urare
aparit,ia primilor nori ai musonului deasupra p°mântului uscat.
Astfel, semint,ele încolt,esc, copacii înfloresc, iar p°mântul
înverze£te. Dac° musonul întârzie –iar aceasta se mai întâmpla
uneori – atunci foametea £i lipsurile lovesc t,inutul. 

Pe lâng° cereale, cea mai important° plant° care se cultiva,
de-a lungul întregii istorii a Indiei, era bumbacul. Din acesta, se
preg°teau mai multe feluri de t,es°turi. 

Dintre £tiint,e, în India, cea mai dezvoltat° era matematica.
Acele cifre pe care £i noi le folosim – £i pe care în mod gre£it le
numim cifre arabe – î£i au, de fapt, originea aici. 

În care dintre perioade au înv°t,at oamenii
s° realizeze construct, ii din c°r°mid°?

Prin ce anume s-a diferent, iat agricultura
practicat° în: Mesopotamia, Egipt £i India?

În India, apa era o comoar° nepret,uit°.
Tocmai de aceea, fiecare sat sau ora£ –mai
ales cele care erau plasate mai departe de
cursul marilor râuri – s-au str°duit s° con-
struiasc° cât mai multe rezervoare de ap°.
În regiunile satelor mai mici, oamenii au
închis zonele de pant° cu mai multe
st°vilare, pentru a p°stra, atât cât se putea,
apa provenit° din ploile musonice prece-
dente. Cel care distrugea un asemenea
st°vilar primea o pedeaps° foarte aspr°. 

India. � Pe baza hărt,ii, caracterizat,i condit,iile
naturale ale teritoriului! � Care au fost condit,iile 

pentru comert, cu alte state?

G o l f u l  B e n g a l
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A r a b i e i
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SOCIETATEA INDIAN†, RELIGIA

Societatea indian° era caracterizat° de sistemul rigid al castelor.
O cast° reprezint° denumirea unui grup, sau a unui strat social,
iar sistemul în sine, de aceea era unul extrem de rigid, deoarece,
la na£tere, fiecare om era inclus în acea cast° în care se
g°seau £i p°rint,ii s°i, fiind obligat s° r°mân° în aceasta pân°
la moarte. 

Religia str°veche a Indiei, era cea hindus°. Cea mai impor-
tant° înv°t,°tur° a ei se referea la reîncarnarea sufletului.
Conform acestei credint,e, sufletul este nemuritor, iar, dup°
moarte, va rena£te în acel chip pe care respectivul individ îl
merit°, în funct,ie de viat,a sa anterioar°. Sufletul poart° £i
schimb° fiecare trup primit, cam tot la fel cum face £i omul cu
hainele sale. Felul existent,ei omului este, a£adar, consecint,a
acelor fapte pe care el le-a s°vâr£it în viat,a anterioar°. Cel care,
aici pe p°mânt, a dus o viat,° cinstit° £i demn° acela se va reîn-
carna în preot, militar sau lucr°tor. Cine nu, dimpotriv°, se va
reîncarna în paria sau, eventual, în animal sau plant°. 

Ce credet, i, de ce se accentueaz° în aceast° religie stima acordat°
animalelor £i de ce se interzice uciderea lor?

Rotat,ia f°r° sfâr£it prin na£tere → moarte → reînviere era
extrem de grea £i de nepl°cut° pentru oameni. O dezlegare de
aceasta a oferit-o varianta religiei hinduse transformate, adic°
buddismul. Potrivit înv°t,°turii sale, omul poate ajunge la cel
mai înalt grad de existent,°, iar, în aceste condit,ii, nu mai este
nevoie s° se nasc° din nou.

Ce semnific° „cel mai înalt grad” la care omul poate ajunge?
Urm°rit, i aceasta în lectura referitoare la viat,a lui Budha!

India antic° nu a fost un stat unitar, ci un
conglomerat de t,°ri mai mici sau mai mari.
În fruntea lor era un rajah, un rege. La mij-
locul secolului III î. Hr., regele Asoka a uni-
ficat sub sceptrul s°u întreaga Indie. Astfel,
a devenit maharajah (adic° mare rege). 

În India predomin° £i azi sistemul castelor.
Cele mai mari patru caste sunt: cea a cleri-
cilor, a militarilor (de la cei mai simpli sol-
dat,i £i pân° la rege), a muncitorilor (agricul-
tori, comerciant,i, meseria£i) £i cea a servito-
rilor. Cei care intrau în ultima dintre caste,
îndeplineau muncile cele mai de jos, adic°
cele în care trebuiau ucise succesiv mai
multe animale (pescuit). Aceasta, cu toate c°
religia lor interzicea uciderea de animale. 

Este interesant faptul c°, în acest sistem
de cast°, membrii din cadrul celei mai defa-
vorizate grupe primeau un fel de „compen-
sat,ie” pentru situat,ia lor. R°splata muncii
depuse era, pentru fiecare în parte, alta: 
cultivatorii primeau avut,ie, pe care nu o
puteau cump°ra cu bani (aceasta era pret,uit°
cel mai mult), apoi, r°splata cea mai mare
pentru cei care se ocupau de organizare era
puterea. Pe clericii mai înt,elept,i, nici banii
£i nici autoritatea nu îi preocupa – dac° chiar
îi preocupa atunci se considera c° nu sunt
cu adev°rat înt,elept, i! – tocmai de aceea,
dac° î£i ducea obligat,iile la bun sfâr£it, se
bucurau de stim°. Dac° comiteau gre£eli,
cultivatorii primeau o pedeaps° de dou° ori
mai mare decât servitorii, soldat,ii, la rândul

Rezervă de apă în India. � Din ce motiv au construit aici asemenea bazine de apă? � (Gândit,i-vă la clima pe care o are 
India!) Observat,i cu atent,ie şi caracteristicile teritoriului!
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lor, de dou° ori mai mare decât cultivatorii,
iar clericii, de dou° ori, sau chiar de patru ori
mai mare decât soldat,ii!

Sub cele patru caste erau cei învin£i, cei
care nu erau arieni. Ace£tia erau „cei de
neatins” sau a£a-numit,ii paria. Ei trebuiau s°
îndeplineasc° muncile cele mai nepl°cute. 

Conform înv°t,°turii despre reîncarnarea
sufletului, sufletul omului se na£te din nou de
mai multe ori, iar timpul este infinit. Aceast°
infinitate nu se poate imagina, motiv pentru
care indienii îi înv°t,au pe copiii lor
urm°toarea poveste: „Deasupra lant,ului
muntos al Himalayei, care se înalt,° spre cer,
la fiecare o mie de ani, zboar° câte o pas°re
mic° lovind muntele cu aripa. Când va toci
astfel muntele, abia atunci se poate spune c°
a trecut o clip° din acest timp infinit.”

Fondatorul budismului a fost Sziddharta
Gautama, cu numele s°u de mai târziu,
Buddha. El a fost fiu de rege indian.
(Explicat,ia cuvântului buddha este aceea
de cel trezit sau altfel spus, cel care a
cunoscut adev°rul.) El a tr°it în jurul anu-
lui 500 î. Hr. Conform istorisirii, stând sub
un smochin, a reu£it s° cunoasc° adev°rul:
suferint,ele viet,ii sunt provocate de faptul
c° omul tânje£te mereu dup° ceva ce £i-ar
dori s° aib°. Dup° p°rerea sa, înt,eleptul
trebuie s° renunt,e la dorint,ele sale, iar ast-
fel poate £i el s° fie Buddha. Nu mai este
astfel necesar s° se tot nasc° din nou, c°ci
ajunge la o Nirvana deplin°.

Copiii în India antic°. Copiii în general,
atât b°iet,ii, cât £i fetele deopotriv° cre£teau
sub supravegherea mamei. Juc°riile lor nu
se diferent,iau de cele ale copiilor din
spat,iul european: obiecte sculpate din lemn
sau preg°tite din lut, animale, c°rut,e mici,
mingi din cârpe, cercuri, leag°ne, precum
£i orice fel de obiecte cu care îi puteau
imita pe cei mari. Fetele se jucau cu
p°pu£ile. În cazul copiilor din familiile
înst°rite, juc°riile se preg°teau din filde£.

La vârsta de cinci ani, copil°ria era
încheiat° £i începea înv°t,°tura. Înv°t,°torul
î£i t,inea „orele” în aer liber, la umbra câte
unui copac mare. Copiii se ghemuiau jos,
în vreme de profesorul st°tea pe un
sc°unel cu b°t,ul în mân°. Copiii exersau
scrisul £i cititul pe t°blit,e. 

Interesanta legend° a lui Buddha se poate
citi în cartea de lectur° (→ pagina 34)!
Explicat, i afirmat, ia pe care Buddha însu£i o
ofer°: „Cel trezit.” (Replica se afl° undeva în
partea final° a textului.)

1. Care sunt cele mai mari fluvii ale Indiei?
2. Ce leg°tur° observat, i în aceea c° arienii cuno£teau me£te£ugul
prelucr°rii fierului, iar cu aceasta au reu£it s°-i înfrâng° pe dra-
vidieni?
3. Prin ce se aseam°n° £i prin ce se deosebe£te religia hindus°, de
cea budist°?

Orientul Îndep°rtat I. India
Existent,a ora£elor de-a lungul fluviului Ind (dravidienii).
Incursiunea arienilor.
Rolul musonului.
Sistemul castelor, reîncarnarea sufletului. 

Templu hindus 

Siva, una dintre divinităt,ile
supreme ale religiei hinduse. În
general, zeitatea este redată cu
mai multe brat,e. Dansul ei sim-
bolizează activitatea creatoare. O
parte esent,ială a religiei indiene
este dansul, iar, în cadrul cere-
moniilor organizate în temple, el 

este întotdeauna prezent.

Buddha. � Ce semnifică acest
nume? � Cum descrie statuia 

această semnificat,ie?
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14. ORIENTUL ÎNDEP†RTAT II. ÎN SPATELE MARELUI 
ZID: CHINA

Un alt imperiu puternic din „miticul Orient Îndep°rtat” este China.
Pentru europeni, aceast° t,ar° a fost mereu un stat aparte £i miste-
rios, tocmai din cauza izol°rii sale. În partea vestic°, acesta era
m°rginit de un de£ert aproape impenetrabil unde – potrivit lor –
„nici m°car un fir de iarb° nu poate cre£te”, iar în partea estic°

China se învecina cu învolburatul Ocean Pacific.

ÎNTRE DOU† FLUVII ÎNTINSE

China a început s° se dezvolte ca £i stat puternic tot în perioada
antichit°t,ii. ¢i aici s-a dezvoltat o agricultur° bazat° pe irigat,ii. Se
cultiva mai ales grâu £i orez. Ceaiul era, de asemenea, un pro-
dus agricol str°vechi. Teritoriul întins din Orientul Îndep°rtat con-
stituie patria str°veche a orezului, care, în Antichitate, se cuno£tea
numai în aceste t,inuturi, fiind pentru locuitorii de aici, un 
aliment de baz°. ¢i azi, în multe locuri, este tot la fel. 

China se întinde între dou° fluvii mari: Fluviul Galben
(Huang-he) £i Fluviul Albastru (Yangtze). Pe tot cuprinsul t,°rii,
s-au construit o serie de canale, care serveau nu numai pentru iri-
gat,ii, ci £i pentru navigat. Chiar £i cele dou° fluvii au fost legate
prin intermediul unui canal numit Marele Canal, lung de mai
multe mii de kilometri! În perioada antichit°t,ii, chinezii au fost
ni£te navigatori renumit,i. 

Cultura de orez necesit° foarte mult° ap°.
Numai în aceste condit,ii se poate obt,ine o
recolt° adecvat°, dac° p°mântul este £i el
mult timp inundat. De aceea, cel care
desf°£oar° aceast° munc° apare redat ca
stând în ap° pân° la glezne. Cei care
supravegheau p°mântul, reglementau
foarte precis activit°t,ile ce trebuiau
desf°£urate, de la sem°nat £i pân° la cules. 

În afar° de fluvii £i canale, t,ara beneficiaz°
de o regiune de t,°rm extrem de întins°. De
altfel, acest avantaj a £i fost folosit în
scopuri comerciale £i militare. Carac-
teristic°, pentru China de alt° dat°, este
jonca, adic° o ambarcat,iune u£or de
manevrat, realizat° din trestie de bambus
împletit° £i dotat° cu pânze. Chinezii au
realizat £i vase mai mari de r°zboi, con-
struite din lemn. 

Chinezii au fost cei care au descoperit busola, ce s-a £i dove-
dit a fi un instrument indispensabil navigat,iei, c°ci, f°r° acesta,
în larg, marinarii se r°t°cesc. 

Dintre me£te£ugurile practicate, celebru era turnatul
bronzului. Tot o descoperire a chinezilor a fost £i producerea
port,elanului, respectiv, a t,es°turii de m°tase. Secretul 
producerii lor a fost p°strat cu str°£nicie în Antichitate. M°tasea
£i port,elanul chinezesc erau produse atât de c°utate în alte t,°ri,
încât drumul comercial spre Europa £i Mesopotamia a primit
numele de: Drumul M°t°sii. 

În afar° de m°tase, despre ce alte t,es°turi am mai înv°t,at la istorie?
C°utat, i s° aflat, i cum se preg°te£te m°tasea £i port,elanul?

China. � Pe baza hărt,ii, caracterizat,i condit,iile
naturale ale t,ării! � Ce fel de mare realizare a 

omului prezintă harta?

Agricultură pe baza creşterii nivelului apei. � Prin ce se deosebeşte 
cultivarea orezului de cultivarea altor plante cerealiere?

Fluviul Galben. � Privit,i imaginea şi încercat,i să precizat,i din ce motiv
se numeşte aşa!
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14. ORIENTUL ÎNDEP†RTAT II. ÎN SPATELE MARELUI 
ZID: CHINA
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naturale ale t,ării! � Ce fel de mare realizare a 

omului prezintă harta?
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Fluviul-G
alben

IMPERIUL CERULUI

La fel ca £i India, la început, China era format° din mai multe
state mici. La sfâr£itul sec. III î. Hr., cu pret,ul unor r°zboaie vio-
lente, un împ°rat a reu£it s° unifice întreaga t,ar°. El s-a numit
Primul Împ°rat, iar t,ara sa a numit-o Imperiul Cerului. De
numele primului împ°rat se leag° începutul construirii Marelui
Zid. (În realitate, aceast° linie de ap°rare a început s° fie con-
struit° mai devreme.)

Scopul acestei construct,ii masive a fost acela de a împiedica
atacurile popoarelor nomade, popoare care tr°iau la nord de
China, mai ales a hunilor.
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S-a descoperit palatul Primului Împ°rat!

În partea central° a Chinei, la 100 de kilo-
metri de la ora£ul Xian – pe teritoriul 
statului Qin de odinioar° – doi arheologi
germani au descoperit un veritabil ora£
antic de palate. Înc° de la primele descoperiri,
ei au realizat c° au descoperit un ansamblu
de edificii imperiale înconjurate de un zid.
Obiectele descoperite dateaz° din perioada
secolelor de dinainte de Hristos. 

Atunci, pe acele teritorii, doar Zheng,
întemeietorul imperiului, – cel care £i-a
luat numele de Qinshihuagdi – a avut 
posibilitatea de a ridica asemenea con-
struct,ii impun°toare. 

Zheng a avut 13 ani când a ajuns la pute-
re. A fost extrem de necrut,°tor cu du£manii
s°i, de unde £i-a tras £i porecla de „Qin
tigrul” pe care £i-a dobândit-o. Dar chiar £i
a£a, a trebuit s° se team° de r°zbunarea
du£manilor s°i, motiv pentru care a constru-
it în marele s°u palat mai mult de 1.000 de
dormitoare, iar în fiecare noapte dormea în
alt° parte, temându-se c° cineva ar putea 
s°-l omoare. În final, a murit de moarte
bun°. 

Cea mai mare realizare a lui Zheng a
fost partea de nord a zidului de ap°rare
(Marele Zid), care începuse deja cu ceva
timp mai devreme.

Puterea imperial° a fost sl°bit° din cauza deselor r°scoale £i
revolte. Citit, i lectura referitoare la „r°scoala sprâncenelor ro£ii!˝ 
(→ Cartea de lectur°, pagina 37.) Din ce motive a izbucnit r°scoala?

C°utat, i asem°n°ri/leg°turi între revolta amintit° în tema prece-
dent° £i detaliile g°site în Cartea Cânt°rilor! ( →Cartea de lectur°,
pagina 36.)

Ce credet, i, de ce nu a fost necesar ca £i Egiptul s° fie ap°rat de
atacuri externe, recurgându-se la construct, ii impun°toare? (R°spun-
sul poate fi g°sit u£or, mai ales în condit, iile în care privit, i o hart°
geografic° a t,°rii.)

Un templu budist în formă de pagodă şi de turn, având mai multe etaje. Acest model s-a răspândit în India şi China 
deopotrivă. 
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MARELE ZID CHINEZESC

Marele Zid este o construct,ie uimitoare, care nu se poate com-
para decât cu piramidele egiptene. Pentru realizarea
construct,iei, au lucrat aproape o jum°tate de milion de oameni,
fiind mereu reparat £i extins în decurs de mai multe secole. Are
o lungime de mai multe mii de kilometri. În partea superioar°
este atât de lat, încât se poate folosi ca £i drum: au loc chiar £i
zece soldat,i, care merg unul lâng° cel°lalt. În turnurile care se
ridicau dintre ziduri, soldat,ii erau în m°sur° s° avertizeze îndat°
armata, prin semnale vocale sau luminoase, dac° se apropia
du£manul. Marele Zid Chinezesc este singura construct,ie reali-
zat° de mâna omului care, chiar £i de pe Lun°, se poate vedea cu
ochiul liber!

54 Orientul Antic

Construirea Marelui Zid a fost o munc°
extrem de grea £i de primejdioas°,
deoarece construct,ia în sine a fost plasat°
într-o zon° de£ertic°, mocirloas° sau
pietroas°, pe coloana muntelui. Potrivit
legendei, fiecare piatr° pus° a costat viat,a
unui om, motiv pentru care, mai demult,
construct,ia a primit denumirea de „Zidul
Lacrimilor”.

De domnia Primului Împ°rat (pe nume:
Qinshihuagdi) se mai leag° £i descoperiri
arheologice interesante: armata din argil°.
În apropierea mormântului unde a fost pus
puternicul suveran – care odihne£te în
adâncurile unui dâmb, dar nu se £tie exact
în care loc – arheologii au descoperit sub
p°mânt, nu cu mult timp în urm°, cam
8.000 de soldat, i din argil°, de m°rime 
natural°. Unii dintre ei sunt soldat,i
pede£tri, alt,ii sunt arca£i, iar al°turi mai
erau £i care de lupt°. În cazul fiec°rui 
soldat, vestimentat,ia, armele, p°rul £i
expresia fet,ei sunt redate diferit! S° ne
imagin°m cât° putere a avut în timpul
viet,ii acel suveran care £i dup° moarte era
însot,it de un asemenea corp de armat°!

Marele Zid are o lungime de aproximativ
2.500 de kilometri. C°utat, i pe hart° asemenea
ora£e mari care s° fie plasate la o distant,°
aproximativ similar° de locul în care stat, i voi!

O parte din Marele Zid chinezesc. � Pe baza imaginii prezentate, 
încercat,i să precizat,i cum anume a ştiut omul să folosească condit,iile 

naturale!

O armată din argilă – şi cât,iva ostaşi din această armată. Observat,i-le vestimentat,ia şi armamentul! În imagine, putet,i 
observa în jur de 100 de statuete. � Cu cât să fi fost mai mare întreaga armată?
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1. Care sunt cele mai mari fluvii ale Chinei?
2. În ce const° diferent,a între agricultura practicat° în China,
India, Mesopotamia £i Egipt?
3. De ce s-a construit Marele Zid?

Orientul Îndep°rtat II. În spatele Marelui Zid: China

Cultur° de orez bazat° pe cre£terea nivelului apei.
Primul Împ°rat →Imperiul Cerului→Marele Zid
Descoperiri legate de me£te£uguri:
– producerea de port,elan,
– t,esutul m°t°sii,
– busola.

LECTURĂ

POPORUL RÂNDUNICII � În China, prima dinastie domnitoare a fost
familia Shang. Membrii ei au domnit începând cu secolul XV î. Hr.
Potrivit unei legende str°vechi, familia avea o origine miraculoas°,
adic° descindea din Sie. Potrivit istorisirii, mama acestuia se plimba
odat° pe câmp £i a înghit,it, la un moment dat, oul unei rândunici pe
care-l sc°pase, în timp ce zbura. Conform legendei, femeia a r°mas 
astfel îns°rcinat°. De aceea, deseori, chinezii î£i leag° originea de
rândunic°. 
Familia a avut 30 de domnitori. Ei au reu£it s° creeze un imperiu mare
£i puternic. În perioada urm°toarei dinastii conduc°toare, China a
devenit £i mai puternic°. 

Regele, „Fiul Cerului”, considera c° el este st°pânul întregii lumi:
„Nu este nici un p°mânt sub cer, care s° nu fie al regelui, £i nu e nimeni
pe suprafat,a p°mântului care s° nu-i fie supus.”

Curtea suveranului era caracterizat° prin fast £i splendoare. La
ocaziile festive –atunci când î£i primea supu£ii în audient,° – el îl avea
al°turi în partea stâng° pe prim-ministrul, iar în partea dreapt° pe
scribul curt,ii. Persoana acceptat° în audient,°, intrând în sal°, se aple-
ca cu fat,a la p°mânt £i nici dup° ce se ridica, nu-i era permis s° se
apropie. Hot°rârea acestuia îi era transmis° de c°tre prim-ministrul, cu
alte cuvinte acesta îi repeta respectivului cuvintele suveranului, iar
scribul nota îndat° cele ment,ionate. La sfâr£itul audient,ei, cel care a
intrat se mai apleca odat° cu fat,a la p°mânt £i, dându-se înapoi, se
retr°gea. 

Regii erau ajutat,i în guvernare de c°tre mini£tri. Cel mai mare în
grad era prim-ministrul care dirija ministerul agriculturii, cel al
r°zboiului, precum £i pe cel al lucr°rilor publice. Obligat,iile cele mai
importante erau organizate cu minut,iozitate. Ministrul agriculturii
coordona activit°t,ile de pe câmp, desemna terenurile care urmau s° fie
cultivate £i chiar £i pret,urile pe produse tot el le stabilea. Se mai £i gân-
dea £i la aceea c°, apropiindu-se iarna, t,°ranii s° revin° în satele lor:
„Se apropie gerul, unul foarte mare, iar oamenii nu au putere s° îl
suporte; s° revin° fiecare la casa sa.” A£a suna porunca. 

T, °ranii lucrau p°mânturile comune £i nu beneficiau de terenuri
proprii. Nu aveau în proprietate decât un bordei, iar în jur, o mic°
gr°din° cu duzi, grajd pentru porci £i cotet, pentru p°s°ri. Pân° la
urm°toarea prim°var°, nu ie£eau de aici. La începutul prim°verii, 
într-un mod s°rb°toresc, „duceau afar° focul” din casa din sat, iar
lâng° bordeiul cel mic, construit lâng° p°mântul pentru cultivat,
aprindeau un foc nou. 

O caracteristic° a agriculturii chineze£ti
era comunitatea s°teasc°. Pe baza lecturii,
explicat, i acest aspect!

Cu câte secole în urm° a început s° dom-
neasc° familia Shang?

În care imperiu studiat mai devreme, scribii
au jucat un rol la fel de important?

Grădini şi case t,ărăneşti din China. � Pe baza
imaginii, caracterizat,i t,inutul în care este plasat
satul! � Din ce motiv era atâta umezeală

în aer?

Leopard. Statuie din bronz aurită pe care s-a
adăugat argint şi granat. Statuia a fost
descoperită în mormântul unei aristocrate care
s-a stins din viat,ă la începutul secolului I î. Hr. 
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15. CUM S-A SCRIS ÎN ORIENTUL ANTIC?

În orele anterioare, am înv°t,at despre formarea ora£elor £i a
ora£elor-state. Cu sigurant,° c° at, i observat o serie de asem°n°ri!

A£a este £i cu descoperirea scrisului. Nu întâmpl°tor! Conduc°torii
statelor, preot, ii, cei care adunau d°rile nu ar fi putut, f°r° scris, s°-£i
îndeplineasc° obligat, iile la bun sfâr£it, deci f°r° folosirea scrisului,

primele state nu ar fi putut lua fiint,°.

PRIMELE SCRIERI

Primele scrieri au ap°rut la începutul Antichit°t,ii. Este o
descoperire atât de important°, încât sunt istorici care nici nu
includ în cadrul istoriei perioadele de dinainte de aparit,ia scrisu-
lui, ci doar intervalelor de dinainte de istorie.” Chiar £i înainte
de aparit, ia primelor forme de scriere, s-au folosit unele semne
care sem°nau oarecum cu literele. Cresc°torii de animale
obi£nuiau s° fac° din metal o marc° distinct°, pe care mai apoi
o ardeau pe pielea animalelor. Orice hot, putea fi astfel u£or depi-
stat, deoarece st°pânul î£i recuno£tea u£or semnul propriu. Alt,ii
recurgeau la crest°turi pe bastona£e, respectiv la noduri pe fire
de at,° pentru a nota lucrurile cele mai importante. 

CE ANUME SE CONSEMNA PRIN SCRIEREA
STR†VECHE?

Erau, mai ales, însemn°ri de natur° economic°: cantitatea de
produse depozitate, num°rul animalelor, datoriile strânse sau
cele care mai trebuiau strânse. Pentru fiecare era avantajos c°
legile se puteau consemna. Pe lâng° acestea, s-au mai imortali-
zat evenimentele cele mai importante ale statului, faptele glo-
rioase ale suveranului, marile r°zboaie purtate, într-un cuvânt, 
s-a consemnat istoria. Cunoa£tem o serie de mituri £i legende,
care, dac° nu ar fi existat scrisul, ar fi c°zut în uitare. 

ISTORIA SCRISULUI: CE SE SCRIA, PE CE SE SCRIA
¢I CU CE SE SCRIA?

I. MESOPOTAMIA. Sumerienii au descoperit scrisul. Scrierea lor
o numim cuneiform°, deoarece este alungit°, lat° pe o parte £i
format° din semne în form° de cuie. La început, un grup de
semne ar°ta/reprezenta un cuvânt, dar mai târziu o silab°.
Ultima variant° u£ureaz° mult scrierea, c°ci nu trebuie înv°t,at
semnul fiec°rui cuvânt!

De pe vremea c°rui rege ni s-au p°strat
prima culegere de legi?

La orele de literatur° at, i înv°t,at despre
mitos £i legend°. Ce sunt acestea?

În Antichitate, hârtia se putea produce
doar în China. În Mesopotamia se foloseau
pentru scriere ni£te t°blit,e de lut ce puteau
fi t,inute în palm° £i, întrucât erau moi, pe
suprafat,a lor se puteau imprima semnele
dorite. În acest scop, ei foloseau ni£te
bet,i£oare de trestie subt,iri £i t°iate oblic.
T°blit,ele scrise erau l°sate la uscat, iar
cele mai importante erau arse.Textele
foarte importante, precum legile lui
Hammurapi, erau gravate în piatr°. 

Text cuneiform. � În ce măsură materialul pe
care s-a scris a decis forma semnelor scrierii?

Aşa s-a realizat scrierea cuneiformă

Una din cele mai vechi
scrieri păstrate pe tăblit,e;
provine din Mesopotamia,
probabil din jurul anului
3.100 î. Hr. Semnele prezen-
tate indică numere şi nume 

de persoane.
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15. CUM S-A SCRIS ÎN ORIENTUL ANTIC?

În orele anterioare, am înv°t,at despre formarea ora£elor £i a
ora£elor-state. Cu sigurant,° c° at, i observat o serie de asem°n°ri!

A£a este £i cu descoperirea scrisului. Nu întâmpl°tor! Conduc°torii
statelor, preot, ii, cei care adunau d°rile nu ar fi putut, f°r° scris, s°-£i
îndeplineasc° obligat, iile la bun sfâr£it, deci f°r° folosirea scrisului,

primele state nu ar fi putut lua fiint,°.

PRIMELE SCRIERI

Primele scrieri au ap°rut la începutul Antichit°t,ii. Este o
descoperire atât de important°, încât sunt istorici care nici nu
includ în cadrul istoriei perioadele de dinainte de aparit,ia scrisu-
lui, ci doar intervalelor de dinainte de istorie.” Chiar £i înainte
de aparit, ia primelor forme de scriere, s-au folosit unele semne
care sem°nau oarecum cu literele. Cresc°torii de animale
obi£nuiau s° fac° din metal o marc° distinct°, pe care mai apoi
o ardeau pe pielea animalelor. Orice hot, putea fi astfel u£or depi-
stat, deoarece st°pânul î£i recuno£tea u£or semnul propriu. Alt,ii
recurgeau la crest°turi pe bastona£e, respectiv la noduri pe fire
de at,° pentru a nota lucrurile cele mai importante. 

CE ANUME SE CONSEMNA PRIN SCRIEREA
STR†VECHE?

Erau, mai ales, însemn°ri de natur° economic°: cantitatea de
produse depozitate, num°rul animalelor, datoriile strânse sau
cele care mai trebuiau strânse. Pentru fiecare era avantajos c°
legile se puteau consemna. Pe lâng° acestea, s-au mai imortali-
zat evenimentele cele mai importante ale statului, faptele glo-
rioase ale suveranului, marile r°zboaie purtate, într-un cuvânt, 
s-a consemnat istoria. Cunoa£tem o serie de mituri £i legende,
care, dac° nu ar fi existat scrisul, ar fi c°zut în uitare. 

ISTORIA SCRISULUI: CE SE SCRIA, PE CE SE SCRIA
¢I CU CE SE SCRIA?

I. MESOPOTAMIA. Sumerienii au descoperit scrisul. Scrierea lor
o numim cuneiform°, deoarece este alungit°, lat° pe o parte £i
format° din semne în form° de cuie. La început, un grup de
semne ar°ta/reprezenta un cuvânt, dar mai târziu o silab°.
Ultima variant° u£ureaz° mult scrierea, c°ci nu trebuie înv°t,at
semnul fiec°rui cuvânt!

De pe vremea c°rui rege ni s-au p°strat
prima culegere de legi?

La orele de literatur° at, i înv°t,at despre
mitos £i legend°. Ce sunt acestea?

În Antichitate, hârtia se putea produce
doar în China. În Mesopotamia se foloseau
pentru scriere ni£te t°blit,e de lut ce puteau
fi t,inute în palm° £i, întrucât erau moi, pe
suprafat,a lor se puteau imprima semnele
dorite. În acest scop, ei foloseau ni£te
bet,i£oare de trestie subt,iri £i t°iate oblic.
T°blit,ele scrise erau l°sate la uscat, iar
cele mai importante erau arse.Textele
foarte importante, precum legile lui
Hammurapi, erau gravate în piatr°. 

Text cuneiform. � În ce măsură materialul pe
care s-a scris a decis forma semnelor scrierii?

Aşa s-a realizat scrierea cuneiformă

Una din cele mai vechi
scrieri păstrate pe tăblit,e;
provine din Mesopotamia,
probabil din jurul anului
3.100 î. Hr. Semnele prezen-
tate indică numere şi nume 

de persoane.

II. EGIPTUL. Pân° ast°zi, una din cele mai celebre scrieri ale
Antichit°t,ii, s-a folosit în Egipt. Numele ei este acela de scriere
hieroglific°. În cadrul acesteia, fiecare semn este o imagine
simpl°, iar aceasta reprezenta o idee, o silab°, iar, mai târziu,
un sunet. 

La început £i scrierea mesopotamian° sem°na cu aceasta, din
ea reu£ind s° se simplifice în scriere cuneiform°. 

Cât prive£te scrierea hieroglific°, în Egipt, aceasta nu era
folosit° decât la ocaziile festive sau oficiale, de pild° atunci
când erau puse pe monumente sau pe morminte. Pentru nevoile
zilnice, se utiliza o variant° de scriere mult simplificat°. 

Semnele erau gravate în piatr° (eventual în lemn sau în
filde£). Rar se întâmpla – de pild° în mormântul faraonului – s°
se descopere hieroglife puse pe papirus.
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3. ÎN CHINA, cele mai vechi inscript,ii p°strate sunt a£a-numitele
„oase profetice.” Semnele scrierii au fost init,ial gravate pe
buc°t,i de oase sau pe acoper°mântul protector al broa£tei
t,estoase. Probabil c° încercau s° prezic° din/prin semne, de
unde £i denumirea care li s-a dat. (Strângeau de os o bar° de
metal înro£it°, iar, din cr°p°tura rezultat°, încercau s° citeasc°
viitorul.)

Papirusul se preg°tea astfel: din trestie de
papirus, care era o plant° de ap°, se t°iau
din tulpin° ni£te fâ£ii care apoi erau puse
una lâng° alta. Peste acestea, se mai
ad°uga apoi un rând nou de fâ£ii, dup°
care, într-un final, erau comprimate. Dac°
deja au scris pe materialul nou creat, atun-
ci acesta era înf°£urat £i depozitat în
aceast° manier°. 

Pentru scriere, foloseau cerneal° neagr°
£i ro£ie. Cea neagr° era obt,inut° din
t°ciune, iar cea ro£ie din ocru. Cu ro£u se
notau aspectele importante. Cerneala
egiptean° de culoare neagr° era una din
cele mai durabile, motiv pentru care sem-
nele redate cu ea abia dac° s-au £ters odat°
cu trecerea mileniilor. 

¢tit, i cum au fost decodificate semnele
hieroglifice? Dac° nu, uitat, i-v° în cartea lui
Roselie David intitulat°: Imperiile Egiptene,
Helikon Kiadó, 1986, p. 49-51!

Hieroglife

În cele prezentate mai sus, este redat cuvântul
„veşnic” prin semnele chinezeşti prezentate una
după alta prin linii de penel. În partea de jos se
poate vedea semnul „Ci” a cărui semnificat,ie 

este: „la porunca împăratului.”
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Scrierea chinezeasc°, init,ial consta £i ea din mici imagini,
dar, cu timpul, ea £i-a pierdut aceast° caracteristic°, iar semnele
scrierii au devenit figuri puse laolalt°, fiind redate prin tu£°.
Scrierea chinezeasc° era foarte complicat°. Pentru ca cineva s°
poat° citi un ziar, trebuie s° cunoasc° cel put,in 3.000 de semne!
MAREA ÎNNOIRE: ALFABETUL. În dezvoltarea scrisului, una
din cele mai importante schimb°ri s-a raportat la a£a-numi-
ta scriere bazat° pe semnele care s° redea sunete. Pentru evo-
lut,ia acesteia, a contribuit observat,ia. Astfel c°, dac° desemn°m
un sunet al vorbirii cu câte un semn distinct, atunci, cu ajutorul
a aproximativ 30 de semne, totul se poate scrie. 
Primul alfabet – care este str°mo£ul scrierii de azi – a fost
preg°tit de c°tre fenicienii antici. Cu ei, putet,i face cuno£tint,° în
lectura urm°toare. 

LECTURĂ

DE LA IMAGINE LA LITER† � Formele literelor din alfabet au ap°rut,
oare întâmpl°tor? Azi £tim deja, c° nu. Cu aproximativ o sut° de ani în
urm°, un cercet°tor englez a reu£it s° g°seasc° în interiorul unor mine
p°r°site mai multe asemenea t°blit,e pe care semnele scrierii pot fi
privite drept verigi de leg°tur° între scrierea egiptean° £i cea fenician°.
Este a£a-numita scriere veche semit°. Partea cea mai interesant° este
aceea c° ea cont,inea în total 32 de semne, deci nu putea fi o scriere pic-
tografic°, c°ci, în acel caz, este vorba de mai bine de 1.000 de semne! 

Vechii semit,i au preluat init,ial scrierea egiptean°, iar, în momentul
în care au adaptat-o la propria lor limb°, au descoperit c° dac° ar folosi
un semn pentru un sunet, atunci totul s-ar putea reda în scris, utilizând
doar 30 de semne. Numele obiectului zugr°vit cu hieroglif° l-au adap-
tat la propria lor limb°, iar, începând de acum, semnul desemna primul
sunet al cuvântului. Litera „a”, spre exemplu, s-a format, conform
semnului grafic al°turat. 

(Szántóné Balázs Edit: 
Istoria scrisului £i a pred°rii istoriei)

egyiptomi hieroglifa:

ennek egyszerûsített változata:

ósemita írás:

föníciai írás:

görög betû:

ma használt (latin) betû:

1. De ce este important° scrierea în viat,a unui
stat?
2. Facet, i o comparat, ie între scrierea
cuneiform°, scrierea hieroglific° £i scrierea
practicat° în China! (Prezentat, i asem°n°ri £i
deosebiri.)
3. Ce diferent,° este între scrierile precedente
£i cea bazat° pe semne ce redau sunete?
4. Reflectat, i, exist° oare vreo leg°tur° între
evolut, ia unui popor (sau a unui stat) £i forma
de scriere util° practicat° acolo?

Cum anume s-a scris în Orientul Antic?

Mesopotamia: scriere cuneiform° pe t°blit,e de lut.
Egipt: scriere hieroglific° gravat°. Papirus.
China: scriere tip „picior de pas°re”. Hârtie £i oase de ghicit.
Fenicia: scriere pe baz° de semne pentru sunete. 

Alfabetul fenician. � Cu semnele cărei scrieri seamănă aceste litere ale
alfabetului mai sus-ment,ionat? Prin ce anume se diferent,iază de acele 

semne?

Hieroglifă egipteană

Varianta simplificată a acesteia

Vechea scriere semită

Scrierea feniciană

Literă greacă

Literă latină folosită azi

ma használt (latin) betû:

ennek egyszerûsített változata:

egyiptomi hieroglifa:

Semnele scrierii chineze£ti seam°n° cu
urmele l°sate de piciorul unei p°s°ri.
Conform unei legende str°vechi, o pas°re
s-a ridicat din locul unei vetre stinse £i,
având picioarele înnegrite de t°ciune, a
început s° se plimbe pe o foaie de hârtie.
De la urmele l°sate acolo, oamenii au
început s° deprind° me£te£ugul scrisului. 

În China se folose£te £i ast°zi pentru
scriere acest gen de semne. Oare din ce
motiv nu au trecut la o form° de scriere cu
semne care s° redea într-o manier° mult
mai simplificat° sunetele, la fel cum £i noi
utiliz°m? Pentru folosirea ei, este nevoie
s° deprindem doar 30-40 de semne! China
este o t,ar° foarte mare, iar, în provincii,
populat,ia vorbe£te „chineze£te” diferit,
astfel c° unii nu se înt,eleg cu alt,ii. Pe de
alt° parte, aceste semne erau înt,elese de
c°tre toat° lumea, iar ziarele £i c°rt,ile nu
mai trebuiau traduse. Semnele erau pictate
pe foi de hârtie cu ajutorul unui penel f°cut
din p°r de iepure. Penelul £i hârtia sunt
descoperiri chineze£ti.
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Scrierea chinezeasc°, init,ial consta £i ea din mici imagini,
dar, cu timpul, ea £i-a pierdut aceast° caracteristic°, iar semnele
scrierii au devenit figuri puse laolalt°, fiind redate prin tu£°.
Scrierea chinezeasc° era foarte complicat°. Pentru ca cineva s°
poat° citi un ziar, trebuie s° cunoasc° cel put,in 3.000 de semne!
MAREA ÎNNOIRE: ALFABETUL. În dezvoltarea scrisului, una
din cele mai importante schimb°ri s-a raportat la a£a-numi-
ta scriere bazat° pe semnele care s° redea sunete. Pentru evo-
lut,ia acesteia, a contribuit observat,ia. Astfel c°, dac° desemn°m
un sunet al vorbirii cu câte un semn distinct, atunci, cu ajutorul
a aproximativ 30 de semne, totul se poate scrie. 
Primul alfabet – care este str°mo£ul scrierii de azi – a fost
preg°tit de c°tre fenicienii antici. Cu ei, putet,i face cuno£tint,° în
lectura urm°toare. 

LECTURĂ

DE LA IMAGINE LA LITER† � Formele literelor din alfabet au ap°rut,
oare întâmpl°tor? Azi £tim deja, c° nu. Cu aproximativ o sut° de ani în
urm°, un cercet°tor englez a reu£it s° g°seasc° în interiorul unor mine
p°r°site mai multe asemenea t°blit,e pe care semnele scrierii pot fi
privite drept verigi de leg°tur° între scrierea egiptean° £i cea fenician°.
Este a£a-numita scriere veche semit°. Partea cea mai interesant° este
aceea c° ea cont,inea în total 32 de semne, deci nu putea fi o scriere pic-
tografic°, c°ci, în acel caz, este vorba de mai bine de 1.000 de semne! 

Vechii semit,i au preluat init,ial scrierea egiptean°, iar, în momentul
în care au adaptat-o la propria lor limb°, au descoperit c° dac° ar folosi
un semn pentru un sunet, atunci totul s-ar putea reda în scris, utilizând
doar 30 de semne. Numele obiectului zugr°vit cu hieroglif° l-au adap-
tat la propria lor limb°, iar, începând de acum, semnul desemna primul
sunet al cuvântului. Litera „a”, spre exemplu, s-a format, conform
semnului grafic al°turat. 

(Szántóné Balázs Edit: 
Istoria scrisului £i a pred°rii istoriei)

egyiptomi hieroglifa:

ennek egyszerûsített változata:

ósemita írás:

föníciai írás:

görög betû:

ma használt (latin) betû:

1. De ce este important° scrierea în viat,a unui
stat?
2. Facet, i o comparat, ie între scrierea
cuneiform°, scrierea hieroglific° £i scrierea
practicat° în China! (Prezentat, i asem°n°ri £i
deosebiri.)
3. Ce diferent,° este între scrierile precedente
£i cea bazat° pe semne ce redau sunete?
4. Reflectat, i, exist° oare vreo leg°tur° între
evolut, ia unui popor (sau a unui stat) £i forma
de scriere util° practicat° acolo?

Cum anume s-a scris în Orientul Antic?

Mesopotamia: scriere cuneiform° pe t°blit,e de lut.
Egipt: scriere hieroglific° gravat°. Papirus.
China: scriere tip „picior de pas°re”. Hârtie £i oase de ghicit.
Fenicia: scriere pe baz° de semne pentru sunete. 

Alfabetul fenician. � Cu semnele cărei scrieri seamănă aceste litere ale
alfabetului mai sus-ment,ionat? Prin ce anume se diferent,iază de acele 

semne?

Hieroglifă egipteană

Varianta simplificată a acesteia

Vechea scriere semită

Scrierea feniciană

Literă greacă

Literă latină folosită azi

Semnele scrierii chineze£ti seam°n° cu
urmele l°sate de piciorul unei p°s°ri.
Conform unei legende str°vechi, o pas°re
s-a ridicat din locul unei vetre stinse £i,
având picioarele înnegrite de t°ciune, a
început s° se plimbe pe o foaie de hârtie.
De la urmele l°sate acolo, oamenii au
început s° deprind° me£te£ugul scrisului. 

În China se folose£te £i ast°zi pentru
scriere acest gen de semne. Oare din ce
motiv nu au trecut la o form° de scriere cu
semne care s° redea într-o manier° mult
mai simplificat° sunetele, la fel cum £i noi
utiliz°m? Pentru folosirea ei, este nevoie
s° deprindem doar 30-40 de semne! China
este o t,ar° foarte mare, iar, în provincii,
populat,ia vorbe£te „chineze£te” diferit,
astfel c° unii nu se înt,eleg cu alt,ii. Pe de
alt° parte, aceste semne erau înt,elese de
c°tre toat° lumea, iar ziarele £i c°rt,ile nu
mai trebuiau traduse. Semnele erau pictate
pe foi de hârtie cu ajutorul unui penel f°cut
din p°r de iepure. Penelul £i hârtia sunt
descoperiri chineze£ti.
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16. „P†MÂNTUL F†G†DUINT, EI”

Teritoriul situat pe t,°rmul sud-estic al M°rii Mediterane a jucat un
rol foarte important în Antichitate. De acest teritoriu, se leag° în

mod deosebit amintirea uneia din cele mai pret, ioase monumente cul-
turale ale antichit°t, ii: Biblia.

PALESTINA

Denumirea geografic° a teritoriului este aceea de Palestina.
Acest t,inut este unul foarte variat. ¢esul din zona t,°rmului este
foarte roditor, aceasta mult,umit°, în primul rând, ploilor abun-
dente. Partea r°s°ritean°, în schimb, este un veritabil de£ert unde
suprafat,a roditoare s-a erodat în straturi foarte groase. Pe acest
teritoriu, init,ial, s-au dezvoltat ora£e-state. Cele mai celebre din-
tre ele au fost Ierusalimul £i Ierihonul. Aici s-a £i format, în jurul
anului 1.000 î. Hr., statul Israel. 

Despre istoria acestui stat, beneficiem de o surs° de infor-
mare extrem de generoas°. C°rt,ile primei p°rt,i a Bibliei au ca £i
denumire Vechiul Testament. (Termenul trimite la ideea de
leg°mânt între Dumnezeu £i oameni.)

VECHIUL TESTAMENT

Biblia este o colect,ie de mai multe c°rt,i. (¢i titlul c°rt,ii
înseamn° acela£i lucru: „C°rticele”). Ea are dou° mari p°rt,i:
Vechiul Testament £i Noul Testament. Vechiul Testament
este cartea poporului evreu £i a religiei cre£tine, iar Noul
Testament este cartea sfânt° a Cre£tin°t°t,ii. Biblia a fost
tradus° în toate limbile. Este o lucrare care, pe de-o parte,
reprezint° o surs° istoric° scris°, iar pe de-alt° parte, reprezint°
o lucrare ce cont,ine înv°t,°turi religioase. 

Peisaj caracteristic din Palestina (t,inutul
Samariei). � Privind imaginea, ce fel de climă
considerat,i că poate avea teritoriul propriu-zis?
� Ce tipuri de activităt,i agricole sunt favorizate 

de condit,iile de relief ale regiunii?

Oraşele feniciene şi palestiniene. � Pe baza
reliefului, stabilit,i cum este legătura terenului cu 

marea!

Biblos

Tir

Ierihon

Ierusalim Marea Moartă

EGIPT FENICIA

PALESTINA

Marea 

Roşie

M a r e a M e d i t e
r a n ă

Nil

Peninsula 
Sinai
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Atunci când arca s-a oprit pe muntele
Ararat, Noe a l°sat s° zboare din barc° un
porumbel, dar acesta a revenit îndat° la
arc°, întrucât nu a g°sit nici un loc uscat
unde s° se a£eze. Peste o s°pt°mân°, a
l°sat din nou porumbelul s° ias°, îns°, de
data aceasta, el a revenit, spre sear°, cu o
creang° de m°slin în cioc. Astfel, Noe a
£tiut c° apele deja s-au retras. Dumnezeu a
f°cut un leg°mânt cu oamenii £i cu cele-
lalte viet,uitoare: a promis c° niciodat° apa
nu va mai distruge, cu potop, viat,a de pe
p°mânt. Ca semn al acestui leg°mânt, pe
cer a ap°rut curcubeul. De atunci, dup°
furtuni puternice, acest semn a ap°rut 
adesea, amintind c° niciodat° apa nu va
mai deveni potop.

Ce anume simbolizeaz° ast°zi porum-
belul, care poart° în cioc ramura de m°slin?

Încercat, i s° aflat, i de ce apare 
curcubeul pe cer?

60 Orientul Antic

Istoricii £i arheologii au reu£it s° adevereasc° multe dintre
istorisirile Bibliei, prin intermediul diferitelor mijloace, ca de
pild° s°p°turile arheologice. Biblia ofer° explicat,ia privind
religia lumii, £i, de aceea, în centrul istorisirilor este însu£i
Dumnezeu. Religia poporului evreu se diferent,iaz° în mod fun-
damental de celelalte religii ale Antichit°t,ii, tocmai pentru c° ea
se caracterizeaz° prin monoteism. 

Ce am înv°t,at despre religiile: egiptean°, hindus° £i budist°? Ce
diferent,° este între acestea £i religia poporului evreu?

Ce semnific° „explicarea religiei lumii”? Prin ce anume explic°
religiile aparit, ia lumii? Ce anume hot°r°£te fericirea omului pe
P°mânt?

Vechiul Testament poveste£te cum a întemeiat Dumnezeu
lumea în decurs de £ase zile. Primii oameni, Adam £i Eva, au
tr°it în gr°dina Edenului sau altfel spus în Rai, f°r° griji, în pace
£i bel£ug. Nu aveau îns° voie s° m°nânce din pomul interzis, cel
al cunoa£terii binelui £i r°ului. Sub ispita Diavolului, Adam £i
Eva s-au îndep°rtat de Dumnezeu, mâncând din fructul interzis.
Din acest motiv, Dumnezeu i-a alungat din Paradis. De atunci,
oamenii trebuie s° munceasc° din greu pentru hrana £i condit,iile
de trai. 

Gândurile, necazurile, bolile £i chiar moartea în sine sunt
consecint,e ale neascult°rii primilor oameni, sunt consecint,e ale
„p°catului originar.”

Oamenii s-au înmult,it, dar tr°iau tot mai nelegiuit. Din acest
motiv, Dumnezeu a hot°rât s° trimit° potopul pe p°mânt pentru
a-i distruge pe cei care se îndep°rtaser° de El £i, împreun° cu ei,
toate cel°lalte viet,uitoare de pe p°mânt. Numai Noe £i familia
lui s-a bucurat de îndurarea lui Dumnezeu, c°ci pe acesta l-a
considerat un om drept. Cu mult timp înainte, l-a £i avertizat s°
î£i construiasc° o corabie mare, în care i s-a spus s° ia câte o
pereche din fiecare soi de viet,uitoare, tocmai pentru ca ele s° nu
piar° definitiv de pe fat,a p°mântului. 

Dup° ce s-a construit arca, potopul s-a dezl°nt,uit deasupra
p°mântului, iar timp de 40 de zile £i 40 de nopt,i a plouat con-
tinuu, astfel c° apa a acoperit pân° £i munt,ii cei mai înalt,i. Dup°
cinci luni, apele au început s° se retrag°, iar arca s-a oprit pe
muntele Ararat. În scurt timp, p°mântul a început din nou s°
prind° viat,°. 

Celelalte p°rt,i ale Vechiului Testament se refer°, în cea
mai mare parte, la istoria antic° a poporului evreu. 

Discutat, i care poate fi sâmburele de adev°r în cazul acestei
istorisiri?

IE¢IREA DIN EGIPT

Str°mo£ii evreilor se trag din Mesopotamia. De aici, ei au emi-
grat în Egipt unde au £i tr°it mult° vreme. În timp, au c°zut în
robie, iar, din acest motiv, au c°utat s° se elibereze. 

Primele propozit, ii din Biblie: „La început,
Dumnezeu a f°cut cerurile £i p°mântul.
P°mântul era pustiu £i gol; peste fat,a adân-
cului de ape era întuneric, £i Duhul lui
Dumnezeu se mi£ca pe deasupra apelor.
Dumnezeu a zis: „S° fie lumina!” ¢i a fost
lumin°. Dumnezeu a v°zut c° lumina era
bun°; £i Dumnezeu a desp°rt,it lumina de
întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi,
iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a
fost o sear°, £i apoi a fost o dimineat,°;
aceasta a fost ziua întâi…”

Dup° traducerea lui 
Gáspár Károli, 1590)

Explicat, i termenul de „p°mânt gol”!

„F°-t,i o corabie din lemn de chiparos; cora-
bia aceasta s-o împart,i în c°m°rut,e, £i s-o
tencuie£ti cu smoal° pe dinl°untru £i pe din
afara. Iat° cum s-o faci: corabia s° aib° trei
sute de cot,i în lungime, cincizeci de cot,i în
l°t,ime £i treizeci de cot,i în în°lt,ime. S° faci
corabiei o fereastr°, sus, lat° de un cot; u£a
s-o pui în laturea corabiei £i s° faci un rând
de c°m°ri jos, altul la mijloc £i altul sus.

(Cartea Genezei, 6. 14-16)

Din ce material s-a construit arca?
Precizat, i dimensiunile pe care le-a a avut

arca, folosind unit°t, ile de m°sur° din zilele
noastre! (Cât putea fi lungimea de un cot?)

Dac° dorit, i, pe baza descrierii f°cute,
desenat, i arca lui Noe!
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Atunci când arca s-a oprit pe muntele
Ararat, Noe a l°sat s° zboare din barc° un
porumbel, dar acesta a revenit îndat° la
arc°, întrucât nu a g°sit nici un loc uscat
unde s° se a£eze. Peste o s°pt°mân°, a
l°sat din nou porumbelul s° ias°, îns°, de
data aceasta, el a revenit, spre sear°, cu o
creang° de m°slin în cioc. Astfel, Noe a
£tiut c° apele deja s-au retras. Dumnezeu a
f°cut un leg°mânt cu oamenii £i cu cele-
lalte viet,uitoare: a promis c° niciodat° apa
nu va mai distruge, cu potop, viat,a de pe
p°mânt. Ca semn al acestui leg°mânt, pe
cer a ap°rut curcubeul. De atunci, dup°
furtuni puternice, acest semn a ap°rut 
adesea, amintind c° niciodat° apa nu va
mai deveni potop.

Ce anume simbolizeaz° ast°zi porum-
belul, care poart° în cioc ramura de m°slin?

Încercat, i s° aflat, i de ce apare 
curcubeul pe cer?

60 Orientul Antic

Istoricii £i arheologii au reu£it s° adevereasc° multe dintre
istorisirile Bibliei, prin intermediul diferitelor mijloace, ca de
pild° s°p°turile arheologice. Biblia ofer° explicat,ia privind
religia lumii, £i, de aceea, în centrul istorisirilor este însu£i
Dumnezeu. Religia poporului evreu se diferent,iaz° în mod fun-
damental de celelalte religii ale Antichit°t,ii, tocmai pentru c° ea
se caracterizeaz° prin monoteism. 

Ce am înv°t,at despre religiile: egiptean°, hindus° £i budist°? Ce
diferent,° este între acestea £i religia poporului evreu?

Ce semnific° „explicarea religiei lumii”? Prin ce anume explic°
religiile aparit, ia lumii? Ce anume hot°r°£te fericirea omului pe
P°mânt?

Vechiul Testament poveste£te cum a întemeiat Dumnezeu
lumea în decurs de £ase zile. Primii oameni, Adam £i Eva, au
tr°it în gr°dina Edenului sau altfel spus în Rai, f°r° griji, în pace
£i bel£ug. Nu aveau îns° voie s° m°nânce din pomul interzis, cel
al cunoa£terii binelui £i r°ului. Sub ispita Diavolului, Adam £i
Eva s-au îndep°rtat de Dumnezeu, mâncând din fructul interzis.
Din acest motiv, Dumnezeu i-a alungat din Paradis. De atunci,
oamenii trebuie s° munceasc° din greu pentru hrana £i condit,iile
de trai. 

Gândurile, necazurile, bolile £i chiar moartea în sine sunt
consecint,e ale neascult°rii primilor oameni, sunt consecint,e ale
„p°catului originar.”

Oamenii s-au înmult,it, dar tr°iau tot mai nelegiuit. Din acest
motiv, Dumnezeu a hot°rât s° trimit° potopul pe p°mânt pentru
a-i distruge pe cei care se îndep°rtaser° de El £i, împreun° cu ei,
toate cel°lalte viet,uitoare de pe p°mânt. Numai Noe £i familia
lui s-a bucurat de îndurarea lui Dumnezeu, c°ci pe acesta l-a
considerat un om drept. Cu mult timp înainte, l-a £i avertizat s°
î£i construiasc° o corabie mare, în care i s-a spus s° ia câte o
pereche din fiecare soi de viet,uitoare, tocmai pentru ca ele s° nu
piar° definitiv de pe fat,a p°mântului. 

Dup° ce s-a construit arca, potopul s-a dezl°nt,uit deasupra
p°mântului, iar timp de 40 de zile £i 40 de nopt,i a plouat con-
tinuu, astfel c° apa a acoperit pân° £i munt,ii cei mai înalt,i. Dup°
cinci luni, apele au început s° se retrag°, iar arca s-a oprit pe
muntele Ararat. În scurt timp, p°mântul a început din nou s°
prind° viat,°. 

Celelalte p°rt,i ale Vechiului Testament se refer°, în cea
mai mare parte, la istoria antic° a poporului evreu. 

Discutat, i care poate fi sâmburele de adev°r în cazul acestei
istorisiri?

IE¢IREA DIN EGIPT

Str°mo£ii evreilor se trag din Mesopotamia. De aici, ei au emi-
grat în Egipt unde au £i tr°it mult° vreme. În timp, au c°zut în
robie, iar, din acest motiv, au c°utat s° se elibereze. 

Primele propozit, ii din Biblie: „La început,
Dumnezeu a f°cut cerurile £i p°mântul.
P°mântul era pustiu £i gol; peste fat,a adân-
cului de ape era întuneric, £i Duhul lui
Dumnezeu se mi£ca pe deasupra apelor.
Dumnezeu a zis: „S° fie lumina!” ¢i a fost
lumin°. Dumnezeu a v°zut c° lumina era
bun°; £i Dumnezeu a desp°rt,it lumina de
întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi,
iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a
fost o sear°, £i apoi a fost o dimineat,°;
aceasta a fost ziua întâi…”

Dup° traducerea lui 
Gáspár Károli, 1590)

Explicat, i termenul de „p°mânt gol”!

„F°-t,i o corabie din lemn de chiparos; cora-
bia aceasta s-o împart,i în c°m°rut,e, £i s-o
tencuie£ti cu smoal° pe dinl°untru £i pe din
afara. Iat° cum s-o faci: corabia s° aib° trei
sute de cot,i în lungime, cincizeci de cot,i în
l°t,ime £i treizeci de cot,i în în°lt,ime. S° faci
corabiei o fereastr°, sus, lat° de un cot; u£a
s-o pui în laturea corabiei £i s° faci un rând
de c°m°ri jos, altul la mijloc £i altul sus.

(Cartea Genezei, 6. 14-16)

Din ce material s-a construit arca?
Precizat, i dimensiunile pe care le-a a avut

arca, folosind unit°t, ile de m°sur° din zilele
noastre! (Cât putea fi lungimea de un cot?)

Dac° dorit, i, pe baza descrierii f°cute,
desenat, i arca lui Noe!

Orientul Antic 61

Moise era £i el de origine evreiasc°. S-a n°scut în Egipt 
atunci când evreii erau asuprit,i f°r° mil°. Faraonul d°duse
porunc° ca tot,i b°iet,ii evrei, de curând n°scut,i, s° fie aruncat,i în
apele Nilului. Mama lui Moise l-a ascuns la început, punându-l
într-un co£. Acesta s-a oprit între trestiile, care cre£teau pe 
marginea fluviului. 

Fiica faraonului tocmai se preg°tea s° se îmb°ieze în apele
Nilului, când a g°sit copilul. Ea l-a luat £i la crescut. Moise a stat
mult° vreme la curtea faraonului, tr°ind între nobili. La maturi-
tate, a v°zut odat° cum unul dintre evreii poporului s°u era lovit
de c°tre un egiptean. În sup°rarea sa, Moise l-a ucis pe egiptean,
iar trupul acestuia l-a ascuns în nisip. Dar degeaba, fapta sa a
ie£it la liman/a fost descoperit°, în consecint,° a trebuit s° se
refugieze. 

Moise s-a refugiat în pustiu, ocupându-se, mai apoi, cu
p°storitul. Dumnezeu i-a poruncit îns° s° mearg° £i s° elibereze
poporul evreu din robie: „Du-te, c°ci te trimit la Faraon ca s°
scot,i pe poporul Meu, pe fiii lui Israel, din Egipt!”

Faraonul, la început, s-a opus plec°rii evreilor, astfel c°
Dumnezeu a trimis ca pedeaps° asupra Egiptului zece blesteme.
Faraonul s-a speriat atât de tare, c° i-a l°sat pe evrei s° plece.
Ulterior îns°, a revenit asupra deciziei £i a trimis soldat,ii
împotriva lor, pentru a-i persecuta. Potrivit istorisirilor Bibliei,
Marea Ro£ie s-a despicat în dou° în fat,a evreilor, astfel c°
ace£tia au putut s° treac° prin fundul m°rii ca £i cum ar fi mers
pe uscat. Deasupra egiptenilor prigonitori îns°, marea s-a închis
brusc, astfel c° tot,i au pierit acolo. 

Evreii au pribegit 40 de ani în pustiu pân° când au ajuns pe
„P°mântul F°g°duint,ei.” (denumirea biblic° a acestuia este
aceea de „Kanaan”) sau, cu numele de mai târziu, Palestina. 

Conform celor ment, ionate în Biblie, în timpul pribegiei lor, evreii
au primit legi de la Dumnezeu (Cele 10 porunci). Citit, i aceste legi din
cartea de lectur°! (→ pagina 40) Care dintre legi subliniaz° faptul c°
poporul evreu a avut o religie monoteist°?

Conform Bibliei, Moise a fost un personaj
foarte important în cadrul vechii istorii a
poporului evreu £i, totodat°, autorul
primei p°rt,i a Vechiului Testament (cele 5
c°rt,i ale lui Moise). Cei care se ocup° de
cercetarea Bibliei se îndoiesc de faptul c°
el ar fi scris aceste c°rt,i. 

Muntele Ararat. � Aflat,i în care t,ară poate fi găsit! Caracterizat,i 
regiunea pe baza imaginii prezentate!

Statuia lui Moise a sculptorului italian
Michelangelo (1475–1564). � Cum exprimă
artistul ideea de fort,ă a trupului şi putere a 

sufletului? 

Moise a cunoscut voint,a lui Dumnezeu în
împrejur°ri mai speciale. Î£i p°£tea oile
când a v°zut un lucru miraculos: era o tuf°
aprins°, dar care nu ardea. S-a apropiat de
ea £i îndat° a auzit vocea lui Dumnezeu
care i-a spus: „Nu, te apropia! Scoate-t,i
înc°lt,°mintea, c°ci p°mântul pe care calci
este sfânt!”

Cele 10 blesteme au fost urm°toarele: apa
Nilului s-a transformat în sânge, iar tot,i
pe£tii au pierit. Apoi mult,imea broa£telor, a
p°duchilor £i a gândacilor au invadat
p°mântul Egiptului. Animalele au pierit din
cauza maladiilor, apoi egiptenii au fost £i ei
cuprin£i molimi. T, ara a fost lovit° de
grindin°, iar l°custele au pustiit toate
plantele. Egiptul a fost scufundat în
întuneric timp de trei zile. Cel de-al zecelea
blestem a constituit cea mai dur° lovitur°:
într-o singur° noapte, în fiecare cas° a
egiptenilor, a pierit fiul cel dintâi n°scut. A
murit inclusiv fiul cel mare al faraonului.
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ISRAEL

La sfâr£itul pribegiei, au ocupat treptat ora£ele t,inutului, înfi-
int,ând primul stat evreu unitar, Israelul. Întemeierea statului
se leag° de numele regelui David, care a domnit în Israel în
jurul anului 1.000 î. Hr. Re£edint,a regal° era ora£ul Ierusalim.

În timpul domniei sale £i a urma£ului s°u, regele Solomon,
statul evreu a cunoscut o epoc° de aur. Solomon a reu£it ca pute-
rea sa regal° s° fie asem°n°toare cu cea a faraonilor Egiptului.
Pe regele Solomon l-au f°cut celebru nu numai judec°t,ile
sale drepte, ci £i construct,iile sale grandioase. Dintre toate
acestea, cea mai cunoscut° este templul evreilor din Ierusalim,
care, din p°cate, a fost distrus în perioada antichit°t,ii. 

62 Orientul Antic

¢tit, i cum l-a înfrânt tân°rul David pe
uria£ul Goliat? Dac° nu, citit, i despre aceasta în
cartea de lectur°! (→ pagina 41.)

Potrivit Bibliei, poporul evreu a reu£it s°
ocupe ora£ul Ierihon în felul urm°tor:
Dumnezeu le-a poruncit evreilor ca, timp
de £ase zile, s° înconjoare ora£ul, apoi în
ziua a £aptea s° înconjoare ora£ul de £apte
ori, iar între timp preot,ii s° sune din corni
lor puternici. A£a au £i f°cut, iar, în a
£aptea zi, cel care le era c°petenie le-a
spus evreilor urm°toarele lucruri:
„Strigat,i, c°ci Domnul v° d° ora£ul în
mâinile voastre!” ¢i, într-adev°r, zidurile
Ierihonului au c°zut, iar cei care asediau
cetatea au reu£it u£or s° o cucereasc°. 

¢tit, i cumva care a fost cea mai celebr°
judecat° a regelui Solomon? Dac° nu, 
atunci citit, i despre aceasta în cartea de 
lectur° (→pagina 44) £i explicat, i cum a reu£it
el s° ajung° la cunoa£terea adev°rului!

1. Motivat, i de ce Biblia este o carte sfânt° £i totodat° surs°
istoric°!
2. Care sunt p°rt, ile Bibliei?
3. Ce reprezint° conceptul de „p°cat originar”?
4. Prin ce anume au devenit celebri David £i Solomon?

„P°mântul F°g°duint,ei”

Prima parte a Bibliei – Vechiul Testament.
– Cele mai vechi timpuri: Geneza, Adam £i Eva, potopul.
– Istoria poporului evreu: refugierea din Egipt, formarea statului
Israel, David £i Solomon.

Aşa putea arăta templul din Ierusalim, în timpul lui Solomon. Întrucât acesta a fost distrus complet, artistul a refăcut schit,a
edificiului, fără a se baza decât pe detaliile găsite în Biblie. � Pe ce bază se poate reconstitui sau reface un edificiu de 

altădată?
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ISRAEL
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uria£ul Goliat? Dac° nu, citit, i despre aceasta în
cartea de lectur°! (→ pagina 41.)

Potrivit Bibliei, poporul evreu a reu£it s°
ocupe ora£ul Ierihon în felul urm°tor:
Dumnezeu le-a poruncit evreilor ca, timp
de £ase zile, s° înconjoare ora£ul, apoi în
ziua a £aptea s° înconjoare ora£ul de £apte
ori, iar între timp preot,ii s° sune din corni
lor puternici. A£a au £i f°cut, iar, în a
£aptea zi, cel care le era c°petenie le-a
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„Strigat,i, c°ci Domnul v° d° ora£ul în
mâinile voastre!” ¢i, într-adev°r, zidurile
Ierihonului au c°zut, iar cei care asediau
cetatea au reu£it u£or s° o cucereasc°. 

¢tit, i cumva care a fost cea mai celebr°
judecat° a regelui Solomon? Dac° nu, 
atunci citit, i despre aceasta în cartea de 
lectur° (→pagina 44) £i explicat, i cum a reu£it
el s° ajung° la cunoa£terea adev°rului!

1. Motivat, i de ce Biblia este o carte sfânt° £i totodat° surs°
istoric°!
2. Care sunt p°rt, ile Bibliei?
3. Ce reprezint° conceptul de „p°cat originar”?
4. Prin ce anume au devenit celebri David £i Solomon?

„P°mântul F°g°duint,ei”

Prima parte a Bibliei – Vechiul Testament.
– Cele mai vechi timpuri: Geneza, Adam £i Eva, potopul.
– Istoria poporului evreu: refugierea din Egipt, formarea statului
Israel, David £i Solomon.

Aşa putea arăta templul din Ierusalim, în timpul lui Solomon. Întrucât acesta a fost distrus complet, artistul a refăcut schit,a
edificiului, fără a se baza decât pe detaliile găsite în Biblie. � Pe ce bază se poate reconstitui sau reface un edificiu de 

altădată?

Orientul Antic 63

Citit, i cum s-a descoperit procedeul fabric°rii
sticlei? (→ Cartea de lectur°, pagina 39.)

LECTURĂ

LOCUITORII FENICIEI: „C†R†U¢II M†RILOR” � ¢i Fenicia se situeaz°
pe t,°rmul r°s°ritean al M°rii Mediterane, la nord de Palestina. Pentru
populat,ia care locuia pe t,°rmul m°rii, sursa principal° de subzistent,°
era pescuitul. Apropierea de mare a fost îns°, folosit° £i în alt scop.
Fenicia era situat° la întret°ierea unor importante drumuri comerciale
de pe uscat £i de pe mare, de aceea, locuitorii ora£elor de aici, în cea
mai mare parte, se mai ocupau £i cu comert,ul. 

Cele mai pret, ioase comori naturale ale Feniciei erau lemnul de
cedru £i de stejar, pe care îl foloseau în construct,ie, respectiv, 
pentru construirea de nave. Vindeau lemn, dar £i fenicienii erau foarte
cunoscut,i ca £i constructori de nave. Pe lâng° aceasta, mai f°ceau £i
comert, cu produse manufacturiere: vase de sticl° £i diferite t,es°turi
vopsite în nuant,° purpurie. 

Atelierele me£te£ug°re£ti din Fenicia p°strau cu str°£nicie secretul
vopsirii t,es°turilor cu nuant,° purpurie. În Antichitate, înc° nu existau
culori produse artificial, motiv pentru care erau foarte apreciate acele
vopsele ce se apropiau mult de frumoasele culori naturale. T, es°tura
vopsit° în nuant,° purpurie le-a adus fenicienilor multe avantaje.
Culoarea era obt,inut° din molu£tele purpurifere, pescuite în mare, ast-
fel c° acestea erau m°runt,ite £i puse în c°ld°ri mai mici, umplute cu
ap° fierbinte. Apa colorat° astfel era strecurat°, dup° care se îmbiba în
ea t,es°tura propriu-zis°. Pentru vopsirea unui kilogram de lân°, era
nevoie de 4-5.000 de molu£te purpurifere! În Antichitate, pentru un
material de m°tase vopsit în culoare purpurie, se pl°teau sume 
fabuloase. Materialul în sine era privit ca un simbol al puterii £i al
bog°t,iei. 

În Antichitate, fenicienii erau numit,i „c°r°u£ii m°rilor”. Pe t,°rmul
M°rii Mediterane, dar £i în alte insule, ei au înfiint,at ora£e comerciale.
Dintre acestea, cu timpul, unele s-au transformat în ora£e-state 
independente. Cele mai celebre au fost ora£ele Tir £i Biblos. 

În Fenicia nu s-a realizat niciodat° un stat unitar. Ora£ele comer-
ciale au format state, respectiv ora£e-state independente. În fruntea
acestora era, de cele mai multe ori, un rege îns°, în conducerea
ora£ului, puteau interveni comerciant,ii bogat,i £i proprietarii de nave. 

Cea mai important° descoperire a fenicienilor a fost scrierea bazat°
pe redarea sunetelor vorbirii, scriere a c°rei variant° transformat° o
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cauza deosebirii dintre ele?

Cel mai important port fenician: Biblos
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64 Orientul Antic

RECAPITULARE

01. De ce a fost nevoie de calcularea timpului în statele antice?
2. Cum s-au format ora£ele-stat? Specificat,i din ce era compus un

ora£-stat!
3. Din ce motiv au ap°rut legile? Care este cea dintâi colect,ie de legi

care s-a p°strat pân° în zilele noastre?
4. Specificat,i marile fluvii care au str°b°tut statele din Orientul

Antic, respectiv populat,iile din care acestea au fost alc°tuite!
(Schit,° topografic°.)

5. Apa este indispensabil° peste tot în cadrul agriculturii. Facet,i o
comparat,ie legat° de sistemul de agricultur° bazat pe irigat,ii din:
Mesopotamia, Egipt, India £i China (Prezentat,i asem°n°ri £i
deosebiri.)

6. Comparat,i ora£ele-state din Mesopotamia £i Imperiul Egiptean.
Care este diferent,a fundamental°? 

7. Care sunt acele categorii în care se clasific° societ°t,ile statelor din
Orientul Antic?

8. Facet,i o comparat,ie între £tiint,a din Mesopotamia £i cea din Egipt!
9. Prin ce s-a caracterizat religia în Egiptul antic? De ce se mumifi-

cau trupurile celor r°posat,i?
10. În ce anume const° esent,a religiei hinduse din India? Prin ce se

diferent,iaz° budismul de aceasta?
11. Care este asem°narea dintre rolul istoric jucat de c°tre regele

Asoka £i Primul Împ°rat?
12. Prin ce descoperiri este celebr° China antic°?
13. Enumerat,i cele mai celebre construct,ii din Orientul Antic!
14. Ce fel de scrieri cunoa£tet,i din Orientul Antic? Din ce motiv

scrierea bazat° pe redarea prin semne a sunetelor vorbirii consti-
tuie una din cele mai importante înnoiri din istoria scrisului?

15. Care este rolul Vechiului Testament din Biblie pentru poporul
evreu £i religia sa?

16. Prin ce anume sunt celebri: Hammurapi, Menes, Asoka, Primul
Împ°rat, Moise, David £i Solomon?

În vederea inform°rii £i a lecturii suplimentare, recomand°m
urm°toarele publicat, ii:

Ágh Attila: Betemetett nyomok, emlékek rönkje. Bp., 1981.
Giovanni Caselli: Az elsô civilizációk. Bp., 1990.
Új képes történelem sorozat: Ôsi kultúrák, születô államok. Bp., 1993.
Új képes történelem sorozat: Korai civilizációk Európán kívül. Bp.,
1994.
Új képes történelem sorozat: Az ókori Egyiptom és Hellász története.
Bp., 1993.
Kákosy László: Ré fiai. Bp., 1979.
Hegedûs Géza: Az írnok és a fáraó. Bp., 1965.
Varga Domokos: Ôs napkelet. Bp., 1973.
Christiane Desroches-Noblecourt: Tutanhamon. Bp., 1977.
A. Rosalie David: Az egyiptomi birodalmak. Bp., 1986.
Mi micsoda? sorozat: Múmiák. Bp., 1991.
Kéki Béla: Az írás története. Bp., 1975.
Philip Rawson: Az indiai civilizáció. Bp., 1983.
Patrick FitzGerald: Az ôsi Kína. Bp., 1989.
Claude-Catherine Ragache: A világ teremtése. Bp., 1991.
L. Pacomio–P. Vanetti: Kis bibliai atlasz. Bp., 1991.
Gecse Gusztáv: Kérdések a vallásról. Bp., 1975.
Larousse–Fabula Kiadó: A Biblia felfedezése I–II. Bp., 1988–1989.

ORIENTUL ANTIC

Imperiile Orientului Antic au existat cu
foarte mult timp în urm°. Perioada lor de
glorie a fost cu aproximativ 3-4.000 de ani în
urm°! Chiar £i a£a, foarte multe lucruri din
jurul nostru le dator°m acestei perioade.

În statele Orientului Antic s-a organizat
foarte bine agricultura bazat° pe irigat,ii,
grat,ie c°reia cerealele (grâul, orzul, orezul)
au putut asigura – £i asigur° £i azi – hrana
oamenilor.

Dintre cele mai celebre construct,ii ale anti-
chit°t,ii, cele mai multe au fost realizate de
c°tre aceste culturi, s° ne gândim numai la
templele-turn din Mesopotamia, la
piramidele egiptene, respectiv la Marele Zid
chinezesc. 

În Mesopotamia s-a arat pentru prima dat°
cu plugul, tot aici s-a descoperit roata £i s-au
realizat, tot pentru prima-dat°, construct,ii
din c°r°mid° ars°. Egiptenii au preg°tit
papirusul, iar chinezii au descoperit hârtia,
port,elanul £i busola. 

În ora£ele Orientului Antic, s-au dezvoltat £i
primele forme de scriere. Înv°t,at,ii, care au
locuit aici, au alc°tuit £i primele calendare.
Cu ajutorul acestora, oamenii au putut s°
organizeze mult mai precis viat,a intern° din
cadrul statului. Ast°zi nici nu ne putem
imagina viat,a f°r° folosirea calendarului. 

În Antichitate s-au înfiripat £i primele religii.
Existau religii politeiste, ca de pild° în Egipt,
dar £i monoteism, în cazul religiei poporului
evreu. 
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primele forme de scriere. Înv°t,at,ii, care au
locuit aici, au alc°tuit £i primele calendare.
Cu ajutorul acestora, oamenii au putut s°
organizeze mult mai precis viat,a intern° din
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imagina viat,a f°r° folosirea calendarului. 

În Antichitate s-au înfiripat £i primele religii.
Existau religii politeiste, ca de pild° în Egipt,
dar £i monoteism, în cazul religiei poporului
evreu. 

17. ZEI ¢I EROI

Unul din locurile cel mai des frecventate din lume – din Europa cu
sigurant,° – este Grecia. Aceasta se datoreaz° verilor fierbint, i, pla-

jelor lungi £i întortocheate, sutelor de insule, dar mai ales
numeroaselor monumente istorice datând din perioada antichit°t, ii.

Când anume £i cine a construit toate aceste edificii?Vom afla
r°spunsul în urm°toarele zece lect, ii. 

DESPRE TRECUTUL ÎNDEP†RTAT

Str°mo£ii grecilor au migrat în Peninsula Balcanic°, în mai
multe valuri succesive, în decursul celui de-al doilea mileniu
înainte de Hristos. 

Despre trecutul îndep°rtat al Greciei stau m°rturie nu doar
ruinele edificiilor £i comorile p°strate în muzee, ci £i legendele,
respectiv, miturile grece£ti. Aceste istorisiri legate de zei £i
eroi înzestrat,i cu puteri supranaturale sunt atât de pitore£ti £i de
interesante, încât oamenii le citesc, chiar £i ast°zi, cu pl°cere, în
toate colt,urile lumii. Tocmai de aceea merit° s° facem
cuno£tint,° cu ele, întrucât nu sunt doar simple pove£ti, ci, ade-
seori, importante surse istorice. 

CUM AU FOST ZEII GRECILOR?

În ceea ce prive£te înf°t,i£area exterioar°, ei erau asem°n°tori
cu oamenii, numai c° aveau puteri mult mai mari £i erau nemu-
ritori. (Fire£te erau ve£nic tineri £i s°n°to£i – c°ci f°r° aceasta
nemurirea lor ar fi avut vreun sens?) Asem°narea lor cu oamenii
consta £i în aceea c° nu erau tocmai perfect,i: uneori comiteau
p°cate £i, de multe ori, se mai £i certau unii cu alt,ii. Din când în
când, ei interveneau cu pl°cere £i în destinul oamenilor: fie îi
ajutau, fie ridicau piedici în demersurile lor. 

Zeii î£i petreceau cea mai mare parte a timpului în osp°t,uri,
petreceri, cam tot la fel cum £i-ar fi dorit £i cei pe care i-au
pl°smuit, adic° oamenii de pe p°mânt. 

Dintre toate zeit°t,ile existente, s-au distins doisprezece.
Ace£tia –conform miturilor – locuiau undeva în partea nordic° a
teritoriului Greciei, deasupra vârfurilor înalte £i înz°pezite ale
muntelui Olimp.

LOCUITORII DIN OLIMP

Zeii erau ocrotitorii diferitelor act,iuni pe care le întreprindeau
oamenii (de pild° în profesiile pe care le exercitau). Zeus era
divinitatea suprem°, „tat°l zeilor £i al oamenilor” cel ce domnea
peste cer £i p°mânt. Pe cei care gre£eau grav, el îi pedepsea
aruncând în ei cu fulgere. (O veche glum° din antichitatea
greac° spunea urm°toarele: dac° aceasta ar fi fost adev°rat,
atunci demult „s-ar fi consumat” toate fulgerele.)
Frat,ii s°i erau: Poseidon, zeul m°rilor, iar Hades zeul infernu-
lui. Poseidon st°pânea peste înfrico£°toarele fort,e devastatoare

IV. GRECIA ANTIC†

C°utat, i pe harta din atlasul istoric unde
anume s-au a£ezat grupurile de populat, ii
grece£ti!

Peninsula Balcanică, insulele Mării Egee şi
litoralul Asiei Mici. � Pe baza hărt,ii prezentate,

caracterizat,i condit,iile naturale ale teritoriului! �

Prin ce se diferent,iază suprafat,a Greciei de cea 

a Egiptului?

Grecia are o clim° fierbinte £i uscat°.
Cerul, chiar £i ast°zi – la fel ca £i în
Antichitate – este de un albastru închis
minunat. Vârfurile înalte ale muntelui
Olimp sunt mai întotdeauna acoperite de
nori.

Oare cum a contribuit acest interesant £i
totodat°, frumos fenomen natural la faptul
c° vechii greci considerau Olimpul l°ca£ul
zeilor?
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ale naturii. Cu ajutorul tridentului s°u stârnea sau, dimpotriv°,
calma valurile m°rii. Dac° lovea cu tridentul în p°mânt, atunci
provoca cutremure. 

Hades era st°pânul împ°r°t,iei mort,ilor. De cei vii nu se prea
preocupa, c°ci mai devreme sau mai târziu tot,i deveneau
„oaspet,ii s°i”. Port,ile acestei înfrico£°toare împ°r°t,ii erau p°zite
de c°tre un câine cu trei capete, care permitea trecerea cu
u£urint,° spre interior, îns° de ie£it, nu mai ie£ea nimeni!

Sot,ia lui Zeus era Hera, cea care ocrotea familia, casa £i
femeia în general. ¢i, întrucât nici zeii nu erau perfect,i, deseori,
în Olimp, izbucneau conflicte familiale. Dac° Zeus £i Hera se
certau, atunci se cutremura tot muntele Olimp, iar, pe p°mânt,
începeau furtuni însot,ite de tunete £i fulgere. 

Cea mai drag° fiic° a lui Zeus era Pallas Atena, zeit,a înt,elep-
ciunii £i a artelor. Numeroase ora£e grece£ti au ales-o drept zeit,°
protectoare, motiv pentru care a fost considerat° ocrotitoarea
ora£elor. De cele mai multe ori era reprezentat° cu coiful pe cap
£i cu lancea în mân°. 

Religia grecilor era o religie politeist°. Zeii lor erau
reprezentat,i ca având form° uman°, îns° erau diferit,i de
ace£tia tocmai prin faptul c° aveau puteri mult mai mari £i erau
nemuritori. Toate miturile referitoare la zeit°t,i se constituie
în a£a-numita mitologie greac°. 

Citit, i istorisirea legat° de Prometeu în cartea de lectur° (→pagina
45)! Dovedit, i pe baza istorisirii prezentate faptul c° religia grecilor
antici era una politeist°!

CE ANUME SE ÎNTÂMPL† ATUNCI CÂND TREI
ZEIT, E SE CEART†?

Atunci pe p°mânt începe un mare r°zboi. S° vedem numai ce 
s-a întâmplat! 

Zeii s-au pus, la un moment dat, s° petreac° la o nunt°, unde
au fost invitat,i tot,i zeii £i toate zeit,ele, mai put,in Eris, zeit,a dis-
cordiei £i a certurilor, motiv pentru care aceasta a decis s° se
r°zbune. Ea a aruncat un m°r de aur în fat,a celor trei zeit,e: Hera,
Pallas Atena £i Afrodita, m°r pe care scria: „Celei mai fru-
moase.” Fire£te, fiecare dintre ele a considerat c° m°rul i se

66 Grecia antic°

Fiii lui Zeus £i ai Herei: Ares, zeul
r°zboiului; Hefaistos, (Hephaistos) zeul-
fierar. El era £chiop £i f°cea pentru zei nu
doar arme excelente, ci £i palate din aur £i
argint. (Cele mai multe dintre numele
grece£ti se scriu a£a cum se pronunt,°, doar
în cazul sunetului „f” se folose£te grupul
de cuvinte „ph”. Prin urmare, numele lui
Hefaistos apare scris £i „Hephaistos”.)

Sot,ia lui Hefaistos era Afrodita, zeit,a
frumuset,ii £i a iubirii, care s-a n°scut din
spuma m°rii. 

Tot fiul lui Zeus era £i Apollo, conside-
rat a fi zeul profet,iilor £i al poeziei. Cât îl
prive£te pe Hermes, el a fost de asemenea
fiul lui Zeus. Atunci când s-a n°scut,
îndat° a vrut s° m°nânce friptur° din carne
proasp°t°. A £i putut-o face, doar era fiul
zeului suprem. A r°pit 50 din cele mai fru-
moase vaci ale lui Apollo, dintre care dou°
le-a fript £i le-a mâncat chiar în ziua aceea. 

Apollo s-a înfuriat cumplit £i s-a dus s°
se plâng° la Zeus. La porunca acestuia,
Hermes i-a restituit lui Apollo vacile £i,
pentru ca fratele s°u mai mare s° nu mai
fie atât de sup°rat, i-a d°ruit o lir° pe care
a f°cut-o din carapacea unei broa£te
t,estoase. Din acest moment, Apollo a
devenit zeul poeziei (care î£i cânt° ver-
surile în acompaniamentul sunetului de
lir°), iar Hermes zeul hot,ilor £i al negusto-
rilor.

Citit, i varianta mai am°nunt, it° a legen-
dei referitoare la Apollo £i Hermes!
(→Cartea de lectur°, pagina 49.) 

Zeii din Olimp. � Pe baza desenului, precizat,i care sunt zeităt,ile prezentate! Prin ce anume pot fi recunoscut,i?
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doar arme excelente, ci £i palate din aur £i
argint. (Cele mai multe dintre numele
grece£ti se scriu a£a cum se pronunt,°, doar
în cazul sunetului „f” se folose£te grupul
de cuvinte „ph”. Prin urmare, numele lui
Hefaistos apare scris £i „Hephaistos”.)

Sot,ia lui Hefaistos era Afrodita, zeit,a
frumuset,ii £i a iubirii, care s-a n°scut din
spuma m°rii. 

Tot fiul lui Zeus era £i Apollo, conside-
rat a fi zeul profet,iilor £i al poeziei. Cât îl
prive£te pe Hermes, el a fost de asemenea
fiul lui Zeus. Atunci când s-a n°scut,
îndat° a vrut s° m°nânce friptur° din carne
proasp°t°. A £i putut-o face, doar era fiul
zeului suprem. A r°pit 50 din cele mai fru-
moase vaci ale lui Apollo, dintre care dou°
le-a fript £i le-a mâncat chiar în ziua aceea. 

Apollo s-a înfuriat cumplit £i s-a dus s°
se plâng° la Zeus. La porunca acestuia,
Hermes i-a restituit lui Apollo vacile £i,
pentru ca fratele s°u mai mare s° nu mai
fie atât de sup°rat, i-a d°ruit o lir° pe care
a f°cut-o din carapacea unei broa£te
t,estoase. Din acest moment, Apollo a
devenit zeul poeziei (care î£i cânt° ver-
surile în acompaniamentul sunetului de
lir°), iar Hermes zeul hot,ilor £i al negusto-
rilor.

Citit, i varianta mai am°nunt, it° a legen-
dei referitoare la Apollo £i Hermes!
(→Cartea de lectur°, pagina 49.) 

Zeii din Olimp. � Pe baza desenului, precizat,i care sunt zeităt,ile prezentate! Prin ce anume pot fi recunoscut,i?

cuvine. Pentru a pune cap°t disputei, Zeus a hot°rât c° decizia
ar trebui s° apart,in° unuia dintre p°mânteni. Pentru aceasta, a
fost ales Paris, fiul regelui Troiei. Pentru a câ£tiga, zeit,ele au
c°utat s°-l ademeneasc° pe tân°r, fiecare în felul ei: Hera i-a
promis c° va fi cel mai puternic rege de pe p°mânt, Pallas Atena
s-a oferit s°-l instruiasc° în toate artele, promit,ându-i c° va
deveni eroul protector al ora£ului s°u de ba£tin°, iar Afrodita 
i-a promis c° îl va ajuta s-o aib° de sot,ie pe cea mai frumoas°
femeie din lume. Paris a ales s°-i ofere m°rul Afroditei. 

Necazul a început pentru c° atunci cea mai frumoas° femeie
din lume era Elena, sot, ia regelui Spartei. Paris îns° nu a fost
deranjat de aceasta. Cu ajutorul Afroditei, a reu£it s-o £i
cucereasc°. Astfel, ea a uitat de casa £i de sot,ul ei, alegând s°
fug° în mare tain°, la Troia, cu Paris. 

Aflând aceasta, regele Spartei s-a sup°rat foarte tare. I-a
chemat în ajutor pe regii celorlalte cet°t,i grece£ti £i cu o flot°
puternic° a pornit s° distrug° Troia. Cei mai mult,i dintre
suveranii greci s-au al°turat acestui r°zboi de pedepsire, poate
nu neap°rat din cauza unei revolte justificate, cât mai ales 
pentru c° £tiau despre Troia c° era un ora£ bogat în aur, argint £i
bronz, cu alte cuvinte au fost atra£i de pr°zile extrem de bogate
£i de gloria unei asemenea victorii! R°zboiul troian a durat 
10 ani, dar f°r° ca vreuna din p°rt,i s° aib° sort,i de izbând°. 

În cel de-al zecelea an de lupt°, grecii au recurs la un £iretlic.
La sfatul ingeniosului rege Odiseu (Ulise), grecii au construit un
cal uria£ din lemn, în interiorul c°ruia i-au ascuns pe cei mai 
viteji. Ceilalt,i, între timp, s-au pref°cut c° se retrag din fat,a
cet°t,ii. Troienii, f°r° s° b°nuiasc° nimic, au tractat calul în cetate
£i au început s° petreac°, fiind bucuro£i de „victorie”. Noaptea,
grecii au ie£it din interiorul calului, i-au imobilizat pe paznici,
dup° care au deschis port,ile cet°t,ii, l°sându-i £i pe ceilalt,i s°
intre. Astfel, soarta cet°t,ii £i a ap°r°torilor ei a fost pecetluit°...

Dup° terminarea asediului, Odiseu a pribegit pe mare 10 ani,
f°r° s° poat° ajunge acas°, aceasta deoarece îl sup°rase pe
Poseidon, zeul m°rii.  

Urm°rit, i prin ce aventuri interesante a trecut Odiseu de-a lungul
c°l°toriei sale! (→ Cartea de lectur°, pagina 46)

Grecia antic° 67

În timpul acestui r°zboi îndelungat, au
c°zut, pe rând, cei mai mari eroi: Hector,
fiul regelui Troiei, apoi Ahile, cel mai
viteaz r°zboinic grec. Trupul s°u era invul-
nerabil, cu except,ia c°lcâiului, aceasta
deoarece atunci când era copil mama sa,
t,inându-l de c°lcâi, l-a sc°ldat într-o ap°
miraculoas° £i cine avea trupul umezit de
aceast° ap°, devenea invulnerabil. Din
nefericire pentru Ahile îns°, apa nu i-a
atins c°lcâiul. Aici l-a nimerit s°geata
otr°vit° a lui Paris!

Oracole £i preziceri

Vechii greci c°utau deseori sfatul zeilor,
motiv pentru care cereau ajutorul
profet,ilor. Potrivit credint, ei lor, zeii
dezv°luie viitorul prin intermediul câte
unui om ales (a£a-numitul oracol). Cel
mai faimos oracol ale vremii era cel din
Delphi. 

Aici tr°ia o preoteas° pe nume Pithia,
iar cuvintele ei erau t°lm°cite pentru vizi-
tatori de c°tre sacerdot,ii oracolului, fire£te
în schimbul unor daruri generoase.
(Conform uneia dintre explicat,ii, scaunul
preotesei st°tea deasupra unei cr°p°turi de
stânc° din care ie£eau gaze halucinogene.
Acestea ar fi determinat-o pe Pithia s°
cread° c° vede în viitor. Explicat,ia este
contrazis° de realitatea potrivit c°reia, în
locul respectiv, arheologii nu au g°sit nici
o cr°p°tur°.) Nu £tim precis ce anume se
petrecea la locul acestor oracole, dar cu
sigurant,° c° se rosteau profet, ii cu dou°
înt, elesuri, dup°, cum o relateaz°
urm°toarea istorisire contemporan°: 

Regele unui imperiu din Asia-Mic° a
venit la oracol s° cear° un sfat: s°
porneasc° r°zboi împotriva puternicului
rege al Persiei sau nu? R°spunsul a primit
a fost urm°torul: „Dac° îl vei ataca pe
regele Persiei, vei distruge un mare
imperiu!” Nici nu mai trebuie amintit c°
cel ce a întrebat a suferit o înfrângere
cumplit° în r°zboiul pe care l-a început.
„N-avem ce face – au replicat preot,ii de la
oracol – n-a mai întrebat care dintre
imperii va fi distrus, al lui sau al du£ma-
nului s°u.”

„...destin i-a fost, anume, să piardă Troia dacă primea acest cal, în care
şedeau cei mai destoinici, ducând urâtă moarte şi dezastru asupra
troienilor.” (Fragment din Odiseea.) Legenda calului troian a fost prezen-
tată încă din perioada antichităt,ii. În imaginea noastră, putem vedea un 

basorelief făcut în Sparta. 

Explicat, i de ce au voit zeit,ele s°-l in-
fluent,eze pe Paris tocmai cu aceste promisiuni!
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18. LEGENDE ¢I ADEV†R

Cu sigurant,° £tit, i faptul c° legendele nu sunt doar simple pove£ti.
Ele cont, in £i multe adev°ruri istorice, cu alte cuvinte sunt £i

pret, ioase surse de informare. Oare cât adev°r este în istorisirea
legat° de r°zboiul troian?

PEISAJUL ¢I ECONOMIA DIN GRECIA

Modul de viat,° al oamenilor a fost mereu influent,at de c°tre
mediul înconjur°tor. Teritoriul Greciei este acoperit de lant,uri
muntoase, astfel c° sunt destul de put,ine zone fertile, existând
mai ales câmpii de dimensiuni reduse. Din acest motiv, în 
aceste locuri nu se puteau cultiva decât foarte put,ine cereale. De
altfel, str°mo£ii migratori ai grecilor s-au £i stabilit pe v°ile mai
mult, sau mai put, in întinse, care erau situate printre masivele
muntoase.

68 Grecia antic°

1. Facet, i o comparat, ie între religia egipte-
nilor £i cea a grecilor!
2. Care dintre zeit°t, i sunt reprezentate prin
urm°toarele aspecte: fulger, trident, sabie?
3. Relatat, i istoria r°zboiului troian!
4. Prin ce anume a fost celebr° localitatea
Delphi?

Zei £i eroi

Zei nemuritori, cu înf°t,i£are uman°. Olimp.
Zeus Poseidon Hades

Pallasz (Hera)
Atena

Ares Hefaistos
(Afrodite)

R°zboiul troian (Odiseu).
Oracolul din Delphi.

Peisaj grecesc. � Pe baza imaginii prezentate, specificat,i care sunt
caracteristicile regiunii! Care sunt activităt,ile economice favorizate de 

condit,iile de mediu?

Măslinele, unul din produsele principale ale agri-
culturii greceşti. � Cercetat,i la ce anume uti-

lizează oamenii măslinele? 

Teasc de ulei. � Precizat,i, după părerea voastră, 
cum anume se folosea acesta?
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18. LEGENDE ¢I ADEV†R

Cu sigurant,° £tit, i faptul c° legendele nu sunt doar simple pove£ti.
Ele cont, in £i multe adev°ruri istorice, cu alte cuvinte sunt £i

pret, ioase surse de informare. Oare cât adev°r este în istorisirea
legat° de r°zboiul troian?

PEISAJUL ¢I ECONOMIA DIN GRECIA

Modul de viat,° al oamenilor a fost mereu influent,at de c°tre
mediul înconjur°tor. Teritoriul Greciei este acoperit de lant,uri
muntoase, astfel c° sunt destul de put,ine zone fertile, existând
mai ales câmpii de dimensiuni reduse. Din acest motiv, în 
aceste locuri nu se puteau cultiva decât foarte put,ine cereale. De
altfel, str°mo£ii migratori ai grecilor s-au £i stabilit pe v°ile mai
mult, sau mai put, in întinse, care erau situate printre masivele
muntoase.

68 Grecia antic°

1. Facet, i o comparat, ie între religia egipte-
nilor £i cea a grecilor!
2. Care dintre zeit°t, i sunt reprezentate prin
urm°toarele aspecte: fulger, trident, sabie?
3. Relatat, i istoria r°zboiului troian!
4. Prin ce anume a fost celebr° localitatea
Delphi?

Zei £i eroi

Zei nemuritori, cu înf°t,i£are uman°. Olimp.
Zeus Poseidon Hades

Pallasz (Hera)
Atena

Ares Hefaistos
(Afrodite)

R°zboiul troian (Odiseu).
Oracolul din Delphi.

Peisaj grecesc. � Pe baza imaginii prezentate, specificat,i care sunt
caracteristicile regiunii! Care sunt activităt,ile economice favorizate de 

condit,iile de mediu?

Măslinele, unul din produsele principale ale agri-
culturii greceşti. � Cercetat,i la ce anume uti-

lizează oamenii măslinele? 

Teasc de ulei. � Precizat,i, după părerea voastră, 
cum anume se folosea acesta?

Primele grupuri de populat,ii de sorginte greac°, care s-au sta-
bilit în Peninsula Balcanic° au fost aheeni. Chiar dac° nu au
putut produce multe cereale, ei au £tiut s° foloseasc° foarte bine
suprafat,a colinelor pentru a cultiva zarzavaturi, vit,a-de-vie £i
m°slini. Apa necesar° desf°£ur°rii activit°t,ilor agricole era 
captat° din izvoarele de munte sau erau folosite rezervoarele
unde era adunat° apa de ploaie. În aceste locuri îns°, precipi-
tat,iile erau destul de reduse. Important,a deosebit° a apei curate
o demonstreaz° chiar salutul care era adresat celui ce pornea la
drum. I se spunea: „Drum bun £i ap° proasp°t°!” 

Cealalt° surs° de trai o constituia p°storitul care se practica
în zonele ierboase de pe versant,ii colinelor. 

Grecia antic° 69

Dintre a£ez°mintele întemeiate de c°tre aheeni, se distinge în
mod deosebit cetatea Micene, situat° în partea sudic° a peninsulei.
Ora£ul în sine era foarte cunoscut grat,ie zidurilor sale imense (6
metri grosime), precum £i prin celebra „Poart° a Leilor”, în
apropierea c°reia s-au descoperit camere mortuare imense. 

Oare de unde provine aceast° bog°t,ie a aheenilor? Cu sigu-
rant,° nu doar din practicarea agriculturii. Aheenii, iar mai târziu
£i alte populat,ii grece£ti au valorificat faptul c° t,°rmul
Peninsulei Balcanice este format din mai multe golfuri £i
peninsule, ceea ce a favorizat în mod deosebit navigat,ia. Ei au
reu£it s° construiasc° vase de transport de dimensiuni mari, dar
£i ambarcat,iuni militare, u£or de mânuit. Soldat,ii au fost în
m°sur° s° le asigure negustorilor traseele comerciale, c°utând
mereu s° g°seasc° £i în alte locuri piet,e de desfacere. 

Recolta de m°sline se obt,inea toamna.
Atunci, cu ajutorul unor bâte lungi,
crengile erau lovite pentru ca m°slinele s°
cad° la p°mânt. Acestea erau culese £i
înmuiate în ap° fierbinte, dup° care erau
puse la teasc pentru a se obt,ine din ele
uleiul. Acesta era folosit, în primul rând,
pentru g°tit, la fel ca £i ast°zi, apoi pentru
îngrijirea corpului £i turnat în opait,e ,
servea la iluminat. Uleiul £i vinul fermen-
tat din struguri, constituie produsele cele
mai importante, pe care grecii le comer-
cializau în exterior, din Antichitate pân°
ast°zi. 

Trupurile defunct,ilor descoperite în
camerele mortuare din Micene „în sensul
strict al cuvântului, st°teau sub povara
aurului £i a atâtor pietre pret,ioase” – scrie
unul dintre arheologi. Nu este întâmpl°tor
faptul c° cetatea în sine, înc° din
Antichitate, era cunoscut° drept: „Micene,
ora£ul plin de aur.”

Ce credet, i, ce fel de obiecte au g°sit
arheologii care au efectuat s°p°turi la
ruinele ora£ului Micene? R°spundet, i la
aceast° întrebare, dup° care comparat, i
r°spunsul vostru cu adev°rul istoric! (→
Cartea de lectur°, pagina 54.)

Oraşul Micene – Poarta Leilor. În perioada antichităt,ii, în Peninsula
Balcanică mai trăiau încă lei! � Observat,i grosimea zidurilor! Vechii
greci care uitau de puterea oraşului Micene, credeau că blocurile
imense de piatră ale zidului au putut fi puse unul peste altul numai de
către ciclopi, personaje de fort,ă legendară, ce aveau doar un singur 

ochi în frunte. 

Mască mortuară de aur, provenită din săpăturile
de la oraşul Micene. � Ce credet,i, din ce motiv
se realizau măşti mortuare şi cum anume se 

confect,ionau?
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R†ZBOIUL TROIAN

Dintre r°zboaiele purtate de c°tre aheeni, unul din cele mai cele-
bre a fost r°zboiul troian, al c°rui legend° este ment,ionat° în
lect,ia precedent°. Istoria r°zboiului, precum £i întoarcerea acas°
a lui Odiseu, cel care a construit faimosul cal din lemn, au fost
relatate de c°tre primul poet cunoscut, Homer, în cadrul
epopeilor sale intitulate: Iliada £i Odiseea (scrise în jurul anu-
lui 800 î. Hr.) Anterior, istorisirile referitoare la r°zboi se trans-
miteau prin viu grai, respectiv prin tradit,ia oral°. Mult,umit° alfa-
betului grecesc, ast°zi putem citi despre toate acestea. Grecii au
preluat alfabetul fenician £i l-au dezvoltat în continuare.

Poeziile lui Homer au fost considerate mult timp ca fiind doar
ni£te simple pove£ti. Germanul Heinrich Schliemann, care înc°
din perioada copil°riei era entuziasmat de istorisirea lui Homer,
în anii 1870, a c°utat £i a descoperit zidurile cet°t, ii Troia. (Tot
Schliemann a fost cel care a descoperit £i ruinele cet°t,ii Micene
– la care ne-am referit în cuprinsul lect,iei precedente.)

Schliemann £i ceilalt,i arheologi, care l-au urmat, au dovedit
faptul c° cetatea Troia chiar a existat în realitate. Asediul £i dis-
trugerea ei s-a petrecut, cândva, în jurul anului 1.200 î. Hr.

ORA¢ELE – STAT DIN GRECIA ANTIC†

În jurul anului 1.000 î. Hr. un nou grup de populat,ie de sorginte
greac°, dorienii, au migrat în Peninsula Balcanic°. Ei au luat în
st°pânire, mai ales t,inuturile din sud, precum £i insulele din ime-
diata vecin°tate. Populat,iile grece£ti, care tr°iau în acele locuri, au
fost alungate, sau subjugate de c°tre noii venit,i. Beneficiind de
arme de fier, ei au reu£it s° distrug° a£ez°rile aheenilor. Teritoriul
Greciei a devenit teatrul unor îndelungate confrunt°ri violente.
Perioadele de migrat,ie ale dorienilor au fost considerate a fi „seco-
lele întunecate”. Toate aceste migrat,ii care s-au succedat au con-
centrat în esent,a lor £i un aspect pozitiv: aheenii precum £i restul
populat,iilor grece£ti (ionienii £i eolienii) s-au stabilit definitiv pe
anumite teritorii. Ei au populat Peninsula Balcanic°, insulele din
Marea Egee, precum £i t,°rmurile Asiei Mici. (Grecii, „r°ma£i pe
dinafar°” din Peninsula Balcanic°, s-au a£ezat £i în t,inuturi mai
îndep°rtate, ca de pild° pe t,°rmurile M°rii Mediterane.)

Pentru activit°t,ile agricole, extrem de avantajoas° a fost £i
r°spândirea fierului, aceasta mai ales deoarece era un metal
mult mai accesibil. Din acest motiv, chiar £i comunit°t,ile mai
mici (de pild° familiile) au fost în m°sur° s° cultive p°mântul cu
rezultate mult mai bune. 

În organizarea muncilor agricole, funct,ionarilor de stat le-au
revenit atribut,ii mai restrânse, iar din acest motiv, în Grecia, au
luat înfiint,° alte tipuri de state, diferite de cele întâlnite în
Orientul Antic. 

În aceast° perioad°, grecii deja tr°iau în ora£e-stat, care, în
limba greac°, se numeau polisuri. În cadrul acestor „mini-
state” se includea ora£ul propriu-zis, precum £i teritoriul înveci-
nat (la fel ca £i în Mesopotamia), adic° portul £i p°mântul pen-
tru cultivat. Dac° polisul s-a format pe teritoriul unei insule, iar
Grecia era format° dintr-o mult,ime de insule – atunci întreaga
insul° era un ora£-stat. Sau mai exista posibilitatea ca, pe terito-
riul unei insule, s° existe mai multe ora£e-stat. 

Din cele aproximativ 500 de ora£e-state câte au funct, ionat, 
s-au distins dou°: Atena £i Sparta. Despre ele vom vorbi mai în
detaliu în lect,iile urm°toare. 

70 Grecia antic°

La vârsta de opt ani, Schliemann a primit
de la tat°l s°u o carte de istorie ilustrat°.
Una dintre ele înf°t,i£a cetatea Troia în
fl°c°ri. „A£a a fost Troia?” – întreb° el.
Tat°l s°u a confirmat, dând din cap. „¢i a
fost distrus° în întregime, încât nimeni nu
£tie unde a fost de fapt?” „Chiar a£a” – a
r°spuns tat°l. „Nu cred asta” – a replicat
copilul Schliemann. „Când voi fi mare, eu
voi g°si Troia £i comorile regelui.”

Pentru atingerea t,elului s°u, el a avut
nevoie de mult° £tiint,° £i de mult,i bani. A
înv°t,at mult, iar, între timp, a £i adunat
bani. A lucrat ca vânz°tor în magazin, apoi
ucenic pe vas, contabil, mai apoi ca om de
afaceri de succes, dar f°r° s° uite de t,elul
viet,ii sale. Astfel scrie el în memoriile
sale: „Spre sfâr£itul anului 1863, dis-
puneam de o avere atât de mare, la care
nici în visele mele cele mai temerare nu a£
fi îndr°znit s° m° gândesc. Pe moment m°
gândeam doar la câ£tig, îns° nu am privit
banii decât ca instrument pentru realizarea
marelui meu vis.”

Cu volumele lui Homer în mân°, el a
pornit s° caute ruinele cet°t, ii Troia. A
urmat întocmai traseul descris în cadrul
epopeii astfel c°, în scurt° vreme, din inte-
riorul unei coline au ap°rut primele urme
de ziduri, apoi podoabe din aur, argint £i
bronz, unelte £i arme. Schliemann a 
realizat c° a g°sit Troia, precum £i resturi
din comoara regelui – cele care nu au
c°zut în mâinile r°zboinicilor aheeni, cu
trei mii de ani în urm°. Descoperirea
cet°t,ii Troia a f°cut senzat,ie în anul 1873.
Dup° moartea lui Schliemann, munca sa
de cercetare a fost continuat° de c°tre alt,ii.
Arheologii au reu£it s° diferent,ieze nu mai
put,in de nou° nivele, cu ruine de cet°t,i sit-
uate una peste alta!

Cum este posibil a£a ceva? Gândit, i-v° la
ceea ce at, i înv°t,at în cuprinsul celei de-a
doua lect, ii!

Homer, „...cel pe care Muza l-a ocrotit atât de
mult, oferindu-i şi bune şi rele: luându-i vederea, 

i-a dat un cânt dulce ca mierea.”
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R†ZBOIUL TROIAN

Dintre r°zboaiele purtate de c°tre aheeni, unul din cele mai cele-
bre a fost r°zboiul troian, al c°rui legend° este ment,ionat° în
lect,ia precedent°. Istoria r°zboiului, precum £i întoarcerea acas°
a lui Odiseu, cel care a construit faimosul cal din lemn, au fost
relatate de c°tre primul poet cunoscut, Homer, în cadrul
epopeilor sale intitulate: Iliada £i Odiseea (scrise în jurul anu-
lui 800 î. Hr.) Anterior, istorisirile referitoare la r°zboi se trans-
miteau prin viu grai, respectiv prin tradit,ia oral°. Mult,umit° alfa-
betului grecesc, ast°zi putem citi despre toate acestea. Grecii au
preluat alfabetul fenician £i l-au dezvoltat în continuare.

Poeziile lui Homer au fost considerate mult timp ca fiind doar
ni£te simple pove£ti. Germanul Heinrich Schliemann, care înc°
din perioada copil°riei era entuziasmat de istorisirea lui Homer,
în anii 1870, a c°utat £i a descoperit zidurile cet°t, ii Troia. (Tot
Schliemann a fost cel care a descoperit £i ruinele cet°t,ii Micene
– la care ne-am referit în cuprinsul lect,iei precedente.)

Schliemann £i ceilalt,i arheologi, care l-au urmat, au dovedit
faptul c° cetatea Troia chiar a existat în realitate. Asediul £i dis-
trugerea ei s-a petrecut, cândva, în jurul anului 1.200 î. Hr.

ORA¢ELE – STAT DIN GRECIA ANTIC†

În jurul anului 1.000 î. Hr. un nou grup de populat,ie de sorginte
greac°, dorienii, au migrat în Peninsula Balcanic°. Ei au luat în
st°pânire, mai ales t,inuturile din sud, precum £i insulele din ime-
diata vecin°tate. Populat,iile grece£ti, care tr°iau în acele locuri, au
fost alungate, sau subjugate de c°tre noii venit,i. Beneficiind de
arme de fier, ei au reu£it s° distrug° a£ez°rile aheenilor. Teritoriul
Greciei a devenit teatrul unor îndelungate confrunt°ri violente.
Perioadele de migrat,ie ale dorienilor au fost considerate a fi „seco-
lele întunecate”. Toate aceste migrat,ii care s-au succedat au con-
centrat în esent,a lor £i un aspect pozitiv: aheenii precum £i restul
populat,iilor grece£ti (ionienii £i eolienii) s-au stabilit definitiv pe
anumite teritorii. Ei au populat Peninsula Balcanic°, insulele din
Marea Egee, precum £i t,°rmurile Asiei Mici. (Grecii, „r°ma£i pe
dinafar°” din Peninsula Balcanic°, s-au a£ezat £i în t,inuturi mai
îndep°rtate, ca de pild° pe t,°rmurile M°rii Mediterane.)

Pentru activit°t,ile agricole, extrem de avantajoas° a fost £i
r°spândirea fierului, aceasta mai ales deoarece era un metal
mult mai accesibil. Din acest motiv, chiar £i comunit°t,ile mai
mici (de pild° familiile) au fost în m°sur° s° cultive p°mântul cu
rezultate mult mai bune. 

În organizarea muncilor agricole, funct,ionarilor de stat le-au
revenit atribut,ii mai restrânse, iar din acest motiv, în Grecia, au
luat înfiint,° alte tipuri de state, diferite de cele întâlnite în
Orientul Antic. 

În aceast° perioad°, grecii deja tr°iau în ora£e-stat, care, în
limba greac°, se numeau polisuri. În cadrul acestor „mini-
state” se includea ora£ul propriu-zis, precum £i teritoriul înveci-
nat (la fel ca £i în Mesopotamia), adic° portul £i p°mântul pen-
tru cultivat. Dac° polisul s-a format pe teritoriul unei insule, iar
Grecia era format° dintr-o mult,ime de insule – atunci întreaga
insul° era un ora£-stat. Sau mai exista posibilitatea ca, pe terito-
riul unei insule, s° existe mai multe ora£e-stat. 

Din cele aproximativ 500 de ora£e-state câte au funct, ionat, 
s-au distins dou°: Atena £i Sparta. Despre ele vom vorbi mai în
detaliu în lect,iile urm°toare. 
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La vârsta de opt ani, Schliemann a primit
de la tat°l s°u o carte de istorie ilustrat°.
Una dintre ele înf°t,i£a cetatea Troia în
fl°c°ri. „A£a a fost Troia?” – întreb° el.
Tat°l s°u a confirmat, dând din cap. „¢i a
fost distrus° în întregime, încât nimeni nu
£tie unde a fost de fapt?” „Chiar a£a” – a
r°spuns tat°l. „Nu cred asta” – a replicat
copilul Schliemann. „Când voi fi mare, eu
voi g°si Troia £i comorile regelui.”

Pentru atingerea t,elului s°u, el a avut
nevoie de mult° £tiint,° £i de mult,i bani. A
înv°t,at mult, iar, între timp, a £i adunat
bani. A lucrat ca vânz°tor în magazin, apoi
ucenic pe vas, contabil, mai apoi ca om de
afaceri de succes, dar f°r° s° uite de t,elul
viet,ii sale. Astfel scrie el în memoriile
sale: „Spre sfâr£itul anului 1863, dis-
puneam de o avere atât de mare, la care
nici în visele mele cele mai temerare nu a£
fi îndr°znit s° m° gândesc. Pe moment m°
gândeam doar la câ£tig, îns° nu am privit
banii decât ca instrument pentru realizarea
marelui meu vis.”

Cu volumele lui Homer în mân°, el a
pornit s° caute ruinele cet°t, ii Troia. A
urmat întocmai traseul descris în cadrul
epopeii astfel c°, în scurt° vreme, din inte-
riorul unei coline au ap°rut primele urme
de ziduri, apoi podoabe din aur, argint £i
bronz, unelte £i arme. Schliemann a 
realizat c° a g°sit Troia, precum £i resturi
din comoara regelui – cele care nu au
c°zut în mâinile r°zboinicilor aheeni, cu
trei mii de ani în urm°. Descoperirea
cet°t,ii Troia a f°cut senzat,ie în anul 1873.
Dup° moartea lui Schliemann, munca sa
de cercetare a fost continuat° de c°tre alt,ii.
Arheologii au reu£it s° diferent,ieze nu mai
put,in de nou° nivele, cu ruine de cet°t,i sit-
uate una peste alta!

Cum este posibil a£a ceva? Gândit, i-v° la
ceea ce at, i înv°t,at în cuprinsul celei de-a
doua lect, ii!

Homer, „...cel pe care Muza l-a ocrotit atât de
mult, oferindu-i şi bune şi rele: luându-i vederea, 

i-a dat un cânt dulce ca mierea.”
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LECTURĂ

CRETA – PERIOADA DE GLORIE ¢I DE DEC†DERE � Insula Creta este
situat° în centrul bazinului r°s°ritean al M°rii Mediterane, chiar la
întret°ierea drumurilor comerciale maritime. În mileniile 3 £i 2 î. Hr.,
deci înc° înaintea perioadei aheenilor, în acest loc, £i-a tr°it epoca de
aur o cultur° îmbog°t,it° din activit°t,i legate de navigat, ie £i comert, . Pe
teritoriul insulei, au ap°rut ora£e prospere, unde s-au ridicat palate fas-
tuoase. 

Dintre edificiile descoperite de c°tre arheologi, se distinge în mod
deosebit palatul din Knossos. Avea o întindere de 19.000 de metri
p°trat,i £i beneficia de 1.300 de înc°peri, mai mici sau mai mari. Din
toate acestea, fire£te, nu au mai r°mas decât ruine. Aceste înc°peri
aveau diferite utilit°t,i: unele erau hambare (unde se g°seau vase mari
de ceramic°, asem°n°toare vazelor, unde era p°strat uleiul pentru g°tit,
vinul, cerealele, precum £i alte produse), altele serveau pe post de 
ateliere, camere de locuit, b°i, apoi incinte destinate ceremonialelor
religioase, respectiv camere frumos împodobite, ale suveranului, des-
tinate audient,elor £i consf°tuirilor. Înc°perile încadrau o curte mare,
dreptunghiular°, în vreme ce, la alte s°li mai îndep°rtate, se putea
ajunge prin intermediul unor coridoare lungi prev°zute cu sc°ri de
acces. 

Palatul dispunea de o serie de coloane extrem de interesant
alc°tuite, mai groase în partea superioar°, coloane care se terminau
într-un capitel mare, asem°n°tor unei perne. Înc°perile, curt,ile inte-
rioare, coridoarele £i pasajele alc°tuiau un sistem complicat, de
necuprins pentru un str°in. Spre aceast° idee conduce £i acea legend°
potrivit c°reia, un puternic rege cretan, pe nume Minos, a construit un
palat-labirint pentru fiul s°u, Minotaurul, n°scut cu trup de om £i cu
cap de taur, construct,ie din care, cel odat° intrat, s° nu mai poat° ie£i.
(În realitate, Minos nu a fost un om „în carne £i oase”, ci a£a se numea
în Creta rangul regal.) 

Picturile murale descoperite în palat, ne dezv°luie un peisaj lumi-
nos demn de invidiat. Este uimitor c°, într-un interval de timp atât de
îndelungat, diferite nuant,e coloristice ca de pild°: cel de albastru,
negru £i ro£iatic au r°mas extrem de vii. Reprezentarea juc°u£° a ani-
malelor de uscat £i a celor marine relev° dragostea pentru natur° a
oamenilor în vremurile de demult. Oamenii sunt redat,i în anturajul
unei gr°dini, în ipostaz° de s°rb°toare, la ceremonii religioase, la dans,
f°când sport sau chiar la vân°toare. Pictorii cretani £tiau s° redea foarte
bine mi£carea. 

Este interesant c° nici palatul, nici ora£ul nu era ap°rat de ziduri în
fat,a atacurilor vr°jmase. Ap°rarea ora£ului revenea puternicei flote
cretane. La mijlocul mileniului al doilea înainte de Hristos, aheenii au
invadat £i ocupat întreaga insul°. Înfrângerea insulei Creta nu s-a
datorat doar iscusint,ei lupt°torilor aheeni. S-a mai produs £i cea mai
mare catastrof° natural° a antichit°t,ii, adic° erupt, ia unui vulcan, care
„i-a ajutat” în acest sens. Ca urmare a erupt,iei acestui vulcan, insula a
mai fost zguduit° £i de un mare cutremur de p°mânt, urmat de valuri
imense care au izbit puternic, distrugând tot ceea ce era în zonele de

C°utat, i în atlasul istoric unde este situat°
insula Creta! La întret°ierea c°rora dintre dru-
murile comerciale maritime este situat° insula?

Conform legendei, palatul din Knossos a
fost construit de c°tre Dedal. Citit, i la ce anume
se refer° leganda legat° de Icar £i Dedal! Cine
anume a reu£it s° înving° Minotaurul, monstrul
cu cap de taur? (→ Cartea de lectur°, paginile
52-53.)

În perioada antichit°t, ii, puterea celor mai
cunoscut, i regi era pus° în strâns° leg°tur° cu
zeit°t, ile din cer. Ce credet, i, potrivit lui Homer,
cu care dintre zeii din Olimp „a avut leg°tur°”
regele Minos? (V° ajut° în aflarea r°spunsului
cartea de lectur° → pagina 51.) 

1. Despre care dintre grupurile de populat, ii grece£ti am înv°t,at?
C°utat, i pe hart°, unde anume s-au a£ezat!
2. Din ce motiv a început r°zboiul troian
– conform legendei
– conform adev°rului istoric?
– Ce este un polis?

Legende £i adev°r

Perioada micenian°.
R°zboaie aheene de jaf £i procurare de teri-
torii. (Troia)
Homer: Iliada £i Odiseea.
Migrat,ia dorienilor →arme de fier, unelte de
fier.
Polisurile: (Micene), Atena, Sparta. 

Palatul din Knossos reconstruit. În imagine se 
poate vedea partea restaurată. 
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t,°rm. Puhoiul a s°ltat ca pe ni£te frunze cor°biile cretane, le-a zdrobit
£i le-a aruncat departe, pe uscat. F°r° flot° , insula Creta a r°mas lip-
sit° de ap°rare. 
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19. JOCURILE OLIMPICE

Cunoa£tem o serie de asemenea lucruri a c°ror istorie ne trimite
înapoi în timp, chiar în perioada Greciei Antice. Este £i cazul

Jocurilor olimpice (sau în limba greac°: Olimpicele). 

SOLIDARITAEA GRECILOR

Polisurile grece£ti erau state independente, nedepinzând unul de
cel°lalt £i f°r° lideri comuni. Ceea ce este extrem de interesant
în cazul Greciei Antice, este faptul c° s-a putut contura o
con£tiint,° a solidarit°t,ii dintre greci. Teritoriul îl numeau
Hellada, iar ei se numeau pe sine în£i£i eleni. Aceast° solidari-
tate a fost înt°rit° de trei aspecte: limba (£i scrierea) comun°,
religia comun° £i aliant,ele militare. (R°zboiul troian a avut la
baz° o atare aliant,° militar°). Religia a dispus de asemenea 
centre, pe care le stimau foarte mult tot,i grecii. Este cazul
Oracolului din Delphi, sau Olimpului unde s-a £i construit tem-
plul lui Zeus. 

DIN NOU O LEGEND†: ORIGINEA JOCURILOR
OLIMPICE

Ce s° facem dac° dorim s° ne în°lt,°m între zeii cei nemuritori?
Este simplu: trebuie „doar” s° facem £i noi acele munci pe care
le-a f°cut Hercule (sau Heracles), eroul cu o putere extraordi-
nar°, din îns°rcinarea regelui din Micene. De pild°, a luat, din
copacul de la cap°tul p°mântului, merele de aur p°zite de c°tre
balaur, a învins monstrul cu trei trupuri, a coborât în Infern dup°
câinele cu trei capete. Fire£te, lui i-a fost u£or, deoarece, de£i
mama sa a fost p°mânteanc°, tat°l s°u a fost Zeus însu£i! Pentru
muncile sale, Hercule £i-a dobândit r°splata-i binemeritat°: a
fost primit între zeii din Olimp. 
Dar chiar £i a£a, el nu i-a uitat pe ceilalt,i eroi care au r°mas pe
p°mânt. A decis c° va organiza concursuri, unde cei mai puter-
nici £i cei mai iscusit,i dintre greci î£i puteau m°sura capacit°t,ile. 

Unul dintre poet,ii greci pe nume Pindaros,
care a tr°it în secolul V. î. Hr., a scris
urm°toarele lucruri despre Jocurile Olim-
pice!

„Dac° tu, drag° inim° a mea, tânje£ti s°
cânt,i fapte b°rb°te£ti

Nu c°uta ceva mai cald £i mai str°luci-
tor, decât Soarele pe întinsa bolt° cereasc°, 

Nu g°se£ti jocuri s°rb°tore£ti mai
demne de laud°, decât cele Olimpice.” 

¢tit, i cum anume au p°strat legendele
grece£ti amintirea erupt, iei vulcanilor? Dac° nu,
citit, i pagina 48 din cuprinsul c°rt, ii de lectur°!

Aşa arăta, probabil, sala tronului dintr-un palat
cretan. � Să facem următorul joc: imaginat,i-vă
faptul că merget,i, ca şi soli, la palatul unuia 
dintre regii din Creta. Pe baza desenului,
povestit,i experient,a pe care at,i avut-o (cum era
decorată sala tronului, care era vestimentat,ia 

cretanilor etc.)!

Grecii din Antichitate î£i imaginau zeit,a
victoriei ca având aripi £i înf°t,i£are femi-
nin°, însot,indu-i pe înving°torii din curse-
le de alerg°ri cu tort,e. În aceste întreceri,
concurent,ii trebuiau s° alerge cu tort,e
arzânde în mâini, fapt care îngreuna mult
competit,ia în sine, pentru c° „focul sacru”
din tort,° nu avea voie s° se sting° nici în
timpul alerg°rii. Înving°torului îi revenea
cinstea de a aprinde focul jertfei de pe
altarul închinat divinit°t,ii. 

În cadrul Jocurilor Olimpice de ast°zi,
care dintre obiceiuri p°streaz° amintirea
ceremonialului de odinioar°?
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19. JOCURILE OLIMPICE

Cunoa£tem o serie de asemenea lucruri a c°ror istorie ne trimite
înapoi în timp, chiar în perioada Greciei Antice. Este £i cazul

Jocurilor olimpice (sau în limba greac°: Olimpicele). 

SOLIDARITAEA GRECILOR

Polisurile grece£ti erau state independente, nedepinzând unul de
cel°lalt £i f°r° lideri comuni. Ceea ce este extrem de interesant
în cazul Greciei Antice, este faptul c° s-a putut contura o
con£tiint,° a solidarit°t,ii dintre greci. Teritoriul îl numeau
Hellada, iar ei se numeau pe sine în£i£i eleni. Aceast° solidari-
tate a fost înt°rit° de trei aspecte: limba (£i scrierea) comun°,
religia comun° £i aliant,ele militare. (R°zboiul troian a avut la
baz° o atare aliant,° militar°). Religia a dispus de asemenea 
centre, pe care le stimau foarte mult tot,i grecii. Este cazul
Oracolului din Delphi, sau Olimpului unde s-a £i construit tem-
plul lui Zeus. 

DIN NOU O LEGEND†: ORIGINEA JOCURILOR
OLIMPICE

Ce s° facem dac° dorim s° ne în°lt,°m între zeii cei nemuritori?
Este simplu: trebuie „doar” s° facem £i noi acele munci pe care
le-a f°cut Hercule (sau Heracles), eroul cu o putere extraordi-
nar°, din îns°rcinarea regelui din Micene. De pild°, a luat, din
copacul de la cap°tul p°mântului, merele de aur p°zite de c°tre
balaur, a învins monstrul cu trei trupuri, a coborât în Infern dup°
câinele cu trei capete. Fire£te, lui i-a fost u£or, deoarece, de£i
mama sa a fost p°mânteanc°, tat°l s°u a fost Zeus însu£i! Pentru
muncile sale, Hercule £i-a dobândit r°splata-i binemeritat°: a
fost primit între zeii din Olimp. 
Dar chiar £i a£a, el nu i-a uitat pe ceilalt,i eroi care au r°mas pe
p°mânt. A decis c° va organiza concursuri, unde cei mai puter-
nici £i cei mai iscusit,i dintre greci î£i puteau m°sura capacit°t,ile. 

Unul dintre poet,ii greci pe nume Pindaros,
care a tr°it în secolul V. î. Hr., a scris
urm°toarele lucruri despre Jocurile Olim-
pice!

„Dac° tu, drag° inim° a mea, tânje£ti s°
cânt,i fapte b°rb°te£ti

Nu c°uta ceva mai cald £i mai str°luci-
tor, decât Soarele pe întinsa bolt° cereasc°, 

Nu g°se£ti jocuri s°rb°tore£ti mai
demne de laud°, decât cele Olimpice.” 

¢tit, i cum anume au p°strat legendele
grece£ti amintirea erupt, iei vulcanilor? Dac° nu,
citit, i pagina 48 din cuprinsul c°rt, ii de lectur°!

Aşa arăta, probabil, sala tronului dintr-un palat
cretan. � Să facem următorul joc: imaginat,i-vă
faptul că merget,i, ca şi soli, la palatul unuia 
dintre regii din Creta. Pe baza desenului,
povestit,i experient,a pe care at,i avut-o (cum era
decorată sala tronului, care era vestimentat,ia 

cretanilor etc.)!

Grecii din Antichitate î£i imaginau zeit,a
victoriei ca având aripi £i înf°t,i£are femi-
nin°, însot,indu-i pe înving°torii din curse-
le de alerg°ri cu tort,e. În aceste întreceri,
concurent,ii trebuiau s° alerge cu tort,e
arzânde în mâini, fapt care îngreuna mult
competit,ia în sine, pentru c° „focul sacru”
din tort,° nu avea voie s° se sting° nici în
timpul alerg°rii. Înving°torului îi revenea
cinstea de a aprinde focul jertfei de pe
altarul închinat divinit°t,ii. 

În cadrul Jocurilor Olimpice de ast°zi,
care dintre obiceiuri p°streaz° amintirea
ceremonialului de odinioar°?
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Heracles a ales ca locul de desf°£urare al acestor competit,ii s°
fie partea apusean° a Peninsulei Balcanice, iar jocurile în sine s-au
numit „Olimpice”, dup° muntele zeilor. Aici, în locul desemnat
competit,iilor, el a plantat un m°slin tocmai pentru ca din ramurile
sale s° se împleteasc° cununi pentru r°spl°tirea înving°torilor. 

IAR ACUM ADEV†RUL

Jocurile Olimpice sunt cu adev°rat foarte vechi. Erau ceremonii
religioase £i, totodat°, competit,ii sportive organizate în cinstea
lui Zeus. În anul 776 î. Hr., a avut loc, pentru prima dat°, o
asemenea întrecere a c°rei înving°tori au fost consemnat,i £i
în scris. Începând de la aceast° dat°, Jocurile Olimpice se orga-
nizau din patru în patru ani. Grecii din Antichitate au stabilit
acest an ca punct de pornire în vederea calcul°rii timpului. 

ÎNCEPUTUL JOCURILOR

Odat° cu prim°vara, „mesagerii sacri” str°b°teau polisurile,
anunt,ând începerea competit,iei. De participat, putea participa
orice b°rbat grec liber. Femeile, în schimb, nu puteau lua parte,
nici m°car ca spectatoare. 

„Mesagerii sacri” aduceau totodat° cu aceast° ocazie £i
mesajul p°cii în întreaga Elad°. Pe durata Jocurilor olimpice,
toate conflictele care existau între polisuri trebuiau s° înceteze.

COMPETIT, IA

La început, competit,ia nu avea decât o singur° prob°: alergare
rapid° pe o distant,° scurt°. În secolele de mai târziu, s-a cristali-
zat programul definitiv al competit,iei olimpice. Iar durata
jocurilor s-a extins de la o zi la cinci zile. 

În prima zi, avea loc deschiderea festiv° a jocurilor 
propriu-zise, dup° care urmau ceremoniile religioase organi-
zate în cinstea zeilor. Momentul culminant al zilei era depunerea
jur°mântului în fat,a statuii lui Zeus. Participant,ii la competit,ie
f°ceau aceasta pentru a oferi garant,ii c° vor respecta regula-
mentul concursului. În zilele urm°toare, se t,ineau întrecerile
propriu-zise: alergare cu care de concurs, pentatlon,
alerg°ri, lupte, confruntare cu pumnii. 

La sfâr£itul competit,iei, se t,ineau festivit°t,i, precum £i un
osp°t, dat în cinstea tuturor înving°torilor. 

R°splata celui care învingea la jocuri consta în cununa
din ramurile m°slinului sacru. (Cel pe care „l-a s°dit însu£i
Heracles”.) Poate azi, aceasta pare prea put,in, dar pentru grecii
antici era distinct,ia suprem° pe care o putea obt,ine un b°rbat. 

Înving°torul la olimpiad° avea parte de o intrare triumfal° în
ora£ul din care provenea, într-o tr°sur° cu cai albi £i îmbr°cat în
purpur°. El se bucura, pe toat° durata viet,ii, de atent,ia £i stima
tuturor celor din jurul s°u, care se îngrijeau s°-i asigure toate
cele necesare subzistent,ei. 

Competit,ia de alergare pe distant,° scurt°
era un sprint pe un culoar drept, de-a lun-
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era o tur° complet°, deci o tur° întreag° de
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La Jocurile Olimpice nu puteau participa
decât b°rbat,ii, la fel £i în tribune. Cum a
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Calculat, i ce an ar fi scris grecii dac° £i azi
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obicei, concurent,ii se luau la întrecere
dezbr°cat,i. O femeie greac°, în ciuda
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pentru a vedea lupta cu pumnii a fiului ei.
Pentru aceasta, s-a travestit dându-se drept
instructor de sport. Chiar £i a£a, gestul s-a
dovedit a fi necugetat: în momentul în care
fiul ei a învins, în bucuria ei mare, a fugit
la el, s°rind peste balustrada în dosul
c°reia st°teau instructorii. Arbitrii care
supravegheau competit,ia au înt,eles îndat°
c° cel care f°cuse acest gest nu era un
instructor adev°rat. Femeia nu a fost
pedepsit° pentru gestul ei, „din stim° fat,°
de tat°l, frat,ii mai mari £i fiul ei, care
învinseser° cu tot,ii la Olimpiad°.” ¢i pen-
tru femei s-au organizat asemenea com-
petit,ii, în cinstea zeit,iei Hera, sot,ia lui
Zeus – chiar dac° nu se bucurau de acela£i
fast £i aceea£i str°lucire ca cele dintâi.

Participant, ii care înc°lcau regula jocului erau pedepsit, i. Cum
anume? Citit, i despre aceasta în cartea de lectur°! (→ pagina 58.) 
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1. Care au fost acele aspecte care au consolidat con£tiint,a soli-
darit°t, ii la grecii antici?
2. Încercat, i s° realizat, i un interviu, imaginându-v° o discut, ie cu
sportivii greci!

Jocurile Olimpice
Manifest°ri s°rb°tore£ti în cinstea lui Zeus.
– primele competit,ii: în anul 776 î. Hr.
Jocurile Olimpice din Antichitate:
1. Prima zi: festivitate, depunerea jur°mântului,
2. A doua zi: alergare cu care de competit,ie, pentatlon,
3. A treia zi: sacrificarea boilor, apoi concursul b°iet,ilor,
4. A patra zi: alergare, lupte, confruntare cu pumnii, pancratio,
5. A cincea zi: festivit°t,i.

74 Grecia antic°

Statuia lui Zeus a stat în interiorul templu-
lui lui Zeus din Olimp, fiind realizat° de
c°tre Fidias, cel mai faimos sculptor grec.
Statuia, în sine, m°sura 12 metri în°lt,ime,
fiind acoperit° cu aur £i filde£. Când par-
ticipant,ii la jocuri intrau în templu, îl
puteau vedea pe Zeus, st°pânul lumii,
£ezând pe tron, cu sceptrul în mâna
stâng°, iar în dreapta t,inând statuia care o
reprezenta pe zeit,a victoriei. Acesta p°rea
c° umple întregul templu cu uria£a sa
statur°. Chiar £i sportivii cei mai puternici
ajungeau s° se simt°, dintr-o dat°, doar
foarte mici în fat,a sa. 

Facet, i o comparat, ie între Jocurile Olimpice
din Antichitate £i cele din zilele de ast°zi! Care
sunt asem°n°rile £i care sunt deosebirile?

În Elada, pe lâng° Jocurile Olimpice, se mai organizau £i alte
asemenea competit,ii, dar nu la fel de renumite ca cele dintâi. ¢i
nu erau numai competit,ii sportive. Din când în când, î£i m°surau
priceperea muzicieni, cânt°ret,i, poet,i £i dramaturgi.

Interiorul templului lui Zeus din Olimp.

Macheta templului şi ruinele clădirilor plasate în crângul din Olimp.

Vas grecesc care redă
două scene diferite: lupte
(în partea de sus), pugilat
(în partea de jos.) �

Privind confruntările din
cadrul jocurilor olimpice
ale Antichităt,ii, ce carac-
teristici putet,i desprinde
contemplând imaginile
redate pe vas? � Dacă vă
uitat,i atent la cei doi
luptători cu pumnul, vă
putet,i da seama care 
dintre ei este pe cale să

piardă. 
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Grecia antic° 75

LECTURĂ

PROBELE JOCURILOR OLIMPICE DIN ANTICHITATE � În prima zi
aveau loc ceremonii festive, iar în cea de-a doua zi, înainte de mas°, se
organiza competit,ia de care pe dou° rot,i, trase de patru cai. În acest
concurs, nu sportivul era consemnat câ£tig°tor, ci numele proprietaru-
lui de car. Dup°-mas° urma pentatlonul: aruncarea discului, s°ritura
la distant,°, aruncarea sulit,ei, alergare £i lupte. Cel care se impunea la
trei asemenea probe, devenea cu sigurant,° campion. 

În cea de-a treia zi, aveau loc din nou ceremonii religioase. Pe
altarul situat lâng° templul lui Zeus se sacrificau 100 de boi: erau
t°iat,i, iar pulpele erau arse. Dup°-mas°, urma competit, ia tinerilor
(b°iet,ii cu vârsta între 12-18 ani), care consta în: alergare, lupte £i con-
fruntare cu pumnii). 

În cea de-a patra zi, urmau întrecerile de alerg°ri pe diferite dis-
tant,e, apoi din nou lupte £i confruntare cu pumnii. Acum începea £i
una din cele mai dure competit,ii, pancratio cea destinat° luptelor
libere. Participant,ilor le era permis s° dea cu pumnii, puteau p°lmui,
se puteau lovi cu picioarele unul pe cel°lalt, chiar se £i mu£cau, de£i
aceasta deja era neregulamentar. Lupta dura pân° în momentul în care
unul dintre lupt°tori ceda, lovind u£or umerii celuilalt. S-a întâmplat
chiar £i un caz când un sportiv a fost declarat înving°tor dup° ce
murise. S-a ajuns aici în condit,iile în care, în timpul crâncenei lupte,
cel în cauz° a început s° fie sugrumat de c°tre adversarul s°u. Întrucât
nu s-a putut elibera din mâinile ce-l sufocau, i-a fracturat acestuia
degetul de la picior. Din cauza durerii, cel care î£i sugruma adversarul
a cedat, dar prea târziu. Cel cu care luptase murise sufocat. În aceste
condit,ii, arbitrii lupta au decis s°-i confere cununa de lauri celui dece-
dat £i s°-l declare înving°tor.

În ziua a cincea, erau s°rb°torit,i înving°torii din competit,iile la care
au participat. Cu aceast° ocazie, se consuma, în comun, acea carne a
celor 100 de boi, care nu fusese sacrificat° pe altarul zeului. 

REÎNVIEREA IDEII OLIMPICE � Jocurile Olimpice au fost organizate
succesiv, timp de mai bine de 1.000 de ani. Într-un final, din motive
religioase, ele au fost interzise, la sfâr£itul secolului al IV-lea d. Hr. În
perioada Evului Mediu, jocurile în sine au c°zut în uitare, s-a ajuns
pân° acolo c° cercet°torii, nici m°car nu £tiau unde s° caute Olimpul.
Cu dou° sute de ani în urm°, un arheolog englez a aflat de la cineva c°,
în Grecia, „lâng° satul Miraka se afl° ruinele unui mare templu, iar în
jurul acestuia se pot vedea statui ale unor lupt°tori.” A £i început
s°p°turile.

Primele Jocuri Olimpice din epoca modern° au fost organizate
undeva la sfâr£itul secolului al XIX-lea la Atena. La aceast° competit,ie
au fost invitat,i numero£i concurent,i din toat° lumea. S-a optat pentru
acest ora£ deoarece, str°vechiul loc de desf°£urare a competit,iei,
Olimpul, era mic £i în ruine, iar în aceste condit,ii nu putea g°zdui
atât,ia participant,i. 

În cadrul acestor competit,ii celebre, înot°torul maghiar Alfréd
Hajós a reu£it s° aduc° faim° Ungariei. Despre toate acestea, el scrie
urm°toarele în jurnalul s°u: „Dup° ce pocnetul pistolului a dat sem-
nalul de plecare, m-am aruncat nebune£te în apa care era atât de rece,
c° ît,i t°ia carnea. Nici nu £tiam pe ce loc m° aflu. Înc° nici nu m-am
dezmeticit, când murmurul ce se întet,ea £i vuietul mult,imii au sem-
nalat sosirea concurent,ilor la t,int°. Deodat°, din toate acele strig°te,
am distins c° se spunea: «Zito i Hungaria!» (Tr°iasc° Ungaria!)” 

(Atena, 1896)

Încercat, i s° vedet, i, ast°zi din care numere
este compus pentatlonul!

Observat, i, în cazul Jocurilor Olimpice de
ast°zi, ce fel de probe de concurs figureaz°!

Alfréd Hajós cu medaliile primite la competit,ii. �

Cu ce erau recompensat,i învingătorii de la
olimpiadele din Antichitate, după ce se anunt,au 

rezultatele finale?
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76 Grecia antic°

20. „ATENA GLORIOAS†”

Atenienii din Antichitate, în mândria lor, £i-au numit ora£ul lor
drept: „Atena Glorioas°.” ¢i nu era o laud° de£art°, c°ci acest polis

a devenit cel mai vestit din întreaga Elad° antic°. ¢i-a p°strat 
important,a de-a lungul timpului: ast°zi este capitala Greciei.

„ORA¢UL CU ZIDURILE BINE CONSTRUITE”

Atena este plasat° în Attica, una din peninsulele mici situate în
partea r°s°ritean° a Peninsulei Balcanice. Dintre populat,iile
grece£ti, ionienii au fost cei care s-au stabilit pe acest teritoriu.
Atena a reu£it s° unifice, pe cale pa£nic°, a£ez°rile din Attica
f°r° a purta vreun r°zboi. Grat,ie zidurilor puternice de care dis-
punea, dorienii nu au putut ocupa Atena, despre care Homer
spunea c° este: „ora£ul cu zidurile bine construite.”

CU CE S-AU OCUPAT ATENIENII?

Grecii obi£nuiau s° planteze m°slini £i vit,°-de-vie, t, ineau
p°s°ri de curte £i albine. În comparat,ie cu zilele noastre, mierea
a fost cu atât mai important° cu cât, în Antichitate, era singurul
îndulcitor. În zonele de munte cre£teau oi £i capre. Începând din
cele mai vechi timpuri, grecii au £tiut s° foloseasc° avantajul
apropierii lor de mare: au beneficiat de aceasta mai ales cei care
se preocupau de pescuit £i comert, . Vasele comerciale erau 
construite cu peret,i laterali înalt,i, astfel se putea transporta
foarte mult° marf°. Având vase cu pânze, în form° de patrulater,
grecii puteau c°l°tori pe m°ri, în intervale de acalmie, 
ambarcat,iunile fiind puse în mi£care de c°tre vâsla£i. Din
Atena, se transporta mai ales ulei £i vin. Cu vânt favorabil,
navele comerciale puteau ajunge în Egipt în decurs de 7-8 zile.
Aici erau umplute cu cereale, pe care le aduceau acas°.
Comerciant,ii atenieni ajungeau adesea cu vasele lor în porturile
M°rii Mediterane, dar £i în porturile M°rii Negre. 

Referitor la unificarea polisurilor – la fel
ca £i la alte evenimente importante din
istoria Eladei – avem informat,ii £i din
relat°rile oferite de c°tre legend°. 

În cuprinsul lect, iei a 18-a exist° acea
tem° care cere s° cercetat, i cine anume l-a
înfrânt pe Minotaur. At, i reu£it oare?

Conform legendei, cândva demult,
tiranul rege al Cretei pe nume Minos a
pretins de la atenieni un bir teribil: o dat°
la nou° ani, trebuiau s° trimit° în Creta
câte 7 b°iet,i £i 7 fete. Aici îi a£tepta o
soart° groaznic°: urmau s° fie mânca•i de
c°tre monstruosul, Minotaurul, n°scut
jum°tate om, jum°tate taur, ce tr°ia în
palatul labirint. Când a venit pentru a treia
oar° rândul birului, Tezeu, fiul regelui
atenian, s-a oferit de bun° voie printre cei
destinat,i s° fie sacrificat,i. Scopul s°u era
acela de a învinge monstrul £i de a-i sc°pa
astfel pe atenieni de jale £i de ru£ine. 

Când corabia lor a ajuns pe insula
Creta, Ariadna, frumoasa fiic° a regelui
cretan s-a îndr°gostit de Tezeu la prima
vedere. În mare tain°, ea i-a dat un ghem
de at,°, c°ci, a considerat ea, în zadar
omoar° Minotaurul pe urm° se r°t°ce£te £i
moare de foame în labirint. Cu ajutorul
zeit,ei Pallas Atena, Tezeu a reu£it s°-l
ucid° pe monstru, apoi urmând firul a
reu£it s° ias° u£or din palat. Împreun° cu
tovar°£ii s°i salvat,i, Tezeu s-a reîntors la
Atena. 

Fire£te, el a devenit urm°torul rege. El a
unit sub o singur° autoritate cele patru
t,inuturi str°vechi ale Atenei, a dat legi
bune, iar, în cadrul £edint,elor publice, a
permis tuturora s° intervin° în adminis-
trarea treburilor publice.

Oare cum anume s-a conturat leg°tura
dintre Tezeu £i Ariadna? At, i putea afla→
citind relatarea din cartea de lectur° de la
pagina 52. Ce fel de rege a fost Tezeu? Citit, i
despre aceasta în → cartea de lectur°, pag-
ina 55!

Mai demult, banii erau f°cut, i din aur £i
argint, astfel c° valoarea monedei în sine era
dat° de calitatea materialului propriu-zis. (Nu
era ca £i ast°zi când folosim bancnote de hâr-
tie.) Totu£i, se putea întâmpla ca £i monezile
antice s° fie falsificate. Oare cum? Pentru a
afla, v° ajut° cartea de lectur° (→ pagina 62).

Călătoria lui Odiseu zugrăvită pe un vas grecesc. � Observat,i modul
de construire a navei! Cum anume înainta şi cum era condusă o 

asemenea ambarcat,iune?
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asemenea ambarcat,iune?

Grecia antic° 77

Dezvoltarea comert,ului s-a datorat, în bun° m°sur°, £i
r°spândirii circulat,iei monetare, a c°rei consecint,° a fost
aceea c° munca celor ce se ocupau cu comert,ul a fost mult sim-
plificat°. Monedele de argint ateniene erau acceptate peste tot.
Atena dispunea, la rândul ei, de un port foarte mare: în interiorul
acestuia puteau ancora chiar £i 400 de ambarcat,iuni! Drumul
care conducea la port era flancat, pe ambele p°rt,i, de c°tre ziduri
puternice. 

Dintre meseria£ii atenieni, cei mai renumit,i erau olarii.
Vazele care se construiau aici erau comercializate cu sutele în alte
t,°ri. Acestea erau extrem de apreciate pentru materialul lor fin,
pentru formele lor regulate, dar mai ales întrucât cei care le 
realizau obi£nuiau s° le decoreze cu imagini frumoase. Aceste
spat,ioase vase de lut ars, mai late în partea superioar°, respectiv,
mai înguste în partea de jos, prev°zute cu toarte, se numeau amfore.

Cioplitorii în piatr° din Atena lucrau la construct,ii de mari
dimensiuni. Realiz°rile lor – ca de pild° coloanele sculptate – nu
înceteaz° s° ne uimeasc° chiar £i ast°zi. 

ZILELE DE LUCRU ¢I S†RB†TORILE

Casele de locuit erau construite din lut uscat la soare £i erau
compuse din câteva camere. Pe peret,ii exteriori, nu se obi£nuia
s° se taie decât 1-2 ferestre mai mici tocmai în ideea de a-i pro-
teja pe cei care locuiau în interior pe durata verii, atunci când, în
Grecia, c°ldurile erau în°bu£itoare. Camerele se deschideau spre
curt, ile interioare umbroase £i tot de aici venea £i lumina. Curtea
mai avea, de asemenea, £i o alt° funct,ie important°: vechii greci
petreceau foarte mult timp în acest loc, c°ci aici î£i preg°teau £i
prânzul, iar într-o parte mai retras° era plasat° latrina . În case,
în general, nu existau fântâni, astfel c° apa era adus° din surse
comune de aprovizionare. Aceasta era mai mult obligat,ia
femeilor. Pe semne, nici nu regretau, întrucât erau rare ocaziile
când ele puteau s°-£i p°r°seasc° propria locuint,°.

Monedă de argint ateni-
ană, datând din secolul V.
î. Hr. Pe reversul monedei
se poate vedea bufnit,a şi
măslinul. (Bufnit,a – iden-
tificată cu înt,elepciunea –
o reprezenta pe Pallas
Atena, zeit,a protectoare a 

oraşului Atena) 

�

�

� Vas care redă culegerea
de măsline. Pe baza
lect,iei a 18-a şi a imag-
inilor de acolo, specificat,i
cum anume s-a pregătit
uleiul vegetal în perioada 

antichităt,ii!

Atelier de olărit. � Privind desenul alăturat, ce instrumente de olărit 
recunoaştet,i?

Locuint,ă grecească specifică. � Facet,i o com-
parat,ie între schit,a prezentată şi casa propriu-
zisă! Care dintre ele oferă cele mai multe infor

mat,ii despre locuint,a grecească?
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La Atena, în mod firesc, una din cele mai mari s°rb°tori era
cea dedicat° zeit,ei Pallas Atena. Festivitatea în sine începea cu
o sear° înainte, se organizau concursuri de alerg°ri cu f°clii, iar
b°iet,ii £i fetele prezentau cântece £i dansuri. La r°s°ritul soare-
lui, se t,inea o procesiune s°rb°toreasc°, iar, mai târziu, se con-
tinua cu concursuri. 

78 Grecia antic°

¢COALA DIN ATENA

La fel ca £i ast°zi, de la vârsta de 6 ani, copiii începeau s° mearg°
la £coal°, în casa profesorului sau într-o incint° public°, chiar la
porticul cl°dirii. În afar° de scris £i citit, se mai preda matemati-
ca £i poezia. În timpul pred°rii, elevii f°ceau cuno£tint,° cu pere-
grin°rile eroilor din epopeea homerian°. Ba mai mult, pe aceasta
deprindeau cititul. Copiii la rândul lor, înv°t,au s° scrie poezii, ca
dovad° c° arheologii au putut descoperi în Grecia mai multe
asemenea creat,ii ale copiilor de £coal°. Ei exersau scrierea pe
table de lemn, acoperite cu strat subt,ire cear°. Pentru a putea
grava literele, recurgeau la ni£te bastona£e, iar dup° ce terminau
cu scrierea, suprafat,a tablei era netezit°. 

În viat,a de zi cu zi a atenienilor, un rol important îl juca muzi-
ca. Nici un om nu se putea considera a fi cult dac° nu £tia s°
cânte, s° danseze, respectiv, s° foloseasc° flautul sau lira. Toate
acestea se înv°t,au la £coal°. Educat,ia fizic° era considerat° a fi
aspect deosebit de important al culturii. Gimnastica se realiza în
cadrul unei incinte, special destinate acestui scop.

Atenienii mâncau foarte mult° fasole, linte
£i maz°re, iar pe lâng° acestea £i felurite
zarzavaturi. Consumau foarte mult pe£te,
în schimb mai rar carne de porc. Era con-
siderat° a fi delicates° pe£tele fript, cu gar-
nitur° de sfecl° £i morcovi. Pâine
preg°teau destul de rar, întrucât nu benefi-
ciau de foarte mult grâu. Cu ocazia
diferitelor s°rb°tori, grecii organizau mari
petreceri, care, în cazul celor bogat,i, se
desf°£urau pe malul m°rii. 

Grecii, în general, mâncau de trei ori pe
zi. Masa principal°, din cauza climei
calde, era cina. Petrecerile de sear° ale
celor bogat,i de derulau cam în felul
urm°tor: dup° ce invitat,ii soseau, se
desc°lt,au, î£i sp°lau mâinile, apoi se
a£ezau pe dormeze unde puteau s° stea
comod £i întin£i. B°rbat,ii, în general,
st°teau culcat,i sprijinit,i pe o perin°, în
vreme ce tinerii st°teau în picioare. La
începutul fiec°rei asemenea petreceri se
serveau mânc°ruri preg°tite din ceea ce se
prindea în mare, adic° pe£ti, stridii, raci
sau melci. Tot ceea ce trebuia pentru
preg°tirea acestei mese fusese ales de c°tre
gazda petrecerii, la piat,°, înc° de
dimineat,°. (Acest gen de mâncare este
foarte apreciat° chiar £i ast°zi, mai ales în
acele localit°t,i situate pe malul m°rii £i
este cunoscut° sub denumirea de „fructe
de mare”.) Grecii nu foloseau tacâmuri,
preferând s° serveasc° totul cu mâna.
Supele erau consumate, folosindu-se coaja
unor produse de brut°rie, adic° a unor mici
chifle. 

Cl°direa consacrat° educat, iei fizice se
numea atunci „gimnasion”. În afar° de
atletism, tinerilor li se predau aici £i diferite
£tiint,e. Ce credet, i, ce cuvânt folosit ast°zi î£i are
originea în termenul de „gimnasion”?

Femei la fântână. � Din
ce motiv imaginea de pe
vas redă numai femei?
(Gândit,i-vă la tema 

imaginii!)

Imaginea unui ospăt, reprezentată pe o ceaşcă. � Observat,i cum era 
pe-atunci flautul şi lira!

Vestimentat,ie grecească.
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DEMOCRAT, IA ATENIAN†

La început, Atena a fost regat. Al°turi de suveran î£i mai
aduceau aportul la conducerea t,°rii £i proprietarii de p°mânt
foarte bogat,i, cu alte cuvinte aristocrat,ia greac°. Cu timpul, ei
l-au înl°turat pe suveranul considerat de prisos, astfel c° s-a tre-
cut de la regalitate, la republic°. Aceasta însemna faptul c° cei
care î£i asumau conducerea statului, o puteau face pentru un
interval de timp bine delimitat. Din când în când se alegeau 
lideri noi, fire£te tot din rândurile aristocrat,iei. 

Odat° cu r°spândirea circulat,iei monetare, unele familii aris-
tocrate au reu£it s° strâng° averi uria£e, fapt care înainte era de
neconceput, c°ci, în ideea de a face venituri suplimentare, nu
renta depozitarea a prea multe asemenea alimente care în timp
se stricau £i nu mai puteau fi folosite. 

Grat,ie dezvolt°rii comert,ului, produsele agricole s-au putut
comercializa foarte bine pe piet,ele din ora£e, la fel ca £i pro-
dusele me£te£ug°re£ti care erau tot mai c°utate. Pentru între-
prinz°torii abili, £i comert,ul a adus mari avantaje. În aceste con-
dit,ii, numero£i agricultori, meseria£i £i comerciant,i au reu£it
s° se îmbog°t,easc°. Cu timpul, ei nu au mai acceptat în Atena
s° guverneze marii proprietari funciari. Cei care se ridicaser°
împotriva marilor proprietari aveau al°turi cea mai mare parte a
populat,iei care era îndatorat° £i nu-£i putea pl°ti obligat,iile.
Init,ial, exista o adunare a poporului care avea mai mult rol for-
mal, dar cu timpul puterea acesteia a crescut mult. Aici, cei
care participau, puteau decide laolalt° în privint,a chestiunilor
tot mai importante legate de viat,a cet°t,ii. 

Meseria£ii, comerciant,ii £i cei care munceau p°mântul au
format poporul de jos sau, în limba greac°, demosul. De aici
provine £i expresia de democrat,ie, care semnific° puterea sau
domnia exercitat° de c°tre popor. 

Grecia antic° 79

LECTURĂ

ADUNAREA POPORULUI � Principiul „ochi pentru ochi £i dinte pentru
dinte” era valabil £i în Grecia de alt° dat°. Citit,i o întâmplare extrem
de interesant° despre aceasta, care apart,ine unui istoric grec pe nume
Diodor din Sicilia (sec. I î. Hr.)!

Legile lui Kharondas: „Precum se spune, cea mai bizar° lege a lui
Kharondas s-a referit la amendamentele privitoare la legi. El a remar-
cat c° mult,imea celor care vor s° fac° reform° legislativ° nu fac decât
s° provoace zâzanie în popor £i s° distrug° legile deja existente. Din
acest motiv, el a propus ni£te legi mai aparte. Actualmente neobi£nuite,
a dispus, astfel, c° cel care dore£te s° aduc° modific°ri unei legi, în
momentul în care î£i prezint° propunerea, s° î£i lege de gât o funie £i
s° stea a£a pân° în momentul în care adunarea poporului nu ia o
decizie în ceea ce prive£te propunerea de lege cu care el a venit. Dac°
adunarea poporului (ecclesia) accepta propunerea f°cut°, atunci i se

¢tit, i cumva, ce anume reprezint° principiul:
„Ochi pentru ochi £i dinte pentru dinte”? Dac°
nu, revedet, i cele scrise la pagina 39!

Care a fost dezavantajul faptului c°, la
£edint,ele publice, fiecare dintre cei participant, i
putea propune noi legi? Cum anume au încercat
vechii greci s° remedieze aceast° situat, ie?

1. Ce este firul Ariadnei?
2. Din ce motiv circulat, ia monetar° a înlesnit practicarea
comert,ului? 
3. Cu ce s-au ocupat agricultorii £i meseria£ii atenieni?
4. Povestit, i despre viat,a copiilor atenieni! (Unde anume tr°iau, ce
înv°t,au, ce mâncau la prânz etc.?)
5. Ce este democrat, ia?

Atena Glorioas°

Peninsula Attica → Atena (ionienii).
Agricultur°: struguri, m°sline; oi, capre.
Me£te£uguri: olari (amfora), cioplitori în
piatr°.
Comert, → navigat,ie dezvoltat° →bani.
Regalitate →republic° aflat° sub conducerea
aristocrat,iei →îmbog°t,irea unor membri ai
demos-ului → democrat,ie.

Unul dintre istoricii greci scrie urm°-
toarele despre soarta datornicilor: „Tot,i
erau datori celor bogat,i. Unii au devenit
sclavi, iar alt,ii au fost vândut,i în
str°in°tate/la str°ini. Mult,i au fost silit,i s°-
£i vând° pân° £i copiii – nu era nici o lege
care s° interzic° aceasta – sau pentru a
sc°pa de constrângerile creditorilor prefe-
rau s° p°r°seasc° localitatea lor de
ba£tin°.”

Ce anume am înv°t,at despre sclavia
rezultat° din datorii? (vezi lectura de dup°
lect, ia 10.)
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lua funia de la gât. Dac° nu se accepta proiectul de modificare a legii,
atunci respectivul trebuia strangulat. […]

Exista o lege potrivit c°reia dac° cineva scotea un ochi cuiva, atunci
trebuia s° i se scoat° £i lui un ochi. La un moment dat, unui om, care
nu mai avea decât un ochi, i s-a scos ochiul r°mas, astfel c° a orbit. El
a sust,inut c°, în cazul celui care a comis fapta, s-a pus problema
acord°rii unei pedepse trupe£ti mai îng°duitoare, aceasta în contrast cu
ceea ce a f°cut el atunci când a scos ochiul celui pe jum°tate orb. [...]
A considerat c°, doar atunci dreptatea ar fi deplin°, dac° celui care a
comis fapta i s-ar scoate ambii ochi. Numai astfel  pedeapsa putea fi
identic°. 

Întrucât persoana v°t°mat° a pus totul la suflet, £i-a luat curaj, a
prezentat adun°rii poporului situat,ia sa, £i-a deplâns nenorocirea com-
patriot,ilor s°i propunând modificarea legii. În final, £i-a pus o funie în
jurul gâtului £i a a£teptat pân° în momentul în care adunarea a dat
decizia. Vechea lege a fost invalidat°, modificarea a fost acceptat°, iar
cel care avea funia la gât £i-a putut salva viat,a.

80 Grecia antic°

21. SPARTA, STAT MILITAR

Am înv°t,at deja, destul de multe, despre cât de puternic era
influent,at° viat,a locuitorilor dintr-un stat de condit, iile mediului

înconjur°tor. Pe lâng° aceasta, viat,a lor mai putea fi influent,at° £i
de alt, i factori, ca de pild° relat, iile sociale dintre diferite grupuri

care tr°iau în cadrul aceluia£i stat. 

ÎNFIINT, AREA STATULUI SPARTAN

Dorienii care au migrat în peninsula Peloponez, au înfiint,at aici
state proprii. Ei au g°sit aici o populat,ie autohton° str°veche
format° din aheeni, pe care au supus-o, dup° care au început s-o
asupreasc°, transformându-i în sclavi. Ace£tia erau a£a-numit,ii
hilot,i. Soarta lor era considerat° a fi cea mai grea din întreaga

Repetat, i! Ce am înv°t,at în cuprinsul lect, iei
18 despre imigrarea dorian°?

În ce a constat factorul de risc pentru cel
care nu mai avea nici un ochi? Dezbatet, i voi
în£iv°, pentru a vedea dac° adunarea poporului
a luat o decizie corect°!

Imagini din t,inutul oraşului-stat Sparta. Gloria celui mai puternic oraş-stat grec – din punct de vedere militar – nu se poate 
observa în ruine măret,e, deoarece spartanii nu şi-au construit edificii somptuoase.
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Grecia antic° 81

lume greac°. Locuitorii din t,inuturile muntoase din jurul
Spartei au fost constrân£i s° pl°teasc° bir, în schimb se bucurau
de libertate. (Conform legendei, libertatea lor a fost „o r°splat°”
pentru faptul c° nu au încercat s° opun° rezistent,° armat°
cuceritorilor dorieni). Puteau participa chiar £i la Jocurile
Olimpice, îns°, fire£te, numai „sub culorile” Spartei. 

În cadrul acestui stat, grupul cel mai restrâns ca num°r era al
spartanilor liberi. Hilot,ii £i locuitorii din zonele muntoase erau
de zece sau de dou°sprezece ori mai numero£i decât spartanii
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LEGILE SPARTANE
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Numai în condit,iile în care r°mânet,i s°raci £i nici unul dintre
voi nu caut° s° devin° mai mare decât cel°lalt.” 
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În Sparta nu s-a impus democrat,ia ca form° de conducere
a statului, ci s-a mers pe formula regalit°t,ii. Polisul era 

În cuprinsul c°rt, ii de lectur°, c°utat, i
referiri la r°scoala hilot, ilor! Care s° fi fost fac-
torii care au condus la izbucnirea acestor
r°scoale?

P°mântul statului era împ°rt, it în loturi
egale între spartani. C°utau s° preîn-
tâmpine îmbog°t,irea interzicând folosirea
monedelor de aur £i argint, în locul lor
preferându-se cele de fier. În cazul acesto-
ra, era de prisos s° agoniseasc° foarte
mult, c°ci nici unul dintre negustorii care
veneau de afar° £i nici locuitorii din alte
polisuri grece£ti nu le acceptau, deci nu
d°deau nimic pentru ele. 

S° fi fost oare posibil faptul c° în Sparta
nu era interzis° folosirea monedelor de aur
£i argint? Citit, i textul din cartea de lectur°,
de la pagina 67, T, epe în loc de bani? apoi
r°spundet, i la întreb°rile ce urmeaz°!

Interziceau nu numai hainele £i bijuteriile str°lucitoare, ci £i
consumarea mânc°rii fine! Ei nu î£i preg°teau prânzul acas°, ci
se adunau un num°r de 15-20 de persoane care mâncau într-un
fel de agap° comun°. Tocmai din acest motiv, fiecare punea la
comun, în fiecare lun°, cele mai importante produse: f°in°,
brânz°, smochine £i carne. B°rbat,ii puteau mânca al°turi de
familiile lor, doar la ocazii foarte speciale. La aceste agape
comune, cel mai adesea se servea a£a-numita sup° neagr°. Ea
se preg°tea în felul urm°tor: carnea animalului era fiart° în sân-
gele propriu, acrit cu ot,et. 

Un c°l°tor care a venit în Sparta, dup° ce a gustat aceast°
sup°, a afirmat urm°toarele: „Nu e de mirare c° spartanii lupt°
cu un curaj dispret,uitor de moarte. Cu sigurant,° c° nici
locuitorii altor ora£e nu s-ar crampona de o asemnea viat,°. 

Care este diferent,a dintre regalitate £i republic°?

Ce credet, i, din ce motiv Sparta era condus°
de c°tre doi regi? Ce anume deducet, i din aceas-
ta referitor la puterea regal°?

condus simultan de c°tre doi regi care erau
ajutat,i în guvernare de c°tre sfatul
b°trânilor. Regii erau totodat° £i
conduc°torii o£tilor. Sfatul b°trânilor era
ales dintre spartanii care dep°£iser° vârsta
de 60 de ani, de c°tre adunarea poporului
prin aclamare. (Judec°torii, a£ezat,i într-o
înc°pere f°r° nici un fel de fereastr°, erau
atent,i la aparit,ia c°ruia dintre b°trânii
strig°tele erau mai puternice. Acela urma s°
intre în component,a sfatului.

Soarta hilot,ilor a fost diferit° în com-
parat,ie cu cea a sclavilor de pretutindeni
din Grecia. Ei aveau propria lor cas° £i
dispuneau de uneltele lor proprii. St°pânul
lor nu-i putea vinde £i nici izgoni. Ei nu
erau în proprietatea acelui spartan liber
pentru care lucrau, ci statul dispunea de ei.
Soarta lor era am°rât° doar de faptul c°,
oricând, puteau fi umilit,i £i tr°iau într-o
permanent° amenint,are. 

NT_33347_001-176__2017.indd   81 2017. 06. 07.   15:46



82 Grecia antic°

EDUCAT, IA

Odat° n°scut, copilul era prezentat de c°tre tat°l s°u în fat,a sfatu-
lui b°trânilor, care decideau dac° este suficient de voinic pentru
ca ulterior s° devin° un b°rbat puternic, binef°cut. Dac° li se
p°rea c° este boln°vicios sau c° prezint° diformit°t,i trupe£ti,
atunci îl l°sau s° moar° într-o cr°p°tur° de stânc°. Copiii nu
puteau cre£te acas° decât pân° la vârsta de 7 ani, dup° care
erau trimi£i s° tr°iasc° în cadrul unei tabere militare. 

Aici li se d°deau obligat,ii pe care le îndeplineau organizat,i
fiind în grupuri mici, sub conducerea celui mai destoinic £i mai
inteligent dintre b°iet,i. În cea mai mare parte a timpului se ocu-
pau cu instruirea trupului, cât prive£te instruirea spiritului nu
aveau în vedere decât deprinderea scrisului £i a cititului,
deprinderi pe care le exersau parcurgând poeziile lui Homer. 

Spartanii nu pret,uiau foarte mult £tiint,a. În aceste condit, ii, oare de
ce au considerat totu£i important° cunoa£terea poeziilor homerice?

Trebuiau s° învet,e s° îndure orice greutate £i orice durere.
Petreceau noaptea sub cerul liber, iar pentru a putea dormi î£i
confect,ionau câte un culcu£ din frunze £i plante. Primeau foarte
put,in de mâncare, iar cine fl°mânzea trebuia s° î£i g°seasc° sin-
gur hrana, cu rezerva c° nu avea voie s° fure. Cel care f°cea
aceasta, era aspru pedepsit. 

Între 20 £i 30 de ani serveau în cadrul armatei, locuind
invariabil în tabere militare aceasta chiar dac°, între timp, se
c°s°toreau. Nu-£i puteau vedea familiile decât rar sau în mare
tain°. Dup° ce dep°£eau vârsta de 30 de ani, puteau locui acas°,
dar nu erau scutit,i de obligat,ia de a mânca împreun° cu ceilalt,i. 

Despre educat, ia spartan° cea atât de celebr° mai putet, i citi £i alte
lucruri interesante în cuprinsul c°rt, ii de lectur° (→ pagina 69). 

Cât prive£te femeile spartane, obligat,ia lor principal° era
aceea de a na£te b°iet,i s°n°to£i, care ulterior trebuiau s° se
dovedeasc° apt,i pentru viat,a militar°. În momentul în care un
b°iat pornea la r°zboi, mama îi d°dea scutul, zicând urm°toarele
cuvinte: „Cu acesta sau pe acesta!” 

Cu mai mare drag î£i vedea fiul reîntors acas° decedat £i
întins pe scut, purtat fiind de c°tre camarazii s°i de arme, decât
învins, f°r° arme, £i fugit de la locul luptei. 

Copiii care cre£teau împreun° erau biciuit,i
din când în când – f°r° vreun motiv anume
– iar cei care suportau acest chin f°r° s°
scoat° vreun scrâncet primeau laude 
publice. 

Când tân°rul ajungea la maturitate, mai
era supus la o prob° inuman°. Era se
numea „ascunderea” (pe limba greac°:
kripteia) £i ea presupunea urm°torul lucru:
tinerii erau trimi£i în t,inuturile din afara
cet°t,ii, f°r° a avea la ei decât un pumnal £i
foarte put,in° mâncare. În timpul zilei, se
împr°£tiau £i se odihneau în locuri retrase,
iar noaptea ie£eau £i î£i procurau hran°
prin jaf. Dac° cumva vreunul dintre hilot,i
încerca s° î£i apere proviziile atunci pur £i
simplu îl ucideau. Dac° se temeau de
revolta hilot,ilor, atunci, la anumite inter-
vale de timp, spartanii îi ucideau f°r° nici
un motiv pe cei mai puternici dintre ei. 

Ce credet, i, care a fost scopul acestora,
în afara educ°rii spre cruzime?

În Sparta, erau dispret,uit,i cei care nu se
c°s°toreau £i la maturitate nu aveau înc°
copii. Se spunea despre ei c° înc°lcau una
din legile fundamentale ale statului: s°
asigure Spartei viitorii soldat,i de care era
atâta nevoie. Pedeapsa celui nec°s°torit
consta în aceea c°, într-o zi de iarn°, tre-
buia s° fac° înconjurul piet,ii dezbr°cat la
piele, aceasta în vreme ce trec°torii îl înju-
rau £i îl insultau. 

1. Cum anume sprijinea educat, ia £i legea fort,a militar° a statului
spartan?
2. Povestit, i despre felul de viat,° al copiilor din Sparta! (Cum au
tr°it, ce au înv°t,at, ce au mâncat etc.)
3. Facet, i o comparat, ie între felul de viat,° atenian £i cel spartan!
4. Ce credet, i, din ce motiv Sparta nu a dispus de ziduri de ap°rare
a cet°t, ii?

Sparta, statul militar

Partea sudic° a peninsulei Peloponez – Sparta.
Spartani liberi – hilot,i – locuitori din jur ce locuiau în apropierea
ora£ului.
Modul de viat,° spartan:
– legi → egalitatea oamenilor liberi
– educat,ie.

Soldat spartan pedestru,
redat în t,inuta sa militară.
Pe scut se poate vedea
litera greacă L. (Λ)
deoarece statul spartan
se mai numea şi Laconia.
� Ştit,i cumva, ce anume
înseamnă „vorbire laconi-
că”? Dacă nu, atunci
uitat,i-vă în dict,ionarul
explicativ! Oare de ce
tocmai locuitorii Spartei
erau cunoscut,i pentru 

acest gen de vorbire?
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acest gen de vorbire?

Armata persan° a reu£it s° supun° chiar £i ora£ele grece£ti din
Asia Mic°, care au fost obligate astfel s° pl°teasc° £i ele bir.
Grecii îns°, nu s-au împ°cat cu ideea supunerii fat,° de suvera-
nul Persiei. 

Situat,ia era cu atât mai grav° cu cât flota persan° – £i cea
fenician° din slujba Persiei – împiedica comert,ul liber.
Astfel, grecii nu reu£eau decât cu foarte mare dificultate s°-£i
procure produsele necesare, cereale cu prec°dere. 

Grecia antic° 83

22. B†T†LIA DE LA MARATON

În cuprinsul lecturii din cadrul celei de-a 17-a lect, ii, at, i putut citi
despre o anume prorocire legat° de regele Persiei (Vezi pagina 67.)
Din cele relatate, putem vedea cât de puternici au fost per£ii. Oare
mica Grecie putea lupta cu succes împotriva unui imperiu atât de

mare? 

UN IMPERIU R†S†RITEAN DE TEMUT

În secolul VI î. Hr., la r°s°rit de Elada s-a format un mare
imperiu. Cel mai faimos rege al s°u, Darius, a consolidat o
putere de temut care se întindea de la Nil £i Marea Mediteran°
pân° în India. Acesta era Imperiul Persan. T, °rile care au fost
supuse – printre ele Babilonul £i Egiptul! – trebuiau s°-i
pl°teasc° foarte mult bir. Astfel, în visteria regal°, s-a reu£it s°
se strâng° mai multe mii de tone de aur.

Scopul principal al Imperiului Persan s-a
raportat la o permanent° extindere teritori-
al°, prin neîncetate r°zboaie de cucerire.
Prin acest mod, regii per£i au reu£it s°-£i
sporeasc° efectivele militare, dobândind noi
surse de obt, inere a d°rilor. Suveranul
imperiului dispunea de drepturi nelimitate
în ceea ce prive£te viat,a £i moartea supu£ilor
s°i. El se intitula: „Regele regilor, regele
t,°rilor £i regele celor patru z°ri.” Mai simplu
spus, el era „Marele Rege.” Imperiul s°u
uria£ era compus din 20 de provincii, iar
fiecare dintre ele era condus° de c°tre un
guvernator fidel regelui. Suveranul voia îns°
s° cunoasc° în ce m°sur° ace£ti înalt,i
funct,ionari îi sunt cu adev°rat fideli? Oare ei
trimit regelui toate d°rile strânse sau mai
pun £i pentru ei câte ceva deoparte? Din
acest motiv, suveranul a angajat ni£te sluji-
tori speciali, care îl informau £i despre cea
mai palid° suspiciune de în£el°torie. Ace£tia
se numeau: „urechile regelui.” 

Cum anume au fost denumit, i fenicienii în
Antichitate?

Primul r°zboi dintre greci £i persani a
început în Asia-Mic°. Polisurile ioniene de
aici au declan£at un r°zboi de independ-
ent,° împotriva dominat,iei persane.

Locuitorii Atenei c°rui grup popula-
t, ional grecesc apart, ineau?

Imperiul Persan în timpul lui Darius I. � Care dintre culturile şi imperi-
ile studiate au ajuns să fie integrate în component,a Imperiului Persan?

� Ce credet,i, din ce motiv am prezentat şi drumurile pe hartă?
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Cel mai puternic ora£ al r°sculat,ilor a fost Miletul. Norocul, la
început, a surâs grecilor. Pentru a ajuta Miletul în confruntarea
sa cu per£ii, Atena a trimis un num°r de 20 de vase, îns°
armata persan° a fost mult prea puternic°, reu£ind astfel s°
obt,in° victoria într-un timp foarte scurt. Per£ii au ocupat ora£ul,
l-au jefuit, l-au incendiat, o parte a populat,iei a fost m°cel°rit°,
iar cealalt° a fost dus° în robie. 

Regele Darius a decis „s° dea o lect,ie” ora£elor grece£ti, în
mod deosebit ora£ului Atena pe care era extrem de sup°rat. A
pus chiar un slujitor s°-i aminteasc° de trei ori pe zi: „Doamne,
nu uita de atenieni!” Iar Darius nici nu a uitat. În anul 492 î. Hr.,
el a pornit cu o flot° puternic° împotriva Atenei, pe care dorea
s° o pedepseasc°, dar polisul „a fost salvat de c°tre Poseidon,
zeul m°rii”: flota persan° a fost prins° într-o furtun° puternic°,
chiar la promontoriul Athos. S-au scufundat 300 de vase,
pierind în valurile m°rii 20.000 de oameni.

C°utat, i pe hart° promontoriul Athos!

Darius a trimis, apoi, soli în polisurile grece£ti, care au cerut
pentru „Marele Rege” p°mânt £i ap°. Prin aceasta ei voiau s°
spun° c° vor ca grecii s° predea portul, respectiv s° li se închine
per£ilor. Multe dintre polisuri s-au însp°imântat £i au îndeplinit
cerint,a cu except,ia Atenei £i a Spartei. În Atena, solii au fost
aruncat,i într-o groap° adânc°, iar, în Sparta, au ajuns în fântân°:
„Dac° chiar vret,i p°mânt £i ap° – li s-a zis mesagerilor – acolo
vet,i g°si din bel£ug.”

Ce p°rere avet, i despre tratamentul aplicat solilor per£i? În ce
au avut grecii dreptate £i în ce nu? 

84 Grecia antic°

Cea mai temut° parte a armatei persane era
masa de arca£i pede£tri £i c°lare. Tocmai
de aceea, per£ii preferau, mai degrab°, s°
dea b°t°lia luptând la distant,°: prin
mi£c°ri de trupe executate foarte rapid din
diferite direct,ii, î£i apropiau du£manii
suficient de mult cât s°-i înfrâng° apoi,
acoperindu-i cu o ploaie de s°get,i. Armata
greac° era format° în mare parte din sol-
dat, i înzestrat, i cu armament greu: coifuri,
jambiere £i plato£e din fier. Ei luptau cu
s°bii, respectiv cu l°nci foarte lungi, iar pe
um°rul stâng t,ineau scuturi mari f°cute din
bronz. Când era vorba de atac, atunci se
constituiau în falang°. Aceasta însemna c°
se organizau în circa zece rânduri strânse,
unul dup° altul. Marile scuturi de bronz îi
ap°rau pe oameni, aproape asemenea
unei plato£e. În momentul declan£°rii
atacului, primul rând t,inea lancea înainte,
iar cei din spate î£i sprijineau armele în
aceeia£i pozit,ie, folosindu-se de umerii
lupt°torilor care erau în fat,a lor. Aceast°
falang° ar°ta ca o p°dure mi£c°toare de
l°nci. 

C°utat, i pe o hart° (în atlasul istoric) unde
era plasat ora£ul Milet! Din ce motiv era impor-
tant acest ora£ pentru per£i?

Stabilit, i pe hart° care era distant,a aproxi-
mativ° dintre Atena £i Milet? Câte zile a putut
dura drumul pe care vasele grece£ti l-au f°cut
pân° aici, aceasta în condit, iile în care un vas
grecesc din Antichitate str°b°tea pe zi aproxi-
mativ 20 de kilometri?

B†T†LIA DE LA MARATON

Marea ofensiv° persan° împotriva grecilor a pornit în vara
anului 490 î. Hr. Mai multe sute de vase persane au pornit din
Asia Mic°, îndreptându-se spre Peninsula Attica. Armata per-
san° a debarcat la 42 de kilometri de Atena, mai exact în partea
r°s°ritean° a peninsulei, în imediata apropiere a unui s°tuc
numit Maraton.

Arcaş persan şi soldat grec înzestrat cu armament greu (aşa-numitul
hoplit). � Prin ce anume diferă armamentul pe care îl au în dotare?
Care dintre ei este mai avantajat în bătălia corp la corp şi care în bătălia 

dată la distant,ă? 

„Atenienii au cunoscut o dezvoltare con-
tinu°. Nu doar în acest caz, ci peste tot se
poate vedea c° egalitatea este un aspect
pentru care merit° s° te str°duie£ti. ¢i ate-
nienii, cât au fost sub conducere despotic°,
în privint,a virtut,ilor militare, nu au fost cu
nimic mai presus decât alt,i vecini de-ai lor.
Dar îndat° ce au sc°pat de tiranie, pe
departe au devenit cei dintâi.”

(Herodot)

Ce credet, i, cel care tr°ie£te în tiranie de
ce nu este atât de viteaz în lupt°, ca £i cel
care tr°ie£te în democrat, ie?
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„Atenienii au cunoscut o dezvoltare con-
tinu°. Nu doar în acest caz, ci peste tot se
poate vedea c° egalitatea este un aspect
pentru care merit° s° te str°duie£ti. ¢i ate-
nienii, cât au fost sub conducere despotic°,
în privint,a virtut,ilor militare, nu au fost cu
nimic mai presus decât alt,i vecini de-ai lor.
Dar îndat° ce au sc°pat de tiranie, pe
departe au devenit cei dintâi.”

(Herodot)
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flota persan° a ajuns degrab° în apropierea portului atenian.
Aflând îns° c° armata greac° a sosit £i ea, „flota a mai z°bovit
acolo un timp f°r° a face nimic, dup° care s-a reîntors în Asia”
– a£a poveste£te istoricul grec Herodot. 

În scurt° vreme, au sosit la Atena £i 2.000 de spartani. Ei au
întârziat de la lupt° £i nu le-a mai r°mas decât s°-i laude pe
înving°tori, dup° care s-au întors acas°. 

Grecia antic° 85

La vestea sosirii armatei persane, la Atena s-a convocat
Adunarea Poporului. Cu aceast° ocazie, s-a decis ap°rarea
Greciei precum £i trimiterea, f°r° întârziere, a armatei la
Maraton! De asemenea s-a mai trimis £i o solie rapid° în
Laconia pentru a li se cere spartanilor sprijin militar. 

Câteva zile s-au scurs într-o agitat,ie extrem°. Pe câmpia de la
Maraton, ascun£i în spatele £ant,urilor , grecii spionau armata
persan°, v°zând cum aceasta î£i alinia în fat,a lor când soldat,ii
pedestra£i, când cavaleria. Per£ii erau de dou° ori mai numero£i
£i mai puternici decât grecii. 

Dup° câteva zile, atenienii condu£i de c°tre Miltiades au
primit vestea conform c°reia per£ii f°cuser° imprudent,a de a
retrage cavaleria. În aceste condit,ii, Miltiades a ordonat îndat°
atacul. Armata greac° a avansat în alergare rapid°. Atacul a fost
atât de surprinz°tor, c° nici m°car vestit,ii arca£i persani nu au
putut riposta de a£a natur°, încât s° le provoace grecilor pagube
foarte mari. Dup° o scurt° b°t°lie corp la corp, armata persan°
s-a retras în mare grab°, c°utându-£i refugiul pe vase. Grecii 
i-au urm°rit pân° aici, incendiind numeroase vase. Per£ii
suferiser° o mare înfrângere. 

Din cauza unei legi privitoare la religie pe
care o aveau, spartanilor le era absolut
interzis s° pun° mâna pe arme, pân° la
luna plin°. Au promis ajutor militar
Atenei, dar numai dup° £ase zile când
urma s° se vad° pe cer o lun° plin°. 

„Dup° ce s-au aranjat în format,ie, iar jert-
fa a p°rut a fi favorabil°, atenienii, auzind
porunca de asalt, au început s°-i atace pe
barbari în fug°. Per£ii s-au preg°tit s°
primeasc° atacul, dar erau convin£i c° ate-
nienii £i-au pierdut mint,ile £i alearg° la
pieire. Aceasta, întrucât au v°zut c° erau
put,ini la num°r £i asaltau f°r° a avea nici
cavalerie, £i nici arca£i. Barbarii numai la
aceasta se gândeau, atenienii, în schimb, 
s-au n°pustit asupra lor în rând închis, lup-
tând cu un curaj demn de remarcat.”
(Herodot, istoric grec, a tr°it aproximativ

în intervalul dintre anii 485-425 î. Hr.)

Cum numesc grecii unitatea de atac
pedestr°, care lupt° în maniera unui corp
foarte compact ?

Povestit, i în detaliu b°t°lia pe baza c°rt, ii de
lectur° (→pagina 72)! 

Oare cum se explic° faptul c°, în cadrul
acestei b°t°lii, armata persan° nu a folosit
uria£a sa cavalerie? La aceast° întrebare,
istoricii nici m°car în ziua de ast°zi nu au
reu£it s° dea un r°spuns precis. Se poate c°
tocmai atunci £i-au dus caii la ad°pat, odat°
cu rev°rsarea zorilor, sau poate c° deja i-au
urcat pe vase, cu scopul de a coborî în alt°
parte, tocmai în ideea de a ataca Atena.
Conform legendei, vestea victoriei a fost
dus° la Atena de c°tre un soldat, care a
alergat f°r° întrerupere 42 de kilometri.
Ajungând în piat,a central° a Atenei, doar
atât a reu£it s° mai spun°: „Am învins!”
dup° care, din cauza epuiz°rii fizice, a
c°zut la p°mânt £i a murit. Alergarea mara-
ton de la Jocurile Olimpice de ast°zi
aminte£te de acest eveniment. 

Potrivit celor ment,ionate de c°tre Herodot,
în b°t°lia de la Maraton au c°zut în jur de
6.400 de per£i £i doar 192 de atenieni.
Trupurile eroilor greci care au c°zut pe
câmpul de lupt° – potrivit unui obicei
str°vechi – au fost arse pe un rug funerar,
iar peste r°m°£it,ele lor a fost ridicat° o
movil° funerar°. Aceasta se mai poate
vedea £i ast°zi pe câmpia de la Maraton. 

Miltiades. La doi ani după victoria
de la Maraton, din cauza unui
eşec pe care l-a avut într-un
demers de ordin militar, a fost
acuzat de trădare. Deşi era rănit,
a fost întemnit,at unde, la scurt 

timp s-a şi stins din viat,ă.

Herodot: „Voi vorbi despre oraşele
mari şi mici deopotrivă. Aceasta
mai ales deoarece unele din cele
care au fost mari cândva, au
devenit mici, iar cele care în vre-
mea mea au ajuns mari, fuseseră
mici put,in mai înainte. Ştiind bine
faptul că fericirea omului nu este
durabilă, îmi voi aminti de ambele
deopotrivă.” Pe baza citatului
prezentat, încercat,i să caracterizat,i
metoda de scriere a istoricului! 
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86 Grecia antic°

23. UN NOU ATAC AL ARMATEI PERSANE

Dup° b°t°lia de la Maraton, ambele tabere au realizat faptul c°
r°zboiul nu era nici pe departe încheiat. Ambele armate se preg°teau

serios pentru confruntarea final°. 

PREG†TIRI ALE ARMATEI PERSANE

Regele Darius nu a mai prins cel de-al doilea r°zboi cu grecii.
La câtva timp dup° b°t°lia de la Maraton, el s-a stins din viat,°.
Urm°torul suveran a devenit fiul s°u cel mai mare, pe nume
Xerxes, care a decis c° va conduce o nou° expedit,ie contra gre-
cilor, în fruntea unei armate de peste 100.000 de soldat,i. Atacul
în sine a fost pornit în prim°vara anului 480 î. Hr. Timp de
£apte zile £i £apte nopt,i, uria£a armat° persan° a trecut, din Asia
spre Grecia, prin strâmtoarea Hellespontului, folosindu-se de un
puternic pod de vase.

PREG†TIRI ALE ARMATEI GRECE¢TI

Dup° victoria de la Maraton, în cadrul Adun°rii Poporului din
Atena, s-a discutat intens în leg°tur° cu un aspect ce constituia
o dilem°: consolidarea armatei terestre sau consolidarea
flotei. 

Într-un final, grecii au decis s° î£i consolideze flota: au votat
pentru construirea a peste o sut° de vase cu trei rânduri de
vâsle. În aceste condit,ii, flota greac° a ajuns s° dispun° de
aproape dou° sute de ambarcat,iuni. 

De data aceasta, spartanii nu au mai fost inactivi. Întrucât ei
au fost cei dintâi care au aflat de atacul preg°tit de c°tre per£i,
au convocat la o consf°tuire £i pe reprezentant,ii celorlalte ora£e-
state grece£ti. Deoarece o bun° parte dintre polisuri nu au
îndr°znit s° se lupte cu per£ii, au hot°rât s° nu participe nici la
consf°tuire. Cei care au venit, în schimb, au încheiat o aliant,°
militar°.

Cu aceast° ocazie, s-a decis c°, atât armata de uscat, cât £i
flota va sta sub conducerea spartanilor, iar înaintarea armatei
persane s° fie oprit° într-un loc pe care grecii îl agreau foarte
mult, £i anume strâmtoarea Termopile. 

Gândindu-v° la cele înv°t,ate pân° acum, dat, i un exemplu în care
dintre statele grece£ti au încheiat o aliant,° militar° în interesul unui
t,el important!

1. Care a fost cauza declan£°rii r°zboiului greco-persan?
2. Ce s-a întâmplat la promontoriul Athos?
3. Povestit, i b°t°lia de la Maraton!
4. Specificat, i, pe baza deciziilor sale, ce fel de om £i ce fel de
comandant a fost Miltiades!

B°t°lia de la Maraton

Expansiunea Imperiului Persan →←Hellada:
– ora£ele grece£ti ocupate trebuiau s° pl°teasc° tribut.
– comert,ul pe mare devenise mult mai dificil de realizat.
Atena £i Sparta nu s-au supus Imperiului Persan,
→ anul 490 î. Hr.: b°t°lia de la Maraton (Miltiades). 

Pentru a nu trebui s° treac° pe acolo unde, în
urm° cu cât,iva ani, furtuna distrusese cea
mai mare parte a flotei persane, regele
Xerxes a construit un canal de acces pe lâng°
promontoriul Athos. Acest canal era atât de
lat, încât puteau încape în el dou° vase mari
de r°zboi, plasate unul lâng° cel°lat. 

Iar pentru ca £i armata de uscat s° poat°
trece, s-a realizat un pod de vase peste
strâmtoarea Hellespontului, tocmai pentru
ca soldat,ii per£i s° poat° trece dinspre Asia
spre Europa. 

Pentru aceasta, init,ial, per£ii au întins
ni£te funii foarte puternice între cele dou°
maluri. Au a£ezat apoi peste ele scânduri
£i, în cele din urm°, au ad°ugat £i p°mânt
pe care l-au b°t°torit pentru a se înt°ri.
Podul era sust,inut pe dedesubt de c°tre
674 de vase! El a trebuit s° fie construit de
dou° ori, c°ci, într-o prim° faz°, a fost dis-
trus din cauza unei furtuni puternice.
Cuprins de furie, regele l-a executat pe cel
care conducea lucr°rile £i a dat ordin s° se
biciuie marea pentru c° a îndr°znit s° se
împotriveasc° „Regelui regilor”.

Conform unor scrieri grece£ti din
Antichitate, podul avea o lungime de 7 sta-
dioane. Calculat, i care este echivalentul în
metri! (V° ajut° lect, ia 19.)

Cei care sust,ineau armata pe uscat aduceau,
în prim plan, acel argument potrivit c°ruia £i la
Maraton învinseser° tot soldat,ii pede£tri.
Cei care mergeau pe principiul flotei con-
siderau c°, de fapt, comandantul suprem al
armatei persane va sosi pe mare, în con-
secint,°, b°t°lia decisiv° se va da tot aici.
Cel care a subliniat important,a ap°r°rii pe
mare, câ£tigându-i £i pe atenieni în
favoarea acestei idei, a fost un politician
care provenea dintr-o familie nobil°, dar
care s°r°cise. Numele s°u era Themistocles.
Evenimentele de mai târziu nu au f°cut
decât s° confirme punctul s°u de vedere. 

Arme descoperite la locul confruntării (Maraton).
În partea de jos a imaginii se poate vedea
mânerul din os al unei spade, iar deasupra sunt
vârfuri de săget,i, respectiv, un proiectil de 

praştie făcut din plumb 
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promontoriul Athos. Acest canal era atât de
lat, încât puteau încape în el dou° vase mari
de r°zboi, plasate unul lâng° cel°lat. 

Iar pentru ca £i armata de uscat s° poat°
trece, s-a realizat un pod de vase peste
strâmtoarea Hellespontului, tocmai pentru
ca soldat,ii per£i s° poat° trece dinspre Asia
spre Europa. 

Pentru aceasta, init,ial, per£ii au întins
ni£te funii foarte puternice între cele dou°
maluri. Au a£ezat apoi peste ele scânduri
£i, în cele din urm°, au ad°ugat £i p°mânt
pe care l-au b°t°torit pentru a se înt°ri.
Podul era sust,inut pe dedesubt de c°tre
674 de vase! El a trebuit s° fie construit de
dou° ori, c°ci, într-o prim° faz°, a fost dis-
trus din cauza unei furtuni puternice.
Cuprins de furie, regele l-a executat pe cel
care conducea lucr°rile £i a dat ordin s° se
biciuie marea pentru c° a îndr°znit s° se
împotriveasc° „Regelui regilor”.

Conform unor scrieri grece£ti din
Antichitate, podul avea o lungime de 7 sta-
dioane. Calculat, i care este echivalentul în
metri! (V° ajut° lect, ia 19.)

Cei care sust,ineau armata pe uscat aduceau,
în prim plan, acel argument potrivit c°ruia £i la
Maraton învinseser° tot soldat,ii pede£tri.
Cei care mergeau pe principiul flotei con-
siderau c°, de fapt, comandantul suprem al
armatei persane va sosi pe mare, în con-
secint,°, b°t°lia decisiv° se va da tot aici.
Cel care a subliniat important,a ap°r°rii pe
mare, câ£tigându-i £i pe atenieni în
favoarea acestei idei, a fost un politician
care provenea dintr-o familie nobil°, dar
care s°r°cise. Numele s°u era Themistocles.
Evenimentele de mai târziu nu au f°cut
decât s° confirme punctul s°u de vedere. 

Arme descoperite la locul confruntării (Maraton).
În partea de jos a imaginii se poate vedea
mânerul din os al unei spade, iar deasupra sunt
vârfuri de săget,i, respectiv, un proiectil de 

praştie făcut din plumb 
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B†T†LIA DE LA TERMOPILE

Armata de uscat, sub conducerea regelui spartan Leonidas, a
încercat s° opreasc° înaintarea armatei persane la strâm-
toarea Termopile. Acest loc a fost ales cu înt,elepciune de c°tre
spartani. Pe de o parte, locul era pr°p°stios, iar pe de alta, acesta
era str°juit de c°tre mare. Trec°toarea era atât de strâmt°, încât la
cele dou° capete nu putea trece decât o c°rut,°! În zadar erau
per£ii mult mai mult,i, nu puteau s°-i încercuiasc° pe ap°r°torii
greci. ¢i totu£i, regele Leonidas nu putea avea mari sperant,e de
victorie, deoarece armata persan° era mult prea puternic°! 

Timp de dou° zile, per£ii nu au putut str°punge ap°rarea gre-
cilor. Din cauza faptului c° b°t°lia se d°dea corp la corp, nici
arca£ii £i nici temuta cavalerie persan° nu au putut pricinui gre-
cilor pagube mari. Cu atât mai utile s-au dovedit a fi l°ncile gre-
cilor. Dar dincolo de toate armele, cel mai mult a contat moti-
vat,ia lupt°torilor: grecii liberi luptau pentru a-£i ap°ra t,ara, în
vreme ce per£ii luptau pentru recompense sau din team° c° vor
fi pedepsit,i. De multe ori ei au fost trimi£i la lupt° sub
amenint,area biciului. 

În cea de a treia zi, s-a g°sit un tr°d°tor care i-a spus lui
Xerxes c° exist° o c°rare ascuns° care poate conduce armata

Aceste vase mari de lupt° erau numite vase
cu trei nivele, deoarece vâsla£ii st°teau pe
trei nivele de b°nci situate una peste alta.
Grat,ie celor aproape 200 de vâsla£i, ambar-
cat,iunea putea înainta £i se putea întoarce
foarte repede. Partea din fat,° a navei, respec-
tiv vârful ei, se prelungea cu cât,iva metri sub
ap°, sub forma unui pinten din bronz sau din
fier. Se numea vârf de vas pentru împuns. Se
folosea aceasta tocmai pentru c°, la acest gen
de confruntare naval°, el avea menirea de a
str°punge vasul du£man în momentul
impactului. Vasul str°puns, se scufunda în
scurt° vreme. Un alt „truc” vestit era
urm°torul: un vas lua un mare avânt prin
aportul vâsla£ilor, se apropia cu vâslele
retrase de ambarcat,iunea rival° £i, prin fre-
care de aceasta, îi distrugea vâslele.

Un soldat spartan a auzit, la un moment
dat, vorbind pe un tovar°£ de lupt° care
spunea c° adversarii lor vor acoperi
soarele cu mult,imea s°get,ilor pe care le
vor slobozi din arcurile lor. Spartanul nu s-
a speriat, chiar a mult,umit pentru vestea pe
care o primise, spunând urm°toarele:
„Dac° per£ii vor întuneca soarele, atunci
m°car noi vom lupta la umbr°.” 

� Facet,i o comparat,ie între cele două desene. Pe baza căruia dintre ele putet,i descrie mai bine firul evenimentelor 
legate de bătălia propriu-zisă?

Vasul grecesc cu trei nivele de vâsle. În partea stângă jos a desenului
se poate vedea pintenul de metal. � Observat,i cum anume cârmuiau 

ambarcat,iunea! 

Armata persană, 

armata greacă. 

Bătălia de la Termopile redată pe o hartă, 
respectiv, pe un desen imaginar.
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persan° direct în spatele grecilor. De îndat° ce s-a l°sat seara,
soldat,ii de elit° ai lui Xerxes (a£a-numit,ii „nemuritori” ) au
început s° înainteze în mare tain° pe c°rarea amintit°...

Leonidas a aflat în zori despre tr°dare, realizând c° deja
b°t°lia este pierdut°. El le-a ordonat grecilor s° se retrag°,
r°stimp în care el cu cei 300 de spartani ai s°i va t, ine în loc
armata persan°. Au pierit cu tot,ii, dar sacrificiul lor nu a fost
zadarnic. Armata greac° s-a putut retrage în cea mai mare parte,
f°r° s° sufere pierderi majore. În acea b°t°lie au pierit 20.000 de
soldat,i persani, între care s-au aflat £i cei doi frat,i mai mari ai lui
Xerxes. Ulterior, trupurile soldat,ilor spartani c°zut,i pe câmpul
de lupt° au fost înmormântate într-un loc comun. În amintirea
lor, s-a gravat acolo urm°torul vers funerar:
„Aici ne odihnim cu tot,ii. Tu, c°l°torule, mergi £i d° de £tire
celorlalt,i spartani:
Am f°cut tot ceea ce ne-a cerut t,ara s° facem.”

Dup° înfrângerea grecilor, per£ii au ocupat întreaga Grecie
Central°, inclusiv Atena. 

B†T†LIA NAVAL† DECISIV†

În momentul în care £i-a f°cut aparit,ia flota persan°, în jur de
400 de nave grece£ti pluteau în golful cel strâmt situat între
t,°rmul continentului £i insula Salamina. (Aici per£ii nu dis-
puneau de o majoritate covâr£itoare în comparat,ie cu grecii,
aceasta în condit,iile în care flota lor era compus° din 450-500 de
nave de lupt°.) Comandantul flotei ateniene era Themistocles.
Init,ial, liderul spartan a decis c° trebuie s° duc° flota în alt°
parte pentru a da b°t°lia cu per£ii, aceasta înainte ca ei s° închid°
ie£irile strâmtorii marine. Apoi, Themistocles a remarcat c°
navele grece£ti de lupt°, mai sprintene, sunt în avantaj în
strâmtoarea cea îngust°, fat,° de navele persane, mult mai
greoaie £i mai „pântecoase”. Themistocles l-a atras pe Xerxes
într-o capcan°, obligându-l s° dea b°t°lia în acest loc. 

În dimineat,a luptei, Themistocles a t,inut o cuvântare de
îmb°rb°tare a soldat,ilor care luptau în flota greac°. Într-o parte
a golfului, pe insula Salamina, st°teau familiile soldat,ilor care

În condit,iile în care per£ii înaintau, popu-
lat,ia Atenei în cea mai mare parte, s-a
retras din timp. Femeile £i copiii au fost
primit,i de c°tre locuitorii altei insule,
Salamina. B°rbat,ii s-au îmbarcat pe vase.
Cei r°ma£i au încercat s° se opun° atacu-
lui persan, retr°gându-se în citadel°, dar
situat,ia lor era f°r° sperant,°. Cetatea a
c°zut repede, ap°r°torii ei au fost în totali-
tate m°cel°rit,i, iar ora£ul a fost jefuit £i
incendiat.

Bătălia navală de la Salamina. � Care fază a bătăliei este redată în cadrul desenului?

S° încerc°m urm°torul joc: punet, i-v° în
locul lui Leonidas! Ce s-ar fi întâmplat dac°
întreaga armat° greac° ar fi r°mas acolo în
strâmtoare, încercând s° t, in° în loc armata per-
san°? Ce s-ar fi întâmplat dac° întreaga armat°
greac° s-ar fi retras?
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24. ATENA DUP† MAREA VICTORIE

În deceniile de dup° victoria contra per£ilor, Grecia Antic° £i mai
ales Atena au intrat în a£a-numita epoc° de glorie. În Atena s-a

des°vâr£it democrat, ia, favorizat° tocmai de ridicarea nivelului de
prosperitate a ora£ului. 

ÎN CONDUCEREA STATULUI S-A IMPUS ADUNAREA
POPORULUI

În Atena, s-a convocat £i înainte Adunarea Poporului, îns° ea a
devenit mult mai important° dup° r°zboaiele persane, cu
prec°dere în secolul V î. Hr. Acum, ea beneficia deja de putere
de decizie în chestiunile cele mai importante ale cet°t,ii. 

Anual, Adunarea Poporului s-a convocat cam de 40 de ori.
¢edint,ele în sine se t,ineau pe coasta dealului situat în fat,a piet,ei
centrale din Atena. Fiecare cet°t,ean al Atenei cu drepturi
depline putea participa la discut,iile adun°rii. Ace£ti cet°t,eni cu
drepturi depline erau b°rbat,ii atenieni ce dep°£iser° vârsta de 20 de
ani, erau oameni liberi £i ambii lor p°rint,i se n°scuser° în Atena. 

În lect, iile anterioare s-a f°cut deja referire la convoc°rile
adun°rilor poporului. În ce chestiuni a decis atunci poporul atenian?
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priveau cu mult° îngrijorare ceea ce se întâmpla pe mare, în
vreme ce, pe partea cealalt°, Xerxes însu£i £i-a instalat tronul
împodobit cu aur pentru a putea privi lupta. În jurul lui, scribii
a£teptau s° consemneze pentru posteritate rezultatul luptei.
B°t°lia a început cu atacul flotei grece£ti. 

Planul lui Themistocles s-a realizat. Vasele persane, de mari
dimensiuni, s-au înghesuit în golful cel strâmt, încercând cu
greu s° se întoarc°. Tocmai atunci, pintenii de metal ai vaselor
grece£ti i-au £i str°puns. E£ecul persanilor a fost sporit £i de fap-
tul c° cei mai mult,i dintre ei nu £tiau s° înoate, astfel c° nu s-au
putut salva de pe vasele lor, care, din cauza impactului cu
ambarcat,iunile grece£ti, începeau s° se scufunde. Dintre soldat,ii
greci, foarte mult,i au putut înota pân° la insula Salamina. În
anul 480 î. Hr., grecii au obt,inut o victorie str°lucit° la
Salamina. În anul urm°tor, armata greac° reunit° a reu£it s°
înving° £i pe uscat. Dup° aceast° înfrângere, per£ii nu au mai
încercat s° cucereasc° Hellada. 

Termopile era o strâmtoare de uscat, iar Salamina era o strâm-
toare marin°. Cum anume i-a favorizat pe greci mediul geografic, în
ambele cazuri? 

Themistocles l-a indus de dou° ori în eroare
pe regele persan Xerxes, fapt care a contribuit
semnificativ la obt, inerea victoriei finale. În ce
anume au constat aceste dou° stratageme? (→
Cartea de lectur°, paginile 76 £i 78.)

Despre aceast° b°t°lie naval°, un istoric
grec a scris urm°toarele lucruri: „Grecii 
le-au venit de hac du£manilor lor pe toate
flancurile, obt,inând o str°lucit° victorie
naval° împotriva barbarilor. În decursul
b°t°liei, grecii au pierdut patruzeci de
vase, iar per£ii mai mult de dou° sute, f°r°
s° mai lu°m în calcul pe cele capturate
împreun° cu echipajele lor.”

Ce credet, i, din ce motiv au fost cu mult
mai mari pierderile suferite de flota per-
san°? 

Pân° la momentul convoc°rii Adun°rii
Poporului, viat,a de stat a Atenei era
încredint,at° în mâinile Sfatului celor 500
de membrii. Membrii acestui organism
erau desemnat,i prin tragere la sort,i dintre
b°rbat,ii de peste 30 de ani, care beneficiau
de drepturi cet°t,ene£ti depline. Fiecare
putea spera c°, m°car o dat° în viat,°, va fi
ales în cadrul acestui organism. Judec°torii
cet°t,ii erau, de asemenea, ale£i prin tragere
la sort,i. În ceea ce-l prive£te pe comandan-
tul militar acesta era ales prin intermediul
votului. În acest caz, întâmplarea nu putea
avea cuvânt, deoarece, din cauza
numeroaselor r°zboaie, cuno£tint,ele de
ordin militar erau fundamentale. Votul în
sine se f°cea prin ridicarea mâinii sau prin
aruncarea de pietre în vasul corespunz°tor.

Care este diferent,a dintre tragerea la
sort, i £i alegerea prin vot? (Gândit, i-v° la
reputat, ia celor ale£i prin cele dou°
modalit°t, i de desemnare în funct, iile respec-
tive!)

1. Cât, i ani s-au scurs între cele dou° r°zboaie greco-persane?
2. În ce a constat diferent,a fundamental° în ceea ce prive£te moti-
vat, ia luptei în cazul soldat, ilor greci £i persani, ce anume le-a dat
imbold grecilor?
3. Prin ce se aseam°n° £i prin ce se deosebesc cele dou° mari
b°t°lii din cadrul celui de-al doilea r°zboi greco-persan?

Noul atac al armatei persane

Preg°tiri ale armatei persane:
– flot° naval° puternic°,
– podul peste Hellespont.
Preg°tiri ale armatei grece£ti:
– Atena: flot° naval° puternic°
(Themistocles),
– aliant,° militar° între polisurile grece£ti
(sub conducerea Spartei).
În anul 480 î. Hr. are loc cel de-al doilea atac
persan:
– b°t°liile de la Termopile £i Salamina.
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Cet°t,enii decideau prin vot în chestiuni legate de pace sau
de r°zboi, judecau activitatea conduc°torilor cet°t,ii £i, nu în
ultimul rând, dezb°teau problemele financiare ale cet°t,ii.
Uneori izbucneau polemici violente £i tocmai din acest motiv,
pentru p°strarea ordinii, se organizau £i se aduceau la fat,a locu-
lui grupuri de arca£i, formate din sclavi. 

Fiecare dintre cet°t,enii Atenei avea £ansa de a ocupa oricare
funct,ie important° în cadrul cet°t,ii. Aceast° funct,ie nu putea fi
det,inut°, în general, mai mult de un an de zile. Doar funct,ia de
conduc°tor al armatei putea fi aceea în care cineva putea fi
reales, dup° ce î£i termina mandatul exercitat. De pild°, este
cazul lui Pericle, care a fost reales în aceast° funct,ie de 15 ori. 

Dac° se temeau de faptul c° un om ajungea s° acumuleze
foarte mult° putere, ca £i cum prin aceasta ar fi aproape s° devin°
rege, primejduind astfel democrat, ia – £i libertatea celorlalt,i –
atunci recurgeau la o form° de judecat° numit° ostracism. 
Dac° numele cuiva era scris de mai multe ori pe un ciob de lut
(ostraca), atunci respectiva persoan° era ostracizat°, adic°
trebuia s° p°r°seasc° Atena pentru un interval de timp de 10 ani,
dar î£i putea p°stra averea. 

Numele erau scrijelite pe cioburi de lut, pe care cei ce le foloseau le
t, ineau în palm°! Ce credet, i, de ce s-au folosit cioburile în acest scop?
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În cadrul Adun°rii Poporului, fiecare dintre
participant, i putea propune proiecte de legi.
Care a fost condit, ia impus° pentru acest drept?
Dac° nu v° amintit, i, atunci revedet, i lectura de
dup° lect, ia 20!

În timpul r°zboaielor greco-persane, s-a pro-
dus o ostracizare celebr°. În cadrul Adun°rii
Poporului s-a dezb°tut la un moment dat o
problem° controversat°: înt°rirea flotei sau a
armatei de uscat, pentru ca, într-un final, s° se
accepte planul lui Themistocles, acela de a
construi vase. Cu aceast° ocazie s-a produs
ostracizarea mai sus-amintit°. Adversarul lui
Themistocles a fost Aristeides. Despre el s-a
r°spândit zvonul cum c° ar urm°ri s° concen-
treze întreaga putere în mâinile sale, iar aces-
ta ar fi fost motivul pentru care sust,inea vari-
anta înt°ririi armatei de uscat. „Numai asta
mai lipse£te – spuneau nemult,umit,i cet°t,enii
– s°-£i fac° gard° personal°!” Tocmai din
acest motiv, au t,inut votul pe cioburi de lut,
alungându-l din Atena.

Dar chiar £i a£a, Aristeides a dovedit c°
p°mântul s°u natal este mai important pentru
el, decât puterea. Înainte de b°t°lia de la
Salamina, din team° c°, din r°zbunare, ar
putea trece de partea lui Xerxes, Adunarea
Poporului a decis c° Aristeides poate reveni
acas°. Într-o noapte, cu mult° îndr°zneal°, el
s-a strecurat printre vasele du£manilor £i l-a
c°utat pe Themistocles în cortul s°u. El i-a
spus acestuia urm°toarele: „S° l°s°m la o
parte disputa noastr° copil°reasc° £i s° ne
întrecem, mai degrab°, în salvarea Greciei,
tu ca £i comandant, iar eu ca £i sfetnic al t°u.”
În decursul luptei, prin vitejia sa, Aristeides a
dovedit c° a fost demn de încrederea pe care
i-a acordat-o Adunarea Poporului.

Unul din cei mai populari oameni politici
ai Atenei din secolul V î. Hr. a fost Pericle.
A fost un orator des°vâr£it, fapt recunoscut
chiar £i de c°tre adversarii s°i: „Atunci
când lua cuvântul în Adunarea Poporului,
arunca fulgere peste tot” – se spunea
despre el. Aceasta dovede£te c° a fost £i un
comandant militar str°lucit: în timpul celor
15 ani de comand°, a condus armata ateni-
an° de nou° ori spre victorie. Tot el a fost
cel care a condus opera de reconstruct, ie a
Atenei, distrus° dup° r°zboiul cu per£ii. 

În tot acest r°stimp, dispunea de foarte
mult,i bani, dar nu s-a gândit la propria sa
îmbog°t,ire. Nu a încercat s°-£i sporeasc°,
în nici un chip, acea avere pe care a
mo£tenit-o de la tat°l s°u, avere care nu era
nici ea de neglijat. Nu a avut decât un sin-
gur defect: era destul de vanitos. ¢i, întrucât
avea capul destul de lunguiet,, cum se
spunea „bulb de ceap°”, nu voia s° stea în
fat,a artistului pentru a fi sculptat, decât
numai dac° purta pe cap coiful s°u de lupt°. 

Dezbatere în Adunarea Poporului. � Cine anume nu putea lua parte la 
aceste dezbateri şi cine nu putea vota?

Pericle. „...şi-a format un asemenea
mod de expunere, care era asemenător
cu regimul său de viat,ă şi cu gândirea 
sa elevată” – scria despre el Plutarh.
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Cet°t,enii decideau prin vot în chestiuni legate de pace sau
de r°zboi, judecau activitatea conduc°torilor cet°t,ii £i, nu în
ultimul rând, dezb°teau problemele financiare ale cet°t,ii.
Uneori izbucneau polemici violente £i tocmai din acest motiv,
pentru p°strarea ordinii, se organizau £i se aduceau la fat,a locu-
lui grupuri de arca£i, formate din sclavi. 

Fiecare dintre cet°t,enii Atenei avea £ansa de a ocupa oricare
funct,ie important° în cadrul cet°t,ii. Aceast° funct,ie nu putea fi
det,inut°, în general, mai mult de un an de zile. Doar funct,ia de
conduc°tor al armatei putea fi aceea în care cineva putea fi
reales, dup° ce î£i termina mandatul exercitat. De pild°, este
cazul lui Pericle, care a fost reales în aceast° funct,ie de 15 ori. 

Dac° se temeau de faptul c° un om ajungea s° acumuleze
foarte mult° putere, ca £i cum prin aceasta ar fi aproape s° devin°
rege, primejduind astfel democrat, ia – £i libertatea celorlalt,i –
atunci recurgeau la o form° de judecat° numit° ostracism. 
Dac° numele cuiva era scris de mai multe ori pe un ciob de lut
(ostraca), atunci respectiva persoan° era ostracizat°, adic°
trebuia s° p°r°seasc° Atena pentru un interval de timp de 10 ani,
dar î£i putea p°stra averea. 

Numele erau scrijelite pe cioburi de lut, pe care cei ce le foloseau le
t, ineau în palm°! Ce credet, i, de ce s-au folosit cioburile în acest scop?

90 Grecia antic°

În cadrul Adun°rii Poporului, fiecare dintre
participant, i putea propune proiecte de legi.
Care a fost condit, ia impus° pentru acest drept?
Dac° nu v° amintit, i, atunci revedet, i lectura de
dup° lect, ia 20!

În timpul r°zboaielor greco-persane, s-a pro-
dus o ostracizare celebr°. În cadrul Adun°rii
Poporului s-a dezb°tut la un moment dat o
problem° controversat°: înt°rirea flotei sau a
armatei de uscat, pentru ca, într-un final, s° se
accepte planul lui Themistocles, acela de a
construi vase. Cu aceast° ocazie s-a produs
ostracizarea mai sus-amintit°. Adversarul lui
Themistocles a fost Aristeides. Despre el s-a
r°spândit zvonul cum c° ar urm°ri s° concen-
treze întreaga putere în mâinile sale, iar aces-
ta ar fi fost motivul pentru care sust,inea vari-
anta înt°ririi armatei de uscat. „Numai asta
mai lipse£te – spuneau nemult,umit,i cet°t,enii
– s°-£i fac° gard° personal°!” Tocmai din
acest motiv, au t,inut votul pe cioburi de lut,
alungându-l din Atena.

Dar chiar £i a£a, Aristeides a dovedit c°
p°mântul s°u natal este mai important pentru
el, decât puterea. Înainte de b°t°lia de la
Salamina, din team° c°, din r°zbunare, ar
putea trece de partea lui Xerxes, Adunarea
Poporului a decis c° Aristeides poate reveni
acas°. Într-o noapte, cu mult° îndr°zneal°, el
s-a strecurat printre vasele du£manilor £i l-a
c°utat pe Themistocles în cortul s°u. El i-a
spus acestuia urm°toarele: „S° l°s°m la o
parte disputa noastr° copil°reasc° £i s° ne
întrecem, mai degrab°, în salvarea Greciei,
tu ca £i comandant, iar eu ca £i sfetnic al t°u.”
În decursul luptei, prin vitejia sa, Aristeides a
dovedit c° a fost demn de încrederea pe care
i-a acordat-o Adunarea Poporului.

Unul din cei mai populari oameni politici
ai Atenei din secolul V î. Hr. a fost Pericle.
A fost un orator des°vâr£it, fapt recunoscut
chiar £i de c°tre adversarii s°i: „Atunci
când lua cuvântul în Adunarea Poporului,
arunca fulgere peste tot” – se spunea
despre el. Aceasta dovede£te c° a fost £i un
comandant militar str°lucit: în timpul celor
15 ani de comand°, a condus armata ateni-
an° de nou° ori spre victorie. Tot el a fost
cel care a condus opera de reconstruct, ie a
Atenei, distrus° dup° r°zboiul cu per£ii. 

În tot acest r°stimp, dispunea de foarte
mult,i bani, dar nu s-a gândit la propria sa
îmbog°t,ire. Nu a încercat s°-£i sporeasc°,
în nici un chip, acea avere pe care a
mo£tenit-o de la tat°l s°u, avere care nu era
nici ea de neglijat. Nu a avut decât un sin-
gur defect: era destul de vanitos. ¢i, întrucât
avea capul destul de lunguiet,, cum se
spunea „bulb de ceap°”, nu voia s° stea în
fat,a artistului pentru a fi sculptat, decât
numai dac° purta pe cap coiful s°u de lupt°. 

Dezbatere în Adunarea Poporului. � Cine anume nu putea lua parte la 
aceste dezbateri şi cine nu putea vota?

Pericle. „...şi-a format un asemenea
mod de expunere, care era asemenător
cu regimul său de viat,ă şi cu gândirea 
sa elevată” – scria despre el Plutarh.

Cet°t,enii atenieni considerau ca fiind foarte important s°
participe la solut,ionarea problemelor comune ale cet°t,ii sau,
altfel spus, s° politizeze. (Termenul de „politic°” provine din
cuvântul grecesc „polis”.) Pericle a oferit din banii statului un
fel de „diurn°” pentru cei care det,ineau funct,ii, aceasta tocmai
pentru ca £i cei s°raci s° poat° exercita demnit°t,i în cadrul
cet°t,ii. Astfel, pe durata îndeplinirii funct,iei primite, nu trebuiau
s° se întret,in° din cheltuial° proprie. 
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SCLAVI ¢I STR†INI

În Grecia, se lucra cu sclavi £i înainte de r°zboaiele persane,
îns°, num°rul sclavilor a crescut, ace£tia provenind din rândurile
prizonierilor de r°zboi. În perioada lui Pericle, în Atena, unul
din trei oameni era sclav. 

Sclavii proveneau a£adar din r°zboaie sau puteau fi cump°rat,i
la târgul de sclavi. Aici puteau fi cump°rat,i sau vândut,i la fel ca
£i orice alt° marf°. Erau vândut,i mai ieftin sau mai scump, în
funct,ie de cât de puternici erau, sau în funct,ie de ceea ce £tiau
s° fac°. Cel mai mare târg de sclavi era pe insula Delos.

Sclavii erau în proprietatea st°pânului (sau a statului) £i
nu beneficiau de nici o libertate personal°. Erau protejat,i de o
singur° lege prin care se interzicea uciderea lor. În rest, st°pânul
avea drepturi nelimitate asupra lor: îi putea bate sau îi putea
vinde. Îns° doar put,ini aveau parte de o asemenea soart° trist°.
În general, sclavii se puteau procura în schimbul unei sume
foarte mari de bani £i tocmai de aceea aveau grij° de ei. Dac°
unul dintre sclavi, de pild°, se pricepea foarte bine la o anume
meserie, atunci era considerat ca fiind foarte pret,ios. 

Pe lâng° cet°t,enii cu drepturi depline, (inclusiv membrii lor
de familie) £i sclavi, în Atena mai tr°iau £i str°ini. Venit,i din alte
polisuri, în general, se ocupau cu me£te£ugurile. Aveau o situat,ie
asem°n°toare cu cea a cet°t,enilor cu drepturi depline din polisul
în care s-au stabilit, cu diferent,a c° nu puteau avea p°mânt în
proprietate £i nici nu se puteau implica în rezolvarea prob-
lemelor cet°t,ii. 

S° nu credet,i c° activitatea pe care o desf°£urau sclavii sau

Arheologii au descoperit o mult, ime de
asemenea cioburi în acele locuri unde se
t, inuser° cândva £edint,ele Adun°rii Poporului.
Numele liderilor care se afirmaser° în conduce-
rea democrat, iei ateniene, au fost notate în 
general pe cioburi dure de lut. Oare de ce?

Sprijinirea s°racilor 

În Atena, exista o grij° manifestat° fat,° de
cei care £i-au pierdut rudele apropiate în
decursul luptelor, sau fat,° de cei care s-au
reîntors acas°, dar au r°mas infirmi. Mai
târziu, aceast° grij° s-a extins £i asupra
tuturor celor care erau incapabili de
munc°, sau erau infirmi. Erau îndrept°t,it,i
la acest ajutor mai ales cei lipsit,i de avere
£i cei care erau inapt,i pentru munc°. Un
consiliu format prin tragere la sort,i verifi-
ca acest drept. 
Pentru a-£i spori prestigiul, unii dintre
politicieni se raportau, din când în când, la
asemenea act,iuni caritabile. Unul dintre ei,
spre exemplu, £i-a deschis gr°dinile publi-
cului, pentru ca fiecare s° î£i poat° lua, în
voie, fructe. Cu ocazia s°rb°torilor mai
mari, carnea animalelor achizit,ionate pen-
tru sacrificiu, pe cheltuiala statului, era
fript° la fat,a locului £i consumat° pe loc.
(Sau carnea crud° era dus° acas° de
oameni £i preg°tit° acolo.) 

Situat,ia sclavilor era foarte diferit°. Cea
mai grea munc° o f°ceau cei care lucrau
în min°. Galeriile erau atât de strâmte,
încât cei care erau în interiorul lor lucrau
stând în genunchi sau culcat,i pe spate.
Intervalul de timp alocat muncii era de 10
ore. O soart° mult mai u£oar° o aveau
sclavii care lucrau în domeniul
me£te£ugurilor. În aproape toate atelierele
lucrau 1-2 sclavi. În atelierele în care se
construiau ambarcat,iuni, îns°, lucrau £i
peste o sut° de sclavi. Câ£tigau la fel de
mult ca £i un om liber; fire£te, de câ£tigul
lor dispunea st°pânul. Puteau p°stra, în 
general, o parte din bani, iar, în timp, î£i
puteau r°scump°ra libertatea. (A fost, de
pild°, un caz în care un sclav din Atena
care era foarte priceput în pictura pe vase,
a ajuns pân° acolo încât a cump°rat chiar
£i atelierul fostului s°u st°pân.) 

Sclavii statului se bucurau de condit,ii
mult mai bune, lucrând ca £i scribi,
mesageri sau paznici ai ordinii. 

Cioburi folosite la votul pe cioburi de lut. Pe ele se pot citi numele lui:
Aristeides, Kimon şi Themistocles, toate scrise cu litere greceşti.
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meseria£ii str°ini îi determina pe atenieni s° desconsidere
munca. Cet°t,enii liberi, cu drepturi depline în cadrul cet°t,ii,
pret,uiau £i ei munca foarte mult £i g°seau în ea mult°
bucurie. Ba chiar mai mult decât atât: pedepseau inactivitatea,
respectiv, pe cel care desconsidera munca altuia. „Nu este ru£ine
dac° cineva este s°rac, ci faptul c° nu se str°duie£te s° ias° din
s°r°cie prin munca sa.” – spunea cândva însu£i Pericle. 

În condit,iile în care sclavii f°ceau cea mai mare parte din tre-
burile gospod°re£ti, atenienii cu drepturi depline beneficiau de
foarte mult timp liber. Pe acesta îl consacrau rezolv°rii treburilor
cet°t,ii altfel spus, politizau, respectiv, se cultivau, de pild°
mergeau la teatru. 

92 Grecia antic°

LECTURĂ

O GRE¢EAL† A DEMOCRAT, IEI ATENIENE � Este ciudat faptul c°, dup°
str°lucita victorie de la Salamina, Themistocles £i-a încheiat viat,a ca
supus persan. Lucrurile s-au întâmplat în felul urm°tor: dup° victoria
contra per£ilor, Themistocles ar fi vrut s° fac° din Atena unul din cele
mai puternice polisuri grece£ti. Acest fapt nu a atras simpatia Spartei,
el încercând s° ajung°, într-un final, £i la încheierea unei p°ci cu per£ii.
Relele intent,ii £i invidia compatriot,ilor s°i, împreun° cu învinuirile
repetate ale celor care simpatizau cu Sparta i-au subminat autoritatea,
în decursul câtorva ani. La aproximativ 10 ani de la str°lucita victorie
de la Salamina, Themistocles a fost ostracizat din Atena, fiind 
considerat periculos pentru democrat,ia atenian°! Nu cunoa£tem care
au fost mai exact acuzat,iile care i s-au adus. Ulterior, în absent,a sa, a
fost învinuit de complicitate cu per£ii (în vremea aceea, era cea mai
grav° acuzat,ie), motiv pentru care a fost condamnat la moarte. 

Dup° mai mult timp de pribegie, Themistocles £i-a g°sit refugiu în
Asia-Mic°. I-a scris o scrisoare regelui persan, cerându-i ca peste un
an – r°stimp în care voia s° învet,e limba persan° – s° îl primeasc° în
regatul s°u. La termenul solicitat, suveranul l-a primit „binevoitor” pe
cel care fusese odinioar° marele s°u adversar. Ba chiar mai mult decât
atât, potrivit obiceiului persan de atunci, i-a mai £i dat lui Themistocles
în st°pânire o mare proprietate. În momentul în care a pornit din nou
r°zboi contra grecilor, a vrut s° t,in° cont de sugestiile celui ostracizat.
Themistocles nu a fost dispus s° fac° aceasta, motiv pentru care, se
spune, a ales s° î£i pun° cap°t zilelor.

(Dup° periodicul Historia, nr. 1989/6)

Din ce motiv au fost atenienii invidio£i pe
Themistocles? (V° ajut° textul din cartea de
lectur°, de la pagina 78.)

Pe baza celor ment, ionate, dovedit, i c° ostra-
cizarea lui Themistocles a fost cu adev°rat o
gre£eal° a democrat, iei ateniene!

1. Care erau acele funct, ii pentru care se tr°gea la sort, i, respectiv,
cele care erau alese în cadrul Adun°rii Poporului? Din ce motiv
se f°cea aceast° diferent, iere?
2. Când anume se t, inea votul pe cioburi de lut?
3. Ce înseamn° cuvântul: „a politiza”?
4. Care dintre sclavi se bucurau de o situat, ie mai bun° £i care se
confruntau cu o situat, ie mai grea?
5. Caracterizat, i-l pe Pericle pe baza textelor din manual, respec-
tiv, cele din cadrul c°rt, ii de lectur° (→ pagina 82)!

Atena dup° marea victorie

Rezolvarea unor chestiuni comune → Adunarea Poporului.
– Cet°t,eni ai Atenei cu drepturi depline.
Pericle.
Sclavi, str°ini. 

„Pericle a organizat totdeauna orice
s°rb°toare popular°, osp°t, sau procesiune
din ora£, concomitent cu ceva spectaculos £i
nu c°uta s°-i educe pe cet°t,eni prin pl°ceri
ordinare. În fiecare an, lansa pe ap° 60 de
ambarcat,iuni, cu trei nivele de vâsle, al c°ror
echipaj primea sold° timp de opt luni de zile
(adic° primea salariu militar), în acela£i timp
îns°, în timpul instruct,iei, înv°t,a me£te£ugul
navigat,iei.”
(Plutarh, un istoric de origine greac°, care
este celebru, în primul rând, pentru cunos-

cutele sale biografii)

Ce anume înt,elege autorul prin aceste
cuvinte: „pl°ceri ordinare”?

C°utat, i în cuprinsul manualului acel
desen care red° vasul dotat cu trei nivele de
vâsle!
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meseria£ii str°ini îi determina pe atenieni s° desconsidere
munca. Cet°t,enii liberi, cu drepturi depline în cadrul cet°t,ii,
pret,uiau £i ei munca foarte mult £i g°seau în ea mult°
bucurie. Ba chiar mai mult decât atât: pedepseau inactivitatea,
respectiv, pe cel care desconsidera munca altuia. „Nu este ru£ine
dac° cineva este s°rac, ci faptul c° nu se str°duie£te s° ias° din
s°r°cie prin munca sa.” – spunea cândva însu£i Pericle. 

În condit,iile în care sclavii f°ceau cea mai mare parte din tre-
burile gospod°re£ti, atenienii cu drepturi depline beneficiau de
foarte mult timp liber. Pe acesta îl consacrau rezolv°rii treburilor
cet°t,ii altfel spus, politizau, respectiv, se cultivau, de pild°
mergeau la teatru. 

92 Grecia antic°

LECTURĂ

O GRE¢EAL† A DEMOCRAT, IEI ATENIENE � Este ciudat faptul c°, dup°
str°lucita victorie de la Salamina, Themistocles £i-a încheiat viat,a ca
supus persan. Lucrurile s-au întâmplat în felul urm°tor: dup° victoria
contra per£ilor, Themistocles ar fi vrut s° fac° din Atena unul din cele
mai puternice polisuri grece£ti. Acest fapt nu a atras simpatia Spartei,
el încercând s° ajung°, într-un final, £i la încheierea unei p°ci cu per£ii.
Relele intent,ii £i invidia compatriot,ilor s°i, împreun° cu învinuirile
repetate ale celor care simpatizau cu Sparta i-au subminat autoritatea,
în decursul câtorva ani. La aproximativ 10 ani de la str°lucita victorie
de la Salamina, Themistocles a fost ostracizat din Atena, fiind 
considerat periculos pentru democrat,ia atenian°! Nu cunoa£tem care
au fost mai exact acuzat,iile care i s-au adus. Ulterior, în absent,a sa, a
fost învinuit de complicitate cu per£ii (în vremea aceea, era cea mai
grav° acuzat,ie), motiv pentru care a fost condamnat la moarte. 

Dup° mai mult timp de pribegie, Themistocles £i-a g°sit refugiu în
Asia-Mic°. I-a scris o scrisoare regelui persan, cerându-i ca peste un
an – r°stimp în care voia s° învet,e limba persan° – s° îl primeasc° în
regatul s°u. La termenul solicitat, suveranul l-a primit „binevoitor” pe
cel care fusese odinioar° marele s°u adversar. Ba chiar mai mult decât
atât, potrivit obiceiului persan de atunci, i-a mai £i dat lui Themistocles
în st°pânire o mare proprietate. În momentul în care a pornit din nou
r°zboi contra grecilor, a vrut s° t,in° cont de sugestiile celui ostracizat.
Themistocles nu a fost dispus s° fac° aceasta, motiv pentru care, se
spune, a ales s° î£i pun° cap°t zilelor.

(Dup° periodicul Historia, nr. 1989/6)

Din ce motiv au fost atenienii invidio£i pe
Themistocles? (V° ajut° textul din cartea de
lectur°, de la pagina 78.)

Pe baza celor ment, ionate, dovedit, i c° ostra-
cizarea lui Themistocles a fost cu adev°rat o
gre£eal° a democrat, iei ateniene!

1. Care erau acele funct, ii pentru care se tr°gea la sort, i, respectiv,
cele care erau alese în cadrul Adun°rii Poporului? Din ce motiv
se f°cea aceast° diferent, iere?
2. Când anume se t, inea votul pe cioburi de lut?
3. Ce înseamn° cuvântul: „a politiza”?
4. Care dintre sclavi se bucurau de o situat, ie mai bun° £i care se
confruntau cu o situat, ie mai grea?
5. Caracterizat, i-l pe Pericle pe baza textelor din manual, respec-
tiv, cele din cadrul c°rt, ii de lectur° (→ pagina 82)!

Atena dup° marea victorie

Rezolvarea unor chestiuni comune → Adunarea Poporului.
– Cet°t,eni ai Atenei cu drepturi depline.
Pericle.
Sclavi, str°ini. 

„Pericle a organizat totdeauna orice
s°rb°toare popular°, osp°t, sau procesiune
din ora£, concomitent cu ceva spectaculos £i
nu c°uta s°-i educe pe cet°t,eni prin pl°ceri
ordinare. În fiecare an, lansa pe ap° 60 de
ambarcat,iuni, cu trei nivele de vâsle, al c°ror
echipaj primea sold° timp de opt luni de zile
(adic° primea salariu militar), în acela£i timp
îns°, în timpul instruct,iei, înv°t,a me£te£ugul
navigat,iei.”
(Plutarh, un istoric de origine greac°, care
este celebru, în primul rând, pentru cunos-

cutele sale biografii)

Ce anume înt,elege autorul prin aceste
cuvinte: „pl°ceri ordinare”?

C°utat, i în cuprinsul manualului acel
desen care red° vasul dotat cu trei nivele de
vâsle!
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25. CULTURA ÎN TIMPUL LUI PERICLE
(¢TIINT, ELE ¢I ARTELE)

Victoria împotriva per£ilor, precum £i consolidarea democrat, iei a
schimbat foarte mult modul de viat,° al grecilor (al atenienilor cu

prec°dere). În aceast° perioad° au înflorit £tiint,ele £i artele.
Minunatele realiz°ri în plan arhitectural se pot vedea chiar £i ast°zi,

din p°cate îns°, numai sub form° de ruine. 

RECONSTRUCT, IA ATENEI

Chiar dac° au înfrânt armata persan°, dup° terminarea con-
frunt°rilor, Atena era în ruine. Reconstruct,ia s-a f°cut într-un
timp relativ scurt. Întâi de toate, au hot°rât s° reconstruiasc°
casele distruse, zidurile ora£ului, iar apoi portul în sine. Abia
dup° ce s-au f°cut toate acestea s-a putut trece la reconstruirea
ansamblului de edificii de pe Acropole (Citadela). 

ANSAMBLUL DE EDIFICII DE PE ACROPOLE

Acropolele, chiar £i în zilele noastre, se înscriu printre cele mai
faimoase monumente arhitecturale din lume. Din ansamblul edi-
ficiilor sale, se distinge în mod deosebit templul zeit,ei Atena:
Partenonul. Construct,ia în sine a fost dus° la îndeplinire sub
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nienii, folosim banii luat,i de la ei, pentru
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înfrumuset,°rii ora£ului nostru.” Pericle îns°
i-a convins, explicând c° Atena este deja
foarte bine înzestrat° din punct de vedere
militar, având nave £i alte asemenea dot°ri,
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Partenonul are o lungime de 70 de metri. A
fost construit în întregime din marmur° alb°.
În p°rt,ile mai scurte, construct,ia dispune de
un num°r de câte 8 coloane, iar în p°rt,ile mai
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aproape c° nici nu se putea vedea – constituie
o celul°, f°r° ferestre. Aici st°tea statuia zeit,ei
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sculpturile, respectiv basoreliefurile care
împodobeau templul.

Partenonul astăzi
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polemizeze despre chestiunile de interes comun ale cet°t, ii. Tot
aici se mai audiau £i expunerile celor mai cunoscut,i filosofi . 

Sculptura greac° are marele merit de a fi înzestrat umani-
tatea cu cele mai minunate realiz°ri din acest domeniu. Myron,
spre exemplu, £i-a dobândit o mare faim° grat,ie statuilor sale
care redau diferit,i atlet,i, înving°tori în competit,iile sportive.
Într-una din realiz°rile sale, denumit° Arunc°torul de disc, el a
reu£it s° redea foarte bine momentul de dinaintea arunc°rii 
discului . Artistul a surprins p°rt,ile trupului, fiecare cu 
caracteristicile sale proprii. Cel mai celebru sculptor al vremii
a fost îns° Fidias. În afar° de basoreliefuri, respectiv 
ansamblul statuar de pe Acropole, tot el a fost cel care a mai
realizat £i statuia lui Zeus din Olimp. 

Pe Acropole a fost plasat° statuia zeit,ei
Atena, înalt° de 10 metri, ridicat° din
prada de r°zboi a b°t°liei de la Maraton.
Ea a fost, de asemenea, creat,ia sculptoru-
lui Fidias. De pe navele care se apropiau
de Atena, se putea vedea, chiar de la dis-
tant,°, str°lucirea coifului £i vârfului de
lance pe care zeit,a o t,inea în mân°. De-a
lungul Drumului Sacru, care înainta pe
Acropole, au fost plasate acele blocuri de
piatr° pe care erau gravate deciziile
Adun°rii Poporului. 

Sculptorii £i alt,i me£teri care lucrau în
piatr° realizau, în general, trei tipuri
diferite de coloane. Primul tip este 
a£a-numita coloan° doric°, care prezint°
în partea superioar° un a£a-numit „capitel”
circular de sust,inere. Coloana ionic° este
mult mai zvelt° £i prezint° în partea supe-
rioar° un motiv decorativ cu linii, aranjate
în form° de melc. Finalmente, coloana
corintic° este cea mai împodobit° dintre
toate, prezentând în partea superioar° un
motiv decorativ care reprezint° un
m°nunchi de frunze de plante. 

Probabil aşa au arătat construct,iile de pe Acropole în timpul lui Pericle.
În spate, spre partea dreaptă, este Partenonul, iar în partea 

stângă statuia impunătoare a zeit,ei Atena. 

Un templu atenian. � Ce tip de coloane se pot 
observa în cadrul imaginii?

Coloane în stil doric, ionic şi corintic. � Pe baza imaginilor prezentate,
ment,ionat,i care sunt caracteristicile fiecărui stil în parte! Cum anume 
s-a descoperit capitelul stilului corintic? Citit,i despre aceasta în cartea de 

lectură (→ pagina 89). 

Myron: Aruncătorul de disc. � Din ce motiv atlet,ii din epoca modernă
nu au reuşit „să deprindă” din această statuie modul de aruncare a dis-
cului? � Răspunsul la această întrebare îl putet,i găsi în cuprinsul cărt,ii 

de lectură (→ pagina 88).
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TEATRUL

Teatrul grec era neacoperit, spectacolele având loc sub cerul liber.
Spat,iul pentru spectatori era situat într-o zon° înclinat° £i avea
form° de semicerc. În Atena, dar £i în alte locuri, teatrul era con-
struit, în general, pe coasta unui deal £i putea primi mai multe mii
de oameni. (În teatrul din Atena, înc°peau cam 18.000 de oameni,
dar erau £i asemenea teatre unde aveau loc chiar £i 44.000 de
spectatori!) Din amfiteatru, se putea vedea foarte bine pe scena
rotund°. Acolo st°tea corul al°turi de cei 2-3 actori. Act,iunea 
piesei de teatru era recitat° alternativ de cor sau era jucat° de
actori. Toate rolurile, inclusiv cele feminine, erau prezentate de
c°tre b°rbat,i, care purtau m°£ti. În fundalul din spate, se g°sea o
mic° cl°dire din lemn, în interiorul c°reia actorii î£i puteau 
schimba costumele £i m°£tile. Dac° în cadrul piesei se f°cea
referire £i la diferite zeit°t,i, actorii care jucau asemenea roluri
ap°reau în scen°, de obicei, deasupra cl°dirii respective. Aceasta
se f°cea cu ajutorul unei frânghii cu care actorul în cauz° era
legat, dup° care, prin intermediul unei macarale, el era ridicat ca
£i cum ar fi zburat peste incinta mai sus-amintit°. 

În timpul lui Pericle, cei s°raci puteau frecventa gratuit spec-
tacolele de teatru.

Grecia antic° 95

Spectacolele de teatru erau, de asemenea,
în strâns° leg°tur° cu o s°rb°toare reli-
gioas°, la fel ca £i Jocurile Olimpice, cu
diferent,a c° erau dedicate lui Dionisos,
zeul veseliei, al petrecerilor £i al rodniciei.
Programul spectacolelor de teatru se
raporta la vechile obiceiuri. În decursul
primei zile, se înconjura ora£ul cu statuia
zeului, dup° care aceasta era dus° în afara
zidurilor cet°t,ii, în Dumbrava Sacr° £i se
cântau cântece în fat,a ei. Dup° l°sarea
serii, cortegiul revenea cu tort,e £i cu statu-
ia zeului pe care o plasau în incinta teatru-
lui. În zilele urm°toare se prezentau spec-
tacolele de teatru propriu-zise. ¢i în acest
caz exista o competit, ie: se alegea un juriu
care decidea care dintre piesele prezentate
a fost cea mai bun°. Piesele începeau s° fie
jucate dimineat,a. Uneori, timp de 8-10
ore, se prezentau mai multe piese una dup°
alta. Tocmai de aceea, în teatrul din
Antichitate, nu se considera a fi o impo-
litet,e faptul c° privitorii mâncau £i beau, în
timpul spectacolului. Dac° se plictiseau,
începeau s° fluiere sau s° arunce cu fructe,
iar, dac° le pl°cea, aplaudau puternic. 

Teatru grec şi un loc plasat în tribună. Tribuna a fost concepută în aşa
fel, încât să se poată auzi peste tot ceea ce se vorbeşte pe scenă. La
ruinele teatrului din Epidauros, ghidul demonstrează acest lucru
turiştilor, scăpând o monedă pe scenă, iar clinchetul acesteia se face 

auzit chiar şi în rândul 55, cel mai de sus al tribunei. 
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¢TIINT, ELE

Una din cele mai importante realiz°ri ale medicinei grece£ti din
Antichitate a fost aceea c° s-a reu£it s° se descopere faptul c°
orice boal° î£i datoreaz° aparit,ia unor cauze naturale. S-a con-
siderat c° trebuie s° se caute care sunt aceste cauze, prin t,inerea
celui bolnav sub observat,ie. Medicii greci au realizat care este,
de fapt, rolul creierului în structura organismului uman. 

Au existat apoi £i asemenea astronomi greci care £i-au dat
seama de faptul c° P°mântul are form° sferic° £i c° se învârte în
jurul propriei sale axe. 

Istoriografia s-a n°scut tot în Grecia. Cel mai celebru
istoric, pe nume Herodot, înc° din perioada antic° a fost
supranumit: „P°rintele istoriei”. El a tr°it în secolul V. î. Hr.
A scris despre r°zboaiele greco-persane, dar, pân° s° se
raporteze la evenimentele propriu-zise, a prezentat cititorilor s°i
multe aspecte despre p°rt,ile aflate în conflict. Întrucât atunci
Imperiul Persan se bucura de o întindere uria£°, el a trebuit s°
fac° referire în cadrul lucr°rii sale la aproape toate popoarele £i
t,°rile din Orientul Antic. 

A colindat apoi aproape întreaga lume cunoscut° din acel
timp: a fost în Mesopotamia £i în Egipt. A scris despre piramide,
respectiv, despre maniera în care credea el c° au fost construite
toate aceste interesante construct,ii, care deja atunci erau atât de
vechi. El nu a notat doar evenimente istorice, ci £i observat,ii
extrem de interesante în leg°tur° cu agricultura popoarelor pe
care le-a v°zut, obiceiurile £i credint,ele lor.

96 Grecia antic°

Eschil £i Sofocle au fost celebrii drama-
turgi. Eschil, în perioada tineret,ii, a fost
soldat, luptând la Maraton £i la Salamina.
La aceasta se refer° £i piesa sa intitulat°
Per£ii. În cadrul ei, unul dintre personaje
vorbe£te în felul urm°tor despre b°t°lia de
la Salamina: „La început înc° f°cu fat,°
puhoiul persan/dar apoi în strâmtoare
mult,imea de vase se îngr°m°di/£i nici unul
s° se ajute pe altul nu putuse /c°ci cu cioc
de bronz lovindu-se unul pe altul/se
striveau, rupându-£i rândurile vâslelor...”

Explicat, i expresia la „lovitura ciocului
de bronz”!

Pe baza celor ment, ionate în versurile de
mai sus, dovedit, i faptul c° Themistocles a
ales foarte bine pe mare locul pentru
desf°£urarea b°t°liei!

Cartea de lectur° prezint° mai multe
informat, ii despre piesa mai sus-ment, ionat°
(→ pagina 77.). Citit, i, iar apoi r°spundet, i la
întreb°rile propuse în cuprinsul c°rt, ii de
lectur°!

Cel mai faimos medic grec a fost
Hipocrat. El a scris mai multe c°rt,i dedi-
cate £tiint,ei medicale. „Înainte de toate,
trebuie s° te preocupi s°-l vindeci pe cel
bolnav. Dac° pentru aceasta t,i se deschid
mai multe posibilit°t,i, atunci alege-o pe
cea care nu t,i se pare fundamentat° pe
miraculos. Prin aceasta se deosebe£te un
£arlatan de medicul con£tiincios care
cunoa£te £tiint,a. Nu doar medicul este cel
care trebuie s° fac° ceea ce este de f°cut,
ci £i omul care este bolnav, familia lui,
precum £i natura care le conduce pe toate”
– scria el.

În cadrul c°rui eveniment istoric am citit
despre Herodot?

¢i în Orientul Antic se obi£nuia s° se noteze
evenimentele istorice. De ce nu pot fi conside-
rate ca scriere istoric°?

1. Enumerat, i cele mai celebre construct, ii ale
Atenei!
2. Ce tip de coloane exist°?
3. Facet, i o comparat, ie între teatrul grec £i cel
de ast°zi!
4. În care dintre ramurile £tiint, ifice s-au dis-
tins grecii?
5. Cum anume a numit Herodot Egiptul? (vezi
lect, ia a 11-a)?

Cultura epocii lui Pericle

Construct,ii citadine: Acropole (Parthenonul).
Sculptur°: Fidias, Myron.
Teatru: Eschil, Sofocle.
¢tiint,e (medicin°, astronomie, istorie → Herodot).

Măşti de teatru. Aceste măşti
surprinzătoare reuşeau să întă-
rească până şi vocile actorilor.

� Ce fel de simt,ăminte
zugrăvesc aceste măşti?
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LECTURĂ

FAMILIA, COPIII ÎN GRECIA ANTIC† ¢I ÎN ZILELE NOASTRE � Fire£te,
exist° foarte multe deosebiri în ceea ce prive£te felul de viat,° al copii-
lor greci din Antichitate, raportat la condit,iile de viat,° de care dis-
punet,i voi, în vremurile de ast°zi. Dar nici nu at,i crede £i câte
asem°n°ri se pot distinge în acest sens! S° lu°m spre exemplu acor-
darea unui nume pentru cel nou-n°scut. Acesta era ceea ce noi numim
ast°zi prenume sau nume de botez, iar mai târziu, dac° trebuia s°-£i
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îl lua cineva, îl cre£tea dup° care îl vindea ca soldat sau ca £i sclav. Au
existat £i cazuri când sugarul abandonat pe marginea drumului, nu a
reu£it s° supraviet,uiasc°. Ast°zi, fire£te, etica £i legile noastre nu per-
mit un asemenea comportament inuman.

Copiii mici, la fel ca £i cei de ast°zi, aveau £i ei pe-atunci juc°rii cu
care se jucau. Desigur acestea erau obiecte simple, corespunz°toare
epocii, de pild° p°pu£i din lut, ale c°ror mâini £i picioare se învârteau
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Copiii r°mâneau lâng° mama lor, dar b°iet,ii, în cea mai mare parte
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de 6 ani.) Elevii erau instruit,i de c°tre profesor chiar în zona porticu-
lui cl°dirii. În cazul copiilor mai înst°rit,i, ei erau condu£i în acest loc
de c°tre un sclav care purta numele de „paidagogos” (însot,itor de
copil). De aici provine £i termenul de „pedagog” pe care îl folosim în
zilele de ast°zi. El îl £i a£tepta pe copil pân° când î£i termina lect,iile,
dup° care îl conducea acas°, ducându-i toate obiectele pe care le
folosea la £coal°. Între timp, veghea ca acel copil s° nu ajung° în vreun
anturaj necorespunz°tor. Pentru deprinderea scrisului £i cititului, elevii
foloseau t°blit,e de lemn acoperite cu un strat subt,ire de cear°, iar pen-
tru gravarea literelor recurgeau la bastona£e ascut,ite. Pe aceste t°blit,e,
gre£elile erau mult mai u£or de corectat decât, spre exemplu, pe caie-
tele de ast°zi. Doar se tr°gea peste t°blit,° cu partea cea lat°, situat° în
cel°lalt cap°t al bastona£ului £i „pagina” devenea din nou neted°! 

În ce consta materia de înv°t,°mânt? Considerau ca fiind important
s° se cunoasc° opera lui Homer, s° se învet,e cântatul £i muzica instru-
mental°. Cine nu £tia s° cânte din flaut, s° danseze sau s° foloseasc°
spre exemplu lira, acela nu era considerat a fi un om de valoare com-
plet°. Foarte mult,i au înv°t,at regulile versificat,iei, astfel c° cei erudit,i
erau în m°sur° s° compun° poezii folosind orice tem° ca surs° de
inspirat,ie. În educat,ia £colar°, un rol important îl juca £i sportul. În
Sparta, „materia de înv°t,°mânt” era put,in diferit°. Aici, cel mai mare
accent se punea pe faptul c° tinerii trebuiau s° se preg°teasc° pentru a
deveni buni soldat,i. (Despre aceasta îns°, at,i putut afla mai multe în
lect,ia referitoare la Sparta.)

O păpuşă realizată din lut, cu mâinile şi 
picioarele mobile.

Profesor de muzică care învat,ă un băiat să
cânte la tilincă dublă. Grecii au t,inut foarte mult
la ideea ca şi copiii lor să ştie să cânte la instru-
mente muzicale. Muzica era inseparabilă de
poezie, mai ales în condit,iile în care multe ver-
suri au fost scrise pentru a fi cântate, respectiv,
pentru a fi citite în acompaniamentul unui instru-
ment muzical. Muzica, de altfel, a jucat un rol
deosebit de important în cadrul sărbătorilor reli-
gioase, mai ales în cazul acelora în care se 

prezentau dansuri şi drame. 
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98 Grecia antic°

26. IMPERIUL LUI ALEXANDRU CEL MARE

Epoca de glorie a democrat, iei grece£ti nu a durat mult: abia un
r°stimp de 50 de ani! ¢i pe ruinele acestei democrat, ii, s-a cl°dit unul

din cele mai puternice imperii. Întemeierea sa se leag° de numele
unui om, care este considerat a fi cel mai mare comandant de o£ti al

Antichit°t, ii. Se numea Alexandru cel Mare. 

ASCENSIUNEA STATULUI MACEDONIAN

Nu cu mult timp dup° înfrângerea per£ilor, Hellada a fost
m°cinat° de unele tensiuni interne. Lumea greac° s-a divizat în
dou° tabere, una sub conducerea Atenei, iar cealalt° sub
conducerea Spartei. Ca urmare a r°zboiului pustiitor, Grecia a
fost totalmente epuizat°. Pe lâng° aceasta, independent,a
polisurilor, aflate în conflict, a început s° fie puternic amenint,at°
de c°tre o nou° mare putere: Macedonia.

Macedonia este situat° în partea nordic° a Peninsulei
Balcanice. Locuitorii ei, macedonienii, erau rude mai
îndep°rtate cu grecii. 

C°utat, i sau interesat, i-v°: Macedonia de ast°zi poate fi privit° ca
urma£a Macedoniei din perioada Antichit°t, ii?

Scopul ambelor aliant,e a fost acela de a
deveni st°pânul întregii Grecii. Celelalte
ora£e, care s-au opus Atenei, i-au cerut
acesteia s° redea „independent,a elen°”
sau, cu alte cuvinte, s° desfac° acea
aliant,° care se constituise înc° din vremea
r°zboaielor persane, £i s° nu mai
perceap° nici un fel de dare. Pericle,
fire£te, nu a fost dispus s° ofere aceast°
concesie. 

În aceste condit,ii, s-a declan£at un
r°zboi între polisurile grece£ti.

Citit, i în cartea de lectur° (→ pagina 91)
care au fost cauzele acestui r°zboi!

Sparta era mai puternic° pe uscat, iar
Atena pe mare. S-a întâmplat c° armata
spartan° a pustiit satele £i gr°dinile din
jurul Atenei – oamenii s-au refugiat
înapoia zidurilor ora£ului – în timp ce sol-
dat,ii flotei ateniene au incendiat porturile
din peninsula Peloponez. Situat,ia a fost cu
atât mai dificil° cu cât, în Atena plin° de
refugiat,i, o treime din populat,ie a fost
afectat° de o epidemie de cium°. Printre
ace£tia s-a num°rat £i Pericle.

În ultimii ani ai r°zboiului, Sparta a
ajuns s° se impun°, astfel c° ea a dictat
condit,iile p°cii. Atena a trebuit s° distrug°
zidurile cet°t,ii – în aceste condit,ii a r°mas
f°r° ap°rare – £i a mai trebuit s°-£i predea
flota de r°zboi. Nici Sparta nu a putut s° se
simt° totalmente înving°toare, deoarece în
acest r°zboi lung a pierdut foarte mult,i
soldat,i. 

În t,inuturile care au fost atinse de
r°zboi, populat,ia a s°r°cit foarte mult. Din
cauza luptelor date, oamenii nu £i-au mai
putut cultiva p°mântul, atelierele
me£te£ug°re£ti au fost pustiite, iar cele mai
multe dintre case au fost incendiate.

Au fost îns° £i asemenea oameni, care 
s-au îmbog°t, it. Oare din ce anume s-au
putut îmbog°t, i în timpul r°zboiului sau în
urma sa? 

Profitând de resursele bogatelor mine de aur care se g°seau
pe tot întinsul provinciei, unul dintre regii macedonieni a reu£it
s° organizeze cea mai puternic° armat° a acelor timpuri.
Una din cele mai importante înnoiri pe care le-a adus aceast°
armat° a fost aceea c° ea a transformat vechea falang° greac°
(vezi lect,ia 22) în a£a-numita falang° macedonian°. Aceasta a

Falanga macedoniană apărea asemenea unui zid uman care nimicea 
tot ceea ce întâlnea în cale.

Aruncător de pietre. � După părerea voastră, 
cum funct,iona această maşinărie?
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presupus un num°r de 16 soldat,i, pu£i în rând unul lâng° altul,
soldat,i care t,ineau în mân° câte o lance deosebit de lung° (putea
ajunge £i la 5-6 metri.) Întreaga format,iune militar° amintea de
un uria£ arici în mi£care. În aceste condit,ii, adversarii nici m°car
nu se puteau apropia. 

Nici chiar ora£ele, care beneficiau de ziduri puternice de
ap°rare, nu mai puteau prezenta sigurant,° în fat,a macedonienilor
cuceritori. Agresorii foloseau în lupta lor ma£ini de asediu, adic°:
arunc°toare de pietre £i de s°get,i, precum £i berbeci de spart ziduri. 

V°zând puterea regalit°t,ii macedoniene, majoritatea
polisurilor grece£ti a recunoscut faptul c° acesta este singurul
stat care ar putea restabili pacea în Elada. În aceste condit,ii,
se putea relua, cu succes, lupta împotriva vechiului adversar,
care era Imperiul Persan! ¢i, întrucât macedonienii se înrudeau
ca £i popor cu grecii (au £i preluat cultura greac°), dominat,ia lor
nu li se p°rea grecilor a fi una str°in°. 

În parte pe calea convingerii, în parte prin constrângere mili-
tar°, Macedonia a atras de partea sa polisurile, realizând
aliant,a panelen°. Liderii acestei aliant,e au decis s° înceap° „un
r°zboi de pedepsire” îndreptat împotriva Persiei. 

Oare din ce motiv au decis s° numeasc° acest r°zboi ca fiind unul
„de pedepsire”?

Pret,ul p°cii s-a dovedit a fi unul mare! Tot,i grecii au devenit
supu£i ai regelui Macedoniei. Perioada democrat,iei grece£ti a
ajuns la sfâr£it. Oricare dintre polisuri, care a încercat s° se
r°zvr°teasc° împotriva st°pânirii Macedoniei, a avut de suportat
consecint,e din cele mai grave: unul din aceste ora£e a fost ras de
pe fat,a p°mântului de c°tre armata macedonian°, iar locuitorii ei
au fost vândut,i sclavi. Spre ne£ansa Imperiului Persan, în
aceast° perioad° a ajuns pe tronul Macedoniei un tân°r capabil,
f°r° pereche, al c°rui nume era Alexandru cel Mare (a domnit
între anii 336-323 î. Hr.)

Alexandru a avut 20 de ani când a devenit rege £i a det, inut tronul
pân° la moarte. Cât, i ani a avut când s-a stins din viat,°?

IMPERIUL LUI ALEXANDRU CEL MARE

Înc° din perioada copil°riei, Alexandru s-a f°cut remarcat prin
curajul £i inteligent,a sa ascut, it°. Odat°, tat°lui s°u – care atunci
era rege al Macedoniei – i-a fost prezentat un cal deosebit de fru-
mos. Dar, pe cât era el de frumos, pe atât era de s°lbatic, astfel c°
nu l°sa pe nimeni s°-l încalece. Se ridica necontenit în dou°
picioare. Alexandru i-a cerut tat°lui s°u s°-l lase s° încerce £i el o
dat°. A dat fuga spre el £i, luându-l de frâu , l-a întors cu fat,a
spre soare, aceasta deoarece a remarcat faptul c° propria umbr°
este aceea care îi provoac° team° calului. Un timp, l-a mângâiat,
l-a lini£tit, apoi i-a s°rit în spate, începând s°-l c°l°reasc°. 

În perioada tineret,ii sale, Alexandru l-a avut al°turi pe unul
din cei mai celebri înv°t,at,i ai Antichit°t,ii, pe Aristotel. El a fost
acela care l-a instruit, f°cându-l s°-i plac° poemele eroice ale lui
Homer despre r°zboiul troian. 

Fire£te, cei mai mult,i dintre greci nu se
gândeau numai la vechile pagube care 
le-au fost pricinuite. Ei s-au bucurat de
acest „r°zboi de pedepsire” deoarece
aveau în vedere mai ales legendara bog°t,ie
a visteriei regelui persan, respectiv ora£ele
înfloritoare care erau în Orient. 

Împotriva dominat,iei macedoniene,
cuvânta unul din cei mai celebri oratori ai
vremii, Demostene. El a devenit orator,
dovedind o uria£° voint,°, mai ales în con-
dit,iile în care, înc° din copil°rie, suferea
de un defect de vorbire. Potrivit lui
Plutarh, el a reu£it s° î£i vindece bâlbâiala
declamând în timp ce t,inea sub limb° pie-
tricele. ¢i-a înt°rit vocea, rostind versuri
sau fragmente de discurs în timp ce fugea
sau urca un povârni£ abrupt. Era deja cele-
bru prin discursurile pe care le t,inea la
judec°torie când a fost nevoit s° poli-
tizeze. El a remarcat faptul c° dominat,ia
macedonian° însemna, de fapt, sfâr£itul
democrat,iei, motiv pentru care folosea
orice ocazie pentru a se opune macedonie-
nilor. Odat° a spus urm°toarele lucruri
despre regele macedonian: „...nu doar c°
nu e grec, nici m°car nu e un barbar
originar dintr-un t,inut al c°rui renume e
demn de stim°. E un nimeni din
Macedonia, unde mai devreme nu se putea
cump°ra nici barem un sclav, care s° fie
bun la ceva!”

Alexandru cel Mare în luptă (mozaic). „Aşa gândea că, cu cât primeşte
mai mult de la tatăl său, cu atât va avea mai put,ine lucruri pe care el le 

va avea de dus la îndeplinire.” (Plutarh)
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A dispus s° se copieze un exemplar din aceast° carte pentru
b°iat – pe atunci, înc° nu se puteau tip°ri c°rt,i – exemplar pe
care acesta £i-l t,inea într-o mic° cutie ce era pus° sub perna sa.

Care este titlul celor dou° poeme eroice ale lui Homer? (Dac° nu
v° amintit, i, uitat, i-v° la pagina 70.)

Oare din ce motiv tocmai acest poem a devenit lectura preferat° a
lui Alexandru?

Init,ial, Alexandru £i-a înt°rit domnia în Grecia, apoi a trecut
în Asia £i Africa. Întâi de toate, a atacat teritoriile de margine ale
Imperiului Persan (de pild° Egiptul) unde persanii erau privit,i ca
ni£te cuceritori. El a reu£it s° înving° armata regelui persan în
mai multe b°t°lii £i, pe parcursul campaniei sale militare, a
ajuns pân° la fluviul Ind. A ocupat teritorii mai mari decât tot,i
cuceritorii precedent,i.

Urm°rit, i pe hart° drumul parcurs de c°tre armata lui Alexandru
cel Mare! 

Cu ajutorul h°rt, ii prezentate, având al°turi £i atlasul geografic,
urm°rit, i asupra c°ror state actuale £i-a extins st°pânirea imperiul lui
Alexandru cel Mare!

În teritoriile cucerite, el a încercat s°-£i impun° st°pânirea
prin mijloace pa£nice. De pild°, a sust,inut c°s°toriile mixte
dintre greci £i persani. Cu ocazia propriei sale c°s°torii,
Alexandru a mai însurat înc° 10.000 de soldat,i greci cu fete per-
sane (nunta de la Susa). În Egipt, potrivit obiceiurilor locale, a
domnit ca £i rege-zeu. 

Care a fost denumirea pe care a avut-o în Egipt institut, ia
monarhic°?

100 Grecia antic°

În timpul campaniei sale împotriva
Imperiului Persan, Alexandru a ajuns la un
moment dat într-un ora£ din Asia Mic°, în
Gordion, unde a v°zut celebrul „nod gor-
dian”. Era o frânghie încâlcit°, legat° pe
un car £i într-o a£a manier° înnodat°, c° nu
i se vedea cap°tul nic°ieri. Se spunea, cel
care reu£ea s° desfac° nodul urma s° fie
st°pânul lumii. Când Alexandru a auzit
aceasta, f°r° s° mai stea mult pe gânduri, a
luat sabia £i, dintr-o lovitur°, a despicat
nodul în dou°, adic° astfel a „dezlegat
nodul”.

„Când, în absent,a tat°lui s°u, i-a primit pe
solii regelui persan într-una din ocazii, £i a
discutat cu ei, i-a captivat cu adev°rat cu
amabilitatea sa. Nu le-a pus nici o între-
bare copil°reasc° lipsit° de însemn°tate. 
I-a întrebat despre lungimea drumurilor,
despre posibilit°t,ile c°l°toriei în interiorul
teritoriului, despre persoana regelui persan
însu£i: este r°zboinic? Sunt per£ii viteji?
Cât de puternici sunt soldat,ii?” 

(Plutarh)

Cuceririle lui Alexandru cel Mare. � Teritoriile căror culturi şi imperii studiate până acum au fost ocupate de către regele
macedonian? � Din ce motiv a ales el Babilonul ca centru al imperiului său? Pe hartă am însemnat cele mai importante 

bătălii ale sale. Identificat,i, cu ajutorul unei hărt,i istorice, care au fost locurile acestor bătălii!
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A dispus s° se copieze un exemplar din aceast° carte pentru
b°iat – pe atunci, înc° nu se puteau tip°ri c°rt,i – exemplar pe
care acesta £i-l t,inea într-o mic° cutie ce era pus° sub perna sa.

Care este titlul celor dou° poeme eroice ale lui Homer? (Dac° nu
v° amintit, i, uitat, i-v° la pagina 70.)

Oare din ce motiv tocmai acest poem a devenit lectura preferat° a
lui Alexandru?

Init,ial, Alexandru £i-a înt°rit domnia în Grecia, apoi a trecut
în Asia £i Africa. Întâi de toate, a atacat teritoriile de margine ale
Imperiului Persan (de pild° Egiptul) unde persanii erau privit,i ca
ni£te cuceritori. El a reu£it s° înving° armata regelui persan în
mai multe b°t°lii £i, pe parcursul campaniei sale militare, a
ajuns pân° la fluviul Ind. A ocupat teritorii mai mari decât tot,i
cuceritorii precedent,i.

Urm°rit, i pe hart° drumul parcurs de c°tre armata lui Alexandru
cel Mare! 

Cu ajutorul h°rt, ii prezentate, având al°turi £i atlasul geografic,
urm°rit, i asupra c°ror state actuale £i-a extins st°pânirea imperiul lui
Alexandru cel Mare!

În teritoriile cucerite, el a încercat s°-£i impun° st°pânirea
prin mijloace pa£nice. De pild°, a sust,inut c°s°toriile mixte
dintre greci £i persani. Cu ocazia propriei sale c°s°torii,
Alexandru a mai însurat înc° 10.000 de soldat,i greci cu fete per-
sane (nunta de la Susa). În Egipt, potrivit obiceiurilor locale, a
domnit ca £i rege-zeu. 

Care a fost denumirea pe care a avut-o în Egipt institut, ia
monarhic°?

100 Grecia antic°

În timpul campaniei sale împotriva
Imperiului Persan, Alexandru a ajuns la un
moment dat într-un ora£ din Asia Mic°, în
Gordion, unde a v°zut celebrul „nod gor-
dian”. Era o frânghie încâlcit°, legat° pe
un car £i într-o a£a manier° înnodat°, c° nu
i se vedea cap°tul nic°ieri. Se spunea, cel
care reu£ea s° desfac° nodul urma s° fie
st°pânul lumii. Când Alexandru a auzit
aceasta, f°r° s° mai stea mult pe gânduri, a
luat sabia £i, dintr-o lovitur°, a despicat
nodul în dou°, adic° astfel a „dezlegat
nodul”.

„Când, în absent,a tat°lui s°u, i-a primit pe
solii regelui persan într-una din ocazii, £i a
discutat cu ei, i-a captivat cu adev°rat cu
amabilitatea sa. Nu le-a pus nici o între-
bare copil°reasc° lipsit° de însemn°tate. 
I-a întrebat despre lungimea drumurilor,
despre posibilit°t,ile c°l°toriei în interiorul
teritoriului, despre persoana regelui persan
însu£i: este r°zboinic? Sunt per£ii viteji?
Cât de puternici sunt soldat,ii?” 

(Plutarh)

Cuceririle lui Alexandru cel Mare. � Teritoriile căror culturi şi imperii studiate până acum au fost ocupate de către regele
macedonian? � Din ce motiv a ales el Babilonul ca centru al imperiului său? Pe hartă am însemnat cele mai importante 

bătălii ale sale. Identificat,i, cu ajutorul unei hărt,i istorice, care au fost locurile acestor bătălii!
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Alexandru a murit de tân°r, de friguri (malarie). Dup°
moartea sa, cei mai capabili dintre generalii s°i au luptat
îndelung între ei pentru a obt,ine conducerea imperiului, dar nici
unul nu a reu£it s° înving°. Imperiul lui Alexandru s-a
destr°mat în mai multe state mai mici, care îns°, în com-
parat,ie cu polisurile, erau uria£e. 

Prezentat, i pe o hart°, spre ce locuri a init, iat Alexandru expedit, ii!

Putet, i g°si înc° multe lucruri interesante despre Alexandru în
cartea de lectur° (p. 93-96)!

R†SPÂNDIREA CULTURII GRECE¢TI ÎN R†S†RIT

În teritoriile cucerite de c°tre Alexandru, mai ales în noile ora£e,
s-au stabilit mult,i greci, între ei fiind mult,i înv°t,at,i £i arti£ti.
Venind aici, ei au adus cultura greac° din Epoca de Aur. În aces-
te condit,ii, cultura greac° £i cea r°s°ritean° s-au îmbinat ast-
fel c°, în domeniul £tiint,elor £i artelor s-au realizat creat, ii minu-
nate. 

V° putet, i imagina o asemenea statuie impun°toare al c°rei policar
doar put, ini pot s°-l redea? (cartea de lectur°, p. 96)

Grecia antic° 101

Ca suveran al lumii cucerite, Alexandru
cel Mare a fost preocupat de numeroase
lucruri. A organizat expedit,ii £tiint,ifice
pentru a scoate la lumin° din ce motiv se
revars° Nilul, apoi a intent,ionat s° car-
tografieze drumul naval spre India. A vrut,
de asemenea, s° reorganizeze falanga de
a£a natur°, încât s°-i poat° include în rân-
dul soldat,ilor macedonieni pe arca£ii £i
arunc°torii de sulit,° persani. Între pla-
nurile sale exista £i ideea de a pune la
punct sistemul de canale din Peninsula
Arabic° £i Mesopotamia. Din toate aceste
planuri îns° nu s-a îndeplinit nici unul din
cauza mort,ii sale premature. S°n°tatea sa a
fost £ubrezit° £i de faptul c° a consumat
adesea foarte mult vin.

În Alexandria, s-a construit una din cele
mai mari biblioteci din Antichitate. Este
vorba despre cunoscutul Museion, unde se
p°strau în jur de jum°tate de milion de
manuscrise, opera celor mai renumit,i
înv°t,at,i ai Antichit°t,ii. Museion-ul nu a
fost doar bibliotec°, ci £i £coal° superioar°
£i centru £tiint,ific, toate într-o singur° mare
cl°dire. În incintele acesteia, se traduceau
în limba greac° cele mai cunoscute opere
ale vremii, de pild° prima parte a Bibliei,
adic° Vechiul Testament. În Museion, era
£i locul de activitate al celor mai mari
savant,i ai vremii care se ocupau de medi-
cin° sau de £tiint,ele naturii. Pe insula din
fat,a portului ora£ului era farul de la Pharos,
spre bucuria navigatorilor. În timpul zilei,
se recurgea la oglinzi, iar noaptea la foc,
pentru a da semnale luminoase. Turnul
avea 120 de metri în°lt,ime, iar lumina sa se
putea vedea noaptea de la o distant,° de 60
de kilometri! Ora£ul Pergamon era celebru
pentru pergamentul denumit dup° el,
respectiv pentru zidurile sale puternice £i
pentru uria£ul altar, dedicat lui Zeus. Mai
era denumit £i „Noua Aten° a R°s°ritului”. 

Dintre realiz°rile minunate ale sculpto-
rilor vremii se pot enumera: Statuia Nike ,
precum £i grupul statuar Laocoon £i fiii s°i.

Cercetat, i, cine a fost Laocoon! 

1. De ce polisurile grece£ti s-au ridicat unul împotriva celuilalt?
Care au fost consecint,ele acestui r°zboi?
2. Din ce motiv a ajuns Macedonia s° fie cea care a unificat teri-
toriile grece£ti?
3. Care au fost acele însu£iri umane care l-au f°cut pe Alexandru un
mare rege?
4. Care au fost acele teritorii care au intrat în component,a imperiu-
lui condus de c°tre Alexandru cel Mare?
5. Ce schimb°ri s-au petrecut în teritoriile cucerite de c°tre el?

Imperiul lui Alexandru cel Mare

R°zboi între Atena £i Sparta → sl°birea pute-
rii celor dou° polisuri principale.
Macedonia → unificarea lumii grece£ti.
Alexandru cel Mare → înfrângerea Imperiului
Persan → mare imperiu → r°spândirea cul-
turii grece£ti.

Altarul lui Zeus din Pergamon
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102 Grecia antic°

RECAPITULARE

1. Facet,i o comparat,ie între religile: egiptean° £i iudaic° £i cea gre-
ceasc°. Prezentat,i asem°n°rile £i deosebirile.

2. Ce anume reprezint° urm°toarele zeit°t,i: Zeus, Hera, Ares,
Hefaistos, Pallas Atena, Afrodita?

3. Prin ce anume sunt celebre urm°toarele locuri: Olimpul £i
Delosul?

4. Despre care dintre populat,iile grece£ti am studiat? Când anume au
migrat în Peninsula Balcanic° £i unde anume s-au stabilit?

5. Din ce motiv poeziile lui Homer nu trebuie privite doar ca ni£te
creat,ii literare, ci £i ca surse istorice?

6. Care au fost principalele produse obt,inute în Grecia în agricultur°,
respectiv, în domeniul me£te£ugurilor? Cu ce anume s-au mai ocu-
pat grecii antici?

7. Urm°toarele perioade istorice au fost amestecate. Punet,i-le în
ordine cronologic°: perioada lui Pericle, formarea polisurilor,
perioada cretan° £i micenian°, venirea dorienilor, perioada lui
Alexandru cel Mare, r°zboaiele greco-persane.

8. Care au fost acei factori care au consolidat, în cazul grecilor,
con£tiint,a aceleia£i identit°t,i? Dat,i exemple de aliant,e militare!

9. Facet,i o comparat,ie între Atena £i Sparta! (Viat,a locuitorilor,
structurile sociale, ocupat,ii, cultura.)

10. Între care evenimente £i denumiri geografice se poate face o
leg°tur°/corelat,ie: Olimp, Hellespont, Corint, Alexandria?

11. Care este leg°tura dintre regalitate, republica condus° de c°tre
aristocrat,ie £i democrat,ie? Facet,i o comparat,ie între Adunarea
Poporului din Sparta £i cea din Atena: care a fost rolul acesteia în
fiecare din cele dou° polisuri?

12. Din ce motiv a început r°zboiul greco-persan? Relatat,i eveni-
mentele cele mai importante! Avet,i grij° s° ment,ionat,i locul
b°t°liilor, comandant,ilor £i anii în care au avut loc confrunt°rile!

13. Caracterizat,i cultura greac°! (Construct,ii, sculptur°, teatru, medi-
cin°, istorie.)

14. Cine a fost: Homer, Darius, Miltiades, Herodot, Xerxes,
Themistocles, Leonidas, Pericle, Fidias, Myron, Sofocle,
Alexandros?

Pentru o lectur° suplimentar°, recomand°m urm°toarele titluri:

1. Szabó Árpád: A trójai háború. Bp., 1971.
2. Szabó Árpád: Hellász hôsei. Bp., 1985.
3. Szabó Miklós: Hellász fénykora. Bp., 1975.
4. Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék. Bp., 1967.
5. Bíró-Csorba-Rékassy: Évezredek hétköznapjai. Bp., 1983.
6. Jávor Ottó: Mesék Héraklészrôl. Bp., 1980.
7. Kertész István: Ókori hôsök, ókori csaták. Bp., 1985.
8. Kertész István: A görög-perzsa háborúk. Bp., 1990.
9. Alan Johnston: Az archaikus görög világ. Bp., 1984.
10. Roger Ling: A klasszikus görög világ. Bp., 1986.
11. Lengyel Dénes: Ókori bölcsek nyomában. Bp., 1981.
12. Vojtech Zamarovsky: A görög csoda. Bratislava, 1980.
13. M. I. Finley – H. W. Pleket: Az olimpiai játékok elsô ezer éve. Bp.,
1980.

GRECIA ANTIC†

În mileniul al doilea î. Hr., grupuri de popu-
lat,ii grece£ti s-au stabilit în partea sudic° a
Peninsulei Balcanice. Init,ial, s-au ocupat de
cre£terea animalelor, de cultivarea fructelor
£i a m°slinelor. În Grecia, marea este
aproape pretutindeni, iar insulele £i golfurile
sunt potrivite pentru porturi. Grecii au fost
excelent,i navigatori, iar, în viat,a lor, navi-
gat,ia a jucat un rol important. 

Potrivit dispunerii geografice, grecii nu au
tr°it într-un stat unitar. Ora£ele-stat
(polisurile) erau conduse, la început, de c°tre
frunta£i, respectiv proprietarii de teren.
Poporul de jos (demosul) care se ocupa de
navigat,ie, comert, £i me£te£uguri a reu£it s°
impun°, pentru prima dat° în istorie, în cele
mai dezvoltate polisuri, domnia poporului –
democrat,ia. În toate chestiunile esent,iale,
decidea Adunarea Poporului. Dup° înfrân-
gerea Imperiului Persan, Atena a devenit
polisul grec cu cea mai mare putere. Aici s-a
consolidat mai departe democrat,ia, iar con-
struct,iile impun°toare au scos în evident,°
prosperitatea ora£ului. 

Când opozit,ia dintre Atena £i Sparta a con-
dus la r°zboiul între polisurile grece£ti,
Macedonia a reu£it s° î£i asigure dominat,ia
asupra Eladei. Regele s°u, Alexandru cel
Mare, prin cuceririle sale, a creat un imperiu
de o întindere nemaiv°zut°. De£i acest
imperiu s-a destr°mat rapid, cultura greac°
s-a r°spândit pe imensul s°u teritoriu. 

NT_33347_001-176__2017.indd   102 2017. 06. 07.   15:46



102 Grecia antic°

RECAPITULARE
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Poporului din Sparta £i cea din Atena: care a fost rolul acesteia în
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b°t°liilor, comandant,ilor £i anii în care au avut loc confrunt°rile!
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În mileniul al doilea î. Hr., grupuri de popu-
lat,ii grece£ti s-au stabilit în partea sudic° a
Peninsulei Balcanice. Init,ial, s-au ocupat de
cre£terea animalelor, de cultivarea fructelor
£i a m°slinelor. În Grecia, marea este
aproape pretutindeni, iar insulele £i golfurile
sunt potrivite pentru porturi. Grecii au fost
excelent,i navigatori, iar, în viat,a lor, navi-
gat,ia a jucat un rol important. 

Potrivit dispunerii geografice, grecii nu au
tr°it într-un stat unitar. Ora£ele-stat
(polisurile) erau conduse, la început, de c°tre
frunta£i, respectiv proprietarii de teren.
Poporul de jos (demosul) care se ocupa de
navigat,ie, comert, £i me£te£uguri a reu£it s°
impun°, pentru prima dat° în istorie, în cele
mai dezvoltate polisuri, domnia poporului –
democrat,ia. În toate chestiunile esent,iale,
decidea Adunarea Poporului. Dup° înfrân-
gerea Imperiului Persan, Atena a devenit
polisul grec cu cea mai mare putere. Aici s-a
consolidat mai departe democrat,ia, iar con-
struct,iile impun°toare au scos în evident,°
prosperitatea ora£ului. 

Când opozit,ia dintre Atena £i Sparta a con-
dus la r°zboiul între polisurile grece£ti,
Macedonia a reu£it s° î£i asigure dominat,ia
asupra Eladei. Regele s°u, Alexandru cel
Mare, prin cuceririle sale, a creat un imperiu
de o întindere nemaiv°zut°. De£i acest
imperiu s-a destr°mat rapid, cultura greac°
s-a r°spândit pe imensul s°u teritoriu. 

27. ÎNTEMEIEREA ORA¢ULUI

Ultimul mare imperiu al Antichit°t, ii, Imperiul Roman, este cel mai
apropiat de vremurile în care tr°im noi, dintre toate cele cunoscute

pân° acum. Perioada sa de glorie nu a fost chiar atât de demult ca £i
în cazul t,°rilor pe care le-am studiat deja, £i nici teritoriul s°u nu

este atât de departe de cel al Ungariei de ast°zi. Ba chiar mai mult;
atunci când Imperiul Roman a ajuns la apogeu, el £i-a întins

st°pânirea £i asupra teritoriilor T, inutului de dincolo de Dun°re de
azi. Nici nu este de mirare c°, pe lâng° cele scrise despre Grecia,

istorisirile despre Roma antic° sunt cele mai interesante. La
începutul form°rii poporului maghiar, Roma nu era înc° imperiu, ci

numai un or°£el foarte mic, necunoscut, situat în Italia Central°. 

V. ROMA ANTIC†

Repetat, i, pe baza lect, iei 17, cum anume a
fost cucerit° Troia!

Aeneas a întreprins o c°l°torie lung° £i
aventuroas° pe Marea Mediteran° pân°
când a ajuns în Italia. A fost pe insula
Delos, a acostat pe insula Creta, iar apoi în
Sicilia. De aici, din cauza unei furtuni
puternice, Aeneas a fost aruncat pe t,°rmul
Africii de Nord (în Cartagina) £i abia dup°
aceasta a ajuns pe t,°rmul Italiei. Aici s-a £i
stabilit, luând-o de sot,ie pe fiica regelui
latinilor. Ei sunt str°mo£ii romanilor. 

Urmat, i pe hart° drumul f°cut de c°tre
Aeneas!

Unul dintre istoricii romani din Antichitate,
pe nume Titus Livius, relateaz° urm°toarea
legend° despre Silvia: se spune c° Zeitatea
Destinului a decis ca Silvia s° aib° totu£i
copii. S-a întâmplat c°, într-o dimineat,°,
fata a mers cu vasul de lut ca s° ia ap° din
râu. Fiind o frumoas° dimineat,° de
prim°var°, fata s-a pus s° se odihneasc° pe
malul râului, astfel c° îndat° a £i adormit. A
visat c°, lâng° altar, îi cade la p°mânt pan-
glica de lân° care îi t,inea strâns p°rul £i c°,

CINE AU FOST CEI CARE AU ÎNTEMEIAT ORA¢UL
ROMA, POTRIVIT LEGENDELOR?

...Soarta ap°r°torilor Troiei a fost pecetluit°, dar chiar £i a£a nu
au murit cu tot,ii. Unul din cei mai viteji troieni pe nume Aeneas
(Enea) a reu£it s° fug° din cetatea incendiat°, tocmai pentru 
c° zeii au hot°rât ca Troia s° nu piar° definitiv, f°r° urm°, din
pricina atacului grecesc. 

În urm°toarele secole, urma£ii lui Aeneas au domnit peste
p°mântul latinilor. Din mijlocul lor, s-a remarcat Numitor, dar i
s-a întors împotriv° fratele s°u, care i-a uzurpat tronul ,
alungându-l din regat. Numitor a avut o fiic° frumoas° pe nume
Silvia, care, din porunca unchiului ei, a fost dat° s° fie vestal°,
tocmai pentru ca s° nu se poat° c°s°tori £i s° nu aib° copii care
s°-i pun° acestuia în primejdie tronul. Dar chiar £i a£a, Silvia a
n°scut doi gemeni, pe nume Romulus £i Remus. Tat°l lor a
fost însu£i zeul Marte . 

Regele cel r°u a dat porunc° ca cei doi gemeni s° fie aruncat,i
în râu, dar slugilor le-a fost mil° de cei doi copii, astfel le-au dat
drumul pe Tibru, într-o copaie de r°chit°. Aceasta s-a oprit, la un
moment dat, la una din cotiturile râului. O lupoaic°, auzind
plânsetele copiilor înfometat,i, s-a apropiat de ei. Nu le-a f°cut
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coastele acestei peninsule şi cele ale Greciei!
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Când cei doi gemeni au devenit maturi, s-au r°zbunat pe
unchiul lor cel r°u £i au hot°rât c° vor fonda un nou ora£, chiar
acolo unde râul a aruncat la mal albia în care ei fuseser° pu£i
când au fost mici. 

Împreun° cu oamenii lor, s-au £i pus îndat° s° ridice zidurile
noului lor ora£. Romulus a poruncit uneia dintre slugile sale s°-l
ucid° pe cel care ar îndr°zni s°-i batjocoreasc° zidurile – c°ci,
într-adev°r, nu erau foarte înalte. Remus nu £tia de aceasta, prin
urmare £i-a permis s° spun°: „Este, oare, potrivit acest zidulet,
s°-i apere pe oamenii din ora£?” ¢i, spunând asta, a s°rit peste
zid. Sluga respectiv° l-a lovit mortal pe Remus cu o sap°.
Romulus £i-a jelit mult fratele, apoi £i-a învins durerea, spunând
„Numai a£a s° îndr°zneasc° du£manul meu s°-mi sar° zidul
ora£ului!” 

El a devenit primul rege al Romei. Conform legendei, anul
întemeierii ora£ului a fost 753 î. Hr. 

CINE A ÎNTEMEIAT ORA¢UL ROMA ÎN REALITATE?

În secolul VIII î. Hr., p°storii £i agricultorii latini tr°iau în
s°tulet,e m°runte în Italia Central°. Între satele lor erau p°mân-
turi arabile £i livezi înverzite. Pe m°sur° ce satele construite pe
aceste coline s-au extins, casele s-au apropiat tot mai mult una
de alta. Satele contopite au ajuns s° fie înconjurate cu ziduri.
A£a s-a format Roma pe cele 7 coline situate lâng° Tibru. 

Ora£ul Roma a fost condus la început de c°tre regi.
Suveranul a fost ajutat în conducere de c°tre sfatul b°trânilor
£i Senatul format, la început, din 100 de membri, iar mai apoi
din 300 de membri. Ace£tia f°ceau parte din conduc°torii famili-
ilor notabile, cele aristocrate. În Roma, aristocrat,ii se numeau
patricieni. 

Foarte multe istorisiri str°vechi încep în
felul urm°tor: copilul este amenint,at s° fie ucis
de c°tre cineva (de obicei o persoan° str°in°
sau o mam° vitreg° etc.), dar el reu£e£te s°
scape. Un asemenea caz s-a mai întâmplat în
cadrul unei istorioare, pe care am prezentat-o în
manual. ¢tit, i cumva despre cine este vorba? At, i
putea prezenta o istorisire asem°n°toare?

Istoria greac° £i roman° nu se diferent, iaz°
atât de mult în ceea ce prive£te distant,a tempo-
ral° precum s-ar crede. Cât, i ani s-au scurs între
prima olimpiad° £i întemeierea Romei?

în acel loc, cresc doi palmieri zvelt,i, bogat,i
în frunze. Îns° acolo a ap°rut unchiul ei,
regele cel r°u, uzurpatorul tronului, care
voia s° taie copacii. Atunci, pe nea£teptate,
s-a petrecut o minune. A ap°rut Marte, zeul
r°zboiului. El era însot,it de un lup £i de
pas°rea sa sfânt°, gheonoaia. Zeul r°zboiu-
lui însu£i s-a decis s° apere copacii. 

Când Silvia s-a trezit, cu toate c° nu a
înt,eles visul, a b°nuit c° este un semn bun.
Nici nu s-a gândit c°, în timp ce dormea,
zeul r°zboiului a iubit-o, iar, din rodul
acestei iubiri au rezultat doi gemeni puter-
nici. Numele lor era Romulus £i Remus.
Unchiul lor cel r°u s-a sup°rat din cauza
aceasta, dând porunc° ca cei doi gemeni s°
fie uci£i...”

104 Roma antic°

Statuia Lupoaicei din Roma (Sec. V î. Hr). Statuile gemenilor au fost
realizate mult mai târziu, în perioada Evului Mediu. � Care scenă a 

legendei o scoate în evident,ă grupul statuar mai sus prezentat?

Statuia unui patrician roman. � Observat,i cu câtă mândrie arată statu-
ile distinşilor săi strămoşi. De ce oare a fost prezentat laolaltă cu 

strămoşii săi? 

NT_33347_001-176__2017.indd   104 2017. 06. 07.   15:46



Când cei doi gemeni au devenit maturi, s-au r°zbunat pe
unchiul lor cel r°u £i au hot°rât c° vor fonda un nou ora£, chiar
acolo unde râul a aruncat la mal albia în care ei fuseser° pu£i
când au fost mici. 

Împreun° cu oamenii lor, s-au £i pus îndat° s° ridice zidurile
noului lor ora£. Romulus a poruncit uneia dintre slugile sale s°-l
ucid° pe cel care ar îndr°zni s°-i batjocoreasc° zidurile – c°ci,
într-adev°r, nu erau foarte înalte. Remus nu £tia de aceasta, prin
urmare £i-a permis s° spun°: „Este, oare, potrivit acest zidulet,
s°-i apere pe oamenii din ora£?” ¢i, spunând asta, a s°rit peste
zid. Sluga respectiv° l-a lovit mortal pe Remus cu o sap°.
Romulus £i-a jelit mult fratele, apoi £i-a învins durerea, spunând
„Numai a£a s° îndr°zneasc° du£manul meu s°-mi sar° zidul
ora£ului!” 

El a devenit primul rege al Romei. Conform legendei, anul
întemeierii ora£ului a fost 753 î. Hr. 

CINE A ÎNTEMEIAT ORA¢UL ROMA ÎN REALITATE?

În secolul VIII î. Hr., p°storii £i agricultorii latini tr°iau în
s°tulet,e m°runte în Italia Central°. Între satele lor erau p°mân-
turi arabile £i livezi înverzite. Pe m°sur° ce satele construite pe
aceste coline s-au extins, casele s-au apropiat tot mai mult una
de alta. Satele contopite au ajuns s° fie înconjurate cu ziduri.
A£a s-a format Roma pe cele 7 coline situate lâng° Tibru. 

Ora£ul Roma a fost condus la început de c°tre regi.
Suveranul a fost ajutat în conducere de c°tre sfatul b°trânilor
£i Senatul format, la început, din 100 de membri, iar mai apoi
din 300 de membri. Ace£tia f°ceau parte din conduc°torii famili-
ilor notabile, cele aristocrate. În Roma, aristocrat,ii se numeau
patricieni. 

Foarte multe istorisiri str°vechi încep în
felul urm°tor: copilul este amenint,at s° fie ucis
de c°tre cineva (de obicei o persoan° str°in°
sau o mam° vitreg° etc.), dar el reu£e£te s°
scape. Un asemenea caz s-a mai întâmplat în
cadrul unei istorioare, pe care am prezentat-o în
manual. ¢tit, i cumva despre cine este vorba? At, i
putea prezenta o istorisire asem°n°toare?

Istoria greac° £i roman° nu se diferent, iaz°
atât de mult în ceea ce prive£te distant,a tempo-
ral° precum s-ar crede. Cât, i ani s-au scurs între
prima olimpiad° £i întemeierea Romei?

în acel loc, cresc doi palmieri zvelt,i, bogat,i
în frunze. Îns° acolo a ap°rut unchiul ei,
regele cel r°u, uzurpatorul tronului, care
voia s° taie copacii. Atunci, pe nea£teptate,
s-a petrecut o minune. A ap°rut Marte, zeul
r°zboiului. El era însot,it de un lup £i de
pas°rea sa sfânt°, gheonoaia. Zeul r°zboiu-
lui însu£i s-a decis s° apere copacii. 

Când Silvia s-a trezit, cu toate c° nu a
înt,eles visul, a b°nuit c° este un semn bun.
Nici nu s-a gândit c°, în timp ce dormea,
zeul r°zboiului a iubit-o, iar, din rodul
acestei iubiri au rezultat doi gemeni puter-
nici. Numele lor era Romulus £i Remus.
Unchiul lor cel r°u s-a sup°rat din cauza
aceasta, dând porunc° ca cei doi gemeni s°
fie uci£i...”

104 Roma antic°

Statuia Lupoaicei din Roma (Sec. V î. Hr). Statuile gemenilor au fost
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Statuia unui patrician roman. � Observat,i cu câtă mândrie arată statu-
ile distinşilor săi strămoşi. De ce oare a fost prezentat laolaltă cu 
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Patricienii proveneau din semint,iile elitare. Cei care nu
f°ceau parte din acest grup elitar erau plebeii (cuvântul
„plebs” înseamn° mult,ime, poporul de jos). Mai ales urma£ii
celor care au imigrat apart,ineau clasei plebeilor. Ei cultivau
p°mântul, dar cei mai mult,i dintre ei se îndeletniceau cu co-
mert,ul £i cu me£te£ugurile.

Ast°zi ce semnificat, ie are cuvântul „plebs”? În cazul cui se
folose£te acest cuvânt?

Înc° din perioada regalit°t,ii, s-au început construct, ii
impun°toare în ora£ul Roma. În afara zidurilor puternice ale
ora£ului, tot atunci s-a construit cel mai vechi canal al Romei £i
s-a pavat piat,a central° cunoscut°, sub numele de Forum
Romanum. 

Roma antic° 105

1. Lupul este £i ast°zi simbolul Romei. De ce?
2. Ce anume reprezint° aceste trei cuvinte: senat, patriciat, plebeu?
3. Potrivit legendei, din ce motiv „a fost nevoie” ca romanii s°

r°peasc° femeile?

Întemeierea ora£ului.

Legenda: Romulus £i Remus → anul 753 î. Hr.
Pe colinele de lâng° Tibru: p°storii latini £i agricultorii.
Perioada regalit°t,ii – Senatul.

Denumirea de patrician provine de la ter-
menul latin „patres” care înseamn°: „tat,i”.
Patricienii se bucurau de faptul c° tat,ii £i
bunicii lor f°ceau parte din clasa elitar°.
Mai mult decât atât, p°strau amintirea
str°mo£ilor £i a rudelor povestind despre
ei tot felul de legende. Persoanele înrudite
între ele, mai numeroase decât o familie,
formau un neam sau un trib. Un asemenea
neam avea o proprietate comun°, un cimi-
tir comun £i s°rb°tori proprii. 

Latinii au ajuns în contact cu popoarele
vecine, cu etruscii £i sabinii. Uneori se
r°zboiau între ei, alteori conviet,uiau în
pace. În amintirea acestei perioade, se
p°streaz° legenda referitoare la r°pirea
sabinelor. 

R°pirea sabinelor.

În Roma s-au ridicat zidurile ora£ului, s-au
construit £i multe case, dar locuitorii au
continuat s° fie tot put,ini la num°r, astfel
c° nu era cine s° populeze ora£ul. Din acest
motiv, Romulus a primit cu drag° inim°
orice c°l°tor sau refugiat, dar chiar £i a£a
soseau numai b°rbat,i. Degeaba a trimis
Romulus solii la popoarele vecine pentru
a-£i da fetele ca sot,ii b°rbat,ilor din Roma.
Soliile au fost desconsiderate £i nici nu au
fost ascultate. În aceste condit,ii, Romulus a
decis s° recurg° la un vicle£ug pentru a
aduce sot, ii b°rbat, ilor din Roma. Pentru
aceasta, a organizat un mare banchet la
care a invitat pe locuitorii cet°t,ilor vecine.
La aceasta, str°inii, curio£i, fire£te c° s-au
înghesuit s° vin°, mai ales sabinii cu
familiile lor. Când petrecerea a ajuns în
momentul ei de vârf, la un semn, tinerii
Romei s-au n°pustit £i le-au r°pit pe fetele
vecinilor. Sabinii au p°r°sit ora£ul, jurând
r°zbunare. În timp ce sabinii se preg°teau
de r°zboi, tinerii romani le-au luat de sot,ii
pe tinerele sabine, care, cu timpul, au ajuns
nu s° mai fie atât de sup°rate pentru fapta
tinerilor romani. Când a sosit ziua luptei
hot°râtoare, tinerele au fugit pe câmpul de
lupt°, s-au interpus între cele dou° tabere,
cerându-le atât p°rint,ilor, cât £i sot,ilor s°
nu fac° v°rsare de sânge! În aceste condit,ii,
b°t°lia nu s-a mai dat, ci s-a încheiat pace.
Roma a devenit astfel mai puternic°. 

Ce eveniment sau proces real putet, i
deduce din cele relatate în cadrul legendei?

T, inut caracteristic pentru Italia. � Ce credet,i, cărora dintre activităt,ile 
agricole le sunt favorabile condit,iile oferite de către mediu?
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28. REPUBLICA

Roma – în opozit, ie cu Grecia – a devenit un imperiu unitar £i puter-
nic. La început, romanii au supus Peninsula Italic°. Despre aceasta

înv°t,°m în aceast° lect, ie. 

SFÂR¢ITUL REGALIT†T, II

În jurul anului 510 î. Hr., romanii s-au revoltat £i l-au alungat pe
cel de-al 7-lea £i ultimul rege al Romei (era Tarquinius Superbus
– adic° cel trufa£). De acum, Roma a devenit Republic°. 

Romanii puteau s° ia parte la Adunarea Poporului unde se
alegeau, anual, persoanele care ocupau funct,iile cele mai impor-
tante £i tot aici se votau £i legile. În schimb, cea mai mare
parte a puterii a r°mas în mâinile Senatului. Noile legi, de
exemplu, trebuiau prezentate în prealabil Senatului £i abia apoi
le putea dezbate Adunarea Poporului. 

În fruntea statului, se alegeau anual doi consuli. Ei det,ineau
puterea suprem°, iar pe timp de r°zboi, ei conduceau armata.

Repetat, i! La care dintre state am înv°t,at prima dat° despre
Adunarea Poporului? Acolo ce fel de lideri se alegeau prin tragere la
sort, i sau votare?

La începutul Republicii, plebeii nu erau de acela£i rang cu
patricienii. Dar, în condit,iile în care ora£ul se angaja în multe
r°zboaie, liderii cet°t,ii nu se puteau lipsi de aportul plebeilor în
lupte £i tocmai de aceea patricienii au ajuns, cu încetul, la o
înt,elegere cu plebeii, în urma c°reia au devenit egali în drepturi.
Plebeii puteau ocupa £i ei orice funct,ie important°, iar dintre
ei, cei foarte bogat,i puteau ajunge membrii ai senatului. Unul
dintre consuli provenea din rândul lor. 

Dar chiar £i a£a republica nu a însemnat c° orice cet°t,ean
roman putea ocupa orice fel de funct,ie. Cei din funct,iile impor-
tante (consuli, generali, clerici superiori) nu beneficiau de bani
de la stat pentru aceasta, ba chiar mai mult decât atât, exercitarea
slujbei îi costa foarte mult. Astfel, doar cei mai bogat,i î£i
puteau asuma asemenea îndatoriri. 

106 Roma antic°

V° amintit, i ce s-a întâmplat cu ultimul rege
al Romei?

EXTINDEREA TERITORIAL† A ROMEI

Republica roman°, în primele secole, a dus r°zboaie necontenite
cu populat,iile vecine. În aceast° perioad°, Peninsula Italic° era
locuit° de multe populat,ii. Dintre ele, la început, etruscii erau
cei mai puternici. 

La nord de Roma, aproape întreaga peninsul° era a etruscilor.
La un moment dat, chiar £i Roma a c°zut sub st°pânirea lor.
Ultimii trei regi romani au fost, de fapt, etrusci. 

Sfâr£itul regalit°t,ii a însemnat, totodat°, £i sfâr£itul domniei
etrusce în Roma. Dup° înfrângerea etruscilor, Roma a ajuns s°

Puterea roman° era reprezentat° de c°tre
aceste precurt°ri: S. P. Q. R. – Senatul £i
Poporul Roman. (senatus populusque
romanus)

Init,ial, plebeii nu puteau fi membri ai
senatului £i nici nu se puteau c°s°torii cu
patricieni, nu puteau folosi p°mânturile pe
care Roma le obt,inea ca urmare a cuceriri-
lor. În aceste condit,ii, plebeii au decis s°
nu mai lupte în r°zboaiele Romei.
Conform tradit,iei, plebeii înarmat,i din
cauza unui r°zboi, s-au retras pe Muntele
Sfânt de lâng° Roma, a£teptând ce vor face
patricienii f°r° ei. În tab°ra lor, a ap°rut
îndat° o solie trimis° de c°tre Senat. Unul
dintre senatori, într-o cuvântare elocvent°,
a precizat c°, la fel cum în corpul uman,
stomacul nu poate funct,iona de la sine
decât în strâns° leg°tur° cu alte p°rt,i ale
corpului, tot la fel £i în Roma patricienii
nu se pot lipsi de plebei. 

At, i fi curio£i s° aflat, i cum anume
relateaz° cele întâmplate Titus Livius, unul
din cei mai mari istorici ai Romei? Citit, i lec-
tura de la începutul paginii 99 din cartea de
lectur°!

De ce i-a asem°nat senatorul pe
patricieni tocmai stomacului, dintre toate
celelalte p°rt, i ale corpului? C°ror p°rt, i ale
corpului i-at, i putea asem°na pe plebei?

„Dup° aceasta, au început s° negocieze
despre reconciliere £i au acceptat
condit,iile conform c°rora poporul poate
avea reprezentant,ii s°i sacrosanct,i” –scrie
Titus Livius. 

Interesele plebeilor au fost ap°rate de
c°tre reprezentant, i special ale£i pentru
aceasta. Ei erau tribunii poporului. Dac°
o lege era considerat° a fi nepotrivit°,
atunci se opuneau strigând: „Veto!” iar,
acea lege nu se aplica în Roma.

Ce reprezint° azi dreptul de veto?

Care este diferent,a dintre rege £i consul? 
V° amintit, i cum anume se asigura în Atena, celor s°raci posibili-

tatea de a ocupa funct, ii importante în viat,a cet°t, ii?
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lor. În aceste condit,ii, plebeii au decis s°
nu mai lupte în r°zboaiele Romei.
Conform tradit,iei, plebeii înarmat,i din
cauza unui r°zboi, s-au retras pe Muntele
Sfânt de lâng° Roma, a£teptând ce vor face
patricienii f°r° ei. În tab°ra lor, a ap°rut
îndat° o solie trimis° de c°tre Senat. Unul
dintre senatori, într-o cuvântare elocvent°,
a precizat c°, la fel cum în corpul uman,
stomacul nu poate funct,iona de la sine
decât în strâns° leg°tur° cu alte p°rt,i ale
corpului, tot la fel £i în Roma patricienii
nu se pot lipsi de plebei. 

At, i fi curio£i s° aflat, i cum anume
relateaz° cele întâmplate Titus Livius, unul
din cei mai mari istorici ai Romei? Citit, i lec-
tura de la începutul paginii 99 din cartea de
lectur°!

De ce i-a asem°nat senatorul pe
patricieni tocmai stomacului, dintre toate
celelalte p°rt, i ale corpului? C°ror p°rt, i ale
corpului i-at, i putea asem°na pe plebei?

„Dup° aceasta, au început s° negocieze
despre reconciliere £i au acceptat
condit,iile conform c°rora poporul poate
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Titus Livius. 

Interesele plebeilor au fost ap°rate de
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aceasta. Ei erau tribunii poporului. Dac°
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Ce reprezint° azi dreptul de veto?

Care este diferent,a dintre rege £i consul? 
V° amintit, i cum anume se asigura în Atena, celor s°raci posibili-

tatea de a ocupa funct, ii importante în viat,a cet°t, ii?

lupte cu alte populat,ii din peninsul°. În cazul acestora, succesul
a fost alternativ. S-a întâmplat c° pân° £i ora£ul a fost ocupat de
c°tre du£mani, care au acceptat s° plece doar în schimbul unui
pret, scump de r°scump°rare. 

În tentativa ei de ocupare a Peninsulei, Roma s-a c°l°uzit de
principiul: „Împarte £i st°pâne£te!” Aceasta înseamn° c°
romanii s-au folosit de du£m°niile dintre adversarii lor (sau
altfel spus, i-au dezbinat); Încheiau aliant,e când cu unii, când cu
alt,ii. Erau îns° aliant,e false, c°ci de îndat° ce adversarii lor î£i
sl°beau puterea, Roma le venea de hac la fiecare dintre ei. În
acest mod, au reu£it u£or, u£or s° î£i impun° st°pânirea în întrea-
ga Peninsul°. 

Ce credet, i, cum anume au reu£it „gâ£tele sacre” s° salveze Roma?
(Cartea de lectur°, p. 102)

RELIGIA ROMANÃ

La început, romanii au asociat fort,ele naturii cu fiint,ele, respec-
tiv, cu spiritele din lumea de dincolo. Prin r°zboaie de cucerire,
romanii au dobândit noi teritorii, intrând în contact cu religiile
populat,iilor de acolo, astfel c° £i ei au ajuns s° cread° în zeit°t, i
care aveau înf°t, i£are uman°. I-a influent,at foarte mult mai
ales religia greac°, cu care au intrat în contact în ora£ele
grece£ti din sudul Italiei. Cu timpul, zeit°t,ile lor au ajuns s° fie
aproape identice cu divinit°t,ile din Olimp, numai c° au primit
denumiri latine.

Roma antic° 107

Etruscii î£i udau p°mânturile lor foarte fer-
tile, folosind un sistem de irigat, ii £i de
gunoit care le f°ceau £i mai fertile decât
erau. La etrusci s-a dezvoltat foarte mult
me£te£ugul prelucr°rii metalelor.
Oglinzile lor de mân° din bronz, frumos
împodobite pe revers, erau printre pro-
dusele cele mai c°utate din Europa. 

Potrivit opiniei istoricilor contempo-
rani, mai devreme, în cadrul societ°t,ii 
etrusce s-a întâmplat pentru prima dat° c°
femeile au fost recunoscute ca fiind egale
în drepturi cu b°rbat,ii. Aceasta este
înt°rit° £i de faptul c°, în basoreliefurile
etrusce, sot,ul £i sot,ia apar împreun°. 

Mormintele etruscilor sunt £i ele extrem
de interesante. Ele par s° imite înc°perile
interioare ale locuint,elor. Erau, a£adar,
construite în forma locuint,ei, pline de
obiecte casnice, mâncare, b°utur°, precum
£i mici statuete care îi reprezentau pe
membrii familiei. Deasupra mormântului,
ridicau adesea câte o colin° de p°mânt.

Urnă şi mormânt etrusc în formă de cupolă. � Ştit,i ce este cupola?
Dacă nu, uitat,i-vă în Micul Lexicon de la finele manualului! � Ce fel de 

edificiu reprezintă urna? De ce tocmai astfel?

Au mai avut £i zeit°t,i care nu erau imitat,ii
ale divinit°t,ilor grece£ti. Un exemplu în
acest sens este Ianus, divinitatea cea cu
dou° fet,e. Cu una dintre ele, privea înspre
trecut, iar cu cealalt° c°tre viitor. Tocmai
de aceea, era divinitatea oric°rui început,
printre multe altele, era £i divinitatea
începutului de an. 

Ce credet, i, care dintre lunile anului îi
p°streaz° numele?
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De exemplu

[Zeitate] greac°: roman°:

zeul suprem: Zeus → Jupiter;

zeit,a suprem°: Hera → Iuno;

zeit,a înt,elepciunii: Pallasz Athena → Minerva;

zeit,a iubirii: Afrodita → Venus;

zeul r°zboiului: Ares → Marte.

Asem°n°tor grecilor, orice activitate avea o divinitate protec-
toare. (Viat,a copiilor era „îndrumat°” de c°tre 43 de zei!) 

¢i romanii, la rândul lor, credeau în preziceri. Augurii încer-
cau s° cerceteze voint,a zeilor din diferite semne. F°ceau aceas-
ta mai ales din zborul p°s°rilor, respectiv din m°runtaiele ani-
malelor. 

108 Roma antic°

1. În perioada regalit°t, ii, care a fost diferent,a dintre patricieni £i
plebei? 
– Dar în cea a republicii?
2. Cine a condus Roma în perioada Republicii?
3. Ce anume înseamn° expresia: „Împarte £i st°pâne£te!”?

Republica

Perioada regalit°t,ii romane: 753 î. Hr. – 510 î. Hr. 
– regi etrusci.
Republica:
– Senatul – Adunarea Poporului;
– 2 consuli, comandant,i militari;
– lupta plebeilor pentru egalitatea în drepturi → tribunii poporu-
lui.
R°zboaie de extindere teritorial° →Roma st°pâne£te întreaga
Italie.
Religia ← influent,a greac°.

Întrucât considerau puii ca fiind sfint,i, îi
luau cu ei în campanie £i vedeau: dac°
ciuguleau cu poft° din gr°unt,e atunci sem-
nele se ar°tau a fi de bun augur. 
Cele mai celebre preziceri erau cuprinse în
a£a-numitele c°rt,i sibiline, cel put,in con-
form legendei. 

Ultimul rege (Superbus) a primit, la un
moment dat, cererea de a acorda o audi-
ent,° unei b°trâne care i-a oferit spre
cump°rare 9 c°rt,i în form° de sul, zicând
c° acestea cont,in preziceri ale zeilor.
B°trâna a cerut pe ele un pret, atât de mare,
c° regele doar a pufnit în râs. V°zând
aceasta, b°trâna a aruncat în foc trei dintre
suluri, iar pentru celelalte £ase a cerut tot
atât. Regele tot nu a fost dispus s°
pl°teasc°, motiv pentru care b°trâna a mai
aruncat în foc alte trei suluri. Trufa£ul rege
a fost atât de consternat, încât a cump°rat
ultimele trei suluri – la pret,ul init,ial! Dup°
aceasta, pe b°trân° nu a mai v°zut-o
nimeni, niciodat°. 

Ulterior, preot,i special instruit,i, au avut
misiunea de a p°stra c°rt,ile Sibilei în
vederea explic°rii prorocirilor sale destul
de neclare. Din p°cate, c°rt,ile s-au distrus
într-un incendiu izbucnit în secolul I î. Hr.

Copilul roman „se întâlnea” cu religia pen-
tru prima dat° când avea 8-9 zile. Atunci
tat°l s°u, într-un mod festiv, îi d°dea un
nume precum £i un mic talisman pe care 
i-l punea la gât, tocmai pentru a alunga
duhurile rele din jurul lui. Dup° ce cre£tea,
copilul lua parte zilnic la ceremonia de
acas° dedicat° zeilor. Dimineat,a, de pild°,
înainte de prima mas°, cei de-ai casei se
adunau în jurul altarului domestic, capul
familiei rostea o scurt° rug°ciune, iar din
produsele destinate mâncatului £i b°utului
arunca câte put,in în foc. Când b°iatul
împlinea 16 ani, în urm°toarea zi de 17
mai î£i putea celebra s°rb°toarea trecerii
sale la maturitate. Atunci î£i schimba
hainele de copil cu toga alb° de b°rbat £i,
împreun° cu tat°l s°u, aducea jertfa,
a£ezând mai apoi pe altarul casei talisman-
ul purtat de la na£tere. Copil°ria se termi-
nase, el intrând astfel în rândul cet°t,enilor
Romei. 

Cum anume trebuia îmbr°cat° toga?
(Cartea de lectur° → p. 131.)

Jertfă de animale
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Jertfă de animale

Roma antic° 109

29. „HANNIBAL LA PORT, ILE ROMEI!”

Cam în acela£i timp când statul roman cucerea Italia, s-a mai con-
solidat £i un alt imperiu, situat în nordul Africii. Interesele acestor
dou° puteri s-au ciocnit în scurt° vreme. În aceste condit, ii, ele au

purtat trei r°zboaie sângeroase una împotriva celeilalte. 

CINE AU FOST PUNII?

Punii erau locuitorii ora£elor comerciale din partea de nord
a Africii, ora£e întemeiate de c°tre fenicineni. Ace£tia tr°iau
mai ales din comert,ul maritim. Cel mai mare ora£ al lor a fost
Cartagina. De aici era condus întregul imperiu punic. Ei f°ceau
comert, cu metale, filde£ £i sclavi. Din profitul obt,inut,
întret,ineau o armat° foarte puternic°, cu care au ocupat
t,°rmurile vestice ale M°rii Mediterane, precum £i o parte din
insulele existente aici. Tot de Cartagina depindea £i partea
sudic° a Hispaniei, bogat° în metale. 

PRIMUL R†ZBOI PUNIC

Cele dou° puteri cuceritoare: Roma £i Cartagina au ajuns în
conflict din cauza Siciliei. Ambele voiau s° ocupe insula. 

Cartagina dispunea de o flot° puternic° format° din aproxi-
mativ 350 de nave de lupt° cu trei sau cinci rânduri de vâsle,
Roma în schimb nu avea flot°. Romanii au repurtat numeroase
succese în luptele date pe uscat, dar era evident c° nu puteau
înfrânge Cartagina decât pe mare. Din acest motiv, romanii
au decis s°-£i construiasc° £i ei o flot°. 

LECTURĂ

R†ZBOAIELE ROMEI CU ETRUSCII � Romanii au înv°t,at multe de la
etrusci, dar contactele dintre ei nu au fost mereu pa£nice. ¢i dup° alun-
garea ultimului rege roman, s-a ajuns la un r°zboi. Etruscii nu se
împ°cau deloc cu independent,a pe care o voia Roma, motiv pentru
care au supus-o unui asediu. În condit,iile în care du£manul se apropia
tot mai mult, toat° lumea s-a refugiat în ora£. Un soldat pe nume
Horatius Cocles a ap°rat, el singur, podul de lemn care conducea spre
ora£, aceasta pân° ce compatriot,ii s°i, dup° retragere, l-au distrus.
Dup° ce a f°cut aceasta, Horatius s-a aruncat în Tibru, înotând
nev°t°mat spre ai s°i, printre l°ncile aruncate în ap° de c°tre adversari. 

O fapt° £i mai faimoas° a f°cut-o Mucius Scaevola, care s-a strecu-
rat în tab°ra etruscilor asediatori, cu scopul de a-l ucide pe regele lor.
Planul nu i-a reu£it. Tocmai se împ°rt,ea solda pentru soldat,ii etrusci,
iar scribul st°tea lâng° rege, îmbr°cat fiind în haine asem°n°toare.
Mucius, fire£te, nu a îndr°znit s° întrebe pe nimeni care este regele, alt-
fel se d°dea de gol. ¢i-a încercat norocul £i, mergând la întâmplare, 
l-a ucis pe scrib. Atunci, prin schingiuire, regele a încercat s°-l deter-
mine s° spun° cine îi sunt complicii. Mucius £i-a t,inut îns° mâna
dreapt° pe focul de pe altar, pân° s-a ars complet. Prin aceasta, i-a
ar°tat regelui etrusc c° un soldat roman, nici prin schingiuire, nu poate
fi determinat s° tr°deze. „Suntem trei sute de tineri romani care am
f°cut jur°mânt c°, în acest mod, ît,i vom primejdui viat,a” – a spus el.
Regele a fost atât de uluit, încât l-a l°sat liber pe soldat, retr°gându-£i
armata din fat,a Romei. 

Ce fel de însu£iri i-au f°cut eroi pe cei doi
tineri din legenda ment, ionat°?

Ce anume at, i înv°t,at deja despre ora£ele
comerciale feniciene? (lect, ia 16)

Fundamentele Cartaginei au fost puse de
c°tre ora£ul Tir. C°utat, i pe hart° acest ora£ £i
încercat, i s° estimat, i ce distant,° este pe mare
între cele dou° puncte!

Jurământul celor doi Horatius (detaliu din pic-
tura realizată la sfârş itul veacului al XVIII-lea de
către pictorul francez David). Atunci când s-a
iscat vrajba între Roma şi un oraş vecin, potrivit
obiceiului, în loc să se lupte armatele între ele,
se alegeau luptători care îşi măsurau fort,ele, în
locul celor două tabere. În cazul Romei, sort,ii 
au căzut pe frat,ii Horatius. În imagine se poate
vedea jurământul depus de către cei doi 

înaintea începerii luptei.

Pentru romani, Sicilia era important° mai
ales pentru potent, ialul ei agricol. Dar pentru
Cartagina? (Uitat, i-v° pe hart°!)
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110 Roma antic°

Dar aceast° flot°, în sine, nu putea asigura înfrângerea punilor,
mult mai experimentat,i în luptele date pe mare. De aceea,
romanii au recurs la un vicle£ug. Ei £i-au dotat vasele cu lungi
poduri batante, iar în condit,iile în care navele rivale ajungeau
în apropiere, atunci podul mobil putea fi aruncat asupra lor. La
cap°tul podului batant, era un cârlig de metal, care se ag°t,a de
puntea navei punice. În urm°torul moment, soldat,ii romani se
n°pusteau peste pod, învingând pe puni în lupta corp la corp.
Astfel, au putut transforma b°t°lia naval° în „b°t°lie de uscat”.
Au triumfat asupra „st°pânilor m°rii!”

Încheind pace, Cartagina a trebuit s° pl°teasc° o mare
desp°gubire de r°zboi £i s° se retrag° din Sicilia. Ea a devenit
astfel prima provincie a Romei, din afara Italiei, dobândit°
pe calea armelor, provincie care mai pl°tea £i tribut.

Romanii nu aveau experient,° în construirea de
nave de lupt°. Spre norocul lor, din cauza unei
furtuni, o ambarcat,iune cartaginez° cu 5 
rânduri de vâsle a fost lovit° de stânci, astfel
c° urm°rind felul ei de construct,ie, în dou°
luni, romanii au construit 120 de vase! Dar
chiar £i a£a, ei nu puteau avea multe sperant,e
de victorie. Aceasta deoarece punii erau mai
experimentat,i în ceea ce prive£te r°zboiul dus
pe mare. Cu ajutorul vârfului de vas pentru
împuns, reu£eau s° distrug° ambarcat,iunile
adversarilor. 

Nu o dat°, prin intermediul catapultelor,
punii aruncau în ambarcat,iunile adversar-
ilor ulei inflamabil, cu ajutorul unor vase de
lut. Uleiul se r°spândea £i lua foc de la
s°get,ile aprinse. Odat°, punii au tras cu
catapulta un vas plin cu £erpi venino£i.
Asemenea trucuri nu se puteau pune în
practic° decât cu ni£te soldat,i foarte experi-
mentat,i în arta r°zboiului pe mare. 

Portul militar al Cartaginei. � Pe baza desenului prezentat, precizat,i cum anume era folosit acesta!

� Pe baza imaginii şi a textului din manual, încercat,i să precizat,i cum anume funct,iona podul mobil de pe un vas de luptă!
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s°get,ile aprinse. Odat°, punii au tras cu
catapulta un vas plin cu £erpi venino£i.
Asemenea trucuri nu se puteau pune în
practic° decât cu ni£te soldat,i foarte experi-
mentat,i în arta r°zboiului pe mare. 

Portul militar al Cartaginei. � Pe baza desenului prezentat, precizat,i cum anume era folosit acesta!

� Pe baza imaginii şi a textului din manual, încercat,i să precizat,i cum anume funct,iona podul mobil de pe un vas de luptă!
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Printre piscurile înalte de mai multe mii de
metri ai munt,ilor Alpi, acoperite cu
z°pad°, nu existau c°i de acces. Armata lui
Hannibal a trebuit s° înfrunte condit,iile
naturale extrem de vitrege, clima aspr° cu
prec°dere. (Cei mai mult,i dintre soldat,ii
africani nu v°zuser° în viat,a lor z°pad°.)
Trecerea prin munt,ii înz°pezit,i, apoi
atacurile popoarelor adverse le-au pricinu-
it punilor pierderi imense. Astfel, mai mult
de jum°tate dintre soldat,i £i cai au pierit pe
drum. Hannibal a luat cu el cam 30 de ele-
fant,i, dintre care numai unul a supraviet,uit
drumului. 

Soldat,ii se speriau £i numai la vederea
unei furtuni de z°pad°. În cele mai multe
dintre cazuri, era imposibil ca armata s° se
cat,ere pe c°r°rile de neumblat ale munt,ilor
acoperite cu gheat,°. De multe ori, ani-
malele £i oamenii se împingeau unii pe
alt,ii în abis. 

Una din cele mai semnificative b°t°lii a
avut loc în apropiere de Cannae, în anul
216 î. Hr., în partea sudic° a Italiei.
Armata cartaginez° a reu£it s° încer-
cuiasc° armata roman°. Trei sferturi din
aceasta a pierit. Dup° câteva victorii,
Hannibal a ajuns în apropierea Romei.
Atunci, romanii speriat,i î£i spuneau unii
altora: „Hannibal la port, ile Romei!” Dar
generalul pun £tia faptul c° nu are sufi-
cient,i soldat,i pentru asediul ora£ului. (¢i
nici suficiente ma£ini de asediu. Vezi
lect,ia 26!)

AL DOILEA R†ZBOI PUNIC

Punii nu s-au împ°cat cu înfrângerea suferit°, a£teptând ocazia
favorabil° de a se r°zbuna pe du£manii lor, romanii. Aceast°
ocazie s-a ivit dup° aproximativ 20 de ani de la prima con-
fruntare, atunci când comandantul armatei punice a devenit un
om foarte capabil pe nume Hannibal. 

El a decis s°-i înfrâng° pe romani chiar pe propriul lor
teritoriu. Doar c° romanii st°pâneau deja Marea Mediteran° în
întregime! În aceste condit,ii, armata punic°, care venea în atac,
nu putea s° debarce în Italia. Din acest motiv, Hannibal a pus la
cale un plan militar temerar. Împreun° cu armatele sale, a pornit
din teritoriul Hispaniei, pe atunci sub control cartaginez. De
aici, a trecut apoi prin lant,ul muntos al Alpilor. 

Hannibal a considerat c° efortul merit° cu sigurant,° s° fie
depus. El a primit ajutor de la unele din populat, iile italice, din
partea de Nord a peninsulei, pe care Roma le cucerise mai
devreme, reu£ind astfel s° obt,in° mai multe victorii împotriva
legiunilor romane. R°zboiul din Italia a durat 16 ani! 
Atunci, romanii l-au pus în fruntea armatei pe consulul Scipio,
care a decis s° nu mai lupte cu punii în Italia, ci împreun° cu
armata sa, a trecut în Africa £i a debarcat în apropierea

Trecerea prin munt,ii Alpi. � Din ce motiv această campanie s-a dovedit a fi o probă extrem de dificilă pentru soldat,ii 
africani?

Hannibal. După înfrângerea
de la Zama, la cererea
romanilor, Hannibal a tre-
buit exilat din Cartagina. A
căutat să găsească refugiu
la diferit,i regi răsăriteni, dar
cei care îl primeau trebuiau
să înfrunte furia Romei.
După mai bine de 10 ani de
pribegie apatridă, a decis
să îşi pună capăt zilelor. �

Cum anume este repre-
zentat comandantul de
oaste pe moneda de 

bronz?
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1. De ce a început r°zboiul dintre romani £i puni?
2. Care este deosebirea dintre cauza r°zboiului £i pretextul
r°zboiului?
3. Despre ce provincii am studiat pân° acum?

„Hannibal la port,ile Romei!”

Roma→ ← Cartagina
(interese comerciale £i militare)
Primul r°zboi (mijlocul secolului al III-lea î. Hr.):
– r°zboi naval, pod mobil.
Al doilea r°zboi (sfâr£itul secolului al III-lea î. Hr.):
– teatrul principal al operat,iunilor militare este Italia;
Scipio → ← Hannibal.
Al treilea r°zboi (mijlocul secolului al II-lea î. Hr.):
– distrugerea Cartaginei.
Dup° al doilea r°zboi punic, Roma a reu£it s° supun° £i t,°rmul
r°s°ritean al M°rii Mediterane.

Nefericitul ora£ a mai încercat s° se opun°
înc° o dat°. Fierarii f°ceau zilnic 300 de
s°bii £i 500 de sulit,e. Femeile £i-au t°iat
£uvit,e lungi de p°r £i le-au oferit pentru a
servi ca £i funii de catapulte. Cât,iva ani,
punii s-au ap°rat cu înver£unare (149-146
î. Hr.). A fost în zadar, c°ci Roma a învins.

Tân°rul Scipio – fiul înving°torului lui
Hannibal a jelit Cartagina: „Când Scipio a
cercetat ora£ul pustiit, care înflorise de la
fondarea sa timp de 7 secole, st°pânind
atâta p°mânt £i atâtea insule, având atâtea
arme, nave, elefant,i, asemenea celui mai
mare stat al lumii, ba mai mult, întrecân-
du-le pe toate în cutezant,° £i spirit între-
prinz°tor, ora£ ce a reu£it s° se opun°
du£manului £i foamei timp de trei ani de
zile £i care a trebuit în cele din urm° s°
piar° atât de nenorocit, a izbucnit în lacri-
mi £i i-a jelit pe du£manii Romei. 

Dup° c°derea Cartaginei, timp de trei
zile, Scipio i-a l°sat pe soldat,i s-o
jefuiasc°, f°r° a se atinge îns° de aurul,
argintul sau jertfele aduse zeilor. Apoi,
împodobind cu prada de r°zboi cel mai
rapid vas al s°u, l-a trimis la Roma cu
vestea victoriei.”

(Appianus, istoric roman al epocii,
care scria în limba greac°)

Pe baza surselor, spunet, i de ce a fost
Cartagina cel mai mare adversar al Romei
republicane!

Ce fel de virtute militar° important°
scoate în evident,° sursa mai sus prezentat°?

Cartaginei. Acum era rândul punilor s° se team° de apropierea
du£manilor. Hannibal a fost nevoit s° revin° acas° în grab°,
împreun° cu armata sa. În apropiere de Cartagina, cele dou°
armate s-au ciocnit puternic. Punii au suferit o nimicitoare
înfrângere, iar Roma a câ£tigat r°zboiul. Primul £i al doilea
r°zboi punic a durat de la mijlocul secolului al III-lea î. Hr.
pân° la sfâr£itul secolului III î. Hr.

Pe baza manualului £i a textului din cartea de lectur° (→ p. 106)
caracterizat, i-l pe Hannibal!

Imaginea lui Scipio, redat pe o statuie şi pe o monedă romană de
argint. � Din ce motiv a fost reprezentat generalul roman pe monedă

de argint?

PUSTIIREA CARTAGINEI

Cartagina a trebuit s° pl°teasc° din nou o mare desp°gubire de
r°zboi, în plus, a trebuit s° promit° c° nu va mai purta nici un
r°zboi f°r° aprobarea Romei. 

Ultima condit,ie a dat pretext Romei s° termine definitiv cu
vechea ei adversar°. Cu aproximativ 50 de ani dup° al doilea
r°zboi punic, Cartagina a fost atacat° de c°tre o populat,ie
african°, £i anume numidienii. Punii s-au ap°rat, deci au intrat în
r°zboi f°r° aprobarea Romei! Nu mult timp dup° aceasta, a venit
£i declarat,ia de r°zboi roman°. Armata roman° a ocupat
Cartagina £i put,ini dintre puni au supraviet,uit atacului. Ei au
fost vândut,i ca £i sclavi. Ora£ul a fost distrus pân° în temelii.
Teritoriul ocupat a primit denumirea de provincia Africa.
(Aceasta nu înseamn° c° romanii au ocupat tot continentul, ci
numai teritoriile din partea nordic°.) 

În acela£i r°stimp, cu o cruzime asem°n°toare, romanii au
pustiit £i ocupat ultimul ora£ grecesc liber, Corintul. Aici au
organizat de asemenea o provincie. Cu aceasta, Roma a devenit
cea mai puternic° st°pânitoare a întregului t,°rm al M°rii
Mediterane. 

Partea sudic° a Eladei a fost denumit° provincia Ahaia. Oare de
unde îi provine denumirea?

112 Roma antic°
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1. De ce a început r°zboiul dintre romani £i puni?
2. Care este deosebirea dintre cauza r°zboiului £i pretextul
r°zboiului?
3. Despre ce provincii am studiat pân° acum?

„Hannibal la port,ile Romei!”

Roma→ ← Cartagina
(interese comerciale £i militare)
Primul r°zboi (mijlocul secolului al III-lea î. Hr.):
– r°zboi naval, pod mobil.
Al doilea r°zboi (sfâr£itul secolului al III-lea î. Hr.):
– teatrul principal al operat,iunilor militare este Italia;
Scipio → ← Hannibal.
Al treilea r°zboi (mijlocul secolului al II-lea î. Hr.):
– distrugerea Cartaginei.
Dup° al doilea r°zboi punic, Roma a reu£it s° supun° £i t,°rmul
r°s°ritean al M°rii Mediterane.

Nefericitul ora£ a mai încercat s° se opun°
înc° o dat°. Fierarii f°ceau zilnic 300 de
s°bii £i 500 de sulit,e. Femeile £i-au t°iat
£uvit,e lungi de p°r £i le-au oferit pentru a
servi ca £i funii de catapulte. Cât,iva ani,
punii s-au ap°rat cu înver£unare (149-146
î. Hr.). A fost în zadar, c°ci Roma a învins.

Tân°rul Scipio – fiul înving°torului lui
Hannibal a jelit Cartagina: „Când Scipio a
cercetat ora£ul pustiit, care înflorise de la
fondarea sa timp de 7 secole, st°pânind
atâta p°mânt £i atâtea insule, având atâtea
arme, nave, elefant,i, asemenea celui mai
mare stat al lumii, ba mai mult, întrecân-
du-le pe toate în cutezant,° £i spirit între-
prinz°tor, ora£ ce a reu£it s° se opun°
du£manului £i foamei timp de trei ani de
zile £i care a trebuit în cele din urm° s°
piar° atât de nenorocit, a izbucnit în lacri-
mi £i i-a jelit pe du£manii Romei. 

Dup° c°derea Cartaginei, timp de trei
zile, Scipio i-a l°sat pe soldat,i s-o
jefuiasc°, f°r° a se atinge îns° de aurul,
argintul sau jertfele aduse zeilor. Apoi,
împodobind cu prada de r°zboi cel mai
rapid vas al s°u, l-a trimis la Roma cu
vestea victoriei.”

(Appianus, istoric roman al epocii,
care scria în limba greac°)

Pe baza surselor, spunet, i de ce a fost
Cartagina cel mai mare adversar al Romei
republicane!

Ce fel de virtute militar° important°
scoate în evident,° sursa mai sus prezentat°?

Cartaginei. Acum era rândul punilor s° se team° de apropierea
du£manilor. Hannibal a fost nevoit s° revin° acas° în grab°,
împreun° cu armata sa. În apropiere de Cartagina, cele dou°
armate s-au ciocnit puternic. Punii au suferit o nimicitoare
înfrângere, iar Roma a câ£tigat r°zboiul. Primul £i al doilea
r°zboi punic a durat de la mijlocul secolului al III-lea î. Hr.
pân° la sfâr£itul secolului III î. Hr.

Pe baza manualului £i a textului din cartea de lectur° (→ p. 106)
caracterizat, i-l pe Hannibal!

Imaginea lui Scipio, redat pe o statuie şi pe o monedă romană de
argint. � Din ce motiv a fost reprezentat generalul roman pe monedă

de argint?

PUSTIIREA CARTAGINEI

Cartagina a trebuit s° pl°teasc° din nou o mare desp°gubire de
r°zboi, în plus, a trebuit s° promit° c° nu va mai purta nici un
r°zboi f°r° aprobarea Romei. 

Ultima condit,ie a dat pretext Romei s° termine definitiv cu
vechea ei adversar°. Cu aproximativ 50 de ani dup° al doilea
r°zboi punic, Cartagina a fost atacat° de c°tre o populat,ie
african°, £i anume numidienii. Punii s-au ap°rat, deci au intrat în
r°zboi f°r° aprobarea Romei! Nu mult timp dup° aceasta, a venit
£i declarat,ia de r°zboi roman°. Armata roman° a ocupat
Cartagina £i put,ini dintre puni au supraviet,uit atacului. Ei au
fost vândut,i ca £i sclavi. Ora£ul a fost distrus pân° în temelii.
Teritoriul ocupat a primit denumirea de provincia Africa.
(Aceasta nu înseamn° c° romanii au ocupat tot continentul, ci
numai teritoriile din partea nordic°.) 

În acela£i r°stimp, cu o cruzime asem°n°toare, romanii au
pustiit £i ocupat ultimul ora£ grecesc liber, Corintul. Aici au
organizat de asemenea o provincie. Cu aceasta, Roma a devenit
cea mai puternic° st°pânitoare a întregului t,°rm al M°rii
Mediterane. 

Partea sudic° a Eladei a fost denumit° provincia Ahaia. Oare de
unde îi provine denumirea?
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30. PROBLEMELE REPUBLICII

Dup° înfrângerea Cartaginei, Roma a devenit un mare imperiu.
Tocmai din acest motiv, ea nu mai putea fi condus° ca un ora£ sau ca

un stat mic. S-au ivit noi probleme £i tot mai multe contradict, ii în
sânul imperiului nou creat. Acestea trebuiau cumva rezolvate. 

„UNELTELE VORBITOARE”

Dup° r°zboaiele de cucerire, romanii au dobândit o mult,ime
de prizonieri de r°zboi. Armatele erau însot,ite de negustori de
sclavi, care îi cump°rau pe cei prin£i £i îi mânau la una din
piet,ele de sclavi. Pe piat,a din insula Delos, mii de sclavi î£i
schimbau zilnic st°pânii. 

Sclavii aproape c° nici nu erau privit, i ca ni£te oameni.
St°pânul putea s° fac° cu ei ceea ce dorea. Îi putea vinde, îi
putea da cadou sau putea chiar s°-i £i omoare. Fire£te aceasta se
întâmpla destul de rar. Sclavul era foarte valoros, tocmai de
aceea aveau mult° grij° de el. Romanii, în general, îi dispret,uiau
pe aceia care se purtau inuman cu sclavii. La fel ca £i în Atena,
sclavii care o duceau cel mai r°u erau cei care lucrau în min°.
O soart° asem°n°tor de grea era £i în cazul celor care vâsleau la
galere . 

Viat,a unui sclav depindea în bun° m°sur° de cât de pri-
ceput era în vreo meserie. Dac° era foarte priceput, atunci va-
loarea lui era mai mare, motiv pentru care se £i purtau mai bine
cu el. Sclavii instruit,i lucrau în mare parte la ora£e. În general,
erau sclavi: buc°tarii, croitorii, muzicant,ii, arti£tii sau erau alt,ii
care au ajuns în serviciul de ordine al ora£ului. Soarta celor care

LECTURĂ

TANCURILE ANTICHIT†T, II. � Nu Hannibal a fost cel care a folosit
pentru prima dat° elefant, ii pentru lupt°. Aceste animale, din cauza
dimensiunilor de speriat pe care le au, erau preferate de comandant,ii
din Antichitate, fire£te, în condit,iile în care puteau fi achizit,ionate.
Armata lui Alexandru cel Mare, în campania sa din India, a reu£it cu
mare greutate s° dep°£easc° acest obstacol (lect,ia 25). Indienii i-au
dresat pe elefant,i s°-i apuce pe soldat,ii rivali cu trompele lor lungi £i
s°-i ridice sus la cei care îi c°l°reau. Ace£tia, folosind pumnalele, ter-
minau ce era de terminat. Dispunând de o putere impresionant°, având
colt,uri ascut,ite, elefant,ii î£i puteau croi u£or drum printre armatele
du£mane. 

¢i soldat,ii romani s-au întâlnit înainte de Hannibal cu asemenea ele-
fant,i de lupt°. Împotriva lor au g°sit £i o solut,ie. Au trimis înaintea ele-
fant,ilor turme de porci, tocmai pentru c° au £tiut faptul c° elefant,ii se
sperie de guit,atul porcilor. A£a s-a £i întâmplat. Aceste animale puter-
nice s-au speriat de groh°iturile turmei de porci, iar din acest motiv 
s-au împr°£tiat. 

Armata lui Hannnibal s-a confruntat cu un moment foarte important
atunci când trecea peste munt,ii Alpi. Trebuiau s° treac° un râu cu 
aceste animale, care cânt°reau mai multe tone. Situat,ia a fost rezolvat°
astfel: au început s°-l irite pe elefantul cel mai greu de st°pânit. Acesta
l-a atacat la un moment dat pe cel care îl chinuia, la care acesta a s°rit
în râu £i a trecut de cealalt° parte. V°zând aceasta, elefantul furios a
trecut £i el, dup° care restul elefant,ilor l-au urmat £i ei, trecând de
cealalt° parte.

În Roma s-a r°spândit o vorb° care era mai
degrab° o exagerare glumeat,°: Avem
instrumente mute (plug, sap° £i car),
instrumente care scot sunete (animale),
precum £i unelte vorbitoare (sclavii).

Nici chiar dup° marile r°zboaie de cucerire
nu s-a terminat cu „suplimentarea” de
sclavi. De aceasta se îngrijeau pirat, ii de
pe Marea Mediteran°. Ei î£i aveau bazele
pe insule mai mici, de unde porneau 
pe mare £i de unde se n°pusteau pe
nea£teptate mai ales asupra satelor situate
pe t,°rmul m°rii. Pe cei care li se opuneau îi
ucideau, devastau localitatea, iar locuitorii
erau du£i la piet,ele de sclavi. Dac°, în urma
incursiunilor pe care le f°ceau, capturau un
prizonier notabil, primeau o r°scump°rare
mare de la familia lui. 

Elefant de luptă. � De ce îl putem considera ca 
fiind un veritabil „tanc” al Antichităt,ii?
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lucrau pe propriet°t,ile funciare era mult mai grea. Sclavii de la
ora£ erau deseori amenint,at,i c° vor fi pedepsit,i, adic° trimi£i la
sate. 

O categorie special° a sclavilor o formau sclavii gladiatori.
Ei nu lucrau, ci trebuiau s° lupte între ei, pe viat,° £i pe moarte,
în circuri. Sau luptau cu animalele s°lbatice spre delectarea pub-
licului. 

Într-un mod deosebit de brutal s-au purtat
cu sclavii care lucrau pe propriet°t,ile agri-
cole din Sicilia. Primeau foarte put,in°
mâncare, erau deseori biciuit,i, iar pe piele
li se imprima cu fierul ro£u un semn de
recunoa£tere. În Sicilia, s-au r°sculat mai
multe sute de mii de sclavi. Conduc°torul
lor a fost ales rege. R°sculat,ii au ocupat
ora£ele, i-au ucis pe locuitori, f°r° a se
îndura nici m°car de sugari. A durat 5 ani
pân° ce armata roman° a reu£it s° înfrâng°
r°scoala. 

Appianus, un istoric grec, descrie astfel
înfrângerea r°sculat,ilo: „Spartacus a fost
r°nit de o lance care l-a lovit în coaps°. A
c°zut în genunchi, dar t,inându-£i scutul în
fat,°, a continuat s° lupte cu cei care îi
veneau împotriv°. Într-un final, atât el cât
£i tovar°£ii s°i de lupt° au fost încercuit,i £i
uci£i. Restul armatei sale a suferit £i ea
înfrângerea în lupta dezorganizat° dat°
corp la corp. Cei c°zut,i nici nu au mai
putut fi num°rat,i. Romanii, la rândul lor,
au pierdut cam 1000 de oameni. Trupul lui
Spartacus nu a mai fost g°sit. Dup°
b°t°lie, foarte mult,i s-au refugiat în munt,i.
Crassus (cel care a condus armata roman°
£i l-a înfrânt pe Spartacus) i-a atacat £i pe
ace£tia. Refugiat,ii s-au divizat în patru

Foarte mult,i romani au criticat luptele de
gladiatori. Cicero, celebrul orator, de pild° a
scris urm°toarele într-o scrisoare: „Cum v°
putet,i desf°ta voi, oameni cult,i cu asemenea
jocuri pe parcursul c°rora, fie un om f°r°
ap°rare este sfâ£iat de un animal cu o putere
uria£°, fie un animal splendid cade jertf°
sulit,ei aruncat° de c°tre cineva?” 

Cele mai dure imagini oferite spre
delectare erau luptele gladiatorilor în
perechi. Uneori, sute de gladiatori luptau cu
ocazia unei singure zile de s°rb°toare.
Publicul putea manifesta îndurare fat,° de cei
învin£i. La aceasta se ajungea mai ales 
atunci când gladiatorul învins a luptat cu
curaj £i abilitate, pân° în momentul 
înfrângerii. Dac° câ£tiga de multe ori, putea
chiar s° fie eliberat, fiind s°rb°torit cam tot la
fel cum sunt tratate ast°zi starurile. 

Lupta gladiatorilor în sine era f°cut° mai
grea cu cât cei care luptau primeau arme
diferite. De pild°, unul care avea un trident £i
o plas° dotat° cu greut°t,i lupta cu altul care
avea o sabie scurt° £i un scut. În vreme ce
primul se str°duia s° arunce plasa de la dis-
tant,° pentru ca apoi s°-£i înjunghie adver-
sarul cu tridentul, cel°lalt încerca s° ajung°
cât mai aproape, pentru a-£i putea folosi
sabia. 

R†SCOALA SCLAVILOR LUI SPARTACUS

C°tre sfâr£itul perioadei Republicii, r°scoalele sclavilor s-au
înmult,it. 

Una din cele mai mari r°scoale din întreaga istorie a
Imperiului Roman a fost cea condus° de c°tre Spartacus. El
a fost un soldat dezertor, care, drept pedeaps°, a fost vândut ca
sclav. Întrucât era foarte puternic £i foarte priceput în arta luptei,
a ajuns în scurt° vreme s° fie antrenor de scrim° al £colii de
gladiatori din Capua. Cam 70 de sclavi au reu£it s° fug° de la
£coal°. R°scoala, în sine, a început în anul 73 î. Hr.

Spartacus £i tovar°£ii s°i au f°cut rost de arme, refugiindu-se
pe apropiatul munte Vezuviu. Armata roman° trimis° împotriva
lor a blocat singura cale de acces spre munte, cale care era
strâmt° £i greu accesibil°. Dar în zadar. Gladiatorii £i-au f°cut
funii din vrejuri de vit,° s°lbatic° £i cu ajutorul acestora au reu£it
s° coboare pe coasta abrupt° a muntelui. I-au atacat, din spate,
reu£ind astfel s°-i alunge pe soldat,ii armatei romane. Au învins
trupele armatei romane, trimise împotriva lor unele dup° altele.
Astfel, au reu£it s° achizit,ioneze, ca £i prad° de r°zboi, o serie
de arme. Împreun° cu sclavii £i cu p°storii s°raci, care li s-au
mai al°turat, num°rul celor revoltat,i a crescut foarte mult.
Spartacus £i-a condus armata spre nord, cu scopul de a-i duce
pe oameni spre casele lor, în t,inuturile din afara Italiei, dar s-au

Luptă de gladiatori, reprezentată pe un basorelief.
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lucrau pe propriet°t,ile funciare era mult mai grea. Sclavii de la
ora£ erau deseori amenint,at,i c° vor fi pedepsit,i, adic° trimi£i la
sate. 

O categorie special° a sclavilor o formau sclavii gladiatori.
Ei nu lucrau, ci trebuiau s° lupte între ei, pe viat,° £i pe moarte,
în circuri. Sau luptau cu animalele s°lbatice spre delectarea pub-
licului. 

Într-un mod deosebit de brutal s-au purtat
cu sclavii care lucrau pe propriet°t,ile agri-
cole din Sicilia. Primeau foarte put,in°
mâncare, erau deseori biciuit,i, iar pe piele
li se imprima cu fierul ro£u un semn de
recunoa£tere. În Sicilia, s-au r°sculat mai
multe sute de mii de sclavi. Conduc°torul
lor a fost ales rege. R°sculat,ii au ocupat
ora£ele, i-au ucis pe locuitori, f°r° a se
îndura nici m°car de sugari. A durat 5 ani
pân° ce armata roman° a reu£it s° înfrâng°
r°scoala. 

Appianus, un istoric grec, descrie astfel
înfrângerea r°sculat,ilo: „Spartacus a fost
r°nit de o lance care l-a lovit în coaps°. A
c°zut în genunchi, dar t,inându-£i scutul în
fat,°, a continuat s° lupte cu cei care îi
veneau împotriv°. Într-un final, atât el cât
£i tovar°£ii s°i de lupt° au fost încercuit,i £i
uci£i. Restul armatei sale a suferit £i ea
înfrângerea în lupta dezorganizat° dat°
corp la corp. Cei c°zut,i nici nu au mai
putut fi num°rat,i. Romanii, la rândul lor,
au pierdut cam 1000 de oameni. Trupul lui
Spartacus nu a mai fost g°sit. Dup°
b°t°lie, foarte mult,i s-au refugiat în munt,i.
Crassus (cel care a condus armata roman°
£i l-a înfrânt pe Spartacus) i-a atacat £i pe
ace£tia. Refugiat,ii s-au divizat în patru

Foarte mult,i romani au criticat luptele de
gladiatori. Cicero, celebrul orator, de pild° a
scris urm°toarele într-o scrisoare: „Cum v°
putet,i desf°ta voi, oameni cult,i cu asemenea
jocuri pe parcursul c°rora, fie un om f°r°
ap°rare este sfâ£iat de un animal cu o putere
uria£°, fie un animal splendid cade jertf°
sulit,ei aruncat° de c°tre cineva?” 

Cele mai dure imagini oferite spre
delectare erau luptele gladiatorilor în
perechi. Uneori, sute de gladiatori luptau cu
ocazia unei singure zile de s°rb°toare.
Publicul putea manifesta îndurare fat,° de cei
învin£i. La aceasta se ajungea mai ales 
atunci când gladiatorul învins a luptat cu
curaj £i abilitate, pân° în momentul 
înfrângerii. Dac° câ£tiga de multe ori, putea
chiar s° fie eliberat, fiind s°rb°torit cam tot la
fel cum sunt tratate ast°zi starurile. 

Lupta gladiatorilor în sine era f°cut° mai
grea cu cât cei care luptau primeau arme
diferite. De pild°, unul care avea un trident £i
o plas° dotat° cu greut°t,i lupta cu altul care
avea o sabie scurt° £i un scut. În vreme ce
primul se str°duia s° arunce plasa de la dis-
tant,° pentru ca apoi s°-£i înjunghie adver-
sarul cu tridentul, cel°lalt încerca s° ajung°
cât mai aproape, pentru a-£i putea folosi
sabia. 

R†SCOALA SCLAVILOR LUI SPARTACUS

C°tre sfâr£itul perioadei Republicii, r°scoalele sclavilor s-au
înmult,it. 

Una din cele mai mari r°scoale din întreaga istorie a
Imperiului Roman a fost cea condus° de c°tre Spartacus. El
a fost un soldat dezertor, care, drept pedeaps°, a fost vândut ca
sclav. Întrucât era foarte puternic £i foarte priceput în arta luptei,
a ajuns în scurt° vreme s° fie antrenor de scrim° al £colii de
gladiatori din Capua. Cam 70 de sclavi au reu£it s° fug° de la
£coal°. R°scoala, în sine, a început în anul 73 î. Hr.

Spartacus £i tovar°£ii s°i au f°cut rost de arme, refugiindu-se
pe apropiatul munte Vezuviu. Armata roman° trimis° împotriva
lor a blocat singura cale de acces spre munte, cale care era
strâmt° £i greu accesibil°. Dar în zadar. Gladiatorii £i-au f°cut
funii din vrejuri de vit,° s°lbatic° £i cu ajutorul acestora au reu£it
s° coboare pe coasta abrupt° a muntelui. I-au atacat, din spate,
reu£ind astfel s°-i alunge pe soldat,ii armatei romane. Au învins
trupele armatei romane, trimise împotriva lor unele dup° altele.
Astfel, au reu£it s° achizit,ioneze, ca £i prad° de r°zboi, o serie
de arme. Împreun° cu sclavii £i cu p°storii s°raci, care li s-au
mai al°turat, num°rul celor revoltat,i a crescut foarte mult.
Spartacus £i-a condus armata spre nord, cu scopul de a-i duce
pe oameni spre casele lor, în t,inuturile din afara Italiei, dar s-au
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decis s° nu treac° Munt,ii Alpi. Dup° aceasta, r°sculat,ii, 
s-au îndreptat spre Italia de Sud. Spartacus s-a înt,eles cu pirat,ii
s° transporte oastea de sclavi în Sicilia, dar pirat,ii i-au tr°dat.
Sclavii au încercat s° treac° marea cu ajutorul unor plute înjghe-
bate de ei, dar, din cauza unei furtuni din strâmtoare, aceast°
tentativ° a e£uat. 

B°t°lia decisiv° a avut loc abia peste doi ani. Armata
roman° a reu£it s° înving° rezistent,a sclavilor. Spartacus
însu£i a c°zut pe câmpul de lupt°. Drept r°zbunare, 6.000 de
sclavi care au fost prin£i, au fost crucificat, i. Crucile erau de o
parte £i de alta a drumului care lega Roma de Capua.

Cum a c°zut Spartacus? (Cartea de lectur°, p. 108.)

„BOLILE REPUBLICII”

Nu doar r°scoalele sclavilor au stârnit griji Republicii romane.
Pe lâng° acestea, existau £i alte probleme grave:

1. Dup° r°zboaiele victorioase care s-au dat, mult,i s-au
îmbog°t,it, dar £i mai mult,i au s°r°cit, mai ales t,°ranii au fost
aceia care s-au ruinat. T, °ranii mai s°raci nu au mai avut sclavi
care s° le lucreze p°mântul, cât timp proprietarii lor erau soldat,i.
De aceea, mica proprietate a t,°ranilor a r°mas mult,i ani neculti-
vat° £i în cele din urm°, s-a distrus. Aceste mici domenii au fost
achizit, ionate foarte ieftin de c°tre marii proprietari, mai ales
atunci când soldat,ii s°raci ie£eau din serviciul militar. Astfel,
dintr-o dat°, mult,i t,°rani întor£i acas°, deveneau pribegi.

2. La granit,ele provinciilor, atacurile externe împotriva
Romei s-au înmult,it, iar locuitorii provinciilor se r°sculau £i ei.
De pild°, într-o provincie de lâng° Marea Neagr°, într-o noapte,
la un semn dinainte stabilit, 80.000 de romani au fost m°cel°rit,i! 

În acela£i timp, armata sl°bea încontinuu tot mai mult, pentru
c° t,°ranii care £i-au pierdut p°mânturile nu se mai puteau înrola

„În Italia, pân° £i fiarele s°lbatice care
tr°iesc aici au un ascunzi£ al lor, dar cei
care lupt° £i mor pentru Italia nu au altce-
va decât lumina £i aerul pe care îl respir°.
Nu au cas° £i, la fel ca £i pribegii, r°t°cesc
de colo-colo cu copiii £i sot,iile lor” – a
spus un celebru om politic roman. 

Citit, i în cartea de lectur° cum anume se
continu° aceast° cuvântare (p. 109)!

Ce funct, ie det, inea omul politic care a
prezentat aceast° cuvântare? A reu£it s°
aduc° vreun remediu problemei ridicate în
cadrul cuvânt°rii sale?

grupuri, luptând astfel pân° au c°zut mai
put,in de 6000 de oameni. Cei care au fost
prin£i, au fost crucificat,i de c°tre Crassus
de o parte £i de alta a drumului care duce
de la Capua la Roma.

În care an a fost înfrânt° armata lui
Spartacus?

Statuete care redau gladiatori, precum şi acce-
sorii ale gladiatorilor. � Oare ghicit,i ce rol au 

avut în luptă accesoriile prezentate?

� Observat,i în cadrul desenului armamentul
diferit pe care îl au în dotare gladiatorii!

�
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în cadrul armatei (nu mai puteau pl°ti armele £i restul înzestr°rii
militare). Problemele £i contradict,iile au divizat £i viat,a public°.
Disputele dintre diferit,i politicieni au degenerat deseori în con-
frunt°ri armate. 

3. La Roma, a început un adev°rat r°zboi civil! Politicienii nu
mai recurgeau la cuvânt°ri conving°toare, ci la fort,a armelor,
pentru a se impune în fat,a adversarilor lor. Ora£ul Roma a fost
deseori pr°dat de c°tre soldat,ii romani. „Ora£ul a fost umplut de
cadavre, iar pentru crime nu se putea g°si nici un num°r estima-
tiv” scria Plutarh, conform c°ruia num°rul celor care au fost
uci£i în cadrul acestui r°zboi civil a fost de mai multe mii. 

4. Pe Marea Mediteran°, num°rul pirat,ilor a crescut mult.
Nu se mai putea naviga în sigurant,°. 

Pirat,ii se ascundeau pe t,°rm £i urm°reau navele care ancorau
pentru a înnopta. Când vedeau c° cei de la bord au adormit, se
furi£au în patru labe la micile lor b°rcut,e £i vâsleau rapid la vas. 

Echipajul era m°cel°rit sau vândut ca £i sclavi, iar vasul în
sine era jefuit. 

În secolul I î. Hr., tot mai mult,i au recunoscut c° Roma
trebuie reunit° £i condus° unitar de mâini puternice £i
autoritare.

Faptul c° armata roman° s-a transfor-
mat, a dat posibilitate confrunt°rii militare
dintre oamenii politici. Aceasta întrucât
atunci se putea înrola un num°r cores-
punz°tor de soldat,i dac° erau cooptat,i £i
cei care fost acceptat,i cei care î£i pier-
duser° p°mânturile £i deveniser° pribegi.
Cei mai mult,i dintre ei au acceptat cu
bucurie s° intre în armat°, mai ales dac°
erau pl°tit,i. Cheltuielile armatei de
mercenari erau asigurate de c°tre cei
bogat,i, care ocupau funct,iile cele mai
importante în cadrul statului (vezi lect,ia
27). În aceste condit,ii, popularitatea £i
influent,a lor în sfera soldat,ilor cre£tea
foarte mult, atât de mult încât soldat,ii erau
mai credincio£i politicianului care-i pl°tea
decât Republicii romane. 

La Roma a fost numit dictator acela care, în
caz de mare pericol, era înzestrat, pentru o
jum°tate de an, cu puteri depline. În aceast°
situat, ie de haos, un politician pe nume Sulla a
dobândit întreaga putere. Vedet, i în cartea de
lectur° ce fel de dispozit, ii a dat! (Cartea de lec-
tur°, p. 110-111.)

31. IMPERIUL

Dou° luni care urmeaz° una dup° alta în perioada verii sunt denu-
mite dup° numele celor mai celebri oameni politici ai Romei. Ei au

fost cei care au restabilit ordinea în imperiu £i sunt actorii principali
ai urm°toarei lect, ii.

IULIUS CEZAR

Republica, ajuns° în criz° la Roma, a fost înlocuit° cu
imperiul. (Imperiul presupune un teritoriu mai întins în compo-
nent,a c°ruia sunt mai multe t,°ri sau regate.) Iulius Cezar a fost
cel care a preg°tit în Roma imperiul, dar el înc° nu a devenit
împ°rat. (Cuvântul împ°rat – cezar – császár – provine de la
numele s°u.)

1. Oare de ce gladiatorii au fost cei mai peri-
culo£i adversari ai soldat, ilor romani?

2. Din ce motiv s-au ruinat în aceast°
perioad° mult, i t,°rani mici proprietari?

3. Cum anume se puteau st°pâni
necazurile?

Problemele republicii 

Secolul I î. Hr: Roma este sl°bit° din cauza mai multor probleme:
– r°scoalele sclavilor (de pild°: r°scoala lui Spartacus 73-71 î Hr.),
– se ruineaz° mult,i t,°rani mici proprietari,
– înfrângeri militare,
– confrunt°rile dintre politicieni (uneori chiar confrunt°ri armate)
– r°zboi civil,
– pirat,ii primejduiesc navigat,ia.
Scop: crearea Romei unitare, puternice.

Iulius Cezar. Plutarh l-a caracterizat în felul următor: „...era un bărbat cu o structură fragilă, pielea îi era albă şi netedă;
deseori îl cuprindeau dureri de cap şi atacuri de epilepsie. Însă nu a folosit starea sa precară de sănătate ca pretext pen-

tru o viat,ă comodă şi liniştită. Dimpotrivă, a considerat arta războiului ca fiind cea mai bună terapie.”
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în cadrul armatei (nu mai puteau pl°ti armele £i restul înzestr°rii
militare). Problemele £i contradict,iile au divizat £i viat,a public°.
Disputele dintre diferit,i politicieni au degenerat deseori în con-
frunt°ri armate. 

3. La Roma, a început un adev°rat r°zboi civil! Politicienii nu
mai recurgeau la cuvânt°ri conving°toare, ci la fort,a armelor,
pentru a se impune în fat,a adversarilor lor. Ora£ul Roma a fost
deseori pr°dat de c°tre soldat,ii romani. „Ora£ul a fost umplut de
cadavre, iar pentru crime nu se putea g°si nici un num°r estima-
tiv” scria Plutarh, conform c°ruia num°rul celor care au fost
uci£i în cadrul acestui r°zboi civil a fost de mai multe mii. 

4. Pe Marea Mediteran°, num°rul pirat,ilor a crescut mult.
Nu se mai putea naviga în sigurant,°. 

Pirat,ii se ascundeau pe t,°rm £i urm°reau navele care ancorau
pentru a înnopta. Când vedeau c° cei de la bord au adormit, se
furi£au în patru labe la micile lor b°rcut,e £i vâsleau rapid la vas. 

Echipajul era m°cel°rit sau vândut ca £i sclavi, iar vasul în
sine era jefuit. 

În secolul I î. Hr., tot mai mult,i au recunoscut c° Roma
trebuie reunit° £i condus° unitar de mâini puternice £i
autoritare.

Faptul c° armata roman° s-a transfor-
mat, a dat posibilitate confrunt°rii militare
dintre oamenii politici. Aceasta întrucât
atunci se putea înrola un num°r cores-
punz°tor de soldat,i dac° erau cooptat,i £i
cei care fost acceptat,i cei care î£i pier-
duser° p°mânturile £i deveniser° pribegi.
Cei mai mult,i dintre ei au acceptat cu
bucurie s° intre în armat°, mai ales dac°
erau pl°tit,i. Cheltuielile armatei de
mercenari erau asigurate de c°tre cei
bogat,i, care ocupau funct,iile cele mai
importante în cadrul statului (vezi lect,ia
27). În aceste condit,ii, popularitatea £i
influent,a lor în sfera soldat,ilor cre£tea
foarte mult, atât de mult încât soldat,ii erau
mai credincio£i politicianului care-i pl°tea
decât Republicii romane. 

La Roma a fost numit dictator acela care, în
caz de mare pericol, era înzestrat, pentru o
jum°tate de an, cu puteri depline. În aceast°
situat, ie de haos, un politician pe nume Sulla a
dobândit întreaga putere. Vedet, i în cartea de
lectur° ce fel de dispozit, ii a dat! (Cartea de lec-
tur°, p. 110-111.)

31. IMPERIUL

Dou° luni care urmeaz° una dup° alta în perioada verii sunt denu-
mite dup° numele celor mai celebri oameni politici ai Romei. Ei au

fost cei care au restabilit ordinea în imperiu £i sunt actorii principali
ai urm°toarei lect, ii.

IULIUS CEZAR

Republica, ajuns° în criz° la Roma, a fost înlocuit° cu
imperiul. (Imperiul presupune un teritoriu mai întins în compo-
nent,a c°ruia sunt mai multe t,°ri sau regate.) Iulius Cezar a fost
cel care a preg°tit în Roma imperiul, dar el înc° nu a devenit
împ°rat. (Cuvântul împ°rat – cezar – császár – provine de la
numele s°u.)

1. Oare de ce gladiatorii au fost cei mai peri-
culo£i adversari ai soldat, ilor romani?

2. Din ce motiv s-au ruinat în aceast°
perioad° mult, i t,°rani mici proprietari?

3. Cum anume se puteau st°pâni
necazurile?

Problemele republicii 

Secolul I î. Hr: Roma este sl°bit° din cauza mai multor probleme:
– r°scoalele sclavilor (de pild°: r°scoala lui Spartacus 73-71 î Hr.),
– se ruineaz° mult,i t,°rani mici proprietari,
– înfrângeri militare,
– confrunt°rile dintre politicieni (uneori chiar confrunt°ri armate)
– r°zboi civil,
– pirat,ii primejduiesc navigat,ia.
Scop: crearea Romei unitare, puternice.

Iulius Cezar. Plutarh l-a caracterizat în felul următor: „...era un bărbat cu o structură fragilă, pielea îi era albă şi netedă;
deseori îl cuprindeau dureri de cap şi atacuri de epilepsie. Însă nu a folosit starea sa precară de sănătate ca pretext pen-

tru o viat,ă comodă şi liniştită. Dimpotrivă, a considerat arta războiului ca fiind cea mai bună terapie.”

Cezar a fost un lider militar de succes, el având parte de o
serie lung° de victorii str°lucite. A ocupat £i a anexat Galia
(Frant,a de azi) ca o provincie a imperiului. Victoriile sale
str°lucite nu i-au adus numai glorie, ci £i o avere însemnat°. 
S-a folosit de aceasta, încercând s° instaureze în Roma o
guvernare autocratic°. 

La Roma, pe atunci, haosul era total. Din cauza luptelor de
strad°, într-un an, nu s-a putut t,ine nici m°car alegerea de noi
consuli. Senatul nu a mai putut controla situat,ia.

Cezar a putut simt, i pe propria-i piele ce însemna situat, ia haotic°
în care c°zuse Republica. În tineret,e, un comandant militar devenit
dictator a vrut s°-l ucid°, mai apoi, c°l°torind pe mare, a c°zut în
mâna pirat, ilor. Cum a trecut peste toate aceste primejdii, vedet, i în
cartea de lectur° (p. 112-113!) 

Cezar tocmai conducea o nou° campanie militar°. Adversarii s°i
din Roma au considerat c° puterea £i popularitatea sa crescuse
prea mult, motiv pentru care i-au cerut s° dea drumul soldat,ilor
£i s° revin° în ora£. Cezar a revenit, dar în fruntea armatei sale.
În câteva luni, Cezar a supus nu numai Roma, ci £i întreaga
Peninsul° Italic°. Senatul, plin de team°, i-a aprobat puteri
depline pe toat° durata viet,ii.

De ce se entuziasmau soldat, ii pentru Cezar? Din ce motiv l-a iubit
lumea atât de mult? Urm°rit, i cartea de lectur° (p. 113-115)!

Roma antic° 117

Când Cezar a trecut granit,a nordic° a
Italiei, respectiv fluviul Rubicon, loc unde
ar fi trebuit s° î£i ia r°mas bun de la sol-
dat,ii armatei sale, a rostit, la un moment
dat, urm°toarele cuvinte: „Zarurile au fost
aruncate!” Expresia face trimitere la jocul
de zaruri, foarte popular £i în Antichitate.
Odat° aruncate zarurile, juc°torul nu se
mai putea atinge de ele. În situat,ie
asem°n°toare, a fost £i Cezar: odat° trecut
Rubiconul, nu mai putea schimba decizia
îndr°zneat,° pe care a luat-o împreun° cu
armata sa: aceea de a porni împotriva
propriei sale capitale!

Cuceririle lui Cezar. � De ce a fost important pentru Cezar să fie un lider militar de succes?

V° amintit, i, ce este aceea o provincie? Care
t, inut a fost prima provincie a Romei?
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N
ilu

l

Eufratul

Tigrul

Marea Neagră
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„DIVINUL AUGUSTUS”

Dup° complot £i lichidarea celor care l-au pus la cale, la Roma
luptele interne s-au reluat. Urma£ii lui Cezar s-au confruntat
pân° £i în lupte navale! Din toate aceste lupte, a ie£it înving°tor
Octavianus, nepotul £i fiul adoptiv al lui Cezar. 

Dup° dobândirea victoriei, Octavianus a concentrat întreaga
putere în mâinile sale. Senatul a decis c° poate folosi numele de
Augustus („cel divin”, „cel m°ret,”). Augustus a fost primul
împ°rat al Romei £i a domnit între anii 27 î. Hr. – 14 d. Hr. În
urm°torii aproximativ 500 de ani, la tronul Romei, s-au succe-
dat o serie de împ°rat,i. 

Puterea lui Augustus a fost asigurat° de o armat° de mer-
cenari foarte bine instruit°. Aceasta a reu£it s° descurajeze

118 Roma antic°

Odat° cu aceasta, luptele interne s-au
sfâr£it £i, împreun° cu ele, £i republica.
Adunarea Poporului îi putea „alege” pe
funct,ionari numai dintre persoanele pe care
le propunea Cezar, iar în cadrul dezbateri-
lor, se luau în discut,ie numai acele chestiu-
ni pe care le aproba, în prealabil, Cezar. 

O parte din senatori ar fi vrut s° resta-
bileasc° republica, iar, prin aceasta, propria
lor putere. Au organizat un complot
împotriva lui Cezar £i, în ziua de 15 martie,
anul 44 î. Hr. (în exprimare roman° – idele
lui martie) Cezar a fost asasinat.

Pe lâng° restabilirea p°cii, Cezar a mai dat £i alte numeroase dis-
pozit,ii utile. De pild°, au ajuns s° det, in° p°mânt mult, i oameni
s°raci ai Romei sau cei care au slujit în armata roman°. Cu aju-
torul unui astronom egiptean, el a modernizat calendarul roman,
care era greu de folosit. El a fost cel care a introdus anul bisect ,
din patru în patru ani. Luna iulie îi poart°, pân° ast°zi, numele. 

Repetat, i! În ce fel de preziceri credeau romanii? (V° ajut°
lect, ia 28.)

Istoricii romani se refer° cu pl°cere la preziceri care s-au ade-
verit (sau, poate, succese întâmpl°toare?) Moartea lui Cezar, de
pild°, a fost prezis° în felul urm°tor: „Cu câteva zile înainte de
moartea sa, Cezar a aflat c° acei cai pe care i-a trecut peste
Rubicon, consacrându-i divinit°t,ii apei, £i pe care apoi i-a l°sat
liberi f°r° nici un fel de paz°, nu vor cu nici un chip s° pasc°,
iar din ochi le curg adesea lacrimi. ¢i Spurinna, augurul, l-a
avertizat pe Cezar în felul urm°tor atunci când a prezentat jert-
fa: „P°ze£te-te de pericolul care nu se va l°sa a£teptat mai mult
de idele lui martie (15 martie).” Cu o zi înainte de idele lui mar-
tie, s-a observat c° un stol multicolor de p°s°ri urm°reau o pitu-
lice cu o r°muric° de laur în cioc, care a zburat din lunc° spre
galeria lui Pompei £i acolo a rupt-o în buc°t,i.”

Cu toate acestea, Cezar a pornit totu£i spre Senat £i „ignorând
sfaturile prezic°torilor, a intrat în sal°. A început chiar s°-l batjo-
coreasc° pe Spurinna, zicându-i c° au venit idele £i nu s-a întâm-
plat nimic. „Au venit, fire£te, a zis augurul, dar înc° nu au trecut.” 

Printre comploti£ti, cel mai cunoscut era fiul adoptiv al lui
Cezar, pe nume Brutus. Când Cezar a realizat c° £i el era printre
comploti£ti, doar atât a apucat s° mai spun°: „¢i tu, Brutus,
fiule?”

Cum anume s-a produs asasinatul? Povestit, i detaliile pe baza
c°rt, ii de lectur° (p. 115)!

Dup° moartea lui Cezar, a reînceput r°zboiul civil. Dintre
asasinii s°i, nici unul nu i-a supraviet,uit mai mult de trei ani £i
nici unul nu a murit de moarte bun°. A fost un caz când unul 
dintre comploti£ti – în timp ce se refugia – s-a sinucis cu acela£i
pumnal pe care îl înfipsese £i în Cezar, cu ceva timp în urm°.

Împăratul Augustus: „Prestigiul meu a fost mai mare decât cel pe care
l-a avut vreodată cineva, dar puterea mea nu a depăşit-o pe cea a
colegilor ce det,ineau alte funct,ii.” Infirmat,i ceea ce a sust,inut Augustus
despre el însuşi, în autobiografia pe care a scris-o în anii senectut,ii! 

Asasinarea lui Cezar

Urm°rit, i prin ce anume a jignit Cezar
Senatul! ( De pild°, cum anume s-a constituit
num°rul £i component,a acestui corp în timpul
lui Cezar?)
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orice act de neascultare. Împ°ratul era comandantul suprem al
armatei £i tot el era cel care dispunea de visteria statului.
Adunarea Poporului £i-a pierdut totalmente important,a.
Senatul a r°mas, dar nu mai dispunea decât de o putere
aparent°. Primul om al Romei a devenit Augustus. Mult,umit°
marii puteri de care dispunea, pe durata domniei sale, pacea s-a
restabilit la Roma. Granit,ele imperiului nu au mai fost primej-
duite de atacuri externe, iar conflictele interne s-au încheiat £i
ele, la rândul lor. 

Augustus a avut grij° ca £i populat,ia s°rac° din ora£e s° fie
mult,umit°, motiv pentru care sute de mii de oameni de oameni
au primit grâu gratuit, iar pentru delectarea lor s-au organizat
jocuri de circ.

ARMATA

Armata era compus° din 25 de legiuni. (O legiune era format°
din circa 6.000 de soldat,i.) Ace£tia beneficiau de sold° conve-
nabil°, iar, dup° ce nu mai slujeau, li se d°dea p°mânt din care
puteau tr°i pân° la sfâr£itul viet,ii. 

Durata serviciului militar era de 20-25 de ani, iar cei care nu
mai slujeau, adic° veteranii, luau din nou armele în mâini, dac°
împ°ratul îi chema. 

Roma antic° 119

Repetat, i! De când pân° când a durat în Roma regalitatea £i repu-
blica?

Cât, i ani a domnit Augustus?

Augustus a fost cel care a stabilit lista
nominal° a senatorilor, deci el a fost cel
care i-a ales pe membrii Senatului. Era
clar c° £i-a pus acolo numai oamenii de
încredere. La £edint,e, împ°ratul era cel
care vota întâi. Ceilalt,i senatori £tiau din
aceasta cum anume trebuie s° voteze £i ei.

Ce înseamn° aceast° expresie roman°:
„Pâine £i circ!”?

Mult, i l-au considerat pe Augustus un tiran,
£i au regretat perioada republicii. A fost £i cazul
lui Tacitus, istoric roman. Facet, i o comparat, ie
între autobiografia lui Augustus £i ceea ce a
scris despre el Tacitus! (Cartea de lectur°, 
p. 117 – Dou° surse despre Augustus.) 

Cleopatra îl primeşte pe Marcus Antonius. �

Pe baza desenului, facet,i o comparat,ie între 
costumat,ia romanilor şi cea a egiptenilor!

Cel mai serios adversar al lui Octavianus a
fost cel de-al doilea fiu adoptiv al lui
Cezar, Marcus Antonius. El a fost sprijinit
£i de c°tre regina Egiptului, frumoasa
Cleopatra. Chiar £i în aceste condit,ii, ei nu
au putut s° ias° înving°tori. Iubirea £i
moartea lor au fost eternizate în numeroase
creat,ii literare, precum £i în cadrul mai
multor filme. 

C°utat, i s° aflat, i cât timp dureaz° ast°zi în
Ungaria serviciul militar?
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120 Roma antic°

LECTURĂ

LEGIUNILE: � Soldat,ii romani aveau dou° arme principale. Prima din-
tre ele era sabia scurt° £i ascut,it°, cu care puteau împunge £i t°ia
deopotriv°, iar cealalt° era lancea care putea fi aruncat° pân° la apro-
ximativ 10 metri. Cu vârful ei de fier, puteau str°punge scutul adver-
sarului. 

¢i romanii foloseau deseori ma£inile de lupt°, aceasta în cazul atacu-
lui de ora£e sau de fortificat,ii. Cea mai mare ma£in°rie de aruncat
pietre, catapulta, putea azvârli o piatr° de o jum°tate de ton° pân° la o
distant,° de 500 de metri! La asediul cet°t,ilor, pedestrimea forma 
a£a-numita „broasc° t,estoas°” adic° soldat,i care st°teau unii lâng°

11. Caracterizat, i-l pe Iulius Cezar! Folosit, i
pentru aceasta £i cartea de lectur° (→p.113 –
116)! Cum a reu£it Cezar s° dobândeasc°
puterea?
2. Suntet, i oratori ai Romei. Rostit, i
cuvîntarea de ap°rare a lui Brutus!
3. Prin ce s-a deosebit guvernarea autocrati-
c° a lui Cezar de cea a lui Augustus?
4. În perioada lui Augustus – £i ulterior în
timpul domniei altor împ°rat, i – puterea
Senatului n-a mai fost decât aparent°. De ce?
5. De ce a acceptat armata roman° domnia
autocratic° £i de ce a acceptat-o poporul?

Imperiul

Iulius Cezar: domnie autocratic° → reducerea puterii Senatului.
Augustus, „primul om” al imperiului (27 î. Hr. – 14 d. Hr.):
– armat° puternic° de mercenari,
– Senat supus autorit°t,ii imperiale,
– pace intern° £i extern°.

Soldat,ii romani redat,i pe un basorelief. � Facet,i
o comparat,ie între armamentul lor şi cel pe care
îl aveau în dotare grecii şi persanii! � Cât,iva din-
tre soldat,i poartă însemnele distinctive ale 

legiunii. De ce erau acestea importante?
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legiunii. De ce erau acestea importante?

Roma antic° 121

alt,ii, astfel c°, din toate p°rt,ile – chiar £i deasupra capului – s° fie
ap°rat,i de scuturi (la fel ca £i broasca t,estoas° ap°rat° de carapacea ei). 

O atent,ie sporit° a fost acordat° construirii de tabere militare 
puternice. În general, o asemenea tab°r° avea form° p°trat°. Soldat,ii
aveau corturi de piele dispuse în rânduri regulate. Când aceste tabere
st°teau într-un loc mai mult timp, mai ales pe durata iernii, în locul cor-
turilor se ridicau un fel de bar°ci cu acoperi£ de paie. Pe timp de
pace, soldat,ii defri£au p°duri, construiau drumuri £i ora£e. 

Generalul victorios în lupt° primea aprobarea Senatului de a intra în
Roma în cadrul unei procesiuni triumfale. Rar se putea vedea ceva
mai spectaculos! În fat,a cortegiului, mergeau muzicant,ii, iar dup° ei
erau duse uria£ele pr°zi de r°zboi. Urmau prizonierii notabili. În acest
mar£ triumfal, tr°sura generalului victorios era tras° de patru cai, el
fiind îmbr°cat într-o tog° de culoare purpurie, brodat° cu aur, iar pe
cap avea o cunun° de lauri. Nu e de mirare c° înving°torului, care
f°cea semn mult,imii ce-l aclama, sclavul s°u îi £optea deseori la 
ureche: „Nu uita c° e£ti om!” Mar£ul triumfal era încheiat de o 
petrecere fastuoas°: generalul îi osp°ta pe locuitorii ora£ului. Zeci de
mii de romani erau a£ezat,i la mese îmbel£ugate.

Pân° acum, despre ce provincii am înv°t,at?

A survenit £i o campanie militar° dezas-
truoas°. În timpul domniei lui Augustus,
armata imperial° a suferit una din cele mai
mari înfrângeri din întreaga ei istorie. Ea a
fost pricinuit° de c°tre germani, lâng°
frontiera nordic° a imperiului. Lupt°torii
germanii i-au atras pe romani într-o cap-
can°, într-o p°dure deas°, iar acolo au
nimicit trei legiuni puternice conduse de
c°tre Varus, loct,iitorul lui Augustus în
fruntea armatei romane. Augustus „a fost
atât de tare marcat de eveniment, încât luni
de zile nu £i-a mai t°iat p°rul £i barba, iar
capul £i-l izbea de stâlpul u£ii, strigând
mereu: Varus, d°-mi înapoi legiunile! În
fiecare an, ziua când avusese loc dezastrul
a devenit prilej pentru derularea unor 
ceremonii funebre” scria Suetonius, un
istoric roman.

32. IMPERIUL ROMAN

Pacea intern° care s-a stabilit între hotarele imperiului a permis o
înflorire f°r° precedent a comert,ului. Articole de lux £i alte produse

de consum, de prim° important,° (de la amfore la sclavi, de la
m°t°suri la condimente) erau aduse pe nave pe fluvii £i m°ri, iar

prin intermediul carelor £i a caravanelor cu c°mile erau transportate
dintr-o parte a imperiului în cealalt°. Ret,eaua de drumuri a imperiu-

lui, precum £i ora£ele foarte bine construite nu au încetat s°
uimeasc° posteritatea.

PROVINCIILE

Imperiul Roman, în primul s°u secol de existent,°, s-a extins
peste mai multe teritorii. În timpul lui Augustus £i a urm°torilor
împ°rat,i, legiunile romane au reu£it s° ocupe Egiptul, Hispania,
Britannia £i Pannonia (T, inutul de dincolo de Dun°re).
T, °rmurile M°rii Mediterane erau deja sub st°pânire roman°:
romanii puteau spune cu mândrie c° Marea Mediteran° „este
marea noastr°.”

Macheta unei tabere militare romane. � Studiat,i
această machetă! Din ce motiv era o sarcină
foarte grea cucerirea unei asemenea tabere 

militare?
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122 Roma antic°

Teritoriul Imperiului Roman a fost cel
mai întins, în jurul anului 100 d. Hr.
Împ°rat,ii romani au organizat din acest ter-
itoriu uria£ un imperiu unitar. La hotare,
au construit imense £ant,uri de ap°rare
f°cute din p°mânt, piatr° £i lemn. Acest
lung sistem de ap°rare era limesul. De-a
lungul frontierei, armata era dispus° în
tabere militare permanente. Dac° soldat,ii se
deplasau în alte locuri, puteau folosi unul
din drumurile de piatr° construite, c°ci
întreg imperiul era legat prin interme-
diul unei splendide ret,ele de drumuri.

Romanii – soldat,ii, în general – au con-
struit mai multe sute de mii de kilometri de

Rămăşit,ele unui limes din Anglia, cu un post de pază (colt,ul din stânga sus) şi statuia împăratului Hadrian. El a fost fiul
adoptiv al lui Traian şi, totodată, moştenitorul său. A domnit în perioada (117-138 d. Hr.). El a realizat că o continuare a
politicii de expansiune teritorială nu ar face decât să arunce imperiul în criză materială şi militară. Din acest motiv, el a con-

siderat ca fiind o îndatorire fundamentală apărarea granit,elor existente. El a fost cel care a impus ideea de limes.

Drum roman şi sect,iunea transver-
sală a drumului. � Cercetat,i care era
modul de construct,ie care l-a făcut 

atât de rezistent!
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struit mai multe sute de mii de kilometri de

Rămăşit,ele unui limes din Anglia, cu un post de pază (colt,ul din stânga sus) şi statuia împăratului Hadrian. El a fost fiul
adoptiv al lui Traian şi, totodată, moştenitorul său. A domnit în perioada (117-138 d. Hr.). El a realizat că o continuare a
politicii de expansiune teritorială nu ar face decât să arunce imperiul în criză materială şi militară. Din acest motiv, el a con-

siderat ca fiind o îndatorire fundamentală apărarea granit,elor existente. El a fost cel care a impus ideea de limes.

Drum roman şi sect,iunea transver-
sală a drumului. � Cercetat,i care era
modul de construct,ie care l-a făcut 

atât de rezistent!

Roma antic° 123

În toate provinciile s-au construit mari ora£e, pentru c°
romanii au promovat în teritoriile cucerite procesul de
urbanizare. (Satul nu era caracteristic lumii romane. ¢i agricul-
tura era organizat° în jurul centrelor urbane.) Consecint,a acestui
fapt a fost £i aceea c° s-au putut r°spândi în acest mod confortul
£i cultura tipic urban°. Locuitorii ora£elor dispuneau de ap°
potabil° ca urmare a construirii de apeducte. Apeductul era un
fel de canal acoperit, realizat în form° u£or înclinat°. Dac°
relieful o impunea, atunci i se mai în°lt,a £i un adev°rat sistem
de poduri care, fire£te, putea fi folosit £i în cadrul comunicat,iei.
În ora£e, pe tot cuprinsul imperiului, erau construite teatre, str°zi
pietruite, circuri £i b°i. S-au cl°dit, în multe locuri, numeroase
biblioteci publice, unde se p°strau c°rt,i (£i suluri) manuscrise,
ce cont,ineau operele poet,ilor £i ale istoricilor vremii.

Apeduct. � La ce alte
t,eluri folosea?

drumuri! Cele mai importante cinci trasee porneau de la borna
de aur, situat° în mijlocul ora£ului Roma.

LUMEA ROMAN†

Roma £i-a câ£tigat prestigiul nu numai grat,ie puterii sale mili-
tare, dar £i culturii. Ea a preluat £i a dezvoltat mai departe cul-
tura popoarelor cucerite, cea a grecilor de pild°, extinzând-o
apoi în tot cuprinsul imperiului. În cadrul provinciilor,
populat,iile cucerite î£i foloseau propria limb°, dar pretutindeni
s-a extins £i folosirea limbii latine. (Dintre cei cucerit,i, au
deprins aceasta mai ales cei care s-au înrolat în cadrul armatei
sau cei care aveau relat,ii comerciale cu romanii.) Odat° cu
r°spândirea limbii latine, s-a impus £i scrierea cu litere latine,
care e folosit° £i azi în cea mai mare parte a lumii. 

C°utat, i sau interesat, i-v°! În care dintre
£tiint, e se folosesc £i ast°zi multe expresii
latine£ti?

Ment, ionat, i o t,ar° (sau un popor) de ast°zi
care nu folose£te scrierea cu litere latine!

Despre care bibliotec° celebr° a unui ora£
antic at, i citit deja în cuprinsul manualului?
(Dac° nu v° amintit, i, întoarcet, i-v° la p. 101!)
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124 Roma antic°

CEI CARE FOLOSEAU DRUMURILE

1. Negustorii: nu doar legiunile au fost cele care au folosit dru-
murile, ci £i negustorii. Din Hispania £i Galia se aduceau
minereuri , din zonele nordice piei, bl°nuri £i chihlimbar .
Aceste drumuri, de multe ori treceau dincolo de granit,ele
imperiului. Era cazul, de pild°, al a£a-numitului Drum al
Chihlimbarului, care ajungea pân° la Marea Baltic°. 

Transportul pe mare era mult mai simplu £i mult mai ieftin.
Foarte mari cantit°t,i de grâne erau astfel aduse la Roma. Mai cu
seam°, din acest motiv, s-a ridicat un uria£ port maritim lâng°
ora£. 

Fiecare împ°rat a considerat ca fiind important ca populat,ia
Romei s° aib° suficient grâu. Acesta era adus mai ales din
Egipt, respectiv din provinciile din Africa. În Italia, se culti-
vau, mai degrab°, vit,a-de-vie, m°slinii £i pomii fructiferi.
2. C°l°torii: Romanilor – celor care î£i puteau permite – le
pl°cea s° c°l°toreasc°. Cei bogat,i din ora£e aveau locuint,e de
var° pe t,°rmul m°rii £i fiecare roman cult considera c° este
absolut important ca s° vad° Grecia, Troia, eventual Egiptul. 

Pentru Roma, navigat,ia era o chestiune
esent,ial°, c°ci numai în acest mod se putea
asigura pentru locuitori necesarul de grâu.
Despre Pompei, un celebru general £i om
politic din vremea republicii, se face
referire într-o istorisire conform c°reia
odat° s-a pornit pe mare o furtun°
cumplit°. C°pitanii vaselor s-au temut s°
porneasc° la drum în aceste condit,ii.
Pompei a fost cel dintâi care a urcat pe una
dintre nave, dând porunc° s° se ridice
ancora, £i, între timp, a strigat cu o voce
r°sun°toare: „Trebuie s° navig°m, nu s°
tr°im!” 

Pompei a fost, de altfel, celebru în
Roma £i pentru c° a reu£it, în scurt°
vreme, comandând o flot° de 500 de nave,
s° curet,e Marea Mediteran° de pirat, i.

Cercetat,i cine a fost cel mai mare adver-
sar al lui Pompei £i care a fost soarta popu-
larului comandant.

Economia Imperiului Roman. � Pe baza hărt,ii prezentate, precizat,i care au fost principalele articole de export ale unor 
teritorii ale imperiului! 
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imperiului. Era cazul, de pild°, al a£a-numitului Drum al
Chihlimbarului, care ajungea pân° la Marea Baltic°. 

Transportul pe mare era mult mai simplu £i mult mai ieftin.
Foarte mari cantit°t,i de grâne erau astfel aduse la Roma. Mai cu
seam°, din acest motiv, s-a ridicat un uria£ port maritim lâng°
ora£. 

Fiecare împ°rat a considerat ca fiind important ca populat,ia
Romei s° aib° suficient grâu. Acesta era adus mai ales din
Egipt, respectiv din provinciile din Africa. În Italia, se culti-
vau, mai degrab°, vit,a-de-vie, m°slinii £i pomii fructiferi.
2. C°l°torii: Romanilor – celor care î£i puteau permite – le
pl°cea s° c°l°toreasc°. Cei bogat,i din ora£e aveau locuint,e de
var° pe t,°rmul m°rii £i fiecare roman cult considera c° este
absolut important ca s° vad° Grecia, Troia, eventual Egiptul. 

Pentru Roma, navigat,ia era o chestiune
esent,ial°, c°ci numai în acest mod se putea
asigura pentru locuitori necesarul de grâu.
Despre Pompei, un celebru general £i om
politic din vremea republicii, se face
referire într-o istorisire conform c°reia
odat° s-a pornit pe mare o furtun°
cumplit°. C°pitanii vaselor s-au temut s°
porneasc° la drum în aceste condit,ii.
Pompei a fost cel dintâi care a urcat pe una
dintre nave, dând porunc° s° se ridice
ancora, £i, între timp, a strigat cu o voce
r°sun°toare: „Trebuie s° navig°m, nu s°
tr°im!” 

Pompei a fost, de altfel, celebru în
Roma £i pentru c° a reu£it, în scurt°
vreme, comandând o flot° de 500 de nave,
s° curet,e Marea Mediteran° de pirat, i.

Cercetat,i cine a fost cel mai mare adver-
sar al lui Pompei £i care a fost soarta popu-
larului comandant.

Economia Imperiului Roman. � Pe baza hărt,ii prezentate, precizat,i care au fost principalele articole de export ale unor 
teritorii ale imperiului! 
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Roşie

cereale

animale sălbatice
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UMBRELE PERIOADEI IMPERIALE

Puterea deplin° pe care au avut-o împ°rat,ii a fost în m°sur°
s° asigure pace £i sigurant,° pentru locuitorii imperiului, dar, în
acela£i timp, a presupus £i un mare pericol. Au fost împ°rat,i a
c°ror neînfrânat° dorint,° de putere, £i nebunie totodat°, nu a
putut-o st°vili nimeni. 

Cel mai faimos £i cel mai notoriu asemenea împ°rat a fost
Nero „poetul sângeros”, care a domnit la mijlocul secolului I d.
Hr. În nebunia sa, a ajuns s° cread° c° este nu numai un împ°rat
puternic, ci £i un excelent poet, cânt°ret,, respectiv concurent la
competit,iile de care. Cine se îndoia de aceasta, era ucis în scurt°
vreme. El î£i petrecea cea mai mare parte a timpului participând
la competit,ii culturale, respectiv la întreceri de care unde, de
obicei, – nu întâmpl°tor – el era cel care ie£ea înving°tor. Deseori
se întâmpla ca noaptea s° î£i schimbe hainele, str°b°tând str°zile
£i cârciumele Romei, participând chiar £i la b°t°i publice.

Roma antic° 125

Nero nu a fost singurul „împ°rat nebun”
din acest interval de timp. Cam cu 20 de
ani înainte pe tronul Romei a domnit
Caligula, ale c°rui fapte sângeroase au
îngrozit lumea. În perioada tineret,ii, s-a
bucurat de o mare popularitate, mai ales în
rândul armatei. Nu se £tie precis ce anume
s-a întâmplat cu el mai târziu, este sigur c°
– probabil din cauza unei grave meningite
– £i-a pierdut rat,iunea, astfel c° un nebun
a ajuns în vârful celui mai puternic
imperiu al lumii! El s-a crezut rege-zeu. A
dat porunc°, la un moment dat, ca statuia
lui Zeus din Olimp s° fie adus° la Roma, a
cerut s° i se reteze capul, iar în locul ei s°
se pun° chipul s°u sculptat în piatr°. Un
istoric roman scrie despre el urm°toarele
lucruri: „Cruzimea sa s°lbatic° se
dovede£te prin urm°toarele fapte ale sale:
odat°, la preg°tirea unei lupte de animale,
i s-a p°rut c° prea mult cost° carnea pentru
hr°nirea animalelor s°lbatice; de aceea, i-a
desemnat pe delicvent,ii care trebuiau
mâncat,i de animalele s°lbatice; a trecut în
revist° închisorile £i, f°r° s° examineze
lista cu p°catele de care se f°ceau vinovat,i
prizonierii, în mijlocul acelui loc a decis
ca s° fie luat,i tot,i de la »chel la chel«.”
Prizonierii erau tun£i cu tot,ii chilug[…]
„Cu alt° ocazie, vita de sacrificiu era deja
în fat,a altarului, el în schimb, în haine de
auxiliar, £i-a suflecat mâinile, a ridicat
satârul £i l-a lovit pe preotul care trebuia s°
oficieze ceremonia.” Pentru calul s°u pe
nume Incitatus, a f°cut un grajd de mar-
mur°, iesle de filde£, învelitoare de pur-
pur°, i-a mai dat £i lant, cu pietre pret,ioase,
respectiv un palat cu aranjamentul interior
£i personalul corespunz°tor, tocmai pentru
a-i putea primi pe oaspet,i în numele s°u.
Precum se spune, l-a f°cut pe cal £i sena-
tor. La un moment dat, Caligula, a £i expri-

De-a lungul drumurilor, la distant,° de câte
o zi de mers, erau plasate locuri de odihn°
unde drumet,ii puteau g°si mâncare, pre-
cum £i un ad°post pe timp de noapte. Cei
s°raci mergeau pe jos, iar cei mai înst°rit,i
aveau tr°suri cu patru rot,i trase de cai.
Tr°surile de c°l°torie mai mari erau dotate
£i cu locuri de dormit, respectiv loc pentru
preg°tirea mânc°rii. 

Aceste drumuri erau numai bune £i pen-
tru curierii c°l°ret,i care, în cele mai multe
dintre cazuri, erau tineri £i abili. În locurile
de popas, reu£eau s° schimbe calul obosit
într-o vitez° uimitoare, luând altul preg°tit
pentru drum.

Împăratul Nero. „A murit
la vârsta de 32 de ani, în
aceeaşi zi în care a ucis-o
şi pe Octavia, prima sa
sot,ie. Vestea mort,ii sale
a stârnit o atât de mare
bucurie, încât oamenii 
şi-au pus pe cap acea
şapcă care simboliza 
libertatea, ieşind astfel să
alerge de-a lungul întregu-
lui oraş.” (Suetonius,
istoric roman) � Din ce
motiv s-au bucurat
oamenii de moartea lui 

Nero?

Basorelief care redă interiorul dintr-o  măcelărie.
� Care dintre instrumentele de lucru ale
măcelarului au fost eternizate în cadrul 

reliefului?
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A fost inuman £i nebun. ¢i-a ucis tot,i adversarii, precum £i
cea mai mare parte a rudelor. Num°rul victimelor sale nu l-au
cunoscut nici m°car contemporanii s°i. 

În timpul domniei sale, în anul 64 d. Hr. a izbucnit un
incendiu care a devastat cea mai mare parte a Romei. Locuitorii
ora£ului l-au acuzat pe împ°rat c° ar fi dat foc ora£ului.
(Probabil, f°r° fundament. M°car din acest punct de vedere a
fost nevinovat). 

Citit, i în cartea de lectur° textul referitor la incendiul ora£ului (→
p. 126)! De ce l-au b°nuit oamenii pe Nero c° ar fi dat foc ora£ului?

126 Roma antic°

1. Enumerat, i provinciile pe care le-am studiat!
2. Dac° at, i fi negustori, ce produse at, i aduce din provincii la
Roma? ¢i ce produse at, i duce înapoi?
3. De ce a fost foarte important transportul cerealelor?
4. Reflectat, i! De ce este primejdioas° domnia cu puteri nelimi-
tate?
5. Urm°rit, i cum au construit romanii celebrele lor drumuri!

Imperiul Roman

Unitatea imperiului: drumuri, ora£e, limes.
– r°spândirea limbii latine £i a modului de viat,° roman.
Comert, – pe uscat,

– pe mare.
Putere imperial° deplin° (de pild°, cazul lui Nero).

LECTURĂ

CIRCULAT, IA ÎN ANTICHITATE ¢I ÎN ZILELE NOASTRE � S-a scurs
foarte mult timp de la pluta omului preistoric la nava cosmic° din
zilele noastre. S° ne imagin°m câte £i mai câte descoperiri s-au f°cut
de-atunci pân° ce omul a reu£it s° construiasc° un avion de c°l°torie!
Nici nu ne putem imagina, atât de multe sunt!

Cea mai mare invent,ie a circulat,iei în Antichitate a fost roata. Cu
aceasta, s-a reu£it s° se transporte destul de u£or greut°t,i mari. F°r° un
car cu rot,i, comerciantul din Antichitate transporta doar atâta marf°,
cât putea c°ra m°garul. 

În acela£i timp – în preistorie – a început s° se dezvolte £i trans-
portul pe ap°. Dup° trunchiul de copac scobit, una din cele mai mari
£i – £i pân° azi – mai eficace schimb°ri s-au produs atunci când, din
scânduri t°iate cu fier°str°ul, s-a construit un vas cu cavitate în jurul
unei carene din trunchi de copac. Pe acesta, se putea transporta deja
mai mult° marf° sau soldat,i. Navele antice aveau deja pânz° – cu toate
c° ajutau la înaintare £i vâsla£ii – dac° începea furtuna, un drum de 
1-2 zile t,inea câte o s°pt°mân°, aceasta în condit,iile în care nava
ajungea la destinat,ie. 

Cei mai celebri navigatori ai Antichit°t,ii au fost fenicienii £i grecii.
Galerele grece£ti au str°b°tut întreaga Mare Mediteran°. Aveau mare
nevoie de un comert, activ. Produsele grece£ti trebuiau valorificate în
t,inuturi îndep°rtate, pentru a face schimb cu grânele necesare locuito-
rilor Greciei. Exceptând lunile de iarn° – atunci în Antichitate era prea
primejdioas° navigat,ia pe mare – galerele porneau încontinuu din por-
tul Atenei, înc°rcate fiind cu ulei, vin £i produse me£te£ug°re£ti. Dac°

C°utat, i în manualul vostru asemenea ima-
gini care scot în evident,° date despre circulat, ie!
Povestit, i ce anume se poate observa în cadrul
acelor imagini!

mat fat,° de cineva urm°toarele cuvinte:
„Nu uita, mie îmi este permis orice cu
oricine!” Teroarea lui s-a încheiat ca
urmare a unui complot organizat de
comandant,ii g°rzii sale de corp. Ulterior,
s-a întâmplat de mai multe ori ca, tocmai
g°rzile de corp romane, s° ridice pe tron
împ°rat,i pentru ca tot ei s° îi înl°ture apoi. 

Dezbatet, i dac° a fost bine sau r°u faptul
c° g°rzile de corp au pus pe tron împ°rat, i!

Îi putem oare £i comp°timi pe ace£ti cezari
cruzi?

Vedet, i, în afar° de Nero, care au mai fost
alt, i împ°rat, i notorii ai Romei?Citit, i istorisiri
despre faptele lor £i povestit, i-le apoi în clas°!
(V° recomand°m cartea de lectur°, p. 121-122
£i 129. Dac° dorit, i, putet, i citi c°rt, ile lui
Suetonius despre viet, ile cezarilor sau Historia
Augusta.)

Primul instrument de călătorie pe apă, la omul
preistoric, nu a putut fi decât trunchiul de 

copac. 
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A fost inuman £i nebun. ¢i-a ucis tot,i adversarii, precum £i
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mai mult° marf° sau soldat,i. Navele antice aveau deja pânz° – cu toate
c° ajutau la înaintare £i vâsla£ii – dac° începea furtuna, un drum de 
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C°utat, i în manualul vostru asemenea ima-
gini care scot în evident,° date despre circulat, ie!
Povestit, i ce anume se poate observa în cadrul
acelor imagini!

mat fat,° de cineva urm°toarele cuvinte:
„Nu uita, mie îmi este permis orice cu
oricine!” Teroarea lui s-a încheiat ca
urmare a unui complot organizat de
comandant,ii g°rzii sale de corp. Ulterior,
s-a întâmplat de mai multe ori ca, tocmai
g°rzile de corp romane, s° ridice pe tron
împ°rat,i pentru ca tot ei s° îi înl°ture apoi. 
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despre faptele lor £i povestit, i-le apoi în clas°!
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£i 129. Dac° dorit, i, putet, i citi c°rt, ile lui
Suetonius despre viet, ile cezarilor sau Historia
Augusta.)

Primul instrument de călătorie pe apă, la omul
preistoric, nu a putut fi decât trunchiul de 

copac. 

vântul era favorabil, în 7-8 zile, comerciant,ii greci ajungeau în Egipt,
unde puteau s° achizit,ioneze cereale. (Azi, un avion de c°l°tori face
acest drum cam în jur de dou° ore.) 

Transportul pe mare este £i ast°zi mult mai ieftin, dar, fire£te, nu se
poate c°l°tori exclusiv pe mare. Rutele comerciale maritime sunt £i
ast°zi completate de rutele de uscat (azi, o parte a transportului se
face £i în aer, cu ajutorul avioanelor.) 

Romanii din Antichitate erau mari mae£tri în ceea ce prive£te cir-
culat,ia pe uscat (iar în cadrul ei, £i comert,ul). Ei au reu£it s° constru-
iasc° o asemenea ret,ea de drumuri pe tot cuprinsul Imperiului Roman,
încât cele mai multe din ele se pot folosi chiar £i ast°zi! Romanii mai
înst°rit,i c°l°toreau în cale£ti acoperite, pe care le c°rau sclavii. Când
porneau la distant,e mai lungi, recurgeau la care trase de cai. Romanii
cei mai bogat,i au reu£it s° î£i preg°teasc° asemenea care de drum, în
care înc°pea familia £i personalul auxiliar. Era un fel de „autobuz
antic”. Produsele agricole erau puse pe care speciale, destinate trans-
portului de marf°. 

Cine nu avea tr°sur° proprie, putea c°l°tori cu tr°sura pus° la dis-
pozit,ie pentru tot,i– de asemenea tras° de cai – care circula dup° un
orar exact, la intervale regulate. De-a lungul drumului, erau locuri de
popas, respectiv hanuri, care îi a£teptau pe oaspet,i. 

Pentru romani, unul din cele mai importante articole de import o
constituiau grânele. Pe lâng° acestea, din r°s°rit, transportau spre 
centrul imperiului m°tase scump°, condimente aromate. Romanii nu
c°l°toreau doar pentru a face comert,. Cine avea posibilitatea, frecven-
ta cu pl°cere câte un loc preferat, pe t,°rmul m°rii la b°i, sau vizita
vreun ora£ celebru, de pild° Atena.

Roma antic° 127

UN TRIST EVENIMENT SENZAT, IONAL: DISTRUGEREA ORA¢ULUI POM-
PEI � Erupt,ia vulcanului Vezuviu s-a produs în secolul I. d. Hr., iar cu
aceast° ocazie lava £i cenu£a au înghit,it împrejurimile. Cea mai
vestit°, dintre a£ez°rile distruse, era ora£ul Pompei. Odat° c°zut în
ruin°, ora£ul nu a mai fost deranjat timp de aproape 2000 de ani, toc-
mai de aceea pentru arheologi munca de cercetare £i de s°pare a con-
stituit o activitate extrem de interesant°. În interiorul caselor, s-a
p°strat pân° £i mobila, respectiv, picturile de pe perete. 

Un tân°r de 18 ani, care ulterior a devenit un celebru scriitor, pe
nume Plinius, a fost martor la aceast° erupt,ie a vulcanului. Privitor la
aceasta, el scrie în felul urm°tor: „Ne-a cuprins un întuneric, dar nu ca
acele nopt,i f°r° lun° sau înnorate. Era mai degrab° ca atunci când, 
într-o înc°pere închis°, cineva stinge lampa. Atunci s-au auzit vaietele
femeilor, t,ipetele copiilor, strig°tele b°rbat,ilor...”

Într-o zi de var°, în orele de dinainte de mas°, în mijlocul unei
bubuituri înfior°toare, s-a despicat vârful muntelui Vezuviu. Un uria£
stâlp de fum s-a ridicat spre cer £i în însot,irea vuietului £i a fulgerelor,
a început o ploaie de piatr° £i cenu£°, iar o perdea de întuneric a
cuprins £i soarele. P°s°rile c°deau moarte pe p°mânt din zborul lor, iar
oamenii, strigând, alergau peste tot. Animalele panicate î£i c°utau
ad°post. Au pierit dou° ora£e: Herculaneum £i Pompei. 

Asupra ora£ului Herculaneum s-a pr°v°lit n°mol £i ap°, care au
îngropat totalmente ora£ul. La Pompei, situat,ia a fost alta. Aici nu a
fost o ploaie de n°mol din calea c°reia se putea fugi. Catastrofa a
început cu o ploaie de cenu£°, dup° care, a urmat o ploaie de pietre
grele. Pân° ce lumea £i-a dat seama de dimensiunea pericolului, era
prea târziu. Aburii sulfuro£i au p°truns în case, iar oamenii au început
s° se în°bu£e în propriile lor locuint,e. Dac° încercau s° se refugieze
afar°, se reîntorceau îngrozit,i, deoarece le c°dea în cap ploaia de

Mult,i dintre locuitorii oraşului Pompei care au
căutat să se refugieze şi-au lăsat în case mân-
carea pentru prânz. Aceasta s-a carbonizat,
datorită fumului şi a cenuşii încinse. În muzeul
Pompei, se poate vedea acest vas cont,inând
ouă, precum şi cele cu alune, migdale, curmale 

şi un vas cu turte. 

Cărut,ă romană de călătorie. Proviziile pentru
soldat,i erau transportate tot cu asemenea gen 

de cărut,e.

Enumerat, i cât mai multe asem°n°ri £i
deosebiri dintre modul de transport din
Antichitate £i cel de ast°zi!
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128 Roma antic°

pietre. Pe când reveneau în cas°, se surpa acoperi£ul, îngropându-i ast-
fel pe nenorocit,i. 

Descoperirea ruinelor ora£ului s-a f°cut din pur° întâmplare, a£a
cum s-a mai petrecut de atâtea ori în istoria arheologiei. În urm° cu
aproximativ 250 de ani, sot,ia regelui de Neapole s-a împiedicat în
gr°dina palatului de resturi de statuete. Regele a încredint,at s°p°turile
unor oameni de specialitate care curând au descoperit ruinele unui
teatru antic. De 17 secole, aceste ruine z°ceau la 20 de metri adâncime!

Rapiditatea cu care s-a produs tragedia, nu a f°cut decât s° p°streze
pentru arheologi scene uimitoare. Ei au g°sit doi oameni în lant,uri al
c°ror schelet mai poart° c°tu£ele sclavilor. S-au mai g°sit trupuri de
mame cu copii în brat,e, pe care au încercat s° îi apere cu cârpe rupte
din propriile lor haine, aceasta pân° ce s-au sufocat împreun°. Pe pra-
gul unei case, s-au g°sit r°m°£it,ele a dou° fete tinere. Ar fi vrut s° î£i
mai strâng° obiectele de pret,, dar, între timp, s-a f°cut prea târziu ... În
alt loc, erau jeluitori, participant,i la o petrecere funebr°: luau parte la
propria lor înmormântare! 

În alt loc, un b°rbat, în mare putere, nu a reu£it s° î£i salveze sot,ia
£i fiica de 14 ani, care fugeau înainte. S-au pr°bu£it împreun°.
Puternicul b°rbat, cu ultimele puteri, a încercat s° se mai ridice o dat°
în picioare, dar gazul l-a amet,it atât de tare, încât a c°zut din nou, s-a
întors pe spate, întinzându-se la p°mânt. Cenu£a fierbinte l-a acoperit
£i pe el £i, împietrindu-l, i-a p°strat forma trupului. În aceast° form°,
savant,ii au turnat ghips, astfel c° au putut s° obt,in° o figur° uman°,
care era statuia unui defunct de la Pompei!

Ruinele oraşului Pompei. În fundal, se poate
vedea Vezuviul. Dovada momentelor groaznice
care au fost trăite o atestă trupul tânărului care
tuşeşte sufocându-se, învăluit în fumul
înăbuşitor. Trupul său, păstrat în copie de ghips, 

se poate vedea în partea dreaptă sus. 

Care dintre statele antice studiate mai
devreme a fost distrus tot printr-o catastrof°
natural°?

Pentru £tiint,a arheologiei, ruinele acestui
ora£ constituie o cu totul special° senzat, ie.
Cercet°rile au fost continuate aici pân° în zilele
noastre. Motivat, i de ce este acest loc atât de
deosebit pentru arheologi!

C°utat, i în atlasul istoric Vezuviul, Pompeiul
£i ora£ul Herculaneum!
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Roma antic° 129

33. „CETATEA ETERN†”

Atena s-a impus ca un mare ora£ minunat în perioada epocii lui
Pericle. Roma, în schimb, la începutul perioadei imperiale. Romanii
au urmat, în numeroase aspecte, modelul grecesc, impunându-se ca

fiind foarte priceput, i în construct, ia de ora£e. Roma a r°mas unul din
cele mai faimoase ora£e ale lumii, chiar £i dup° dec°derea

Imperiului Roman. Ea a fost denumit° deja cu mult timp în urm° ca
fiind „Cetatea Etern°”.

MINUN†T, IILE ARHITECTURALE ALE ORA¢ULUI

Centrul Romei – totodat° inima întregului imperiu – era Forum
Romanum. (La începutul perioadei Republicii, aici se t,ineau
târgurile, în valea dintre a£ez°rile latinilor £i ale sabinilor.) În
condit,iile în care ora£ul s-a extins, locul în sine a fost folosit ca
piat,° public°, respectiv spat,iu pentru t, inere a £edint,elor. 
Aici s-au realizat o serie de edificii celebre, de pild° arhiva ,
unde se p°strau hot°rârile Senatului £i ale Adun°rii Poporului. În
cl°direa din Forum, î£i t,inea Senatul £edint,ele. 

Pentru delectarea publicului, în amfiteatre, se organizau spec-
tacole de gladiatori. Acestea erau un fel de teatre, în fapt edificii
impun°toare de form° circular°. 

Cel mai mare asemenea edificiu care s-a construit vreodat° a
fost Colosseumul din Roma. El este £i ast°zi una din princi-
palele embleme ale ora£ului Roma, cu toate c°, începând din
Antichitate, a fost supus distrugerii. În cadrul s°u, în jur de
50.000 de oameni puteau s° priveasc°, agitat,i £i înfiorat,i, lupta
gladiatorilor. 

În perioada imperial°, a devenit un obicei ca o campanie vic-
torioas° – £i gloria împ°ratului, totodat° – s° fie eternizat° prin
intermediul arcului de triumf (sau, altfel spus, a port,ii trium-
fale). Aceasta este o uria£° poart° cu o arcad°, pe care sunt
redate basoreliefuri cu scene ale campaniei victorioase, respec-
tiv, cu mar£ul triumfal al împ°ratului. 

Duelul gladiatorilor luptând cu coifuri f°r°
deschiz°tur° pentru ochi, de aceea izbeau
orbe£te, era un spectacol deosebit. Una din
cele mai dure probe era a£a-numita: b°t°lie
f°r° sfâr£it. În locul celui care c°dea în
duel, venea întotdeauna altul, astfel c°
înving°torul se confrunta mereu cu un
adversar odihnit. În cadrul Colosseumului,
se t,ineau pân° £i lupte, imitându-le pe
cele, navale având ca protagoni£ti pe 
gladiatori. În acest caz, câmpul de lupt°
(arena) era umplut cu ap°, cu ajutorul unui
sistem de canale subterane, totul având o
adâncime de cât,iva metri. 

Circus Maximus avea o lungime de 800
de metri £i era cel mai mare circ din lumea
roman°. De multe ori, aici se t,ineau între-
ceri de care, dar se întâmpla s° se mai
organizeze £i lupte sau competit,ii de ele-
fant,i!

Colosseum astăzi, sub formă de ruină

Cenuşa vulcanică a conservat forma trupului 
celui defunct. 

Aşa a arătat Colosseumul
înainte. În partea stângă a
imaginii, se poate vedea sta-
tuia împăratului Nero, aşa-nu-
mitul Colossus, de unde şi
denumirea construct,iei. �

La ce anume folosea acest 
edificiu?
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130 Roma antic°

În Roma antic°, funct,ionau mai mult de 800 de b°i publice,
iar cele mai mari nu erau rezervate doar b°ilor, ci erau £i veri-
tabile „centre de recreere.” Dincolo de bazinele cu ap° cald° £i
rece, de b°ile de aburi, aceste edificii mai aveau s°li de gimnas-
tic°, s°li de jocuri, biblioteci £i s°li pentru prelegeri. Se întâm-
pla ca £i împ°rat,ii s° fac° baie în aceste locuri, al°turi de s°racii
ora£ului. 

Panteonul (templul tuturor zeilor) era o
construct,ie impun°toare, celebr° prin
cupola sa, construit° din beton. (O cupol°
din beton mai mare decât aceasta nu s-a
mai putut construi decât în zilele noastre,
cam cu 100 de ani în urm°!) În mijlocul
cupolei, este o deschiz°tur° de form° cir-
cular°, care este £i singura surs° de lumin°
a templului. Lumina care intr°, în fiecare
or° a zilei lumineaz° o alt° parte a templu-
lui. Ea str°luce£te pe podeaua de marmur°
colorat° a edificiului.

Mozaic care redă o competit,ie de care

Macheta pentru Circus Maximus

Interiorul Panteonului. � De la care dintre
popoare au deprins romanii tehnica construirii 

cupolei?

Arcul triumfal al lui Titus. � Când construiau 
romanii asemenea arcuri de triumf?
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din beton mai mare decât aceasta nu s-a
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cupolei?

Arcul triumfal al lui Titus. � Când construiau 
romanii asemenea arcuri de triumf?

CASELE DE LOCUIT ALE ORA¢ULUI

Locuitorii ora£ului, în perioada imperiului, au dep°£it num°rul
de un milion! Aceast° populat,ie imens° trebuia s° aibe un
acoperi£. În Roma imperial°, s-au construit case mari de închiri-
at , cu 3-5 etaje, sau erau altele care dispuneau £i de 10 etaje! 

Când £i de ce s-au mutat mult, i s°raci la Roma?

Constructorii nu prea erau preocupat,i de comoditatea
locatarilor. Familiile locuiau în înc°peri foarte strâmte, f°r°
aerisire. Asemenea case nu dispuneau de toalet°. Pentru
preg°tirea mânc°rii, se foloseau vetrele deschise pentru foc, deci
nu este de mirare c°, de multe ori, luau foc p°rt,i mari din ora£
mai ales în condit,iile în care etajele superioare ale caselor de
locuit, erau construite din lemn. Populat,ia s°rac° a ora£ului î£i
petrecea cea mai mare parte a timpului în Forum sau în vreuna
din b°ile publice. Casele aveau la parter magazine £i ateliere, la
fel ca £i în zilele noastre.

Din cauza pericolului frecvent de incendii, în Roma s-a organizat
£i un serviciu de stingere a focului. Citit, i cum anume funct, iona aces-
ta! (Cartea de lectur°, p. 129.)

În condit,ii mult mai bune, tr°ia cel care putea s° î£i constru-
iasc° o cas° proprie. Înc°perea central° a casei, era o sal° mare
de form° p°trat°, numit° atrium, având deasupra o deschiz°tur°
de aceeia£i form°. În aceast° înc°pere, se g°sea £i vatra ( lâng°
aceasta, erau statuetele cu zeii protectori ai casei), apoi lada cu

Roma antic° 131

Despre împ°ratul Hadrian (sec. II. d. Hr.)
se povestea c°, la un moment dat, un
b°trân care servise de-a lungul viet,ii în
armata roman° era la terme £i î£i tot freca
spatele de o coloan°. Împ°ratul s-a mirat,
de ce nu-l scarpin° sclavul s°u. A reie£it c°
b°trânul respectiv nu avea a£a ceva!
Auzind, împ°ratul i-a d°ruit atât de mult,i
bani, încât el £i-a putut cump°ra nu unul,
ci mai mult,i sclavi. A doua zi, mai mult,i
veterani l-au a£teptat pe Hadrian la terme,
frecându-se cu râvn° la spate de diferite
coloane. V°zând aceasta, împ°ratul le-a
zis: „P°i dac° suntet,i atât de mult,i, n-avet,i
decât s° v° sc°rpinat,i unul pe altul” – £i 
i-a p°r°sit. 

Incinta din fat,ă a unei terme şi femei la baie,
redate pe un mozaic. � Observat,i-le vestimen-
tat,ia de baie! � La terme, oamenii nu doar că se 

îmbăiau numai, ci şi ...?

Toga era mantie largă şi lungă a bărbat,ilor
romani înfăşurată pe corp. � Vedet,i în cartea 
de lectură (→p. 131), cum anume trebuia 

drapată toga după regulă!
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banii familiei, precum £i r°zboiul de t,esut la care lucra femeia
casei. De aici, se f°cea accesul în cel°lalte înc°peri ale casei.
Romanii foloseau put, in° mobil°, dar camerele oricum nu p°reau
goale, c°ci podeaua avea mozaic colorat, iar peret,ii erau deco-
rat,i cu picturi care redau gr°dini sau t,°rmuri de mare. (Similar
cu posterele uria£e de ast°zi.) 

Cea mai important° mobil° era patul. Nu doar dormeau, ci £i
citeau, scriau, respectiv mâncau, stând rezemat,i pe cot.

¢ti•i cumva, de ce se obi£nuia s° se spun° în cazul unui prânz sau
a unei cine deosebit de delicioase: „Osp°• à la Lucullus”? Dac° nu,
citi•i în cartea de lectur° (→ p. 130).

132 Roma antic°

Înghet,at° în Antichitate.

La vechii greci, un poet pe nume
Simonides a ment,ionat faptul c° £i-a
umplut o cea£c° de-a sa cu un fel de
„z°pad° de pe vârful Olimpului.” Dulceat,a
rece nu era doar o delicates° pretent,ioas°,
ci £i chiar un medicament. 
În leg°tur° cu Alexandru cel Mare, s-a
consemnat c°, pentru ofit,erii armatei,
înainte de b°t°lii, se servea un fel de
r°coritor care avea amestecat în el z°pad°,
zeam° de fructe £i vin. 

În Roma antic° se aducea z°pad° care
provenea din Munt,ii Albanezi, fiind
p°strat° în gropi de p°mânt. Cînd aceste
rezerve de z°pad° se terminau, atunci
trimiteau curieri care aduceau gheat,° din
Munt,ii Apenini, în burdufuri de piele
înf°£urate în blan°. Romanii îndulceau
zeama de fructe cu miere, iar pentru a-i
conferi arom° foloseau esent,° de viorele,
trandafiri, scort,i£oar° £i coriandru. Toate
acestea figureaz° în descrierile vremii.
Aceste r°coritoare s-au asem°nat mai
degrab° cu gheat,° zdrobit°. Împ°ratul
Nero însu£i era mare amator de înghet,at°. 

(Dup° periodicul Historia, 1999/7)

Romanilor le pl°cea foarte mult s° t,in°
petreceri, cu conversat,ii lungi, recit°ri de
poezie, cu muzic° – dac° î£i puteau per-
mite s° le organizeze. În jurul unei mese,
se puteau osp°ta cel mult nou° oameni,
întin£i pe cele trei paturi a£ezate lâng°
mas°. Dinspre cea de-a patra parte a
mesei, se serveau noile feluri de mâncare. 

Acest muzeu american a fost construit în anul 1947, drept copie fidelă
a unei vile aristocratice romane.

Ospăt, într-o vilă aristocratică. „Nu e voie să chemi ca şi oaspet,i, nici pe cei care sunt limbut,i, nici pe cei care sunt zgârcit,i
la vorbă, aceasta deoarece vorbirea multă este specifică pentru forum sau pentru scaunele de judecată. Tăcerea nu este
deloc potrivită pentru cei care merg în vizită, ci mai degrabă pentru cei care merg în camera de dormit. În final, să nu se
amestece tot felul de mâncăruri în meniu, ci, întâi de toate, să se pună acelea care sunt gustoase, dar şi hrănitoare – sfătuia 

un scriitor roman pe nume Gallius.
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banii familiei, precum £i r°zboiul de t,esut la care lucra femeia
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citeau, scriau, respectiv mâncau, stând rezemat,i pe cot.

¢ti•i cumva, de ce se obi£nuia s° se spun° în cazul unui prânz sau
a unei cine deosebit de delicioase: „Osp°• à la Lucullus”? Dac° nu,
citi•i în cartea de lectur° (→ p. 130).
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umplut o cea£c° de-a sa cu un fel de
„z°pad° de pe vârful Olimpului.” Dulceat,a
rece nu era doar o delicates° pretent,ioas°,
ci £i chiar un medicament. 
În leg°tur° cu Alexandru cel Mare, s-a
consemnat c°, pentru ofit,erii armatei,
înainte de b°t°lii, se servea un fel de
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trimiteau curieri care aduceau gheat,° din
Munt,ii Apenini, în burdufuri de piele
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trandafiri, scort,i£oar° £i coriandru. Toate
acestea figureaz° în descrierile vremii.
Aceste r°coritoare s-au asem°nat mai
degrab° cu gheat,° zdrobit°. Împ°ratul
Nero însu£i era mare amator de înghet,at°. 

(Dup° periodicul Historia, 1999/7)

Romanilor le pl°cea foarte mult s° t,in°
petreceri, cu conversat,ii lungi, recit°ri de
poezie, cu muzic° – dac° î£i puteau per-
mite s° le organizeze. În jurul unei mese,
se puteau osp°ta cel mult nou° oameni,
întin£i pe cele trei paturi a£ezate lâng°
mas°. Dinspre cea de-a patra parte a
mesei, se serveau noile feluri de mâncare. 

Acest muzeu american a fost construit în anul 1947, drept copie fidelă
a unei vile aristocratice romane.

Ospăt, într-o vilă aristocratică. „Nu e voie să chemi ca şi oaspet,i, nici pe cei care sunt limbut,i, nici pe cei care sunt zgârcit,i
la vorbă, aceasta deoarece vorbirea multă este specifică pentru forum sau pentru scaunele de judecată. Tăcerea nu este
deloc potrivită pentru cei care merg în vizită, ci mai degrabă pentru cei care merg în camera de dormit. În final, să nu se
amestece tot felul de mâncăruri în meniu, ci, întâi de toate, să se pună acelea care sunt gustoase, dar şi hrănitoare – sfătuia 

un scriitor roman pe nume Gallius.

¢TIINT, A ¢I LITERATURA

În domeniul £tiint,elor £i artelor, romanii au fost cei care au pre-
luat multe de la greci. Literele latine sunt, de fapt, litere trans-
formate ale alfabetului grecesc. 

În gândirea roman°, un rol foarte important l-a avut trecutul,
respectiv evocarea tradit,iilor glorioase. Tocmai de aceea, erau
celebri cei care se ocupau de istorie. Titus Livius a tr°it în
perioada lui Augustus £i a scris în 142 de c°rt,i (azi, acestea par
mai degrab° capitole ale unei lucr°ri) istoria Romei, înc° de la
momentul întemeierii sale. Multe istorii le cunoa£tem din c°rt,ile
sale: de pild°, legenda lui Romulus £i Remus, r°pirea sabinelor,
evenimentele campaniei lui Hannibal.

Roma antic° 133

Romanii au fost cei care au dezvoltat £tiint,ele juridice.
Copiii romani înv°t,au scrisul £i cititul pe textele legilor (la fel
cum copiii greci foloseau textele lui Homer!). La facult°t,ile de
drept, £i ast°zi se pred° dreptul roman. Este o regul° important°
cea potrivit c°reia, în fat,a legii, (la tribunale de pild°) tot,i sunt
egali, iar dezbaterile sunt publice . 

În Roma antic°, un rol foarte important l-a jucat oratoria. În
cadrul dezbaterilor juridice, cele mai importante p°rt,i erau dis-
cursul de acuzare £i de ap°rare. Oratorii buni erau foarte popu-
lari, de exemplu Cicero (sec. I. î. Hr.), ale c°rui splendide dis-
cursuri se citesc £i azi cu pl°cere. 

Citit, i un fragment din cea mai celebr° cuvântare a lui Cicero!
(Cartea de lectur°, p. 112.) De ce a £tiut Cicero s° î£i captiveze audi-
toriul?

În Roma antic°, egalitatea în drepturi se
raporta numai la romanii cu drepturi
depline. În imperiu, tr°iau multe feluri de
neamuri, cu drepturi diferite, iar acestea
toate erau reglementate prin legi com-
plexe.

La Roma, p°rint,ii mai înst°rit,i î£i trimi-
teau copiii la £coal°, cei £i mai bogat,i le
angajau instructor particular, care, în gen-
eral, era unul grec. B°iet,ii începeau £coala
la vârsta de 6 ani unde, init,ial, înv°t,au
scrisul, cititul £i matematica, iar mai târziu
literatura, istoria £i astronomia. Aceia care
voiau s° devin° oameni politici înv°t,au la
£coal° £i arta oratoriei. Fetele înv°t,au
acas° muncile cele mai importante, care
t,ineau de întret,inerea casei. Copiii s°raci
nu aveau niciodat° posibilitatea s° învet,e,
ei fiind pu£i s° munceasc° de la vârste
fragede. 

(Dup° Atlasul lumii antice)

Put,in° lect,ie de limb° latin°, privind pro-
nunt,ia cuvintelor: ae = e; u = v (dac° dup°
el urmeaz° o vocal°). 

Pronunt,at, i urm°toarele nume de istorici
romani: Livius, Tacitus, Suetonius; numele
celor mai celebri doi poet, i: Vergilius,
Horatius, precum £i denumirea roman° pen-
tru Óbuda: Aquincum!

Oare ce înseamn°: „Panem et 
circenses!”? (lect, ia 31.)

Un alt mare istoric roman a fost Tacitus,
celebru pentru c° a criticat aspru domnia
imperial° autocratic°, regretând felul de
guvernare din perioada republicii. În
lucrarea sa principal°, a scris despre ger-
manii care locuiau la frontiera imperiului.
Despre împ°rat,i, mai degrab°, Suetonius a
fost cel care a întocmit biografii capti-
vante.

Din care oper° a lui Suetonius am citit
fragmente? (lect, ia 32.)

Sot, şi sot,ie. Bărbatul t,ine un sul de papirus, iar sot,ia o tablă cerată şi
un instrument de scris (stilus). � În ce scop se folosea papirusul, 

respectiv tăblit,a cerată? � Ce anume înseamnă azi cuvântul stil?
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134 Roma antic°

1. Povestit, i pe baza textului £i a imaginilor despre cele mai cele-
bre edificii ale Romei!
2. Facet, i o comparat, ie între locuint,ele celor s°raci, respectiv,
cele ale oamenilor bogat, i!
3. De ce au fost foarte importante edificiile £i piet,ele publice pen-
tru ora£ele Imperiului Roman?
4. Ce anume se putea face într-o baie public° roman°?
5. Adunat, i din textul lecturilor despre ce teme a scris Titus Livius
£i Tacitus! Folosit, i indicele de nume de la sfâr£itul c°rt, ii de lec-
tur°!

„Cetatea Etern°”

Construct,ii: Colosseum, Circus Maximus, Panteonul
– terme, locuint,e de închiriat, arcuri de triumf.
¢tiint,e: istoria: Livius, Tacitus, Suetonius
– dreptul.
Literatura: Vergilius, Horatius
– oratoria: →Cicero.

În secolul I. î. Hr., evreii care tr°iau în
Palestina au ajuns sub dominat,ie roman°.
Atunci, printre ei, s-a întet,it £i mai mult
acea credint,° str°veche potrivit c°reia, pe
P°mânt, va veni trimisul lui Dumnezeu,
Mântuitorul, care îi va elibera pe evrei de
p°cate £i de suferint,e.

34. CRE¢TINISMUL

Despre Iisus Hristos toat° lumea a auzit deja. El a fost cel care a pus
bazele religiei cre£tine, iar la Cr°ciun s°rb°torim ziua sa de na£tere.

La Pa£ti, în schimb, învierea sa dintre cei mort, i.

CINE SUNT CRE¢TINII?

În timpul ocupat,iei romane, Iudeea era o provincie nelini£tit° £i
r°zvr°tit°. În jurul anului 30 d. Hr. în perioada Pa£telui, a fost
condamnat la crunta moarte prin crucificare un tân°r, care pe
atunci avea ceva peste 30 de ani. Numele s°u era: Iisus. La
momentul mort,ii sale, avea mult,i du£mani £i foarte put,ini de
partea lui, dar dup° ce a murit, adept,ii s°i s-au înmult,it foarte
mult. Ei sunt cre£tinii. Religia întemeiat° de c°tre Iisus,
cre£tinismul, este ast°zi cea mai r°spândit° religie de pe
glob. (¢i cuvântul „cre£tin” provine de la numele lui Iisus
Hristos.)

Cel mai faimos poet roman a fost
Vergilius. Opera sa fundamental° este un
poem eroic, asem°n°tor cu creat,ia lui
Homer, care, de altfel, a £i fost un model
pentru Vergilius.

Opera se refer° la peregrin°rile lui
Aeneas. Cine a fost el? (V° ajut° lect, ia 27.)

Un poet apreciat a fost £i Horatius. În
urm°torul vers se face referire la
înt,elepciunea greac° £i m°ret,ia roman°: 

„Pe înving°torul cel dur, l-a biruit
Grecia cea învins° £i a înv°t,at poporul de
rând din Latium arta.”

CINE A FOST IISUS?

Aceasta este o întrebare, care din timpul viet,ii Sale scurte £i
pân° în zilele noastre nu a încetat s°-i fr°mânte pe oameni. Cele
mai multe informat,ii, despre viat,a Sa, le g°sim în cea de-a doua
parte a Bibliei, în Noul Testament. 

Relat°rile despre viat,a lui Iisus, despre înv°t,°turile Sale,
care sunt cuprinse în istorisirile Bibliei, le numim evanghe-
lii. Evanghelia este un termen de sorginte greac°, care înseamn°
„vestea cea bun°”. Se nume£te a£a, deoarece veste£te venirea
Mântuitorului, adic° venirea lui Iisus Hristos. 
Despre aceast° venire a Sa, fac deja referire vizionari £i prorocii
care figureaz° în Vechiul Testament.

Ce £tim despre religia evreilor din Palestina? (→lect, ia 16)

Maestrul M. S. (pictor maghiar medieval din al
cărui nume nu se cunosc decât init,ialele).
Pictură care îl redă pe Hristos. � Cum anume 

exprimă pictorul patima Mântuitorului?
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134 Roma antic°
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2. Facet, i o comparat, ie între locuint,ele celor s°raci, respectiv,
cele ale oamenilor bogat, i!
3. De ce au fost foarte importante edificiile £i piet,ele publice pen-
tru ora£ele Imperiului Roman?
4. Ce anume se putea face într-o baie public° roman°?
5. Adunat, i din textul lecturilor despre ce teme a scris Titus Livius
£i Tacitus! Folosit, i indicele de nume de la sfâr£itul c°rt, ii de lec-
tur°!
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Literatura: Vergilius, Horatius
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Palestina au ajuns sub dominat,ie roman°.
Atunci, printre ei, s-a întet,it £i mai mult
acea credint,° str°veche potrivit c°reia, pe
P°mânt, va veni trimisul lui Dumnezeu,
Mântuitorul, care îi va elibera pe evrei de
p°cate £i de suferint,e.
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Despre Iisus Hristos toat° lumea a auzit deja. El a fost cel care a pus
bazele religiei cre£tine, iar la Cr°ciun s°rb°torim ziua sa de na£tere.

La Pa£ti, în schimb, învierea sa dintre cei mort, i.
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r°zvr°tit°. În jurul anului 30 d. Hr. în perioada Pa£telui, a fost
condamnat la crunta moarte prin crucificare un tân°r, care pe
atunci avea ceva peste 30 de ani. Numele s°u era: Iisus. La
momentul mort,ii sale, avea mult,i du£mani £i foarte put,ini de
partea lui, dar dup° ce a murit, adept,ii s°i s-au înmult,it foarte
mult. Ei sunt cre£tinii. Religia întemeiat° de c°tre Iisus,
cre£tinismul, este ast°zi cea mai r°spândit° religie de pe
glob. (¢i cuvântul „cre£tin” provine de la numele lui Iisus
Hristos.)

Cel mai faimos poet roman a fost
Vergilius. Opera sa fundamental° este un
poem eroic, asem°n°tor cu creat,ia lui
Homer, care, de altfel, a £i fost un model
pentru Vergilius.

Opera se refer° la peregrin°rile lui
Aeneas. Cine a fost el? (V° ajut° lect, ia 27.)

Un poet apreciat a fost £i Horatius. În
urm°torul vers se face referire la
înt,elepciunea greac° £i m°ret,ia roman°: 

„Pe înving°torul cel dur, l-a biruit
Grecia cea învins° £i a înv°t,at poporul de
rând din Latium arta.”

CINE A FOST IISUS?

Aceasta este o întrebare, care din timpul viet,ii Sale scurte £i
pân° în zilele noastre nu a încetat s°-i fr°mânte pe oameni. Cele
mai multe informat,ii, despre viat,a Sa, le g°sim în cea de-a doua
parte a Bibliei, în Noul Testament. 

Relat°rile despre viat,a lui Iisus, despre înv°t,°turile Sale,
care sunt cuprinse în istorisirile Bibliei, le numim evanghe-
lii. Evanghelia este un termen de sorginte greac°, care înseamn°
„vestea cea bun°”. Se nume£te a£a, deoarece veste£te venirea
Mântuitorului, adic° venirea lui Iisus Hristos. 
Despre aceast° venire a Sa, fac deja referire vizionari £i prorocii
care figureaz° în Vechiul Testament.

Ce £tim despre religia evreilor din Palestina? (→lect, ia 16)

Maestrul M. S. (pictor maghiar medieval din al
cărui nume nu se cunosc decât init,ialele).
Pictură care îl redă pe Hristos. � Cum anume 

exprimă pictorul patima Mântuitorului?

Roma antic° 135

VIAT, A LUI IISUS PREZENTAT† ÎN EVANGHELII

Dumnezeu £i-a trimis îngerul la Maria, logodnica unui dulgher
pe nume Iosif, cu vestea c° va na£te un fiu, dar nu din om
p°mântean, ci de la Duhul Sfânt, adic° de la însu£i Dumnezeu. 

În Imperiul Roman, împ°ratul Augustus tocmai ordonase un
recens°mânt, astfel c° fiecare trebuia s° se prezinte în localitatea
sa de origine. Când a venit vremea, Iosif a pornit cu Maria, care
era îns°rcinat°, mergând spre ora£ul Bethleem. Venit,i de la
drum, nimeni nu a vrut s°-i g°zduiasc°, iar cei care puteau s° o
fac° a£teptau oaspet,i mai bogat,i. Într-un final, au tras la o
pe£ter° folosit° pe post de grajd. Mariei i-a venit sorocul s°
nasc° £i l-a n°scut pe fiul ei, acolo, în acel grajd. Întrucât sufla
vântul rece, Maria l-a înf°£urat pe prunc £i l-a culcat în iesle .
Respirat,ia animalelor de acolo a reu£it s°-i înc°lzeasc°. 
În t,inutul Betlehemului, ni£te p°stori poposeau pe câmp,  lâng°
foc p°zindu-£i oile. Îngerii li s-au ar°tat £i le-au adus vestea cea
fericit°: se n°scuse Mântuitorul. În aceste condit,ii, p°storii
s°raci din t,inuturile învecinate au fost cei dintâi care au putut 
s°-l salute pe nou-n°scutul. 

Mai târziu, au venit £i înt,elept,ii din r°s°rit („cei trei crai”
cum li s-a mai spus). Pe cer s-a ar°tat o stea str°lucitoare, care 
i-a condus pân° la iesle, acolo unde era Pruncul. Înt,elept,ii i s-au
închinat £i i-au dat daruri: aur, t°mâie £i smirn° . 

Iisus a avut în jur de 30 de ani când £i-a început activitatea.
I-a înv°t,at pe oameni, a predicat în ora£e £i sate, în t,inuturi
muntoase £i pe t,°rmul M°rii Moarte . El a vestit legile
împ°r°t,iei lui Dumnezeu a c°rei esent,° este iubirea £i
umilint,a fat,° de Dumnezeu £i fat,° de oameni. Potrivit acesto-
ra, omul doar atunci poate s° fie cu inima curat°, dac° îi iube£te
nu numai pe prietenii s°i, ci chiar £i pe du£manii s°i. Un om
drept spre aceasta n°zuie£te £i nu î£i consacr° viat,a strângerii de
comori. Prin miracole £i vindec°ri miraculoase, Iisus i-a convins
pe ucenicii s°i £i pe cei ce îl urmau c° El este cu adev°rat
Mântuitorul pe care l-a trimis Dumnezeu în lume. Potrivit
evangheliilor, El i-a vindecat pe bolnavi, a înviat pe cei mort,i, a
pref°cut apa în vin, iar cu 7 pâini £i cât,iva pe£ti a s°turat 4.000
de oameni...

Cartea de lectur° citeaz° din Evanghelii câteva din minunile lui
Iisus (→ p. 133). Citit, i-le £i povestit, i cum a potolit Iisus furtuna, cum
a redat orbilor vederea £i cum l-a înviat din mort, i pe tân°rul decedat! 

Ce învat,° Iisus despre r°zbunare? Ce anume spune el despre
comori? (Cartea de lectur°, p. 133.)

Iisus a vorbit £i despre faptul c°, în locul „Vechii Aliant,e”,
intr° în vigoare „Noua Aliant,°” pe care Dumnezeu o leag° cu
oamenii prin intermediul s°u. 

Arhiereii evrei erau invidio£i pe popularitatea lui Iisus, motiv
pentru care au decis s° îl omoare. Unul dintre ucenicii s°i pe
nume Iuda l-a tr°dat pentru bani, spunându-le soldat,ilor unde
pot s° îl prind°. Pe Iisus l-au legat £i l-au dus înaintea celor mai
de seam° preot,i. I-au adus acuzat,ii false, astfel c° Pilat, guver-
natorul roman, l-a condamnat la moarte. L-au crucificat în
afara zidurilor cet°t,ii, punându-l între doi tâlhari. Dup° moarte,
a treia zi a înviat dintre cei mort,i £i chiar în acea zi s-a ar°tat
mai multor adept,i ai s°i. A mai stat pe P°mânt 40 de zile, dup°
care s-a în°lt,at la cer la Tat°l S°u, la Dumnezeu.

C°utat, i sculpturi £i picturi care o redau pe
Maria! Prin intermediul acestora, spunet, i cum
vi se pare mama lui Iisus?

Irod, regele tiran al evreilor, a aflat £i el de
na£terea lui Iisus. S-a speriat foarte tare,
c°ci se temea c° î£i pierde tronul. A decis
prin urmare s°-l omoare pe prunc, dar nu
£tia unde s°-l caute. Tocmai de aceea, a dat
groaznic° porunc° soldat,ilor s°i: s° fie
uci£i tot,i copiii din Betlehem! Nici chiar
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Apostolul Pavel a vestit c° £i cei bogat, i
pot s° fie cre£tini, dac° î£i consacr° averea
binefacerilor. El i-a îndrumat pe cre£tini s°
nu se revolte împotriva autorit°t, ii
p°mânte£ti, c°ci £i ea tot de la Dumnezeu
provine. Aceasta a ajutat foarte mult pe cei
care îl urmau pe Hristos s° nu se considere
totalmente exclu£i din Imperiu. 

Pavel, la început, a fost adversar al
cre£tinilor, pe care i-a £i prigonit. La un an
dup° moartea lui Iisus, tocmai se preg°tea
s° ajung° la Damasc pentru a-i prinde,
cu ajutorul soldat,ilor, pe cre£tinii de acolo
când, pe drum, într-o mare str°lucire, a
coborât Iisus din cer £i l-a întrebat: „De ce
m° prigone£ti?” Vedenia l-a marcat atât de
tare, încât începând din acel moment, a
r°spândit peste tot în imperiu înv°t,°tura
cre£tin°, atât prin viu grai, cât £i prin
scrisori. În scrisoarea c°tre corintieni, el a
surprins minunat important,a iubirii:
„Chiar dac° a£ vorbi în limbi omene£ti £i
îngere£ti £i n-a£ avea în mine dragoste,
sunt o aram° sun°toare £i un chimval
zâng°nitor.”

Care este diferent,a dintre vorbirea ome-
neasc°, metalul r°sun°tor, respectiv glasul
chimvalului?

În afar° de Imperiul Roman, metoda exe-
cut,iei prin crucificare se mai practica £i în
Imperiul Persan, respectiv în Cartagina,
mai ales pentru pedepsirea sclavilor sau a
persoanelor lipsite de drepturi. Brat,ele
celui condamnat, erau legate sau b°tute în
cuie pe o bârn°, care mai apoi împreun° cu
trupul, era ridicat° pe vârful unui stâlp
fixat în p°mânt. Se alc°tuia astfel un fel de
T, sau chiar o cruce. Cel care era pus în
aceast° pozit,ie, murea în condit,ii de chin
groaznic, mai ales c°, dup° un timp, nu
mai putea s° respire. Aceast° pedeaps°
prin crucificare era considerat° de c°tre
evrei ca fiind foarte umilitoare, motiv pen-
tru care legea lui Moise o interzicea cu
des°vâr£ire. 

CINE A FOST DECI IISUS?

Potrivit religiei cre£tine, Iisus este Fiul lui Dumnezeu £i El
însu£i este Dumnezeu. Cei care nu cred în Dumnezeu (sau nu
sunt cre£tini) consider° c° Iisus nu a fost decât un simplu om,
care a întemeiat, prin înv°t,°turile sale, religia cre£tin°, esent,a
acesteia fiind umilint,a £i iubirea. Este sigur c° Iisus a avut o
existent,° real°, mai ales întrucât despre El dau m°rturie nu doar
relat°rile biblice, ci £i autorii a£a-zi£i p°gâni. (De pild°, Tacitus
£i Plinius.) 

A fost cu adev°rat Iisus fiul lui Dumnezeu? La aceast° între-
bare, nu c°rt,ile de istorie sunt cele care trebuie s° dea un
r°spuns. Este o problem° de credint,° în leg°tur° cu care fiecare
om poate s° decid° el însu£i. 

CRE¢TINII ÎN IMPERIUL ROMAN

Dup° moartea lui Iisus, noua religie s-a r°spândit foarte repede.
Pretutindeni, s-au înfiint,at comunit°t,i cre£tine. R°spândirea
cre£tinismului în afara Palestinei se leag°, în cea mai mare
parte, de numele Sf. Apostol Pavel. 

Potrivit Noului Testament, el a fost cel dintâi care a dorit s°
fac° din noua credint,° comoara comun°, nu doar a evreilor, ci a
întregii omeniri. „Pentru c° tot,i au p°c°tuit £i sunt lipsit,i de
slava lui Dumnezeu” – a scris Apostolul Pavel.

Ce asem°nare exist° între înv°t,°tura cre£tin° £i cea a religiei
poporului evreu? (Lect, ia 16.)

Ce credet, i, care ar fi fost soarta cre£tinismului, dac° numai o parte
dintre evrei s-ar fi convertit la cre£tinism?

Potrivit înv°t,°turii cre£tine, într-un
Dumnezeu sunt trei persoane: Tat°l, Fiul £i
Sfântul Duh. Dumnezeu-Fiul s-a f°cut om
pentru ca prin viat,a £i suferint,a Sa pe
cruce, s°-l mântuiasc° pe om de p°catul
s°u originar .

Mozaic care îl redă pe Sf. Apostol Pavel. „Căci ştim că, dacă se des-
face casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o casă în cer
de la Dumnezeu, care nu e făcută de mâini omeneşti, ci este veşnică”

– aşa a scris el comunităt,ii din Corint. 
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35. PROVINCIA PANNONIA

Nu cu mult timp înainte de moartea sa, împ°ratul Augustus £i-a scris
autobiografia. În cadrul acesteia, este o afirmat, ie interesant° în ceea
ce ne prive£te: „Am dus granit,ele imperiului înainte, pân° la t,°rmul

fluviului Danubius (adic° Dun°rea).”Romanii au organizat, în
T, inutul de dincolo de Dun°re, provincia Pannonia. În perioada
imperiului, aceasta a fost una din cele mai importante provincii.

LEGIUNI PE MALUL DUN†RII

De când Augustus a trimis primele legiuni în direct,ia Dun°rii,
timp de o jum°tate de secol s-au dat lupte intense pentru aceast°
provincie. În direct,ia sud £i vest, provincia era ceva mai extins°,
decât T, inutul de dincolo de Dun°re (aici se includea, de pild°, 
£i ora£ul Viena). Dominat,ia roman° a t,inut aici timp de 
400 de ani. 

Imperiul avea nevoie de Pannonia, mai ales pentru a avea
acces la Dun°re, care era cel mai lung fluviu din imperiu,
putând fi navigabil pân° la Marea Neagr°. Iar transportul pe ap°
era mult mai simplu £i mai ieftin, decât cel de pe uscat. Pe vase
se duceau în Italia piei de animale, bl°nuri, animale s°lbatice
(din Pannonia: ur£i, mistret,i, cerbi), iar de acolo, articole manu-
facturiere spre partea de nord. 

¢i totu£i, nu aceasta reprezenta cea mai mare important,° a
Dun°rii, ci tocmai pentru rolul ei militar de ap°rare. Vasele de
lupt° ale flotei fluviale circulau mereu pe Dun°re, iar pe t,°rmul
drept – deci în partea dinspre imperiu – militarii t,ineau sub
observat,ie frontiera din turnuri de paz°. Dun°rea era o fron-
tier° natural° care ap°ra imperiul de atacurile popoarelor

LECTURĂ

BRADUL DE CR†CIUN � Cr°ciunul este s°rb°toarea na£terii lui Iisus.
Dar oare de ce se obi£nuie£te cu aceast° ocazie s° se împodobeasc°
bradul de Cr°ciun? 

În Evul Mediu – £i în Antichitate de asemenea – c°rt,ile erau foarte
scumpe, c°ci erau scrise cu mâna. Cei s°raci nu puteau avea o Biblie
£i oricum nu £tiau s° o citeasc°. Ei ajungeau s° cunoasc° istorisirile din
Biblie, privind picturile de pe peret,i sau erau s°rb°tori când –de pild°
cu ocazia Cr°ciunului – în mijlocul satului, cât,iva „actori” ocazionali
jucau scene din Biblie. Pentru a prezenta scena legat° de Adam £i Eva,
era nevoie de un pom al cunoa£terii binelui £i r°ului. Pe perioada
iernii, numai bradul era verde, motiv pentru care îl t°iau, iar pe el
ag°t,au mere. Acesta a fost str°mo£ul bradului de Cr°ciun. 

1. Ce este Noul Testament?
2. Care sunt cele mai importante înv°t,°turi ale religiei cre£tine?
3. Ce anume s-a petrecut pe drumul Damascului?

Cre£tinismul

Biblia: – Vechiul Testament (lect,ia 16),
– Noul Testament – Evangheliile (Viat,a lui Iisus, moartea £i
învierea Sa).
– Sf. Apostol Pavel: r°spândirea cre£tinismului în afara Palestinei. 

Denumirea Vienei în Antichitate era aceea
de Vindobona. La ruinele acestei a£ez°ri,
arheologii nu ajung tocmai u£or, c°ci în
Evul Mediu £i în epoca modern°, deasupra
s-a construit un ora£ imens.

Soldat,ii erau oameni disciplinat,i £i c°lit,i
în lupt°. Cine decidea odat° s° devin° sol-
dat, nu se putea elibera u£or de aceast°
obligat,ie. Serviciul militar era de 20-25 de
ani, astfel c° la l°sarea la vatr° nu o
ajungea fiecare soldat. Cel care totu£i
reu£ea, primea o recompens° generoas°:
bani £i atât p°mânt de pe urma c°ruia
putea tr°i comod. 

Nici pe timp de pace, soldat,ii nu
trând°veau. Supravegheau ordinea intern°
a provinciei, construiau drumuri £i f°ureau
c°r°mizi necesare pentru construct,ii etc.

Ce armat° a avut Imperiul Roman în
perioada apogeului Republicii £i cum era
aceasta în perioada imperiului?

Primul Crăciun
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barbare, venite dinspre partea nordic°. (Romanii îi numeau
barbari pe tot,i cei care erau str°ini). Acestora nu le era imposi-
bil s° treac° fluviul, dar li se îngreuna vizibil tentativa de atac.
Pe malul drept, romanii au construit limesul dun°rean, iar,
pe-alocuri, chiar £i pe malul stâng au ridicat fort°ret,e. (Ruinele
unei asemenea a£ez°ri militare romane se pot vedea £i la
Budapesta, la cap°tul pestan podului Elisabeta.)

Limesul în sine mai folosea £i ca drum militar. S-au constru-
it tabere militare pe linia sa, iar drumul str°b°tea teritoriul aces-
tora. Paznicul care st°tea la poart° putea s° controleze pe fiecare
care î£i manifesta intent,ia de a trece. Din turnurile de paz°, în
caz de primejdie, se puteau transmite mesaje de avertizare: ziua
cu un semnal de fum, iar noaptea cu f°clii aprinse. De multe ori,
era nevoie de acestea tocmai din cauza atacurilor popoarelor
barbare, care tr°iau la nord de Pannonia. În aceast° provincie,
patru legiuni îndeplineau servicii permanente ceea ce, împreun°
cu trupele auxiliare, num°rau 50.000 de oameni!

V° amintit, i? Cât, i soldat, i slujeau într-o legiune?

Întrucât aceast° provincie avea clim° mai
rece decât cea din restul imperiului, în
cadrul b°ilor £i a caselor deopotriv° se
practica adesea înc°lzirea podelelor, popu-
lar° £i azi. 

Podeaua era ridicat° cu ajutorul unor
stâlpi de c°r°mid° £i printre ace£ti stâlpi
circula aerul cald. Între ruinele a£ez°rii de
la Aquincum £i ruinele fort°ret,ei militare
de la Vi£egrad s-au descoperit asemenea
sisteme de înc°lzire.

În ora£ele Pannoniei – asem°n°tor
ora£elor din alte provincii – s-a f°cut pân°
£i trotuar pe marginea drumurilor. N-au
uitat nici de „zebre”! Corpul de drum, mai
adânc decât nivelul trotuarului, era con-
struit pe anumite sect,iuni mai înalt, într-o
l°t,ime de circa un metru – la nivel cu tro-
tuarul. Pentru rot,ile de c°rut,°, au f°cut în
cadrul lor adâncituri pe ambele p°rt,i.

VIAT, A ÎN ORA¢ELE PANNONIEI

Romanii au construit mai mult de 25 de ora£e în
Pannonia, în general pe traiectoria a dou° drumuri impor-
tante: drumul militar £i cel al chihlimbarului, care str°b°tea
partea de vest a provinciei. 
Primul ora£ important a fost Savaria (azi Szombathely). Aici
au tr°it mai ales veterani colonizat,i, dar cu tot,ii puteau deveni
locuitorii ora£elor, de la locuitorii str°vechi ai provinciei,
pân° la cet°t,enii romani care se stabileau aici. 

Puterea roman° era reprezentat° de c°tre guvernatori, care
asigurau st°pânirea roman°, iar cu ajutorul legiunilor locuitorii
puteau fi ap°rat,i de atacurile externe. Ora£ele provinciei erau
copii la scar° redus° £i simplificat° a capitalei, Roma.
Militarii £i cet°t,enii g°seau aici cam tot ceea ce se putea g°si £i
în cel mai important ora£ al imperiului: se putea merge la teatru,
adic° la amfiteatru pentru a admira luptele de animale, doar c°
aici nu erau lupte cu tigrii £i cu leii, ci mai ales cu ur£i, mistret,i
£i lupi. Apoi, se mai putea merge chiar £i la b°i sau la temple.

AQUINCUM ¢I ALTE ORA¢E

Cele mai multe m°rturii romane s-au p°strat în ora£ul
Aquincum, care se întindea pe actualul teritoriu al Óbudei, fiind
unul din centrele provinciei Pannonia. Una dintre legiuni
rezida aici continuu, iar, din acest motiv, ora£ul, la fel ca £i alte
centre militare, era compus din dou° p°rt,i: partea militar° £i cea
civil°. 

Aici s-au descoperit r°m°£it,ele unei orgi portabile de bronz.
Acesta este cel mai vechi instrument de acest gen din lume. Pe
baza componentelor p°strate, s-a reu£it s° se refac° orga, în a£a
fel, încât ea funct,ioneaz°!

Limes cu un turn de pază. � Pe baza desenului,
specificat,i care au fost părt,ile componente ale 

unui limes!

În zilele de ast°zi, drumurile cele mai
frecventate – mai ales autostr°zile – pe cât posi-
bil, ocolesc ora£ele aglomerate. În Antichitate,
dimpotriv°. Drumurile se construiau tocmai ca
s° poat° traversa a£ez°rile foarte populate. Ce
credet, i, care este cauza acestei deosebiri?
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VIAT, A ÎN ORA¢ELE PANNONIEI
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puteau fi ap°rat,i de atacurile externe. Ora£ele provinciei erau
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AQUINCUM ¢I ALTE ORA¢E

Cele mai multe m°rturii romane s-au p°strat în ora£ul
Aquincum, care se întindea pe actualul teritoriu al Óbudei, fiind
unul din centrele provinciei Pannonia. Una dintre legiuni
rezida aici continuu, iar, din acest motiv, ora£ul, la fel ca £i alte
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Acesta este cel mai vechi instrument de acest gen din lume. Pe
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Limes cu un turn de pază. � Pe baza desenului,
specificat,i care au fost părt,ile componente ale 

unui limes!

În zilele de ast°zi, drumurile cele mai
frecventate – mai ales autostr°zile – pe cât posi-
bil, ocolesc ora£ele aglomerate. În Antichitate,
dimpotriv°. Drumurile se construiau tocmai ca
s° poat° traversa a£ez°rile foarte populate. Ce
credet, i, care este cauza acestei deosebiri?
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Dominat, ia roman° a dezvoltat semnificativ provinciile, la fel £i
Pannonia. Aceast° dominat, ie a avut îns° fire£te, £i p°rt, i negative.
Despre acestea putet, i citi în cartea de lectur° (→p. 139)

De la drumul M7 spre sud, în apropiere de
Székesfehérvár, se g°se£te comuna Tác,
între hotarele c°reia se g°se£te Parcul
Arheologic Gorsium. Dezvelirea ruinelor
ora£ului roman a început în anul 1958. 

Gorsium a fost unul din cele mai impor-
tante ora£e ale Pannoniei. Unul dintre
împ°rat,i a desemnat acest ora£ ca fiind loc
pentru t,inerea £edint,elor provinciei.
Aceast° £edint,°, se întrunea anual o dat°,
reunind pe delegat,ii ora£elor provinciale.
Evenimentul era început cu un sacrificiu
spre onoarea împ°ratului. Ceremonia în
sine o ducea la îndeplinire marele preot al
provinciei. Abia apoi urma la rând £edint,a
provinciei. Se decidea cum se vor folosi
veniturile obt,inute din contribut,ii, se
hot°ra asupra ridic°rii vreunei statui sau
câte unei inscript,ii de prosl°vire.

Ora£ul militar, care avea o mare întindere,
s-a plasat în partea sudic° de la Aquincum
(în interiorul zonei Óbuda). Aici se poate
vedea £i ast°zi amfiteatrul militar, care
pentru teritoriul Imperiului Roman din
partea Nordic° reprezenta cea mai mare
cl°dire de acest gen. Tab°ra militar° avea
£i aici cl°diri dispuse ordonat pe un teren
în form° p°trat°. Lâng° tab°r°, s-a
descoperit palatul guvernatorului £i
r°m°£it,ele din ceea ce a fost cândva spi-
talul militar. 

În partea de nord, se pot vedea ruinele
ora£ului civil. Ast°zi, teritoriul este un
mare muzeu în aer liber. Templele, ruinele
halelor (fundamentul zidurilor £i partea
inferioar°) la fel £i str°zile construite 
regulat dovedesc priceperea inginerilor
romani. Pe multe dintre pietrele str°zilor
se pot vedea £i ast°zi urmele adânciturilor
de odinioar° f°cute de c°tre rot,ile
c°rut,elor trase de cai. 

La Aquincum au funct, ionat dou°
amfiteatre. Oare de ce?

Privitorii aristocrat,i din amfiteatre £i-au
gravat numele pe b°ncile de piatr° unde se
a£ezau deseori. Pe unul din locurile primu-
lui rând se poate citi pân° azi numele unei
patriciene romane: Valeria Nonia.

Celebrul nostru poet, Áprily Lajos, a
scris £i o poezie despre aceast° patrician°.
Titlul ei este: Gaia Valeria Nonia. Dac°
v° face pl°cere, c°utat, i aceast° poezie £i
citit, i-o! 

Ruinele de la Aquincum

� Pe baza desenului, precizat,i cum anume a funct,ionat sistemul de 
încălzire a podelei! � De ce s-a răspândit acesta în Pannonia?
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M°rturii religioase în Pannonia. 

Romanii au preluat influent,e nu numai din
religia greac°. În Pannonia, sunt celebre
m°rturiile legate de adorat, ia zeului
Mithras provenit din Orientul Apropiat,
precum £i de adorat, ia zeit,ei egiptene Isis.
Este cazul ora£ului Savaria unde s-a con-
struit un templu dedicat zeit,ei Isis. 

Zeul Mithras, într-o religie r°s°ritean°,
în b°t°lia dintre lumin° £i întuneric (sim-
bolizând binele £i r°ul) este personificarea
luminii. El £i-a câ£tigat coroana str°luci-
toare a soarelui, învingând mai apoi
întunericul simbolizat prin taurul negru. 

Ce asem°nare este între aceasta £i
istorisirea legat° de zeit,a egiptean° Isis?

Cea mai mare s°rb°toare a celor care îl
adorau pe Mithras era chiar s°rb°toarea
na£terii zeului, pe data de 25 decembrie.
(Nu întâmpl°tor, atunci zilele devin din
nou mai lungi, prin urmare atunci întuneri-
cul a fost învins de c°tre lumin°!)
S°rb°toarea în sine se t,inea în mare tain°,
astfel c° inclusiv cei init,iat,i trebuiau s°
treac° prin anumite probe.

DESPRE CE ANUME POVESTESC PIETRELE 
FUNERARE

În Pannonia, s-au descoperit foarte multe pietre funerare. În
general, ele au în partea superioar° un basorelief care îl red° pe
cel defunct (sau pe cei defunct,i), iar sub basorelief se poate citi
o scurt° inscript,ie, fire£te în limba latin°. 

Din ambele putem afla multe despre obiceiurile practicate în
Pannonia. (De pild°: dac° portul este mai degrab° roman sau
local, ce fel de podoabe sau însemne distinctive poart° respec-
tivul etc.)

Pe piatra funerar° a unui soldat putem citi
urm°toarele: „Soldatul legiunii Aquincum,
a c°zut în lupta împotriva cvazilor.” Se
vede c° romanii nu au considerat a fi lipsit
de respect dac° pentru cei r°posat,i puneau
inscript,ii funerare amuzante – probabil c°
aceasta le alina durerea. De pild°: „Aici
odihnesc dou° mame cu dou° fiice, dar
dup° num°r ele sunt trei.” (Adic°: o
bunic°, fiica ei £i nepoata: astfel, fata este
totodat° mam° £i fiic°.) Sau: „A murit deja
de mai multe ori, dar a£a niciodat°”.
(Defunctul era actor care, pe scen°,
„murise” de mai multe ori.) 

1. Facet, i o comparat, ie între Roma £i ora£ele Pannoniei!
2. Cu ajutorul h°rt, ii, stabilit, i un drum comercial în Pannonia!
Atinget, i toate ora£ele!
3. Prezentat, i câte ceva despre un vestigiu roman descoperit în t,ara
noastr°!

Provincia Pannonia

Important,a Dun°rii → pe plan comercial,
→ pe plan militar (Limes).

Drumuri, ora£e (Savaria, Aquincum, Vindobona, Gorsium).
Religia: Cultul Mitraic, Cultul lui Isis.

Mithras învinge taurul, simbol al întunericului.

Piatră funerară de la muzeul în aer liber de la Tác
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36. R†SPÂNDIREA CRE¢TINISMULUI ÎN CADRUL
IMPERIULUI

Pornind din provincia Iudeea, cre£tinismul s-a r°spândit rapid în
cadrul întregului imperiu. Comunit°t, i cre£tine s-au constituit peste

tot. Împ°rat, ii, la început, i-au prigonit f°r° mil° pe adept, ii noii
credint,e, iar apoi au realizat c° aceast° religie poate ajuta unitatea
imperiului.Organizarea bisericeasc°, în curs de formare, s-a dovedit

a fi foarte durabil°: chiar £i azi, aceast° religie num°r° cei mai
mult, i credincio£i din lume. 

PRIMELE ADUN†RI CRE¢TINE

Primele grupuri de cre£tini, precum £i primele lor adun°ri s-au
înfiint,at în Palestina, în secolul I. La început, cre£tinismul nu
s-a r°spândit decât în rândul evreilor, dar, în scurt° vreme,
a cucerit £i alte popoare.

Ce anume am înv°t,at despre misiunea Sf. Apostol Pavel?

PRIGOANELE ÎMPOTRIVA CRE¢TINILOR

Am înv°t,at deja despre faptul c°, odat° cu extinderea Imperiului
Roman, religia s-a modificat mereu, c°ci romanii au preluat
multe din credint,ele popoarelor cucerite £i nu au interzis ado-
rarea zeilor str°ini. Ei credeau c°, dac° se aduc multe jertfe
diferit,ilor zei, numai imperiul va avea de câ£tigat, consolidân-
du-se, pentru c° îl vor ajuta £i sprijini mai mult,i zei. 

Dat, i exemple de cazuri referitoare la preluarea unor zeit°t, i de la
religia altor popoare.
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Comunit°t,i cre£tine s-au format în Asia
Mic°, Grecia, Africa de Nord £i peste tot
în Italia, printre altele £i în capitala
imperiului. Membrii comunit°t,ilor erau:
b°rbat,i £i femei, s°raci £i bogat,i, liberi £i
sclavi, cu tot,ii se considerau ca fiind total-
mente egali. Mult,i î£i puneau averea în
folosul comunit°t,ii. Din aceasta, erau aju-
tat,i cei s°raci £i se t,ineau a£a-numitele
mese comune sau „ospet,e ale iubirii” cum
li s-a mai zis. La întruniri, adunau laolalt°,
se rugau împreun°, cântau £i se înv°t,au
unii pe alt,ii. 

S° vedem ce scrie despre cre£tini
Plinius, la începutul secolului al II-lea:
„La o zi bine stabilit°, înainte de rev°rsatul
zorilor, obi£nuiesc s° se adune £i s° cânte
spre slava lui Hristos, pe care îl cred
Dumnezeu. Se leag° cu jur°mânt s° nu
fure, s° nu jefuiasc°, s° nu comit° adulter
£i s° nu-£i încalce jur°mintele...”

Cu Plinius, am f°cut deja cuno£tiint,° în
lectura de la lect, ia 23. Despre ce anume se
scrie acolo? Când a tr°it el cu aproximat, ie?

Adunare creştină – ospăt,ul iubirii. � Ce credet,i, de ce s-a numit această masă comună drept „ospăt,ul iubirii”?
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Putet, i citi în cartea de lectur° despre soarta
unui martir (→p. 143). 

Ce credet, i, de ce nu £i-au renegat credint,a
cea mai mare parte dintre cre£tini?

Cre£tinismul a fost prima religie fat,° de
care funct,ionarii romani au recurs la perse-
cut,ii, pedepse sau intolerant,° religioas°. 

Prigoanele împotriva cre£tinilor au t,inut
mai bine de 200 de ani. Acuzat,ia principal°
împotriva lor a fost aceea c° nu recunosc
zeit°t,ile romane, printre ele divinitatea
împ°ratului, £i nu vor s° aduc° jertfe în fat,a
statuilor acestora. Cre£tinii nu puteau
accepta zeit°t,ile „p°gâne”, c°ci cre£tinis-
mul în sine este o religie monoteist°. 

Un timp, Plinius a lucrat ca £i guvernator într-o provincie
r°s°ritean°. S° citim un fragment al unei scrisori pe care el a
trimis-o împ°ratului! „Pân° acum, împotriva acelora care au fost
adu£i înaintea scaunului meu de judecat° împov°rat,i de acuzat,ia
de a fi cre£tini, am procedat în felul urm°tor: i-am întrebat dac°
sunt cre£tini. Pe aceia care au recunoscut, i-am întrebat a doua
oar° £i a treia oar°, amenint,ându-i cu pedeapsa. Dac° £i dup°
aceasta nu au voit s° î£i retrag° afirmat,ia, i-am executat.”

Împ°ratul Nero („poetul sângeros”) a fost primul care a ordo-
nat persecutarea în mas° a cre£tinilor. Conform unui istoric al
vremii, pe nume Tacitus, el a f°cut aceasta, întrucât dup° uria£ul
incendiu care a cuprins Roma, s-a r°spândit vestea c° împ°ratul
cel nebun a fost cel care a pus foc ora£ului. Nero îndat° a arun-
cat vina pe seama cre£tinilor £i i-a executat f°r° mil° pe mult,i
dintre ei. (De pild°, i-a dat prad°, la circ, fiarelor înfometate).

Citit, i corespondent,a dintre împ°ratul
Traian £i Plinius legat° de chestiunea privitoare
la cre£tini! (Cartea de lectur°, p. 142-143.)

B°t°ile £i prigoanele nu £i-au atins t,elul,
din contr° credint,a s-a r°spândit mult mai
repede. Pentru cre£tini, moartea pentru
credint,a lor – a deveni martir – însemna
urcarea lor la cer al°turi de Hristos. 

Creştini aruncat,i înaintea fiarelor sălbatice, în
jocurile de la circ: din când în când, reîncepeau
prigoanele împotriva creştinilor. � De ce erau
prigonit,i creştinii în cadrul Imperiului Roman? 

Ce anume înseamnă termenul de „martir”?

În religia roman°, nu numai c° zeit°t,ile aveau înf°t,i£are uman°,
se considera c° unii oameni aparte pot s° fie zeit°t,i.
De exemplu, la dou° luni dup° dup° moartea lui Iulius Cezar, pe
cer a ap°rut o comet°. S-a apreciat ca fiind un semn divin, motiv
pentru care lui Cezar i s-a ridicat statuie, iar preot,ii l-au scos
pentru adorat,ie. Suetonius scrie despre aceasta în felul urm°tor:
„A murit în al 56-lea an de viat,°, fiind trecut în rândul zeilor, £i
nu doar pe baza hot°rârii Senatului, ci chiar £i cu încuviint,area
întregului popor. În timpul primelor jocuri festive, pe care
mo£tenitorul s°u, Augustus, le-a organizat în cinstea trecerii sale
printre zei, dup° mas°, spre ora cinci a ap°rut o comet° £i timp
de £apte zile a str°lucit continuu pe cer. S-a crezut, în general,
c° este spiritul lui Cezar acceptat printre cei din cer...”

Augustus £i urma£ii s°i, la început, s-au socotit a fi doar pri-
mii oameni ai imperiului (primii dintre senatori), apoi, mai târziu,
s-au considerat tot mai mult persoane divine. Unul dintre
împ°rat,i a scris urm°toarele cuvinte la începutul poruncilor sale:
„Domnul £i zeul nostru a poruncit.” Cre£tinii au apreciat aceas-
ta ca fiind idolatrie . În acela£i timp, au existat împ°rat,i care au
£tiut s° £i glumeasc° pe seama acestei „naturi divine”. S-a con-
semnat c°, atunci când a simt,it primele semne de boal°, el a stri-
gat: „O, vai, cred c° voi deveni zeu!”

În perioada prigoanelor, cre£tinii £i-au t,inut adun°rile în secret,
în locuri ascunse, de pild° în culoare subterane (catacombe)
situate sub ora£ul Roma. 

Ca urmare a prigoanelor, la Roma a suferit o moarte de mar-
tir apostolul Pavel £i cel mai important ucenic al lui Iisus,
Sfântul Petru.

Simboluri creştine: crucea, ancora şi peştele
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se considera c° unii oameni aparte pot s° fie zeit°t,i.
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pentru care lui Cezar i s-a ridicat statuie, iar preot,ii l-au scos
pentru adorat,ie. Suetonius scrie despre aceasta în felul urm°tor:
„A murit în al 56-lea an de viat,°, fiind trecut în rândul zeilor, £i
nu doar pe baza hot°rârii Senatului, ci chiar £i cu încuviint,area
întregului popor. În timpul primelor jocuri festive, pe care
mo£tenitorul s°u, Augustus, le-a organizat în cinstea trecerii sale
printre zei, dup° mas°, spre ora cinci a ap°rut o comet° £i timp
de £apte zile a str°lucit continuu pe cer. S-a crezut, în general,
c° este spiritul lui Cezar acceptat printre cei din cer...”

Augustus £i urma£ii s°i, la început, s-au socotit a fi doar pri-
mii oameni ai imperiului (primii dintre senatori), apoi, mai târziu,
s-au considerat tot mai mult persoane divine. Unul dintre
împ°rat,i a scris urm°toarele cuvinte la începutul poruncilor sale:
„Domnul £i zeul nostru a poruncit.” Cre£tinii au apreciat aceas-
ta ca fiind idolatrie . În acela£i timp, au existat împ°rat,i care au
£tiut s° £i glumeasc° pe seama acestei „naturi divine”. S-a con-
semnat c°, atunci când a simt,it primele semne de boal°, el a stri-
gat: „O, vai, cred c° voi deveni zeu!”

În perioada prigoanelor, cre£tinii £i-au t,inut adun°rile în secret,
în locuri ascunse, de pild° în culoare subterane (catacombe)
situate sub ora£ul Roma. 

Ca urmare a prigoanelor, la Roma a suferit o moarte de mar-
tir apostolul Pavel £i cel mai important ucenic al lui Iisus,
Sfântul Petru.

Simboluri creştine: crucea, ancora şi peştele

Roma antic° 143

FORMAREA BISERICII

Noua religie, în ciuda prigoanelor, s-a r°spândit foarte repede.
La mijlocul secolului al II-lea, chiar £i în cele mai îndep°rtate
puncte ale imperiului existau deja comunit°t,i cre£tine. Acestea,
treptat, au dobândit o organizare unitar°, adic° au devenit
biserici cre£tine. Liderii comunit°t,ilor, preot, ii, erau cei care
organizau ceremoniile (liturghiile). 

În fruntea comunit°t,ii dintr-un teritoriu mai mare, dintr-o
provincie sau dintr-un ora£, era un episcop. Ei erau considerat,i
drept urma£ii apostolilor. Episcopul Romei – care este consi-
derat urma£ul lui Sf. Petru cel care a suferit o moarte de martir
– s-a distins din mijlocul lor, devenind capul lumii cre£tine,
adic° Papa. 

Printre obligat,iile de baz° ale bisericii s-a considerat a fi
r°spândirea înv°t,°turii lui Hristos tuturor oamenilor, adic°
r°spândirea ve£tii de mântuire. 

Povestit, i cum petrecet, i voi zilele de Cr°ciun, Pa£ti £i Rusalii! Ce
anume face pentru voi duminica zi de s°rb°toare?

¢tit, i cine este ast°zi Pap°?

Repetat, i! Care sunt principale înv°t,°turi ale
lui Hristos?

1. De ce au fost persecutat, i cre£tinii
– în timpul lui Nero,
– în timpul altor împ°rat, i?
2. Despre ce funct, ii biserice£ti am înv°t,at?
3. Prin ce este celebru împ°ratul Constantin cel Mare?

R°spândirea cre£tinismului în imperiu

Primele comunit°t,i (egalitate, ceremonii comune).
Prigoane cre£tine.
Începuturile organiz°rii bisericii: preot,i, episcopi, pap°.
Tolerant,°: 313 d. Hr., Constantin cel Mare.
S°rb°tori cre£tine.

BISERICA ¢I IMPERIUL

În ciuda persecut,iilor, num°rul cre£tinilor a crescut. Împ°rat,ii au
recunoscut c° ar fi mai înt,elept dac°, în locul prigoanelor, i-ar
câ£tiga de partea lor. Împ°ratul Constantin cel Mare, în anul
313, a dat un decret prin care a asigurat libertatea exercit°rii
cultului cre£tin.

Dup° aceasta, s-au conturat £i s°rb°torile cre£tine.
Cr°ciunul este considerat s°rb°toarea na£terii lui Iisus Hristos.
Pa£tele £i Rusaliile sunt de origine evreiasc°, dar în religia
cre£tin° ambele au primit conotat,ii noi: Pa£tele – învierea
Mântuitorului, iar Rusaliile – pogorârea Duhului Sfânt ,
respectiv na£terea bisericii. 

A r°mas, £i pe mai departe, semnificat,ia duminicii. Potrivit
tradit,iei, ea este ziua învierii Mântuitorului (Pa£tele cade mereu
în ziua de duminic°). De la începuturi (sec. I), cre£tinii o
s°rb°toresc în locul sâmbetei evreie£ti £i aceast° zi este numit°
„Ziua Domnului”.

Constantin – potrivit scrierilor contempo-
ranilor s°i, înaintea unei b°t°lii, într-o
noapte în somn, a primit o în£tiint,are: i-a
ap°rut crucea lui Iisus Hristos £i a auzit un
glas care zicea: „Prin acest semn vei
învinge!” A doua zi, Constantin a pus pe
scuturile soldat,ilor acest semn £i a obt,inut
victoria. Potrivit descrierii, dup° acesta, el
a decis acceptarea cre£tinismului sau, mai
bine spus, tolerant,a religioas° „...Pentru
cre£tini £i pentru tot,i încuviint,°m ca
fiecare s° urmeze acea religie pe care o va
voi”. A£a sun° decretul imperial. Cât,iva
ani mai târziu, Constantin a decis ca
duminica – ziua învierii Mântuitorului –
s° fie s°rb°toare obligatorie în cadrul
statului.

Împăratul Constantin cel Mare � Pentru care
fapte a primit Constantin denumirea de „cel 

Mare”?
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37. C†DEREA ROMEI

De la începutul Antichit°t, ii, multe state au devenit imperii puternice,
dar mai apoi au dec°zut £i s-au destr°mat. Este interesant° între-

barea ce anume cauzeaz° dec°derea, respectiv destr°marea imperiu-
lui. Explicat, ia, cu sigurant,°, nu se poate cuprinde doar în câteva
propozit, ii. Multe s-au schimbat de-a lungul secolelor, iar aceste

schimb°ri, încetul cu încetul – pentru oamenii care tr°iau atunci,
erau aproape de neobservat – au sl°bit puterea Romei. 

DEC†DEREA IMPERIULUI

La începutul secolului al II-lea, Imperiul Roman a atins cea mai
mare întindere a sa. Astfel, hotarele s-au extins £i ele, fiind mare
nevoie de tot mai mult,i soldat,i pentru ap°rarea acestora. În plus,
el era amenint,at de noi £i noi pericole externe, foarte primej-
dioase. Din secolul al III-lea, Roma a fost nevoit° s° se apere
continuu. „Roma cea cuceritoare” devenise Roma care se
ap°ra. 

Tot acum, puterea imperial° a sl°bit £i ea foarte mult.
Armata se amesteca deseori în politic°, legiunile veneau mereu
cu noi £i noi pretendent,i la tron – de multe ori, mai mult,i deo-
dat° – iar ace£tia se r°zboiau pentru putere. 

Imperiul a mai sl°bit £i pentru c° nu mai avea fort,° de munc°,
adic° era put, in° mân° de lucru. Roma a avut tot mai put,ine vic-
torii, deci tot mai put,ini prizonieri de r°zboi, ace£tia fiind prin-
cipala surs° de sclavi. Munca lor, în domeniul agricol, a fost
înlocuit° cu munca t,°ranilor cu mici propriet°t,i, respectiv,
cu cea a arenda£ilor liberi. 

În secolul al III-lea, în decurs de 50 de ani,
pe tronul Romei s-au succedat 28 de
cezari, dar, în afar° de ei, au mai ap°rut £i
numero£i pretendent,i. Din 28, unul a murit
de boal°, altul a fost lovit de fulger, iar
restul au pierit ca urmare a unor complo-
turi sau revolte militare!

Arenda£ul primea p°mântul spre folosint,°.
Îl cultiva, iar o parte din recolt° trebuia
predat° proprietarului terenului. În speran-
t,a de a r°mâne cu ceva, el era mult mai
interesat decât un sclav ca p°mântul s°
aduc° multe roade. În timp ce sclavii
lucrau pe domenii întinse, un arenda£ lua
în chirie doar câte o bucat° din asemenea
mari domenii.

În anul 447, ca urmare a unui cutremur, zidurile au fost avariate grav. La auzul veştii, Attila şi hunii săi s-au îndreptat
împotriva oraşului. În decurs de 2 luni însă, locuitorii au reuşit să reconstruiască, respectiv, să lărgească zidurile. Hunii au 

pierdut astfel şansa de a ocupa oraşul cu uşurint,ă. 

Zidurile oraşului Constantinopol
într-un desen de reconstituire şi în 

starea actuală.

A£ezat, i în ordine urm°toarele imperii,
fiecare în funct, ie de când s-a înfiint,at. (Primul
s° fie imperiul care s-a format cel mai demult!)
Imperiul Primului Împ°rat, Egiptul, Imperiul
Persan, Imperiul Babilonian, Imperiul lui
Asoka, Imperiul lui Alexandru cel Mare.
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A£ezat, i în ordine urm°toarele imperii,
fiecare în funct, ie de când s-a înfiint,at. (Primul
s° fie imperiul care s-a format cel mai demult!)
Imperiul Primului Împ°rat, Egiptul, Imperiul
Persan, Imperiul Babilonian, Imperiul lui
Asoka, Imperiul lui Alexandru cel Mare.

Mai mult,i cezari energici au c°utat s° redreseze imperiul
aflat în dec°dere la sfâr£itul secolului al III-lea £i începutul seco-
lului al IV-lea. (Printre ei, s-a num°rat £i Constantin cel Mare,
despre care am înv°t,at în lect,ia precedent°.) Ei au modificat
structura administrativ° a imperiului, au sporit efectivele
armatei, acceptându-i ca £i mercenari pe barbari. 

Ce credet, i, ce pericol prezenta aceast° dispozit, ie?

Împ°ratul Constantin cel Mare a realizat o nou° uria£°
capital° imperial°, în partea r°s°ritean° a imperiului, mai u£or
de ap°rat. Ora£ul a fost denumit dup° numele s°u:
Constantinopol.

Despre care dintre dispozit, iile lui Constantin cel Mare am înv°t,at
deja? Cum anume a servit ea la consolidarea imperiului?

Dup° moartea lui Constantin cel Mare, din cauza unei crize
economice cu care s-a confruntat, imperiul a sl°bit rapid. Nici
nu a mai reu£it s° st°vileasc° atacurile tot mai violente ale
barbarilor.

Mai ales Italia £i provinciile vestice aveau o situat,ie extrem
de dificil°. Unul dintre împ°rat,i, în cadrul testamentului s°u, a
împ°rt,it imperiul în dou° pentru fiii s°i: Imperiul Roman de
Apus £i Imperiul Roman de R°s°rit. Capitala celui din urm° a
devenit Constantinopolul. Popoarele migratoare, mai ales ger-
manice, atacau în primul rând p°rt,ile vestice. 

¢tit, i care a fost noua capital° a Imperiului Roman de Apus? (unde
era re£edint,a împ°ratului?) Dac° nu, c°utat, i £i localizat, i acest ora£ pe
hart°!
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În condit,iile în care d°rile cre£teau,
locuitorii imperiului au privit cu nep°sare
ce eforturi depun împ°rat,ii £i funct,ionarii
lor pentru p°strarea unit°t,ii interne. Tot
mai mult,i £i-au pus încrederea, în locul
împ°ratului, în marii proprietari funciari
ale c°ror domenii erau în imediata lor
apropiere. Astfel, în câte un t,inut, în locul
statului ace£ti proprietari erau cei care
organizau viat,a social°. Împ°ratul a
devenit „Domnul stimabil de la distant,°”,
cu o putere tot mai mic°.

Germanii jefuiesc oraşul Roma

Atacurile germanilor s-au succedat cu atât
de mare succes, încât secolul al V-lea, ei
au reu£it s° ocupe ora£ul Roma de mai
multe ori. Într-una dintre ocazii, romanii
au trimis o solie la comandantul lor, între-
bându-l care sunt condit,iile pentru a se
retrage. El a replicat c° accept° s° înceteze
asediul, dac° prime£te tot aurul £i argintul
din ora£, iar, pe lâng° aceasta, toate averile
£i tot,i sclavii. „Dac° iei toate acestea, oare
ce la£i locuitorilor ora£ului?” l-au întrebat
solii însp°imântat,i. „Viet,ile lor” –
r°spunse el concis. 

Cu alt° ocazie, timp de dou° s°pt°mâni,
au jefuit £i pustiit ora£ul, ucigând foarte
mult,i dintre locuitori.
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La un an dup° lupt°, Attila st°tea în fat,a
zidurilor Romei laolalt° cu armata sa dor-
nic° de prad°. Doar la implor°rile Papei, a
renunt,at la jefuirea Romei. 

O glum° interesant° a istoriei este c°
ultimul împ°rat s-a numit Romulus
Augustulus. („Augustelul”) 

Cine au fost ilu£trii s°i predecesori,
Romulus £i Augustus?

HUNII

Ce am înv°t,at despre huni în lect, ia 14?

La sfâr£itul secolului al IV-lea, la marginea r°s°ritean° a imperiu-
lui, un nou adversar periculos: hunii. Aparit, ia lor în Europa a
generat o mare migrat, ie de populat, ie, c°ci din fat,a lor s-au refu-
giat o mult,ime de grupuri, mai mult sau mai put,in numeroase,
care încercau s° fug° din calea acestora. Pe cei care nu au reu£it,
i-au supus la bir, iar b°rbat,ii au fost luat,i în armata lor. De
aliant,a tribal° a hunilor, compus° din multe feluri de neamuri,
vorbind numeroase limbi, apart,ineau aceia care se supuneau
conduc°torului hun £i participau la lupt° din partea acestuia.

Prin ce se deosebea modul de viat,° al hunilor de cel al romanilor?
R°spundet, i pe baza textului din manual £i a c°rt, ii de lectur°! (→ p.
147-148)

În secolul al V-lea, hunii s-au organizat într-un imperiu
puternic, al c°rui nucleu a devenit Bazinul Carpat,ilor, unde-
va în zona Tisei. Nu au construit o re£edint,° stabil°, c°ci locuiau
în corturi £i în case de lemn, care se puteau desface £i muta în
alt° parte. Cel mai mare rege al hunilor a fost Attila sau, a£a cum
i-au zis romanii, „biciul lui Dumnezeu”. 

Hunii, poporul de arca£i, erau celebri pentru s°get,ile lor puter-
nice, care b°teau pân° departe. B°t°lia decisiv° dintre imperiul
lui Attila £i Imperiul Roman s-a dat pe teritoriul Galiei, iar
Roma a obt,inut victoria cu mare dificultate (451). A fost una din
cele mai mari confrunt°ri din istoria imperiului, unde au c°zut o
serie de soldat,i romani. Înfrângerea hunilor nu a adus pacea pen-
tru Roma, c°ci atacurile populat,iilor migratoare nu s-au oprit.

476: C†DEREA IMPERIULUI ROMAN DE APUS

La doi ani dup° înfrângere, Attila a murit pe nea£teptate, dar
aceasta nu a mai ajutat Roma. Populat,iile germanice au for-
mat un nou stat pe teritoriul Imperiului Roman de Apus.
Puterea era, în realitate, deja în mâna c°peteniilor germanice,
care puneau pe tron £i detronau împ°rat,ii romani. 

Ultimul „împ°rat” avea 12 ani când, în anul 476, propriii s°i
mercenari barbari s-au revoltat contra lui, iar liderul barbari-
lor l-a exilat pur £i simplu pe un domeniu de la t,ar°. 

Pe locul Imperiului Roman de Apus, s-au format mici
regate barbare, iar odat° cu aceasta, istoria Imperiului
Roman de Apus s-a sfâr£it. Acest eveniment îl consider°m
drept sfâr£itul Antichit°t,ii £i începutul Evului Mediu. 

„Mo£tenitorul” Romei, Imperiul Roman de R°s°rit a mai
d°inuit înc° 1.000 de ani sub denumirea de Imperiul Bizantin,
dar istoria sa precum £i istoria regatelor barbare din partea de
apus a imperiului este deja istoria Evului Mediu. Vom înv°t,a
despre toate acestea în clasa a 6-a.

Calculat, i! Cu cât, i ani înainte s-a întâmplat
acest eveniment?

Migrat,ia hunilor din Asia a avut probabil
dou° cauze majore: una din ele se refer° la
modific°rile climatice, respectiv, înc°l-
zirea vremii, fapt care a generat disparit,ia
suprafet,elor acoperite cu iarb°, motiv pen-
tru care hunii – fiind cresc°tori de animale
£i nomazi – au fost obligat,i s° caute noi
p°£uni. Cea de-a doua cauz° se refer° la
consolidarea puterii împ°rat, ilor Chinei,
care £i-au reînnoit atacurile, astfel c° hunii
au fost constrân£i s° se îndrepte spre vest. 

Potrivit legendei, în vremuri foarte
îndep°rtate, regii scit,i au avut o sabie cu
puteri miraculoase, pe care au primit-o de
la divinitate pentru a supune celelalte
popoare. Aceast° sabie str°veche s-a pier-
dut la un moment dat £i nu i-a mai r°mas
decât faima în povestirile b°trânilor viteji,
care spuneau mereu: „C°utat,i-o numai,
c°ci cel care o va g°si va fi st°pânul
lumii!” La un moment dat, un p°stor hun a
observat c° unul din animalele sale
schioap°t°. Când a scrutat p°mântul, a
v°zut c° acolo este o sabie care scoate
fl°c°ri. A scos sabia din p°mânt £i a fugit
cu ea la Attila care îndat° a £i recunoscut-o
ca fiind sabia lui Dumnezeu. A apucat-o, a
învârtit-o spre cele patru z°ri, zicând: „Voi
domni peste toate neamurile lumii!”
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147-148)

În secolul al V-lea, hunii s-au organizat într-un imperiu
puternic, al c°rui nucleu a devenit Bazinul Carpat,ilor, unde-
va în zona Tisei. Nu au construit o re£edint,° stabil°, c°ci locuiau
în corturi £i în case de lemn, care se puteau desface £i muta în
alt° parte. Cel mai mare rege al hunilor a fost Attila sau, a£a cum
i-au zis romanii, „biciul lui Dumnezeu”. 

Hunii, poporul de arca£i, erau celebri pentru s°get,ile lor puter-
nice, care b°teau pân° departe. B°t°lia decisiv° dintre imperiul
lui Attila £i Imperiul Roman s-a dat pe teritoriul Galiei, iar
Roma a obt,inut victoria cu mare dificultate (451). A fost una din
cele mai mari confrunt°ri din istoria imperiului, unde au c°zut o
serie de soldat,i romani. Înfrângerea hunilor nu a adus pacea pen-
tru Roma, c°ci atacurile populat,iilor migratoare nu s-au oprit.

476: C†DEREA IMPERIULUI ROMAN DE APUS

La doi ani dup° înfrângere, Attila a murit pe nea£teptate, dar
aceasta nu a mai ajutat Roma. Populat,iile germanice au for-
mat un nou stat pe teritoriul Imperiului Roman de Apus.
Puterea era, în realitate, deja în mâna c°peteniilor germanice,
care puneau pe tron £i detronau împ°rat,ii romani. 

Ultimul „împ°rat” avea 12 ani când, în anul 476, propriii s°i
mercenari barbari s-au revoltat contra lui, iar liderul barbari-
lor l-a exilat pur £i simplu pe un domeniu de la t,ar°. 

Pe locul Imperiului Roman de Apus, s-au format mici
regate barbare, iar odat° cu aceasta, istoria Imperiului
Roman de Apus s-a sfâr£it. Acest eveniment îl consider°m
drept sfâr£itul Antichit°t,ii £i începutul Evului Mediu. 

„Mo£tenitorul” Romei, Imperiul Roman de R°s°rit a mai
d°inuit înc° 1.000 de ani sub denumirea de Imperiul Bizantin,
dar istoria sa precum £i istoria regatelor barbare din partea de
apus a imperiului este deja istoria Evului Mediu. Vom înv°t,a
despre toate acestea în clasa a 6-a.

Calculat, i! Cu cât, i ani înainte s-a întâmplat
acest eveniment?

Migrat,ia hunilor din Asia a avut probabil
dou° cauze majore: una din ele se refer° la
modific°rile climatice, respectiv, înc°l-
zirea vremii, fapt care a generat disparit,ia
suprafet,elor acoperite cu iarb°, motiv pen-
tru care hunii – fiind cresc°tori de animale
£i nomazi – au fost obligat,i s° caute noi
p°£uni. Cea de-a doua cauz° se refer° la
consolidarea puterii împ°rat, ilor Chinei,
care £i-au reînnoit atacurile, astfel c° hunii
au fost constrân£i s° se îndrepte spre vest. 

Potrivit legendei, în vremuri foarte
îndep°rtate, regii scit,i au avut o sabie cu
puteri miraculoase, pe care au primit-o de
la divinitate pentru a supune celelalte
popoare. Aceast° sabie str°veche s-a pier-
dut la un moment dat £i nu i-a mai r°mas
decât faima în povestirile b°trânilor viteji,
care spuneau mereu: „C°utat,i-o numai,
c°ci cel care o va g°si va fi st°pânul
lumii!” La un moment dat, un p°stor hun a
observat c° unul din animalele sale
schioap°t°. Când a scrutat p°mântul, a
v°zut c° acolo este o sabie care scoate
fl°c°ri. A scos sabia din p°mânt £i a fugit
cu ea la Attila care îndat° a £i recunoscut-o
ca fiind sabia lui Dumnezeu. A apucat-o, a
învârtit-o spre cele patru z°ri, zicând: „Voi
domni peste toate neamurile lumii!”

Roma antic° 147

1. Clasificat, i cauzele dec°derii Imperiului Roman de Apus:
– cauze externe,
– cauze interne.
2. Din ce motiv venirea hunilor în Europa a generat migrat, ii de 
populat, ii?
3. De ce a fost poreclit Attila „biciul lui Dumnezeu”?

C°derea Romei

Problemele imperiului: atacuri externe,
sl°birea puterii imperiale, criza sclavagismu-
lui.
Hunii (Attila) → migrat,ii.
Sfâr£itul secolului al IV-lea: divizarea în dou°
a imperiului;
476: c°derea Imperiului Roman de Apus.

Desen reconstitutiv pentru Forum Romanum şi ruinele sale de astăzi. În imagine, se poate vedea templul vestalelor, tem-
plul lui Castor şi Pollux, mai în spate arcul triumfal al lui Titus, precum şi Colosseum. � În ce stil sunt realizate coloanele
din imagine? Vedet,i, cine a fost Castor şi Pollux! (Putet,i consulta, de pildă, cartea lui Vojtech Zemarovsky: Zei şi eroi în 

lumea legendelor greco-romane.)
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148 Roma antic°

LECTURĂ

CE ANUME AM MO¢TENIT DE LA POPOARELE ANTICE? � Nici nu 
ne-am imagina cât de mult datoreaz° viat,a noastr° de ast°zi mo£tenirii
antice! În Antichitate, s-au înfiint,at primele state, iar în fruntea lor
erau lideri care, nu odat°, au fost ale£i. Pentru conducerea statelor, a
fost neap°rat° nevoie de aparit,ia scrisului, c°ci f°r° aceasta nu s-ar fi
putut reglementa problemele statului, nu s-ar fi putut trimite mesaje
diplomatice la suveranii str°ini, nu s-ar fi putut nota d°rile strânse £i
nici s° se consemneze evenimentele care s-au petrecut înainte.
Populat,iile antice au dezvoltat multe feluri de scrieri. Semnele redau
la început concept,ii, idei, iar mai târziu, silabe. Cea mai mare
descoperire a culturii antice a fost scrierea prin semne care redau
sunete. Acest gen de scriere cu litere latine se folose£te £i ast°zi. Prin
intermediul acestei scrieri, putem nota chiar £i cuvintele cu înt,eles
necunoscut. Nu doar scrierea are origini antice. Limba greac° £i mai
ales cea latin° se folosesc £i ast°zi în multe domenii £tiint,ifice. În fon-
dul lexical al multor popoare de ast°zi, se g°sesc o serie de cuvinte
care, la origine, sunt latine £i grece£ti. 

Pentru rezolvarea chestiunilor de interes comun, au fost realizate
calendarele, mai ales c°, f°r° ele, nu s-ar fi putut organiza muncile
legate de inundat,ii £i nici nu se putea stabili data întrunirilor militare...
Trebuia deci calculat din câte zile este compus un an, dup° cum, tot la
fel, a trebuit decis, c° o anume cultur°, ce consider° ca început al cal-
cul°rii timpului. 

La sfâr£itul preistoriei, omul a început s° cultive diferite cereale,
care, în perioada antic°, au ajuns s° fie produse în cantit°t,i mari. Pân°
ast°zi grânele constituie cea mai important° hran° pentru noi. Pe lâng°
cultura plantelor, omul a crescut tot mai multe feluri de animale, pe
care le-a domesticit. 

La sfâr£itul preistoriei £i începutul antichit°t,ii, s-au construit
primele ora£e. Cele de azi, în foarte multe cazuri, s-au construit pe
locul acestora, atât în perioada Evului Mediu, cât £i mai târziu. 

Genul de familie de ast°zi, î£i are originile undeva în Antichitate.
Ca £i accesoriu pentru ceremonia de c°s°torie, v°lul era folosit chiar £i
de c°tre greci, iar verigheta de romani. Tot un obicei antic este £i cel
referitor la faptul c°, dup° c°s°torie, b°rbatul duce mireasa pe brat,e
peste prag, tocmai pentru ca s° nu se împiedice. Aceasta era privit ca
un semn de r°u augur. 

Majoritatea religiilor de ast°zi î£i au originea în Antichitate, între
ele impunându-se monoteismul ebraic £i cre£tinismul. 

Numeroase ramuri ale £tiint,elor £i artelor î£i trag originea tot din
antichitate. Bazele matematicii s-au pus în statele antice din r°s°rit.
Grecii au creat scrierea istoric° £i filosofia. ¢tiint,a dreptului, aplicat°
£i ast°zi, î£i are r°d°cinile în Roma antic°. În domeniul construct,iilor,
£irul de coloane, cupola, arcul de bolt° sunt, de asemenea, invent,ii
antice. 

M°rturiile literare str°vechi în scriere cuneiform°, pe t°blit,e de lut,
ni s-au p°strat din Mesopotamia. Operele poet, ilor £i ale scriitorilor
greci £i romani din Antichitate se citesc cu pl°cere chiar £i ast°zi. 

C°utat, i în dict, ionarul explicativ cuvinte de
origine greac° £i latin°, pe care le folosim
frecvent £i ast°zi!

C°utat, i date care s° reflecte: diferitele cul-
turi, de la ce evenimente au început calcularea
timpului! Exist° aspecte comune în aceste
evenimente?

G°sit, i asem°n°ri £i deosebiri între obi-
ceiurile antice £i cele de ast°zi legate de:
– cum devine cineva £eful unui stat?
– ce scrieri se folosesc £i pe ce fel de material
se scrie?
– care este hrana fundamental°?
– ce fel de obiceiuri exist° la c°s°torie?

Interesat, i-v°, care sunt genurile literare
care î£i au originea în Grecia antic°?
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148 Roma antic°

LECTURĂ

CE ANUME AM MO¢TENIT DE LA POPOARELE ANTICE? � Nici nu 
ne-am imagina cât de mult datoreaz° viat,a noastr° de ast°zi mo£tenirii
antice! În Antichitate, s-au înfiint,at primele state, iar în fruntea lor
erau lideri care, nu odat°, au fost ale£i. Pentru conducerea statelor, a
fost neap°rat° nevoie de aparit,ia scrisului, c°ci f°r° aceasta nu s-ar fi
putut reglementa problemele statului, nu s-ar fi putut trimite mesaje
diplomatice la suveranii str°ini, nu s-ar fi putut nota d°rile strânse £i
nici s° se consemneze evenimentele care s-au petrecut înainte.
Populat,iile antice au dezvoltat multe feluri de scrieri. Semnele redau
la început concept,ii, idei, iar mai târziu, silabe. Cea mai mare
descoperire a culturii antice a fost scrierea prin semne care redau
sunete. Acest gen de scriere cu litere latine se folose£te £i ast°zi. Prin
intermediul acestei scrieri, putem nota chiar £i cuvintele cu înt,eles
necunoscut. Nu doar scrierea are origini antice. Limba greac° £i mai
ales cea latin° se folosesc £i ast°zi în multe domenii £tiint,ifice. În fon-
dul lexical al multor popoare de ast°zi, se g°sesc o serie de cuvinte
care, la origine, sunt latine £i grece£ti. 

Pentru rezolvarea chestiunilor de interes comun, au fost realizate
calendarele, mai ales c°, f°r° ele, nu s-ar fi putut organiza muncile
legate de inundat,ii £i nici nu se putea stabili data întrunirilor militare...
Trebuia deci calculat din câte zile este compus un an, dup° cum, tot la
fel, a trebuit decis, c° o anume cultur°, ce consider° ca început al cal-
cul°rii timpului. 

La sfâr£itul preistoriei, omul a început s° cultive diferite cereale,
care, în perioada antic°, au ajuns s° fie produse în cantit°t,i mari. Pân°
ast°zi grânele constituie cea mai important° hran° pentru noi. Pe lâng°
cultura plantelor, omul a crescut tot mai multe feluri de animale, pe
care le-a domesticit. 

La sfâr£itul preistoriei £i începutul antichit°t,ii, s-au construit
primele ora£e. Cele de azi, în foarte multe cazuri, s-au construit pe
locul acestora, atât în perioada Evului Mediu, cât £i mai târziu. 

Genul de familie de ast°zi, î£i are originile undeva în Antichitate.
Ca £i accesoriu pentru ceremonia de c°s°torie, v°lul era folosit chiar £i
de c°tre greci, iar verigheta de romani. Tot un obicei antic este £i cel
referitor la faptul c°, dup° c°s°torie, b°rbatul duce mireasa pe brat,e
peste prag, tocmai pentru ca s° nu se împiedice. Aceasta era privit ca
un semn de r°u augur. 

Majoritatea religiilor de ast°zi î£i au originea în Antichitate, între
ele impunându-se monoteismul ebraic £i cre£tinismul. 

Numeroase ramuri ale £tiint,elor £i artelor î£i trag originea tot din
antichitate. Bazele matematicii s-au pus în statele antice din r°s°rit.
Grecii au creat scrierea istoric° £i filosofia. ¢tiint,a dreptului, aplicat°
£i ast°zi, î£i are r°d°cinile în Roma antic°. În domeniul construct,iilor,
£irul de coloane, cupola, arcul de bolt° sunt, de asemenea, invent,ii
antice. 

M°rturiile literare str°vechi în scriere cuneiform°, pe t°blit,e de lut,
ni s-au p°strat din Mesopotamia. Operele poet, ilor £i ale scriitorilor
greci £i romani din Antichitate se citesc cu pl°cere chiar £i ast°zi. 

C°utat, i în dict, ionarul explicativ cuvinte de
origine greac° £i latin°, pe care le folosim
frecvent £i ast°zi!

C°utat, i date care s° reflecte: diferitele cul-
turi, de la ce evenimente au început calcularea
timpului! Exist° aspecte comune în aceste
evenimente?

G°sit, i asem°n°ri £i deosebiri între obi-
ceiurile antice £i cele de ast°zi legate de:
– cum devine cineva £eful unui stat?
– ce scrieri se folosesc £i pe ce fel de material
se scrie?
– care este hrana fundamental°?
– ce fel de obiceiuri exist° la c°s°torie?

Interesat, i-v°, care sunt genurile literare
care î£i au originea în Grecia antic°?

Roma antic° 149

RECAPITULARE

01. Povestit,i legenda referitoare la originea Romei!
2. Cine sunt patricienii £i cine sunt plebeii?
3. Istoria Romei se poate împ°rt,i în trei mari perioade. Care sunt

acestea? Care pân° când dureaz°?
4. Cine sunt consulii? Cum s-a schimbat rolul lor în istoria Romei?
5. Republica roman° a mai fost denumit° drept „republic° aristocrati-

c°”. Oare de ce?
6. Dat,i exemple de surse istorice din care se poate cunoa£te istoria

Romei!
7. Precizat,i care sunt cei mai important,i pa£i privind extinderea

„Romei cuceritoare”! În r°spunsul vostru s° apar° cele dou°
maxime celebre: „Împarte £i st°pâne£te!”, „Hannibal la port,ile
Romei!”

8. Facet,i o comparat,ie între religia roman° £i cea greac°!
9. Denumit,i câteva provincii romane în ordinea cronologic° a

ocup°rii lor! 
10. De ce a fost înlocuit° regalitatea cu republica, iar mai târziu cu

imperiul?
11. Comparat,i republica cu imperiul! Care a fost rolul Senatului în

prima, dar în cea de a doua form° de guvernare?
12. Cum au reu£it împ°rat,ii romani s°-£i însu£easc° puterea deplin°?

Care le-a fost cel mai important sprijin? De ce este periculoas°
guvernarea autocratic°?

13. Descriet,i ora£ul ora£ul Roma în secolul al VI-lea î. Hr., secolul 
I. d. Hr. £i la sfâr£itul secolului al V-lea d. Hr.!

14. Comparat,i arhitectura roman° £i cea greac°! (Asem°n°ri £i deose-
biri.)

15. Povestit,i despre urm°toarele edificii romane: Colosseum, Circus
Maximus, Panteonul!

16. Prin ce sunt celebri urm°torii împ°rat,i: Augustus, Caligula, Nero,
Hadrian, Constantin cel Mare, Romulus Augustulus?

17. În ce domenii £tiint,ifice au romanii creat,ii durabile?
18. Care este cea mai important° înv°t,°tur° a religiei cre£tine?
19. Cum s-a modificat situat,ia cre£tinilor din imperiu, din secolul I,

pân° în secolul al IV-lea.
20. De ce a fost important° provincia Pannonia? (Rolul s°u comercial

£i militar.) Spunet,i numele câtorva ora£e ale provinciei!
21. Care au fost cauzele dec°derii Imperiului Roman de Apus? (Cauze

externe £i interne.) 
22. În cadrul culturii de ast°zi, în ce anume se p°streaz° amintirea

Romei?

Pentru o lectur° suplimentar°, recomand°m urm°toarele publicat, ii:

Falus Róbert: A római birodalom. Bp., 1981.
Giovanni Caselli: A római kor és a kora középkor. Bp., 1990. 
Új képes történelem sorozat: Róma és a római világ története. Bp.,
1993 .
Az antik Róma napjai. Szerkesztette Gulyás Istvánné, Bp., 1983.
Bíró-Csorba-Rékassy: Évezredek hétköznapjai. Bp., 1983.
Kertész István: A hódító Róma. Bp., 1983. 
Kertés István: Antik harcmezôkön. Bp., 1989. 
Szabó Árpád: Róma jellemei. Bp., 1985. 
Mi micsoda? sorozat: Gladiátorok. Bp., 1990. 
Ürögdi György: Hogyan utaztak a régi rómaiak? Bp., 1979. 
Michael Vickers: A római világ. Bp., 1985. 

ROMA ANTIC†

La început, Roma a fost un mic ora£-stat.
El a fost întemeiat de c°tre p°storii £i
agricultorii latini, cu aproximativ 2.700 de
ani în urm°. A fost condus de c°tre regi,
apoi romanii au înl°turat regalitatea,
înlocuind-o cu republica. Republica
roman° a fost condus° de c°tre funct,ionari
ale£i. Cel mai mare prestigiu l-a avut
Senatul. La început, doar reprezentant,ii
cei mai important,i ai societ°t,ii, adic°
patricienii, au putut lua parte la conduce-
rea statului. Plebeii au ajuns treptat s° fie
egali în drepturi cu patricienii. Dar chiar £i
dup° aceasta, Roma a r°mas o republic°
aristocratic°. 

Statul roman s-a extins continuu. La
început, a ocupat Italia, apoi, dup° înfrân-
gerea Cartaginei, a ocupat teritorii tot mai
mari în bazinul M°rii Mediterane. Cu
aproximativ 2.000 de ani înainte, Imperiul
Roman îngloba deja în afar° de cea mai
mare parte a Europei, teritorii importante
din Asia £i Africa. St°pâneau asupra aces-
tui teritoriu imens, a impus o guvernare
central° puternic°. În aceste condit,ii,
republica a fost înlocuit° cu imperiul. 

Imperiul Roman – dup° ce a d°inuit
aproape 500 de ani – a sl°bit din mai multe
cauze, dec°zând, în cele din um°, mai ales
din cauza atacurilor externe. Pe teritoriul
Imperiului Roman, a ap°rut £i religia
cre£tin°, aceasta cu 2.000 de ani în urm°.
Cre£tinii au format la început mici comu-
nit°t,i. Religia cre£tin° s-a r°spândit repede
în tot imperiul, iar mai târziu în întreaga
lume.
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38. NA¢TEREA POPORULUI MAGHIAR

Aproape fiecare popor are o legend° legat° de originile sale, care se
refer° la începutul istoric al poporului, redat cromatic sub form° de
poveste. Este £i firesc, c°ci, despre cele întâmplate cu mii de ani în

urm°, nu exist° date scrise. Tradit, ia oral° este aceea care p°streaz°
amintirea vremurilor celor mai îndep°rtate.

DE CE SUNT IMPORTANTE LEGENDELE PRIVI-
TOARE LA ÎNCEPUTURILE POPOARELOR?

Exist° o asemenea legend° plin° cu relat°ri de poveste care se
refer° la originea maghiarilor. Aceast° legend° este atât de
important° £i de interesant°, ca £i cele citite pân° acum, deoarece
ne conduce spre vremuri str°vechi, atunci când str°mo£ii
maghiarilor nu au folosit scrierea, prin urmare nu au eternizat
istoria veche. Legenda referitoare la origini, s-a p°strat în c°rt,ile
de istorie ale Evului Mediu, respectiv, în cadrul cronicilor.

LEGENDA CERBULUI MIRACULOS

Preotul de curte al regelui maghiar Ladislau al IV-lea, era croni-
carul Simon Kézai. El a tr°it în secolul al XIII-lea. Cercetând
istoria maghiarilor, el a crezut c° a ajuns cu investigat,iile pân°
în timpurile str°vechi. „Str°mo£ul uria£ului Menrot a fost bi-
blicul Noe, cel care a supraviet,uit potopului. Menrot s-a stabilit
în Persia, iar acolo i s-au n°scut doi fii: Hunor £i Magor.” 

În toiul unei vân°tori, Hunor £i Magor au r°t°cit odat° pân°
departe, ajungând pân° la mla£tinile de lâng° Meotis (denumirea
actual° – Marea Azov). Pe nea£teptate, le-a ap°rut în fat,° o ciut°
minunat°. Cei doi s-au luat dup° ea, îns° degeaba au h°ituit-o,
c° nu au reu£it s° o prind°. Ciuta, ca prin minune, într-o clip°
le-a disp°rut din fat,a ochilor. Degeaba au r°scolit ei tot t,inutul,
c° nu i-au mai dat de urm°. 

În schimb, au g°sit acel teritoriu ml°£tinos ca fiind foarte
potrivit p°scutului animalelor. Din acest motiv, dup° ce tat°l lor

VI. ISTORIA STR†VECHE A POPORULUI
MAGHIAR

Potrivit legendei, cine a întemeiat ora£ul
Roma?

Ce legende p°streaz° trecutul cel mai
îndep°rtat al Greciei?

Potrivit tradit, iei, cine i-a condus pe evrei în
noua lor patrie?

În afar° de izvoare scrise, despre ce alte
surse istorice at, i înv°t,at la începutul anului?

Hunii apar în foarte multe legende
maghiare, de pild°, în cea referitoare la
print,ul Csaba: 

Dup° moartea regelui Attila, hunii au
fost atacat,i de c°tre du£manii lor. Armata
hunilor a fost condus° chiar de fiul lui
Attila, print,ul Csaba. Lupta a durat dou°
s°pt°mâni. Într-un final, hunii lui Csaba au
fost înfrânt,i £i risipit,i. Doar put,ini au mai
r°mas. Dup° b°t°lie, Csaba, împreun° cu
15. 000 de soldat,i, s-a refugiat spre est, în
Scit,ia.

Hăituirea cerbului miraculos. � Ce fel de arme recunoaştet,i în cadrul desenului? 
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38. NA¢TEREA POPORULUI MAGHIAR
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amintirea vremurilor celor mai îndep°rtate.

DE CE SUNT IMPORTANTE LEGENDELE PRIVI-
TOARE LA ÎNCEPUTURILE POPOARELOR?

Exist° o asemenea legend° plin° cu relat°ri de poveste care se
refer° la originea maghiarilor. Aceast° legend° este atât de
important° £i de interesant°, ca £i cele citite pân° acum, deoarece
ne conduce spre vremuri str°vechi, atunci când str°mo£ii
maghiarilor nu au folosit scrierea, prin urmare nu au eternizat
istoria veche. Legenda referitoare la origini, s-a p°strat în c°rt,ile
de istorie ale Evului Mediu, respectiv, în cadrul cronicilor.

LEGENDA CERBULUI MIRACULOS

Preotul de curte al regelui maghiar Ladislau al IV-lea, era croni-
carul Simon Kézai. El a tr°it în secolul al XIII-lea. Cercetând
istoria maghiarilor, el a crezut c° a ajuns cu investigat,iile pân°
în timpurile str°vechi. „Str°mo£ul uria£ului Menrot a fost bi-
blicul Noe, cel care a supraviet,uit potopului. Menrot s-a stabilit
în Persia, iar acolo i s-au n°scut doi fii: Hunor £i Magor.” 

În toiul unei vân°tori, Hunor £i Magor au r°t°cit odat° pân°
departe, ajungând pân° la mla£tinile de lâng° Meotis (denumirea
actual° – Marea Azov). Pe nea£teptate, le-a ap°rut în fat,° o ciut°
minunat°. Cei doi s-au luat dup° ea, îns° degeaba au h°ituit-o,
c° nu au reu£it s° o prind°. Ciuta, ca prin minune, într-o clip°
le-a disp°rut din fat,a ochilor. Degeaba au r°scolit ei tot t,inutul,
c° nu i-au mai dat de urm°. 

În schimb, au g°sit acel teritoriu ml°£tinos ca fiind foarte
potrivit p°scutului animalelor. Din acest motiv, dup° ce tat°l lor

VI. ISTORIA STR†VECHE A POPORULUI
MAGHIAR

Potrivit legendei, cine a întemeiat ora£ul
Roma?

Ce legende p°streaz° trecutul cel mai
îndep°rtat al Greciei?

Potrivit tradit, iei, cine i-a condus pe evrei în
noua lor patrie?

În afar° de izvoare scrise, despre ce alte
surse istorice at, i înv°t,at la începutul anului?

Hunii apar în foarte multe legende
maghiare, de pild°, în cea referitoare la
print,ul Csaba: 

Dup° moartea regelui Attila, hunii au
fost atacat,i de c°tre du£manii lor. Armata
hunilor a fost condus° chiar de fiul lui
Attila, print,ul Csaba. Lupta a durat dou°
s°pt°mâni. Într-un final, hunii lui Csaba au
fost înfrânt,i £i risipit,i. Doar put,ini au mai
r°mas. Dup° b°t°lie, Csaba, împreun° cu
15. 000 de soldat,i, s-a refugiat spre est, în
Scit,ia.

Hăituirea cerbului miraculos. � Ce fel de arme recunoaştet,i în cadrul desenului? 
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le-a dat încuviint,area, cei doi s-au stabilit cu animalele lâng°
Meotis, t,inut care se învecina cu Persia. Teritoriul era înconju-
rat, în toate p°rt,ile, de mare, cu except,ia unui vad foarte
îngust. Timp de 5 ani, au tr°it între mla£tini, iar, în al £aselea an,
au pornit la drum, astfel c°, în pust°, din întâmplare, au dat de
sot,iile fiilor regelui Belar (adic°, Bolgar). Ele se ad°posteau în
corturi, f°r° a-i avea îns° pe sot,ii lor al°turi. Cei doi le-au r°pit
pe acestea, ducându-le între mla£tinile de la Meotis. Apoi, le-au
mai r°pit £i pe fiicele regelui alanilor, dintre care pe una a 
luat-o de nevast° Hunor, iar pe cealalt° Magor. Tot,i hunii £i
maghiarii î£i leag° originile de aceste dou° femei.

Despre care legend° roman° aminte£te aceast° istorisire?
Potrivit legendelor, ce leg°tur° exist° între huni £i maghiari?

(Cartea de lectur°, p. 150)

CE SPUNE LINGVISTICA DESPRE ORIGINEA
MAGHIARILOR?

Pe baza cercet°rilor f°cute în domeniul lingvisticii, cea mai
mare parte a savant,ilor nu admit rudenia dintre huni £i
maghiari. Deja, în secolul trecut, s-a dovedit c° limba
maghiar° se înrude£te cu limbile popoarelor fino-ugrice, mai
precis, cu cea a popoarelor de la Ural. La familia limbilor
fino-ugrice, se raporteaz° limba finlandezilor £i a estonilor, dar
multe popoare mai mici – care s-au topit complet în popoarele
din regiune – vorbesc tot o limb° fino-ugric°. A£a sunt, de pild°,
locuitorii care stau de-a lungul fluviului Obi (Rusia): vogulii £i
ostii. 

Înrudirea limbii maghiare cu familia limbilor fino-ugrice o
dovedesc cuvintele str°vechi, de origine fino-ugric°. 

Pe baza rudeniei dintre limbile fino-ugrice, lingvi£tii pre-
supun c° str°mo£ii maghiarilor, cu mai multe mii de ani în
urm°, au tr°it laolalt°, într-o str°veche patrie comun°,
împreun° cu alte popoare fino-ugrice. 

Cuvintele de origine fino-ugric° constituie
cea mai mare parte din tezaurul fondului
lexical (deci, sunt cele mai des folosite).
De pild°: denumirile p°rt,ilor corpului (cap,
p°r, ochi, ureche, piele, inim° etc.) nume
de animale (rândunic°, corb, pe£te, £arpe
etc.) denumiri de obiecte £i instrumente
(cas°, perete, u£°, pat, cut,it, vas, pâine, unt
etc.), cuvinte care atest° gradul de rudenie
(tat°, mam°, b°iat, sot,, frate etc.).

Dovedit, i, pe baza c°rt, ii de lectur° (p. 153),
faptul c° limba maghiar° apart, ine familiei de
limbi fino-ugrice!

Pe p°mânturile lui Attila, au r°mas, în
total, 3.000 de huni, care atât de mult s-au
temut de r°zbunarea adversarilor, c°,
începând de atunci, nici nu au mai avut
curaj s° î£i pronunt,e numele, astfel c° s-au
numit pe ei în£i£i secui. 

S-a scurs mult timp, deja nepot,ii sol-
dat,ilor lui Csaba purtau armele, când, la
un moment dat, secuii au fost atacat,i de o
puternic° armat° vecin°. Lupta a durat
pân° noaptea târziu, secuii aproape c° au
pierdut lupta când s-a întâmplat o minune.
Pe bolta cereasc°, pe str°lucitoarea Calea
Lactee, a ap°rut o armat° de c°l°ret,i. În
fruntea ei, galopa print,ul Csaba care a
condus în noua armat° vechiul spirit cava-
leresc al hunilor de alt° dat°. Armata
miraculoas° i-a spulberat pe du£mani, iar,
pe aceea£i Cale Lactee, s-au întors în cer. 

Noaptea, pe un cer senin, c°utat, i pe
bolta cereasc° Calea Lactee!

Print,ul Csaba, galopând cu armata sa pe Calea Lactee.
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152 Istoria str°veche a poporului maghiar

GRE¢ESC LEGENDELE?

Poate c° nu. Istoria cea mai veche a unui popor, (deci preis-
toria sa) £i istoria str°veche a limbii nu sunt mereu
asem°n°toare. Str°mo£ii maghiarilor, de-a lungul mileniilor, s-au
întâlnit cu o serie de popoare, iar, prin c°s°torii, s-au amestecat
cu ele. Neamuri str°ine s-au al°turat str°mo£ilor poporului
maghiar, iar, de-a lungul secolelor, s-au tot contopit cu ele £i, tot
atunci, grupuri de populat,ii s-au desprins de maghiari. Tocmai
de aceea, str°mo£ii maghiarilor de azi î£i au originea în mai
multe popoare (a£a cum o atest° £i legenda cerbului miraculos).
Originile poporului maghiar constituie o chestiune extrem
de complicat° £i nu poate fi considerat° ca fiind la fel de
simpl° ca £i cea privitoare la originea fino-ugric° a limbii
maghiare (¢i în cazul altor popoare, situat,ia este
asem°n°toare.)

PATRIA STR†VECHE DE LA URAL

Str°mo£ii popoarelor fino-ugrice (de la Ural), care vorbeau
limbi înrudite, au locuit pe teritorii apropiate unele de altele, în
regiunea din jurul munt,ilor Ural, mai ales în partea lor
r°s°ritean°. Ei se ocupau cu vân°toarea £i pescuitul. Vara
locuiau în colibe, acoperite cu scoart,° de copaci, iar, pe durata
iernii, st°teau în case-gropi s°pate în p°mânt. Urmele acestora
au fost descoperite de c°tre arheologi, lâng° râuri £i lacuri. Tot
aici, s-au mai descoperit unelte din piatr° £i os cioplit, arcuri,
t°lpi de s°nii £i de schiuri, precum £i urme de ol°rit. 

Unele grupuri de popoare din Ural, din cauza cre£terii
num°rului populat,iei, cam în jurul anului 3.000 î. Hr., s-au
r°spândit în diferite direct,ii. Str°mo£ii finlandezilor de azi au
mers spre vest, acolo unde este azi Finlanda. Dup° plecarea
acestora, populat,iile Ugor care au r°mas, s-au divizat între anii
1.000 – 500 î. Hr. Acum a început individualizarea
str°mo£ilor maghiarilor, ca £i grup distinct £i, probabil c° tot
acum, au început s° se £i numeasc° maghiari. Cuno£teau agri-
cultura, practicau cre£terea animalelor, precum £i prelucrarea
metalelor.

Cuvântul „maghiar”, la origine este un
cuvânt compus format din „magy” £i „er”
(or) = „om vorbitor”. Mai demult, o serie
de popoare £i-au atribuit un asemenea
nume. Întrucât nu înt,elegeau limbile
popoarelor vecine, s-au gândit c° ei nu
sunt capabili de o vorbire inteligibil°,
întrucât sunt mut,i.

¢tiint,a care se ocup° cu studierea caracteri-
sticilor corpului uman (antropologia), con-
form rezultatelor cercet°rilor f°cute,
maghiarii de azi £i desc°lec°torii nu au
nici o leg°tur° cu fino-ugricii. Leg°tura
între limba maghiar° £i cea a limbilor fino-
ugrice a fost dovedit° de c°tre lingvi£ti
(cei care se ocup° de gramatic° £i £tiint,a
limbii). Apoi originea comun° a limbilor
nu înseamn° neap°rat £i existent,a unei
patrii comune sau o origine comun°. De
pild°, bulgarii, care tr°iesc în sud-estul
t,°rii noastre, sunt de origine turc°, dar, în
decursul a evolut,iei istorice, ei au adoptat
limba slav° – deci aici s-a petrecut un
fenomen „un schimb lingvistic”. Poate £i
în cazul maghiarilor, s-a produs o aseme-
nea schimbare. 

1. Ce contradict, ie este între legendele str°vechi £i rezultatele
cercet°rilor lingvistice în ceea ce prive£te originea maghiarilor?
2. Din ce motiv, nu este întotdeauna, asem°n°toare istoria
str°veche a limbii cu cea a poporului?
3. Potrivit legendei, cine sunt secuii?

Na£terea poporului maghiar

Legenda originii: istoria legat° de Hunor £i Magor.
Lingvistic°: înrudirea limbilor fino-ugrice.
Patria str°veche: Munt,ii Ural.
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Na£terea poporului maghiar

Legenda originii: istoria legat° de Hunor £i Magor.
Lingvistic°: înrudirea limbilor fino-ugrice.
Patria str°veche: Munt,ii Ural.

39. VIAT, A ÎN STEP†

¢tim, cu sigurant,°, c°, în urm° cu mai multe mii de ani, str°mo£ii
maghiarilor nu au tr°it aici, în Bazinul Carpatic. A£ezarea lor – sau
poate numai a£ezarea unei p°rt, i a acestei populat, ii – era, probabil,
în t, inuturile dimprejurul munt, ilor Ural. Despre aceasta, at, i înv°t,at
deja în lect, ia precedent°. De ce, oare, au migrat de acolo? Ce cale

au urmat pân° în Bazinul Carpatic? Cu ce popoare au intrat în con-
tact, în timpul migrat, iei, £i ce anume au deprins de la acestea?

Privitor la cele ment, ionate se refer° lect, ia urm°toare.

SCHIMBAREA MODULUI DE VIAT, †

Din cauza sporirii ca num°r a populat,iilor, str°mo£ii maghiarilor
fino-ugrici, au locuit pe teritorii tot mai întinse, din t,inutul situ-
at în jurul munt,ilor Ural. Clima, în acel interval de timp, s-a
înc°lzit treptat, astfel c° teritoriul p°duros a devenit, în timp,
step°. Aceasta este o pust° cu iarb°, unde sunt put, ini copaci sau
nu cre£te nici un fel de copac. Teritoriul era foarte potrivit pen-
tru p°scutul animalelor, de aceea str°mo£ii maghiarilor au
schimbat modul de viat,° tipic viet,ii de p°dure, trecând la
p°storit. Au crescut cai, oi, respectiv, vite cornute. 

P†STORITUL NOMAD

Cre£terea animalelor prin migrare, în vederea g°sirii de locuri de
p°£unat, este numit° cre£tere de animale în stil nomad.
Locuitorii stepelor, în decurs de mai multe sute de ani, au obser-
vat cum se pot folosi, pe deplin, de avantajul det,inerii de p°£uni.
Ei au remarcat c°, în fiecare an, trebuie s° î£i duc° animalele
spre acele t,inuturi, unde iarba este mai abundent°. Aici veneau
nu numai p°storii, ci întreaga a£ezare migra laolalt° cu ani-
malele.

Prim°vara, î£i duceau turmele la p°£une pe coastele munt,ilor
£i, tot acolo, petreceau £i vara. Pe durata iernii, st°teau în corturi
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„Acest popor locuie£te în colibe £i în cor-
turi urmând c°derea ploii £i încolt,irea ier-
bii.” – scria despre maghiari un c°l°tor
str°in. 

În alt loc, a specificat urm°toarele:
„Maghiarii pot fi v°zut,i ca fiind oameni cu
o înf°t,i£are exterioar° frumoas°, cu corp
mare, cu averi £i bog°t,ii, aceasta
mult,umit° activit°t,ii lor comerciale.
Hainele lor sunt f°cute din brocat. Armele
lor sunt b°tute cu argint £i decorate cu
m°rg°ritare. 

Ei fac incursiuni continue împotriva
slavilor. De la maghiari pân° la slavi este o
distant,° de 10 zile de mers.”

Călăret,i. Pictura arheologului Gyula László. � Precizat,i cum era armamentul şi vestimentat,ia călăret,ilor!

În istoria c°ror popoare am înv°t,at deja de
migrat, ii de popoare? V° amintit, i care era cauza
migrat, iei?
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de form° ascut, it°, acoperite cu pâsl° , iar, mai târziu, în iurte
de form° rotund°. Toamna porneau cu animalele spre locurile
de iernat, care erau v°i bine ap°rate, unde oamenii £i animalele
st°teau la ad°post de viscol £i z°pad°. Aici, stratul de z°pad° era
mai mic, iar caii puteau g°si hran°, chiar £i sub stratul de z°pad°.
P°storii, în a£ez°rile lor de iarn°, nu ridicau numai iurte, ci £i
alte locuint,e pe jum°tate adâncite în p°mânt, respectiv case for-
mate dintr-o singur° înc°pere. Peret,ii caselor erau f°cut,i din
împletituri de nuiele £i crengi care apoi erau tencuite cu lut. În
interior, aveau un cuptor care servea pentru înc°lzit pe durata
iernii, respectiv, pentru g°tit £i copt. 

Pe lâng° p°storiul nomad, ei mai tr°iau £i din agricultur°,
respectiv, din vân°toare. Pe lâng° vân°toarea practicat° cu

154 Istoria str°veche a poporului maghiar

Peretele iurtei era f°cut din lemne îndoite,
care erau legate cu curele de piele. Acestea
puteau fi u£or adunate £i puse apoi pe cal,
sau pe m°gar. Acoperi£ul, având forma de
cupol°, era construit cu ajutorul unor
pr°jini uniform curbate legate de marginea
peretelui, iar vârfurile acestora erau înfipte
într-o verig° plasat° în mijlocul
acoperi£ului. Instalarea £i desfacerea 
corturilor era treaba femeilor. Scheletul 
cortului astfel construit era acoperit cu pâsle
£i legate cu leg°turi din piele. U£a o 
acoperea un covor. Focul ardea în mijloc,
sub deschiz°tura din acoperi£.

Viat,a în iurtă. Pictura lui 
Gyula László.

O iurtă nomadă de azi

Se construieşte o iurtă
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arcul £i s°geata, mai recurgeau £i la vân°toarea cu £oimul, adic°,
vânatul m°runt (în general, iepuri) era prins cu ajutorul £oimu-
lui dresat. 

„UNGARIA STR†VECHE”

Popoarele care tr°iau în partea nord-estic° a Europei, la fel ca £i
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antichit°t,ii, migrau continuu. Acestea erau migrat,iile de popu-
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FAMILIE MARE, GINT† ¢I TRIB

Vechea societate maghiar° era compus° din familii mari. În
variant° asem°n°toare cu cea de azi, o asemenea familie format°
din cât,iva membrii n-ar fi putut duce la îndeplinire activitatea de
p°storit, de aprovizionare £i de cultivare a p°mântului. O fami-
lie mare se compunea din 3-4 generat,ii, deci în jur de 20-25 de
oameni. Liderul familiei era b°rbatul cel mai în vârst°, apt de
munc°, care împ°rt,ea activit°t,ile organizând £i ap°rarea ani-
malelor. În familiile mari, intrau mai ales rudele, dar nu aceasta
a fost esent,a ei. Pentru desf°£urarea muncii (a p°storitului),
existau comunit°t,i organizate. 

Familiile mari s-au organizat în gint,i, iar gint,ile în triburi.
Acestea aveau în frunte câte o familie puternic° £i bogat°, iar lide-
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Vân°torul, init,ial, prindea £oimul cu plasa,
dup° care începea s° îl dreseze. Aceasta
presupunea r°bdare £i mult° cunoa£tere.
Pe capul £oimului, se punea o cu£m°, dup°
care i se tot repeta un cuvânt de chemare.
Dup° câteva s°pt°mâni, putea începe
vân°toarea. V°zând iepurele, vân°torul cu
£oim îi lua acestuia cu£meaua, l°sându-l
apoi s° mearg° dup° prad°. El se repezea,
astfel, asupra pr°zii pe care o ucidea.
Vân°torul ajungea acolo £i, cu o bucat° de
carne, îl chema pe uliu înapoi, pe mâna 
sa înm°nu£at°. Vân°toarea putea astfel
continua.

Fratele Iulian a pornit la drum, însot,it de
trei tovar°£i de c°l°torie, în anul 1235 pen-
tru a-i c°uta pe maghiarii care, în urma
migrat,iei, s-au rupt £i au r°mas în r°s°rit.
Despre ei, a citit în cronic°. Dup° un drum
lung, amarnic £i aventuros, a ajuns într-un
ora£ de pe malul Volg°i, unde a vorbit cu o
femeie maghiar°. Aceasta l-a £i îndrumat
în c°l°toria sa. Dup° dou° zile de umblat,
i-a g°sit pe maghiarii r°s°riteni. 

Maghiara, la fel ca £i orice alt° limb°, 
s-a schimbat de-a lungul secolelor, dar
Iulianus a înt,eles pe deplin limba vorbit°
acolo. Cei care l-au primit, s-au bucurat
mult de venirea lui. ¢tiau c° maghiarii de
la ei se trag, dar unde anume era Ungaria,
nu mai aveau cuno£tiint,°. 

¢tit, i sfâr£itul acestei istorisiri? De ce nu
s-au dus spre Ungaria maghiarii care
locuiau în r°s°rit?

Azi pe cine numim cap de familie?
În familiile voastre, ce fel de obligat, ie are

fiecare? Cine le împarte pe acestea?

Vânătoare cu şoim

NT_33347_001-176__2017.indd   155 2017. 06. 07.   15:47



156 Istoria str°veche a poporului maghiar

rul ei era £i liderul tribului. Cu cât, în cadrul tribului, erau mai
mult,i c°l°ret,i, cu atât puterea militar° a acestuia era mai mare.
De la bun început, tribul conduc°tor a fost Megyer (Magyar).
Acest nume a fost preluat ulterior £i de c°tre celelalte triburi. 

CREDINT, A MAGHIARILOR „P†GÂNI”

Str°vechii maghiari nu au fost monotei£ti, de aceea s-a obi£nuit
ca ei s° fie catalogat,i drept p°gâni. Nu putem vorbi despre o
religie a maghiarilor str°vechi, cât mai ales despre credint,ele lor,
foarte cromatice, privind lumea cealalt°. 

Conform credint,ei lor, existau lumi paralele, legate între ele,
prin copacul lumii (pomul viet,ii), care era atât de mare, c°
fiecare creang° a sa reprezenta, de fapt, câte o p°dure, iar, între
ramuri, mergea Soarele £i Luna. 

Numai £amanul era cel care se putea urca pe acest copac, iar
cu puterile sale magice accedea în Lumea de Sus, putând astfel
intra în leg°tur° cu zeit°t,ile (sau cu spiritele). 

¢amanul, în credint,a vechilor maghiari,
era o persoan° special° din toate punctele
de vedere. Aceasta se putea vedea înc° de
la na£tere. Se n°£tea cu dint,i sau cu 11
degete. De-a lungul viet,ii, c°dea, dintr-o
dat°, într-un fel de somn adânc sau într-un
fel de trans°, iar, atunci când î£i revenea,
prezenta însu£iri ie£ite din comun: putea
vindeca bolnavii, vedea viitorul cu aju-
torul spiritelor, putea s° dea sfaturi utile în
orice problem°. Deseori, ap°rea £i sub
form° de animal: £amanul-£oim este, dese-
ori, prezent în pove£tile populare. 

Cerbul a fost, pentru str°mo£ii maghiari-
lor, cel mai important animal-totem. Care
legend° precizeaz° aceasta?

Str°mo£ii maghiarilor au acordat o stim° deosebit° unor
animale, considerând c° neamurile omene£ti se trag din anu-
mite animale miraculoase. 

Aceasta reprezent°, de fapt, o credint,° totemic°. 
Credint,a în viat,a de dincolo de moarte este pus° în evident,°

£i prin felul înmormânt°rii, defunctul fiind înmormântat împre-

Strămoşii maghiarilor sacrifică un cal pentru spiritele din Lumea de
Dincolo. Detaliu din pictura impunătoare a descălecatului, realizată de
către Árpád Feszty, în secolul al XIX-lea, cu ocazia aniversării a 1.000 

de ani de la eveniment. � Căutat,i-l, în imagine, pe şaman!
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un° cu calul. Astfel, în mormânt se puneau craniul calului, osul
femur, pielea £i piesele de harna£ament, tocmai pentru ca aces-
tea s°-l slujeasc° pe posesorul lor £i în viat,a de dincolo. 
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S-au str°duit s° t,in° departe de noul n°scut
duhurile rele, dându-i nume am°gitoare
precum: „Nemel”, „Nemvagy” etc. („Nu
tr°ie£te”, „Nu e£ti”). În aceste condit,ii,
spiritul malefic nu se mai preocupa de el,
c°ci £i a£a „nu tr°ia”...

Enumerat, i despre ce religii am înv°t,at anul
acesta?

Unii oameni cred, £i ast°zi, în credint,e
str°vechi. Citit, i un raport despre un „£aman”
care a tr°it cu câteva secole înainte! (Cartea de
lectur°, p. 155).

1. De ce au trecut str°mo£ii maghiarilor la p°storitul nomad?
2. Ce reprezenta munca £i obligat, ia în cadrul familiei mari? În ce
unit°t, i, mai largi, au fost împ°rt, ite familiile mari?
3. Ce este £amanul? Ce este totemul?

Viat,a în pust°.
Stepa → p°storitul nomad:
A£ez°ri de var° – a£ez°ri de iarn°.
„Ungaria str°veche”.
Societate: familie mare, gint°, trib.
Lumea de dincolo (Arborele Viet,ii, £aman, totem).

40. ALIANT, A DE SÂNGE

În istoria maghiarilor migratori, unul din cele mai celebre eveni-
mente se raporteaz° la aliant,ele de sânge. ¢efii triburilor, în urma
unui ceremonial str°vechi, se acceptau ca £i rude, sau, cum li s-a
mai spus, „frat, i de sânge”. De ce, oare, era nevoie de aceasta?

LEVEDIA

Urm°toarea a£ezare de pe parcursul migrat,iei a fost t,inutul din
jurul Donului. Str°mo£ii maghiarilor au ajuns aici la mijlocul
secolului al VIII-lea £i au r°mas în acest loc timp de un secol, în
imediata vecin°tate a marelui £i puternicului Imperiu Kazar.
Cele mai mari puteri ale t,inutului erau kazarii £i triburile
maghiare. Cele dou° p°rt,i au încheiat o aliant,°, în primul rând,
împotriva populat,iilor care atacau dinspre partea de est, de
exemplu, pentru ap°rare împotriva pecenegilor. În aceast°
aliant,° îns°, probabil c° cele dou° p°rt,i nu au fost egale.
Maghiarii au recunoscut dominat,ia Imperiului Kazar. 

Mormântul unui bărbat înmormântat cu calul său. (Orosháza)

Este interesant c° ace£ti kazari aveau doi
lideri: kaganul, liderul suprem, tr°ia în
retragere total° £i doar anual, de trei ori,
ap°rea în fat,a supu£ilor. Armata o con-
ducea loct,iitorul s°u, cel de-al doilea lider.
Supu£ii îl stimau pe kagan, ca £i pe o
divinitate. El îns° domnea numai pentru
un timp limitat (40 ani), apoi, din cauza
unei superstit,ii p°gâne neîndur°toare, îl
sacrificau. Kazarii erau un popor turanic
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Privitor la anii petrecut,i de c°tre maghiari în Levedia, £tim
mai multe în comparat,ie cu perioadele precedente, c°ci, de
acum, avem deja izvoare scrise. 

Cea mai celebr° surs° de acest gen este lucrarea împ°ratului
bizantin Constantin Porfirogenetul. Din cont,inutul lucr°rii sale,
cunoa£tem numele triburilor maghiare: Nyék, Megyer,
Kürtgyarmat, Tarján, Jenô, Kér, Keszi. În afar° de cele 7
triburi maghiare, se mai aminte£te £i tribul desprins din kazari,
care era de origine turc° £i se numea tribul kabar.

În afar° de izvoarele istorice scrise, denumirile geografice
p°streaz° £i ele numele triburilor. C°utat, i asemenea denumiri pe harta
Ungariei! 

Constantin a tr°it cu câtva timp mai târziu
(s-a n°scut în anul 905), dar, chiar £i a£a,
este o surs° oficial°, c°ci informat,iile sale
le-a procurat de la conduc°torii maghiari-
lor întor£i la curtea imperial°: Bulcsú £i
Tormás. (Numele de „Porfirogenetul” l-a
primit pentru c° s-a n°scut în sala purpurie
a palatului imperial.) Lucrarea sa celebr°,
intitulat° „Guvernarea imperiului”, a 
scris-o pentru fiul s°u, urm°torul împ°rat,
în ideea de a-l preg°ti pentru guvernare. El
i-a dat aceast° lucrare cu ocazia anivers°rii
sale de 14 ani. Constantin îi nume£te aici
pe maghiari drept turci: 

„Poporul turanic £i-a g°sit loc de £edere
aproape de kazari, în acel loc pe care îl
numesc Levedia, dup° primul lor voievod
al c°rui nume propriu este acela de
Levedin. Turcii sunt format,i din £apte
triburi. În toate r°zboaiele lor, lupt° împre-
un° cu kazarii...”

Unele popoare s-au revoltat împotriva
dominat,iei kazare. Din ace£tia, o parte au
fost m°cel°rit,i, iar restul s-au dus la
maghiari care i-au £i primit. Ei sunt
kabarii. (Numele este de origine turc° £i
înseamn° „revoltat”.)

(sau rude cu poporul turc de ast°zi).
Cuvintele de origine turc°, din limba
maghiar°, arat° câte au deprins str°mo£ii
maghiarilor de la ei, de pild°, cuvinte 
precum: fructe, mere, struguri sau 
denumiri de animale: bou, porc, g°in° etc. 

Preluarea acestor cuvinte dovede£te o
anume dezvoltare a agriculturii, practi-
carea cre£terii animalelor, activit°t,i, de pe
urma c°rora, s-au îmbog°t,it. 

Ce anume am înv°t,at, la începutul anu-
lui, despre cuvintele mo£tenite? (lect, ia 1)

La mijlocul secolului IX, maghiarii s-au îndreptat spre vest.
Cauza acestui fapt se datoreaz° probabil r°zboaielor pustiitoare
din interiorul Imperiului Kazar.

ETELKÖZ

Numele teritoriului, unde str°mo£ii maghiarilor s-au stabilit în
partea vestic°, este p°strat tot în lucrarea lui Constantin Porfiroge-
netul. Dup° el, ace£ti migratori au denumit t,inutul drept „Etelköz”
sau „T, inutul dintre ape”. El se întindea undeva în locul t°iat de
fluviile care treceau peste stepa din partea de sud a Rusiei. 
În Etelköz, puterea militar° a maghiarilor a crescut, c°ci
triburile de aici au încheiat o aliant,° strâns°, iar Álmos, con-
duc°torul tribului Megyer, a fost ales conduc°tor suprem. La
poruncile sale, toate triburile s-au supus.

Pagină din lucrarea lui Constantin Porfirogenetul. 

C°utat, i în atlasul istoric a£a-numitul
„Etelköz”. Care sunt cele mai importante fluvii
care curg pe aceste teritorii?
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Potrivit legendei, mama lui Álmos, pe nume Emese, v°zuse
în vis, mai devreme, c° un vultur i-a prevestit aceea c° fiul ei
care se va na£te va fi un domnitor, iar, din el, se vor ridica „regi
glorio£i”. 

Emese l-a numit pe fiul ei Álmos. 

Dat, i exemple întâlnite anterior legate de faptul c°, în istoria veche
a unui popor, un anume animal a jucat un rol extrem de important!

Potrivit tradit,iei, la alegerea lui Álmos ca £i £ef al triburilor,
conduc°torii au încheiat o aliant,° de sânge: adic°, din pro-
priul lor sânge, au pus câte un strop într-o cup°, dup° care au
b°ut din ea, cu tot,ii. Prin aceasta, fiecare l-a acceptat pe cel°lalt
ca fiind frate de sânge cu el. 

Era, de fapt, un obicei str°vechi f°cut în amintirea acelor vre-
muri când leg°turile de rudenie (£i de sânge) erau cele mai
importante în cadrul societ°t,ii maghiare migratoare. 
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Istoria lui Álmos o £tim dintr-o cronic°
medieval° (Gesta Hungarorum – Despre
faptele maghiarilor), pe care a scris-o
Anonymus, cronicarul regelui Béla III, cu
mai bine de 300 de ani dup° cele întâm-
plate. (Autorul nu se semneaz° în cadrul
lucr°rii, motiv pentru care numele s°u a
r°mas necunoscut mult timp.) Este £i
rat,iunea pentru care el a primit numele de
Anonymus. (Anonymus = anonim, nume
necunoscut). Anonymus explic°, astfel,
originea numelui Álmos: „Întrucât, în
somn, imaginii care îi apare i se spune pe
maghiar° „vis” –„állom”, iar na£terea sa a
fost prevestit° în vis, el a primit numele de
„Álmos”. Sau de aceea s-a numit „Álmos”
– care pe latin° înseamn° sfânt – c°ci din
el se vor na£te c°petenii £i regi sfint,i.”
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Aliant,ă de sânge. Pictura lui Bertalan Székely (1835–1910).

Visul lui Emese. Pictura arheologului Gyula 
László.

Prima pagină din opera lui Anonymus.
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Maniera de lupt° a maghiarilor este
descris° în felul urm°tor de c°tre împ°ratul
bizantin, Leo Înt,eleptul: „Obi£nuiesc s°
lase o parte a armatei la pând°, nu cea mai
mare parte, ci pe cea mai mic°. Odat° cu
începerea b°t°liei, cei care au fost pu£i în
fat,° încep s° fug° intent,ionat £i, dac°
armata rival° îi urm°rea rupând rândurile,
dup° ce dep°£eau locul de pând°, cei care
erau aici ap°reau în spatele adversarilor.
La un semn dinainte stabilit, cei care
fugeau înainte se întorceau, astfel c°
adversarii erau înconjurat,i.”

„MANIERA DE LUPT† A VECHILOR MAGHIARI”

Maghiarii £i-au câ£tigat o faim° de temut în cadrul r°zboaielor.
Nu întâmpl°tor, comandant,ii altor armate, ce se luptau între ei,
deseori acceptau lupt°tori maghiari în aliant,a lor, pentru r°spl°-
tirea c°rora ofereau sume mari de bani, însot,ite de pr°zi bogate.
Succesele militare ale vechilor maghiari nu se datorau numai
num°rului mare de soldat,i, respectiv, puternicelor aliant,e de trib,
ci £i modului de lupt° tipic: adic° nomad, cu cavalerie u£oar°.

Esent,a acestuia se raporta la: galop cu cai rapizi, încercuirea
adversarilor, s°get,i trase de la distant,° pentru a rupe rândurile
adversarilor. Preferau cursele, adic° simularea retragerii, apoi
reîntoarcerea brusc° £i confruntarea cu du£manul. Între timp,
cealalat° parte, care era în a£teptare, venea pe nea£teptate,
atacând du£manul pe la spate. Mai obi£nuiau s° ia cu ei £i mult,i
cai de lupt°, tocmai pentru ca armata s° se mi£te mai rapid, iar
soldat,ii s° poat° schimba caii (s°-i ia, deci, pe cei odihnit,i) £i s°

Potrivit lui Anonymus, familia lui Álmos
se trage din Attila. Despre aceasta, el scrie
urm°toarele: „Alegerea lor (alegerea
liderilor de trib) a c°zut pe aceea c° vor
c°uta p°mântul Pannoniei. Despre aceasta,
au auzit, din cele spuse c°, este p°mântul
lui Attila al c°rui vl°star este Álmos, tat°l
lui Árpád.” 

Istoricii polemizeaz° £i ast°zi dac° este
adev°r în cele spuse de c°tre autorul
cronicii, sau el nu a f°cut decât s° urmeze
un vechi obicei potrivit c°ruia familiile
domnitoare trebuie puse în conexiune cu
un distins str°mo£ mitic.

Din ce motiv a fost considerat Attila „conduc°torul mitic”, în ochii
regilor arpadieni? 

De ce a fost considerat° Pannonia drept „P°mântul regelui
Attila”? De unde s-au în£tiint,at în leg°tur° cu aceasta?

Anonymus szerint így hívták a hét törzs-
fôt: Álmos, Elôd, Ond, Kond, Tas, Huba,
Töhötöm (azaz Tétény). A történészek
szerint nem minden név hiteles.

Dup° Anonymus, a£a s-au numit liderii
celor 7 triburi: Álmos, Elôd, Ond, Kond,
Tas, Huba, Töhötöm.
Potrivit istoricilor, nu fiecare dintre nume
este credibil.

Statuia lui Árpád la monumentul Millenium din Budapesta şi cel de la 
Parlament (în partea dreapta sus).
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par°, astfel, c° sunt cu adev°rat mai numero£i. Printre armele
cele mai importante pe care le aveau în dotare erau: arcul,
sabia £i lancea. Cei ale£i foloseau zale de piele. Vechii maghiari
au exersat foarte mult tragerea cu arcul, stând c°lare pe un cal
care se deplasa galopând. Reu£eau, astfel, s° t,inteasc° cu mare
precizie. Aceast° precizie în tragerea cu arcul, în partea din spate,
a fost posibil° tocmai pentru c° ei cuno£teau sc°rit,a . Str°mo£ii
maghiarilor au avut, de altfel, un rol important £i în r°spândirea
acestui obiect de harna£ament în restul spat,iului european. 

ARTA MANUFACTURIER†

Me£te£ugarii maghiari, care se ocupau de produsele manufac-
turiere, mai ales munca celor ce prelucrau giuvaere, îi f°ceau s°
fie foarte c°utat,i, mai ales pentru realiz°rile lor. Ei le vindeau pe
acestea ilu£trilor ce apart,ineau altor popoare. Cele mai celebre
asemenea obiecte erau lamele de metal decorate cu giuvaiere,
s°culet,ele purtate lâng° sabie, precum £i s°biile în sine. 

De ce au obt, inut str°mo£ii maghiarilar
atâtea victorii în r°zboaiele purtate?

La ce se refer° aceea c° „du£manul pornea
în urm°rire, rupând rândurile”?

Cu ce arme au luptat maghiarii desc°lec°tori?
Cum î£i menajau caii în cadrul luptei? Din ce
motiv erau însot,it,i de o armat° de cai? Toate aces-
tea £i multe alte lucruri interesante, în leg°tur° cu
modul de lupt° al str°mo£ilor maghiarilor, le
putet,i afla dac° urm°rit,i cartea de lectur°, p. 159.

M°rturiile descoperirilor arheologice sunt
înt°rite £i de cele scrise de c°tre Gardizi,
istoric asiatic: „Maghiarii sunt frumo£i £i
cu înf°t,i£are pl°cut°. Hainele lor sunt din
brocart. Armele le sunt decorate cu argint
£i împodobite cu m°rg°ritare.”

Câteva piese din tezaurul de la Sânnicolaul Mare: două amfore şi un
corn. La sfârşitul secolului 18, în timpul aratului, s-a găsit o comoară
formată din 23 de bucăt,i de vase de aur. Despre datarea lor, savant,ii
încă dezbat. Probabil că o parte din obiectele tezaurului au apart,inut
populat,iei avare care a locuit aici înaintea venirii maghiarilor, iar cealaltă

parte sunt obiecte minunate făcute de către maghiarii lui Árpád.

Teaca şi sabia unui lider al maghiarilor 

Săculet, împodobit

1. Cum putem £ti care au fost locurile unde s-au a£ezat str°mo£ii 
maghiarilor, de-a lungul migrat, iei lor?
2. Legat de ritualul aliant,ei de sânge, specificat, i:
– în ce consta cermonialul,
– care a fost esent,a sa!
3. Din ce motiv str°mo£ii maghiarilor au fost lupt°tori de temut?

Aliant,a de sânge

Levedia – Imperiul Kazar – al°turarea kaba-
rilor
7 triburi – putere militar° de temut.
Etelköz: aliant,a de sânge. Alegerea lui Álmos
ca lider de trib.

NT_33347_001-176__2017.indd   161 2017. 06. 07.   15:47



162 Istoria str°veche a poporului maghiar

LOCUITORII DIN BAZINUL CARPATIC ÎNAINTE 
DE DESC†LECAT

Dup° c°derea imperiului hun, un timp, aici au locuit diferite
popoare germanice, apoi £i-a f°cut aparit,ia un popor foarte
temut: avarii. Bazinul Carpatic a devenit nucleul imperiului
avarilor. 

Dominat,ia lor a luat sfâr£it, odat° cu înfrângerea care le-a fost
provocat° de c°tre franci £i bulgari. Regele franc, Carol cel
Mare, i-a supus pe avari, întinzându-£i st°pânirea £i în T, inutul
de dincolo de Dun°re. 

În secolul IX, în Bazinul Carpatic, au locuit slavii. Aici a fost
voievodatul morav al lui Svatopluk, care era tot un stat slav.

LUPTELE DE DINAINTEA DESC†LECATULUI

La finele secolului IX, maghiarii au luptat des al°turi de regi
diferit,i, voievozi sau în aliant,° cu ei. Cele mai mari b°t°lii, la
care au participat, au avut loc în anul 894. Ei au fost de partea
împ°ratului bizantin, apoi, în cel°lalt an, au luptat de partea
voievodului morav Svatopluk. 

Plecând din Etelköz, lupt°torii maghiari £i-au f°cut deseori
aparit,ia în Bazinul Carpatic. Au luptat aici, sau au trecut prin
acest loc. Au remarcat rapid avantajele teritoriului, în com-
parat,ie cu cel din Etelköz. Locul era încercuit de un inel muntos,
astfel c°, închizând defileurile munt, ilor, se puteau ap°ra mai
bine de atacurile venite dinspre est, fapt care nu se putea realiza
pe £esul din Etelköz. P°mântul din Bazinul Carpatic, cu p°£unile
sale abundente, era potrivit pentru p°scutul animalelor, respec-
tiv, pentru practicarea agriculturii. Din acest motiv, vechii
maghiari au pl°nuit s° ia acest teritoriu în st°pânire. Faptul în
sine a fost favorizat £i de r°zboiul moravo-franc.

Despre ce popoare am înv°t,at pân° aici,
popoare care au locuit în Bazinul Carpatic?

Avarii au venit, în Bazinul Carpatic, în
dou° valuri: secolul VI, respectiv mijlocul
secolului VII. Grupuri de maghiari au
venit mai târziu, iar, pe baza presupuneri-
lor arheologului Gyula László £i a altor
cercet°tori, înc° din secolul VII, ei £i-au
încheiat migrat,ia de-a lungul stepei, sta-
bilindu-se pe aceste locuri. Conform pre-
supunerilor, urma£ii lor au ajuns £i „au
preg°tit” desc°lecatul final.

Împ°ratul bizantin Leo Înt,eleptul a suferit
o mare înfrângere din partea bulgarilor. În
acea situat,ie dificil°, el s-a decis s° cear°
ajutor maghiarilor. A discutat cu Árpad £i
cu cel°lalt lider de trib (maghiarii aveau
doi lideri, dup° modelul kazarilor).
Împ°ratul bizantin le-a oferit maghiarilor
cadouri generoase, în schimbul ajutorului
militar. Armata maghiar° a fost condus° de
c°tre fiul lui Árpád, pe nume Levente.
Campania s-a încheiat cu o victorie
str°lucit° a maghiarilor, astfel c° liderul
bulgarilor abia dac° a reu£it s° scape. 

„Să ia cât vor pentru acest cadou!”

41. DESC†LECATUL

Desc°lecatul £i a£ezarea pe teritoriul pe care maghiarii îl locuiesc 
£i ast°zi constituie unul din cele mai importante evenimente ale 
istoriei Ungariei. Acestora li se datoreaz° faptul c° maghiarii, 

acum mai bine de 1000 de ani, au întemeiat un stat 
în Bazinul Carpatic £i nu au disp°rut în „vâltoarea neamurilor”, 

ca, de pild°, hunii sau pecenegii.
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DESC†LECATUL

Voievodul morav Svatopluk i-a chemat în aliant,° pe maghiari în
r°zboiul contra francilor. Maghiarii i-au atacat pe franci în
T, inutul de dincolo de Dun°re, din nou cu mare succes. Între
timp, Svatopluk a murit pe nea£teptate, iar maghiarii nu s-au
mai întors în Etelköz, ci au mers în t, inutul Tisei pentru a a£tepta
acolo armata cea mare £i restul populat,iei totodat°. 

În timp ce domnitorul Árpád, în prim°vara lui 895, a
intrat în Câmpia Mare, trecând prin strâmtoarea Verecke,
un atac nea£teptat i-a lovit pe maghiarii care mai r°m°seser° în
Etelköz £i pe soldat,ii l°sat,i pentru ap°rarea lor. În anul prece-
dent, întrucât fusese înfrânt, drept r°zbunare, voievodul bulgar a
încheiat, pe la spatele maghiarilor, o aliant,° cu pecenegii.

Cât timp grosul armatei maghiare era la distant,°, cei care au
r°mas în Etelköz, au fost lovit,i din dou° direct,ii. Maghiarii £i-au
l°sat animalele în urm° £i au încercat s° fug° prin trec°torile
Carpat,ilor, dar mult,i au pierit în cadrul confrunt°rilor
sângeroase. Atacatorii îns°, nu i-au putut împiedica pe refugiat,i
s° ajung° în Transilvania. 

În anul 895, Câmpia Mare £i Transilvania au c°zut în mâinile
maghiarilor. Cei care au venit aici, erau în jur de 400.000.
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Álmos jertf°?

Álmos, primul suveran al maghiarilor, a
murit la începutul desc°lecatului. Trecuse
de 70 de ani, ceea ce atunci era deja o
vârst° foarte înaintat°. Sau poate c° altce-
va i-a cauzat moartea? O cronic° veche
scrie despre el urm°toarele: „Álmos a fost
ucis în Transilvania £i nu a putut merge în
Pannonia.” Sau poate c°, dup° obiceiul
kazarilor, l-au sacrificat pe suveranul, deja
în vârst°, întrucât a fost înfrânt de c°tre
pecenegi, considerându-se, astfel, c° zeii
nu îl mai ascult° pe Álmos?

În leg°tur° cu desc°lecatul, face referire £i
legenda calului alb. Conform acesteia,
calul respectiv i-a fost f°cut cadou lui
Svatopluk de c°tre Árpád. Voievodul
morav s-a bucurat mult, c°ci a crezut c°
vin coloni£ti care s° cultive p°mântul. Din
acest motiv, el i-a dat solului o plosc° cu
ap°, o leg°tur° de iarb° £i un pumn de
p°mânt pe care le-a £i dus lui Árpád. El, în
schimb, a trimis, ca £i cadou, un cal fru-
mos, împodobit cu piese de harna£ament.
Svatopluk s-a bucurat £i mai mult,
spunând: „Pentru acest cadou, din p°mânt,
iarb° £i din ap° s° ia cât vor!” Árpád, a
înt,eles c°, pentru acel cal, i s-a dat întrea-
ga t,ar°, motiv pentru care a ocupat cu
armata sa întreg p°mântul £i a alungat
armata lui Svatopluk.

Legenda calului alb o putet, i citi în
am°nunt, în cartea de lectur° (p. 161).

Luarea în posesiune a Bazinului Carpatic. � Observat,i relieful natural!
Ce anume a împiedicat şi ce a ajutat descălecatul? � Ce fel de mişcări 

de trupe zugrăveşte harta?
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pădure de arbori
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Drava
Dunăre
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P E C E N E G I I

Direct,ia urmată de către descălecători
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164 Istoria str°veche a poporului maghiar

SFÂR¢ITUL MIGRAT, IEI

Desc°lecatul s-a încheiat în anul 900, cu înc° dou° campanii
mici. Ca urmare a uneia dintre ele, maghiarii s-au ales cu
T, inutul de dincolo de Dun°re, iar, dup° cea de-a doua, 
cu T, inutul de Sus. Spre vest, maghiarii £i-au întins st°pânirea
pân° la afluentul Dun°rii, Enns, adic° acesta a devenit hotarul
lor vestic. Dup° desc°lecat, a urmat o nou° perioad° în istoria
maghiarilor. Migrat,ia se încheiase. Str°mo£ii maghiarilor au
ocupat, astfel, Bazinul Carpatic, care este, pân° ast°zi, teritoriul
patriei noastre.

CINE SUNT SECUII?

¢i acest subiect constituie obiectul unor dispute. Potrivit legen-
dei, o parte din hunii lui Attila au r°mas în Ardeal. Mult,i 
istorici îi consider° ca fiind urma£ii kabarilor, care s-au
al°turat maghiarilor în Levedia; vorbeau, la origine, limba
turc°, apoi au preluat limba maghiar°. Mai sunt istorici care îi
consider° urma£ii avarilor, ce, init,ial, vorbeau maghiara. În
schimb, este sigur c°, în secolul X, secuii deja locuiau în
Transilvania.

1. Cine a locuit în bazinul Carpat, ilor înainte de venirea maghiari-
lor?
2. Specificat, i din ce motiv s-a produs desc°lecatul: 
– ca urmare a unei organizate migrat, ii spre mai departe? 
– ca urmare a unui refugiu spontan?
3. Care au fost etapele desc°lecatului?

Desc°lecatul

Implicarea soldat,ilor din triburile maghiare:
– de partea Bizant,ului → împotriva bulgarilor;
– de partea moravilor (cu Svatopluk) – contra francilor.
Atacul pecenegilor – 895–900: desc°lecat (Árpád).

LECTURĂ

MO¢TENIREA DE AZI A DESC†LEC†TORILOR � Str°mo£ii maghiarilor,
care au desc°lecat, nu au folosit scrisul, tocmai de aceea amintirea lor
este p°strat°, în primul rând, în vestigii materiale, legende £i mo£teniri
lingvistice. 

Limba maghiar° este mo£tenire fino-ugric°. Caracteristici gramati-
cale comune în acest sens sunt dovedite de c°tre cele 1.000–1.200 de
cuvinte str°vechi, ca de pild°: pe£te (hal), plas° (háló), fluviu (folyó),
mla£tin° (láp), lac (tó), s°geat° (nyíl), iepure (nyúl), vulpe (róka), cas-
tor (hód), lemn (fa), salcie (fûz), cut,it (kés); numele anotimpurilor,
denumiri referitoare la familie etc. 

Legat de originea maghiarilor, cealalt° important° surs° de
cunoa£tere este antropologia; conform acestei £tiint,e, care se ocup° cu
studierea constitut,iei corpului, respectiv cu forma craniului etc. nu se
poate vorbi decât de o conexiune lingvistic° în cazul leg°turii popu-
lat,iei maghiare cu alte popoare fino-ugrice. Prin urmare, nu exist° o
înrudire a popoarelor, ci doar o înrudire a acestor limbi. Mult mai
interesante sunt obiectele materiale, care s-au p°strat de la str°mo£ii

De la fluviul Enns, teritoriul spre vest,
respectiv valea Ober-Enns, în pove£tile
maghiare, apare dup° nume ca £i un terito-
riu foarte îndep°rtat, situat „peste £apte
m°ri £i £apte t,°ri”.

„Apoi, în anul 907 de la întruparea
Domnului £i domnitorul Árpád a trecut din
aceast° lume. A fost înmormântat cu cinste
deasupra izvorului unui mic râu, care se
vars° în albia pietroas°, spre ora£ul regelui
Attila.” – scrie Anonymus, în ultima parte
a Cronicii. Aceste rânduri îi preocup° pe
cercet°tori de secole. Pe unde poate fi,
oare, mormântului domnitorului Árpád?  

Poartă secuiască din secolul XVII. � Ce anume 
scoate în evident,ă ornamentul port,ii?

Au £tiut, oare, str°mo£ii maghiarilor s°
scrie? Au £tiut! Au folosit a£a-numita scriere
runic°. Ei au gravat aceste litere în lemn cu
cut, itul. Vedet, i cu ce fel de semne au redat
sunetele? (De pild°, temele, istoria ghicitorilor,
p. 105.)
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maghiarilor. Este vorba despre r°m°£it,ele unei £ei, pe baza c°rora se
poate desena (adic° reconstitui) cum anume f°ceau me£te£ugarii aces-
te obiecte lucrate artistic. 

Din mormintele perioadei desc°lecatului, s-au scos la iveal° multe
podoabe, s°culet,e purtate lâng° s°bii, vârfuri de s°get, i £i buc°t, i ale
altor arme. 

Una din cele mai celebre asemenea descoperiri este a£a-numitul
„Corn al lui Lehel”, care se p°streaz° în Jászberény, în muzeul din
Jász. Cornul a avut un rol important în cadrul act,iunilor militare între-
prinse de maghiari, c°ci, prin sunetul acestuia, d°deau poruncile £i
semnalele pentru soldat,i, de pild°, atunci când îi depistau pe du£mani. 

Legendele cele mai importante despre str°mo£ii maghiarilor le-at,i
cunoscut în ultimul capitol studiat. 

În cadrul pove£tilor populare, un rol important îl joac° £amanul,
respectiv £amanul-£oim, care „a venit” din Lumea de Dincolo. În
zic°torile pentru copii, am g°sit deseori urmele unor superstit,ii
str°vechi. Conform vechii credint,e, o putere magic° det,ine acela care
spune ceva în ordine invers°. Cu sigurant,° c° nici unul dintre copiii de
gr°dinit,° nu se gândesc la aceasta când spun urm°toarea zic°toare: 
„Sit°, sit° vineri
Iubire joi
Tob° miercuri”

Nu doar zic°torile, ci £i multe dintre cântecele populare cunoscute
p°streaz° universul melodic str°vechi, raportat la desc°lecat, de acum
mai multe secole. În acest univers melodic r°s°ritean, se poate
recunoa£te pentatonia. Vezi melodia numit°: „Hej, Jancsika” – lent, cu
ritmuri b°tute.

Notele unui cântec popular, care reflectă univer-
sul melodic al vechilor maghiari. În pentatonul
melodiilor populare, din cele şapte înălt,imi de
sunete, apar ment,ionate numai cinci: do, re, mi, 

sol, la. � Cântat,i melodia! 

Cornul lui Lehel

Şi aceste obiecte dovedesc dezvoltarea
meşteşugurilor la maghiarii descălecători: disc 

pentru păr (sus), vase de lut (jos).

Povestit, i legendele referitoare la cerbul
miraculos, Emese, Calul Alb!
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RECAPITULARE

1. Din ce surse cunoa£tem începuturile istoriei poporului maghiar?
Vorbit, i despre legende, surse scrise £i concluzii lingvistice!

2. Legat de originea poporului maghiar, ce contradict, ie exist° între
tradit, ie (legende), respectiv, sursele scrise £i concluziile lingvis-
tice? Putet, i l°muri aceast° contradict, ie? Cum anume?

3. Povestit, i despre modul de viat,° nomad care are la baz° p°storitul!
4. Facet, i o comparat, ie între credint,a în lumea de dincolo a maghiari-

lor p°gâni £i cea a altor religii înv°t,ate!
4. Care este cauza migrat, iei spre vest: Levedia → Etelköz

Etelköz → Bazinul Carpatic?
6. Prin ce anume sunt celebrii urm°toarele personaje: Emese, Álmos,

Leo Înt,eleptul, Constantin Porfirogenetul, Árpád, Anonymus, Kézai
Simon?

Pentru o lectur° suplimentar°, recomand°m urm°toarele publicat, ii:

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Bp., 1976. 
László Gyula: Hunor és Magyar nyomában. Bp., 1967.
László Gyula: „Emlékezzünk régiekrôl...”. Bp., 1979. 
László Gyula: Árpád népe. Bp., 1988. 
László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Bp., 1992. 
Varga Domokos: A mogyeriektôl Mohácsig. Bp., 1992. 
Varga Domokos: Emlékezzünk eleinkrôl. Bp., 1996. 

Fodor István: Verecke híres útján, Bp., 1980. 

ISTORIA STR†VECHE A POPORULUI
MAGHIAR

În istoria str°veche a poporului maghiar – la
fel ca £i în cazul altor popoare – exist° multe
aspecte controversate. Lucru firesc, de altfel,
mai ales în condit,iile în care, din acest inter-
val de timp, nu exist° surse scrise. 
Pe baza m°rturiilor lingvistice, £tim c° limba
maghiar° se include în familia limbilor 
fino-ugrice, iar legendele str°vechi se refer°
la rudenia cu hunii care apart,ineau 
neamurilor turce. 

Str°mo£ii maghiarilor au migrat timp de
mii de ani, tr°ind o viat,° nomad°. Au întâl-
nit, astfel, neamuri diverse £i, de-a lungul
acestui drum lung migrator, s-a cristalizat
poporul maghiar. Ultima oprire de-a lungul
pribegiei a fost teritoriul de la nord de Marea
Neagr°, adic° Levedia £i Etelköz. Aici s-a
produs aliant,a triburilor. Privitor la aceast°
perioad°, dispunem deja £i de izvoare scrise. 

În perioada anilor 895-900, sub conduce-
rea domnitorului Árpád, maghiarii au ocupat
Bazinul Carpatic. De atunci, acest teritoriu
este patria noastr°.
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absolutism – adic° puterea total° care se concentreaz° în
mâinile unui singur om, astfel c° toate deciziile îi
apart,in £i nimeni nu i se poate împotrivi. 

altar – era un fel de podium construit în form° de mas°
unde, în vremuri str°vechi, erau puse jertfele dedicate
zeilor (de pild° animalele aduse ca sacrificiu). Ast°zi,
la altar, preotul celebreaz° Sf. Liturghie.

amulet° (vezi £i talisman) – medalie sau alt mic obiect care
se poart° de c°tre cineva ca talisman.

apostoli – au fost, init,ial, cei 12 ucenici ai lui Iisus care,
conform Sfintei Scripturi, au fost investit,i cu putere
divin°, pentru a putea s° r°spândeasc° înv°t,°tura
Mântuitorului. Cei mai cunoscut,i dintre apostoli au
fost: Petru, Ioan, Iacob, Matei £i Iuda. Mai târziu, a
devenit apostol al Mântuitorului £i Pavel, cu toate c°
nu a fost ucenicul S°u. El a primit îns°rcinarea de
apostol nemijlocit de la Iisus pe drumul Damascului.

arcad° – construct,ie în form° de arc care face leg°tura între
mai multe coloane (sau peste o deschiz°tur° din
perete). 

argil° – material str°vechi de construct,ie amestecat din
argil° umed° £i buc°t,ele de plante. Era b°t°torit în
forme diferite, iar apoi era l°sat s° se usuce. Astfel se
obt,inea c°r°mida de chirpici.

arhiv° – institut,ie care se ocup° cu p°strarea, ordonarea £i
conservarea documentelor importante.

arie – suprafat,° de teren, în general acoperit°, folosit° pen-
tru depozitarea grâului secerat £i netreierat. Tot aici se
desf°£oar° separarea boabelor de restul plantei, adic°
treieratul. 

armat° de mercenari – soldat,i bine echipat,i £i bine instru-
it,i care lupt° într-un corp militar în schimbul unei
sume de bani – deci pentru plat°. 

barac° – edificiu construit în general din lemn, pentru
întrebuint,are provizorie.

barbar – vechii greci £i romani îi numeau barbari pe tot,i
str°inii care se deosebeau de ei £i nu adoptaser° cultura
greco-roman°. Ast°zi, termenul face referire la per-
soanele dure, violente £i inculte.

blan° – piele de animal cu p°r mult £i des.
bun mobil – avere sau bunuri care pot fi mutate dintr-un loc

în altul (de pild° mobil°, bijuterii etc.). Prin contrast,
exist° £i bunuri imobile, care nu pot fi mutate dintr-un
loc în altul, de pild°: cas°, terenuri etc. 

Calea Lactee – fâ£ie luminoas° larg°, alc°tuit° dintr-un
num°r foarte mare de stele ale galaxiei noastre £i care
se vede, în nopt,ile de var°, pe bolta cereasc°.

cas° de închiriat – cas° de locuit mai mare, constând din
locuint,e de închiriat.

cear° de albine – materie galben°, produs° de albinele care
adun° mierea. Oamenii o foloseau mai ales pentru a
fabrica lumân°ri.  

cedru – arbore de talie înalt°, cu frunz° acicular°, din spe-
cia bradului. Lemnul cedrului este un material de con-
struct,ie foarte valoros.

celt, ii – au fost o populat,ie care, cu câteva secole înainte de
na£terea lui Hristos, puteau fi g°sit,i în multe locuri din
Europa. Au migrat spre diferite zone de pe teritoriul
Germaniei de ast°zi. Au dus b°t°lii dure cu romanii.
Au dezvoltat foarte mult me£te£ugurile, mai ales pe cel

al prelucr°rii metalelor. Ei au fost cei care au
descoperit £i s°punul. B°rbat,ii celt,i au fost cei dintâi
care au purtat pantaloni. De la ei î£i trag originea:
irlandezii, scot,ienii, galezii £i bretonii.

ceremonial – fapt° solemn° ce se leag° de credint,e sau
religii str°vechi. Scopul s°u este influent,area fort,elor
supranaturale.

chihlimbar – r°£in° str°veche, de brad, pietrificat°. Se
poate g°si mai ales în zona t,°rmurilor M°rii Baltice.
Întrucât are o culoare £i o str°lucire deosebit°, chih-
limbarul este folosit la confect,ionarea bijuteriilor. 

congres – consf°tuire t,inut° în vederea discut°rii unor
probleme importante, cu participarea unor persoane
invitate în prealabil

cremene – piatr° foarte dur° care produce scântei atunci
când este lovit° cu obiecte de fier. Era folosit° în tre-
cut pentru aprinderea focului. 

cump°n° – bârn° de lemn a£ezat° pe un stâlp înalt, având
la unul dintre capete o greutate, iar la cel°lalt g°leata
cu ajutorul c°reia se scoate apa din fântân°.

cupol° – bolt° sau emisfer° care acoper° un edificiu. În
Europa, etruscii au fost cei dintâi care au folosit cupo-
la, iar de la ei au preluat-o romanii. 

cuptor – loc mare £i închis construit pentru întret,inerea
focului, necesar pentru înc°lzit £i pentru preg°tirea
hranei prin frigere.

Damasc – ora£ comercial sirian – de la Fenicia spre est  –
situat la întret°ierea principalelor rute comerciale. Azi
este capitala Siriei.

defileu – vale îngust° £i adânc° care str°bate un masiv
muntos mai lung. 

dezbateri publice – fiecare poate participa liber la £edint,ele
judec°tore£ti, întrucât ele se desf°£oar° în fat,a pub-
licului.

disc – obiect sportiv de form° rotund° care se subt,iaz° spre
margine. (init,ial a fost o arm° ascut,it° de aruncat.)

epopee – vezi poem eroic
expedit, ie – activitate, respectiv drum de cercetare întreprins

pentru descoperirea unor teritorii necunoscute. 
femeie îns°rcinat° – femeie care este pe cale s° aduc° pe

lume un copil. 
filosofie – este £tiint,a înt,elepciunii. Este o ramur° £tiint,ific°

care are în vedere legile £i principiile generale ale 
dezvolt°rii naturii, societ°t,ii £i cunoa£terii. 

flot° – armat° de ambarcat,iuni sau nave construit° în sco-
puri militare sau comerciale.

frâu – ansamblul curelelor împreun° cu z°bala, care se pun
pe capul unui cal, pentru a-l putea mâna £i conduce.

galer° – ambarcat,iune de mari dimensiuni, care dispune de
vâsle £i pânze. 

germani – populat,ii care, în decursul mileniului al doilea î.
Hr., tr°iau în zona M°rii Baltice £i a M°rii Nordului. De
aici, ei au migrat spre actualul teritoriu al Germaniei, în
t,inuturile de la Dun°re £i Rin. La ei, femeile £i slugile
se ocupau de animale £i p°mânt, în vreme ce b°rbat,ii se
îndeletniceau cu vân°toarea £i r°zboiul. Au luptat mult
cu romanii – cu succes alternativ. Despre ei a scris
Tacitus £i Iulius Cezar. În familia limbilor germanice se
includ urm°toarele limbi care se vorbesc ast°zi: 
germana, engleza, suedeza £i daneza. 
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idolatrie – conform credint,ei cre£tine sau a altor religii
monoteiste, idolatria se raporteaz° la adorarea altor
zei, respectiv a statuilor £i a imaginilor acestora.

iesle – construct,ie în grajd în form° de jgheab, în care li se
d° vitelor de mâncare. Construct,ia în sine st° pe un
suport sau este lipit° de perete. 

iliri – popor antic. Au tr°it în zona dintre Dun°re £i Marea
Adriatic°. Romanii au reu£it s°-i înving° abia dup°
lupte îndelungate, iar teritoriul lor a fost transformat în
provincia Illiria. (Evenimentul s-a petrecut în timpul
împ°ratului Augustus).

Întruparea Domnului – adic° na£terea lui Iisus Hristos. 
lance  – arm° de atac format° dintr-un vârf ascut,it de fier,

montat la cap°tul unei vergi lungi de lemn. 
Latium – teritoriul Italiei Centrale, locuitorii s°i str°vechi

sunt latinii. Partea sa nordic° este str°b°tut° de Tibru,
lâng° care s-a construit ora£ul Roma. 

latrin°, privat° – WC în variant° primar°: era o groap°
deasupra c°reia se monta un fel de loc de £edere, 
construit din lemn. 

lav° – mas° mineral° topit° la mai mult de o mie de grade
Celsius, aruncat° la suprafat,a p°mântului de c°tre un
vulcan în erupt,ie. Odat° ajuns° la sol, lava se înt°re£te. 

legiune – unitate militar° roman° alc°tuit° din mai mult de
o mie de oameni. Detalii g°sit,i în lect,ia nr. 30. 

linie de frontier° fortificat° – zon° de margine care, pentru
a preveni atacuri externe, este înt°rit° sau fortificat° în
diferite moduri. Pentru realizarea acestei linii de hotar,
se prefera, de obicei, prezent,a unor lant,uri muntoase,
a unor p°duri mari sau a unor zone mocirloase, locuri
unde se mai ridicau £i diferite puncte înt°rite destinate
ap°r°rii zonei (£ant,uri, baricade).   

loct, iitor – persoan° care t,ine locul unei alte persoane în
cadrul unei funct,ii, pe durata cât det,in°torul acesteia,
din anumite motive, lipse£te £i nu î£i poate îndeplini
obligat,iile. (Poate fi cazul unui rege de pild° sau al
unui împ°rat.) 

mamut – specie asem°n°toare elefantului, dar mai mare
decât acesta, care a tr°it în epoca glaciar°, având cor-
pul acoperit cu p°r lung £i ro£cat. Oase de mamut s-au
descoperit în multe locuri. S-a g°sit chiar £i un exem-
plar din aceast° specie congelat° în z°pad°! 

Marea Moart° – lac din Palestina. Apa sa este atât de
s°rat°, încât nici o viet,uitoare nu poate tr°i în acest
mediu. Din acest motiv i se spune „moart°”. În anul
1947, un p°stor, plecând în c°utarea unei oi pierdute, a
g°sit, nu departe de Marea Moart°, o pe£ter°. Aici, în
ulcioare de argil° ars°, el a g°sit suluri din papirus £i
piele. Pe ele erau scrise variantele cele mai vechi din
textul Bibliei. Savant,ii £i arheologii înc° mai lucreaz°
la descifrarea acestor texte. 

Marte – a fost zeul r°zboiului în religia roman°. Init,ial, era
£i zeitatea prim°verii; la aceasta face trimitere luna
Martie, denumit° astfel dup° numele s°u. 

Mic Lexicon – Ãsta e! L-at,i g°sit! 
minereu – roc° mineral° cont,inând metale (de ex.: cupru,

fier)
mozaic – imagine construit° din buc°t,i mici de sticl° sau

piatr° colorat°. 
nemuritorii – este vorba despre garda personal° a regelui

persan, format° din 10.000 de soldat,i ale£i. Numele 
de „nemuritori” se leag° de faptul c°, în cazul în care
unul dintre ei murea, era imediat înlocuit, astfel c°
num°rul soldat,ilor din acest corp armat nu sc°dea
niciodat°. Erau r°zboinici echipat,i cu plato£e tari £i
l°nci scurte.  

Niké – în religia greac°, era zeit,a victoriei. Ea era de obicei
redat° în ipostaza femeii înaripate cu o cunun° pe care
o t,ine în mân°.

Nirvana – este starea de beatitudine £i pace des°vâr£it°.
Conform religiei budiste, acesta este scopul final al
fiec°rui om. Cu alte cuvinte, el poate ajunge în aceast°
stare în momentul în care scap° de dorint,ele sale
p°c°toase, ie£ind din cercul reîncarn°rilor succesive.

nomazi – popor care nu se stabilea într-un loc fix, ci migra
mereu spre noi £i noi teritorii, c°utând locuri de
p°£unat pentru animale. 

notoriu – cineva care se bucur° de o reputat,ie foarte
proast°.

obsidian – roc° vulcanic°.
ocru – mineral de culoare g°lbuie. M°cinat foarte fin, se

utiliza ca vopsea. 
om de rând – agricultor, t,°ran.  
opait, – lamp° simpl° care lumineaz° cu ajutorul unui fitil

introdus într-un vas umplut cu ulei sau cu seu. 
os cefal – osul cefal este în partea din spate a capului. 
p°cat originar – conform istorisirii Bibliei, perechea pri-

mordial° de oameni (Adam £i Eva), în ciuda poruncii
divine, a mâncat din fructul intrezis. Neascultarea fat,°
de Dumnezeu a generat primul p°cat, p°catul originar,
care s-a transmis din generat,ie în generat,ie. Pentru
detalii suplimentare, vezi lect,ia 16!

p°gân – persoan° care nu crede într-o singur° divinitate
(sau, în alt° semnificat,ie, persoan° care nu a îmbr°t,i£at
credint,a cre£tin°.) 

p°sat – mâncare f°cut° din boabe de porumb m°cinate
mare. 

pâsl° – material textil obt,inut din fire de lân° sau din p°r de
animale, b°tute la piu°. Se luau firele de lân° £i erau
a£ezate pe un covor de stuf, apoi erau f°cute sul £i
legate fiind de cai, erau apoi rostogolite pentru a se
prinde mai bine. Apoi erau f°cute suluri mai înguste,
care erau rostogolite £i lovite pân° când dobândeau
densitatea corespunz°toare. Întreag° aceast° activitate
era dat° în grija femeilor £i a fetelor. Pentru realizarea
pâslei lucrau simultan în jur de zece sau cincisprezece
persoane.

pergament – piele de vit,el, capr° sau oaie, prelucrat° spe-
cial pentru a i se da form° subt,ire, obt,inându-se astfel
un material pe care se scria în trecut. 

pirat – hot, sau tâlhar care act,ioneaz° pe mare.
pitulice – pas°re cânt°toare mic°, care tr°ie£te în p°duri,

având penele brune-verzui pe spate £i cenu£ii pe pân-
tece. 

planete – corpuri cere£ti care se învârtesc în jurul Soarelui,
care nu beneficiaz° de c°ldur° £i lumin° proprie.
Dintre cele nou° planete ale sistemului solar, P°mân-
tul este cea de a treia planet°.

plug – unealt° agricol° folosit° pentru afânat, respectiv
pentru aratul p°mântului înainte de procesul de
sem°nat. Vezi £i imaginea de la pagina 21!

poem eroic – creat,ie poetic°, de fapt o poezie mai lung° în
care se relateaz° în detaliu aventurile £i faptele unor
personaje înzestrate cu calit°t,i deosebite. Evenimentul
relatat, foarte important în general, este pus în leg°tur°
cu istoria unui întreg popor.  

Pogorârea Duhului Sfânt – Duhul Sfânt este a treia per-
soan° din cadrul Sfintei Treimi (Pentru detalii supli-
mentare, vezi lect,ia nr. 33). Conform înv°t,°turii
cre£tine, dup° în°lt,area la cer a Mântuitorului, Duhul
Sfânt s-a pogorât asupra Apostolilor în ziua de Rusalii
(Duhul Sfânt s-a pogorât, luând forma unor limbi de
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idolatrie – conform credint,ei cre£tine sau a altor religii
monoteiste, idolatria se raporteaz° la adorarea altor
zei, respectiv a statuilor £i a imaginilor acestora.

iesle – construct,ie în grajd în form° de jgheab, în care li se
d° vitelor de mâncare. Construct,ia în sine st° pe un
suport sau este lipit° de perete. 

iliri – popor antic. Au tr°it în zona dintre Dun°re £i Marea
Adriatic°. Romanii au reu£it s°-i înving° abia dup°
lupte îndelungate, iar teritoriul lor a fost transformat în
provincia Illiria. (Evenimentul s-a petrecut în timpul
împ°ratului Augustus).

Întruparea Domnului – adic° na£terea lui Iisus Hristos. 
lance  – arm° de atac format° dintr-un vârf ascut,it de fier,

montat la cap°tul unei vergi lungi de lemn. 
Latium – teritoriul Italiei Centrale, locuitorii s°i str°vechi

sunt latinii. Partea sa nordic° este str°b°tut° de Tibru,
lâng° care s-a construit ora£ul Roma. 

latrin°, privat° – WC în variant° primar°: era o groap°
deasupra c°reia se monta un fel de loc de £edere, 
construit din lemn. 

lav° – mas° mineral° topit° la mai mult de o mie de grade
Celsius, aruncat° la suprafat,a p°mântului de c°tre un
vulcan în erupt,ie. Odat° ajuns° la sol, lava se înt°re£te. 

legiune – unitate militar° roman° alc°tuit° din mai mult de
o mie de oameni. Detalii g°sit,i în lect,ia nr. 30. 

linie de frontier° fortificat° – zon° de margine care, pentru
a preveni atacuri externe, este înt°rit° sau fortificat° în
diferite moduri. Pentru realizarea acestei linii de hotar,
se prefera, de obicei, prezent,a unor lant,uri muntoase,
a unor p°duri mari sau a unor zone mocirloase, locuri
unde se mai ridicau £i diferite puncte înt°rite destinate
ap°r°rii zonei (£ant,uri, baricade).   

loct, iitor – persoan° care t,ine locul unei alte persoane în
cadrul unei funct,ii, pe durata cât det,in°torul acesteia,
din anumite motive, lipse£te £i nu î£i poate îndeplini
obligat,iile. (Poate fi cazul unui rege de pild° sau al
unui împ°rat.) 

mamut – specie asem°n°toare elefantului, dar mai mare
decât acesta, care a tr°it în epoca glaciar°, având cor-
pul acoperit cu p°r lung £i ro£cat. Oase de mamut s-au
descoperit în multe locuri. S-a g°sit chiar £i un exem-
plar din aceast° specie congelat° în z°pad°! 

Marea Moart° – lac din Palestina. Apa sa este atât de
s°rat°, încât nici o viet,uitoare nu poate tr°i în acest
mediu. Din acest motiv i se spune „moart°”. În anul
1947, un p°stor, plecând în c°utarea unei oi pierdute, a
g°sit, nu departe de Marea Moart°, o pe£ter°. Aici, în
ulcioare de argil° ars°, el a g°sit suluri din papirus £i
piele. Pe ele erau scrise variantele cele mai vechi din
textul Bibliei. Savant,ii £i arheologii înc° mai lucreaz°
la descifrarea acestor texte. 

Marte – a fost zeul r°zboiului în religia roman°. Init,ial, era
£i zeitatea prim°verii; la aceasta face trimitere luna
Martie, denumit° astfel dup° numele s°u. 

Mic Lexicon – Ãsta e! L-at,i g°sit! 
minereu – roc° mineral° cont,inând metale (de ex.: cupru,

fier)
mozaic – imagine construit° din buc°t,i mici de sticl° sau

piatr° colorat°. 
nemuritorii – este vorba despre garda personal° a regelui

persan, format° din 10.000 de soldat,i ale£i. Numele 
de „nemuritori” se leag° de faptul c°, în cazul în care
unul dintre ei murea, era imediat înlocuit, astfel c°
num°rul soldat,ilor din acest corp armat nu sc°dea
niciodat°. Erau r°zboinici echipat,i cu plato£e tari £i
l°nci scurte.  

Niké – în religia greac°, era zeit,a victoriei. Ea era de obicei
redat° în ipostaza femeii înaripate cu o cunun° pe care
o t,ine în mân°.

Nirvana – este starea de beatitudine £i pace des°vâr£it°.
Conform religiei budiste, acesta este scopul final al
fiec°rui om. Cu alte cuvinte, el poate ajunge în aceast°
stare în momentul în care scap° de dorint,ele sale
p°c°toase, ie£ind din cercul reîncarn°rilor succesive.

nomazi – popor care nu se stabilea într-un loc fix, ci migra
mereu spre noi £i noi teritorii, c°utând locuri de
p°£unat pentru animale. 

notoriu – cineva care se bucur° de o reputat,ie foarte
proast°.

obsidian – roc° vulcanic°.
ocru – mineral de culoare g°lbuie. M°cinat foarte fin, se

utiliza ca vopsea. 
om de rând – agricultor, t,°ran.  
opait, – lamp° simpl° care lumineaz° cu ajutorul unui fitil

introdus într-un vas umplut cu ulei sau cu seu. 
os cefal – osul cefal este în partea din spate a capului. 
p°cat originar – conform istorisirii Bibliei, perechea pri-

mordial° de oameni (Adam £i Eva), în ciuda poruncii
divine, a mâncat din fructul intrezis. Neascultarea fat,°
de Dumnezeu a generat primul p°cat, p°catul originar,
care s-a transmis din generat,ie în generat,ie. Pentru
detalii suplimentare, vezi lect,ia 16!

p°gân – persoan° care nu crede într-o singur° divinitate
(sau, în alt° semnificat,ie, persoan° care nu a îmbr°t,i£at
credint,a cre£tin°.) 

p°sat – mâncare f°cut° din boabe de porumb m°cinate
mare. 

pâsl° – material textil obt,inut din fire de lân° sau din p°r de
animale, b°tute la piu°. Se luau firele de lân° £i erau
a£ezate pe un covor de stuf, apoi erau f°cute sul £i
legate fiind de cai, erau apoi rostogolite pentru a se
prinde mai bine. Apoi erau f°cute suluri mai înguste,
care erau rostogolite £i lovite pân° când dobândeau
densitatea corespunz°toare. Întreag° aceast° activitate
era dat° în grija femeilor £i a fetelor. Pentru realizarea
pâslei lucrau simultan în jur de zece sau cincisprezece
persoane.

pergament – piele de vit,el, capr° sau oaie, prelucrat° spe-
cial pentru a i se da form° subt,ire, obt,inându-se astfel
un material pe care se scria în trecut. 

pirat – hot, sau tâlhar care act,ioneaz° pe mare.
pitulice – pas°re cânt°toare mic°, care tr°ie£te în p°duri,

având penele brune-verzui pe spate £i cenu£ii pe pân-
tece. 

planete – corpuri cere£ti care se învârtesc în jurul Soarelui,
care nu beneficiaz° de c°ldur° £i lumin° proprie.
Dintre cele nou° planete ale sistemului solar, P°mân-
tul este cea de a treia planet°.

plug – unealt° agricol° folosit° pentru afânat, respectiv
pentru aratul p°mântului înainte de procesul de
sem°nat. Vezi £i imaginea de la pagina 21!

poem eroic – creat,ie poetic°, de fapt o poezie mai lung° în
care se relateaz° în detaliu aventurile £i faptele unor
personaje înzestrate cu calit°t,i deosebite. Evenimentul
relatat, foarte important în general, este pus în leg°tur°
cu istoria unui întreg popor.  

Pogorârea Duhului Sfânt – Duhul Sfânt este a treia per-
soan° din cadrul Sfintei Treimi (Pentru detalii supli-
mentare, vezi lect,ia nr. 33). Conform înv°t,°turii
cre£tine, dup° în°lt,area la cer a Mântuitorului, Duhul
Sfânt s-a pogorât asupra Apostolilor în ziua de Rusalii
(Duhul Sfânt s-a pogorât, luând forma unor limbi de
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foc care apoi s-au a£ezat deasupra capetelor sfint,ilor
Apostoli). S°rb°toarea Rusaliilor are loc la cincizeci
de zile dup° Pa£ti. 

r°zboi civil – grupuri politice care se opun unul fat,° de
cel°lalt, purtând un r°zboi în cadrul aceluia£i stat. 

reform° legislativ° – procedeul de modificare a vechilor
legi existente, dar într-o manier° pa£nic°. 

sabie – instrument de lupt° cu t°i£ curbat; pe vremuri era
arma predilect° a r°zboinicilor care luptau c°lare. 

s°culet, de lâng° sabie – s°culet, specific, b°tut cu argint;
cele mai frumoase piese ale portului maghiarilor. Nu
întâmpl°tor au fost £i simboluri ale puterii la vechii
maghiari. Atârnau în partea dreapt° lâng° cing°toare,
iar în ele se t,ineau mai ales obiectele de aprins focul:
amnar, cremene £i iasc°.

sandale – înc°lt,°minte u£oar° de var°: talp° de piele cu
fet,ele f°cute din bentit,e.

S°pt°mâna Mare – s°pt°mâna de dinaintea Pa£telui.
sc°rit,° – pies° de harna£ament care atârn° de-o parte £i de

alta pe £aua calului, servind c°l°ret,ului ca loc pentru
t,inerea picioarelor. Înc° de la început a fost construit
din metal, iar cei care au folosit-o primii au fost avarii.
Cu ajutorul ei, c°l°ret,ul st°tea mai sigur în £a, putând
astfel lupta mai bine.  

sceptru – baston scurt încrustat cu pietre pret,ioase – în
general aur – purtat de suveran ca semn al autorit°t,ii.

scit, ii – populat,ie antic° care tr°ia în zona nordic° a M°rii
Negre. Erau nomazi care se ocupau cu cre£terea ani-
malelor. La finele secolului VI î. Hr. regele persan
Darius, aflat în fruntea unei armate puternice nu a reu£it
s° îi înfrâng°. Unele cronici medievale au c°utat s°-i
lege pe str°mo£ii maghiarilor de acest popor migrator.

scut – arm° defensiv°, purtat° pe brat,, f°cut° din lemn,
metal sau piele, care îi ap°ra pe lupt°tori de t°iere,
împus sau de alte lovituri. Se putea confect,iona,
folosind laolalt° toate cele trei genuri de materiale mai
sus ment,ionate. 

secer° – instrument agricol str°vechi, cu lam° curbat° cu
ajutorul c°reia se t°ia tulpina unor plante (secerat).

smirn° – r°£in° extras° din scoart,a unor copaci din nordul
Africii, fiind folosit° în scopuri medicinale sau în
cadrul ceremoniilor religioase, grat,ie fumului specific
pe care îl scoate. 

sold° – salariul pe care îl primesc soldat,ii pentru activitatea
depus° în cadrul armatei. 

spatul° – mic° unealt° în form° de lop°t,ic° folosit° pentru
a amesteca sau pentru a netezi diferite suprafet,e. Este
un instrument folosit mai ales în construct,ii, precum £i
în domeniul arheologiei.

staul – a£ternut, culcu£ – paie sau frunze ori iarb° uscat°
a£ternute pe p°mânt drept culcu£ pentru animale.

superstit, ie – acel om este superstit,ios, care atribuie unor
lucruri, fiint,e (de exemplu, pisica neagr°) sau fapte (de
pild°, b°tut la u£° cu mâna stâng°) puteri ie£ite din
comun sau însu£iri magice.

susan – plant° anual°, cu tulpin° moale, cultivat° pentru
semint,ele sale oleaginoase din care se preseaz° uleiul
de susan g°lbui, cu gust pl°cut. 

£ant, – s°p°tur° lung° £i îngust° f°cut° în p°mânt destinat°
protej°rii r°zboinicilor.

£arlatan – medic prost, neînv°t,at; vraci.
talisman – este un obiect, mai ales o imagine, o medalie sau

o moned° care, conform celor ce sunt superstit,io£i, are
menirea de a-i proteja pe purt°tori de rele sau de
primejdii.

t°mâie – substant,° r°£inoas° obt,inut° din scoart,a arborelui
de t°mâie; prin ardere, produce un fum cu miros 
puternic £i aromat, fiind întrebuint,at din vremuri
str°vechi în practicile religioase. 

târn°cop – unealt° format° dintr-o bar° masiv° de ot,el,
ascut,it° la un cap°t £i lat° la cel°lalt, fixat° într-o
coad° de lemn, folosit° la s°patul p°mânturilor tari. 

tog° – mantie lung° si larg°, trecut° peste um°r, f°r°
mâneci, pe care o purtau b°rbat,ii romani. Orice b°iat
roman începea s° o poarte la vârsta de 17 ani, atunci
când, într-un cadru festiv î£i serba trecerea la maturi-
tate. Dac° un b°rbat candida la o funct,ie oficial° în
cadrul statului, atunci îmbr°ca toga de culoare alb°.
Dac° reu£ea s° obt,in° funct,ia respectiv°, lua o tog° cu
o margine de culoare purpurie. Cel care revenea victo-
rios dintr-un r°zboi sau dintr-o campanie militar°,
îmbr°ca o tog° colorat°. În caz de doliu, se lua o tog°
de culoare închis°.

tolb° – toc în care se p°strau s°get,ile. Era purtat pe spate
sau în jurul taliei. 

trec°toare – drum practicabil care trece printre crestele
munt,ilor. 

tribut – sum° foarte mare de bani pe care – în urma
pierderii luptei  – cel învins o pl°tea înving°torului,
drept desp°gubire de r°zboi. 

t,ap – masculul caprei domestice £i al caprei negre.
t,arc – gard care împrejmuie£te animalele t,inute în libertate.
uzurpator de tron – persoan° care î£i însu£e£te puterea

regal°, f°r° nici un drept. 
vad – partea put,in adânc°, posibil de trecut cu piciorul, a

unei ape curg°toare sau st°t°toare.
vistiernic – persoan°, respectiv înalt demnitar care se îngri-

jea de tezaurul t,°rii.  
voievod – conduc°torul unui t,inut sau al unei provincii.
vulcan – ridic°tur° muntoas° de form° conic°, format° prin

erupt,ia la suprafat,a solului a lavei din adâncul p°mân-
tului. 

Vultur-Totem – este animalul totem pentru poporul lui
Álmos £i Árpád. Este o uria£° pas°re de prad°,
asem°n°toare soimului, care nu poate fi definit° exact. 

zimbru – animal s°lbatic din familia bovinelor, lânos, cu
p°r brun, cu capul mare, coarne scurte, gâtul £i b°rbia
acoperite de p°r lung.

ziua anului bisect – în general, un an este format din 365 de
zile, dar în realitate el este mai lung. În mod normal, el
are 365 de zile, 5 ore, 48 de minute £i 46 de secunde.
Se întâmpl° la un moment dat faptul c° anul este mai
lung cu o zi, deci, în acest caz, el num°r° 366 de zile.
Este vorba, în acest caz, despre anul bisect, care inter-
vine în calendar din patru în patru ani, iar ziua supli-
mentar° a anului bisect este 29 februarie. Înainte de a
se introduce anul bisect, acest timp suplimentar a bul-
versat profund calendarele din acea vreme.
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În acest caz, numerele care indic° anii scur£i se succed
în ordine cronologic°, iar aceasta, la rândul ei, nu este
întocmai asem°n°toare cu cea redat° în cadrul manualu-
lui. 

Înainte de Hristos:

35.000 – 10.000: aparit,ia lui Homo Sapiens (Om
Înt,elept). Folosirea uneltelor din os £i a pietrei cio-
plite. Picturile rupestre. 

În jurul anului 8.000: începuturile ora£ului Ierihon.
În jurul anilor 5.000 – 2.000: epoca nou° a pietrei sau

Neoliticul. Acum se impune agricultura £i cre£terea
animalelor, laolalt° cu me£te£ugul torsului, al t,esutu-
lui £i cel al arderii lutului. 

Mileniul al 4-lea: roata olarului, turnarea cuprului.
3.500 – 3.000: aparit,ia agriculturii bazat° pe irigat,ii în

Mesopotamia £i Egipt. 
În jurul anului 3.000: aparit,ia scrierii.
3.000 – 2.500: perioada ora£elor-stat în Sumer-

Mesopotamia.
2.900: aparit,ia Imperiului Egiptean unitar (faraonul

Menes).
În jurul anului 2.700: regele Ghilgame£.
Dup° anul 2.000: aparit,ia Imperiului Babilonian unitar.
1.800 – 1.200: epoca bronzului.
1.792 – 1.750: domnia lui Hammurapi.
În jurul anului 1.500: migrat,ia arienilor în India.
În jurul anului 1.400: aheenii, r°zboinici greci, ocup°

Creta.
În jurul anului 1.200: aheenii nimicesc Troia.
În jurul anului 1.000: migrat,ia dorienilor în Peninsula

Balcanic°. Pustiirea ora£ului Micene.
În jurul anului 1.000: regele David unific° regatul

Israel. Se constituie capitala la Ierusalim.
În jurul anului 1.000: începe fenomenul devenirii ca

popor independent a populat,iilor maghiare. 
În jurul anului 800: Homer. Fenicienii fondeaz° ora£ul

Cartagina.
776: primele Jocuri Olimpice. Începuturile cronologiei

grece£ti.

753: întemeierea ora£ului Roma (conform tradit,iei).
510: triumful democrat,iei ateniene; sfâr£itul regalit°t,ii

în Roma.
În jurul anului 500: Buddha.
Sfâr£itul secolului al VI-lea: regele persan Darius înte-

meiaz° un mare imperiu.
490: b°t°lia de la Maraton.
480: b°t°liile de la Termopile £i Salamina.
Mijlocul secolului al IV-lea: regele macedonian

Alexandru cel Mare întemeiaz° un imperiu puternic.
Mijlocul secolului al III-lea – sfâr£itul secolului al

III-lea: primul £i al doilea r°zboi punic (mai precis:
264-202.)

Mijlocul secolului al III-lea: Asoka unific° India.
Sfâr£itul secolului al III-lea: primul împ°rat,

Qinshihuangdi, unific° China.
Mijlocul secolului al II-lea: Roma pustie£te Cartagina

£i ocup° Corintul.
Secolul I: perioada r°zboaielor civile la Roma (criza

Republicii Romane).
73-71: r°scoala condus° de Spartacus.
15 martie 44: complotul organizat împotriva lui Cezar.
27 î.e.n. – 14 e. n.: domnia împ°ratului Augustus.

Dup° Hristos:

Mijlocul secolului I: domnia împ°ratului Nero (mai
precis: 54-68).

În jurul anului 100: apogeul extinderii £i a puterii
Imperiului Roman (în timpul domniei împ°ratului
Traian).

313: libertatea exercit°rii cultului cre£tin în cadrul
imperiului (Constantin cel Mare).

Sfâr£itul secolului al IV-lea: aparit,ia hunilor în Europa.
395: divizarea Imperiului Roman în dou°.
476: c°derea Imperiului Roman de Apus.
Secolul al V-lea: formarea regatelor barbare (germane)

pe teritoriul Imperiului Roman de Apus.
Mijlocul secolului al VIII-lea: maghiarii în Levedia.
Mijlocul secolului al IX-lea: maghiarii în Etelköz.
895-900: desc°lecatul. 

EVENIMENTE ÎN ORDINE
CRONOLOGIC† (CRONOLOGIE)
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În acest caz, numerele care indic° anii scur£i se succed
în ordine cronologic°, iar aceasta, la rândul ei, nu este
întocmai asem°n°toare cu cea redat° în cadrul manualu-
lui. 

Înainte de Hristos:

35.000 – 10.000: aparit,ia lui Homo Sapiens (Om
Înt,elept). Folosirea uneltelor din os £i a pietrei cio-
plite. Picturile rupestre. 

În jurul anului 8.000: începuturile ora£ului Ierihon.
În jurul anilor 5.000 – 2.000: epoca nou° a pietrei sau

Neoliticul. Acum se impune agricultura £i cre£terea
animalelor, laolalt° cu me£te£ugul torsului, al t,esutu-
lui £i cel al arderii lutului. 

Mileniul al 4-lea: roata olarului, turnarea cuprului.
3.500 – 3.000: aparit,ia agriculturii bazat° pe irigat,ii în

Mesopotamia £i Egipt. 
În jurul anului 3.000: aparit,ia scrierii.
3.000 – 2.500: perioada ora£elor-stat în Sumer-

Mesopotamia.
2.900: aparit,ia Imperiului Egiptean unitar (faraonul

Menes).
În jurul anului 2.700: regele Ghilgame£.
Dup° anul 2.000: aparit,ia Imperiului Babilonian unitar.
1.800 – 1.200: epoca bronzului.
1.792 – 1.750: domnia lui Hammurapi.
În jurul anului 1.500: migrat,ia arienilor în India.
În jurul anului 1.400: aheenii, r°zboinici greci, ocup°

Creta.
În jurul anului 1.200: aheenii nimicesc Troia.
În jurul anului 1.000: migrat,ia dorienilor în Peninsula

Balcanic°. Pustiirea ora£ului Micene.
În jurul anului 1.000: regele David unific° regatul

Israel. Se constituie capitala la Ierusalim.
În jurul anului 1.000: începe fenomenul devenirii ca

popor independent a populat,iilor maghiare. 
În jurul anului 800: Homer. Fenicienii fondeaz° ora£ul

Cartagina.
776: primele Jocuri Olimpice. Începuturile cronologiei

grece£ti.

753: întemeierea ora£ului Roma (conform tradit,iei).
510: triumful democrat,iei ateniene; sfâr£itul regalit°t,ii

în Roma.
În jurul anului 500: Buddha.
Sfâr£itul secolului al VI-lea: regele persan Darius înte-

meiaz° un mare imperiu.
490: b°t°lia de la Maraton.
480: b°t°liile de la Termopile £i Salamina.
Mijlocul secolului al IV-lea: regele macedonian

Alexandru cel Mare întemeiaz° un imperiu puternic.
Mijlocul secolului al III-lea – sfâr£itul secolului al

III-lea: primul £i al doilea r°zboi punic (mai precis:
264-202.)

Mijlocul secolului al III-lea: Asoka unific° India.
Sfâr£itul secolului al III-lea: primul împ°rat,

Qinshihuangdi, unific° China.
Mijlocul secolului al II-lea: Roma pustie£te Cartagina

£i ocup° Corintul.
Secolul I: perioada r°zboaielor civile la Roma (criza

Republicii Romane).
73-71: r°scoala condus° de Spartacus.
15 martie 44: complotul organizat împotriva lui Cezar.
27 î.e.n. – 14 e. n.: domnia împ°ratului Augustus.

Dup° Hristos:

Mijlocul secolului I: domnia împ°ratului Nero (mai
precis: 54-68).

În jurul anului 100: apogeul extinderii £i a puterii
Imperiului Roman (în timpul domniei împ°ratului
Traian).

313: libertatea exercit°rii cultului cre£tin în cadrul
imperiului (Constantin cel Mare).

Sfâr£itul secolului al IV-lea: aparit,ia hunilor în Europa.
395: divizarea Imperiului Roman în dou°.
476: c°derea Imperiului Roman de Apus.
Secolul al V-lea: formarea regatelor barbare (germane)

pe teritoriul Imperiului Roman de Apus.
Mijlocul secolului al VIII-lea: maghiarii în Levedia.
Mijlocul secolului al IX-lea: maghiarii în Etelköz.
895-900: desc°lecatul. 

EVENIMENTE ÎN ORDINE
CRONOLOGIC† (CRONOLOGIE)

Acropole 93, 94
Adam 60
Adunarea Poporului 79, 89, 90, 119, 129
Aeneas 103
Africa 112, 124
Afrodita 66, 67, 108
agricultur° bazat° pe iriga•ii 30, 36, 37, 41
aheenii 69, 71, 80
Ahile 67
Alexandru cel Mare 98-101, 113
alian•° de sânge 159
Álmos 158, 159, 160
amfiteatru 129, 138
amfor° 77
Anonymus 159, 160
Antonius 119
Apostolul Pavel 136, 142
Aquincum 138, 139
Ararat 61
Arborele Lumii 156 
arc triumfal 130
arc, s°geat° 13, 161
Ares 108
Ariadna 76
Arieni 49
Aristeides 90
aristocrat 79
Aristotel 99
armat° de mercenari 116, 145
armata solda•ilor de argil° 54
Árpád 3, 159, 160, 162, 163
Asoka 50
Attila 146, 160
Augustus 118, 119, 133, 135, 137, 142
avarii 162, 164

bani 77, 79, 81
Betlehem 135
Biblia 59-61, 101, 134
Biblos 63
biseric° cre£tin° 143
Britannia 121
bronz 25, 30, 52, 107
Brutus 118
Buddha 51
budism 50
Bulcsú 158
busol° 52

cal troian 67
calendar 33
Caligula 125
canal 30, 48, 107
Carol cel Mare 162
Çatal Hüyük 29
Cicero 114, 133
Circus Maximus 129
Cleopatra 119
Colosseum 129
comer• 30, 37, 38, 52, 63, 69, 71, 76, 77,

79, 109, 124, 137, 153

Constantin cel Mare 143, 145
Constantin Porfirogenetul 158
consul 106
Cornul lui Lehel 165
credin•° totemic° 156
Csontváry Kosztka Tivadar 63

Darius 83, 86
David 62
Dealul Gellért (Gerard) 48
Delos 93
Delphi 67, 72
democra•ie 79, 81, 90, 92, 99
Demosthene 99
dig 30
dinozaur 9
Diodoros 79
Dionisos 95
diurn° 91
dorienii 70, 76, 80
Dömötör Tekla 20
dravidienii 49
drept de veto 106
Drumul Chihlimbarului 124, 138
Drumul M°t°sii 52

Ehnaton 45
Elena 67
Elôd 160
Emese 159
Enns 164
episcop 143
era glaciar° 15, 22
Eschil 96
etruscii 105, 106, 107, 109
Eva 60

falang° 84, 98
Familia Shang 55
familie mare 155, 156
faraon 42
Farul din Alexandria 101
Fidias (Phiedias) 74, 93, 94
fier°rit 25
Forum Romanum 105, 129, 147
francii 162
Fratele Iulian 155
furc° de tors 24

Gallia 117, 124, 146
Gardízi 161
germanii 121, 145, 146, 162
Gilgame£ 36
gint° 156
gladiator 114, 129
Gorsium 139
grupul statuar Lacoon 101

Hades 65, 66
Hadrian 122, 131
Hajós Alfréd 75

Hammurapi 38, 39, 56
Hannibal 109, 111, 113, 133
Hector 67
Hefaistos 66
Hera 66, 67, 108
Heracles 72, 73
Herodot 40, 84, 85, 96
hieroglife 43, 57
hilo•i 81
Hipocrat 96
Hispania 109, 111, 121, 124
hoard° 15
Homer 70, 76, 78, 82, 97, 99, 134
Homo Sapiens 9
Horatius 134
Horatius Cocles 109
Huba 160
hunii 53, 146
Hunor 150, 151

Iancu de Hunedoara 3
Ianus 107
Ierihon 6, 29, 59, 62
Ierusalim 59, 60, 62
Iisus Hristos 34, 134-137, 142
Iliada 70
impozit 42, 81, 83, 110, 145
ionieni 76
Iosif 135
Irod 135
Ishi 14, 17
Isis 45, 140
Iuda 135
Iudeea 134
Iulius Cezar 116-119, 142
Iuno 108
iurt° 154

îmbun°t°•irea calit°•ii 22
împ°rat, imperiu 116, 118, 119, 121,

122, 125, 130, 131, 142, 144, 145, 146

Jenô 158
Jupiter 108

kabarii 158, 164
Kákosy László 44
kazarii 158
Keszi 158
Kézai Simon 150
Kharondas 79
Kheops 47, 48
Kond 160
Kossuth Lajos 3
Kroeber, Theodora 14
Kürtgyarmat 158

labirint 71
laconieni 81 
lance 13, 99, 120
László Gyula 153, 154, 162

INDICE DE NUME ¢I NOT, IUNI
Putet,i g°si în cadrul acestei liste, în ordine alfabetic°, cele mai importante nume care figureaz° în cadrul manualu-
lui (persoane reale sau imaginare), laolalt° cu cele mai importante not,iuni sau concepte, însot,ite de numerele de
pagin° la care sunt ment,ionate în cuprinsul c°rt,ii. Sper°m c° vet,i £ti s° folosit,i aceast° list°, mai ales atunci când
repetat,i lect,iile (de pild°, înaintea lucr°rilor de control).
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172 Indice de nume £i no°iuni

legiune 119, 120, 137, 138
Leo În•eleptul 160, 162
Leonidas 87, 88
Levedia 158
Levente 162
limes 122, 138
Livius 106, 133
Lucie 12
lut 28

macedonieni 98, 99
magie 19 
Magor 150, 151
maharajah 50
mamut 3, 15, 16
Marele Canal 52
Marele Zid 53, 54
margine de frontier° 164
Maria 135
Marte 103, 104, 108
Martir 142
Megyer 156, 158
Menes 42
Michelangelo 61
migra•ie de popula•ii 146
Miltiades 85
Minerva 108
Minos 71, 76
Minotaur 71, 76
Mithras 140
mod de via•° nomad, tactic° de lupt°

153, 155, 160
Moise 61, 62
monoteism 60, 142
muson 49
moravi 162
Mucius Scaevola 109
mumie 46
Museion 101
Myron 94

Nefertiti 45
Nero 125, 142
Nirvana 51
Noe 60, 61
Noul Testament 59, 134, 136
numidieni 112
numitor 103
Nyék 158

obsidian 30
ocean 164
ocru 17, 31
Octavian → Augustus
Odiseea 70
Odiseu 67
ol°rit 23, 24, 44, 77
Olimp 65, 66
Ond 160
Osiris 45
ostii 151
Ötzi 26, 27

pagoda 53
Palatul din Knossos 71
Palestina 59, 61, 134, 136, 141
Pallas Atena 66, 67, 76, 77, 78, 93, 94,

108

Pannonia 121, 137-140, 160
Panteon 130
Pap° 143
papirus 57
Paris 67
Partenon 93
patricieni 104, 105, 106
p°cat originar 60
pecenegii 157, 163
Pentatonia 165
Pergamon 101
Pericle 90, 91, 92, 93, 95, 98
pe£tera Altamira 18
pe£tera Lascaux 17, 18
Petôfi Sándor 34
pictur° rupestr° 18, 19
Pilat 136
piramid° 42
placa tolbei 161
plebei 105, 106
Plinius 127, 136, 141, 142
plug 21, 30, 49
Plutarh 92, 101, 116
pod mobil 110
polis 70, 76, 81, 84, 86
politeism 45, 66
politic° 91
Pompei 124
popoarele fino-ugrice 151, 152
poporul evreu, religia evreiasc° 59-62,

135, 136, 141
popula•ii ugrice 152
Poseidon 65
preot 143
primul împ°rat 53, 54, 144
Prin•ul Csaba 151, 152
profet 134
provincie 110, 115, 117, 121, 143
punii 109, 110, 111

Ra 45
Rajah 50
Rákóczi Ferenc (II) 3
Ramses (II) 46
reîncarnare 50, 51 
religie cre£tin° 33, 59, 134-136, 141-143
Remus 103, 104, 133
Republic° 79
Romulus 103, 104, 105, 133
Romulus Augustulus 146

S.P.Q.R. 106
sabie 161
sabini 105, 129
Saduf 30
£aman 156
Samuel 12
s°p°lig°-bât° 21
Savaria 138, 140
Schliemann, Heinrich 70
Scipio 111, 112
sclav 39, 43, 90, 91, 109, 113, 115, 144
sclavie rezultat° în urma datoriilor 39, 79
scriere fonetic° 58
secer° 21, 22
secui 164
senat 106, 117, 119, 129
Seth 45

Sf. Petru 142
sfredel pentru foc 17
Sibilla 108
Sicilia 109, 110, 114
silex 22
Silvia 103, 104
sistemul de cast° 50, 51
Siva 51
Sofocle 96
Solomon 62
Spartacus 114, 115
stat 31, 33, 34, 35, 41, 42, 50, 53, 56, 59,

62, 64, 72, 79, 80, 81, 101
statuia zei•ei Niké 72, 101
st°vilar 30
step° 153
Suetonius 125, 133, 142
suli•° 13, 15
sumerieni 36, 56
Superbus 106
surplus de produse 30
Svatopluk 162, 163
Székely Bertalan 159
Szie 55
Szombathely – Savaria

Tacitus 133, 136
Tarján 158
Tas 160
Themistocles 86, 88, 89, 90, 92
Thezeu 76
Tir 63
topirea metalului 25
topor de piatr° → vârf de piatr°
topor de piatr° 13, 22
Tormás 158
Töhötöm (Tétény) 160
Transilvania 163, 164
trec°toarea Verecke 163
trib 156
tribun al poporului 106
trident 13
turci 158
Turnul Babel 37
Tutanhamon 44, 45, 47

ulei de susan 37
Uruk 36

vârf de piatr° 13
vârf de vas pentru împuns 87, 110
Vechiul Testament 59-61, 101, 134
Venus 108
Venus din Willendorf 18
Vergilius 134
Vértesszôlôs 12, 17
Vezuviu 114
vogulii 151
vot pe cioburi de lut 90
vultur-£oim totem 159

Xerxes 86, 88, 89, 90

Zeus 65, 66, 72, 73, 74, 94, 101, 108
zigurat 37 

NT_33347_001-176__2017.indd   172 2017. 06. 07.   15:47



172 Indice de nume £i no°iuni

legiune 119, 120, 137, 138
Leo În•eleptul 160, 162
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Levente 162
limes 122, 138
Livius 106, 133
Lucie 12
lut 28

macedonieni 98, 99
magie 19 
Magor 150, 151
maharajah 50
mamut 3, 15, 16
Marele Canal 52
Marele Zid 53, 54
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Maria 135
Marte 103, 104, 108
Martir 142
Megyer 156, 158
Menes 42
Michelangelo 61
migra•ie de popula•ii 146
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Minerva 108
Minos 71, 76
Minotaur 71, 76
Mithras 140
mod de via•° nomad, tactic° de lupt°

153, 155, 160
Moise 61, 62
monoteism 60, 142
muson 49
moravi 162
Mucius Scaevola 109
mumie 46
Museion 101
Myron 94

Nefertiti 45
Nero 125, 142
Nirvana 51
Noe 60, 61
Noul Testament 59, 134, 136
numidieni 112
numitor 103
Nyék 158

obsidian 30
ocean 164
ocru 17, 31
Octavian → Augustus
Odiseea 70
Odiseu 67
ol°rit 23, 24, 44, 77
Olimp 65, 66
Ond 160
Osiris 45
ostii 151
Ötzi 26, 27

pagoda 53
Palatul din Knossos 71
Palestina 59, 61, 134, 136, 141
Pallas Atena 66, 67, 76, 77, 78, 93, 94,

108

Pannonia 121, 137-140, 160
Panteon 130
Pap° 143
papirus 57
Paris 67
Partenon 93
patricieni 104, 105, 106
p°cat originar 60
pecenegii 157, 163
Pentatonia 165
Pergamon 101
Pericle 90, 91, 92, 93, 95, 98
pe£tera Altamira 18
pe£tera Lascaux 17, 18
Petôfi Sándor 34
pictur° rupestr° 18, 19
Pilat 136
piramid° 42
placa tolbei 161
plebei 105, 106
Plinius 127, 136, 141, 142
plug 21, 30, 49
Plutarh 92, 101, 116
pod mobil 110
polis 70, 76, 81, 84, 86
politeism 45, 66
politic° 91
Pompei 124
popoarele fino-ugrice 151, 152
poporul evreu, religia evreiasc° 59-62,

135, 136, 141
popula•ii ugrice 152
Poseidon 65
preot 143
primul împ°rat 53, 54, 144
Prin•ul Csaba 151, 152
profet 134
provincie 110, 115, 117, 121, 143
punii 109, 110, 111

Ra 45
Rajah 50
Rákóczi Ferenc (II) 3
Ramses (II) 46
reîncarnare 50, 51 
religie cre£tin° 33, 59, 134-136, 141-143
Remus 103, 104, 133
Republic° 79
Romulus 103, 104, 105, 133
Romulus Augustulus 146

S.P.Q.R. 106
sabie 161
sabini 105, 129
Saduf 30
£aman 156
Samuel 12
s°p°lig°-bât° 21
Savaria 138, 140
Schliemann, Heinrich 70
Scipio 111, 112
sclav 39, 43, 90, 91, 109, 113, 115, 144
sclavie rezultat° în urma datoriilor 39, 79
scriere fonetic° 58
secer° 21, 22
secui 164
senat 106, 117, 119, 129
Seth 45

Sf. Petru 142
sfredel pentru foc 17
Sibilla 108
Sicilia 109, 110, 114
silex 22
Silvia 103, 104
sistemul de cast° 50, 51
Siva 51
Sofocle 96
Solomon 62
Spartacus 114, 115
stat 31, 33, 34, 35, 41, 42, 50, 53, 56, 59,

62, 64, 72, 79, 80, 81, 101
statuia zei•ei Niké 72, 101
st°vilar 30
step° 153
Suetonius 125, 133, 142
suli•° 13, 15
sumerieni 36, 56
Superbus 106
surplus de produse 30
Svatopluk 162, 163
Székely Bertalan 159
Szie 55
Szombathely – Savaria

Tacitus 133, 136
Tarján 158
Tas 160
Themistocles 86, 88, 89, 90, 92
Thezeu 76
Tir 63
topirea metalului 25
topor de piatr° → vârf de piatr°
topor de piatr° 13, 22
Tormás 158
Töhötöm (Tétény) 160
Transilvania 163, 164
trec°toarea Verecke 163
trib 156
tribun al poporului 106
trident 13
turci 158
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