
GREUTĂŢILE CERCETĂRII Omul de astăzi – la fel ca 
toate entităţile vii de pe pământ – s-a format în urma 
unei evoluţii îndelungate. Antropogeneza reprezintă 
un proces îndelungat, constând în mai multe trepte şi 
impasuri. 

Începuturile se pierd în negura de acum mai multe 
milioane de ani. Această distanţă imensă în timp în-
greunează cunoaşterea realităţii. Una dintre probleme 
rezidă din faptul că, datorită numărului lor redus, stră-
moşii noştri îndepărtaţi au lăsat puţine urme. Vestigiile 
lăsate de activitatea acestui mic număr de indivizi au 
apărut întâmplător din adâncul peşterilor, din mlaştini, 
sau din straturi de rocă şi pietriş, în urma unor lucrări 
ce aveau ca scop transformarea peisajului.

Din acest motiv nu trebuie să pretindem nici ma-
nualului nostru, nici altor lucrări ştiinţifice o imagine 
clară, de necontestat despre preistorie. Cunoştinţele 
noastre fragmentare pot fi schimbate fundamental da-
torită unei noi descoperiri sau a unei noi interpretări 
date unei descoperiri mai vechi, aşa cum s-a întâmplat 
deseori în ultimele decenii. Însă cercetarea, depăşind 
piedicile şi erorile, ajunge tot mai aproape de realitate. 

Viaţa din preistorie poate fi reconstituită doar prin 
colaborarea a numeroase ştiinţe. Arheologia, prin să-
păturile efectuate, aduce la suprafaţă urmele materia-
le, geologia stabileşte vechimea straturilor în care s-au 
făcut descoperirile. Cei care se ocupă de antropologie 
cercetează oasele, dinţii şi stabilesc transformările bio-
logice, unele etape de dezvoltare, caracteristicile aces-
tora. Prin identificarea oaselor animale de odinioară pa-
leontologia descoperă, ce au vânat şi mâncat oamenii 
din vechime.

DESPRINDEREA OMULUI DIN REGNUL ANIMAL 
Oamenii de ştiinţă presupun că mamiferele superioa-
re şi omul au avut un strămoş comun. De-a lungul a 
milioane de ani s-au născut noi variante ale acestuia. 
Apariţia omului nu este rezultatul unui fenomen lini-
ar: anumite specii au evoluat spre maimuţe, apoi spre 
maimuţe antropoide, iar numeroasele specii dispărute 

fără urmaşi semnalează liniile moarte ale dezvoltării. 
Acum aproximativ 2 milioane de ani a apărut în estul 
Africii prima specie de umanoizi, pe care ştiinţa a nu-
mit-o Homo habilis (omul muncitor). 

Care a fost factorul determinant al acestei evoluţii? 
În lupta pentru supravieţuire fiinţele se adaptează la 
mediu, de exemplu la condiţiile de climă în schimba-
re, la floră. Homo habilis a posedat numeroase carac-
teristici care l-au diferenţiat de regnul animal şi i-au 
asigurat succesul adaptării. În comparaţie cu dimensi-
unile corpului avea o cutie craniană mare (aproximativ 
jumătate din creierul omului de azi), umbla în două 
picioare, realiza unelte simple (de exemplu, folosea 
pietre devenite ascuţite prin spargere) şi e de presupus 
că cunoştea şi focul. 

HOMO ERECTUS În urmă cu 1,5 milioane de ani a 
apărut în mare parte din Africa şi Eurasia şi a dispărut 
acum 300 000 de ani, o altă specie de umanoizi Homo 
erectus (omul vertical). Dintre numeroasele şantiere ar-
heologice putem remarca primele descoperiri făcute la 
Java şi Beijing. Pentru noi cea mai importantă descope-
rire este cea din ţară, de la Vértesszőlős. (Unii cercetă-
tori o atribuie unui Homo sapiens timpuriu.)

Numele său provine dintr-o eroare ştiinţifică: la în-
ceput s-a presupus în mod greşit că este prima specie 
cu poziţie verticală. Era mai solid decât predecesorii 
săi şi capacitatea cutiei sale craniene era mai mare. În 
mod sigur cunoştea focul, folosea mai multe tipuri de 
unelte din piatră. Trăia în grupuri mai mari, într-o aşe-
zare puteau trăi şi 50 de indivizi. În această perioadă a 
crescut ritmul evoluţiei datorită realizării de unelte, a 
vânătorii şi a adaptării la condiţiile mai vitrege provo-
cate de o nouă glaciaţiune.

OMUL PREISTORIC Urmele omului preistoric sau ne-
anderthalian au fost descoperite din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea şi, pe măsura evoluţiei ştiinţei, 
au fost interpretate în mai multe feluri. La început des-
coperirea din localitatea eponimă, craniul din Valea 
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1. Apariţia omului şi paleoliticul

Imaginea pe care ne-am format-o despre preistoria omenirii se schimbă în permanenţă, deoarece distanţa imensă în 
timp şi descoperirile arheologice întâmplătoare aduc mereu noi informaţii de natură să ne completeze cunoştinţele. 
Evoluţia care a dus la apariţia omului nu este un fenomen liniar, dar în ciuda unor impasuri şi a unor semne de întrebare, 
acest drum poate fi urmărit de la începuturi, până la omul contemporan.
Dezvoltarea biologică a fiinţei umane a fost direcţionată de adaptarea la mediu – adaptare impusă de conlucrarea a 
numeroşi factori (de exemplu: schimbările climei, transformările din cadrul florei şi faunei).
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Neanderthal, a fost socotită ca reprezentând rămăşiţe-
le unui soldat căzut într-un război recent. Apoi, a fost 
privit ca provenind de la un intermediar dintre Homo 
erectus şi omul de azi. În prezent, cercetătorii îl consi-
deră a fi o variantă dispărută a omului de azi. Nici în 
prezent nu există unanimitate în privinţa stabilirii ve-
chimii sale: a apărut în urmă cu 100 000 de ani (după 
alţii cu 400 000 de ani) şi a dispărut acum 50 000 de 
ani. Se presupune că a pierit sau s-a contopit cu stră-
moşul omului de azi. 

Zona principală de habitat a omului neanderthali-
an a fost Europa, vestul Asiei şi nordul Africii. Şi pe 
teritoriul Ungariei s-au descoperit în mai multe locuri 
(Tata, Érd, Subalyuk) urme ale activităţii sale. Craniul 
şi structura corpului se deosebesc mult de ale omului 
de azi. Craniul se distinge prin înălţimea redusă a calo-
tei, partea posterioară puternic reliefată, frunte fugindă, 
arcade proeminente imense, maxilare puternice, lipsa 
bărbiei. Capacitatea cutiei craniene era mai mare ca a 
omului de azi. Era de statură joasă, cu membre masi-
ve, gât gros. Comunităţile trăiau organizate în hoarde, 
se stabileau în peşteri. Vânau în grupuri, victimele lor 
erau atrase în gropi sau fugărite în prăpăstii. Activităţi-
le lor mai complexe au determinat diviziunea muncii 
(bărbaţii vânau, femeile erau culegătoare). Un pas im-
portant l-a reprezentat apariţia vorbirii articulate. Mor-
ţii erau înmormântaţi în cadrul unui ritual, iar, pentru 
a-şi atinge scopurile, au apelat la vrăjitorie, magie.

HOMO SAPIENS În urmă cu aproximativ 300 000 de 
ani s-a dezvoltat din omul vertical strămoşul imediat 

al omului de astăzi, aşa-numitul Homo sapiens (omul 
raţional). Acesta a dispărut, dar acum aproximativ 
30 000 de ani a apărut strămoşul omului de azi (Homo 
sapiens sapiens), al cărui craniu şi-a pierdut puternica 
reliefare din partea posterioară, a apărut bărbia, iar ca-
pacitatea craniană era în medie de 1500 cm3. Astfel s-a 
încheiat procesul de antropogeneză şi a început istoria 
omului de azi. 

Oamenii care trăiesc în prezent constituie o singură 
specie. Însă, pe parcursul populării planetei, adapta-
rea la mediu a dus la formarea mai multor rase, care 
se diferenţiază prin culoarea pielii, structura corpului, 
statură. În prezent diferitele rase trăiesc amestecate, 
apariţia lor se poate lega însă de diferite continente: 
europoizii (Europa, vestul Asiei, nordul Africii), mon-
goloizii (estul Asiei, America), negroizii (Africa) şi aus-
traloizii (Australia).

Omul a dezvoltat mai departe uneltele (harponul, 
sapa din coarne de cerb), a descoperit arcul şi săgeata. 
Acestea au crescut eficacitatea vânătorii. 

Imaginea despre Lumea de Dincolo a devenit mai 
complexă, lucru sugerat de înmormântările în poziţie 
chircită. Omul epocii paleolitice a realizat şi o serie de 
creaţii artistice, din motive de cult şi pentru plăcerea pro-
prie. În numeroase peşteri au fost descoperite desene 
rupestre, picturi care reprezentau animale, scene de vâ-
nătoare. Aceste creaţii artistice minunate puteau servi la 
creşterea succesului la vânătoare, cum a dovedit etnogra-
fia a numeroase populaţii primitive. Cele mai frumoase 
urme ale artei preistorice, păstrate până azi, se găsesc în 
peşterile din sudul Franţei (Lascaux) şi Spania (Altamira).

ArhivA

GrEUTĂŢiLE CErCETĂrii
„Descoperirile ar-
heologice, uneltele, 

armele, diferitele obiecte în sine au valoa-
re în definirea unei culturi şi epoci. Fiecare 
epocă şi cultură sau populaţie a avut unelte 
specifice (…)

Forma, dimensiunile, materialul, modul de 
prelucrare al uneltelelor, obiectelor uzuale şi 
multe alte caracteristici ale acestora se schim-
bă întruna. Ştim clar ce este specific pentru o 
anumită epocă, o cultură sau grup mai mic. 
Pe baza cercetării mai multor sute de situri, a 
nenumărate piese descoperite ştim că într-o 
anumită epocă şi cultură apar asociate doar 
acele tipuri de materiale. În altă parte acele 
tipuri de unelte sau metode de prelucrare, 
anumite tehnici sunt necunoscute, rare, nu 
sunt caracteristice…” (din lucrarea Gáboriné 
Csánki Vera, Omul preistoric în Ungaria)

Stabiliţi criteriile pe baza cărora arheologii 
atribuie anumite descoperiri aceleiaşi cul-

turi! Pe baza descoperirilor arheologice cum se 
poate stabili epoca din care provin acestea? [r]

„Pe cuprinsul aşezării s-au descoperit 
oase provenind de la 34 de specii de anima-
le. Dintre acestea cel puţin 22 erau specii vâ-
nate. Se află printre ele: lupul, vulpea, vulpea 

Săpături într-un sit preistoric din Africa

Care ramură a ştiinţei se ocupă cu descoperirea urmelor materiale? Cu 
ajutorul imaginii, enumeraţi acele aspecte care fac importantă cercetarea 

arheologică executată în mod profesionist? [O]

1
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Procesul antropogenezei 

Urmăriţi presupusul drum al pro-
cesului antropogenezei! Compa-

raţi schiţa cu atlasul istoric şi cu textul 
din manual! Comparaţi schiţa noastră 
cu cele din alte lucrări de specialitate! 
Unde găsim deosebiri? Din ce cauză 
apar acestea? Pe lângă diferenţele de 
conţinut, observaţi şi diferitele metode 
de reprezentare! Care sunt factorii pe 
care pune accentul şi pe care îi ignoră 
fiecare metodă în parte? [C]

Mâna cimpanzeului, a gorilei şi a omului 

Pe baza desenelor, stabiliţi caracte-
risticile comune şi trăsăturile dife-

rite! Ce factori determină structura mâi-
nii şi aceştia în ce măsură influenţează 
dezvoltarea? Puneţi în discuţie factorii 
care deosebesc omul de animale! [r]

DESPriNDErEA OMULUi DiN rEGNUL 
ANiMAL – OMUL PrEiSTOriC

polară, jderul, apoi pantera, leul de peşteră, mamutul, calul sălbatic din perioada 
glaciară, măgarul sălbatic, rinocerul lânos, renul, mistreţul, cerbul,capra, bos pri-
migenius, capra neagră, ursul brun, zimbrul, bouleanul etc., însă ursul de peşteră 
reprezenta 89% din pradă (...)

În cadrul materialului osos din aşezare este de remarcat raritatea animalelor nou-
născute şi îmbătrânite... Întotdeauna vânau animale tinere sau mature (...) Calculele 
detaliate demonstrează că ursul era vânat doar în lunile de primăvară timpurie (...) 
Spre deosebire de aceasta ştim, din analiza coarnelor, că speciile de cerbi erau 
vânate în lunile timpurii, de vară şi tot acum se vânau şi caii sălbatici şi rinocerii.” 
(Gáboriné Csánki Vera: Omul preistoric în Ungaria. Despre descoperirile de acum 
50 000 – 35 000 de ani din Érd)

Pe baza materialului osteolo-
gic stabiliţi în ce consta ali-

mentaţia omului preistoric din Érd! 
În ce condiţii climaterice trăiau? 
Comparaţi fauna din prezent cu 
cea din epoca preistorică! Pe baza 
textului, reconstituiţi obiceiurile de 
vânătoare ale omului preistoric! 
[O]

Evoluţia craniului 

Comparaţi craniile ce reprezintă 
diferite etape ale evoluţiei (direcţia 

dezvoltării, ritmul, proporţia feţei şi a 
cutiei craniene, dantura etc)! [r]

4

5

6
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Valea Neanderthal
Lascaux

Altamira

Europoid

Mongoloid

Negroid

Australoid

Locuri cu descoperiri importante

Uscatul în perioada erei glaciare

Direcţia migraţiei omenirii

Munţii Olduvai

Beijing

E U R A S I A A
M
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Iava

AFRICA

ARABIA

Popularea globului pământesc 
şi răspândirea raselor umane

Stabiliţi, conform hăr-
ţii, unde a fost leagă-

nul omenirii! Din ce cauze, 
au migrat vechii noştri stră-
moşi? Ce factori au înles-
nit migrarea? Ce influenţă 
a avut acest fenomen? Cu 
ajutorul atlasului geografic 
stabiliţi poziţionarea actua-
lă a raselor umane! [r]

Omul neanderthalian la vânătoare: reconstrucţie grafică şi pictură rupestră

Comparaţi reconstrucţia şi pictura rupestră! În ce măsură şi-a lăsat liberă imaginaţia cel care a realizat reconstrucţia? Povestiţi 
desfăşurarea unei vânători în preistorie, ca şi cum aţi fi participant la evenimente! [O]

Pictură din Peşterea Altamira

Celebra pictură cu zimbri din peştera Lascaux în momen-
tul descoperirii sale (1940)

Ce rol puteau să aibă picturile rupestre? (Amintiţi 
mai multe scopuri!) Caracterizaţi reprezentările 

din punct de vedere artistic! Demonstraţi că modul de 
reprezentare este în ton cu intenţia autorului! [r]

7
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hOMO SAPiENS
(omul gânditor)

„În 1950 am angajat pentru conducerea expediţiei trei pigmei băr-
baţi şi o femeie. Când rezervele de alimente erau deja pe sfârşite, 
i-am rugat să prindă o antilopă pentru cină. Ştiam că sunt vânători 

excepţionali. Dar cererea mea i-a pus în încurcătură şi au început să discute foarte 
agitaţi. În final, au declarat că cererea n-o îndeplinesc în acea zi, deoarece nu au 
făcut niciun fel de pregătiri, dar au promis că a doua zi vor obţine prada. Seara 
comportamentul lor sublinia că fac un lucru foarte important. Am decis că în secret 
îi voi observa.

Încă înainte de răsărit, cu grijă, fără zgomot, am urcat pe deal şi m-am ascuns 
după o tufă. În curând au apărut cei trei bărbaţi şi femeia. Urcau solemn, unul în 
spatele celuilalt. Ajungând pe platou s-au aplecat şi au curăţat o anumită suprafaţă 
de orice vegetaţie. Apoi au îndreptat solul.

În final - în timp ce ceilalţi spuneau pe un ton egal cuvinte de neînţeles - unul 
din ei a desenat ceva în nisip. Apoi s-au ridicat şi, fără nicio mişcare sau sunet, şi-au 
întors feţele spre răsărit. Cum au apărut primele raze de soare, unul dintre bărbaţi 
s-a întors şi şi-a îndreptat arcul încordat spre terenul curăţat.

După câteva minute - când deja razele de soare au atins micul grup şi desenul 
din nisip – brusc s-au mişcat cu toţii. Femeia şi-a întins braţele spre soare, ca şi cum 
ar fi vrut să îmbrăţişeze globul de foc şi a strigat tare câteva cuvinte de neînţeles. 
În acelaşi timp, vânătorul a tras săgeata. Femeia a strigat mai tare, mai pătimaş, iar 
bărbaţii au sărit cu armele în tufe. Femeia a mai stat puţin lângă desen, apoi încet, 
parcă ezitând, i-a urmat pe vânători. 

Atunci am ieşit din ascunzătoare şi am găsit o antilopă lungă de jumătate de 
metru desenată în locul curăţat cu grijă. În gât avea săgeata…” (Din descrierea unui 
om de ştiinţă german, de la începutul secolului al XX-lea)
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Istoria formării omului şi preistoria sunt nesigure datorită multor factori. De aceea întâlnim frecvent afirmaţii şi con-
cluzii diferite în literatură, reviste şi emisiuni TV. Pe baza izvoarelor, amintiţi cele mai importante probleme aflate 
în dezbatere!

„Dacă mă întreabă cineva ce aş alege dintre strămoşii omului, îngerul sau mai-
muţa, răspunsul meu este acesta: mă aflu de partea îngerilor.” (Afirmaţia prim-minis-
trului Disraeli, contemporan cu Darwin)

În această dezbatere, unde se situează prim-ministrul? Afirmaţia sa la ce fel de abordare 
trimite? În ce măsură această abordare era generală în epocă? Menţionaţi descoperirile 

ştiinţifice noi şi surprinzătoare care suscită dezbateri aprinse în zilele noastre! [O]

Darwin şi maimuţa (caricatură de epocă).
Naturalistul englez Charles Darwin (1809–1882) a luat 
parte, la mijlocul secolului al XIX-lea, la o călătorie în 
jurul lumii. Pe baza experienţei acumulate cu această 
ocazie şi-a formulat teoria. Esenţa ideii sale o reprezintă 
faptul că speciile nu sunt permanente, ci se adaptează 
permanent la mediu, de aceea se transformă constant 
(evoluţie). Cei slabi, incapabili să se adapteze dispar, iar 
ceilalţi se dezvoltă mai departe.

În ce măsură l-a putut ajuta drumul în jurul lu-
mii pe Darwin la formularea teoriei sale? Apli-

caţi - aşa cum a făcut şi Darwin – teoria evoluţiei la 
procesul apariţiei omului! Înaintea lui Darwin care 
era concepţia în legătură cu originea speciilor, deci 
şi a omului? În ce arie concepţiile lui Darwin jigneau 
concepţia din epocă? Ce problemă pune caricatura 
care-l reprezintă pe Darwin cu maimuţa? Ce părere 
are despre această problemă realizatorul caricaturii? 
Prin ce mijloace obţine efectul dorit? [r]

Unelte din piatră. Piatra de râu se spărgea în 
două şi se folosea suprafaţa ascuţită. Cele 
două exemplare de sus, descoperite în Afri-
ca, la început au fost considerate rezultat al 
activităţii umane, dar azi sunt considerate a 
fi naturale.

Comparaţi descoperirile! Care detalii 
i-au indus în eroare pe cercetători şi 

care i-au făcut să-şi schimbe părerea? De 
ce e dificilă munca arheologilor preistori-
cieni? Enumeraţi activităţile la efectuarea 
cărora pot fi folosite uneltele din piatră 
prezentate! [r]

Prezentaţi oral cele din text! 
Stabiliţi ce rol a avut intere-

santul ritual în vânătoare! Căutaţi 
cât mai multe sarcini în efectuarea 
ritualului! Căutaţi metode asemă-
nătoare în epoca modernă! Stabi-
liţi ce ştiinţă are ca scop strângerea 
descrierilor asemănătoare izvorului 
nostru! [O] 12

13

15

14
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EVOLUŢIA UNELTELOR Perioada lungă cuprinsă în-
tre apariţia omului şi a culturilor care cunosc scrisul 
– pornind de la materia primă de bază, piatra, folosi-
tă la prelucrarea uneltelor – se numeşte epoca pietrei. 
În epoca veche a pietrei (paleolitic) uneltele din piatră 
erau obţinute prin lovire, spargere, adică metoda cio-
plirii (epoca pietrei neşlefuite sau cioplite). În epoca 
nouă a pietrei (neolitic) s-a răspândit metoda şlefuirii 
(epoca pietrei şlefuite). Prin cioplire au fost prelucrate 
doar suprafeţele mari, dure. Noua metodă, şlefuirea, a 
permis o prelucrare mai fină. Posibilitatea de utilizare 
a uneltelor şi armelor (vârfuri de lance, topoare) astfel 
obţinute a depăşit pe cea a predecesoarelor. 

Schimbarea a început în Orientul Apropiat, unde 
existau condiţii de mediu favorabile. În cea mai mare 
parte a globului pământesc, în unele locuri chiar până la 
începutul sec. XX, s-au păstrat metodele mai primitive. 

CULTIVAREA PLANTELOR ŞI CREŞTEREA ANIMALE-
LOR La începutul neoliticului – în parte, datorită per-
fecţionării uneltelor, în parte, în relaţie cu alţi factori – 
s-a petrecut o schimbare de o importanţă capitală. În 
perioada anterioară omul a folosit „doar” alimentele 
primite de-a gata de la natură, adică a practicat vână-
toarea şi culesul seminţelor şi fructelor. Însă, începând 
cu neoliticul, s-a străduit să producă el însuşi o parte din 
ceea ce consuma: a cultivat plante şi a crescut animale. 
Practicarea cultivării plantelor şi creşterea animalelor a 
apărut în Orientul Apropiat (mileniul 7 î. Hr.), deoarece 
aici existau condiţiile favorabile (de exemplu, specii de 
cereale sălbatice şi animale uşor de domesticit). De aici, 
în mileniile următoare, se răspândesc treptat, împreu-
nă cu cultura neolitică. (În acelaşi timp, există anumite 
spaţii – cum ar fi China, America – unde s-a trecut ceva 
mai târziu, pe baza altor animale şi cereale, la modul de 
viaţă de producător, dar în mod independent.)

Cultivarea plantelor probabil că a avut ca punct de 
pornire culesul. Şi-au dat seama că împrăştiind semin-
ţele adunate, ele aduc recoltă. La început, s-au mulţumit 
să secere această recoltă, apoi au ajuns la recunoaşterea 
faptului că, odată cu pregătirea solului, se pot aştepta la 
o recoltă mai bogată. Au realizat uneltele necesare în 
agricultură, la început au utilizat săpăligile (agricultu-
ră practicată cu săpăliga). Spre finalul neoliticului din 
aceasta a evoluat o nouă unealtă de foarte mare impor-
tanţă, aratrul (agricultura practicată cu plug). 

Condiţia practicării creşterii animalelor a reprezen-
tat-o domesticirea lor. După părerea majorităţii cerce-
tătorilor primul animal domesticit a fost câinele, care 

s-a ataşat de om. La începutul neoliticului, capra şi oaia 
au fost primele animale de pe urma cărora s-a obţinut 
într-adevăr un folos (ofereau hrană şi erau şi animale 
de tracţiune). Ele au fost urmate de vite, apoi de porci. 
Calul şi cămila au fost puse în slujba omului mult mai 
târziu. Popoarele de călăreţi au ajuns în prim-plan doar 
în epoca fierului. La început, animalele domestice erau 
crescute pentru carnea lor. Mai târziu, s-au utilizat şi 
laptele, pielea şi blana. Ca animale de tracţiune au în-
ceput să fie folosite doar la sfârşitul neoliticului. 

APARIŢIA MEŞTEŞUGURILOR Secretul realizării reci-
pientelor din lut a fost descifrat deja de omul din pale-
olitic. Odată cu trecerea la economia producătoare s-a 
format un surplus, astfel că a crescut nevoia de depozi-
tare, iar realizarea de vase pentru depozitare a devenit 
un meşteşug autonom. A apărut olăritul. Un salt imens 
l-a reprezentat descoperirea roţii olarului. Cu ajutorul 
roţii de olar, pusă în funcţiune cu piciorul, au putut fi 
realizate vase ceramice cu forme regulate, iar folosirea 
piciorului a dus la o mai mare rapiditate a muncii, s-au 
putut realiza mai multe vase. La început, vasele erau 
uscate la soare, mai târziu erau arse la foc, iar cu asta a 
crescut semnificativ calitatea lor. 

Printre câştigurile neoliticului se află apariţia texti-
lelor. Materia primă a firului a fost fibra de cânepă şi 
lâna, blana oilor. Un pas mare l-a reprezentat descope-
rirea războiului de ţesut, pentru că, cu ajutorul aces-
tuia, din fire se obţineau ţesături. Războiul de ţesut 
vertical, folosit iniţial, avea firele longitudinale prinse 
vertical pe cadrul războiului de ţesut, iar între acestea, 
firele în cruce erau trase orizontal. 

Surplusul de hrană, produsele meşteşugăreşti şi că-
utarea unor materii prime existente doar în anumite 
spaţii (piatră, lemn, sare) au dus la naşterea schimbu-
lui, a comerţului. Cum încă nu a apărut moneda, a 
avut loc schimbul direct, trocul.

Drumurile pe apă au permis transportul unei mari can-
tităţi de marfă, prin folosirea bărcilor, apoi a corăbiilor. 
Apariţia roţii (roata cilindrică, compactă şi cu spiţe) şi în 
legătură cu aceasta a carului a însemnat un salt calitativ 
în transportul pe uscat. Însă pe uscat, chiar şi după folo-
sirea animalelor de tracţiune, era posibil doar transportul 
unei mici cantităţi de mărfuri. Din această cauză rutele 
comerciale principale erau întotdeauna legate de ape.

EXPLOZIA DEMOGRAFICĂ În istoria omenirii, timp 
îndelungat, foametea a reprezentat principala cauză a 
mortalităţii ridicate. Organismul subnutrit al oamenilor, 

2. Revoluţia neolitică

În mileniul VII î. Hr. s-a răspândit în Orientul Apropiat prelucrarea pietrei prin şlefuire, cultivarea plantelor şi creşterea 
animalelor.
Schimbările din neolitic au dus la apariţia meşteşugurilor. 
Cultivarea plantelor a determinat modul de viaţă stabil, au apărut satele şi oraşele. Ca urmare a dezvoltării producţiei 
de alimente s-a petrecut prima explozie demografică.
În centrul vieţii spirituale a ajuns cultul fertilităţii şi fecundităţii – aspecte care au influenţat cel mai mult viaţa omului 
neolitic.
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mai ales al copiilor mici, se putea împotrivi mai pu-
ţin bolilor. În neolitic, în paralel cu creşterea cantităţii 
de hrană, a crescut şi şansa supravieţuirii. Astfel, rata 
mortalităţii a scăzut, iar rata natalităţii a rămas pe mai 
departe ridicată. A crescut sporul populaţiei, a urmat un 
salt în creşterea a populaţiei (explozie demografică).

Ca urmare a sporului demografic, comunităţi întregi 
au pornit din zona semilunii fertile pentru a cuceri noi 
teritorii. Emigrarea a contribuit la răspândirea culturii 
neolitice.

Odată cu trecerea la cultivarea plantelor oamenii au 
trecut la un mod de viaţă sedentar, deoarece terenurile 
arate, produsele depozitate nu le permiteau migraţia. 
S-au format aşezările permanente, satele.

Casele epocii neolitice erau construite din împletituri, 
stuf, eventual chirpici, frecvent pereţii erau adânciţi în 
pământ până la jumătatea înălţimii, acoperişul era rea-

lizat din trestie sau paie. În punctele comerciale nodale 
din Orientul Apropiat – zonă aflată în fruntea dezvoltă-
rii – s-au născut aşezări de mari dimensiuni, oraşe. 

VIAŢA SPIRITUALĂ Schimbările din neolitic au dus şi 
la transformări în viaţa spirituală, în cadrul credinţe-
lor. Dacă în perioada anterioară, se încerca influenţa-
rea rezultatului vânătorii, acum problema principală a 
reprezentat-o obţinerea recoltei şi asigurarea sporului 
şeptelului. În centrul preocupărilor a trecut fertilitatea 
şi fecunditatea, „renaşterea” periodică a plantelor şi 
animalelor (cultul fertilităţii şi fecundităţii). 

Schimbările sunt oglindite şi în reprezentările artistice. 
În locul scenelor de vânătoare au apărut reprezentările 
feminine cu caracteristicile fertilităţii accentuate – ca re-
liefuri şi mici statuete. Aceste reprezentări poartă nume-
le de „Venus”, după zeiţa dragostei din epoca romană. 

ArhivA

EvOLUŢiA UNELTELOr

CULTivArEA PLANTELOr Şi
CrEŞTErEA ANiMALELOr

Piatră cioplită şi unelte din piatră şle-
fuită. Piatra era şlefuită mai ales cu 
ajutorul nisipului umed

Comparaţi uneltele din paleo-
litic şi cele din neolitic! Care 

sunt deosebirile fundamentale? 
Care era avantajul realizării unelte-
lor prin şlefuire? La ce se foloseau 
uneltele din imaginea alăturată? [r]

Prezentaţi modul de folosire a plugului! De ce este mai efici-
ent decât sapa? Pe baza imaginii alăturate, expuneţi cum se 

realiza şi utiliza secera! [r]

Începuturile cultivării plantelor

Ce caracter aveau plantele care s-au dovedit a fi cele mai importante în viaţa primelor comunităţi de cultivatori? La ce noi nevoi 
a dus cultivarea plantelor? Numiţi etapele de lucru şi uneltele reprezentate în imaginea de mai sus! [O]

Reconstruirea unui aratru aflat în 
stare fragmentară şi o seceră primi-
tivă cu vârf de obsidian

1

2

3
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Răspândirea culturii neolitice

Sate de cultivatori (8000-6000 î. Hr.)

Primele oraşe

Răspândirea grâului
sălbatic în prezent

Răspândirea orzului
sălbatic în prezent

Răspândirea caprei
sălbatice în prezent

Centrul neoliticului: zona semilunii fer-
tile din Orientul Apropiat

Cu ajutorul schiţei şi a atla-
sului istoric, motivaţi apariţia 

tocmai în Orientul Apropiat a cul-
tivării plantelor şi a creşterii ani-
malelor! Enumeraţi factorii care au 
determinat direcţiile răspândirii cul-
turii neolitice! [O]

Car realizat din lut de la sfârşitul neoliticului (mileniul 3 î. Hr.). Carele reale 
erau realizate din lemn, cel din imagine a fost probabil o jucărie

Care a fost importanţa apariţiei carului? În urma căror descope-
riri tehnice a putut să apară carul? Luând în considerare posi-

bilităţile tehnice, ce rol a avut în epocă transportul pe apă? În cazul 
căror produse a fost determinant transportul pe apă? [O]

Evoluţia olăritului

Descrieţi cele două metode de realizare a vaselor ceramice! Care este mai 
eficientă şi de ce? Care duce la rezultate calitative mai bune? Cum se numesc 

cei care se ocupă cu realizarea vaselor? De ce este aceasta una din cele mai vechi 
meşteşuguri? [r]

4

5

6

APAriŢiA MEŞTEŞUGUriLOr
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EXPLOZiA DEMOGrAFiCĂ

proporţiile populaţiei

perioadă

natalitatea
mortalitatea

numărul locuitorilor
posibile schimbări

viAŢA SPiriTUALĂ

Graficul exploziei demografice.
Numărul naşterilor a fost foarte mare până la apariţia controlului sarcinilor. Femeile, în 
cursul vieţii, năşteau de 8-10 ori. Astfel, creşterea demografică era influenţată în primul 
rând de datele mortalităţii.

Care au fost factorii care au determinat scăderea mortalităţii în neolitic? 
La ce vârstă putea fi cea mai înaltă rată a mortalităţii? Stabiliţi, pe baza 

graficului, perioada exploziei demografice! Finalizaţi, în caiete figura! Sporul 
demografic s-a păstrat atât de înalt în mod constant? [O]

Una dintre cele mai cunoscute statuete din neolitic, Venus
din Willendorf (stânga).

Aceste statuete de mici dimensiuni, dar cu caracteristicile feminităţii ac-
centuate, sunt numite după zeiţa romană a dragostei – Venus. Statueta din 
dreapta se datează în neoliticul târziu şi provine din insulele Mării Egee.

Prezentaţi motivul pentru care se realizau în neolitic astfel de 
statuete! Comparaţi pe Venus din Willendorf cu picturile rupes-

tre din paleolitic! Ce diferenţe observaţi în modul de reprezentare? 
(Ignoraţi deosebirile tematice!) Care ar fi motivul acestui lucru? Com-
paraţi pe Venus din Willendorf cu cealaltă statuetă. Prin ce se carac-
terizează reprezentarea? [r]

POPULAŢIA TERREI
(CONFORM ESTIMĂRILOR LUI DEEVEY)

Perioadă Număr de locuitori
Acum aprox. 300 000 ani În jur de 1 000 000
Acum aprox. 25 000 ani În jur de 3 300 000
În jur de 10 000 î. Hr. În jur de 5 300 000
În jur de 6000 î. Hr. În jur de 86 500 000

Analizaţi datele din tabel! Care 
este tendinţa evoluţiei demografi-

ce? Cum se explică schimbările în pro-
porţie mare? [r]

Stabiliţi care e cea mai probabilă 
dintre posibilele schimbări mar-

cate pe grafic! Folosiţi tabelul! [r]

Vrăjitor reprezentat într-o pictură rupestră din Franţa şi desenul realizat 
după această pictură.

Pe baza veşmintelor şi a mişcării, stabiliţi care este finalitatea 
ritualului magic! [O]

8

7

9

10

11
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Cunoscând procesul antropogenezei, apoi istoria epocii neolitice, putem constata că oamenii au trăit în comuni-
tăţi. În manualul nostru, în cadrul prezentării omului neanderthalian, apare amintită, pentru prima oară, hoarda. 
Apoi, se vorbeşte despre apariţia satelor şi oraşelor în epoca neolitică. Desigur, şi înainte de apariţia omului preis-
toric existau comunităţi ale umanoizilor. La fel precum, numeroase animale, şi maimuţele umanoide (de exemplu, 
gorilele de munte şi cimpanzeii) trăiesc în grupuri. Oare cum arătau comunităţile umane, societatea în paleolitic 
şi cum s-a putut schimba sub influenţa dezvoltării din neolitic? Ce factori, puncte de vedere sunt evidenţiate când 
se caracterizează traiul în comun al oamenilor?

Citiţi câteva descrieri ale relaţiilor existente în societatea epocii! Urmăriţi factorii care 
sunt evidenţiaţi în texte pentru a caracteriza societatea epocii! [r]

„Întemeietorul adevărat al societăţii burgheze a fost primul om care s-a gândit ca, 
încercuind o bucată de pământ, să spună: este al meu şi a găsit suficienţi oameni care 
să îl creadă. De câte păcate, războaie şi crime, de câte nenorociri ar fi fost salvată 
omenirea de cel care atunci, scotea parii, astupa şanţul şi striga celorlalţi: Feriţi-vă 
a asculta de acest impostor! Veţi pieri dacă uitaţi că fructele pământului sunt ale 
tuturor, dar pământul al nimănui!” (Rousseau, gânditor iluminist din secolul al 
XVIII-lea)

Ce imagine a societăţii preistorice ne creionează Rousseau? Pe seama a ce pune destră-
marea sistemului? [r]

„Numărul membrilor unei comunităţi [paleolitice] era de 20-25 de persoane. În 
mare parte a perioadei, principalul mijloc de supravieţuire l-a reprezentat culesul 
practicat de femei, de aceea putem vorbi de o societate matriarhală (bazată pe 
dreptul mamei). Modul de viaţă prădător-migrator nu a permis acumularea, deci 
deosebirile dintre oameni (de exemplu, de avere) nu erau semnificative.” (Text din 
manual, 1992)

„Societatea gentilică a avut două forme: matriarhatul şi patriarhatul. Cea mai 
veche este matriarhatul, când descendenţa se considera pe ramură feminină. Nea-
murile matriarhale se bazau pe rolul economic, social conducător al femeii. La 
finalul neoliticului a apărut patriarhatul, societatea bazată pe drepturile tatălui, s-a 
recunoscut rolul mai mare al bărbaţilor. În această situaţie, descendenţa nu mai era 
urmărită pe ramura feminină.” (Text din manual, 2002)

Cum se raportează unul la altul cele două texte din manuale? După părerea lor, ce a re-
prezentat baza stratificării sociale în preistorie? În prezent, de ce ştiinţa pune sub semnul 

îndoielii faptul că societatea descrisă de aceste texte este reală? Căutaţi alte aspecte care ar 
mai fi putut constitui baza diferenţierilor sociale! [O]

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

Cimpanzei

Pentru animale care sunt avantajele traiului în comunitate şi care sunt dezavantajele? 
Ce diferenţe pot exista între speciile de animale care trăiesc în comunităţi? Ce poate 

sta la baza diferenţei? Maimuţele au proprietate privată? Puneţi alături situaţia comunităţilor 
de animale şi a celor umane timpurii cu imaginea pe care v-aţi format-o despre societatea 
preistorică! [O]

12

14

16
Factorii care au determinat situaţia so-
cială a individului

Căutaţi alţi factori importanţi 
care nu apar în figura de mai 

sus! Dezbateţi, cât de corect este să 
caracterizăm societatea epocii ac-
centuând doar unul dintre factori! 
[O]

13

15

individ
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APARIŢIA METALELOR Odată cu răspândirea cultivării 
plantelor, a început o dezvoltare tot mai alertă. S-au 
perfecţionat uneltele şi, treptat, s-a trecut la utilizarea 
metalelor. Şi prelucrarea metalelor a apărut pentru pri-
ma oară în Orientul Apropiat şi, asemenea civilizaţiei 
neolitice, de aici s-a răspândit.

Primul metal folosit la realizarea uneltelor a fost cu-
prul (epoca aramei/eneolitic, mileniul 4 î. Hr.), deoare-
ce cuprul se găseşte şi în stare nativă şi, fiind un metal 
maleabil, se putea uşor prelucra. Dar tocmai această 
caracteristică a sa a pus piedici posibilităţilor sale de 
utilizare. Prin topire, odată cu dezvoltarea prelucră-
rii metalelor, a apărut aliajul dintre cupru şi cositor, 
bronzul (epoca bronzului, mileniul 3 î. Hr.).

Bronzul permitea realizarea unor unelte şi arme re-
zistente, dar era scump, deoarece se cunoşteau puţi-
ne locuri de extragere a cuprului şi a cositorului. De 
aceea, răspândirea utilizării fierului, de la jumătatea 
mileniului 2 î. Hr., a reprezentat o dezvoltare enormă. 
Minereul de fier se găsea în multe locuri şi în cantităţi 
mari, astfel era mai ieftin, prin urmare putea fi utilizat 
într-o sferă mai largă.

SPAŢIUL MESOPOTAMIEI Teritoriul dintre fluviile Ti-
gru şi Eufrat se numeşte Mesopotamia. Mare parte din 
acest spaţiu este constituit din deşert, semideşert, pes-
te care fluviile au adus, pe o zonă îngustă, mâl fertil, 
iar în sud este câmpie mlăştinoasă. Dinspre est şi nord 
este înconjurat de munţi. Fluviile au permis practica-
rea agriculturii şi în zonele sărace în precipitaţii. Pe 
parcursul istoriei, locuitorii de aici au fost primii care, 
cu ajutorul canalelor, a stăvilarelor, prin practicarea 
irigaţiilor, au transformat pământul în teren fertil.

Pe pământurile irigate au cultivat cereale, fructe, legu- 
me şi au crescut vite şi oi. În afară de acestea, natura a 
oferit trestia, în zonele mlăştinoase şi lutul, în câmpie. Alte 
materii prime, lemnul, piatra şi metalele, lipseau. Aces- 
tea trebuiau obţinute după caz, ori din zona muntoasă 
înconjurătoare, ori prin schimb, din teritorii mai îndepăr-
tate, fapt ce a contribuit la dezvoltarea productivităţii.

ORAŞELE-STATE SUMERIENE Sumerienii s-au aşezat 
în sudul Mesopotamiei la mijlocul mileniului 4 î. Hr. 
În această zonă, necesitatea irigaţiilor a determinat o 
dezvoltare rapidă. Apărarea comunităţilor, construirea 
sistemului de irigaţii şi coordonarea vieţii economice 
putea fi eficientă doar într-un cadru organizat. În mile-
niul 3 î. Hr. au apărut oraşele-state (Ur, Uruk). 

Cum religia a jucat un rol important în organizarea 
comunităţilor, în fruntea oraşelor-state se aflau preoţi-
regi (ensi). Pe lângă grupul restrâns de conducători 
militari şi religioşi, majoritatea societăţii o reprezentau 
oamenii de rând liberi care efectuau munca productivă 
şi se aflau într-o stare generală de subordonare. Sclava-
jul era în forme incipiente, sclavii efectuau doar munci 
ajutătoare (sclavaj familial).

Centralizarea puternică a coordonării a dus treptat 
la despotism: persoana (sau grupul restrâns de persoa-
ne) aflată în fruntea statului avea puteri aproape nelimi-
tate, putea schimba oricând legile şi de aceasta depin-
dea şi punerea în practică a legilor. 

Statul despotic controla în totalitate viaţa economi-
că. Centrul îl reprezenta templul, de aici se coordona 
depozitarea, împărţirea şi comercializarea recoltelor. 
Datorită împărţirii făcute la centru, piaţa avea un rol re-
dus. Organizarea era făcută de funcţionarii statului, iar 
producţia era realizată de oamenii de rând liberi. Acest 
model de organizare se numeşte economie teocratică 
(economie de templu). 

Istoria Mesopotamiei a fost influenţată în mod con-
siderabil de faptul că, în acest spaţiu, clima a devenit 
tot mai uscată, a înaintat deşertul. Populaţiile de cres-
cători de animale (nomade) din jur au fost nevoite să 
se aşeze în apropierea celor două fluvii. Respingerea 
atacurilor lor a fost îngreunată de faptul că oraşele-
state sumeriene se luptau frecvent şi între ele pentru 
obţinerea de pământuri fertile. 

PĂMÂNTUL POPULAŢIILOR CE SE SUCCED Irigaţi-
ile continue au distrus în cele din urmă solurile su-
merienilor. Conţinutul de calcar al apei de irigaţii, s-a 
adunat în sol datorită evaporării puternice (salinizare), 
iar pământurile arabile au devenit nefertile. Centrul de 
greutate al economiei s-a mutat treptat spre nord, spre 
terenurile care mai puteau fi irigate, loc unde trăiau 
populaţiile nou-venite. 

În a doua jumătate a mileniului 3 î. Hr. akkadienii, 
populaţia aşezată la nord de Sumer, au întemeiat ora-
şul Akkad. Regele lor (Şarrukin) a unificat mare parte 
din teritoriul Mesopotamiei. Dar atacurile unor noi 
popoare nomade care se retrăgeau din faţa secetei, au 
distrus statul creat de el. 

CULTURA MESOPOTAMIEI Ocuparea oraşelor sume-
riene nu a însemnat distrugerea culturii create de ele. 
Atât akkadienii, cât şi populaţiile care le-au urmat, au 

3. Primele civilizaţii: Mesopotamia

În sudul Mesopotamiei, condiţiile naturale au permis dezvoltarea agriculturii bazate pe irigaţii.
Coordonarea vieţii economice, a lucrărilor şi apărarea comunităţii au făcut necesară crearea unei noi structuri, a statu-
lui. Aceasta a condus şi la apariţia scrisului.
În fruntea oraşelor-state sumeriene se aflau marii preoţii care coordonau, împreună cu preoţii şi funcţionarii, activitatea 
oamenilor de rând liberi.
Lipsa unităţii, atacul popoarelor migratoare şi schimbările nefavorabile ale condiţiilor de mediu au dus la distrugerea 
Sumerului, dar elemente ale culturii lor (scrierea cuneiformă, religia, arhitectura) au fost preluate de popoarele care 
s-au stabilit pe acest teritoriu în perioada următoare.
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preluat trăsăturile de bază ale civilizaţiei lor. În acest 
mod, cultura sumeriană a devenit baza culturii meso-
potamiene, pe care populaţiile stabilite aici au dezvol-
tat-o pe mai departe. 

Sarcinile statului (coordonare, evidenţa recoltei şi a 
impozitelor etc.) au făcut necesară apariţia scrisului. 
Realizarea sumerienilor şi a popoarelor de mai târziu 
din Mesopotamia o reprezintă scrierea cuneiformă, 
care se folosea şi în epoca persană. Sumerienii deja la 
sfârşitul mileniului 4 î. Hr. cunoşteau arta scrisului. La 
început, semnele reprezentau lucruri concrete (obiec-
te, fiinţe vii etc.), într-o formă simplificată (pictogramă). 
Pe parcursul evoluţiei, semnificaţia reprezentării s-a 
îndepărtat tot mai mult de desen. Un semn reprezen-
tând cuvinte dintr-o silabă a început să fie folosit în alte 
concepte, conform formei lor fonetice. Ca rezultat al 
acestei evoluţii s-a format scrierea silabică. 

În Mesopotamia, în lipsă de alte materiale, se scria 
pe lut, iar textele mai importante erau arse. Acest lucru 
a făcut posibilă păstrarea a numeroase izvoare meso-
potamiene. (Un rol l-au avut şi incendierile accidentale 
sau provocate de duşmani.)

Statul despotic a avut nevoie de numeroşi scribi (cu-
noscători ai scrisului). În acest scop au înfiinţat şcoli 

care se numeau „case ale tablei” (edubba). Ca exerciţiu, 
elevii trebuiau să copieze texte de mari dimensiuni (de 
ex. Epopeea lui Ghilgameş), astfel din materialul frag-
mentar s-a putut reconstrui arta sumeriană a scrisului.

RELIGIA Ca şi în alte domenii ale culturii, şi în cel al 
religiei rolul sumerienilor a fost decisiv. Lumea rigu-
roasă a credinţelor lor cu sute de zei a supravieţuit. Zeii 
lor erau reprezentaţi ca fiind şi nemiloşi. Una din tră-
săturile caracteristice ale credinţelor mesopotamiene 
o reprezintă rolul important al previziunilor. Încercau 
să afle viitorul pe baza observaţiilor fenomenelor natu-
rale. Astfel, s-au adunat numeroase cunoştinţe, experi-
enţe, care au avut o influenţă benefică asupra dezvol-
tării ştiinţelor (astronomie, matematică).

Sumerienii foloseau un sistem de numărătoare şai-
zecesimal, dovedită până azi de împărţirea în 360 de 
grade a cercului, ca şi unităţile măsurării timpului (ora, 
minutul, secunda). Cunoşteau înmulţirea, împărţirea, 
foloseau un calendar împărţit în douăsprezece luni, 
unde o dată la şase ani o lună complementară corecta 
diferenţa dintre anul lunar şi cel solar.

Cele mai importante clădiri ale acestui spaţiu au fost  
templele-turnuri (ziggurate) construite din lut. 

ArhivA

APAriŢiA METALELOr

Topoare din fier, piatră şi cupru. Toporul din 
piatră descoperit în Franţa a fost realizat în jur 
de 3000 î. Hr., cel din cupru din Grecia provine 
de la jumătatea mileniului 3 î. Hr., iar toporul  
viking din fier este din sec. X d. Hr. 

Observaţi asemănările existente între 
cele trei unelte realizate din materi-

ale diferite! Căror factori li se datorează? 
De ce a reprezentat o evoluţie schimba-
rea materialelor din care au fost realizate 
uneltele (piatră-cupru, bronz-fier)? Care 
sunt factorii care au putut grăbi, respectiv 
întârzia trecerea la folosirea unor materi-
ale noi? [O]

Răspândirea metalelor

Explicaţi, de ce cercetăm răspândirea acestor trei metale? Urmăriţi pe hartă răspândirea 
în spaţiu şi timp a fiecărui metal! Observaţi asemănările şi explicaţi motivele acestora! 

Comparaţi modul de răspândire a culturii neolitice şi a culturilor metalelor! [r]

1

2

Cupru Bronz Fier 
mileniul 6-5 î. Hr. 
mileniul 4 î. Hr. 
mileniul 3 î. Hr. 
mileniul 2 î. Hr. 
mileniul 1 î. Hr. 
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SPAŢiUL MESOPOTAMiEi

Teren irigabil

Teren în curs de
salinizare

Deşert

Popoare din pustă

Hotarele Imperiului
Vechiului Babilon

Rute comerciale

Golful Persic
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Babilon

Agade

Uruk

Ur

Kiş

Tigru

Eufrat

 Tipuri de cereale

Metale

Lemn

Piatră

Mesopotamia 

Enumeraţi factorii care au per-
mis apariţia în Sumer a agri-

culturii bazate pe irigaţii! Ce a dus 
la salinizarea terenurilor irigate? Fa-
ceţi o paralelă între traseul rutelor 
comerciale şi condiţiile geografice! 
Numiţi mărfurile mai importante 
dintre cele transportate pe diversele 
rute! Pe baza hărţii, stabiliţi care au 
fost factorii care au dus la decăde-
rea Sumerului! Care au fost acele 
fenomene care au determinat po-
pulaţiile din jurul Mesopotamiei să 
pătrundă mereu în teritoriul dintre 
cele două fluvii? [r]

ţări străine stat (templu) terenurile templului sau
ale conducătorului

lemn, piatră, metal

alim
ente

funcţionari
depozit

recolta

recoltă

alimente

produse finite

produse finite

m
aterii prim

e

m
unci com

unitare

unelte

recoltă (im
pozit)

m
unca

meşteşugari oameni liberi de rând cultivatori

Enumeraţi lucrările de pre-
gătire a solului din lumea su-

meriană! Adunaţi din text diferitele 
unelte şi metode! Interesaţi-vă, apoi 
comparaţi acestea cu unelte şi me-
tode de astăzi! Cui i se adresa textul 
studiat? Alegeţi un alt grup-ţintă şi 
rescrieţi textul conform acestuia! 
[r]

Modul de desfăşurare al economiei de templu

Ce roluri îndeplinea economia de templu? De ce întărea acest sistem pu-
terea statului? Urmăriţi posibilul drum parcurs de un sac de grâu obţinut 

de un om de rând! [r]

„Sunt Şarrukin, regele cel puternic, regele din Ak-
kad.

Mama îmi este Enitum, tatăl nu mi-l cunosc.
Fraţii tatălui meu iubesc munţii.
Oraşul meu este Azupiranu, care se află pe malul 

Purattului.
Mama mea, Enitum, m-a zămlisit, m-a născut în 

taină,
M-a aşezat înt-un coş de papură şi cu smoală a 

pecetluit capacul coşului,
M-a aruncat în râul care nu m-a înghiţit,
Râul m-a dus la Akki, sacagiul
Akki, sacagiul, m-a adoptat, m-a crescut,
Akki, sacagiul, m-a făcut grădinarul său,
pe când eram grădinar Iştar [zeiţă din Mesopota-

mia] s-a îndrăgostit de mine.” 
(Legenda lui Şarrukin)

De unde provenea Şarrukin ? Care parte a textului 
răspunde acestei întrebări ? Comparaţi această în-

tâmplare cu istoria biblică a lui Moise, ca şi cu mitul ro-
man al lui Romulus şi Remus! [O]

OrAŞELE-STATE SUMEriENE
„Când te apuci de munca pământului tău, stai cu ochii 
deschişi pe şanţurile, canalele şi stăvilarele sistemului 

de irigaţii: când îţi inunzi terenul, să nu fie prea mare cota apei, când scurgi apa de 
pe teren, să fii atent ca terenul să fie suficient de umed. Să îl calce boii cu copitele 
înfăşurate, iar dacă au scos bălăriile şi au îndreptat suprafaţa cu brazde mari, şi tu 
însuţi să mai îndrepţi perfect, cu sapa îngustă (...) Apoi, cu o sapă să afâni urma co-
pitelor, apoi nivelează şi locul lor (...) Plugul este cel care menţine viaţa! De aceea 
lucrează pământul cu plugul de spart brazde, apoi ară de mai multe ori cu plugul 
ce se adânceşte mai puţin. După ce solul a fost grăpat, de trei ori consecutiv greblat, 
iar bulgării mărunţiţi cu maiul de lemn: Să-ţi fie de folos mânerul curelei. Nu su-
porta lenea, aşează-te lângă muncitori în perioada muncilor şi nu permite pauze...” 
(Tăbliţă de lut din Sumer)

3

5

6

4
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CULTUrA MESOPOTAMiEi
„Fiu al casei tablei: vino aici, la mine, să îţi spun şi ţie 
ceea ce mi-a spus şi mie maestrul meu! Cândva eram 

şi eu frate mai mic, ca tine; şi lângă mine au repartizat un frate mai mare. Maestrul 
mi-a dat munca unui bărbat matur – mă legănam, ca un fir de trestie tremurătoare, 
dar îmi făceam munca cu hărnicie, nu eram indiferent la vorba maestrului meu, nu 
mergeam după capul meu, fratele meu mare era mulţumit de activitatea mea; se 
bucura pentru că eram umil în faţa sa, şi în aşa mod vorbeam cu el încât să fie în 
favoarea mea. Orice muncă îmi dădea, o executam, făceam totul corect, îi urmam 
blând poruncile.

El îmi conducea mâna pe lut, el mă învăţa cum să mă comport; el mi-a deschis 
gura să vorbească; el mi-a dat sfaturi bune; el mi-a deschis ochii asupra regulilor, 
asupra a ceea ce conduce pe oamenii perfecţi. Secretul este hărnicia, pierderea 
timpului e un păcat; dacă elevul pleacă, pierde timpul dedicat lecţiilor, vorbeşte cu 
el pe un ton de reproş – deoarece dacă ar lăuda ceea ce ştie, alţii s-ar mira.” (Tăbliţă 
de lut sumeriană)

Definiţi cu conceptul de astăzi casa tablei! Ce metode se foloseau aici pentru a obţine 
rezultate mai bune? Comparaţi pretenţiile sumeriene cu principiile şi metodele educa-

ţionale de astăzi! [C]

Ruinele zigguratului din Ur

Ce funcţii avea zigguratul? Pe 
baza imaginilor şi a schiţei de 

hartă stabiliţi din ce material şi cum 
au fost construite zigguratele? [C]

Tăbliţă de lut cu text scris cu cune-
iforme. Tăbliţele de lut erau de mici 
dimensiuni, iar semnele erau realizate 
cu beţe cu secţiune triunghiulară. Tă-
bliţele erau uscate la soare, iar textele 
mai importante erau arse.

Stabiliţi în ce direcţie se scria 
cu cuneiforme (de la dreapta 

la stânga sau de la stânga la dreap-
ta)! De ce tăbliţele aveau dimensi-
uni mici? Ce relaţie se poate stabili 
între numărul obiectelor păstrate şi 
materialul lor? [r]

Cum se realizau cuneifor-
mele? [r]

„Dintr-o dată , zeii cei mari hotărâră să dezlănţuie potopul (...)
Zeul Ea cel înţelept se sfătuieşte cu al său fiu, iar sfătuindu-se,
au hotărât. Ea a strigat spre bordeiul din trestie:
„Omule din Şurippak, fiu al lui Ubar-Tutu,
dărâmă-ţi casa, fă-ţi o corabie, 
lasă bogăţiile, cată să-ţi scapi viaţa,
dispreţuieşte bunurile pământeşti, păstrează-ţi vie suflarea vieţii,
şi încarcă în corabie orice sămânţă de viaţă!”
Când se iviră primele licăriri ale zorilor, 
am început să duc la îndeplinire porunca lui Ea.
I-am pus la muncă pe cei din tribul meu.
Pentru lucrători am pus să se taie boi 
Şi să se înjunghie oi în fiecare zi.
Cu must, cu vin roşu, cu ulei şi cu vin alb din belşug,
i-am îndestulat pe meşteşugari.
S-a dat o petrecere ca la Anul Nou.

rELiGiA

Procesiunea luptătorilor sumerieni la mijlocul mileniului 3 î. Hr.

Caracterizaţi echipamentul armatei sumeriene! Analizaţi caracteristicile reprezentărilor 
umane din Sumer! [r]

7

8

9
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Am făcut miruirile cuvenite şi am lăsat apoi mâinile să se odihnească.
Am deschis cutiile cu alifii ce valorează o avere,
şi am permis tuturor să-şi înmoaie mâinile în ele.
Şi deşi am lucrat sărbătorind, cu mâinile uşoare, totuşi corabia
A fost gata în timp (…)
Am încărcat corabia cu tot ce aveam:
am încărcat-o cu toţi banii pe care îi agonisisem,
am încărcat-o cu tot aurul pe care-l stăpâneam,
am încărcat-o cu tot ceea ce era dătător de viaţă:
mi-am urcat pe corabie toate neamurile şi prietenii,
am urcat câte o pereche din fiecare specie de pe pământ, 
precum şi slugile şi pe toţi meşteşugarii.
Am avut grijă ca nicio meserie importantă să nu rămână nereprezen-
tată.
Corabia pe care am construit-o era plină ochi
lângă leul închis în cuşcă stătea mielul
boul sălbatic tresare, balele îi curg, lângă el se află, cu piciorul legat
se zbate vultanul, aripile sale aproape fac nava să zboare.
Şase zile şi şase nopţi,
A bătut vântul, potopul vijelios a culcat totul la pământ.
Când în sfârşit a venit ziua a şaptea,
furtuna a slăbit, în lupta pe care o purtase.
S-a liniştit marea, a tăcut vântul năprasnic şi a încetat potopul!
Am cercetat cu de-amănuntul zările la marginea mării,
O insulă se înălţa, corabia a tras la mal lângă muntele Nitsir.
Când a sosit ziua a şaptea,
am dat drumul unui porumbel şi l-am lăsat să plece.
Porumbelul s-a dus, apoi s-a întors la corabie,
negăsind niciun loc să se aşeze, a făcut cale întoarsă.
În a opta zi am dat drumul unei rândunici şi am lăsat-o să plece.
Rândunica s-a dus, apoi s-a întors înapoi la corabie;
negăsind niciun locşor unde să se aşeze, a făcut cale întoarsă.
Când soarele s-a înălţat a zecea oară deasupra muntelui Nitsir
am dat drumul unui corb şi l-am lăsat să plece.
Corbul s-a dus, iar văzând că apele secaseră,
A început să caute de mâncare, zburând de colo-colo, croncănind şi 
nu a mai făcut cale întoarsă.” 

(Mitologie sumeriană)
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Scrierea a apărut odată cu categoriile sociale şi cu statul. Apariţia sa este strâns legată de cerinţele economiei şi 
ale administraţiei.

Dezbateţi, de ce a fost necesară scrierea? Prezentaţi, în ce măsură apariţia sa se leagă de dezvoltarea economică şi formarea 
statului! Se condiţionează una pe cealaltă, sau unul din factori îl precede pe celălalt? [S]

Care au fost etapele decisive ale evoluţiei 
scrierii în Mesopotamia? Cu ajutorul schiţei 

identificaţi momentul cronologic corespunzător 
fiecărei etape! [r]

SENSIMAGINE

URUK

în jur de 3300 î. Hr.

SUMERUL
CLASIC

în jur de 2400 î. Hr.

AKKAD-UL
VECHI

în jur de 2200 î. Hr.

BABILONUL
VECHI

în jur de 1700 î. Hr.

gât – cap

pasăre şezând

cap de taur

pârâu sau apă

cap,
de la

pasăre

bou

apă,
sămânţă,

tată,
băiat

Apariţia cuneiformelor

Stabiliţi, ce perioadă cuprinde tabelul care 
prezintă schimbările? Prin ce schimbări a 

trecut conţinutul şi forma semnelor de scriere? Ce 
factori istorici au contribuit la aceste transformări? 
Daţi exemple concrete! [O]

De ce au fost oamenii pedepsiţi de către zei 
prin potop? Comparaţi această istorisire cu 

evenimentele şi motivele potopului din Biblie! Pe 
baza izvorului, caracterizaţi economia sumeriană! 
[r]

scriere cu 
pictograme

scriere cu
cuvinte

scriere 
silabică

Sumerieni care duc daruri zeilor

Cum se numeşte ritualul vizibil pe basoreli-
ef? Care era rolul lui în credinţa şi în viaţa 

fiecărei persoane? Ce anume de pe basorelief de-
monstrează umilinţa omului în faţa zeului? [r]
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