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Manualele seriei Istoria bazată pe izvoare, încearcă să prezinte trecutul bazându-se pe surse istorice 
şi dau posibilitatea ca lecţia de istorie să se centreze pe activitatea elevilor. Noutatea seriei nu constă în 
faptul că volumele conţin numeroase izvoare, ci este reprezentată de cantitatea materiei şi structura 
manualelor care lasă suficient timp şi oferă o metodă potrivită analizei izvorului istoric.

Fiecare lecţie constă din trei părţi. Partea care cuprinde forma tradiţională a manualului oferă, pe 
scurt, făcând conexiunile necesare, cunoştinţele de bază necesare interpretării izvoarelor istorice şi a 
formării unei gândiri istorice moderne.

Arhiva cuprinde cel puţin 10-12 izvoare diferite pentru fiecare lecţie (texte, planşe, reconstruiri grafice, 
hărţi, schiţe, diagrame). O calitate a manualului de clasa a 9-a îl reprezintă materialul bogat de istoria 
culturii, de exemplu poate fi foarte bine urmărită evoluţia scrisului. Temele legate de izvoare ajută elevii 
să-şi însuşească aptitudinile necesare înţelegerii trecutului istoric (utilizarea izvoarelor istorice, a unui 
limbaj specific, orientarea în spaţiu şi timp, expunerea factorilor care determină desfăşurarea eveni-
mentelor etc.) şi, în final, să cunoască în profunzime tema sau epoca aflată în discuţie. 

Partea Puncte de vedere face posibilă abordarea din mai multe unghiuri a unei probleme istorice, a 
unui fapt controversat.

Tabelul cronologic sincron care completează volumul asigură o orientare rapidă şi uşoară. Seria manu-
alelor noastre îi ajută şi stimulează pe profesorii de specialitate să-şi formeze şi să utilizeze deprinderile 
care sunt în ton cu noile cerinţe ale examenelor, să prelucreze materia într-un mod mai complex. 

Câteva date privind manualul pentru clasa a 9-a

 40 de lecţii – doar 50 de pagini de materie de învăţat 
 aproximativ 260 de izvoare sub formă de text 
 286 de planşe, 81 de hărţi, 65 de figuri 
 peste 1000 de întrebări şi probleme 
 conţinutul izvorului este marcat prin culoare 
 competenţele ce pot fi dezvoltate prin izvorul istoric sunt semnalate prin pictograme 
 modurile prin care se recomandă prelucrarea izvoarelor sunt marcate de litere
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centrată pe activităţi
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Predarea/ învăţarea istoriei Predarea/ învăţarea istoriei 
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ticului britanic Lusitania, opinia  
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Forum de discuţii
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Roma, cu trenul.     Continuă 
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„În lumea de azi dezvoltarea circulaţiei şi comunicaţiei are ca rezultat influenţe reciproce mai dese, 
mai intense, mai simetrice şi mai bine delimitate între oameni aparţinând diverselor civilizaţii. Ca 
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Prefaţa

Dragi elevi! Cu acest manual şi cu următoarele volume 
ale seriei „ Istoria bazată pe izvoare”, pornim pe un 
nou drum în cunoaşterea interesantei lumi a trecutului. 
Mare parte a cunoştinţelor noastre le descoperim din 
surse istorice, prin muncă independentă sau colabo-
rând cu colegii. Dacă răsfoim manualul, vom vedea ce 
vastă este lumea izvoarelor istorice: de acestea aparţin 
nu numai textele interesante, ci şi imaginile, hărţile, 
figurile şi tabelele, diagramele care conţin diverse in-
formaţii. A lucra cu acestea este mult mai interesant 
decât a petrece timpul memorând date lexicale. Nici 
la examenul de bacalaureat cu care se încheie studiile 
liceale, nu se aşteaptă de la noi în primul rând cunoş-
tinţe despre evenimente, ori date, ci se verifică modul 
în care pot fi folosite cunoştinţele obţinute la ora de 
istorie. Suntem oare în stare să tragem concluziile po-
trivite din textele izvoarelor, imagini, hărţi, figuri; de 
ce factori ţinem cont la judecarea unui eveniment sau 
a unei personalităţi istorice; oare suntem în stare să ne 
formulăm o părere independentă, bine fondată, iar în-
tr-o dispută să argumentăm în susţinerea ei. Manualul 
nostru contribuie multilateral la dezvoltarea acestor 
competenţe. Pregăteşte pentru examenul de bacalau-
reat, atât la nivel mediu cât şi superior. 

Cunoaşterea istoriei bazată pe izvoare este condiţio-
nată de mai multe lucruri. Sunt importante anumite cu-
noştinţe de bază: fără acestea nu avem acces la izvorul 
istoric. Este nevoie şi de mult timp şi de mult exerciţiu. 
Toate acestea sunt asigurate de manualul nostru, prin 
conţinutul şi prin structura sa modernă. 

Manualul este structurat în cinci mari capitole, iar în 
cadrul acestora, patruzeci de lecţii. Lecţiile se împart în 
trei părţi: după textul autorului, de aproximativ o pagi-
nă şi jumătate, urmează Arhiva care conţine izvoarele, 
figurile, hărţile schematice şi imaginile ce urmează a fi 
prelucrate de elevi, apoi Punctele de vedere care per-
mit „foraje la mari adâncimi” în trecut. Să le trecem în 
revistă, pentru a vedea în ce măsură aceste părţi ajută 
în procesul de învăţare. 

Textul autorului ne aminteşte cel mai mult de ma-
nualele tradiţionale. Acesta conţine tot ceea ce trebuie 
efectiv învăţat – conform cerinţelor programei şcolare 
şi ale examenului de bacalaureat. Textul autorului dez-
bate concentrat şi logic acele fapte şi relaţii care sunt 
în mod imperios necesare înţelegerii epocii, respec-
tiv a temei date, precum şi analizei izvoarelor legate 
de temă. Lungimea textului nu depăşeşte o pagină şi 

jumătate, mai degrabă e doar de o pagină. Învăţarea 
este uşurată de faptul că cele mai importante corelaţii 
şi materialul lexical necesar examenului de bacalaure-
at (date, concepte, topografie) au fost evidenţiate prin 
caractere aldine. 

Poate unii cred că textul autorului conţine mai pu-
ţin material lexical decât ar fi necesar. Pentru a-i linişti 
subliniem că materialele de studiu absolut necesare 
examenului de bacalaureat (nivel mediu şi superior) 
se găsesc pe deplin în manual. Însă, fără diminuarea 
semnificativă a textului ce trebuie realmente învăţat 
nu ar avea rost structura nouă a manualului nostru, 
deoarece însuşirea a numeroase informaţii lexicale ar 
lua din timpul necesar analizei izvoarelor. Îndelungata 
experienţă de profesor l-a convins pe autor că puţinul 
este adeseori mai mult, dacă într-adevăr acesta asigură 
elevilor cunoştinţe aplicabile. Dintr-o cantitate mare de 
informaţii este mai greu a extrage esenţialul, a desco-
peri corelaţiile. De menţionat că pentru elevii serios 
interesaţi de istorie există posibilitatea obţinerii de in-
formaţii din lucrările de specialitate şi de pe Internet. 
(Deoarece materialul de pe Internet se schimbă rapid, 
ni se pare inutilă oferirea de linkuri.) 

Cea mai extinsă parte a lecţiilor o reprezintă Arhiva. 
Izvoarele scrise, imaginile, figurile şi hărţile din această 
parte sunt prelucrate la orele de clasă. Astfel ni se vor 
dezvolta competenţele necesare pentru cunoaşterea şi 
înţelegerea trecutului, iar cunoştinţele dobândite din 
textul autorului vor fi îmbogăţite cu detalii esenţiale şi 
interesante. Chiar şi ca elev trebuie să percepem sensul 
acestei sarcini frumoase, dar complicate şi de durată. 
Să nu credem că este pierdere de timp ca să căutăm 
din izvoare, prin muncă susţinută, esenţa unui concept 
sau legităţile unui proces. Pare că e mult mai uşor să în-
văţăm definiţia unui concept sau descrierea unui pro-
ces, dar acesta e doar un beneficiu aparent! Deoarece, 
nici la examenul de bacalaureat, nici în viaţă nu avem 
nimic de câştigat dacă doar reproducem părerea alto-
ra. Gândirea independentă este mai importantă. Pentru 
aceasta e esenţial să stăpânim competenţele necesare 
adunării, prelucrării şi interpretării informaţiilor. Con-
statarea des citată a lui Herodot că istoria este învă-
ţătoarea vieţii e valabilă şi în acest context. Cel care 
la ora de istorie învaţă să desluşească esenţa unui text 
realizat cu sute sau mii de ani în urmă, intenţiile auto-
rului acestuia, acela învaţă să înţeleagă mai multe şi 
din ştirile de astăzi. Analiza vechilor clădiri, statui, ne 
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6 / Prefaţa

deprinde să căutăm şi mesajul operelor de artă con-
temporane. 

Ne-am străduit ca analiza izvorului să fie variată şi 
interesantă. Manualul conţine izvoare scrise de tipuri 
şi cu teme diferite, diverse feluri de hărţi, modalităţi 
multiple de ilustrare, fotografii şi numeroase tipuri de 
reprezentări grafice. La prima vedere, materialul din 
Arhivă – în opoziţie cu textul autorului – pare a fi mai 
mult. Însă să nu uităm că Arhiva nu este material de 
învăţat, ci serveşte ca, prin analiza sa, să ne formulăm 
o imagine mai nuanţată asupra temelor discutate şi o 
părere proprie. 

Prelucrarea izvoarelor este ajutată întotdeauna de 
întrebări, probleme, care, la fel ca izvorul, înseamnă 
doar ofertă. Cel mai bine este dacă ne punem noi înşi-
ne întrebări, aceasta înseamnând că tema ne interesea-
ză şi o abordăm într-un mod cu adevărat creativ. 

Învăţarea şi orientarea în Arhivă sunt înlesnite de 
faptul că izvoarele au fost grupate în funcţie de sub-
capitolele textului autorului şi, la fiecare lecţie, au fost 
numerotate. Culoarea numărului de ordine indică, tot-
odată, caracteristicile de conţinut ale izvorului istoric, 
pictogramele corespunzătoare întrebărilor, probleme-
lor marchează competenţele ce urmează a fi dezvol-
tate conform cerinţelor examenului de bacalaureat. 
(Legenda se găseşte la finalul introducerii.) La sfârşitul 
problemelor, literele din paranteze drepte recomandă 
modurile de prelucrare. Utilizarea acestor notaţii nu 
este obligatorie, dar poate fi de folos. Şi aceasta pentru 

că principala regulă în analiza izvorului istoric este să 
abordăm o temă în mod creativ şi cu interes. Astfel re-
zultatele nu vor întârzia să apară.

A treia unitate a lecţiilor o reprezintă Punctele de 
vedere. În această parte putem cunoaşte, prin interme-
diul izvoarelor, chestiuni, probleme interesante, care 
eventual depăşesc ca şi conţinut cerinţele programei 
de învăţământ. Punctele de vedere ajută cel mai mult 
la dezvoltarea capacităţii de formulare a unor păreri 
proprii şi nuanţate. Putem cunoaşte lecţie de lecţie 
probleme (de ex. teoria daco-romană), personalităţi (de 
ex. Alexandru cel Mare) sau fenomene (de ex. func-
ţionarea democraţiei) controversate, abordate din mai 
multe puncte de vedere, întrebările ivite putând provo-
ca discuţii.  

Partea de Puncte de vedere arată cel mai bine cât de 
diferit poate fi apreciată o problemă , ori un fenomen 
istoric. Cui nu îi place să discute, să cunoască puncte 
de vedere interesante, contradictorii şi să îşi formuleze 
o părere despre acestea? Prin dezbateri putem învăţa să 
respectăm părerea celuilalt, deoarece aceea nu e nea-
părat greşită, ci doar se bazează pe alte sisteme de va-
lori şi abordează problema din alte puncte de vedere. 
Iar dacă în dezbatere ne apropiem de colegul nostru cu 
răbdare, cu toleranţă, poate acesta va fi şi mai deschis 
faţă de noi. 

Vă doresc cu drag spor la învăţat şi cât mai multă 
bucurie în descoperirea istoriei!

Száray Miklós

istorie politică, evenimenţială, statală, a dreptului şi
instituţională;

istorie socială, a modului de viaţă, a mentalităţii şi a
culturii;

istorie a economiei, a tehnicii, cultura mediului;

istorie a ideilor şi a religiilor. 

1

1

1

1

  Caracteristicile de conţinut 
ale izvoarelor

utilizarea şi evaluarea surselor istorice;

utilizarea limbajului de specialitate;

orientarea în timp şi spaţiu;

dezvăluirea factorilor care influenţează eveni-
mentele.

[ R ] =  rezolvarea temelor de către elevi, individual, în 
perechi sau în grup;

[ C ] =  muncă de culegere, individuală sau colectivă;
 

[ O ] =  prezentare orală (scurtă expunere, 
dezbatere,discuţie);

[ S ] = lucrare în scris (eseu, proiect, temă de casă).

Competenţe care urmează
a fi dezvoltate

Modurile recomandate de prelucrare a temelor

Notaţiile aplicate în manual
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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 

Preistoria şi Orientul Antic I
C
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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

2

3
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[an] 

50 000

100 000

1,5 milioane

2 milioane

10–15 milioane

30 milioane

70 milioane

mamifere

primate

maimuţă egipteană

m
aim

uţe maimuţa de pădure

Proconsul
maimuţe umanoide

cim
panzeul

gorila

orangutanulgibonul

maimuţa
sudică

Homo habilis
(omul muncitor)

Homo erectus
(omul vertical)

omul de
Cro-Magnon

omul neanderthalian
/de Neanderthal

omul de astăzi

m
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ed
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si
re

a 
fo

cu
lu

i
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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

E

R
I

C
A

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

8

9

10

11
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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)

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

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]
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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

10

11
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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)

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

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]

12
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1–104 korr 6   33353 Töri 9 román.indd   21 19/11/09   19:52:55



22 / Preistoria şi Orientul Antic

IMPERIUL VECHIULUI BABILON Atacurile populaţii-
lor nomade au devastat satele, oraşele, a fost stricat sis-
temul de irigaţii. Nemulţumirile cauzate de foamete au 
dus la starea de război, apoi la ridicarea de noi oraşe-
state, la formarea de noi imperii. În Mesopotamia doar 
statele bine organizate au putut asigura aprovizionarea 
locuitorilor. 

În secolul XVIII î. Hr. Babilonul (Bab-ili = Poarta 
Zeului), situat pe malul Eufratului, a devenit cel mai 
important centru. Aici se afla una din minunile Anti-
chităţii, turnul biblic al lui Babel, templul-turn enorm, 
cu şapte etaje. Conducătorii oraşului au unificat din 
nou întregul teritoriu al Mesopotamiei şi au făcut din 
imperiul lor (Imperiul Vechiului Babilon) unul dintre 
cele mai puternice state din Orientul Apropiat. Dintre 
ei s-a remarcat Hammurapi (sec. XVIII î. Hr.), care a 
pus să fie redactat cel mai important cod de legi din 
epocă. 

LEGILE LUI HAMMURAPI Codul de legi se baza pe 
precedente sumeriene şi akkadiene. Cea mai cunoscu-
tă mărturie scrisă din Mesopotamia antică nu conţine 
legi cu caracter obligatoriu şi nici formulări cu caracter 
general, ci este colecţia „Verdictelor drepte”. Juriştii 
regelui le-au ales dintre cazurile din epocă pentru a 
servi ca precedent următoarelor verdicte. Izvorul repre-
zintă penultima staţie a drumului care duce spre rea-
lizarea codurilor de legi scrise (codificare) cu caracter 

general. Este de o valoare inestimabilă pentru că putem 
să ne formăm o imagine în legătură cu relaţiile sociale 
ale epocii, mai ales despre relaţiile de proprietate. 

Textele ne înfăţişează rolul conducător al palatului 
(regele) şi al templului (preoţimea) şi protejarea nobi-
lilor. Numărul articolelor care se referă la situaţia ma-
jorităţii populaţiei, reprezentată de oamenii de rând 
liberi şi de cei semiliberi (muşkenum) – aflaţi într-o 
situaţie apropiată cu a primilor, reflectă clar statutul 
acestei categorii. Găsim referiri şi la sclavie în general 
şi la sclavia rezultată din datorii. Diferenţierile soci-
ale sunt reflectate în pedepsele diferite prevăzute în 
funcţie de categoria socială din care făceau parte cei 
implicaţi. Pedepsele erau, în general, foarte aspre, ma-
joritatea prevedeau condamnarea la moarte. 

În mare parte prin pedepse se aplica principiul ochi 
pentru ochi, dinte pentru dinte (legea Talionului) ceea 
ce reflectă o concepţie de drept mai puţin evoluată. Un 
pas înainte l-a reprezentat prevederea privind răscum-
părarea pagubei provocate – ceea ce apare, de aseme-
nea, în texte. Anumite noţiuni (de exemplu: dovedire, 
acuzator, martor, minor) fac dovada unei vieţi juridice 
dezvoltate. Familia se afla sub autoritatea tatălui care 
se comporta faţă de membrii familiei ca şi cu proprie-
tatea sa. Era anume apărat faţă de copiii săi.

Verdictele lui Hammurapi se refereau în primul rând 
la apărarea proprietăţii, lipsesc exemplele referitoare la 
stat, viaţa statului.

4. Codul lui Hammurapi

Imperiul Vechi al Babilonului şi-a atins epoca de aur în timpul domniei lui Hammurapi. Acum a fost creat primul Cod 
de legi din acest spaţiu. 
Acest Cod de legi este o etapă importantă în drumul care va duce la legislaţia cu caracter obligatoriu.
Din texte ni se înfăţişează trăsăturile specifice ale societăţii diferenţiate din punctul de vedere al dreptului şi averii.
În acest cod găsim amestecate vechile cutume şi un punct de vedere mai evoluat privind dreptul.

ArhivA

„(…) Când zeul Marduk m-a trimis pentru a guverna oamenii, a vindeca rănile 
ţării: am pus pe limba ţării dreptatea şi dreptul şi prin asta am ajutat oamenii. 
Atunci am dat ordin ca:

1. Dacă un om liber îl acuză de crimă pe alt om liber, dar nu poate să o dove-
dească, acuzatorul să fie omorât.

2. Dacă un om liber se prezintă ca martor într-un proces şi nu poate dovedi 
cele spuse: dacă procesul are legătură cu viaţa, cel în cauză să fie ucis. (…)

8. Dacă un om liber a furat un bou, sau o oaie, sau un porc: dacă acesta este al 
templului sau al palatului, să îl dea înapoi de 30 de ori, dacă este al unui muşk-
enum (semiliber), să restituie de 10 ori. Dacă hoţul nu poate plăti despăgubirea, 
să fie ucis. (…)

15. Dacă un om liber duce în afara porţii oraşului un sclav sau o sclavă a pa-
latului, sau un sclav sau o sclavă a unui muşkenum. Să fie ucis. (…)

21. Dacă cineva este prins în timp ce dă o spargere: să fie ucis la locul faptei.

Hammurapi, regele legiuitor

Pe baza acestui portret şi al 
reliefului de pe coloana ce 

cuprindea legea, stabiliţi ce carac-
teriza îmbrăcămintea şi coafura me-
sopotamiană! [O]

1

2
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Stela lui Hammurapi. A fost descope-
rită la începutul secolului al XX-lea. Pe 
vârful stelei, care cuprinde articolele 
codului, se află reprezentat regele în 
faţa zeului Şamaş. Jos este redat un 
fragment din textul de pe stelă. 

Stabiliţi relaţia care rezultă din 
stelă între zeitate şi rege! Prin 

ce mijloace sugerează artistul din 
epocă acest lucru? [r]

22. Dacă cineva este prins că fură: respectivul să fie omorât.

25. Dacă în casa unui om liber izbucneşte un foc, iar cel care merge să ajute 
la stingere, punând ochii pe bunurile proprietarului casei, fură orice: respectivul 
să fie aruncat în acelaşi foc. (…)

53. Dacă cineva din cauza delăsării nu consolidează stăvilarul de pe pămân-
tul său, iar în stăvilar se produce o spărtură, astfel că pământul lucrat ajunge sub 
apă: cerealele distruse să fie plătite de cel în a cărui stăvilar s-a produs spărtura.

54. Dacă nu este în stare să despăgubească pentru cereale, să fie vândut el şi 
averea sa, iar banii să se împartă între cei cărora apa le-a luat cerealele. (…)

117. Dacă un om liber are datorii şi din acest motiv este nevoit să îşi vândă 
pe bani soţia, fiul sau fiica, sau să îi trimită ca servitori: să muncească timp de 
trei ani în casa celui care i-a cumpărat sau le-a devenit stăpân. În al patrulea an 
trebuie să fie eliberaţi. (…)

195. Dacă un fiu îşi loveşte tatăl, să i se taie mâna.

196. Dacă un om liber scoate ochiul unui alt om liber: să i se scoată ochiul 
şi respectivului.

197. Dacă un om liber îi rupe vreun os altui om liber: să i se rupă osul şi 
respectivului.

198. Dacă i-a scos ochiul unui muşkenum, sau i-a rupt osul unui muşkenum: 
să plătească 1 mina (500 grame) de argint.

199. Dacă i-a scos ochiul sclavului unui om liber sau i-a rupt osul unui sclav 
al unui om liber: să plătească jumătate din suma plătită la cumpărarea respec-
tivului.

200. Dacă un om liber scoate dintele unui om liber: să fie scos şi dintele re-
spectivului.

201. Dacă scoate dintele unui muşkenum: să plătească 1/3 mina de argint.

202. Dacă un om liber loveşte peste faţă o persoană aflată pe o poziţie socială 
superioară faţă de el: într-un loc public să primească şaizeci de lovituri de vână 
de bou.

203. Dacă un om liber loveşte peste faţă pe un om liber de acelaşi rang: să 
plătească 1 mina de argint.

205. Dacă sclavul unui om liber loveşte peste faţă pe cineva care ţine de ordi-
nul oamenilor liberi: să i se taie urechea. 

(…) Eu, Hammurapi, sunt un rege perfect. (…) Cuvintele minunate le-am scris 
pe o coloană şi am aşezat-o în faţa imaginii mele, a imaginii regelui care împarte 
dreptatea, ca să avem la ce raporta verdictele în ţară, să se poată soluţiona cazu-
rile în proces şi ca să i se facă dreptate celui oprimat.”

Enumeraţi termenii referitori la grupurile sociale şi părţile referitoare la situaţia lor! Ce 
categorii sociale cunoaştem? [C]

Enumeraţi părţile referitoare la viaţa familială! Pe baza acestui izvor reconstruiţi structura 
familiei din Vechiul Babilon! [C]

Enumeraţi delictele comise şi pedepsele! În primul rând, ce caracter au delictele despre 
care aflăm? Ce caracter au pedepsele? [C]

Ce aspecte importante au rămas necuprinse în acest cod de legi? Explicaţi motivele 
acestui lucru! [O]

3
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PĂMÂNTUL EGIPTULUI Egiptul se află în partea de 
nord-est a Africii, de-a lungul cursului inferior al Nilu-
lui. Este înconjurat de mări şi de deşertul Saharei, fiind 
izolat de alte civilizaţii. Clima din Egipt era mai usca-
tă faţă de cea a Mesopotamiei, cultivarea plantelor nu 
se putea practica fără irigaţii. Din deşert se desprindea 
clar fâşia de teren verde a pământurilor fertile, irigate.

În Egipt viaţa este strâns legată de prezenţa Nilu-
lui, chiar şi succesiunea anotimpurilor era hotărâtă de 
inundaţiile Nilului: inundaţie, răsădire, fierbinţeală. 
Inundaţiile şi irigaţiile continue în Egipt nu au distrus 
solurile, deoarece mâlul adus de fluviu înnoia anual 
fertilitatea solului.

Pe lângă terenurile irigabile, cea mai mare valoare 
o reprezenta piatra: aceasta a fost principalul material 
de construcţie şi materia de bază pentru unelte. Pe 
acest teritoriu, uneltele din piatră au fost utilizate timp 
îndelungat. 

EPOCA ARHAICĂ (aprox. 3000–2700 î. Hr.) În epoca 
glaciaţiunii, Sahara era încă o pustă cu iarbă. Atunci 
când a devenit deşert, populaţia ce trăia acolo s-a de-
plasat în mai multe valuri spre zona Nilului. În epoca 
neolitică, de-a lungul marelui fluviu, au apărut sate de 
agricultori. Până la finele mileniului 4 î. Hr. s-a răs-
pândit agricultura bazată pe irigaţii. Micile comunităţi 
se luptau între ele pentru pământul fertil şi s-au format 
două state: Egiptul de Sus de-a lungul cursului superior 
al Nilului, Egiptul de Jos de-a lungul cursului inferior al 
Nilului. În jur de 2900 î. Hr. conducătorul Egiptului de 
sus a cucerit Egiptul de Jos şi astfel s-a format Imperiul 
Egiptean unitar. 

În această epocă s-au definit trăsăturile caracteris-
tice ale artei, religiei şi scrierii egiptene. Mai târziu 
au avut loc schimbări în toate cele trei domenii, dar 
caracteristicile de bază s-au păstrat de-a lungul întregii 
istorii a Egiptului antic. 

Cea mai veche scriere egipteană este scrierea hiero-
glifică (sensul denumirii greceşti: scriere sacră). Sem-
nele scrierii, hieroglifele – care erau în primul rând să-
pate în piatră – redau conform cu realitatea animalele, 
plantele. Totuşi nu este vorba de pictograme, ci de o 
scriere consonantică complicată. Şi mai târziu, textele 
mai importante şi mai solemne erau redate cu scrierea 
hieroglifică. 

IMPERIUL VECHI (aprox. 2700–2200 î. Hr.) Condu-
cătorul Egiptului, faraonul avea putere despotică: era 
cinstit ca zeu, hotăra asupra problemelor întregii ţări 

şi toată lumea depindea de bunăvoinţa sa. Faraonul se 
sprijinea pe preoţime şi dregători (scribi), iar munca 
productivă era executată de oamenii de rând liberi. În 
perioada Imperiului Vechi majoritatea uneltelor erau 
deja din cupru (eneolitic). 

În primele secole ale Imperiului Vechi, autoritatea 
excepţională a faraonilor a făcut posibilă ridicarea 
celor mai mari realizări ale arhitecturii antice, a pira-
midelor (de ex. Piramida lui Keops). Acestea erau con-
strucţii enorme, în formă de piramidă şi aveau rolul de 
construcţie funerară a faraonului, simbolizând puterea 
nelimitată a acestuia. Conform credinţei egiptenilor, ca 
sufletul să poată trăi pe mai departe după moarte este 
nevoie şi de păstrarea corpului. De aceea se strădu-
iau să împiedice distrugerea cadavrelor şi au dezvoltat 
procedeul mumificării prin care au ajuns în posesia a 
numeroase cunoştinţe medicale (de ex. cunoaşterea 
circulaţiei sângelui).

IMPERIUL DE MIJLOC (aprox. 2060–1780 î. Hr.) După 
perioada de tranziţie ce a urmat destrămării Imperiului 
Vechi, s-a întărit puterea centrală. Un rol important l-a 
avut faptul că economia bazată pe sistemul de irigaţii 
putea funcţiona eficient doar în condiţiile coordonării 
unitare a văii Nilului. 

Însă nu este vorba de renaşterea vechiului imperiu. 
Teoretic, autoritatea faraonului este nelimitată şi pe mai 
departe, dar pătura preoţimii şi a scribilor nu a putut fi 
împinsă în totalitate pe plan secund. A crescut rolul gu-
vernatorilor provinciilor. Categoria conducătoare avea 
acum nu doar domenii primite pentru serviciu, ci şi 
moşii proprii. În Egiptul care intra în epoca bronzului, 
a crescut rolul oraşelor.

IMPERIUL NOU (aprox. 1550–1000 î. Hr) Imperiul 
de Mijloc slăbit a fost distrus de atacul hucsoşilor, ce 
au pătruns dinspre Palestina şi aveau arme din fier şi 
care de luptă. După o dominaţie de câteva sute de ani, 
localnicii s-au răsculat folosind armele preluate de la 
cuceritori şi, pornind din oraşul Teba, au întemeiat Im-
periul Nou. 

Perioada acestei ocupaţii a provocat o breşă în izo-
larea Egiptului, iar independenţa obţinută acum a dus 
la un rapid avânt economic. Răspândirea saduf-ului – 
o structură de scoatere a apei asemănătoare fântânii 
cu cumpănă – a permis dezvoltarea irigaţiilor. Au fost 
aduse noi specii de animale, ca oaia ce dădea lâna, şi 
cămila care mai târziu a devenit aproape simbolul ţării. 
Au învăţat şi să crească cai, dar în această epocă caii 

5. Egiptul, darul Nilului

Civilizaţia egipteană a putut fi construită datorită prezenţei Nilului. Economia bazată pe irigaţii a determinat apariţia 
statului şi modul de organizare a puterii.
În perioada Imperiului Vechi s-a format autoritatea despotică ce a construit piramidele şi s-au definit trăsăturile specifice 
culturii egiptene.
În epoca Imperiului Nou, sub influenţă exterioară, a avut loc dezvoltarea economică şi Egiptul a început o politică de 
cuceriri. 
De la sfârşitul secolului a XIII-lea î. Hr. soarta ţării slăbite a fost hotărâtă de imperiile mai puternice din Orientul Apropiat.
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erau înhămaţi la carele de luptă. Au apărut uneltele din 
fier, Egiptul a păşit în epoca fierului.

S-a lărgit şi sfera materialelor de construcţie prin uti-
lizarea cărămizii arse. 

Egiptul întărit a început o serie de cuceriri. În cam-
panii rolul primordial a revenit păturii conducătoare 
care folosea carele de luptă. Astfel, a crescut şi rolul 
social şi politic al acestora. Ca urmare a luptelor în-
cununate de succes, în ţară, au ajuns mii de prizonieri 
de război, astfel s-a răspândit sclavia. Dar nici pe mai 
departe, rolul sclavilor în producţie nu este relevant. 

Imperiul Nou este perioada de mare putere a Egip-
tului. Acum a cucerit Palestina şi s-a extins şi spre sud. 
(Cea mai mare extindere a avut-o în secolul al XV-lea 

î. Hr.). Faraonul cel mai cunoscut al epocii, Ramses II 
(sec. XIII î. Hr.) a devenit faimos datorită atitudinii cu-
rajoase demonstrate într-o bătălie şi datorită construcţi-
ilor sale grandioase.

Spre finalul Imperiului Nou, a crescut foarte mult 
puterea preoţimii ce-l slujea pe zeul Amon, iar pu-
terea centrală a slăbit treptat. Începând cu sfârşitul 
sec. XIII î. Hr., imperiile Orientului Apropiat au fost 
atacate de marea migraţie dinspre vest. Aceşti migra-
tori, cunoscuţi sub denumirea generică de popoarele 
mării, au pătruns şi în bogatul Egipt. După acest mo-
ment ţara faraonilor şi-a pierdut rolul de mare pu- 
tere şi a căzut de mai multe ori în mâna unor cuce-
ritori.

ArhivA

M a r e a  M e d i t e r a n ă

EGIPTUL DE JOS

E
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IP
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 S U S

Memphis

Pen. Sinai
M

area R
oş ie

Teba

Va
le

a 
Re

gi
lo

r

Prima cataractă

N
i l

Teritorii irigabile

Piatră Aur

Minereu de fier

Minereu de cupru

Rute comerciale

Atacuri ale popoarelor
nomade

Egipt 

Analizaţi condiţiile naturale ale Egiptului! În ce resurse naturale era bogată 
ţara şi în care era săracă? Spuneţi denumirea mărfii transportate conform 

săgeţilor care indică rutele comerciale! Comparaţi condiţiile naturale ale Egip-
tului şi Mesopotamiei! [r]

O imagine aeriană a Văii Nilului

Suprapuneţi conţinutul hărţii imaginii! În ce măsură poza întăreşte datele 
transmise de hartă? În ce măsură oferă mai multe date? Ce realitate reflec-

tă contrastul puternic între teritoriile verzi şi cele galbene? De ce Valea Nilului 
nu a devenit nefertilă ca urmare a irigaţiilor permanente? [r]

PĂMÂNTUL EGiPTULUi 1

2

3
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„Aveam probleme pe Marele Tron, iar cei care se află în palat au fost cuprinşi de 
disperare (…) deoarece Nilul în timpul domniei mele şapte ani nu s-a revărsat. Abia 
erau cereale, fructele s-au uscat şi era lipsă de orice fel de hrană. Mi-am întors inima 
spre începuturile lucrurilor şi l-am întrebat pe el, pe Cămăraş, pe Ibis (zeul înţelep-
ciunii), pe Preotul Suprem al Scrierilor, pe Imhotep, fiul lui Ptah: „Unde este locul 
naşterii Nilului? Cine e zeu acolo?” El mi-a răspuns astfel: „Trebuie să intru în Casa 
Vieţii (biblioteca) şi trebuie să deschid sufletele lui Re (cărţile sfinte), să văd dacă 
nu este vreun indiciu în ele.” S-a dus şi s-a întors rapid, ca să mă informeze despre 
revărsarea Nilului. (…)” (Din inscripţia faraonului Djoser, secolul XXVII î. Hr.)

EPOCA ArhAiCĂ

Formulaţi prin vorbire directă 
problema faraonului Djoser! 

Pe baza textului, stabiliţi sfera de 
îndatoriri ale statului şi ale preoţi-
mii! [O]

SCRIERE HIEROGLIFICĂ

SCRIERE HIERATICĂ
SCRIERE

DEMOTICĂ
dăltuit în piatră pe papirus

2900–2800
î. Hr.

2000–1800
î. Hr. 1500 î. Hr. 1900 î. Hr. 200 î. Hr.

400–100
î. Hr.

Imaginea de mai sus prezintă modul în care recu-
noaşterea numelui unui faraon a uşurat descifrarea 
hieroglifelor. Aici putem citi numele lui Ptolemeu şi al 
Cleopatrei, redate prin hieroglife şi alfabet grecesc.

Pe baza imaginii, stabiliţi cum a ajutat nu-
mele cunoscut! Care etapă a evoluţiei scrierii 

este reflectată de hieroglife? [r]

Evoluţia scrierii egiptene

Ce transformări de formă suferă scrierea egipteană? Cum se explică acest 
proces? Câte tipuri de scriere egipteană prezintă imaginea de mai sus? 

Care sunt diferenţele şi care sunt asemănările între ele? Comparaţi această 
imagine cu cea despre evoluţia scrierii sumeriene! Care sunt trăsăturile diferite 
şi care sunt cele asemănătoare? Care ar fi cauzele acestora? [r]

Societatea din Egipt în perioada Imperiului Vechi

Caracterizaţi rolul fiecărei categorii în viaţa 
societăţii! Pe baza textului din manual stabi-

liţi în ce măsură această structură a societăţii s-a 
modificat de-a lungul istoriei egiptene! [r]

faraon

pătura conducătoare
militară şi preoţească

scribi

oameni liberi de rând

sclavi

       Scrib

Ce rol jucau scribii în viaţa societăţii egiptene? Cum se reflectă acest rol 
în această operă de artă? [O]

iMPEriUL vEChi

4

6

5

7

8

P T O L M Y S

K L E O P A T R A
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Ce funcţionalitate aveau pira-
midele şi în care perioadă din 

istoria Egiptului au fost ele constru-
ite? Comparaţi piramida lui Djoser 
cu cele trei piramide mari! Care 
formă s-a născut mai devreme: cea 
piramidală sau cea în trepte? Argu-
mentaţi-vă răspunsul! [O]

„În timpul domniei lui Keops totul s-a transformat în rău. (...) a poruncit tuturor 
egiptenilor să lucreze pentru el. Unii au fost desemnaţi să tragă piatra din carierele 
de piatră ale Munţilor Arabiei până la Nil. Altora le-a poruncit să treacă peste Nil 
pietrele aduse până la fluviu şi să le ducă până la aşa-numiţii Munţi ai Libiei; lucrau 
permanent o sută de mii de oameni, schimbaţi la fiecare trei luni. În timpul chinu-
irii poporului, în zece ani a fost realizat drumul pe care au tras pietrele, muncă ce 
– după părerea mea – nu e cu nimic mai redusă decât [construirea] piramidei (...) 
Deci aceasta şi munca în jurul acelui deal pe care stau piramidele au durat zece ani, 
ca şi la clădirile subterane pe care le-a ridicat ca mormânt pentru sine pe insulă (...) 
Construirea piramidei propriu-zise a durat 20 de ani (...)” (Descrierea lui Herodot, 
istoric grec din secolul al V-lea)

Descrieţi modul cum s-a con-
struit piramida lui Keops! Cine 

a ridicat uriaşa construcţie? Din ce 
rezultă acest fapt? Cum se raportea-
ză autorul la aceste mari construc-
ţii? Pe baza căror fragmente de text 
se poate stabili acest lucru! [r]

Piramidele din Gizeh cu Sfinxul ce le 
păzeşte şi piramida faraonului Djoser. 
Plăcile de calcar şlefuite care acope-
reau piramida au dispărut între timp.

10

9

11

12

1–104 korr 6   33353 Töri 9 román.indd   27 19/11/09   19:53:06



28 / Preistoria şi Orientul Antic

„Iată cum se face îmbălsămarea cea mai scumpă: cu ajutorul unui fier încovoiat, 
scot mai întâi prin nările mortului o parte din creier, iar o altă parte o scot turnând 
înăuntru nişte leacuri. Pe urmă, spintecând mortul pe sub coaste cu o piatră ascu-
ţită adusă din Etiopia, scot tot ce se află în pântece. Îl curăţă bine şi, după ce varsă 
înăuntru vin din palmier, mai presară şi mirodenii pisate. În sfârşit, după ce umplu 
pântecele cu smirnă curată şi măcinată, cu scorţişoară şi alte balsamuri, afară de 
tămâie, îl cos la loc. Când au isprăvit asta, continuă îmbălsămarea, ţinând trupul în 
natron timp de şaptezeci de zile. Mai mult de atât nu e îngăduit a fi ţinut. La împli-
nirea celor şaptezeci de zile, spălând leşul, îl înfăşoară în întregime cu feşe tăiate 
dintr-o pânză subţire, unsă cu lipici. Rudele, luându-l apoi de aici, fac o raclă de 
lemn cu chip de om în care închid mortul şi o păstrează cu sfinţenie într-o cameră 
funerară, aşezând-o drept în picioare lângă zid.”(Descrierea lui Herodot, istoric grec 
din secolul al V-lea)

„Din inimă pornesc vase de sânge spre toate membrele. Deci indiferent pe care 
parte a corpului pune mâna medicul, pe cap, pe craniu, pe mâini, pe vene, pe braţ 
sau pe picoare, el simte inima, deoarece vasele de sânge duc la toate părţile corpu-
lui.” (Papirusul Ebers, secolul XVI î. Hr.)

Prezentaţi în vorbire directă 
modul de desfăşurare a mu-

mificării! Care erau cunoştinţele în 
posesia cărora puteau intra egip-
tenii pe parcursul operaţiunii de 
mumificare? Ce concluzii de istorie 
economică se pot extrage din acest 
text? [C]

Stabiliţi legătura dintre acest 
izvor şi descrierea privind pro-

cedeul mumificării! La ce foloseau 
cunoştinţele obţinute astfel (de ex. 
circulaţia sângelui)? [O]

iMPEriUL NOU
„Aveţi hrană din belşug peste tot. Vă este asigurat tot ce aveţi 
nevoie pentru a putea lucra pentru mine din toată inima. Greu-

tatea hranei voastre e mai mare decât munca, pentru a putea trăi şi exista. Eu cunosc 
munca voastră intensă şi deosebită, se poate bucura oricine lucrează aici, în timp 
ce are burta plină. Şurele sunt umplute pentru voi cu cereale, pentru că nu vreau ca 
măcar pentru o zi să suferiţi de lipsă de hrană. Fiecare dintre voi e desemnat pe o 
lună. Pentru voi umplu depozitele cu toate lucrurile, cu mâncare, carne, prăjituri, ca 
să vă apăr pe voi, cu încălţăminte, haine, multe alifii, ca să vă ungeţi capul la fiecare 
10 zile, eu vă dau hainele pe un an de zile, ca picioarele să vă stea solide în fiecare 
zi şi nimeni dintre voi să nu doarmă în aşa fel încât să ofteze din cauza mizeriei. Am 
desemnat mulţi oameni să vă hrănească în faţa lipsurilor, pescari să aducă prada de 
peşte, şi grădinari ca să cultive plante. Am pus să fie făcute vase la roata olarului, 
am pus să fie făcute ulcioare, ca să răcească pentru voi apă pe perioada verii. La voi 
vine Egiptul de Sus în Egiptul de Jos, la voi vine Egiptul de Jos în Egiptul de Sus, cu 
orz, cereale, grâu, sare, fasole, în cantităţi nesfârşite.” (Ramses II către lucrătorii în 
carieră, sec. XIII î. Hr.)

Pe baza izvorului, caracteri-
zaţi economia Egiptului! Ce le 

era asigurat muncitorilor? Ce con-
cluzii se pot trage privind condiţi-
ile de viaţă şi muncă? Ce categorii 
sociale executau munca în mine? 
Care a fost intenţia faraonului prin 
scrierea acestui text? Rescrieţi textul 
ca şi cum ar servi altui scop (de ex. 
vrem să provocăm muncitorii să se 
răscoale sau vrem să obţinem pen-
tru ei condiţii mai bune)! [S]

Aratul şi semănatul în timpul Imperiului Nou. Pe şirul de jos se văd curmali şi copaci de acant.

Cu ce era afânat pământul înainte de apariţia plugului? Căutaţi în textul din manual 
când a apărul plugul în Egipt! [r]

Saduful, structură de scoatere a apei 
care aminteşte de fântâna cu cumpă-
nă. În cazul unor diferenţe mari de alti-
tidine, funcţionau mai multe sadufuri.

Pe baza imaginii, explicaţi cum 
funcţiona fântâna cu cumpă-

nă! Cum reprezintă arta egipteană 
omul, spaţiul, vegetaţia? [O]

13
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În perioada Imperiului Nou 
s-a întărit influenţa preoţi-
mii lui Amon, în aşa măsură 
încât deja punea în pericol 
autoritatea faraonilor. În ve-
derea restrângerii puterii lor 
a făcut încercări nereuşite 
faraonul Amenhotep IV (sec. 
XIV î. Hr.), prin introduce-
rea cultului unui nou zeu. 
Pentru a distruge puterea 
preoţimii zeului Amon, în 
locul cultului acestuia a in-
trodus cultul zeului Aton, 
adorarea exclusivă a zeităţii 
ce simboliza Soarele. Farao-
nul şi-a schimbat şi numele 
în Ekhnaton. Însă încercarea 
introducerii monoteismului a 
eşuat după moartea faraonu-
lui. Şi urmaşul său a trebuit 
să-şi schimbe numele, dar în 
sens invers: din Tutankhaton 
în Tutankhamon. Mormân-
tul său a scăpat de hoţii din 
Valea Regilor, unde se aflau 
mormintele în stâncă ale fa-
raonilor.

„Şi deşi tu eşti departe,
lumina ta străluceşte pe pământ.
Eşti pe feţe, deşi nimeni nu te vede plutind.
Dacă dispari la orizontul de apus al cerului,
Pământul se întunecă, în starea tristă a morţii
Oamenii dorm în camerele lor, acoperindu-şi
capul,
Iar un ochi nu ştie de celălalt,
Poate să-i fie prădată averea, (…)
Leul ucigaş îşi părăseşte peştera,
Viermii sunt deja peste tot, (...)
Lumea se luminează, când apari la orizont
Şi străluceşti toată ziua, disc cu lumină
arzătoare,
Alungi noaptea, raza ta se revarsă peste toate.
Cele Două ţări [Egiptul] sunt în sărbătoare,
Treaz şi în picioare,
Tu l-ai redeşteptat.
Când trupurile se spală, sau straiele sunt
îmbrăcate,
Braţele adoră ivirea ta;
În toată lumea oamenii muncesc.
Animalele sunt fericite pe păşunea lor,
Copacii ca şi plantele înfloresc;
Păsările zboară din cuiburile lor
Întinzându-şi aripile în adorarea ta.
Toate animalele tresaltă,
Tot ceea ce zboară, ce coboară,
Toate sunt vii, pentru că lumina ta se revarsă
pe ele.
Corăbiile pot să plutească pe fluviu în jos
Sau împotriva curentului,
Drumul duce oriunde, dacă faţa ta străluceşte.
Peştii în râu zvâcnesc în faţa ta,
Şi razele tale se întind în mijlocul imensei mări. ”
 (fragment din Imnul Soarelui a lui Ekhnaton IV)

Faraonul Tutankhamon pe carul de luptă. Faraonul, mort foarte tânăr, este renumit pentru că mormântul său nu a fost prădat în Antichitate, de 
aceea în sec. al XX-lea a fost descoperit cu întreaga sa bogăţie. 

Căutaţi în manual când s-a răspândit utilizarea calului în Egipt şi care a fost importanţa lui! Ce caracteristici ale reprezentării 
umane în arta egipteană se regăsesc în imaginea de mai sus? [C]

Enumeraţi religiile politeiste! 
Care sunt diferenţele dintre 

politeism şi monoteism? În ce mă-
sură prezintă importanţă pentru au-
toritatea statală, dacă pe teritoriul 
statului e răspândit monoteismul 
sau politeismul? [S]

Stabiliţi sfera rolului zeului Soarelui, Aton! Subliniaţi acele părţi din text care dovedesc 
că Ekhnaton (Amenhotep) a introdus o religie monoteistă! Argumentaţi-vă decizia! Cum 

este numit Egiptul în această sursă istorică? De ce? [r]

18
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PĂMÂNTUL BIBLIC: PALESTINA Palestina reprezintă 
zona muntoasă ce se întinde de la linia râului Iordan 
şi a Mării Moarte până la Marea Mediterană. Locui-
torii săi mai timpurii – care se ocupau cu cultivarea 
plantelor şi creşterea animalelor şi care aveau şi oraşe 
întărite cu ziduri – o numeau şi Canaan. În sec. XIII 
î. Hr. în acest teritoriu au încheiat o alianţă cele 12 
triburi de evrei (ebraice), de presupus, prin contopirea 
unui grup din această populaţie semitică, venit dinspre 
est şi aşezat mai devreme aici, cu un grup venit acum 
dinspre Egipt. 

Cel mai important izvor al istoriei Palestinei este Ve-
chiul Testament din Biblie, care este şi cartea sfântă a 
evreilor. Vechiul Testament, unificând istoria lui Abra-
ham şi Moise, a păstrat dubla origine a evreilor din 
Palestina. Pe cei veniţi dinspre est (aprox. în sec. XV-
XIV î. Hr.) îi leagă de Abraham, iar pe cei veniţi (în jurul 
sec. XIII î. Hr.) din vest, din Egipt, îi leagă de Moise.

Conform Vechiului Testament, Abraham s-a refugiat 
spre Canaan din oraşul mesopotamian Ur, prin oraşul 
Haran. La o vârstă înaintată a avut un băiat, pe Isac. Fiul 
acestuia a fost Iacob, ai cărui 12 băieţi simbolizează 
cele 12 triburi. Fiii lui Iacob au plecat în Egipt din cauza 
foametei. Mulţumită lui Iosif, cel mai mic dintre fraţi, în 
Egipt, evreii au trăit în pace şi s-au înmulţit. Însă egipte-
nii au devenit invidioşi datorită prosperării lor. Faraonul 
a vrut să-i elimine. S-a decis ca băieţii nou-născuţi să 
fie înecaţi pe Nil. Însă, unul dintre băieţei, Moise, a fost 
pus într-un coş lipit cu smoală şi aşa i s-a dat drumul 
pe Nil. A fost găsit de fiica faraonului care l-a crescut şi 
a devenit un om cu statut superior. Mai târziu, într-un 
conflict, a fost de partea celor de acelaşi sânge cu el, 
astfel că a trebuit să plece. Hălăduia prin deşertul Sinai 
când Iahve, zeul evreilor, i-a apărut ca rug aprins şi i-a 
cerut să-şi scoată poporul din Egipt. Moise, cu preţul 
unor mari greutăţi, şi-a dus poporul până la hotarul Ca-
naanului, dar el nu a mai putut călca pe pământul noii 
patrii. În deşert, evreii au fost hrăniţi de Dumnezeu care 
a dat şi legi poporului său ales (Cele 10 porunci). 

Triburile de evrei veniţi aici, după o luptă de mai 
multe secole, i-au învins pe locuitorii autohtoni din 
Canaan, apoi au luptat pentru teritoriu cu filistenii. 
(Filistenii indo-europeni erau unii dintre popoarele mă-
rii, care au ocupat părţile de la malul mării, aproxima-
tiv în acelaşi timp cu evreii iar denumirea de mai târziu 
de Palestina provine de la numele lor.) Pe parcursul 
acestor lupte, sub conducerea lui David, până-n sec. X 
î. Hr., s-a format statul evreu, cu capitala la Ierusalim. 
Urmaşul lui David, Solomon, a transformat puterea 
regală în una despotică. De numele său se leagă con-
struirea templului din Ierusalim.

FORMAREA MONOTEISMULUI După moartea lui So-
lomon, ţara s-a rupt în două: Izrael, în nord şi Iudeea, 
în sud. Condiţiile de viaţă tot mai grele şi îndepărta-
rea păturii conducătoare de cultul lui Iahve au trezit 
nemulţumiri în rândul populaţiei. Au apărut vizionari, 
proroci care, proclamându-se „purtători de cuvânt” ai 
lui Dumnezeu (profeţi), condamnau sărăcirea popula-
ţiei şi îndepărtarea de Iahve. Profeţii, adunând poporul 
în jurul lor, au prezis pedeapsa lui Dumnezeu din cau-
za adorării zeilor străini.

Şi într-adevăr, războinicul Imperiu Asirian, care în 
această perioadă s-a întărit pe teritoriul Mesopotamiei, 
a ocupat capitala Izraelului (sec. VIII î. Hr.). Mare parte 
din populaţie a fost deportată în Asiria. Iudeea a scăpat 
de distrugeri cu preţul unei supuneri totale şi a plăţii 
unor dări. Conducătorii ei şi-au schimbat politica: în 
interesul unităţii s-au înţeles cu mişcarea profeţilor şi 
au îmbunătăţit situaţia populaţiei. S-au distanţat de cul-
tele străine şi l-au recunoscut pe Iahve ca unicul zeu 
al evreilor. Doar în templul lui din Ierusalim putea fi 
preamărit Dumnezeu. 

Însă încercările nu s-au terminat: Nabucodonosor, 
conducătorul Imperiului Noului Babilon, născut pe ru-
inele Imperiului Asirian, într-o campanie militară scur-
tă a învins Iudeea, a prădat capitala sa, Ierusalim, şi a 
distrus templul evreilor. Urmând obiceiul asirienilor, o 
parte din locuitori, mai ales pătura conducătoare, a fost 
dusă în Mesopotamia. „Captivităţii babiloniene” (sec. 
VI î. Hr.) i-au pus capăt perşii care au distrus Imperiul 
Noului Babilon, lăsându-i pe evrei să plece acasă, iar 
aceştia au reconstituit simbolul existenţei lor, templul 
din Ierusalim.

În timpul captivităţii au avut loc mari schimbări în 
viaţa lor religioasă. Iahve a devenit, din unica zeitate 
care domnea asupra evreilor, cel care a creat totul şi 
unicul zeu de pe pământ. În afara lui nu recunoşteau 
existenţa niciunei zeităţi. Prin aceasta religia evreilor 
a devenit pur monoteistă. Exceptând câteva schimbări 
minore, în această perioadă cartea lor sfântă, Vechiul 
Testament, îşi primeşte forma finală.

ŢARA COMERCIANŢILOR: FENICIA În zona de ţărm 
ce se întinde între Marea Mediterană şi Munţii Liba-
nului, în Fenicia, precipitaţiile au permis să se cultive 
cereale fără irigaţii. În zona de deal cultivau plan-
te care aduceau un profit bun, viţă-de-vie, măslini, 
curmali. Munţii ofereau specii de copaci valoroşi, de 
exemplu cedrul şi stejarul libanez. Aceste două specii 
de lemn de calitate au fost materia primă indispensa-
bilă a construirii de corăbii şi a lucrărilor de construc-
ţii. În afara fabricării corăbiilor, pricepuţii meşteşugari 

6. State mici – moştenire uriaşă

Statul evreilor, de tip oriental, s-a format în zona-tampon a imperiilor.
În rândul evreilor se naşte prima religie monoteistă. Cartea lor sfântă este Vechiul Testament din Biblie. 
Fenicia a fost un centru comercial important, în oraşele de aici s-a născut prima scriere fonetică.
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ai oraşelor realizau produse textile, produse din sticlă 
şi unelte din metal.

Fenicia se afla la punctul de întâlnire al rutelor co-
merciale. Locuitorii oraşelor de pe ţărm au profitat de 
posibilităţile favorabile şi au cutreierat cu ambarcaţiu-
nile lor pe apele îndepărtate.

Au dus produsele patriei lor şi au transmis mărfuri-
le unor oraşe, regiuni îndepărtate, au devenit cărăuşii 
mării. Şi-au întemeiat pe rând aşezările comerciale, 
din Cipru până la Gibraltar (de ex. Cartagina).

Realizarea cea mai remarcabilă a oraşelor comer-
ciale a fost scrierea fonetică. După câteva precedente, 

în jur de 1100 î. Hr., la Byblos, a fost alcătuită scrie-
rea compusă din 22 de semne. Acest alfabet reprezintă 
baza scrierii ebraice şi arabe. Grecii au dezvoltat-o pe 
mai departe, adăugând vocalele, iar sistemul de sem-
ne astfel realizat a devenit baza alfabetului latin de as-
tăzi.

Fenicia era formată dintr-un şir de oraşe-state (By-
blos, Sidon, Tyr) şi nu s-a constituit în stat unitar. În 
oraşele comerciale, puterea regilor era limitată de ne-
gustorii bogaţi. Zona, exceptând o perioadă de tranzi-
ţie (secolele XIII-VIII î. Hr.), a fost întotdeauna parte a 
imperiilor vecine. 

ArhivA

CIPRU

F E
N

I C
I A

Ugarit

Byblos

Sidon

Tyr

S p r e  G r e c i a

S p r e  E g i p t

P A L E S T I N A

ISRAEL

Ierihon
Ierusalim

F IL ISTENI

IUDEEA

T?
??

?

Graniţa statului lui Solomon

Rute comerciale

Cedru Melci de purpură 

Fenicia şi Palestina

Analizaţi resursele geografice ale acestui spa-
ţiu! Unde se putea practica cultivarea plante-

lor bazată pe irigaţii? Numiţi câteva dintre mărfu-
rile specifice acestui spaţiu! Urmăriţi care dintre 
ele cum erau valorificate! De ce a devenit Fenicia 
centrul comerţului Orientului Apropiat? [r]

PĂMÂNTUL BiBLiC: PALESTiNA
„…Dacă vei cumpăra un rob evreu, 
să slujească şase ani ca rob; dar în 

al şaptelea să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire. Dacă 
a intrat singur, să iasă singur; dacă era însurat, să iasă şi nevastă-sa cu 
el. Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă şi a avut fii şi fiice cu ea, nevasta 
şi copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur.

…Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moar-
tea.

…Cine va fura un om şi-l va vinde sau îl va ţine în mâinile lui să fie 
pedepsit cu moartea.

…Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu 
moartea.

…Dacă se vor certa doi oameni şi unul dintre ei îl va lovi pe celălalt 
cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l 
să stea la pat (…) pedeapsa pentru cel ce l-a lovit să fie să-l despăgu-
bească pentru încetarea lucrului lui şi să-l îngrijească până la vindeca-
re. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, ochi 
pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru pi-
cior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.

…Să nu fie omorât tatăl în locul fiului, iar fiii să nu fie omorâţi în 
locul tatălui, fiecare să fie pedepsit pentru păcatele sale.

…Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, 
ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.

…Să nu te iei după mulţime ca să faci rău, şi, la judecată să nu 
mărturiseşti trecând de partea celor mulţi ca să abaţi dreptatea. Să nu 
părtineşti nici măcar pe sărac la judecată.” (Din Legile lui Moise)

Pe baza izvorului, caracterizaţi societatea epocii lui Moise! Comparaţi 
textul cu Codul lui Hammurapi! Care sunt cauzele asemănărilor şi care 

ale deosebirilor? [r]

Chivot unde este depusă –în casele de rugăciuni– Tora 
ce conţine legile lui Moise

Căutaţi în Biblie (Vechiul Testament) cum 
s-au născut legile lui Moise! [C]

1

2

3

„Ascultă, Israel! Dom- 
nul, Dumnezeul nos- 
tru este singurul Dum- 
nezeu! Iubeşte-l pe 
Dumnezeul tău, din 
adâncul sufletului, al 
inimii, cu toată pu-
terea ta! Păstrează în 
inima ta aceste po-
runci pe care azi le 
hotărăsc pentru tine 
şi învaţă-i şi pe copiii 
tăi, vorbeşte-le de ele 
când te culci şi când 
te trezeşti!” (Geneza 
31, 11–13)
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 „Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de 
treizeci de mii. I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau 
în Liban şi două luni erau acasă. Adoniram era cel mai mare peste oamenii de cor-
voadă. Solomon a mai avut şaptezeci de mii de oameni care purtau poverile şi opt-
zeci de mii care tăiau pietrele în munţi, în afară de căpeteniile, în număr de trei mii 
trei sute, puse de Solomon peste lucrări şi însărcinate cu privegherea lucrătorilor.” 
(Vechiul Testament, Cartea împăraţilor (1 Regi), Cap. 5)

Cine a construit templul? La ce structură socială face trimitere acest lucru? Ce paralele 
istorice cunoşti? [O]

Macheta Templului din Ierusalim, con-
struit după captivitatea babiloniană, pe 
locul templului lui Solomon

Cercetaţi, ce rol a jucat în via-
ţa evreilor templul (sanctua-

rul)? [C]

FOrMArEA MONOTEiSMULUi
„În acel timp (…) Nabucodonosor, împăratul Babi-
lonului a venit înaintea cetăţii pe când o împresu-

rau slujitorii săi. A luat de acolo toate comorile Casei Domnului şi tezaurele casei 
împăratului şi a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul 
lui Israel, pentru Templul Domnului, precum spusese Domnul. A dus în robie tot 
Ierusalimul, toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji, în număr de zece mii, cu teslarii 
şi fierarii, de n-a mai rămas decât poporul sărac al ţării. (…) A dus robi din Ierusalim 
pe mama împăratului, pe nevestele împăratului şi pe dregătorii lui şi pe mai marii 
ţării, pe toţi oamenii notabili, împăratul Babilonului i-a luat robi în Babel.” (Vechiul 
Testament, Cartea împăraţilor (2 Regi), Cap. 24)

ŢArA COMErCiANŢiLOr: FENiCiA
„Libia [Africa] apare ca un teritoriu înconjurat 
de ape, exceptând partea care se învecinează cu 

Asia; iar după ştiinţa mea Necos, regele egiptean a fost primul care a dovedit asta; 
el abandonând săparea acelor canale care se întind de la Nil până la golful arabic 
[Marea Roşie], a trimis o corabie cu fenicieni şi le-a cerut ca înapoi să navigheze 
prin Coloanele lui Hercule [Gibraltar] până vor ajunge în marea din nord [Marea 
Mediterană] şi astfel să se întoarcă în Egipt. Deci, fenicienii pornind din Marea Ro-
şie au navigat spre sud. Când a venit toamna, au coborât pe uscat şi au semănat pe 
pământul care le era în drum, în Libia şi au rămas acolo până în vremea secerişului. 
După ce au secerat grâul au navigat mai departe, astfel că, după doi ani, în cel de-al 
treilea, trecând prin Coloanele lui Hercule, au ajuns în Egipt. Au povestit, lucru pe 
care eu nu îl cred, dar poate alţii da, că în timp ce navigau în jurul Libiei, soarele se 
afla înspre mâna dreaptă.” (Herodot, istoric grec)

Pe care dintre evrei i-a dus 
Nabucodonosor în captivita-

te? Ale cui tradiţii de organizare a 
imperiului le-a urmat? [O]

Urmăriţi pe hartă traseul coră-
bierilor fenicieni! Pe baza tex-

tului, ce argumente geografico-as-
tronomice avem dacă, într-adevăr, 
fenicienii au dus la bun sfârşit ceea 
ce le-a cerut faraonul? Subliniaţi, 
care parte ne sugerează principiile 
de istoric ale lui Herodot! [O]

4

5

6

7
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FENICIANĂ VECHE   GREACA VECHE  LATINĂ 

pronunţie pronunţie pronunţie 

marcarea
accentului 

marcarea
accentului 

scurt  

lung 

CHINA

E G I P T

M
ES

OP
OT

AMIA

VA
LE

A 
IN

DULUI

F E N
I C

I A

Egipt – scriere hieroglifică
Mesopotamia 
– scriere cuneiformă
Valea Indului - pictograme

China – scrierea cuvintelor

Fenicia – scriere fonetică

etruscă

latină greacă

ebraică

arabă

Ulcioare feniciene din sticlă. Ulcioarele păs-
trează încă formele vaselor ceramice, deoa-
rece în epocă nu obţineau sticla prin suflare, 
ci o modelau pe forme de lut

De ce s-au putut dezvolta rapid meş-
teşugurile în oraşele feniciene? Pe 

baza cadrului geografic, deduceţi care au 
fost ramurile meşteşugăreşti dezvoltate! 
[r]

Realizaţi o schiţă retrospectivă asupra istoriei scrisului! Schiţa să dea un răspuns la problema etapelor cronologiei, fundalului 
economic şi social al formării scrisului! [S]

Corăbii feniciene

Pe baza imaginii, descrieţi caracteris-
ticile corăbiilor feniciene! [O]

Scriere feniciană (stânga, sus) şi latină

Care este noutatea fundamentală 
în scrierea ce se vede în imagine? 

Care este relaţia dintre cele două scrieri? 
[O]

Răspândirea diverselor scrieri şi relaţiile dintre ele

Urmăriţi, ce scrieri au evoluat din scrierea feniciană! De ce scrierea feniciană a avut cea mai mare influenţă? [r]

Evoluţia scrierii fonetice 

Prin ce elemente scrierea feniciană 
reprezintă o evoluţie faţă de scrie-

rile cunoscute mai devreme? De ce toc-
mai în Fenicia s-a format acest nou tip 
de scriere? Prin ce a mai făcut un pas 
înainte alfabetul grecesc? De ce scrierea 
grecească redă mai exact textele, faţă de 
cea feniciană? [r]

8

9

10

11

12
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Istorii ale creării lumii: Toate popoarele – de la sumerieni la celţi, la finlandezi – au fost interesate de la început de 
problemele fundamentale ale vieţii: naşterea, moartea, originea strămoşilor etc. Răspunsul la aceste întrebări le-au 
dat prin mituri.

În lumea miturilor diferitelor culturi găsim numeroase trăsături comune. Acest fapt poate avea mai multe cauze. 
Cea mai la îndemână o reprezintă ideea preluării. Potopul care apare în miturile sumeriene (manual, paginile 20-
21) coincide aproape în totalitate cu istoria lui Noe din Biblie. Pentru a i se salva viaţa, akkadianul Şarrukin este pus 
într-un coş de nuiele şi lăsat în seama unei ape curgătoare (manual, pg. 19), la fel ca şi Moise. Dar, motivul acestui 
mit nu este neapărat preluat, el fiind întâlnit şi la alte popoare aflate la o mare depărtare de Orientul Apropiat, de 
exemplu, la romani unde lui Romulus şi lui Remus li s-a salvat viaţa în acelaşi fel.

„Facerea lumii

La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; 
peste faţa adâncului de ape era întuneric şi duhul lui Dumnezeu se mişca deasupra 
apelor. Dumnezeu a zis „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că 
lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit 
lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o di-
mineaţă: aceasta a fost ziua întâi. 

Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape” . Şi 
aşa a fost. Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dede-
subtul întinderii de apele cari sunt deasupra întinderii. Dumnezeu a numit întinde-
rea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua. 
Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se 
arate uscatul!” Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape 
a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis: 
„Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după 
soiul lor şi care să aibă în el sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost. Pământul a dat 
verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei, şi pomi care fac rod şi care au sămânţă în 
ei, după soiul lor, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară 
şi apoi a fost dimineaţa: aceasta a fost ziua a treia. 

Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua 
de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremile, zilele şi anii, şi să slujească de 
luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu 
a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mare ca să stăpânească 
ziua şi luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. 

Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpâ-
nească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că 
lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a patra.

Dumnezeu a spus: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra 
pământului, pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţui-
toarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor, a făcut orice pasăre 
înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecu-
vântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi 
păsările pe pământ.” Astfel a fost o seară şi apoi a fost dimineaţă: aceasta a fost ziua 
a cincea.

Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi 
fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a creat fiarele pământului 
după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Şi 
Dumnezeu a văzut că erau bune. 

Apoi Dumnezeu a zis „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră. El să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste 
tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” (Biblia, Geneza)

„Crearea lumii

În nimicul fără hotare trăia misteriosul spirit al lumii, pe care ochii niciunui om 
nu l-a văzut. El a creat departe, în nord, Imperiul Norilor, iar în sud, ţara focului, 
Muspell. În Imperiul Norilor s-a creat o fântână, iar din aceasta au pornit 12 fluvii 
(…) Aceste fluvii s-au transformat în gheaţă şi încet au umplut prăpăstiile adânci.

Analizaţi miturile creaţiei de mai jos! Căutaţi în miturile aflate în manual trăsăturile diferite şi cele comune! [r]

Realizaţi un tabel retrospec-
tiv despre istoria creaţiei din 

Biblie! Căutaţi elementele mito-
logice caracteristice! [S]14

Aşa era reprezentată creaţia într-o mi-
niatură din Evul Mediu (Franţa, Reims, 
mijlocul secolului al XIII-lea)

Prin ce activitate este repre-
zentată de către artist creaţia? 

Dezbateţi, care este motivul aces-
tui lucru! [r]

13

1–104 korr 6   33353 Töri 9 román.indd   34 19/11/09   19:53:21



Preistoria şi Orientul Antic / 35

Conform textului, determinaţi în 
ce condiţii de mediu trăiau ger-

manii în timpul naşterii mitului! Sub-
liniaţi elementele mitologice specifice 
şi cele generale! [O]

Construirea Turnului Babel (din Babilon) (pictura lui Peter Bruegel sen., secolul al XVI-lea) 

Ce tip de clădire se vede în imagine? Relataţi istoria biblică legată de turn! Această poveste este explicaţia mitologică a cărui 
proces istoric? [O]

15

16

Iar din Imperiul Focului au pornit aerul fierbinte şi scânteile. Acolo unde 
aerul fierbinte s-a întâlnit cu fluviile îngheţate, s-a topit gheaţa şi din picăturile 
topite s-a născut un uriaş: Ymir. Acest Ymir este strămoşul uriaşilor de promo-
roacă, o creatură rea, înspăimântătoare.

Regele Gylfi s-a interesat acum ce a mâncat acest Ymir, cu ce s-a hrănit. A 
aflat că la întâlnirea gerului, care vine din Imperiul Norilor şi a căldurii, venite 
din ţara Focului, s-a creat o vacă uriaşă, iar din laptele acesteia se hrăneau 
Ymir şi poporul său. 

Vaca uriaşă lingea stânca de promoroacă sărată, iar stâncile au luat forme 
umane, dintre ele a ieşit deosebit de frumosul zeu Bur. Copiii zeului Bur s-au 
căsătorit cu fete de uriaşi şi au născut copii zeieşti: primul copil a fost Odin, 
cel mai înţelept, cel mai mare dintre zei.

Mai târziu a pornit o luptă între zei şi uriaşii de promoroacă. Zeii au învins 
şi doar un cuplu de uriaşi a scăpat din bătălie. Din ei se trag uriaşii de mai 
târziu. 

Apoi, zeii au creat pământul din Ymir, din străvechiul uriaş de gheaţă. Din 
capul său au făcut cerul, la cele patru colţuri stăteau patru pitici: Est, Vest, 
Nord şi Sud. Din oasele sale s-au creat munţii, din sângele său marea şi lacu-
rile, din păr copacii şi tufişurile, din dinţi pietrele şi stâncile. Sprâncenele sale 
au creat ziduri, iar acestea despărţeau uscatul de mare.

Uriaşii s-au stabilit pe insula din nord. Uscatul l-au numit Midgar, acesta a 
fost locuit de oameni, iar zeii şi-au construit palat în Asgard.”

(Mitologie germanică, după Dömötör Tekla)
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ASIRIA Oraşul Assur, care dă numele Asiriei, se afla 
în nordul Mesopotamiei, pe malul fluviului Tigru. Lo-
cuitorii săi făceau comerţ, în primul rând, cu meta-
le şi lână. Transportau în Asia Mică mari cantităţi de 
plumb pentru curăţirea cuprului şi pentru construcţii. 
Ca urmare a descoperirii aici a unor noi surse de ma-
terii prime, economia Asiriei a intrat în declin. Astfel, 
în vederea menţinerii şi creşterii veniturilor statului, s-a 
orientat spre cuceriri. În scurt timp, prada de război a 
devenit principala sursă de venituri a ţării. 

Ca urmare a campaniilor militare ce se repetau s-a 
format o societate cu caracter militar. În fruntea sa se 
afla regele cu putere nelimitată, care se sprijinea pe 
pătura socială conducătoare formată din militari echi-
paţi cu care şi arme din fier. ţăranii asirieni participau 
la lupte ca soldaţi călări sau ca pedeştri. Trebuia însă, 
asigurată forţa de muncă în locul ţăranilor asirieni de-
veniţi soldaţi. Astfel, unul dintre scopurile războaielor 
de pradă a devenit luarea de prizonieri. Mii de familii 
au fost aduse cu forţa în Asiria. Populaţiile deportate 
nu lucrau ca şi sclavi, situaţia lor amintea de cea a oa-
menilor liberi de rând. 

Asiria, în câteva secole (sec. IX-VII î. Hr.), a cucerit 
o parte importantă a Orientului Apropiat (Mesopota-
mia, Fenicia, Palestina, apoi Egipt). Regii asirieni, care 
anunţau prin inscripţii umilirea duşmanului, uciderea 
sa în masă, au construit o capitală nouă, înfloritoare  
(Ninive), în a cărei bibliotecă au strâns scrierile afla-
te în Mesopotamia. Însă, împotriva acestei dominaţii 
crunte au avut loc răscoale frecvente. Imperiul, slăbit 
din cauza răscoalelor, s-a prăbuşit sub impactul atacu-
rilor mezilor, o populaţie indo-europeană de călăreţi 
venită dinspre Iran. Ninive, capitala imperiului urât, a 
fost făcută una cu pământul (612 î. Hr.).

IMPERIUL NOULUI BABILON (sec. VII-VI î. Hr.) 
Conducătorul mesopotamienilor răsculaţi împotriva 
asirienilor a întemeiat Imperiul Noului Babilon. Cel 
mai important conducător al său (Nabu-kudurri-usur, 
Nabucodonosor din Biblie) a participat la distrugerea 
oraşului Ninive, apoi a ocupat Fenicia şi Palestina. Im-
periul a preluat de la asirieni obiceiuri din adminis-
traţia statului şi metodele lor necruţătoare. O parte a 
populaţiei evreieşti a fost mutată din Palestina (captivi-
tatea babiloniană, sec. VI î. Hr.). Perşii au distrus uşor 
imperiul şi datorită nemulţumirilor determinate de pro-
cedeele lor neîndurătoare.

IMPERIUL PERSAN (559-331 î. Hr.) Persanii trăiau în 
partea vestică a bazinului iranian, între Munţii Zagros, 

unde îşi păstoreau turmele, hergheliile. Populaţia de 
călăreţi, dotată cu arcuri, săgeţi şi arme din fier, apar-
ţinea de grupul popoarelor indo-europene. Perşii întă-
riţi (sub conducerea lui Cyrus) au cucerit Mesopotamia 
(Babilonul a fost cucerit în 538 î. Hr.), Fenicia, Palestina. 
I-au eliberat pe evreii aduşi în Babilon şi le-au permis 
să-şi reconstruiască templul. Apoi au continuat cuceriri-
le (Cambyse) şi în 525 î. Hr. au ocupat şi Egiptul. 

Darius I, cel mai important conducător al lor, a mărit 
pe mai departe teritoriul imperiului spre Europa şi spre 
India. (Războiul dus împotriva grecilor va fi discutat pe 
larg în capitolul referitor la istoria grecilor.)

Perşii au abandonat sistemul asirian bazat doar pe 
forţă. Nu au ucis şi nici nu au deportat pătura condu-
cătoare din ţările cucerite. Pe cei care s-au supus, i-au 
lăsat în funcţie şi au menţinut stăpânirea prin colabo-
rarea cu aceştia. Deşi a trebuit să-şi împartă autoritatea 
cu pătura conducătoare a popoarelor învinse, metoda 
lor a fost confirmată de supravieţuirea timp de secole 
a imperiului. 

Imensul imperiu, care cuprindea mare parte dintre 
teritoriile dezvoltate din Antichitate, din Egipt până în 
India, a fost împărţit în provincii (satrapii). În fruntea 
fiecărei satrapii se afla un guvernator, care se ocupa 
de toate aspectele administraţiei, exceptând probleme-
le militare. Armata se afla sub o conducere separată, pe 
provincii. Conducătorul administrativ şi cel militar se 
puteau controla unul pe celălalt, astfel puteau împie-
dica eventuale tentative de desprindere a provinciei. 
Acest sistem a servit ca model pentru multe imperii 
de mai târziu. 

Unitatea imperiului a fost întărită de construirea de 
drumuri (de ex. Drumul regal) şi serviciul poştal care 
utiliza aceste drumuri. Capitala (Persepolis) era legată 
de reşedinţele provinciale mai importante de o reţea 
de drumuri (2700 km) şi reţea poştală. În staţiile aflate 
la 20-30 km distanţă una de alta se aflau cai şi soli 
odihniţi care aşteptau ordinele oficiale, astfel s-a reuşit 
acoperirea uriaşelor distanţe. 

Impozitele din satrapii au reprezentat un venit enorm 
pentru conducători (în medie 250 de tone de argint şi 
94 chintale de aur). Moneda de aur introdusă de Da-
rius, dareicul, a servit atât la dezvoltarea comerţului, 
cât şi la unitatea imperiului.

LUMINĂ ŞI ÎNTUNERIC Religia persană este diferită 
faţă de cele cunoscute până acum. Conform concepţiei 
lor, în lume se duce lupta dintre bine şi rău, lumină 
şi întuneric. Marii regi persani conduceau în numele 
luminii. 

7. Imperiile unificatoare ale Orientului Apropiat

Asirienii au fost primii care au unificat spaţiul Orientului Apropiat, dar prădarea teritoriilor cucerite a dus la prăbuşirea 
imperiului lor. Imperiul Noului Babilon a continuat moştenirea asiriană.
Imperiul Persan a unificat pe termen lung cea mai mare parte din Orientul Apropiat. Aceasta se explică şi prin faptul 
că persanii au condus folosind metode noi, sprijinindu-se pe conducătorii locali, au întreţinut o bună reţea de drumuri 
şi de poştă.
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Asiria în sec. X î. Hr.
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Imperiul Asirian

Determinaţi, pe baza hărţii, de 
ce este favorabilă poziţionarea 

oraşului Assur! Descoperiţi legături 
între informaţiile economice aflate 
pe hartă (materii prime, drumuri co-
merciale) şi expansiunea asiriană! 
[r]

Regele asirian, Assurbanipal, la vână-
toare. Asirienii erau unul dintre primele 
popoare de călăreţi, partea înspăimân-
tătoare a armatei lor era reprezentată 
de cavalerie 

Observaţi care erau elementele 
de harnaşament? Comparând 

cu harnaşamentul de azi, care sunt 
asemănările şi care sunt deosebiri-
le? Cum influenţau aceste deosebiri 
eficacitatea cavaleriei? [r]

Asirienii asediază un oraş

Pe baza imaginii, caracteri-
zaţi armata asiriană (tipuri de 

arme, echipament)! [r]

ASiriA

„Soldaţii lui Uate [rege arab], auzind că s-au adunat împotriva lor armele lui 
Assur şi Iştar, marii noştri zei – care în bătălie mi-au venit în ajutor –, s-au răscu-
lat împotriva conducătorului lor. El însuşi, speriindu-se, a ieşit din locul unde s-a 
refugiat, dar cu ajutorul zeilor, cu încrederea ce o am în Assur, l-am prins şi l-am 
dus în Asiria. L-am prins cu mâinile mele şi ţinând în mână cuţitul meu, i-am tăiat 
carnea de pe faţă, i-am aruncat pe cap laţuri şi legându-l în centrul oraşului Ninive, 
l-am pus sub pază în cuşcă la poarta de sud-est, cunoscută sub numele de „Poarta 
poporului ce se înghesuie”. Dar l-am lăsat în viaţă, ca şi prin asta să arăt măreţia 
marilor zei, Assur şi Iştar.

Când mă întorceam am ocupat Sidon-ul aflat pe malul mării. I-am ucis pe lo-
cuitorii oraşului deoarece nu l-au ascultat pe conducătorul meu de provincie şi nu 
şi-au plătit impozitul anual. Am judecat popoarele care au refuzat supunerea. Zeii 
lor şi locuitorii i-am dus în captivitate în Asiria. Pe locuitorii din oraşul Akko care 
s-au opus, i-am măcelărit. Le-am agăţat cadavrele de stâlpi şi le-am aşezat în jurul 
oraşului pentru a fi văzute de toţi.” (Inscripţia regelui asirian Assurbanipal)

Prin ce se caracteriza conducerea asiriană? Prin ce metode conduceau? Care era scopul 
acestor metode? [O]

1

2

4

3

Mai târziu s-a considerat că sistemul religios 
persan a fost creat de Zarathustra, principiile sale 
au fost cuprinse în cartea lor sfântă, în Avesta 
(= Cartea Cunoaşterii). Concepţiile religioase ase-

mănătoare cu cele persane, conform cărora lumea 
se împarte în două părţi aflate în conflict deschis, 
sunt cunoscute sub denumirea de dualism religios 
(duo = doi). 
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iMPEriUL NOULUi BABiLON

„La mijlocul ambelor părţi ale oraşului se află câte o clădire: într-o parte 
palatul regal înconjurat de un zid mare şi puternic; iar în cealaltă sanctuarul cu 
porţi de aramă al lui Marduk, care mai putea fi încă văzut pe vremea mea, alcă-
tuind un pătrat cu latura de două stadii [aprox. 400 m]. În mijlocul sanctuarului se 
ridică un turn trainic, având şi în lungime şi în lăţime câte un stadiu; pe acest turn 
se înalţă un altul, apoi pe acesta din urmă încă unul şi tot aşa până la opt turnuri. 
Urcuşul până în vârf se face pe dinafară, pe o scară răsucită care înconjoară toate 
turnurile; cam pe la mijlocul urcuşului se află un popas şi locuri unde se pot aşeza 
ca să se odihnească cei care urcă. În ultimul turn se află un mare templu în care se 
găseşte un pat larg, frumos aşternut, lângă care stă o masă aurită. Înăuntru nu-i aşe-
zată nicio statuie şi nicio făptură omenească nu-şi petrece aici nopţile, afară doar de 
câte o femeie din împrejurimi, pe care zeul a ales-o dintre toate; aşa cel puţin spun 
(…) preoţii acestui zeu.” (Herodot, istoric grec)
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Imperiul Noului Babilon

Imperiul mezilor

Asiria

Drumuri comerciale

Imperiul Noului Babilon 

Comparaţi acest imperiu cu 
Imperiul Asirian! Care sunt 

acele teritorii care au fost ocupate 
de ambele imperii? Ce rezultă din 
asemănările, respectiv, deosebirile 
teritoriale dintre cele două imperii? 
Cu ajutorul lecţiei, indicaţi pe hartă 
locul „captivităţii babiloniene”! [r]

Pe baza descrierii, realizaţi un 
desen de reconstituire a tem-

plului lui Marduk! Ce caracter are 
clădirea? Unde am mai întâlnit ceva 
asemănător? Care era rolul preo-
ţimii în Imperiul Noului Babilon? 
Subliniaţi părerea autorului! [S]

iMPEriUL PErSAN
„Eu sunt Cyrus, regele a toate, marele rege, puternicul 
rege, regele Sumerului şi Akkadului, regele celor patru 

zări, fiul lui Cambyse, marele rege, nepotul lui Cyrus, marele rege, a cărui domnie 
îi este dragă lui Baal şi Nabu, a cărui regalitate au dorit-o pentru bucuria inimii lor. 
Când am intrat paşnic în Babilon, în mijlocul sărbătoririi şi a bucuriei, am pus cen-
trul domniei în palatul regal. Marduk, marele zeu, a câştigat pentru mine inima pri-

etenoasă a locuitorilor Babilonului, în timp ce eu mă îngrijeam zilnic 
de cinstirea lor. Numeroasele mele trupe au intrat paşnic în Babilon, 
nu am suportat pe cei care trezeau spaimă în Sumer şi Akkad. M-am 
îngrijit de bunăstarea locurilor de cult din Babilon. Pe locuitorii Babi-
lonului, care sufereau în ciuda voinţei zeilor, i-am eliberat din jugul 
ce nu li se potrivea. Le-am reparat locuinţele stricate, le-am uşurat 
suferinţa. Marduk, marele stăpân, se bucura de faptele mele. Mie, lui 
Cyrus, regelui care-l cinsteşte, şi lui Cambyse, fiului meu, viţei inimii 
mele şi tuturor trupelor mele, ne-a binecuvântat prin mărinimia lui. 
Noi, în faţa sa, i-am lăudat bucuroşi zeitatea sublimă.” (Inscripţia lui 
Cyrus de pe cilindrul de lut, în legătură cu ocuparea Babilonului)

Care era tratamentul aplicat 
de conducătorul persan ce-

lor învinşi, conducătorilor lor şi 
cultului lor? Comparaţi acest tra-
tament cu cel al asirienilor! [O]

Mormântul, vizibil şi astăzi, al lui Cyrus, întemeietorul imperiului

Caracterizaţi mormântul ca operă arhitectonică! (Efect general, decor, 
structură etc.) [r]

5

6

8

7
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„Astfel vorbeşte regele Darius: Ahura Mazda, cel mai mare dintre zei, el m-a cre-
at pe mine, el m-a făcut rege, el mi-a dat regalitatea, aceasta mare, cu caii aceştia 
deosebiţi, cu cei mai buni oameni (…) Aceasta a fost hotărârea lui Ahura Mazda: de 
pe întreg pământul, el m-a ales pe mine să fiu omul lui, pe mine m-a făcut rege pes-
te întregul pământ. Eu îl cinstesc pe Ahura Mazda. Ahura Mazda mi-a adus ajutor. 
Ceea ce eu am ordonat a fi făcut, a fost dus la capăt cu noroc. Tot ceea ce am făcut, 
am făcut din voinţa lui Ahura Mazda.” (din inscripţia de la Susa a lui Darius)

„Iată cum îşi strânge regele aceste dări în vistierie: argintul topit este turnat în 
nişte vase mari de lut; spărgându-se apoi pereţii vasului, argintul este dezghiocat din 
învelişul de lut. Când regele are nevoie de bani, bate atâta monedă câtă trebuie de 
fiecare dată” (Herodot despre comorile lui Darius)
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Ind

Deşert Stepă

Rute comerciale mai importante

Drumul regal

Ce relaţie exista între puterea 
regală şi cultul religios? Com-

paraţi aceasta cu relaţiile din Egipt! 
În ce măsură este nuanţată imaginea 
dacă ştim: în lumea credinţei persa-
ne există o luptă între bine (Ahura 
Mazda) şi rău (Ahriman)? [r]

Cum a fost influenţată econo-
mia de faptul că aurul provenit 

din impozite era topit în mari blo-
curi? [O]

Procesiunea gărzii persane pe un ba-
sorelief din Persepolis

Comparaţi armamentul perşi-
lor cu cel al luptătorilor asiri-

eni! [C]

Imperiul Persan

Pe baza hărţii, stabiliţi care au fost factorii care au pus stavilă extinderii Imperiului Persan! Care a fost rolul comerţului în veni-
turile imperiului? Comparaţi traseul Drumului regal şi al drumurilor comerciale! La ce concluzii aţi ajuns? [r]

10

11

12

9
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Moneda nu a existat de la început, apariţia sa este rezultatul unui proces îndelungat. Dezvoltarea economiei a îm-
pins în plan secund schimbul de marfă direct (trocul) şi au început să apară diferite valori care înlocuiau banii. Este 
vorba de obiecte din metale nobile sau din orice material rar, deci scump, de exemplu: vopsea, pietre rare, scoici. 
Metalele nobile au început să câştige tot mai mult teren, sub formă de bare, apoi de monede. Valoarea monedelor 
depindea, în mod decisiv, de conţinutul în metal preţios.

După monedele din bronz din China, cele clasice au fost bătute prima oară în Lydia, din Asia Mică (sec. VII î. 
Hr.) din electron (aliaj natural de argint şi aur). Monedele au fost preferate metalelor nobile neprelucrate, deoarece 
cel care le emitea garanta conţinutul de metal şi greutatea lor. Începuturile drumului plin de succes al monedei se 
leagă de lumea feniciană, apoi de cea persană (dareici). Mai târziu, aproape fiecate stat s-a folosit de posibilitatea 
de a bate monedă.

„Cartaginezii afirmă că în Libia [Africa] există un loc, respectiv dincolo de coloa-
nele lui Hercule [Gibraltar], locuiesc oameni la care dacă sosesc, îşi expun mărfuri-
le pe malul mării, apoi se suie pe corăbii şi de acolo înalţă fum. Când localnicii văd 
fumul, ies pe ţărm şi, în schimbul mărfurilor, pun acolo aur, apoi se retrag de lângă 
marfă. Atunci, cartaginezii coboară, se uită la ce au lăsat şi dacă ei consideră că va-
loarea aurului corespunde cu a mărfurilor, îl iau şi pleacă, în schimb, dacă nu [li se 
pare suficient], se întorc pe vapor şi stau acolo. Localnicii apar şi adaugă alt aur [la 
cel existent]. Până îi mulţumesc [pe comercianţii cartaginezi]. Niciunul nu comite 
vreo fărădelege faţă de celălalt. Pentru că nici [cartaginezii] nu se ating de aur, până 
nu îl consideră în valoare egală, nici [localnicii] nu se ating de marfă, până când 
[cartaginezii] nu iau aurul.” (Herodot despre comerţul mut)

Organizaţi o dezbatere asupra motivelor necesităţii apariţiei şi răspândirii monedei! [O]

Monedă din Lydia, Asia Mică (sec. VII î. Hr.). Materialul utilizat este electronul (aliaj din aur şi argint). Pe 
avers este redat leul asirian, iar pe revers se vede pecetea conducătorului care emite moneda.

De ce apariţia monedelor bătute a fost favorabilă pentru om şi pentru economie? În acea 
perioadă, ce determina valoarea monedei? [O]

Moneda de aur a lui Darius I, dareicul

Explicaţi, în ce măsură emi-
terea dareicul, a servit la în-

tărirea autorităţii de stat şi unităţii 
imperiului! [O]

Caracterizaţi acest nivel in-
cipient al comerţului! De ce 

a apărut această formă? Ce rol au 
jucat barbarii în comerţul fenicieni-
lor? [O]

14

13

15

Scoici din China, folosite ca monedă 
sec. al VIII-lea

Datorită căror caracteristici se 
pot folosi scoicile pe post de 

monedă? Care sunt dezavantajele 
faţă de monedele din metal preţios? 
[O]

Monedă din Ghana de astăzi. Lângă aceasta, scoica 
ce se vede pe monedă

Realizaţi o scurtă expunere în legătură cu 
această monedă, ca izvor istoric! [S]
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CIVILIZAŢIA DE PE VALEA INDULUI India se consti-
tuie într-un teritoriu de dimensiuni uriaşe (aşa-numit 
subcontinent) între Himalaya şi Oceanul Indian. Ma-
rea peninsulă este încadrată de munţi. Datorită izolă-
rii sale, civilizaţia Indiei se deosebeşte prin numeroase 
trăsături de cele ale Orientului Apropiat. 

Cultura preistorică a Indiei s-a dezvoltat în valea Indu-
lui, iar punctul maxim de dezvoltare l-a atins la cumpăna 
mileniilor 3-2 î. Hr. Creatorii săi aparţin probabil oame-
nilor preistorici cu piele închisă la culoare din India (dra-
vizi). Baza economică a acestei culturi a reprezentat-o 
cultivarea plantelor cu ajutorul irigaţilor (au cultivat 
orz şi grâu), iar uneltele erau făcute din bronz. Stră-
zile oraşelor (Mohendjo Daro, Harappa) ridicate din 
piatră şi cărămidă, se întretăiau perpendicular, casele 
erau aprovizionate cu apă, iar apa menajeră era dusă în 
canale. Probabil scriau pe material perisabil, astfel că, 
din puţinele izvoare păstrate, nu s-a reuşit descifrarea 
scrierii lor.

SOCIETATEA ŞI STATELE INDIEI Civilizaţia de pe Valea 
Indului (probabil datorită epuizării solului şi a proble-
melor de mediu) a început să decadă. Teritoriul ei a fost 
ocupat de triburile ariene războinice venite dinspre 
Bazinul iranian (aprox. 1500 î. Hr.). Pe baza rolului în-
deplinit în societate, locuitorii se împărţeau în patru 
grupuri principale: preoţii (brahmani), elitele militare 
(kşatriya), oamenii de rând care au proprietate (vaisya) 
şi servitorii acestor 3 categorii (şudra). S-a individualizat 
şi un al cincilea grup, al cărui membri erau consideraţi 
intangibili din considerente religioase (paria). Între ei 
erau incluşi locuitorii autohtoni şi cei care aveau ocu-
paţii considerate impure (de ex. măcelarii ce curmau 
viaţa). Cu timpul, sistemul de caste a devenit rigid: într-
o anumită castă se ajungea doar prin naştere. 

India, mare cât un continent, dar alcătuită din regiuni 
cu diferite particularităţi de relief şi din numeroase gru-
puri etnice era dezmembrată. Câte un bun conducător a 
reuşit totuşi să-şi extindă autoritatea asupra întregii Indii. 
Imperiului Maurya şi-a trăit perioada de glorie în timpul 
regelui Aşoka (sec. III î. Hr.) şi a unificat o parte însem-
nată din India. În India îşi are originea materia primă 
importantă a industriei textile, bumbacul. Meşteşugarii 
produceau în primul rând pentru export. Pe lângă di-
versele textile, şi exportul condimentelor ocupa un loc 
important. În schimb, timp de secole, în India au intrat 
mari cantităţi de aur, prin intermediul comerţului mari-
tim şi al comerţului pe uscat (de ex. pe Drumul Mătăsii). 

RELIGIILE INDIEI În India antică s-au născut două re-
ligii importante. Brahmanismul era caracterizat prin 
politeism. Cei trei zei principali ai lor – Brahma (cre-
atorul), Vişnu (cel care menţine) şi Şiva (distrugătorul) 
– exprimau ordinea veşnică a lumii, sfera creaţiei şi a 
distrugerii. 

Brahmanismul considera că lumea nu putea fi schim-
bată, în ea fiecare fiinţă trăia conform legilor eterne. In-
terpreta şi sistemul de caste ca parte a lumii neschim-
bate. Schimbarea se putea petrece doar după moarte, 
deoarece, conform credinţei lor, sufletul renaşte întot-
deauna în altă fiinţă (metempsihozei). Forma reîncar-
nării depindea de calitatea vieţii anterioare, de măsu-
ra în care a trăit fiecare conform regulilor castei sale. 

Diferiţi gânditori s-au ridicat împotriva brahmanis-
mului, cel mai important dintre ei fiind Buddha (în se-
colul al VI-lea î. Hr.) din casta kşatriya. Nu a fost de 
acord cu sistemul de caste, dar nici nu a anunţat că 
luptă împotriva lui. Esenţa învăţăturii lui îl constituie 
faptul că fericirea se atinge prin renunţarea la dorin-
ţe. Primul pas este să recunoaştem: viaţa înseamnă 
suferinţă provocată de dorinţele noastre. Astfel, dacă 
renunţăm la ele, scăpăm de suferinţe. Acesta nu este 
un lucru uşor. Trebuie să devenim stăpâni ai dorinţelor 
noastre prin abţinere şi meditaţie, adică prin proprie vo-
inţă, de-a lungul noilor etape ale reîncarnării. Aşa pu-
tem ajunge la starea de nirvana, de aneantizare fericită. 

CHINA Reprezintă câmpia ce se întinde în Asia de Est, 
înconjurată de munţi greu de parcurs. Este o lume şi 
mai izolată decât cea a Indiei. Câmpia, care este hră-
nită de două fluvii mari Huang-ho (Fluviul Galben) şi 
Yang-tze (Fluviul Albastru), este deosebit de propice 
cultivării plantelor. Orezul, principala cereală cultivată 
în zonă, asigura producţii mari. 

Primele state s-au format de-a lungul fluviului 
Huang-ho în mileniul 3 î. Hr. Statele Chinei ce intra în 
epoca bronzului, apoi în cea a fierului, au fost organiza- 
te prima oară într-un imperiu unitar de către dinastia 
Qin (sec. III î. Hr.). Qin Shi Huang-zi, primul împărat, 
a întărit puterea centrală, iar prin legi aspre a instaurat 
ordinea interioară. În faţa atacurilor hunilor a pus să 
fie ridicat un zid de-a lungul graniţei de nord (Marele 
Zid chinezesc). Aceasta a fost o întreprindere uriaşă: 
sistemul de apărare de mai multe mii de kilometri a fost 
ridicat cu mii de prizonieri şi oameni de rând liberi. 

Domniei tot mai autoritare a dinastiei Qin i-au pus 
capăt răscoalele. Împăraţii dinastiei Han (210 î. Hr – 

8. Imperiile Asiei de Sud şi ale Orientului Îndepărtat

La cumpăna mileniilor 3-2 î. Hr. de-a lungul fluviului Ind a înflorit o primă civilizaţie. 
În India, după cucerirea ariană, s-a format un sistem de caste.
În India s-au născut două religii mondiale: brahmanismul şi buddhismul. Caracteristica brahmanismului este sistemul 
de caste şi teoria metempsihozei, iar buddhismul ne învaţă că trebuie să ne controlăm dorinţele. 
Începând cu mileniul 3 î. Hr. şi în China s-a format o civilizaţie bazată pe cultivarea plantelor folosind irigaţile. 
China, cu mărfurile sale manufacturate (porţelan, mătase), a făcut cu celelalte civilizaţii ale Eurasiei, pe Drumul Mătăsii, 
un comerţ profitabil.
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220 d. Hr.) ce au venit pe tron au întărit puterea cen-
trală, iar prima parte a domniei lor a reprezentat pe-
rioada de înflorire a Chinei. Împăraţii Han au folosit 
forţa imperiului pentru cuceriri. Controlau tot mai mult 
din drumul comercial ce ducea spre vest, numit Dru-
mul Mătăsii. Au adus sub controlul lor Coreea şi zona 
Fluviului Roşu. Datorită greutăţilor determinate de răz-
boaie au avut loc răscoale (sprâncenele roşii, turbanele 
galbene). Problemele interne au erodat forţa autorităţii 
centrale, iar China s-a dezmembrat pentru secole, în 
elementele sale componente. 

În acelaşi timp economia Chinei s-a dezvoltat rapid. 
Au descoperit secretele fabricării porţelanului alb şi a 
mătăsii. Aceste produse au reprezentat, de-a lungul în-
tregii istorii a Chinei, articole de export importante, 
fiind transportate spre vest şi sud (Orientul Apropiat, 
India) pe Drumul Mătăsii. În schimbul porţelanului şi 
mătăsii chinezeşti au intrat în ţară sticlă indiană, cai, 
sclavi şi aur.

S-a format scrierea pictografică chineză. Pictogra-
mele s-au simplificat, dar sistemul lor de semne, datori-
tă caracteristicilor limbii, nu a depăşit faza de scriere a 
cuvintelor. Limba chineză constă din cuvinte monosi-
labice, astfel că tonalitatea are un rol foarte important. 

Din sec. I d. Hr., chinezii au putut scrie şi pe hârtia 
descoperită de ei înşişi. 

RELIGIILE DIN CHINA Conform credinţelor chineze 
ce cinsteau numeroase spirite şi sufletele morţilor, lu-
mea din cer şi cea de pe pământ sunt corespondente. 
Cum pe cer Steaua Polară este cea mai strălucitoare, la 
fel pe pământ este împăratul. ţara şi-o numeau Impe-
riul Ceresc. Împăratul hotăra ordinea ritualurilor care 
erau dirijate de dregători. 

În sec. VI î. Hr. se formează două sisteme filosofico-
religioase abstracte. Plasând pe plan secund demonii şi 
zeii, au pus în centru omul, fericirea omului. Kung-fu-
tze (Confucius) educa în sensul respectării tradiţiilor, a 
celui superior, a celor în vârstă, a familiei. S-a străduit 
să găsească armonia dintre oameni, dintre individ şi 
comunitate, dintre individ şi stat.

A doua direcţie se leagă de numele lui Lao-tze, care 
s-a întors spre trecutul considerat fericit, refuzând orice 
schimbare. S-a străduit să ajungă la pacea sufletească 
şi cea trupească. (Din aceasta a rezultat şi dezvoltarea 
medicinii, folosirea acupuncturii.) Învăţăturile sale sunt 
cunoscute sub denumirea de taoism, după cartea sa de 
bază Tao to king (Cartea drumului şi a virtuţii).
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Imperiul lui Aşoka (sec. III î. Hr.)

Deşert
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Cultivarea plantelor bazată pe irigaţii

Rută comercială

India 

Analizaţi situaţia geografică a subcontinentului indian (cli-
mă, pământuri cultivate, deschidere, izolare)! Numiţi râurile 

sale mai importante şi munţii care o încadrează! Folosind hărţi cu 
aceeaşi scară suprapuneţi suprafaţa Mesopotamiei pe cea a Indiei! 
Ce observăm? În ce relaţie se afla India cu Orientul Apropiat? [r]

CiviLiZAŢiA DE PE vALEA iNDULUi SOCiETATEA Şi STATELE iNDiEi

CELŢI

GERMANI

SLAVI
LATINI

GRECI

HITIŢI

FILISTENI

MEZI
PERŞI

ARIENI

Presupusa patrie comună a popoarelor
indo-europene

Migraţia popoarelor indo-europene. Patria comună a popoarelor 
aparţinând aceleiaşi familii de limbi este de presupus undeva la nord 
de Marea Neagră. La începutul mileniului 2 î. Hr. a început migraţia 
lor, care a fost grăbită de învăţarea realizării armelor din fier şi a 
creşterii cailor. 

Urmăriţi migraţia popoarelor indo-europene! Căutaţi le-
gături între evenimente istorice şi mişcarea acestor popu-

laţii! Adunaţi factorii geografici care au favorizat, respectiv, au 
împiedicat migraţia! Pe baza studiilor de până acum, amintiţi 
migraţiile cunoscute! [C]
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„Brahma a creat fiecare castă din părţile trupului său. Din cap pe brahmani, 
din mâini, pe kşatriya, din şold, pe vaisya, din picioare, pe şudra. Pentru a putea 
menţine ordinea în lume pentru cei care au apărut din capul său, din şoldul şi din 
picioarele sale, a stabilit câte o funcţiune pentru fiecare. 

Datoria brahmanilor a stabilit să fie studierea Vedelor (Cărţile sfinte) şi predarea 
lor, prezentarea de sacrificii pentru ei înşişi şi pentru alţii, acceptarea donaţiilor 
benefice şi împărţirea lor.

Ca obligaţie pentru kşatriya a stabilit apărarea supuşilor, distribuirea de donaţii 
benefice, prezentarea sacrificiilor, studierea Vedelor şi moderaţia în plăceri.

Datoria membrilor castei vaisya a fost creşterea animalelor, faptele bune, prezen-
tarea sacrificiilor, studierea Vedelor, comerţul şi împrumutul banilor.

Pentru şudra Domnul a stabilit doar o ocupaţie: să servească celelalte caste.
Cum brahmanii se trag din cea mai nobilă parte a corpului lui Brahma, iar din 

punctul de vedere al respectabilităţii şi al cunoaşterii sunt primii – conform legii ei 
sunt stăpânii societăţii.” (din Legile lui Manu)

În ce grupuri împarte Manu societatea? Ce caracterizează fiecare categorie? Comparaţi 
textul cu tabelul! Ce noi informaţii se pot obţine din tabel? Din ce cauză există deose-

biri? Formulaţi, în ce măsură pot fi considerate castele grupuri sociale? [r]
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Schiţa simplificată a sistemului de caste

Comparaţi schiţa cu legile lui Manu! Analizaţi, în ce măsură seamănă această structură 
socială cu cele cunoscute mai devreme (asemănări, deosebiri)! [r]

Floare de lotus într-o scenă religioasă. Planta este înrudită cu 
nufărul, dar frunzele sale nu plutesc, ci se ridică deasupra apei. 
Floarea sa frumos mirositoare poate avea şi diametrul de 20-30 
cm. Rădăcina sa se poate consuma crudă sau fiartă, are gust 
dulceag. Frunza sa tânără şi fructul se pot deasemenea mânca. 
Floarea de lotus care se ridică spre lumină dinspre apa mlăş-
tinoasă, în Orient, este simbolul naşterii, al vieţii, al curăţeniei, 
al neclintirii şi al înălţării. Indienilor le place să compare întrea-
ga lume cu floarea de lotus, a cărei tulpină este Himalaya iar, 
petala de sud, India. Buddha este frecvent reprezentat şezând 
pe o floare de lotus, iar urmele paşilor săi sunt flori de lotus. 

De ce floarea de lotus e considerată atât de brahmanism, 
cât şi de buddhism ca floare sacră? [r]

Reprezentarea specifică şezând a lui Buddha, marele întemeietor 
de religie

Ce impresie trezeşte statuia? Prin ce mijloace obţine ar-
tistul acest efect? [O]

rELiGiiLE iNDiEi

Zeul Şiva, dansând. Dansul exprimă activitatea de creaţie

3
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ChiNA

„În a şasea lună pornesc stelele căzătoare,

A noua lună: se împart hainele,

În prima lună e furtună de zăpadă,

În a doua lună se aud multe tunete,

Unii sunt în haine bune, alţii în zdrenţe de cerşetor,

Trăim cumva până la sfârşitul iernii,

A treia lună: începem să arăm

În a patra lună mersul ne este grăbit,

Cu noi sunt copilul nostru şi soţia,

Supraveghetorul se bucură că trăim (…)

În luna a şasea mâncăm struguri, prune,

În luna a şaptea fierbem bob, nalbă,

Luna a opta: recoltarea orezului,

Gâlgâitul vinului de primăvară,

Izvorul vieţii lungi şi a forţei,

În luna a şaptea ne înfruptăm cu lubeniţă,

În luna a opta tăiem bostan,

În luna a noua, meliţarea cânepii,

Să se adune lemne de foc. Fructe şi salată,

Ospăţul plugarilor.”

 (Din colecţia de poezii chineze intitulată Cartea cântecelor)
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Primul stat chinezesc

Imperiul Chinez în timpul lui Qin Shi Huang-zi

Imperiul Chinez în timpul dinastiei Han 

Stepă Cultivarea pământului bazată pe irigaţii

China

Comparaţi condiţiile geogra-
fice ale Chinei cu ale Indiei 

(relief, climă, izolare)! Ce structuri 
sociale pot rezulta din condiţiile ge-
ografice? [r]

Pe baza poeziei, încercaţi să 
reconstituiţi cu ce se hrăneau 

ţăranii chinezi! Comparaţi cu oferta 
de astăzi! Ce tip de sistem econo-
mic şi social rezultă din text? Argu-
mentaţi afirmaţia! [r]
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Os oracular de de la începutul 
mileniului 1 î. Hr., cu semne 
de scriere chineză timpurie

Care etapă a evoluţiei 
scrierii se vede în ima-

gine? [r]

Cea mai cunoscută realizare a civilizaţiei chineze, Marele Zid, ridicat 
pentru asigurarea apărării împotriva nomazilor

Urmăriţi pe hartă traseul zidului! Dinspre ce teritoriu apăra 
China? Cu care din categoriile sociale ale Chinei se putea ri-

dica o asemenea construcţie imensă? Gândiţi-vă, în Orientul Apro-
piat cine au fost constructorii unor realizări de aceeaşi monumen-
talitate (stăvilare, piramide, ziggurate)? [r]

Împăratul Qin Shi Huang-zi 
(jos) şi soldaţii armatei de lut 
care îi apărau mormântul

Ce jertfe ale ritua-
lurilor vechi au fost 

înlocuite cu soldaţii de lut? 
Căutaţi exemple privind 
astfel de ritualuri? Ca iz-
vor, ce valoare are armata 
din lut? Adunaţi tot ceea 
ce putem afla din aceste 
figuri! [r]

11
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Yin şi Yang, simbolul întunericului şi 
al luminii, al principiului feminin şi cel 
masculin

Formulaţi, ce înseamnă, în ge-
neral, acest simbol chinezesc! 

Numiţi imaginile din lume cu astfel 
de caracter! [O]

rELiGiiLE DiN ChiNA
„Confucianiştii nu privesc prezentul ca şi conducător al 
lor, ci cercetează trecutul, ca prin aceasta să discredi-

teze timpurile de azi şi să trezească îndoială şi nelinişte în popor (…) De aceea 
vă propun ca arhivarii să ardă toate cronicile, cu excepţia anuarelor lui Qin; dacă 
oricine are un exemplar din Cartea cântecelor sau din opera oricărui filosof, dacă 
respectivul nu este membru al Academiei împăratului, este obligat să predea aceste 
lucrări autorităţilor pentru a fi arse (…) Cei care, bazându-se pe trecut, denigrează 
prezentul, să primească pedeapsa cu moartea împreună cu familia lor (…) Cel care 
în treizeci de zile de la aducerea la cunoştinţă a acestui ordin nu predă cărţile, 
acela, după ce a fost înfierat, va fi trimis la construirea Marelui Zid, la munca de 
robotă.” (Li Se, sfătuitorul lui Qin Shi Huang-zi)

„Să fie ţara mică şi puţin popor. Şi să fie în aşa fel, încât, chiar dacă sunt multe 
unelte şi meserii, să nu le folosească. Să fie în aşa fel, încât, poporul, până la sfâr-
şitul vieţii sale să nu se îndepărteze. Şi dacă ar fi corăbii şi care, nimeni să nu se 
urce în ele. Şi dacă ar fi armuri şi arme, nimeni să nu exerseze cu ele. Oamenii să 
facă din nou noduri (în loc de scriere). Viaţa să le fie dulce, hainele frumoase, casa 
liniştită, obiceiurile să le aducă bucurii. Şi deşi s-ar putea vedea în ţara vecină, şi 
s-ar auzi de acolo vocea câinilor şi cocoşilor, oamenii să moară de bătrâneţe, decât 
să se ducă până acolo. ” (Lao-tze: Tao to king, sec. VI î. Hr.)

Expuneţi, cu propriile cuvinte, conţinutul textului! Ce respinge şi ce apără Lao-tze? Ce 
mesaj politic poate avea punctul lui de vedere? [O]
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Pe parcursul studiilor noas-
tre privind Antichitatea am 
cunoscut culturi şi state ale 
cultivatorilor de plante. În 
acelaşi timp, de la mijlocul 
mileniului 2 î. Hr., în puste-
le care străbat Eurasia (aria 
stepei e de la China până la 
Bazinul Carpatic) s-au pe-
trecut schimbări importan-
te. Triburile ce trăiau aici 
au trecut la creşterea vitelor 
şi a cailor. Nu au înfiinţat 
aşezări permanente. Păs-
torii erau urmaţi de tot po-
porul, în căruţe. Acest mod 
de viaţă se numeşte nomad. 
Nomazii trăiau organizaţi 
în triburi. Fiecare păstor 
era şi soldat. Dacă păşunile 
distruse din cauza secetei 
nu puteau asigura hrana 
animalelor, o serie de tri-
buri porneau spre zone mai 
bogate în păşuni. Frecvent 
parcurgeau distanţe enor-
me şi împingeau înainte şi 
triburile întâlnite în drum. 
Aceste migraţii puteau dis-
truge imperii. „Călătoresc urmând râurile şi păşunile, nu au oraşe, nici aşezări permanente, nu 

practică cultivarea plantelor, totuşi fiecare îşi are propriul pământ. Nu au scriere, 
înţelegerile le fac oral. Dacă băiatul poate deja să călărească oaia, atunci trage 
după vulpi şi iepuri şi pregăteşte mâncare din ele. Forţa bărbaţilor poate îndoi arcul. 
Călăresc îmbrăcaţi complet în armură. Au obiceiul ca, în timp de pace, să-şi ducă 
animalele la păscut şi să meargă la vânat (ca îndeletniciri de bază), iar în timp de 
război să se antreneze pentru luptă, deoarece le stă în fire să fie gata de atac (agre-
sivi). Arma lor folosită de la distanţă este arcul şi săgeata, arma de aproape este sabia 
şi lancea scurtă. Dacă norocul în luptă le surâde, merg înainte, dacă nu, se retrag. 
Nu le e ruşine de fugă şi acolo merg unde le surâde norocul.” (Izvor chinezesc 
despre hsiung-nu)

„Nu au fondat nici oraşe, nici cetăţi, o parte locuiesc în corturi şi sunt arcaşi 
călăreţi, trăiesc din creşterea animalelor şi nu din cultivarea pământului. (…) Nu au 
case, ci trăiesc în căruţe, dintre acestea cele mai mici au patru roţi, dar există şi cu 
şase roţi: acestea sunt acoperite cu plăci de pâslă şi – la fel ca în cazul caselor – le 
împart în mai multe, două sau trei încăperi. Nu pătrunde în ele nici ploaia, nici 
zăpada, dar nici măcar vântul. La aceste căruţe înhamă două sau trei perechi de 
boi fără coarne. În căruţe de acest tip trăiesc femeile, în vreme ce bărbaţii umblă 
călare.” (Herodot despre sciţi)

Pe baza celor două izvoare, caracterizaţi viaţa nomazilor! Comparaţi cele două descri-
eri, în aşa fel încât să stabiliţi independent elementele comparaţiei! [O]
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Ce climă au teritoriile care încadrează stepa dinspre nord şi sud? Ce popoare trăiesc 
la nord şi sud de nomazi? Cu ajutorul atlasului geografic, căutaţi explicaţia faptului că 

popoarele nomade călătoreau de la est spre vest! [r]

Reprezentarea unui războinic scit

Care a fost principala armă 
a nomazilor? Care e motivul 

pentru care triburile nomade reduse 
numeric reprezentau o forţă milita-
ră importantă? [S]

Ce aflăm din acest izvor des-
pre învăţăturile lui Confucius? 

Cum se raportează autorul la prin-
cipiile confucianismului? Prin ce se 
motivează această atitudine? [r]
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SPAŢIUL GRECESC Sudul Peninsulei Balcanice, insu-
lele Mării Egee şi ţărmul vestic al Asiei Mici reprezin-
tă scena istoriei antice a lumii greceşti. Acest teritoriu 
era numit şi Elada, după locuitorii săi (eleni). Clima era 
mediteraneeană, dar zona fiind extrem de segmentată 
şi lipsită de văile unor râuri mari nu permitea culti-
varea pământului pe bază de irigaţii. Elada – pe care 
marea şi munţii o împart în mici unităţi – este o sumă 
de insule, golfuri, văi şi bazine.

Zona sa muntoasă este bogată în minereuri (mai 
ales de fier) şi în piatră de construcţie (marmură), dar 
este săracă în soluri fertile. Pe feţele stâncoase ale dea-
lurilor s-a răspândit măslinul şi viţa-de-vie. Pe rarele 
păşuni se creşteau, în primul rând, capre şi oi. Datorită 
condiţiilor naturale, marea a jucat un rol important în 
viaţa grecilor. 

CULTURA CRETANĂ Insula Creta se află în sudul in-
sulelor greceşti. A reprezentat o legătură permanentă 
între Orientul Apropiat şi lumea grecească. 

Migratorii purtători ai culturii neolitice au întemeiat 
în Creta primele oraşe (mileniul 3 î. Hr.), printre ele 
Cnossos-ul, pe ţărmul de nord. Oraşele au atins maxi-
ma înflorire la începutul mileniului 2 î. Hr. În fruntea 
oraşelor se aflau regii (în Cnossos purtau titlul de mi-
nos). Au construit palate cu mai multe etaje, a căror bo-
găţie uimitoare, frumuseţe a frescelor şi a colonadelor 
simboliza mărimea puterii lor. Printre ruine au apărut 
resturile conductelor de apă, ale canalelor, ale fântâni-
lor arteziene. Lângă palate se aflau depozite, ateliere, 
demonstrând că regii erau nu doar coordonatorii ar-
matei şi ai administraţiei, ci şi ai economiei. În palate 
se depozita surplusul şi materiile prime importate (de 
ex. cupru, cositor, plumb). Din cele de mai sus rezultă 
că şi în Creta s-a format o economie şi un sistem de 
administrare ca cel întâlnit în Orient. 

Proprietarii de nave şi comercianţii care alcătuiau 
pătura superioară trăiau în palate. Sub conducerea re-
gilor, ei au construit puternica flotă cretană care le-a 
asigurat hegemonia comercială în Marea Mediterană. 
Oamenii de rând lucrau pământul, cultivau cereale, iar 
pentru export produceau ulei şi vin. Ei realizau produ-

sele meşteşugăreşti: produsele de olărie şi de fierărie 
de o calitate deosebită.

În zona Mării Egee erau frecvente cutremurele, iar 
vulcanul de pe insula Thera, situată aici, a erupt de mai 
multe ori, provocând şi valuri seismice distrugătoare. 
Însă ştiinţa nu a lămurit încă rolul catastrofelor natu-
rale în istoria insulei. După o astfel de erupţie a vulca-
nului (în jur de 1600 î. Hr.) Cnossos a fost reconstruit 
şi, probabil, întreaga insulă a ajuns sub autoritatea lui, 
mai mult, şi-a extins puterea şi în unele părţi ale usca-
tului grecesc. Însă, în jur de 1450 î. Hr. – poate după 
o nouă catastrofă naturală – triburile de greci ahei au 
ocupat insula. Primul val al celor nou-veniţi a cruţat 
Cnossosul şi s-au stabilit aici. Dar al doilea atac a rui-
nat palatul din Cnossos. Însă, civilizaţia cretană a lăsat 
o urmă de neşters în cultura greacă.

CULTURA MICENIANĂ (sec. XVI-XIII î. Hr.) Triburile 
greceşti, de origine indo-europeană, au sosit în mai 
multe valuri în sudul Peninsulei Balcanice (începutul 
mileniului 2 î. Hr.). Unul dintre aceste triburi, aheii cu-
ceritori s-au aşezat şi au construit fortificaţii (cetăţi), 
de ex., Micene – după care şi-a primit numele epoca. 
Fortificaţiile au devenit centre ale conducerii politice 
şi ale economiei. 

Cetăţile erau apărate de ziduri groase. Mai târziu, 
miturile greceşti susţineau că aceste ziduri ridicate din 
blocuri uriaşe de piatră (care nu aveau liant) puteau fi 
construite doar de uriaşi cu un ochi, ciclopii (ziduri 
ciclopice). Evidenţa celor depozitate în cetăţi era ţinută 
pe tăbliţe de lut: însemnările erau făcute cu scrierea 
silabică preluată de la cretani (scrierea liniară B).

Regii aheilor conduceau viaţa statului împreună 
cu pătura conducătoare militară, organizau apărarea 
şi campaniile militare de pradă. Luptau cu arme de 
bronz şi care de luptă. Regii primeau o parte separa-
tă din pământurile comune, care erau cultivate de oa-
menii de rând. Numărul sclavilor era redus, în primul 
rând lucrau în palate, ceea ce reflectă stadiul incipient 
al sclavagismului.

Tot în fortificaţii lucrau şi meşteşugarii, aici erau ate-
lierele şi depozitele de materii prime. Acest sistem, pe 

Grecia antică II
C
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9. Cultura cretană şi miceniană

Pe pământul Greciei condiţiile geografice nu au permis apariţia unui stat unitar, centralizat.
În acest spaţiu, în Creta a apărut pentru prima oară o civilizaţie dezvoltată, având atât modelul social şi cât şi cel eco-
nomic cunoscut în Orientul Antic.
Epoca miceniană este o cultură din epoca bronzului care are elemente din Orient.
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care-l numim economie de palat, este copia de mai 
mici dimensiuni a economiei de templu din imperiile 
Orientului. 

Statele având teritoriu redus, cu puţine terenuri ce 
puteau fi cultivate, au pornit un şir de războaie de 
pradă şi de obţinere de noi terenuri. Au luptat unul 
împotriva celuilalt şi au ocupat Creta, însă cea mai cu-
noscută expediţie a fost războiul troian. Luptele duse 
unul împotriva celuilalt au epuizat statele miceniene, 
care au început să decadă în sec. XIII î. Hr. Teritoriul 
lor a fost ocupat, mai târziu, de triburile doriene – tot 
ale grecilor.

Un izvor valoros al epocii îl reprezintă mitologia. 
Personajele mitologiei greceşti au trăit în epoca mice-
niană. Deşi textele s-au născut mai târziu, au oferit is-
toriei date importante privind această epocă.

De o importanţă deosebită sunt cele două epopei 
care se leagă de numele lui Homer: Iliada şi Odiseea, 
ce tratează războiul troian şi aventurile eroilor greci 
care se întorc spre casă. Urmând indiciile acestor epo-
pei, arheologul german Heinrich Schliemann a dezgro-
pat, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, ruinele Troiei. 
Mergând pe urmele miturilor, a ajuns la ruinele Mice-
nei şi a descoperit cetatea, cu vestitul ei tezaur.

ArhivA

SPAŢiUL GrECESC
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Cnossos

Troia

A s i a  M i c ă

Spaţiul grecesc

Caracterizaţi situaţia geografi-
că a Eladei (situarea în Marea 

Mediterană, distanţa faţă de alte 
civilizaţii)! Pe baza hărţii, stabiliţi 
cele mai caracteristice trăsături geo-
grafico-naturale ale acestui spaţiu! 
Cum au influenţat aceşti factori 
dezvoltarea economică? [O]

CULTUrA CrETANĂ

Pe baza acestui izvor, caracte-
rizaţi rolul economic şi cultu-

ral al Cretei! Pe baza celor studiate, 
stabiliţi data redactării izvorului! Ce 
date ne pot sugera răspunsul? [O]

„Există un loc numit Creta, este o insulă, în mijlocul mării

de culoarea vinului, ţărmurile sale frumoase,

bogate sunt înconjurate de spuma mării;

pe ea sunt nouăzeci de oraşe, în acestea numeroşi oameni.

Limbile le are amestecate, totul e diferit: acolo sunt aheii,

Acolo sunt vechii cretani, iar dincolo e alt popor

Şi trei triburi de dorieni, pelasgi născuţi de zei sunt toţi.

Şi marea cetate a Cnossosului, unde timp de nouă ani a fost stăpân

Minos ce discuta cu Zeus cel mai mare…” 

(Homer, Odiseea) 

1

2
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Planul şi reconstrucţia palatului din Cnossos. Enorme 
vase de provizii din aripa de est a palatului

Suprapuneţi planul şi reconstrucţia! Ce funcţii 
îndeplinea palatul? Ce tip de stat rezultă din 

acestea? Ce legătură există între planul palatului şi 
mitul Minotaurului? [r]

Corăbii cretane pe o frescă descoperită pe insula Thera 
– păstrată de cenuşa vulcanică

Ce rol a jucat navigaţia în viaţa Cretei? Com-
paraţi navele cretane cu tipurile cunoscute 

astăzi! [r]

3

5
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CULTUrA MiCENiANĂ
„Regele Minos era legat printr-o strânsă prietenie de Posei-
don, zeul mării. Dar odată a greşit grav faţă de protectorul 

său. La cererea sa, Poseidon i-a făcut cadou un taur de mare. Însă, Minos, în loc 
să sacrifice zeului animalul, aşa cum a promis, l-a păstrat pentru el. Poseidon l-a 
pedepsit pentru această încălcare a cuvântului dat, ca nevasta sa să nască un fiu 
jumătate om, jumătate taur, Minotaurul ce se hrănea cu oameni. Regele l-a pus pe 
renumitul arhitect Dedal să construiască un palat uriaş pentru monstrul Minotaur, 
cu camere sub pământ şi căi secrete. Acesta a fost labirintul. Cel care ajungea aici, 
nu mai găsea niciodată drumul de ieşire şi devenea victima Minotaurului (…)

Minos i-a obligat pe regii greci ca, periodic, să-i trimită şapte tineri şi şapte tinere, 
ca jertfă pentru Minotaur. Tezeu, fiul regelui atenian, i-a cerut tatălui să-l includă şi 
pe el între cei şapte tineri. S-a hotărât să-l ucidă pe monstru. Regele a acceptat cu 
greu şi şi-a luat rămas bun cu tristeţe de fiul său.

Tezeu s-a prezentat în faţa regelui şi i-a spus că vrea să se lupte cu Minotaurul. 
Minos nu s-a împotrivit, ştiind că Minotaurul nu poate fi învins de niciun om, iar 
dacă totuşi Tezeu reuşeşte, nu va putea să iasă din labirint.

Masca mortuară de aur a lui Agamem-
non

Ce concluzie se poate trage 
pornind de la materialul din 

care este realizată masca? Căutaţi, 
cine a fost Agamemnon! [C]

Intrarea în acropola Micenei, Poarta Leilor, lângă intrările mormintelor-puţ ce ascun-
deau mormintele regale

Stabiliţi metodele cu ajutorul cărora s-au ridicat zidurile Micenei! Studiaţi 
sculpturile porţii! Ce influenţă recunoaşteţi? [r]

8
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„Zeul mării i-a chemat pe toţi zeii la nunta fiicei sale, în afară de zeiţa discordiei 
care, ca să se răzbune, a hotărât să provoace ceartă între invitaţi.

Aşa s-a şi întâmplat. Atunci când zeii s-au aşezat la masă, zeiţa a aruncat pe 
masă, între zeiţe, un măr de aur, cu următoarea inscripţie” „Celei mai frumoase”. 
Ele au început să se certe imediat, a cui să fie mărul. Trei zeiţe se certau: Hera, soţia 
lui Zeus, zeul zeilor, Pallas Atena, zeiţa înţelepciunii şi Afrodita, zeiţa frumuseţii şi 
a dragostei. În fine, i-au cerut lui Paris, fiul regelui Troiei, să decidă cui să-i revină 
mărul.

Dacă îi dă ei mărul, Hera i-a promis lui Paris stăpânirea asupra Asiei, Atena 
înţelepciune, iar Afrodita pe cea mai frumoasă femeie din lume. Paris a dat mărul 
Afroditei. Hera s-a supărat pe Paris şi a decis distrugerea Troiei.

Cea mai frumoasă femeie din lume era Elena, soţia regelui Spartei. Paris, în-
crezându-se în promisiunea zeiţei, l-a vizitat pe regele Spartei, care l-a primit în 
ospeţie, cu prietenie. Însă Paris a profitat de dreptul oaspetelui şi a răpit-o pe Elena. 
Fapta lui Paris a provocat proteste uriaşe în rândul grecilor. Regii greci au pornit cu 
armatele lor împotriva Troiei.” (Mit grecesc)

Pu
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 d

e 
ve

de
re

În mod evident, condiţiile naturale influenţează viaţa comunităţilor umane şi, astfel, şi istoria lor. Este, însă, o mare 
întrebare în legătură cu mărimea influenţei mediului geografic. Au fost perioade când oamenii de ştiinţă nici nu au 
pus în discuţie influenţele datelor naturale, alteori direct prin acestea au explicat istoria unor teritorii, a unor popoa-
re. Acest ultim mod de lucru îl numim determinism geografic (determinare apriorică, predestinare).

Ariadna, fata lui Minos, s-a îndrăgostit de Tezeu şi, în secret, i-a dat un ghem. 
Atunci când Tezeu, împreună cu tovarăşii săi, a intrat în labirint, trecând prin culoa-
rele şi camerele în zigzag, a început să depene aţa. A găsit monstrul repede şi, cu 
ajutorul Atenei, l-a ucis. Astfel şi-a salvat tovarăşii de la moarte şi urmând firul de 
aţă a găsit şi ieşirea.

Tezeu, împreună cu tovarăşii săi, s-a suit pe corabie pentru a se întoarce în Ela-
da.” (Mit grecesc)

Căutaţi, într-o culegere de mituri, ce s-a întâmplat cu Dedal, arhitectul labirintului! Pre-
zentaţi, pe scurt, întâmplările din mit! Stabiliţi cum şi de ce se schimbă în acest mit 

relaţia dintre Cnossos şi Atena! Ce evenimente istorice păstrează tradiţia mitologică? [r]
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Expuneţi, pe scurt, explicaţia 
mitologică a începerii războ-

iului! Cum altfel ar fi putut decide 
Paris? Ce fel de imagine a zeităţii 
ne apare din acest scurt text? Enu-
meraţi caracteristicile relaţiei dintre 
zei şi oameni! Ca izvor istoric care 
poate fi valoarea mitului? [r]

Organizaţi o dezbatere privind 
influenţa factorilor geografici 

în istoria omenirii! Căutaţi exemple 
prin care să argumentaţi rolul hotă-
râtor al factorilor geografici şi căutaţi 
şi exemple care contrazic acest lu-
cru! [O]

Ce rol au jucat văile fluviilor în formarea statelor? Cum a influenţat economia Feniciei 
situarea sa geografică? Analizaţi rolul izolării geografice în cazul Egiptului, al Indiei sau 

al Chinei! (Folosiţi şi harta de la pagina 25!) În procesul formării statelor, ce consecinţe a avut 
segmentarea spaţiului grec? [r]

Influenţele erupţiilor vulcanice de pe 
insula Thera

Ce consecinţe ale erupţiilor 
vulcanice rezultă din hartă? Ce 

consecinţe au avut în Creta erupţiile 
vulcanice? În ce măsură a putut in-
fluenţa aceasta istoria insulei? [r]
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PERIOADA DE TRANZIŢIE (sec. XII-VIII î. Hr.) După 
secolul al XIII-lea, împreună cu cetăţile miceniene, 
s-a prăbuşit şi sistemul economic al palatelor. Atelie-
rele au dispărut, s-a stopat asigurarea materiei prime 
(bronz) de către stat. Însă decăderea purta în sine posi-
bilitatea dezvoltării, deoarece destrămarea sistemului 
de putere de până atunci a asigurat formarea unui nou 
sistem. 

Persoanele rămase fără conducere centrală au fost 
nevoite să-şi organizeze producţia. Ţăranii au început 
ei înşişi (pe familii) să-şi organizeze gospodărirea, iar 
pământurile cultivate le-au considerat a fi ale lor. 
Pentru a-şi rezolva problemele, au format mici comu-
nităţi, dar acestea se deosebeau fundamental de cele 
anterioare. Dacă până atunci primeau pământul de la 
comunitate, pe baza faptului că aparţineau acesteia, 
acum era tocmai invers, doar cei care aveau pământ 
puteau deveni membri cu drepturi depline ai comu-
nităţii. 

Schimbarea este importantă, deoarece, în compara-
ţie cu sistemele de tip oriental, oamenii erau interesaţi 
să muncească mai bine. Economia coordonată de clasa 
dominantă, monopoliza surplusul, nu încuraja produ-
cătorii. În noul sistem, însă, gospodarul avea interesul 
să producă cât mai mult, deoarece recolta îi aparţinea, 
iar surplusul îl putea valorifica pe piaţă. Dezvoltarea 
producţiei a fost favorizată şi de răspândirea uneltelor 
din fier.

POLISUL Noile state acum născute se numesc polis-
uri, oraşe-state. Membrii acestor comunităţi specifice 
din punct de vedere politic, religios şi cultural sunt 
proprietarii de pământ care se bucurau de drepturi 
cetăţeneşti. Polisul cuprindea oraşul şi terenul din 
imediata apropiere. Teritoriul acestuia este variabil (cel 
mai mare, Sparta, avea aprox. 6000 km2, cel mai mic, 
Delos, aprox. 3,6 km2). Polisurile (numărul lor depăşea 
500) funcţionau ca state independente, cu legislaţie şi 
cu administraţie proprie.

La început oraşele erau conduse de regi. Puterea lor 
a dispărut în scurt timp sau a devenit nominală. Con-
ducerea a ajuns în mâinile aristocraţiei (aristoi = cei 
mai buni) care deţinea moşii mai mari. Acest sistem se 
numeşte republică aristocratică. Meşteşugarii, negus-
torii, ţăranii alcătuiau cea mai mare parte a populaţiei, 
demosul (demos = popor).

COLONIZAREA GREACĂ (sec. VIII-VII î. Hr.) În ora-
şele-state tot mai puternice, dezvoltarea economiei 
nu a ţinut pasul cu creşterea numărului de locuitori. 
Pământul polisului a putut întreţine tot mai puţin po-
pulaţia, s-a făcut simţită suprapopularea. Problema a 
fost accentuată de faptul că, datorită recoltelor proaste, 
tot mai mulţi ţărani mici şi mijlocii s-au îndatorat, apoi 
şi-au pierdut pământul. Pe cei îndatoraţi îi ameninţa 
coşmarul sclavajului pentru datorii. 

ţăranii care şi-au pierdut pâinea, meşteşugarii care-
şi căutau noi posibilităţi de muncă au plecat pe mare 
ca să găsească o nouă patrie. Acolo unde au aflat un 
teren liber propice acostării şi cultivării pământului, au 
întemeiat un nou oraş. Procesul se numeşte coloniza-
rea greacă. Cele trei direcţii ale colonizării: nord-est 
(Dardanele, Marea Marmara, Bosfor, Marea Neagră), 
vest (Italia de Sud, Sicilia) şi sud (Africa).

Coloniile erau independente, dar se aflau în strân-
se relaţii economice cu metropola. Cerealele cultivate 
pe solurile de bună calitate erau duse în metropole. 
De acolo se duceau în colonii produse meşteşugăreşti 
finite (ţesături, ceramică, unelte, arme), produse ali-
mentare prelucrate (ulei, vin), iar acestea le vindeau 
mai departe barbarilor. În schimb, primeau de la bar-
bari materii prime (metale, blănuri, cereale) şi sclavii 
pe care îi duceau în Elada.

Colonizarea greacă s-a încheiat în secolul al VI-lea 
î. Hr. Surplusul de locuitori a plecat de pe pământul 
Greciei, iar prin importul de cereale polisul a crescut 
capacitatea de întreţinere a populaţiei. Extinderea pe 
mai departe spre est a fost împiedicată de Imperiul 
Persan tot mai puternic, iar spre vest, de oraşul Car-
tagina.

URMĂRILE COLONIZĂRII Cerealele ieftine venite 
dinspre colonii, au făcut inutilă cultivarea cerealelor pe 
solurile de proastă calitate. S-a putut trece la cultiva-
rea viţei-de-vie, a măslinului şi a legumelor, mult mai 
profitabilă şi corespunzătoare condiţiilor geografice. 

Schimbările au influenţat şi structura societăţii. A 
scăzut ponderea din economie a aristocraţiei care cul-
tiva cereale. Ca urmare a comerţului dus cu coloniile 
s-au dezvoltat meşteşugurile (prelucrarea metalelor, 
olăritul, fabricarea corăbiilor), a crescut exportul. S-a 
întărit pătura de meşteşugari şi de negustori. Dezvol-
tarea comerţului a făcut necesară apariţia monedei. 

10. Naşterea polisului şi colonizarea greacă

Odată cu dispariţia culturii miceniene, au dispărut statele de tip asiatic şi s-au format polisurile.
La început, polisul era condus, pe baza originii, de aristocraţie: această formă de conducere o numim republică 
aristocratică.
Până în sec. VIII î. Hr. Elada era suprapopulată. Din această cauză şi, în parte, din cauza sărăcirii, o parte din populaţie 
a plecat şi a întemeiat noi oraşe. 
Comerţul dus cu coloniile a contribuit la dezvoltarea agriculturii, a meşteşugurilor şi a comerţului metropolei. A apărut 
moneda. 
A crescut în societate rolul demosului (pătura de comercianţi şi meşteşugari). În multe oraşe-stat s-a impus tirania. 
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Polisurile greceşti, în secolele VII şi VI î. Hr., au bătut 
pe rând monede. Prima oară s-au bătut monede în Io-
nia (le-au preluat din Asia Mică) care se afla în prima 
linie a dezvoltării. Pe piaţă era nevoie, în primul rând, 
de titluri mici şi medii, de aceea s-au pus în circulaţie 
monede de argint şi cupru. La greci, monedele de aur 
au apărut mai târziu.

S-a perfecţionat şi navigaţia. Navele tradiţionale 
cu cincizeci de vâslaşi au fost înlocuite de navele cu 
două, iar mai târziu, trei rânduri suprapuse de vâsle. 
Au apărut corăbiile de transport mai late, echipate 
doar cu vele. 

Începând cu sec. VIII î. Hr. s-a răspândit din nou, 
în rândul grecilor, scrierea. Au preluat de la fenicieni 
scrierea fonetică. Au dezvoltat-o pe mai departe şi au 
notat şi vocalele. Astfel scrierea a putut fi învăţată ra-

pid şi uşor, în acelaşi timp nota limba vorbită exact şi 
de comun acord. 

TIRANIA Datorită acestor schimbări, în numeroase po-
lisuri – mai ales în cele mai dezvoltate – republica aris-
tocratică, bazată pe puterea economică net superioară 
a aristocraţiei proprietară de pământ, a început să se 
clatine. Şi cei care aparţineau de demos (mai ales cei 
mai bogaţi) doreau să intervină în politică. Unii politi-
cieni (majoritatea membri ai familiilor de întreprinză-
tori) au profitat de opoziţia dintre categoria conducă-
toare tradiţională, care se temea pentru moşiile sale şi 
putere, şi cei noi îmbogăţiţi. Încălcând legea, aceştia 
au obţinut puterea prin forţă şi au introdus autocraţia. 
Acest sistem, care era altceva decât regalitatea, a fost 
numit de greci tiranie, iar conducătorul tiran. 

PEriOADA DE TrANZiŢiE

ArhivA

POLiSUL
„… punându-şi în minte un mare şi minunat lucru, 
Tezeu a pus să locuiască laolaltă, într-o singură ce-

tate, pe toţi locuitorii Aticii şi a făcut astfel să arate că sunt un singur popor al unei 
singure cetăţi aceia care până atunci trăiau împrăştiaţi şi nu puteau fi chemaţi spre 
a hotărî ceea ce-i de folos pentru toţi îndeobşte, ba uneori trăiau chiar în dezbina-
re şi se războiau unii cu alţii. Mergând el deci la fiecare, a încercat să-i convingă 
să primească planul lui, după aşezări şi neamuri, şi în timp ce oamenii de rând şi 
săracii primeau repede chemarea lui, el propunea celor puternici o constituţie fără 
rege şi un regim democratic, în care el avea să fie numai comandant în război şi 
strajă a legilor, iar celorlalţi avea să le dea tuturor egalitatea în drepturi.” (Plutarh, 
Vieţi paralele)

Stabiliţi, a cui şi ce fel de ac-
tivitate ne prezintă izvorul? 

Unde se desfăşoară munca? [O]

Formulaţi, ce fenomen descrie 
Hesiod? De ce i se pare acest 

lucru profitabil pentru agricultură? 
Comparaţi economia descrisă în 
Odiseea cu cea prezentată de He-
siod! Căror epoci le corespunde fie-
care text? [r]

„În palatul înalt trăiesc cincizeci de servitoare,
este cine macină cereale cu râşniţa de mână,
altele ţes o pânză, sau torc, stau 
în şir, ca mulţimea frunzelor pe copacii drepţi,
iar pe stofele lor strâns ţesute se află ulei picurător.
Deoarece cum cel mai bine bărbaţii se pricep ca
Cu corăbii sprintene să navigheze, la fel femeile
ţes cel mai frumos: Atena le-a dăruit lor, pentru 
o muncă frumoasă, pricepere şi minte deosebită.”
(Homer: Odiseea)

„Mai întâi adu femeie la casa ta şi bou pentru arat,
nu soţie, ci sclavă care să ştie să conducă boul,
iar fiecare unealtă să-ţi fie pregătită acasă,
ca să nu ceri de la altcineva, iar dacă nu îţi dă, să suferi de lipsuri (…)
(…) [concurenţa] şi pe cei leneşi îi provoacă deseori la lucru
tuturor li se face dor de muncă, văzând că celălalt
se grăbeşte să are şi să semene, îşi ţine casa în ordine,
şi tocmai de aceasta este bogat. Se întrece vecinul cu vecin,
şi e fericit cel care se străduieşte: astfel face bine poporului Eris.
Şi e gelos dulgherul pe dulgher, olarul pe olar,
Cerşetorul îl invidiază pe cerşetor, cântăreţul pe cântăreţ.”
(Hesiod, poet care a trăit în secolul VII î. Hr.)

Ce a înfiinţat Tezeu? Cine şi de 
ce i s-a alăturat? Ce sistem a 

creat? Care sunt elementele de mit 
din istorisire? [r]
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P e l o p o n e s
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(astăzi canalul Corint)

Delphi
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Istm
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Micene 

Atacul piraţilor asupra unei corăbii comerciale greceşti

Ce produse puteau fi transportate pe corăbii? 
Ce punea în mişcare şi cum erau conduse 

navele? Caracterizaţi cele două nave din imagine! 
Cum se desfăşura o luptă maritimă? [r]

Pistă de remorcat în strâmtoarea Istm. În locul ocolirii peninsulei Pelopones, navele erau remorcate pe drumul de uscat construit pe „gâtul 
îngust” al peninsulei

Pe baza hărţii, arătaţi avantajele pistei de remorcare! Ce trăsături caracteristice ale navigaţiei greceşti ne prezintă harta şi ima-
ginea? [r]

Colonizarea greacă

Enumeraţi principalele direcţii ale colonizării greceşti! Adunaţi factorii care au influenţat alegerea punctului final al colonizării! 
Cu ajutorul atlasului istoric cercetaţi de ce au rămas în afara colonizării alte teritorii (motive naturale şi politice) – favorabile din 

punctul de vedere al vieţii! De ce grecii nu au pătruns în interiorul uscatului? [r]

4

6

5

7
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UrMĂriLE COLONiZĂrii

metropolă

ulei de măsline, vin
ceramică, produse din metal

textile

ulei de măsline, vin
ceramică, produse din metal

textile

metale, cereale
sclavi

metale, cereale
sclavi

colonie barbari

Harta lumii realizată de Hecateu, geograf 
grec (secolul VI î. Hr.)

Observaţi ce teritorii sunt redate cu 
exactitate pe hartă! Cum se explică 

aceste cunoştinţe? [r]

Colonizarea greacă

Analizaţi schiţa! Ce caracter aveau mărfurile transportate în Elada şi ce fel de 
produse transportau de acolo spre colonie? Care era locul coloniilor în comerţ? 

Ce influenţă au avut acestea asupra agriculturii, meşteşugurilor şi comerţului din 
metropole? [r]

Tânăr grec învaţă să citească

De ce în secolul al VIII-lea î. Hr. se 
răspândeşte în lumea greacă scrie-

rea? Pe baza semnelor, stabiliţi care nivel 
al dezvoltării scrierii caracterizează scri-
erea greacă! Cum se desfăşura educaţia? 
[r]

„Faraonul Psametihos a primit următorul răspuns de la cel mai de încredere ora-
col al egiptenilor, că răzbunarea îi va veni dinspre mare, când vor ieşi din mare nişte 
oameni de bronz. Nu după multă vreme, soarta i-a împins pe ţărmurile Egiptului pe 
ionieni şi pe carieni, care vânturau mările cu gânduri de prădăciune. Ei au coborât 
pe uscat în armuri de bronz. Unul din egipteni alergă în mlaştini la Psammetihos şi-l 
vesti că nişte oameni de bronz veniţi dinspre mare prădau ţinutul. Acesta, dându-şi 
seama că se împlinea oracolul, legă prieteşug cu ionienii şi carienii, făgăduindu-le 
mare răsplată, îi înduplecă să treacă de partea lui. După ce-i înduplecă, cu egiptenii 
care erau de partea lui şi cu aceste ajutoare, izbuti să-i răstoarne pe cei unsprezece 
regi. (...)

De când aceştia s-au stabilit în Egipt, grecii au menţinut permanent legătura cu 
ei. Aceşti eleni au fost primii oameni de altă limbă pe care egiptenii i-au primit să 
se aşeze printre ei. 

[Regele] Amasis s-a arătat un mare prieten al elenilor şi pe mulţi i-a îndatorat: 
celor veniţi în Egipt le-a dăruit pentru aşezare oraşul Naucratis, iar celor dintre ei 
care nu aveau de gând să se statornicească, dar treburile lor de negoţ îi mânau totuşi 
pe meleagurile egiptene, le-a dăruit pământuri unde puteau să ridice zeilor altare şi 
sanctuare. Dintre acestea, cel mai mare sanctuar, totodată şi cel mai vestit şi cel mai 
căutat, era numit Hellenion.” (Herodot, Războaiele medice)

Cu ce scop navigau grecii lân-
gă ţărmurile Egiptului? Căutaţi 

legăturile dintre aceste scopuri şi 
procesul colonizării greceşti! De 
ce pe teritoriul Egiptului s-a înfiinţat 
doar o colonie? Ce rol a jucat Na-
ukratis în viaţa lumii greceşti? [r]
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TirANiA
„(...) După ce a luat în stăpânire Syracusa, nu mai făcu atâta vâlvă cu 
puterea ce-o avea la Gela. Trecând acest oraş fratelui său Hieron, a întărit 

Syracusa care însemna totul pentru el. Pe dată oraşul începu să crească şi să devină 
înfloritor. Mai întâi, strămutând pe toţi locuitorii Camarinei la Syracusa, le dădu 
dreptul la cetăţenie şi rase de pe faţa pământului oraşul Camarina. Apoi, acordă 
aceleaşi drepturi ca şi camarienilor la mai bine de jumătate din cetăţenii Gelei. 
Dintre megarienii din Sicilia, care în urma unei împresurări căzuseră la înţelegere, 
acelora „graşi”, aţâţătorii la război împotriva lui şi care acum îşi închipuiau că aveau 
să moară din această pricină, ducându-i la Syracusa, le acordă cetăţenia. Dimpo-
trivă, pe oamenii de rând din Megara, care nu avuseseră niciun amestec în acest 
război şi nici nu se aşteptau să păţească ceva rău, îi duse la Syracusa şi îi vându 
ca sclavi pentru a-i îndepărta de eubeii din Sicilia. Purtarea lui în ambele cazuri se 
datora convingerii că oamenii de jos sunt o pătură care stârneşte mari neplăceri.” 
(Herodot: Războaiele medice)

„Periandru a fost primul care a modificat forma de stat; cum avea paznici, nu a 
permis ca [oamenii] să trăiască în oraşe şi a interzis sclavia şi luxul. În alte probleme 
a fost moderat – în aceea, că nu a pus vamă pe nimeni, deoarece i-au fost suficiente 
[dările] ce proveneau din piaţă şi porturi, şi prin faptul că nu a fost nici nedrept, 
nici încrezut, dar ura ticăloşii. În final, a înfiinţat un sfat, iar membrii acestuia nu 
permiteau ca cineva să cheltuiască mai mule venituri decât avea.” (Heracleides 
Lembos: Despre Corint)

Pu
nc

te
 d

e 
ve
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De-a lungul studiilor noastre am urmărit, de mai multe ori, decăderea statelor de tip oriental, apoi renaşterea lor. 
În Egipt, cele două perioade intermediare au fost urmate de renaşterea puterii despotice. Cu situaţii asemănătoare 
ne-am întâlnit şi în Mesopotamia, în India sau în China. 

Pentru ca pe pământ grecesc situaţia să evolueze diferit, a fost nevoie de o conjunctură favorabilă. A fost fa-
vorabil mediul geografic, terenul segmentat, care nu a obligat apariţia statului bazat pe munca comună. Întărirea 
noilor comunităţi a fost favorizată de răspândirea fierului, materie primă uşor de obţinut. Aşa nu a fost nevoie să se 
formeze un sistem de completare a materiilor prime, ceea ce a dus la rolul coordonator al economilor de palat. Şi 
relaţiile internaţionale erau favorabile, deoarece la finalul perioadei de tranziţie asirienii au cucerit Fenicia, care a 
îngreunat comerţul fenician, creând astfel grecilor posibilităţi sporite în comerţul maritim.

FACTORII CARE AU DETERMINAT SCHIMBĂRILE ŞI INFLUENŢELE ACESTORIA
Factori Influenţe economice Influenţe sociale

Condiţii geografice
dezmembrare

clima

Răspândirea fierului

Expansiunea asiriană

Pe baza celor două izvoare 
caracterizaţi relaţia tiranului 

cu oamenii de rând şi, respectiv, cu 
aristocraţia! Dintre reglementările 
tiranilor, subliniaţi-le pe acelea care 
au influenţat viaţa economică şi ex-
plicaţi această influenţă! Pe baza iz-
voarelor enumeraţi părţile pozitive 
şi cele negative ale tiraniei! [r]

Monede greceşti din Ionia (secolul 
VII î. Hr.) şi Atena (secolul V î. Hr.). 
Sunt din electron (aliaj natural de 
aur şi argint), respectiv argint

De ce a fost necesară apa-
riţia monedei? De ce s-au 

putut bate monede din electron 
şi argint? Ce semne, simboluri 
se găsesc pe monede? Pe lângă 
funcţia economică, ce alt rol 
puteau avea monedele? Între 
monedele din secolul VII şi V, 
cum se manifestă evoluţia [O]

Prelucrarea metalelor, reprezentată pe ceramica pictată

Ce lucrări se prezintă în pictura de pe vas? Ce obiecte 
şi unelte recunoaşteţi? Ce importanţă economică şi 

politică a avut răspândirea fierului? [O]

12

14

15

16

13

Pe baza izvoarelor, stabiliţi însumarea căror factori a contribuit la realizarea şi întărirea schimbărilor în perioada de tranziţie! Cu 
ajutorul atlasului, realizaţi o dezbatere în legătură cu influenţa fiecărui factor! Copiaţi tabelul în caiete şi completaţi-l! [S]
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SFERA CREDINŢELOR Omul grec se considera în pri-
mul rând cetăţean al oraşului său şi doar apoi grec 
(elen). În realitate nici nu a existat o Grecia (Elada) 
unitară. Însă locuitorii celor mai multe sute de polisuri 
erau legaţi prin limbă şi religie. 

Zeii religiei greceşti nu au apărut deodată şi nici în-
tr-un singur loc. Zeus, devenit mai târziu zeul principal 
ce trimitea fulgerul, a fost zeul păstorilor ahei imigraţi. 
Probabil că Gaia a fost zeiţa fertilităţii şi fecundităţii a 
autohtonilor. Apollo îşi avea originea în Asia Mică. În 
religia greacă se regăsesc şi rămăşiţe ale totemismului, 
deoarece zeii, de multe ori, apăreau sub chip de ani-
mal (de ex. Zeus apare ca şi taur, simbolul Pallas Atenei 
este bufniţa).

Grecii cinsteau numeroşi zei (politeism). Îşi imagi-
nau zeii ca având forme umane. Cei din cer semănau 
cu pământenii nu doar în ceea ce priveşte aspectul 
exterior, ci şi firea şi dorinţele lor erau la fel ca cele 
umane. Zeii iubeau, urau, păcăleau, furau, erau geloşi 
unul pe altul: toate acestea sunt trăsături umane. În cea 
mai mare parte locuiau sus, pe vârful înconjurat de nori 
al Olimpului şi trăiau în mod asemănător oamenilor. Şi 
între zei existau deosebiri, la fel ca în societatea uma-
nă. Zeus era zeul suprem, el era urmat de cei superiori, 
apoi veneau zeii de rang mai modest. Dar, ca trăsătură 
comună, erau nemuritori şi aveau şi caracteristici mi-
raculoase. Însă cu Soarta (Moira) nici zeii nu se puteau 
pune.

Fiecare zeu îşi avea propria sferă de influenţă, care 
însemna un cerc larg de activitate. De exemplu, Po-
seidon era stăpânul forţelor înspăimântătoare (cutre-
mure, furtuni pe mare) şi doar într-o formă simplificată 
apare ca zeu al mării. Pallas Atena este protectoarea 
oraşului Atena, dar sprijină şi activităţile care îşi ur-
măresc conştient scopul, astfel este zeiţa meseriilor şi 
a înţelepciunii şi chiar şi zeiţa războaielor conduse cu 
inteligenţă. 

Nu se poate stabili exact numărul zeilor, deoarece 
povestirile despre ei, miturile s-au păstrat în mai multe 
variante. Autorii relatau în mod liber, puteau modifica 
întâmplările. Miturile răspundeau problemelor funda-
mentale ce-i preocupau pe oameni (de ex. crearea lu-
mii, originea omului, relaţia dintre viaţă şi moarte).

Imaginea greacă a Lumii de Dincolo nu e prea con-
solantă/mângâietoare. După moarte, sufletele oame-
nilor se duc în Lumea de Jos, în imperiul lui Hades. 
Pe cei care au dus o viaţă de ticăloşii, aici îi aşteaptă 
suferinţe. Eroii puteau să-şi petreacă zilele în veşnică 
fericire, pe câmpiile pline de soare (Câmpiile Elizee). 
Însă soarta majorităţii este demoralizatoare, umblă fără 
scop, fără bucurii în Lumea de Jos.

RITUALURILE În schimbul ajutorului, zeii „pretindeau” 
oamenilor să-i cinstească. Grecii le-au şi oferit asta, de 
sărbători, prin sacrificii. Ritualurile erau conduse nu de 
preoţi, ci de funcţionari ai statului. Aceste ceremonii 
exprimau şi sentimentul apartenenţei la polis. Astfel, în 
Grecia nu s-a format un corp unitar de preoţi.

La Atena, cu ocazia sărbătorii Panateneelor, erau 
sărbătorite, în acelaşi timp, zeiţa Atena şi statul ateni-
an. Sacrificiul se făcea înaintea templului, unde ardeau 
o parte din animalul sacrificat sau plantele destinate 
zeilor. În templu se afla doar statuia zeiţei, de aceea în 
templele greceşti nu era nevoie de un spaţiu mare.

Erau sanctuare care îndeplineau rol aparte: ast-
fel erau prezicerea viitorului şi vindecarea. Aici exis-
ta un corp preoţesc propriu, permanent. Un astfel de 
loc de preziceri a fost Delphi, care se lega de zeul 
Apollo şi era vestit datorită prezicerilor interpreta-
bile în două feluri, sau sanctuarul lui Zeus de la Do-
dona, unde se prezicea din sunete (fâşâitul ramurilor 
stejarului sfânt, curgerea izvorului etc.). Un alt rol în-
deplinea templul zeului vindecării, Asclepios, fiul lui 
Apollo. Cei care doreau să se vindece trebuiau să pe-
treacă o noapte în templu, unde în vis erau „eliberaţi” 
de chinuri de către Asclepios. Şi mai târziu medicii 
erau preoţii lui Asclepios, dar experienţa şi ştiinţa adu-
nate au jucat în munca lor un rol tot mai important.

SPORTUL, PRODUSUL SPECIFIC AL MITOLOGIEI 
GRECEŞTI Grecii îşi exprimau cinstirea faţă de zei şi 
prin concursuri. La aceste lupte putea participa orice 
cetăţean grec liber, ceea ce a dus la creşterea simţă-
mintelor de apartenenţă la lumea greacă. Împreună îl 
cinsteau pe Apollo la Delphi, pe Poseidon la Corint, pe 
Pallas Atena la Atena.

Zeus, zeul suprem al grecilor, avea o livadă sacră la 
Olympia, unde la fiecare patru ani organizau concur-
suri. Prima olimpiadă de la care s-au notat rezultatele 
a avut loc în 776 î. Hr. Începutul erei greceşti se consi-
deră de la această dată. Lui Zeus, care îşi avea sălaşul 
în vârful înzăpezit al muntelui Olimp i se spunea şi 
„olimpianul”. De aici şi numele acestui loc sacru.

Cei care veneau la concurs se bucurau de imunitate, 
iar polisurile care se războiau nu puteau trimite concu-
renţi la jocuri. La început concurau doar la alergări. 
Mai târziu, olimpiadele s-au îmbogăţit cu noi ramuri 
sportive, pentatlon, care consta din alergare pe stadi-
on, săritură în lungime, aruncarea discului şi aruncarea 
suliţei, ca şi din lupte. Se concura şi la box, la o combi-
naţie între lupte şi box, alergare cu arme, competiţie de 
care, călărie. Tinerii aveau competiţii separate. Durata 
jocurilor a crescut de la o zi, la cinci. 

11. Sfera credinţelor: elementul de legătură dintre greci

Religia greacă este politeistă. Zeii au forme şi caracteristici umane.
Nu a existat un sistem religios rigid şi o structură preoţească. Ritualurile exprimau în primul rând apartenenţa la polis.
Grecii au fost legaţi de limba comună, de religie şi de jocurile sportive cu origine religioasă. Dintre jocurile sportive se 
remarcă olimpiadele.
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Olimpiadele antice se deosebeau în multe elemente 
de cele de astăzi. Boxerii nu luptau cu mănuşi, ci erau 
echipaţi cu curele. Luptele erau sângeroase: contem-
poranii considerau această probă a fi cea mai pericula-
să. Nu cunoşteau împărţirea pe categorii de greutate, 
lupta nu se purta în reprize, ci până unul dintre con-
curenţi învingea.

La concursuri puteau participa doar cetăţenii greci 
liberi şi doar bărbaţii. Fiecare concurent lupta gol. Mai 

mult, după ce mama unui concurent a dorit să fie pre-
zentă la victoria fiului său şi a intrat la lupte îmbrăcată 
în antrenor, şi însoţitorii concurenţilor trebuiau să fie 
goi. La concursuri se participa individual, nu organi-
zau competiţii pentru echipe. Era premiat doar locul 
întâi. La finalul jocurilor, învingătorii primeau coroana 
tăiată din măslinul sacru. După întoarcerea acasă, erau 
înconjuraţi în oraşul natal de cinstirea acordată eroilor 
şi puteau să-şi ridice statuie în Olympia.

ArhivA

SFErA CrEDiNȚELOr
„La început a existat doar Haosul, golul căscat. Apoi s-a năs-
cut Gaia, Pământul cu pieptul lat, baza de neclintit a lumii 

şi l-a creat din sine singură pe Uranus, Cerul. Atunci a apărut deja izvorul întregii 
vieţi, dragostea, Cerul a dorit Pământul, iar Gaia a născut titanii. 

Cronos a fost cel mai tânăr dintre titani, iar între ei s-a aflat şi Prometeu şi Reea. 
Dar Uranus era gelos pe copiii săi, de aceea i-a îndepărtat. Cronos, cel mai tânăr, 
l-a înfruntat pe tatăl său şi şi-a eliberat fraţii. 

Cronos şi Reea au avut trei fete, Hestia, Demetra şi Hera, şi trei băieţi, Hades, 
Poseidon şi Zeus. Dar Cronos nu putea uita blestemul tatălui său, Uranus, conform 
căruia el va fi învins de propriii săi copii. 

De aceea şi-a înghiţit pe rând copiii. Reea nu a putut accepta asta. Când l-a năs-
cut pe cel mai mic băiat, pe Zeus, a îmbrăcat în scutece o piatră în locul nou-născu-
tului. Pe Zeus l-a ascuns pe insula Creta. Pe Zeus îl aştepta cea mai mare putere, el 
a devenit părintele zeilor şi oamenilor, iar după ce a crescut, a îndeplinit blestemul 
spus de Uranus asupra lui Cronos. Şi-a învins tatăl, iar fraţii săi au ieşit pe rând din 
stomacul tatălui lor.

Zeus şi Hera s-au iubit timp de trei sute de ani, fiul lor a fost Ares, zeul războiului. 
Hera a fost o soţie credincioasă şi privea geloasă cum Zeus le dăruia dragostea altor 
zeiţe şi chiar şi muritoarelor. 

Fără mamă s-a născut cel mai drag copil al lui Zeus, Pallas Atena cu ochii de buf-
niţă, inteligenta virgină, protectoarea oraşelor, cea care cunoştea toate meseriile şi 
protectoarea tuturor ştiinţelor. A ieşit din capul tatălui ei, înarmată şi în splendoarea 
frumuseţii ei.

Leto a fost copila titanilor, s-a lăsat sedusă de Zeus şi si-a atras astfel mânia zeiţei 
Hera. A purtat sub inimă gemenii lui Zeus, pe Apollo şi Artemis, dar, până la naşte-
re, a trebuit să sufere mult din cauza răzbunării Herei. Aşa a ajuns pe insula Delos, 
unde a dat naştere copiilor săi. Gemenii au învăţat repede să tragă cu arcul. Iar 
pe Artemis nici nu o interesa altceva, toată ziua umbla prin păduri şi peste câmpii 
urmărind sălbăticiunile. Degetele lui Apollo erau pricepute nu numai în mânuirea 
arcului, ci şi a harpei. Imperiul său era depărtarea, ceea ce urmează în viitor, a cărui 
secrete erau dezlegate de prezicerile sale.

După ce a învăţat arta prezicerilor, a mai rămas să-şi găsească un sanctuar po-
trivit. Aşa a ajuns la Delphi, buricul Pământului. Dar deschiderea pe unde prezice-
rile ieşeau din pământ era păzită de Pyton, şarpele uriaş. Tânărul zeu s-a luptat cu 
şarpele, a ridicat arcul spre el şi l-a învins. În timp, s-au construit numeroase alte 
sanctuare în cinstea lui Apollo, unde oamenii veneau pentru a li se prezice viitorul, 
dar cel mai de seamă oracol al său a rămas Delphi.

Au venit aici pentru sfaturi de pe meleaguri îndepărtate. Pytia, preoteasa stătea în 
sanctuar pe un scaun cu trei picioare şi în numele lui Apollo îşi spunea prezicerile 
cu două inţelesuri. Cine nimerea sensul corect, avea succes şi aşeza în sanctuar, ca 
semn de mulţumire, darurile promise, cel care înţelegea greşit, iar încercarea sa a 
eşuat, putea să dea vina doar pe prostia sa.” (Naşterea zeilor. Povestirile legate de zei 
au fost sistematizate de Hesiod, care a trăit în secolul VI î. Hr., în opera sa Teogonia 
(Naşterea zeilor). Textul a fost realizat pe baza operei lui Hesiod şi a lucrării Mitolo-
gie greacă a lui Trencsényi-Waldapfel Imre)

Caracterizaţi lumea zeilor! Ce 
trăsături posedau? Cum arătau? 

Cât de mare le era puterea? Cum se 
raportează la oameni şi cum unul la 
celălalt? Pe baza lecturii, încercaţi 
să împărţiţi zeii pe generaţii! Întoc-
miţi si o schiţă! [C]

Monede ateniene din secolul V î. Hr.

De ce şi-au decorat atenienii 
moneda cu bufniţa? Care eta-

pă a evoluţiei religiei este păstrată 
în reprezentarea bufniţei? [C]

1

2
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Hermes
(negustori, hoţi)

Haos
(golul căscat)

Gaia Uranus Afrodita 

Cronos
(timpul)  titani  hecatoni

Hestia
(protectoarea căminului)

Demetra
(cereale)

Hera Zeus
(zeul principal)

Hades Poseidon 

Ares
(război)

Leto 
Artemis Apollon 

Maia 
Pallas Atena

„Tâmplele sunt deja ninse, părul îmi încărunţeşte pe cap,
Tinereţea mea s-a dus, deja dinţii mi se înnegresc,
Trecutul meu frumos a plecat deja, ce mai vine e scurt şi urât.
Tremur deja din cauza morţii, deoarece în Hades, colţul 
Ce m-aşteaptă este rece şi îngust, şi coborârea e înspăimântătoare,
Şi cine odată a coborât, niciodată nu mai urcă la lumină.”
(Anacreon, poet grec din secolul VI î Hr. despre Lumea de Dincolo)

Arborele genealogic simplificat al ze-
ilor

Ce caracteriza relaţiile dintre 
zeii greci? Care este elementul 

neobişnuit pentru lumea oameni-
lor? Ce sferă de activitate ar scrie în 
spaţiile goale din schiţă? [C]

Caracterizaţi, pe scurt, imaginea pe care o aveau grecii despre Lumea de Dincolo! 
Ce exprimă îngrijorarea eternă a omului în faţa morţii şi ce spaima grecilor, în 

poezia lui Anacreon? [O]

riTUALUriLE

„… cât îţi permite averea, fă-le zeilor tăi sacrificii,
 curat, cu inima blândă, arde pulpe minunate.
Altădată îmbună-i pe zei cu tămâie, cu băutură,
Seara, dacă te aşteaptă patul şi dacă te luminează raza sfântă a Soarelui,
Aşa o să fie mereu binevoitori în sufletul lor faţă de tine,
Şi cumperi pământul altuia, şi nu altul pe al tău.” (Hesiod)

Pythia, preoteasa lui Apollo, în extaz 
divin, pe un scaun cu trei picioare. 
Cuvintele sale erau interpretate de cei 
care cereau preziceri. Frecvent prezi-
cerile aveau două sensuri

Adunaţi preziceri celebre care 
au influenţat istoria grecilor 

sau soarta unor faimoase persona-
lităţi greceşti! [C]

I se aduc sacrificii zeiţei Artemis (basorelief din secolul IV î. Hr.)

Pe baza textului lui Hesiod şi a basoreliefului, scrieţi o relatare despre  sacrificiu! Comparaţi basorelieful cu reprezentarea su-
meriană cu subiect asemănător! (pagina 21) [S]

3

4

5

6

7

Pe baza poeziei, caracterizaţi raporturile dintre zei şi oameni! [O]
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Stabiliţi, ce ramură sportivă 
descrie autorul! În ce măsură 

se deosebeşte de varianta de astăzi? 
[O]

Relataţi, cum se desfăşurau 
concursurile de care? La ce 

trebuiau să fie atenţi concurenţii? 
[O]

Delphi, teatrul săpat în stâncă al oracolului lui Apollo. La început, pe lângă concursurile sportive, şi spectacolele de teatru şi concursurile dra-
matice au servit la cinstirea zeilor

8

9

10

„(…) Cârmaciul şi barca rapidă o cârmuieşte cu minte
pe curentul mării, dacă s-a dezlănţuit furia vânturilor;
la fel, cu inteligenţă, vizitiul bun îl învige pe altul.
Pe când cel care se bazează prea mult pe carul său, pe cal,
şi se avântă cu ei, în toate direcţiile,
calul aceluia se roteşte pe teren, fuge fără frână…
du-te strâns pe lângă el, pe car, cu caii:
şi lasă-te puţin într-o parte pe scaunul cu împletitură excelentă,
cu biciul, chiuind, sperie-l şi lasă mai liber frâul.
Iar calul din stânga să treacă în apropierea ţăruşilor,
Ca deja aproape să frece marginea ţintei bucşa,
ai grijă, totuşi, să nu te agăţi totuşi în piatră,
pentru că al tău car se va sparge, caii ţi se rănesc:
la asta ceilalţi se bucură, iar pe tine te cuprinde ruşinea;
deci, fiule drag, fii inteligent şi grijuliu.
Că după ce la borne ai făcut rapid curba,
nimeni nu e înaintea ta pe teren, nimeni nu te ajunge.”
                  (Fragment din Iliada)

SPOrTUL, PrODUSUL
SPECiFiC AL MiTOLOGiEi

GrECEŞTi

„Arrachion a învins de două ori înaintea olimpiadei 
din 54 [564 î. Hr.] şi această victorie i-a revenit ca ur-
mare a bunăvoinţei juriului şi propriilor calităţi. Atunci 
când se lupta cu ultimul adversar pentru ramura de 

măslin, adversarul (…) l-a prins şi şi-a răsucit picioarele în jurul lui, iar în acelaşi 
timp îl strângea de gât cu mâinile. Arrachion s-a sufocat şi astfel şi-a dat sufletul, în 
vreme ce, adversarul, în chinul său provocat de durerea degetului de la picior, pe 
care Arrachion i-l rupsese, tocmai renunţa la luptă. Elisienii au încoronat cadavrul 
lui Arrachion şi l-au declarat învingător.” (Pausanias, scriitor grec din secolul al II-lea 
d. Hr.)
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Alergare şi box pe vaza de ceramică greacă pictată

Stabiliţi, care dintre deosebirile dintre concursurile olimpice antice şi contemporane se pot vedea pe picturile de pe vas! (Fiţi 
atenţi şi la mijloacele sportive!) Ce tehnică s-a folosit la realizarea vaselor? [O]

Identificaţi pe machetă clădirile care 
apar în plan! Ce funcţie au clădirile din 

imagine? Arătaţi acele construcţii din plan 
care nu se văd pe machetă! [O]

11

13

12

Macheta şi planul crângului de la Olympia 
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La sfârşitul secolului al XIX-lea a început o mişcare în vederea reînvierii olimpiadelor antice. Planul a fost încunu-
nat de succes: în 1896 în Atena au fost organizate primele jocuri olimpice moderne. După aceasta,  – concursul 
s-a organizat la fiecare patru ani – exceptând războaiele şi boicoturile cu caracter politic. Succesul se leagă în 
mare parte de activitatea baronului Coubertin. Pe baza fragmentului de text şi a imaginilor, realizaţi o paralelă între 
scopul, organizarea şi concursurile din cadrul jocurilor olimpice antice şi cele moderne!

„Sportul modern este şi mai mult şi mai puţin, decât sportul din Antichitate. Este 
mai mult, deoarece s-au perfecţionat mijloacele sale. Dar lipseşte baza filosofică, 
scopul ascuns, întregul punct de vedere patriotic şi religios, care înconjura pe atunci 
jocurile de sărbătoare ale tinerilor. (…) 

În care sistem de gândire corespunzător cerinţelor moderne şi epocii contempo-
rane găsim acel echilibru moral, care ar proteja atletismul modern de faptul de a fi 
atras în afaceri şi, astfel, să eşueze în mizerie? (…)

A cere popoarelor să se iubească, este un fel de copilărie. Dar a le chema, să 
fie atente unul la celălalt, aceasta nu mai este utopie. Dar pentru a fi atenţi unul la 
altul, trebuie să se cunoască mai întâi. Din acest motiv, trebuie să dea tinerilor lumii 
şansa unei întâlniri înălţătoare, frăţească, pe parcursul căreia treptat va dispărea 
neştiinţa(…) care ţine aprins sentimentul urii, care adună neînţelegeri şi împinge 
faptele cu o viteză ameţitoare spre războaie barbare şi nemiloase.” (Din declaraţia 
lui Coubertin, 1895)

Aruncarea suliţei la olimpiada de la 
Seul din 1988

Pe baza celor trei imagini, sta-
biliţi, cum s-a modificat aceas-

tă ramură sportivă din Antichitate 
până în zilele noastre! [r]

Discutaţi, în ce măsură s-a rea-
lizat ideea lui Coubertin! Gân-

diţi-vă, în concepţia lui Coubertin, 
în ce măsură a jucat rol dorinţa de 
a reînvia olimpiadele antice şi în ce 
măsură este un răspuns dat provo-
cărilor epocii sale! [S]

14

16

15

17

Aruncători de suliţă pe 
ceramică pictată

 Aruncarea suliţei la olimpiada 
de la Londra din 1908
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ATENA Oraşul se află în partea din Grecia locuită de 
ionieni, în peninsula Atica. A fost unul dintre centrele 
lumii greceşti din epoca bronzului (miceniană). Zidu-
rile sale puternice (în Iliada „oraşul cu zidurile bine 
construite”) au ferit-o de la distrugere la sfârşitul epo-
cii miceniene şi au oferit protecţie locuitorilor Aticii în 
faţa triburilor doriene. S-au organizat în polis, în care 
la început au domnit regi, apoi puterea a fost preluată 
de aristocraţie (sec. VII î. Hr.). Atena nu a participat la 
colonizarea greacă, dar a folosit din plin posibilităţile 
comerciale apărute atunci, generate şi de dezvoltarea 
meşteşugurilor şi de aşezarea geografică propice navi-
gaţiei (portul său Pireu).

OPOZIŢIA DINTRE ARISTOCRAŢIE ŞI DEMOS După 
încetarea regalităţii, în Atena arhonţii (la început unul, 
apoi 3, iar în final 9) deţineau puterea supremă. La în-
ceput erau aleşi pe viaţă, apoi pe zece ani şi în final 
anual. Funcţia de arhonte putea fi îndeplinită doar de 
aristocraţi. Şi instanţa superioară de judecată, Areo-
pagul, era alcătuită din foşti arhonţi. Republica aris-
tocratică nu asigura drepturi politice demosului, deci 
nici negustorilor şi meşteşugarilor îmbogăţiţi. Această 
situaţie a dus la conflicte interne. Grupuri importante 
de ţărani trăiau greu şi erau ameninţaţi de sclavia din 
datorie. Astfel – din motive diferite – şi păturile mai 
bogate şi cele mai sărace ale demosului au ajuns în 
contradicţie cu aristocraţia.

Formularea în scris a dreptului cutumiar a servit la 
liniştirea conflictelor – fapt ce se leagă de numele lui 
Dracon, (621 î. Hr.). Hotărârile deosebit de aspre – de 
aici expresia de „legi draconice” – apărau în continua-
re, în primul rând, interesele aristocraţiei. Însă elabora-
rea legislaţiei a pus stavilă arbitrarului aristocraţiei care 
deţinea puterea politică (fiecare persoană putea face 
referire la legile scrise).

SOLON Şi transformările din domeniul militar au în-
tărit membrii cu avere ai demosului. Faţă de modul de 
luptă călare care asigura un rol primordial aristocraţiei, 
până în sec. VI î. Hr. a crescut rolul pedestrimii grele 
(hopliţi) înrolaţii din rândul demosului, şi al flotei.

Reducerea conflictelor interne rămase nerezolvate 
se leagă de numele arhontelui Solon (594 î. Hr.). Solon, 
prin legile sale, a dat curs celor mai importante cereri 
ale săracilor: a interzis sclavia din datorie şi a anulat 
datoriile. Pentru mulţi ţărani acest lucru a însemnat 
păstrarea pământului.

La baza drepturilor politice a pus averea în lo-
cul originii. A împărţit populaţia în grupuri, pe baza 
averilor. A stabilit rolul militar (tipul de arme) al celor 
care aparţineau unui anumit grup, precum şi funcţiile 
ce le puteau aceştia ocupa. Astfel, şi membrii avuţi ai 
demosului au putut avea un rol politic important. În 
acelaşi timp a crescut puterea adunării poporului la 
care participau şi cei mai săraci cetăţeni care, de altfel, 
erau şi membri ai organelor de judecată a poporului. 

Solon, prin măsurile sale, a pus bazele democraţi-
ei (conducerea poporului). Democraţia este un sistem 
politic în care puterea de stat (legiuire, guvernare, ju-
decată) nu este în mâna unei pături conducătoare sau 
cu privilegii, ci a poporului. Doar bărbaţii născuţi ate-
nieni puteau participa la viaţa politică, nu şi străinii 
(meteci) stabiliţi aici în număr tot mai mare.

PISISTRATE După reformele lui Solon conflictele nu au 
încetat. Aristocraţii considerau că reformele au schim-
bat prea multe, iar conducătorii demosului prea puţi-
ne. Pisistrate, de origine aristocrată, a profitat de lupta 
politică tot mai ascuţită din Atena. A adunat luptători şi 
a obţinut puterea autocratică (560-527 î. Hr.). Timp de 
cincizeci de ani, în Atena domină tirania. 

Pisistrate se sprijinea, în primul rând, pe categoriile 
mai sărace. Pământurile aristocraţilor opozanţi – care 
au fost omorâţi sau au fugit în străinătate – le-a împărţit 
celor fără de pământ, ca să crească numărul celor care-l 
sprijină. A introdus un impozit anual, în funcţie de venit, 
iar din acesta a finanţat construcţii de mari dimensiuni. 
(Tiranii erau mari constructori, până azi activitatea lor 
este demonstrată de temple, porturi, conducte de apă, 
ziduri ale oraşelor.) Lucrările de construcţii i-au mărit 
prestigiul şi au dus la creşterea numărului adepţilor săi 
în rândul demosului, deoarece au însemnat comenzi 
pentru meşteşugari şi loc de muncă pentru cei săraci.

În timpul domniei lui Pisistrate, economia Atenei s-a 
dezvoltat considerabil. Aceasta a fost favorizată şi de 
măsurile tiranului (realizarea unor legături comerciale, 
baterea unei monede de bună calitate). În această pe-
rioadă Atena s-a ridicat în rândul oraşelor greceşti cu 
cel mai mare prestigiu. Dezvoltarea economiei a întărit 
demosul, pentru care tirania a devenit tot mai greu de 
suportat. După moartea lui Pisitrate, fiii săi nu au mai 
reuşit prea multă vreme să menţină puterea (510 î. Hr.).

REFORMELE LUI CLEISTENE (508 î. Hr.) După înde-
părtarea tiraniei, reprezentanţii demosului au cerut 

12. Lupta demosului pentru drepturi politice în Atena

Dracon, prin formularea în scris a legilor, a redus folosirea după bunul plac a dreptului cutumiar.
Solon, prin împărţirea în funcţie de avere, a servit interesele demosului bogat, iar, prin interzicerea sclaviei pentru da-
torie, a celor mai săraci.
Pisistrate a obţinut puterea autocratică profitând de lupta dintre demos şi aristocraţie.
În cele din urmă tirania a servit întăririi demosului.
Prin aplicarea principiului teritorial, Cleistene a aşezat pe baze mai largi democraţia apărută ca urmare a reformelor 
lui Solon.
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realizarea unui sistem de instituţii care să excludă po-
sibilitatea revenirii tiraniei şi care să ofere fiecărui ce-
tăţean atenian liber şansa de a ajunge la putere. Drep-
tul de a face schimbările a ajuns în mâinile unui bărbat 
respectabil, Cleistene. 

Noua ordine se sprijinea pe unităţile teritoriale 
formate pe baza unor noi principii. Acestea au stat 
la baza ocupării funcţiilor, a participării la serviciul 
militar şi la baza administraţiei, în locul clasificării 
anterioare, pe baza originii, apoi a averii. Împărţirea 
teritorială a asigurat o democraţie pe baze mai largi, 
deoarece a dus la disparitia diferenţelor de drept din-
tre cetăţenii liberi. 

Puterea supremă a ajuns în mâinile adunării popo-
rului, iar la exercitarea acesteia a putut participa fie-
care cetăţean atenian cu drepturi depline. Adunarea 
poporului vota legile, hotăra asupra păcii şi războiului. 
De obicei, orice hotărâre importantă în domeniu era 

luată de acest organ. Atunci când adunarea poporului 
nu se întrunea, problemele erau rezolvate de consiliul 
înfiinţat mai devreme, numărul membrilor lui a cres-
cut (consiliul celor 500), aceştia fiind traşi la sorţi pe 
baza împărţirii teritoriale. Consiliul făcea propuneri de 
legi către adunarea poporului, iar în probleme de mai 
mică importanţă putea decide singur. A fost păstrat şi 
colegiul arhonţilor, Areopagul, dar sfera sa s-a redus la 
controlarea funcţionarilor.

Conducătorii militari (strategi), care nu erau traşi la 
sorţi, ci aleşi, au ajuns conducătorii de fapt ai statului 
atenian, deoarece faţă de alte funcţii, perioada de un 
an cât stăteau în post se putea prelungi de mai multe 
ori.

 Cleistene a dorit să se evite reinstaurarea tiraniei 
prin introducerea ostracismului. Dacă cetăţenii consi-
derau că cineva reprezintă un pericol, acesta era exilat 
din Atena – ostracizat – pe zece ani.

ArhivA

ATENA

Desen cu reconstrucţia Atenei antice. Spaţiul mare din mijloc 
este piaţa (agora), iar la dreapta se află fortificaţia (Acropole), 
dealul lui Ares şi dealul unde se strângea adunarea populară

Identificaţi cât mai multe clădiri pe harta oraşului 
din Atlasul istoric! Marcaţi cu numere clădirile re-

cunoscute! [C]

Lupta pedestrimii grele greceşti (hopliţi), fragment de pictură 
pe vas

Caracterizaţi echipamentul luptătorilor greci! Din 
ce material erau realizate armele? De ce a devenit 

pedestrimea grea arma categoriei mai înstărite din de-
mos? De ce au ajuns hopliţii la superioritate faţă de for-
maţiunile echipate cu cai, cu care de luptă? [C]

2

1
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Societatea ateniană în secolele VIII-VII î. Hr.

Observaţi categoriile sociale din Atena! Pe ce bază se separau unul de 
altul aceste grupuri? Care sunt activităţile de care putem lega diferitele 

categorii? Adunaţi shimbările observate pe schiţă şi explicaţi-le motivele! [r]

OPOZiŢiA DiNTrE
AriSTOCrAŢiE Şi DEMOS

„Conform legilor lui Dracon, aproape pen-
tru toate vinile se statornicise pedeapsa cu 
moartea, încât erau osândiţi la moarte şi 

cei care se făceau vinovaţi de lene şi cei care furau legume sau struguri, 
fiind pedepsiţi la fel cu cei care prădau templele sau ucideau un om. 
De aceea, mai târziu, Demades şi-a căpătat o bună faimă când a zis că 
Dracon scrisese legile cu sânge, nu cu cerneală. Dracon, fiind întrebat 
de ce a statornicit pedeapsa cu moartea pentru cele mai multe călcări 
de lege, a zis că a gândit că şi încălcările mici ale legii le socotea 
vrednice de a fi pedepsite cu moartea, iar pentru cele mai mari nu are 
pedepse mai mari… .” (Plutarh)

secolul VIII î. Hr. secolul VII î. Hr.

rege

aristocraţie

(proprietari de pământ)

drepturi politice

demos

ţărani (mici proprietari)
meşteşugari

negustori

sclavi

Pe baza izvorului, caracterizaţi legile lui Dracon! Ce subliniază autorul 
prin intermediul legilor lui Dracon? Unde mai întâlnim un fenomen ase-

mănător? Care este cauza? [r]

SOLON
„Dar Solon n-a mulţumit nici pe unii, nici pe alţii, ci a su-
părat şi pe cei bogaţi, desfiinţând învoielile de împrumut, şi 

mai mult încă pe cei săraci, pentru că nu le-a împărţit pământul aşa cum sperau 
ei…

Solon, voind să lase toate demnităţile celor bogaţi, iar la restul conducerii, la 
care nu lua parte până atunci tot poporul, să participe cu toţii, a luat de bază censul 
cetăţenilor şi pe cetăţenii care făceau cinci sute de măsuri de grâne sau de lichide 
i-a pus în prima clasă şi i-a numit pe toţi pentacosiomedimni. În a doua clasă a pus 
pe cei care puteau să crească un cal şi să facă trei sute de măsuri, şi pe ei i-a numit 
cavaleri. Zeugiţi au fost numiţi cei din a treia clasă de cens, care făceau două sute 
de măsuri de grâne şi lichide. Toţi ceilalţi au fost numiţi theţi, şi lor nu le-a dat nicio 
slujbă, ci ei luau parte la conducerea cetăţii numai prin aceea că votau în ecclesia 
şi la judecăţi (…)

Statornicind el sfatul de pe dealul lui Ares, alcătuit din cei care îndepliniseră 
slujba de un an ca arhonte, din care făcea şi el parte, şi văzând că poporul încă 
se agită şi e cuprins de nelinişte din cauza iertării datoriilor, a mai înfiinţat un alt 
sfat, alcătuit din oameni aleşi din fiecare trib – patru fiind triburile – şi a ales câte o 
sută de bărbaţi, pe care i-a orânduit să se sfătuiască înainte de a se aduna poporul 
şi să nu îngăduie să se aducă în faţa poporului vreo propunere mai înainte de a fi 
fost cercetată în sfatul lor. Iar sfatul de sus l-a aşezat paznic veghetor asupra tuturor 
legilor.” (Plutarh)

instanţa
juraţilor
(heliaia)

consiliu
(400 de
membri)

strateg
10 membri

arhonte
9 membri areopag

al
eg

er
e

al
eg

er
e

al
eg

er
e

adunarea poporului
(ecclesia)

cei care au peste 20 de ani
statul 

societatea

grupurile cetăţenilor
în funcţie de avere

familiile cetăţenilor
sclavi

Strângeţi din text măsurile lui 
Solon! De ce a fost important 

consiliul, cine îi putea fi membru şi 
câţi membri a avut? Prin ştergerea 
datoriilor cărei categorii sociale i-a 
făcut pe plac Solon şi căreia prin in-
troducerea grupărilor în funcţie de 
avere? [r]

Societatea Atenei şi dezvoltarea statu-
lui în timpul lui Solon

Comparaţi sistemul politic in-
trodus de către Solon cu rapor-

turile anterioare! Stabiliţi, în mâna 
căror organe se concentrează cea 
mai mare putere! Ce principii de 
ordine recunoaştem în societatea 
ateniană? Dezbateţi, în ce măsură 
sistemul înfiinţat de Solon este o 
democraţie! Pe baza schiţei, de-
monstraţi, că cei cu avere mai mică 
aveau mai puţine drepturi! [r]

3

4
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PiSiSTrATE
„Pisistrate (…) a condus treburile statului men-
ţinând măsura, mai mult constituţional, decât 

ca un tiran; pentru că altfel era iubitor de oameni şi blând. Era iertător 
şi în ceea ce priveşte pe cei care greşeau, iar dincolo de asta le-a dat 
şi bani împrumut celor aflaţi la nevoie, ca să poată trăi din cultivarea 
pământului. (…) În acelaşi timp a reuşit ca veniturile să fie mai mari, 
pentru că pământul era cultivat şi aduna o zecime din recoltă. De ace-
ea a pus juraţi şi în comune şi el însuşi mergea frecvent în zona rurală, 
ca să inspecteze situaţia şi să împace părţile aflate în proces, ca nu 
cumva acestea, venind în oraş, să-şi neglijeze munca. (…)

Dealtfel, în timpul conducerii sale, nu a încărcat cu nimic mulţimi-
le, ci permanent a creat linişte pentru ei şi a asigurat pacea internă (…) 
Cel mai important lucru din toate ce s-au spus despre el este faptul că 
avea un suflet de prieten al poporului şi era omenos.” (Aristotel, Statul 
atenian)

rEFOrMELE
LUi CLEiSTENE

„Desfăşurarea lucrurilor, ca în mare să o facem 
cunoscută, era cam aşa. Fiecare persoană a luat 
un fragment de ceramică şi a scris pe el numele 

celui pe care vroia să-l îndepărteze dintre cetăţeni, apoi l-a dus într-un 
loc prestabilit din agora, care era înconjurat cu o balustradă. Arhonţii 
numărau mai întâi numărul fragmentelor ceramice; dacă votanţii erau 
mai puţini de şase mii , votul era considerat nul. Apoi puneau separat 
fiecare nume, iar pe cel pe care l-au notat cei mai mulţi îl exilau pe 
zece ani, dar respectivul rămânea în posesia bunurilor sale.” (Plutarh)

Templul lui Hefaistos, templul uriaş în stil doric con-
struit la ordinul lui Pisistrate

Expuneţi, de ce tiranii au fost mari construc-
tori! Formulaţi, ce mai contribuie la supravie-

ţuirea unei clădiri, în afară de întâmplare! [r]

Fragmente ceramice (ostrakos), de unde vine denumi-
rea de ostracism. Pe unul se vede numele lui Aristei-
des, pe celălalt al lui Themistocle

Pe baza izvorului, observaţi reglementările 
lui Pisistrate! Ce scopuri îl conduceau pe 

tiran? Ce urmări au avut reglementările sale? Ce 
aprecieri face Aristotel la adresa instituţiei tiranei 
şi în legătură cu activitatea lui Pisistrate? [r]

Stabiliţi, când era valabil ostracismul? Care 
era scopul ostracismului? În ce scopuri poli-

tice se mai putea folosi ostracismul? [O]

7
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reÎn Atena statul a ajuns sub conducerea cetăţenilor cu drepturi de-

pline. De-a lungul istoriei, democraţia ateniană pentru generaţii 
întregi a  părut ca o iluzie imposibil de atins. Şi, într-adevăr, statele 
contemporane nu asigură o participare atât de directă la luarea 
hotărârilor şi un astfel de control asupra puterii de stat ca în Atena 
antică.

Dezbateţi, care au fost limitele democraţiei ateniene! Cine nu se bucura 
de drepturi politice? Expuneţi raportul dintre cetăţeni şi puterea de stat! 

Cercetaţi problema prin intermediul exemplului oferit de legislaţie, organele 
judecătoreşti sau armată! [O]

intern

orăşenesc

maritim

sfatul celor 500
(bule)

tragere la sorţi

PHYLE 

50
 d

e
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rs
oa

ne

Împărţirea teritorială realizată de Cleistene

Cum putea deveni un cetăţean atenian mem-
bru al sfatului celor cinci sute? Mai devreme, 

pe ce baze avea loc acest lucru? Care era cate-
goria socială favorizată de acest sistem? Pe baza 
schiţei, definiţi conceptul de circumscripţie (phy-
le) şi rolul ei! [C]

strateg
10 membri

arhonte
9 membri areopag

al
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e
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adunarea poporului
(ecclesia)

cei de peste 20 de ani statul 

societate

familia cetăţenilor
sclavi

organ
de judecată

(heliaia) 6000
persoane cu

schimbul

consiliu
(bule)

500 de
membri 
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i)

exilare
pe 10 ani

(6000 de voturi)

ostracism 

im
po

zi
t 

străini aşezaţi
(meteci)

familia metecilor

cetăţeni

Stratificarea societăţii ateniene şi structura statului în 
timpul lui Cleistene 

Enumeraţi pe cei care puteau participa la via-
ţa politică! Marcaţi pe schiţă acele aspecte 

care au apărut ca urmare a reformelor lui Cleiste-
ne! Dezbateţi, ce corespunde mai bine democra-
ţiei: tragerea la sorţi sau alegerile? Care era facto-
rul care hotăra modalitatea de ocupare a fiecărei 
funcţii? Comparaţi schiţa realizată pe baza celor 
două metode diferite! În ce aspect este fiecare mai 
exact, mai inteligibil, mai amănunţit etc.? [r]

Argint 
Dimensiunile Budapestei
de astăzi

Teba

Eritreea

B E O T I A

A

T
I

C
A

Go
lfu

l S

alamina

S t r â m t o a r e a  E u b e e a

G o l f u l  S a r o n

Laur ion 

Maraton

Megara

Salamina
Atena

Pireu

Egina 
Atica şi Atena

 Ce fel de oraş era Atena, ca dimensiuni? În ce măsură posibilitatea exerci-
tării drepturilor politice este influenţată de mărimea unui oraş, de numă-

rul locuitorilor? Spaţiul prezentat pe harta din manual, căutaţi-l şi într-un atlas 
istoric! [r]
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SOCIETATEA Sparta a fost întemeiată de dorieni, după 
înfrângerea aheilor din sudul peninsulei Pelopones. 
Dorienii au adus în stare de servitute o populaţie de 
ahei de zece ori mai numeroasă decât ei. Pentru a-i 
ţine în frâu, cuceritorii au trebuit să-şi menţină unita-
tea internă. De aceea fiecare cetăţean spartan primea 
o suprafaţă egală din pământul statului. Însă, în opo-
ziţie cu tradiţia antică, nu putem vorbi de o egalitate 
totală, pentru că şi în Sparta în frunte se afla o pătură a 
aristocraţiei proprietară de pământ.

Era important ca spartanii să devină luptători antre-
naţi, pentru că doar aşa reuşeau să-şi menţină stăpâni-
rea asupra popoarelor subjugate. Deci, în mod firesc, 
cea mai importantă activitate a cetăţenilor cu drepturi 
depline era milităria, şi nu s-a format respectul faţă de 
munca manuală. 

Şi în Sparta existau oameni liberi care nu aveau 
drepturi cetăţeneşti. Ei erau numiţi perieci, deoarece 
locuiau în teritoriile din perimetrul Spartei. Periecii de 
origine doriană erau de trei ori mai mulţi decât cei care 
aveau drepturi politice. Ei asigurau Spartei produsele de 
manufactură şi exploatau minereul de fier din munţii 
din jur. Nu aveau drepturi politice (de ex. nu puteau par-
ticipa la adunarea poporului), plăteau impozite şi doar 
în cazul unui pericol uriaş puteau participa la război, ca 
trupe auxiliare.

Cea mai numeroasă categorie din societatea sparta-
nă era reprezentată de urmaşii autohtonilor ahei cuce-
riţi, hiloţii. Erau cultivatori ai pământului care trăiau pe 
acele parcele de pământ distribuite cetăţenilor spartani. 
Situaţia hiloţilor aminteşte de cea a sclavilor, însă, spre 
deosebire de aceştia, ei aveau mai multe drepturi. La fel 
ca pământul, erau proprietatea statului, nu puteau fi vân- 
duţi. Lucrau parcelele şi doar jumătate din recoltă trebuiau 
să o predea cetăţenilor spartani care posedau pământul. 
Trăiau în familii, aveau case proprii, bunurile mobile se 
moşteneau din tată în fiu, deci nu erau sclavi, ci autoh-
toni lipsiţi de drepturi. Nu aveau drepturi politice, iar 
orice spartan putea să-i ucidă sau să-i facă de ruşine.

STATUL Şi pentru cei care aveau drepturi politice doar 
în parte se asigura egalitatea politică. La lucrările adu-
nării poporului putea participa orice cetăţean spartan 
care a împlinit 30 de ani, însă rolul acestei instituţii 
era cu mult mai limitat decât al celei din Atena. Prac-
tic, doar accepta ori respingea propunerile. Se practica 
votul cu strigare.

În realitate, puterea se afla în mâinile aristocraţiei 
gentilice cu prestigiu. Din ea se trăgeau cei doi regi, 
care erau în primul rând comandanţi militari, iar în rest 
sfera de activitate le era limitată. 

Sfatul bătrânilor era compus din cei doi regi şi 28 
de bărbaţi care aveau peste 60 de ani (erau aleşi de 
adunarea poporului cu strigare). Acest sfat hotăra des-
pre ce urma să discute adunarea poporului. Dacă, 
după părerea consiliului bătrânilor, decizia adunării 
poporului nu era potrivită, puteau dispune dizolvarea 
acesteia.

Conducătorii de fapt ai activităţii statului erau cei 
cinci efori. Funcţia putea fi ocupată, în urma alegerilor, 
de cetăţenii care au împlinit 30 de ani, pe o perioadă 
de un an. Datoria lor era judecata, controlul activităţii 
regilor şi a funcţionarilor, conducerea politicii externe.

Spartanii şi-au ales conducătorii pe baza prestigiului 
acestora şi a vârstei şi au îngrădit sfera de activitate a 
adunării poporului. Statul astfel organizat este numit 
aristocratic.

Sparta a întemeiat şi o alianţă cu alte oraşe (alianţa 
peloponesiacă, mijlocul secolului VI î. Hr.). Aceasta îi 
asigura, în primul rând, hegemonia asupra peninsulei 
Peloponez, dar a sprijinit statele aristocratice din în-
treaga Elada. 

EDUCAŢIA ŞI MODUL DE VIAŢĂ SPARTAN Principa-
lul scop al educaţiei spartane a fost acela ca băieţii 
să devină buni militari, iar fetele, mame care să dea 
naştere unor buni militari. Pentru a putea creşte buni 
soldaţi, bebeluşii debili erau condamnaţi la moarte, fi-
ind lăsaţi pe muntele Taygetos.

Educarea copiilor nu era datoria părinţilor, ci a sta-
tului. Băieţii, deja la şapte ani erau luaţi de la familii. 
Erau crescuţi în comunităţi. Disciplina militară îi pre-
gătea să îndure viaţa aspră, greutăţile fizice şi să fie 
necruţători cu duşmanul. 

Bărbatul spartan matur nu putea să trăiască izo-
lat de comunitate. Până la 30 de ani trăia separat de 
familie, alături de comunitatea de luptători. (Dacă se 
însura, îşi putea vedea soţia doar în secret.) Îşi înteme-
ia o gospodărie proprie, dar era obligat să participe la 
mesele comune, unde consuma alimentele simple (la 
obţinerea acestora toată lumea contribuia) împreună 
cu tovarăşii săi de luptă (de obicei 10-15 persoane). 
Eforii îi urmăreau modul de viaţă şi interziceau orice 
„înmuiere”. Bărbaţii spartani erau obligaţi să fie militari 
până la vârsta de şaizeci de ani. Buni soldaţi, în luptă 
preferau să moară decât să dea înapoi. 

Şi-n creşterea femeilor un loc important îl ocupa 
antrenamentul fizic, învăţarea cântecelor şi a dansu-
rilor. Datorită rolului lor de mamă, în Sparta femeile 
erau înconjurate de un respect mai mare decât în ma-
joritatea polisurilor greceşti. Spre deosebire de alte po-
lisuri, aici fetele îşi puteau alege liber soţul. 

13. O altă cale a grecilor: Sparta

În Sparta, spartanii liberi erau în primul rând militari, în vederea asupririi numărului mare de hiloţi. 
Statul spartan avea caracter aristocratic. S-au străduit să asigure egalitatea cetăţenilor liberi a căror intervenţie în 
politică, însă, era limitată.
Spartanii au crescut din fiii lor buni soldaţi în spiritul comunităţii, a severităţii şi a lipsurilor.
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ArhivA

Dorieni, secolul XIII î.- Hr.
Atena

Olympia P e l o p o n e z
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Sparta

Laconia

Mlaştină

SOCiETATEA
„A doua şi cea mai îndrăzneaţă faptă politică a 
lui Lycurg a fost împărţirea pământului. (…) A 

convins pe cetăţeni să socotească tot pământul la un loc şi să-l împartă 
de la început şi să ducă între ei o viaţă de egalitate, având cu toţii ogoa-
re la fel de mari, iar locul de cinste să-l dea virtuţii, gândind că pricină 
de dezbinare şi de inegalitate nu va fi între ei, decât aceea pe care o 
hotărniceşte dojana faptelor urâte şi lauda celor bune.

Adăugând vorbei fapta, a împărţit pământul Laconiei în treizeci de 
mii de loturi, pe care le-a dat periecilor, iar pământul care ţinea de 
cetatea Sparta l-a împărţit în nouă mii de loturi, căci atâţia erau cetă-
ţenii Spartei. (…) Iar lotul de pământ era atât de mare, încât putea să 
aducă un venit de şaptezeci de medimne de orz pentru un bărbat şi 
douăsprezece pentru soţia lui, în afară de aceasta aceeaşi cantitate de 
struguri şi măsline. Lycurg s-a gândit că le este de-ajuns atâta, deoarece 
aveau nevoie de hrană doar spre a-şi păstra bunăstarea şi sănătatea, dar 
pentru nimic altceva. (…)

A încercat să împartă şi bunurile mobile pentru ca să îndepărteze 
cu totul inegalitatea şi deosebirea dintre cetăţeni, de vreme ce vedea 
că cetăţenii primesc cu greu dezlipirea de bunurile lor, a pornit altă 
cale, ocolită, şi a atacat lăcomia care-i stăpânea. Mai întâi a scos în 
afara legii orice monedă de aur şi de argint, orânduind să se folosească 
numai cea de fier. (…)

Pământurile erau lucrate de hiloţi, şi (…) datorau servicii.” (Plutarh, 
Vieţi paralele. Viaţa lui Lycurg)

Pe baza textului, schiţaţi împărţirea societăţii spartane! Explicaţi ce sco-
puri l-au condus pe Lycurg în timp ce lua aceste măsuri şi enumeraţi şi 

motivele! [r]

dorieni

cetăţenii şi familiile lor
periecii şi familiile lor

(meşteşugari)

cuceriţi
hiloţii şi familiile lor

Societatea spartană

Comparaţi împărţirea societăţii spartane cu a 
celei ateniene! Care sunt deosebirile şi care 

asemănările (proporţia, rolul diferitelor categorii 
sociale)? Dezbateţi, în ce măsură proporţia nume-
rică a diferitelor categorii sociale a putut influenţa 
modul de organizare al statului! [O]

Peninsula Peloponez şi Sparta

Pe baza atlasului istoric stabiliţi situaţia ge-
ografică a Spartei în interiorul Eladei! În pri-

vinţa aşezării geografice care sunt caracteristicele 
generale ale Greciei şi care sunt specifice doar 
Spartei? [r]

alegeri alegeri

statul
societatea

familiile catăţenilor

EFORI
5 efori

(conducătorii de fapt)

SFATUL BĂTRÂNILOR
28 bătrâni    +          2 regi

(comandanţi militari
şi conducătorii vieţii

religioase)
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ADUNAREA POPORULUI 

periecii şi familiile lor 
cetăţeni 

hiloţii şi familiile lor

(geronţi)

Structura statului spartan 

Suprapuneţi textul cu schiţa! Ce alte infor-
maţii se mai pot găsi pe schiţă? Comparaţi 

structura statului atenian şi a celui spartan! Care 
sunt diferenţele în ceea ce priveşte alegerea în 
funcţii, rolul adunării poporului şi a sfatului bă-
trânilor? [O]

STATUL

1

2

3

4
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„Multe au fost înnoirile aduse de Lycurg, dar cea mai de seamă a fost înfiinţarea 
gerousiei. (…) Cei douăzeci şi opt de bătrâni se adăugau regilor, pentru ca să se împo-
trivească lunecării spre democraţie, dar întăreau iarăşi poporul, pentru ca puterea să 
nu se transforme în tiranie. Iar când se întrunea poporul, Lycurg nu îngăduia nimănui 
altcuiva să-şi spună părerea, ci numai poporul era stăpân să judece propunerea făcu-
tă de geronţi şi de rege. Totuşi, mai târziu, a mai adăugat la lege: dacă poporul o va 
lua pe o cale întortocheată, bătrânii şi conducătorii să se retragă, să dizolve apella. 
(…)

Iar pe bătrânii din gerousia la început i-a ales, după cum s-a spus, Lycurg însuşi, 
dintre cei cu care se sfătuia. Apoi, mai târziu, a orânduit ca, în locul unuia care mu-
rea, să pună pe cel socotit cel mai bun în virtute, dintre cei care aveau peste şaizeci 
de ani. (…) Iar alegerea se făcea în felul următor: când se aduna poporul, anumiţi băr-
baţi aleşi stăteau închişi într-o casă lângă locul adunării, fără să vadă mulţimea şi fără 
să fie văzuţi, ci auzeau numai strigătele oamenilor din adunare. Căci ei votau pe can-
didaţi aici, ca şi în alte adunări, prin strigăte, dar nu pe toţi o dată, ci fiecare candidat 
era introdus, prin tragere la sorţi în apella, şi trecea în tăcere prin mijlocul cetăţenilor. 
Având cei care erau închişi în casă nişte tăbliţe, însemna puterea strigătului scos de 
cetăţeni pentru fiecare, neştiind pentru cine era, în afară numai că ei însemnau că era 
primul sau al doilea sau al treilea sau al câtelea se nimerea să fie trecut prin apella. 
Şi cel pentru care se strigase mai mult şi mai tare, pe acela-l alegeau.” (Plutarh: Vieţi 
paralele. Viaţa lui Lycurg)

Pe baza izvorului, reconsti-
tuiţi funcţionarea structurii 

statale ateniene! Comparaţi textul 
cu schiţa din manual! Ce alte in-
formaţii se mai regăsesc în schi-
ţă? Stabiliţi sfera de activitate a 
adunării poporului şi consiliului 
bătrânilor! Discutaţi despre par-
ticularităţile sistemului de alegeri 
(scopuri, metodă, interese)! [r]

EDUCAŢiA Şi MODUL DE viAŢĂ 
SPArTAN

„Creşterea pruncului nu depindea de părerea tată-
lui, ci trebuia dus la locul sfaturilor, în care şedeau 
cei mai bătrâni oameni ai tribului şi, cercetând 

pruncul, dacă era bine legat şi voinic, îl îndemnau să-l crească, dându-i un lot 
dintre cele nouă mii. Dar dacă pruncul nu era de soi şi n-avea un corp bine făcut, îl 
trimiteau într-un loc prăpăstios, pe muntele Taygetos, de vreme ce nu era bine să tră-
iască pruncul care nu era din fire de la început bine făcut şi zdravăn, nici pentru el, 
nici pentru cetate. (…) Copiii erau îngrijiţi cu multă dibăcie. Astfel, crescându-i fără 
scutece, nelăsându-i să ajungă firavi şi învăţându-i să nu se sperie de întuneric şi să 
nu le fie teamă de singurătate şi să nu ştie ce este îndărătnicia nesuferită şi scânce-
tele. (…) Lycurg a luat el însuşi îndată pe băieţii ce aveau şapte ani şi i-a împărţit în 
cete şi i-a supus aceloraşi reguli şi i-a crescut împreună, obişnuindu-i să se joace şi 
să înveţe împreună. (…) Dormeau pe grupe şi cete pe paturi de frunziş, pe care şi le 
întocmeau ei înşişi rupând cu mâna, fără seceră, vârfurile trestiilor care creşteau pe 
malurile Eurotasului.” (Plutarh: Vieţi paralele. Viaţa lui Lycurg)

„Aşa-numita krypteia consta din următoarele: Periodic, fruntaşii îi trimiteau în 
zona rurală pe tinerii consideraţi a fi cei mai merituoşi, doar cu un pumnal şi cu 
minima hrană necesară. Aceştia, în timpul zilei, se împrăştiau şi se odihneau în lo-
curile lor ascunse, iar noaptea ieşeau în drum şi îi ucideau pe hiloţii care le cădeau 
în mână. Deseori umblau pe tot pământul şi acolo îi ucideau pe cei mai puternici, 
pe cei mai bine-făcuţi dintre ei (…)” (Plutarh: Vieţi paralele. Viaţa lui Lycurg)

„Întotdeauna, spartanii au trebuit să se ferească de hiloţi. De aceea, la un mo-
ment dat au înfăptuit următoarea faptă. Temându-se de hiloţii prea înmulţiţi, i-au 
chemat să se prezinte pe aceia care cred că au obţinut cele mai multe merite faţă de 
ei în domeniul militar. Aparent aceasta se întâmpla pentru a-i elibera, ca să aleagă 
între ei, dar de fapt, i-au chemat doar ca să-i pună la încercare. Pentru că spartanii 
gândeau că cei care se cred cei mai îndreptăţiţi a fi eliberaţi, aceia se vor şi răscula 
primii împotriva lor. Au şi ales dintre ei cam două mii. După aceasta au plecat spre 
temple, încoronaţi, ca şi cum deja le-ar fi dat libertatea, într-un marş sărbătoresc. 
Însă, nu după mult timp, laconienii (spartanii) i-au făcut să dispară şi nimeni nu ştie, 
nici până astăzi, că fiecare de ce tip de moarte a avut parte.” (Din opera lui Tucidide, 
despre războaiele medice)

Stabiliţi sensul termenului krypteia! Ce rol a jucat krypteia în educaţia spartană şi în 
politica internă spartană? Comparaţi descrierea krypteiei la cei doi autori! Care sunt 

asemănările şi care ar putea fi cauzele deosebirilor? [r]

Cum şi cu ce mijloace erau 
educaţi băieţii spartani? Ce 

scop se urmărea prin aceste me-
tode? Apreciaţi, care sunt lipsurile 
şi care beneficiile acestei educaţii? 
[O]

5

6

7

Concursul de alergare cu echipament 
complet al luptătorilor spartani

De ce organizau astfel de 
concursuri în Sparta? Pre-

zentaţi legătura dintre imagine şi 
izvoarele scrise despre educaţia 
spartană! [r]8
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„Despre legiuitorul Lycurg nu se poate spune nimic nesupus discuţiei, de vreme 
ce şi neamul din care se trăgea, şi călătoriile, şi moartea şi, pe lângă toate acestea, 
activitatea lui în legătură cu legile şi cu constituţia sunt înfăţişate în chip deosebit 
în felurite istorisiri, iar timpul în care a trăit el nu-i deloc recunoscut de toţi fără 
tăgadă. (…)

Timaios socoteşte că, trăind în Sparta doi Lycurgi, în vremuri deosebite, unuia 
dintre ei, din pricina faimei lui, i-au fost atribuite din presupunere faptele săvârşite 
de amândoi. Se spune că cel mai bătrân n-a trăit prea departe de vremea lui Homer. 
Dar bănuiala lui Xenofon asupra vechimii lui Lycurg, când spune că acesta a trăit pe 
vremea Heraclizilor, trebuie să o considerăm naivitate. După neam şi cei din urmă 
spartani erau Heraclizi, dar Xenofon pare că a voit să numească Heraclizi pe primii 
regi, care au fost aproape de Heracles.” (Plutarh: Vieţi paralele. Lycurg)

Pu
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De-a lungul studiilor noastre, desigur, am putut oferi o imagine doar despre câte un fragment din trecut şi chiar şi 
despre acesta putem şti puţine. Trebuie să fim conştienţi că realitatea extrem de complexă a istoriei o cunoaştem 
într-o variantă simplificată de dragul posibilităţii urmăririi, a înţelegerii şi a învăţării. Astfel, imaginea pe care ne-o 
alcătuim despre diverse state, evenimente sau personalităţi o facem pe baza celor mai caracteristice şi cunoscute 
trăsături. În manual Sparta apare ca un stat aristocratic, care se ocupă doar cu milităria, în timp ce Atena este patria 
democraţiei, oraşul culturii. În realitate, în istoria ambelor oraşe se succed diferite perioade. 

Motivul pentru care despre Sparta avem o imagine unilaterală – spre deosebire de Atena – este sărăcia izvoa-
relor. De aceea nu putem zugrăvi schimbările din istoria Spartei, şi  aceasta este ca şi cum din istoria Atenei ar fi 
rămas izvoare doar din epoca lui Dracon. 

Cercetătorii, pe baza izvoarelor indirecte, au încercat să formuleze o imagine mai nuanţată a Spartei. De exem-
plu, după locul de origine al învingătorilor concursurilor de care de la olimpiadă, au stabilit că, la un moment dat, 
şi Sparta a avut o categorie aristocratică foarte bogată. Şi abandonarea bebeluşilor pe Taygetos este altfel judecată 
dacă ţinem cont de faptul că în alte polisuri copiii nedoriţi erau lăsaţi la colţ de stradă. De acolo, oricine putea să îi 
ia şi putea să îi vândă şi ca sclavi. Condiţiile de viaţă ale hiloţilor nu erau atât de groaznice cum afirmă câţiva autori 
antici, deoarece erau în proprietatea statului. Imaginea formată despre societatea spartană rigidă este contrazisă 
de situaţia femeii. Cât timp în majoritatea polisurilor aveau un statut subordonat, în Sparta, în cadrul familiei, erau 
aproape egale cu bărbaţii.

Dezbateţi, avantajele şi dezavantajele simplificării istoriei! Comparaţi societatea, respectiv structura statului în Sparta şi Atena! 
Comparaţi modelul spartan şi cel atenian cu societăţile şi statele cunoscute în Orient! [r]

Statuie (sec. V î. Hr.) şi desen de reconstrucţie repre-
zentând pedestraş spartan cu armament greu (hoplit)

Caracterizaţi echipamentul soldatului spar-
tan! Suprapuneţi reprezentarea originală cu 

desenul! În ce măsură coincid cele două? Care ar 
putea fi cauza diferenţelor? Care sunt factorii, în 
funcţie de care se poate realiza o imagine nuanţa-
tă despre o epocă? 

Joc de situaţie: Să formulăm o părere despre un 
eveniment istoric în aşa fel încât să luăm în con-
siderare tot mai puţine fapte (cunoştinţe) atunci 
când ne formăm părerea! Ce putem observa? [r]

Fiţi atenţi la portretul lui Plu-
tarh de pe pagina 85 a manua-

lului! Când a trăit acest istoric? Ana-
lizaţi relaţia lui Plutarh cu izvorul 
istoric şi cu istoricii anteriori! [O] 9

10
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PRIMA ETAPĂ A RĂZBOIULUI (492–490 î. Hr.) Oraşele 
greceşti din Asia Mică au fost primele care au ajuns sub 
stăpânirea perşilor. Expansiunea persană era periculoasă 
pentru polisurile interesate în comerţul de-a lungul Mă-
rii Negre, în primul rând pentru Atena, deoarece bloca 
principalele rute comerciale. Atena a ajuns faţă-n faţă 
cu persanii, atunci când a sprijinit oraşele greceşti din 
Asia Mică (cu locuitori de origine ioniană). Însă, perşii 
care se pregăteau să pedepsească Atena, s-au pierdut în 
luptele împotriva sălbaticelor triburi tracice (492 î. Hr). 
Flota le-a fost împrăştiată de o furtună. 

În 490 î. Hr., armata persană de 20-25 000 de sol-
daţi se apropia pe nave de Atena,  printre insulele ege-
ene. Au coborât pe ţărm pe malurile Aticii, la Maraton, 
unde terenul plat le era favorabil pentru cavalerie.

Armatele aflate faţă-n faţă erau diferite ca număr şi 
calitate. Atenienii au putut aduna 9000 de pedestraşi 
echipaţi cu armament greu. Luptau într-o ordine presta-
bilită/ordine de luptă închisă, în aşa-numita falangă. Cu 
ajutorul scuturilor se apărau nu numai pe ei înşişi, dar 
şi pe tovarăşii lor de luptă. Armatei lor le era favorabilă 
lupta de aproape. În schimb, trupele de călăreţi şi pe-
destraşi ale perşilor se bazau în primul rând pe arcuri. 
Îşi distrugeau duşmanul, pe cât posibil, de la distan-
ţă, cu ploaia de săgeţi. În cazul a două armate cu o 
structură atât de diferită, ajunge în superioritate aceea 
care reuşeşte să-şi impună modul de luptă. În final, au 
învins atenienii ce-şi apărau patria sub conducerea lui 
Miltiade.

SCHIMBĂRI INTERNE ÎN ATENA Grecii ştiau că puter-
nicul Imperiu Persan va ataca din nou. În Atena exis-
tau două planuri în ceea ce priveşte pregătirile: planul 
înarmării terestre şi, respectiv, maritime. Aristocraţia şi 
ţărănimea, din rândul cărora proveneau infanteriştii, 
în speranţa salvării pământurilor, în caz de război şi a 
creşterii influenţei politice, în timp de pace, optau pen-
tru întărirea armatei de uscat. În fruntea acestei orien-
tări era Aristide, unul dintre comandanţii militari care 
şi-a demonstrat priceperea în bătălia de la Maraton.

Dezvoltarea flotei ar fi însemnat şi un avânt al co-
mer-ţului şi uriaşe comenzi, de aceea servea intereselor 
păturii de negustori şi meşteşugari. Şi acest grup avea 
în frunte un strateg din lupta de la Maraton: pe Themis-
tocle.

Lupta politică s-a încheiat în favoarea lui Themisto-
cle. Aristeide a fost ostracizat. Atena a devenit o im-
portantă forţă militară maritimă, cu o flotă de 4-5 ori 
mai mare decât cea a Corintului.

A DOUA ETAPĂ A RĂZBOIULUI (480–479 î. Hr.) 
Trupele lui Xerxes, noul mare rege persan, în 480 î. 

Hr., traversând Dardanelele, se apropiau de teritoriile 
centrale ale Eladei. Armata persană (aprox. 200 000 
de soldaţi şi 650 de nave) reprezenta o forţă nemaiîn-
tâlnită. Multe oraşe-state, pentru a supravieţui, au ales 
calea supunerii. Sparta şi Atena au decis să se opună. 
La strâmtoarea Termopile, poarta Greciei Centrale, 
regele spartan Leonidas (cu aprox. 7000 de luptători) 
a încercat să-l reţină pe Xerxes. Nu a reuşit din cau-
za forţei armatei persane şi a trădării. Însă Leonidas şi 
300 de spartani au luptat eroic, până la moarte, astfel 
cea mai mare parte a armatei greceşti a scăpat de în-
cercuire.

Forţele greceşti de pe uscat s-au retras până la poarta 
Peloponesului, la strâmtoarea Istm. Au predat Atena, 
a cărei locuitori au fost transportaţi de Temistocle pe 
insula Salamina. 

Au vrut să retragă şi forţa maritimă până la Istm, dar 
Temistocle a reuşit să provoace o luptă la Salamina. În 
strâmtoarea maritimă îngustă, navele greceşti mobile 
au învins flota persană formată din nave feniciene şi 
greceşti din Asia Mică. Bătălia a fost decisivă. Xerxes 
şi-a pierdut superioritatea pe mare şi astfel şi posibili-
tatea suplimentării trupelor şi a retragerii în condiţii de 
siguranţă. Nu putea risca să-i fie tăiată comunicarea 
cu imperiul, de aceea, împreună cu o parte din trupe, 
s-a întors în Asia. Forţele persane rămase pe pământ 
grecesc au fost învinse (Plateea, 479 î. Hr.) de hopliţii 
greci mai disciplinaţi şi cu armament mai performant, 
aflaţi sub conducerea Spartei. 

În acelaşi an şi flota grecească a obţinut o victorie 
asupra perşilor pe malul Asiei Mici, la muntele Mykele. 
Astfel a fost asigurată superioritatea grecească în Marea 
Egee şi a fost îndepărtat pericolul persan direct.

ETAPA DE ÎNCHEIERE A RĂZBOIULUI (479–448 î. 
Hr.) Scăpând de presiunea persană, Atena şi polisuri-
le din insule – conduse de interesele economice – au 
hotărât să continue războiul. În 478 î. Hr. au încheiat 
alianţa de la Delos. Conducerea alianţei i-a revenit 
Atenei, cel mai puternic polis. Aliaţii au contribuit la 
război cu corăbii şi bani. Tezaurul lor era păstrat pe 
insula Delos. 

Sparta s-a opus continuării războiului. Era conştien-
tă, că, în caz de victorie, puterea Atenei va creşte.

După succesele greceşti de la început, războiul îm-
potriva perşilor s-a desfăşurat cu rezultate schimbă-
toare. În final, ambele părţi au recunoscut că nu pot 
schimba raportul de forţe. Astfel, în 448 î. Hr. au în-
cheiat pacea. Perşii au renunţat la prezenţa în Marea 
Egee, la strâmtorile maritime şi la autoritatea asupra 
oraşelor ioniene din Asia Mică, iar Atena la atacurile 
împotriva imperiului. 

14. Războaiele medice (492–448 î. Hr.)

Datorită eroismului soldaţilor greci, campaniile militare ale Imperiului Persan au eşuat. 
Atena şi polisurile interesate de comerţul cu Orientul au dorit continuarea războiului, astfel au încheiat alianţa de la Delos.
Pacea care a încheiat războiul a asigurat dezvoltarea lumii greceşti, în primul rând înflorirea comerţului.
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PriMA ETAPĂ A rĂZBOiULUi
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I M P E R I U L  P E R S A N

Milet

Athos
492 î. Hr.

M
area Egee

490 î. Hr.
Maraton

Atena

490 î. Hr.

Sparta

G o l f u l  M a r a t o n

Tabăra grecească

a III-a etapă

Greci

Perşi

Stavrokoraki 310 m

Munţii Kotroni 235 m

Agrieliki 560m

Tabăra persană

Flota de război persanăprima etapă

a II-a etapă

Prima etapă a războaielor medice

Pe baza hărţii, stabiliţi ce fac-
tori au marcat direcţia atacuri-

lor persane! De ce Atena a fost cea 
care s-a împotrivit cel mai puternic 
atacurilor persane? [r]

Bătălia de la Maraton 

Remarcaţi modul de repre-
zentare specific hărţii bătăliei! 

Adunaţi datele, faptele care pot fi 
cunoscute pe baza hărţii! Cum este 
sugerată ordinea cronologică a eve-
nimentelor? [r]

„[Perşii] porniră cu vasele împotriva Aticei (…) Maratonul era locul cel mai potri-
vit din Atica pentru desfăşurarea cavaleriei, (…) În fruntea atenienilor se aflau zece 
strategi, al zecelea dintre ei era Miltiade. (…) Atenienii s-au aşezat în şir (…), frontul 
lor era deopotrivă de mare cu frontul mezilor, dar mijlocul era alcătuit din puţine 
rânduri şi de aceea punctul cel mai slab al liniei era aici; în schimb, amândouă 
aripile erau întărite cu armată multă.

După ce se termină rânduirea oamenilor pe poziţie şi jertfele prevesteau a bine, 
atenienii se aruncară în iureş năvalnic asupra duşmanilor; depărtarea dintre tabere 
nu era mai mare de opt stadii (…)

Trecuse o bucată bună de vreme de când se luptau la Maraton. În partea de 
mijloc a frontului, unde erau perşii şi sciţii, au ieşit învingători barbarii; aici, aşadar, 
au şi spart frontul şi i-au urmărit pe greci spre inima ţării; în cele două aripi însă, 
biruinţa a fost de partea atenienilor şi plateenilor. Atenienii, ieşind învingători, au 
lăsat pe barbari să fugă bezmetici, iar pe cei care le-au spart frontul la mijloc i-au 
întâmpinat cu arma în mâini, unind cele două aripi; şi biruinţa a fost de partea ate-
nienilor. Când perşii o luară la fugă, elenii porniră pe urmele lor, lovindu-i din spate, 
până ce, ajungând la mare, dădură foc corăbiilor persane… 

În bătălia de la Maraton au murit dintre barbari cam 6400 de bărbaţi, iar dintre 
atenieni 192 (…)” (Herodot, Războaiele medice)

Comparaţi descrierea bătăliei 
cu schiţa hărţii! Care comba-

tant a reuşit să impună celuilalt mo-
dul său de luptă? În ce măsură s-au 
folosit grecii de resursele naturale? 
Cum îi numeşte pe perşi Herodot? 
[r]

1

2

3
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SChiMBĂri iNTErNE ÎN ATENA THEMISTOCLE ARISTEIDES

forţa  armată navală forţă  armată de uscat

asigurarea drumurilor
comerciale construirea de corăbii

posibilităţi de muncă

apărarea terenurilor
şi a oraşului

Planurile de înarmare ale Atenei

Care sunt cele două planuri 
aflate faţă-n faţă? Pe baza schi-

ţei, pregătiţi-vă textul luării de cu-
vânt în cadrul adunării poporului, 
mai întâi în favoarea uneia din părţi, 
apoi a celeilalte! În ambele cazuri 
faceţi referire şi la slăbiciunile pă-
rerii contrare! Care categorii sociale 
se găsesc în spatele fiecărui plan? 
Argumentaţi-vă răspunsul! [O]

A DOUA ETAPĂ A rĂZBOiULUi

Luptător persan şi hoplit grec

Comparaţi armamentul celor doi 
soldaţi! În ce măsură ne dăm sea-

ma din armament de stilul de luptă di-
ferit? [O]

„Din spate căpitanii persani, cu biciul în mână, plesneau în dreapta şi în stânga 
împingând oştenii mereu înainte. Mulţi dintre ei se prăvăliră în mare unde îşi găsiră 
moartea, dar mai mulţi încă piereau de vii striviţi în picioare tot de ai lor. Deoarece 
elenii ştiau prea bine că urmau să moară de mâna celor care înconjurau muntele, 
ei arătau faţă de barbari toată vitejia de care erau în stare, fără să le pese de nimic, 
luptând ca nişte nebuni. De la o vreme, întrucât suliţele celor mai mulţi erau frânte, 
ei nu conteneau să taie în carne vie cu săbiile. În această tragică încăierare a căzut 
şi Leonidas, bărbat cum n-a fost altul mai viteaz şi, împreună cu el, alţi spartani de 
seamă.” (Herodot)

Caracterizaţi comportamentul spartanilor! Comparaţi aceste fapte cu cele învăţate des-
pre educaţia spartană! [O]

„Aici ne odihnim, Călătorule, du de veste sparta-
nilor:
Am înfăptuit ceea ce ne-a cerut patria.”

(Epitaful eroilor spartani, de pe monumentul ridicat 
la Termopile)

4

5

6

7
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Sparta

479 î. Hr.
Vârful Mykale

Delos
478 î. Hr.

Valea Tempe

Strâmtoarea
Termopile 
4480 î. Hr.

Plateea 
479 î. Hr.

Salamina
480 î. Hr.

Atena

EUBEEA

Milet

A doua etapă a războaielor medice

Urmaţi drumul campaniei persane! 
Care a fost importanţa bătăliei de la 

Termopile? Pe baza hărţii, demonstraţi că la 
Salamina a avut loc bătălia decisivă a răz-
boiului! (Ce s-ar fi întâmplat dacă la Sala-
mina ar fi învins flota persană?) [r]

Bătălia de la Salamina

Cu ajutorui izvorului scris, mar-
caţi cu numere mersul bătăliei! 

Numiţi popoarele care au luptat ală-
turi de perşi şi arătaţi de ce le găsim 
alături de perşi! [r]

„Themistocle văzând comandantul flotei că nu poate stăpâni pornirea mulţimii, 
pe de altă parte că spaţiul îngust de lângă Salamina ar favoriza victoria, s-a gândit 
în următorul fel: a convins pe cineva să fugă la Xerxes şi să afirme cu convingere 
că navele aflate la Salamina se pregătesc să fugă de la locul lor şi se strâng la Istm. 
Regele, datorită marii probabilităţi a veştii a crezut-o şi, normal, scopul său a fost 
să împiedice unirea forţelor maritime greceşti cu cele de uscat. Deci, a trimis ime-
diat flota egipteană cu porunca de a închide circulaţia dintre Salamina şi teritoriul 
megarian (…)

Regele a ordonat comandantului flotei ca navele să atace adversarul (…) La în-
ceput, cât aveau un spaţiu larg, perşii navigau în ordine, când însă au ajuns în 
strâmtoare, au fost nevoiţi să se rupă din rând şi asta a dus la o mare harababură. 
Comandantul flotei, care se afla în fruntea rândurilor armatei şi a intrat primul în 
război, a murit luptând cu glorie, însă, 
odată cu scufundarea corabiei sale, în 
rândurile flotei de război barbare şi-a 
făcut loc o dezordine totală. Erau mul-
ţi cei care dădeau porunci şi nu toţi 
acelaşi lucru, de aceea au renunţat să 
mai înainteze şi, oprindu-se, au încer-
cat să se retragă spre spaţiul mai larg. 
Atenienii, când au văzut dezordinea 
din rândul barbarilor, au navigat către 
adversar şi unele nave le-au distrus cu 
vârful corabiei, altora le-au distrus şi-
rul de vâsle. După ce vâslaşii nu mai 
puteau funcţiona, multe nave persane 
s-au întors în cruce, pe când, datorită 
loviturilor primite în laterale, erau tot 
mai avariate. De aceea au şi renunţat 
la cârmuire şi, dând înapoi, au încer-
cat să scape cum puteau.” (Descrierea 
bătăliei de la Salamina realizată de Di-
odor)

Căror factori li se datorează victoria 
grecilor? Cum se raportează autorul 

la perşi? Argumentaţi-vă afirmaţia cu frag-
mente din text. Comparaţi descrierea bă-
tăliei cu schiţa de hartă şi ilustraţia de la 
p. 76. [r]

Prima ordine de luptă a persanilor în preziua bătăliei

Strămutarea populaţiei Atenei

Acţiune militară de încercuire (nave egiptene) cu ocolire
a insulei

S
A

L
A

M
I

N

A

Flota persană

Flota greacă

Armata persană de uscat

Fenicieni
Atena

Pireu

Atenieni Cei din Aegina
Ionieni

  Manevra de noapte

a flotei persane

Locul de staţionare al flotei greceşti

8

10

9
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Modul de deşfăsurare al bătăliei maritime în Antichitate şi flota greacă cu trei rânduri de vâsle

Pe baza imaginii, expuneţi ce se petrece în anumite etape ale bătăliei! În ce sens trebuia 
să se străduiască comandantul flotei în vederea obţinerii victoriei? Care a fost importanţa 

creşterii rândurilor de vâsle? Cum se aşezau vâslaşii? [O]

„Rege, deoarece porunceşti să vorbesc cu sufletul deschis, să lămuresc lucruri 
care, dacă le-ar spune oricine altul în locul meu, ar putea fi dovedit mai târziu ca 
mincinos: în Grecia, nutritoarea oamenilor a fost întotdeauna sărăcia; dar oamenii 
au împământenit vitejia, rodită din cumpătarea înţeleaptă şi din asprimea legiuirii; 
prin vitejie Elada se apără de sărăcie şi de stăpânire străină. N-am decât cuvinte de 
laudă pentru toţi elenii care locuiesc în ţinuturile dorice, dar iată ce am de spus nu 
despre toţi, ci numai despre lacedemonieni: mai întâi, că nu e cu putinţă să pri-
mească cândva propunerile tale de prieteşug, aducătoare de înrobire pentru Elada; 
apoi că te vor înfrunta în luptă chiar dacă toţi ceilalţi eleni ţi-ar fi binevoitori. Nu 
căuta să afli de la mine care este numărul lor. Indiferent de număr, sunt în stare să 
facă aşa ceva: de-ar fi să păşească în rândurile lor de bătaie numai 1000 de oameni, 
mai puţin sau mai mult de 1000, aceştia tot se vor război cu tine.

La auzul acestor cuvinte, Xerxes spuse zâmbind: Demaratos, ce fel de vorbă 
e asta? 1000 de oameni să lupte împotriva unei oştiri cât frunză şi iarbă? Hai, ia 
spune-mi tu care susţii că ai fost regele acestor oameni. Ai vrea oare fără zăbavă să 
te lupţi unul la zece? Totuşi, dacă rânduiala în cetatea voastră este întocmai cum 
o zugrăveşti – tu, regele lor –, după legile voastre [în Sparta regilor le revenea de 
două ori cantitatea de hrană] se cuvine să ţii piept unui număr de două ori pe atât. 
(…) Hai să privim lucrurile pe toate feţele. Cum de-i cu putinţă ca 1000, să zicem 
10000, să zicem 50000 de oameni, să înfrunte o armată atât de numeroasă, dacă 
toţi sunt deopotrivă oameni liberi şi nu-s supuşi comenzii unuia singur. Căci noi 
suntem mai mult de 1000 împotriva unui singur om, admiţând că numărul lor se 
ridică la 5000. Dacă ar fi fost comandaţi de unul singur, aşa cum e obiceiul pe la 
noi, s-ar putea ca, de frica acestuia, să se arate mai viteji decât le este firea şi, oricât 
de puţini, să meargă siliţi de lovituri, împotriva unor vrăjmaşi mai numeroşi; liberi 
însă în acţiunile lor, n-au să facă niciuna, nici alta. Părerea mea este că, fie şi egali 
ca număr cu noi, elenii singuri ar lupta greu împotriva perşilor; dimpotrivă numai 
la noi se întâmplă despre ce vorbeşti, e drept însă că destul de rar. Printre perşii din 
gărzile mele se află într-adevăr oameni care de bună voie s-ar lupta deodată cu trei 
bărbaţi eleni. Cum n-ai cunoştinţă despre ei, trăncăneşti degeaba.

Iată răspunsul lui Demaratos: (…) spartanii (…) sunt cei mai buni soldaţi din 
lume. Cu toate că au calitatea de oameni liberi, ei nu sunt totuşi cu desăvârşire 
liberi. Stăpână peste ei este legea de care se tem cu mult mai straşnic decât supuşii 
tăi faţă de tine.” (Herodot, Războaiele medice)

Explicaţi, de ce regele persan nu înţelege spusele lui Demaratos! Ce părere are regele 
spartan despre democraţie? [O]

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

Grecii, în urma unor lupte 
grele, au respins atacul per-
şilor. Lupta lor a însemnat 
în acelaşi timp apărarea 
patriei şi război pentru in-
terese economice, o luptă 
pe viaţă şi pe moarte îm-
potriva tiraniei şi încerca-
rea de a obţine stăpânirea 
asupra celorlalţi. Succesele 
greceşti pot avea mai multe 
motive: modelul lor social, 
nivelul de dezvoltare eco-
nomică sau superioritatea 
modului de luptă.

Dezbateţi, ce interese au con-
dus cele două părţi în războa-

iele medice! Apreciaţi legitimitatea 
conflictelor! Dezbateţi, ce factori 
au dus la victoria grecilor? [O]

Cercetaţi cum vedeau grecii 
problemele de mai sus! Ca iz-

vor folosiţi un fragment din lucrarea 
lui Herodot (Războaiele medice). În 
acesta, autorul îşi exprimă părerea 
într-o discuţie imaginară. Dialogul 
are loc între conducătorul persan 
Xerxes şi regele spartan Demaratos. 
Regele spartan, ca urmare a unor 
conflicte interne, şi-a pierdut tro-
nul. A fugit la curtea regelui persan, 
unde a devenit sfetnicul conducăto-
rilor persani. [r]

11

12
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DEMOCRAŢIA EPOCII LUI PERICLE Mijlocul secolu-
lui V î. Hr. a reprezentat epoca de înflorire a Atenei. 
Perioada de înflorire se leagă de numele lui Pericle, 
care, timp de 15 ani, a fost conducătorul de fapt al 
Atenei – fiind ales anual strateg. 

În epoca lui Pericle egalitatea de drept între cetă-
ţenii liberi a devenit o realitate. Dezvoltarea, în sine, 
asigura tuturor, şi în practică, participarea la viaţa 
politică, la viaţa publică. Oamenii mai săraci, înainte, 
nu-şi permiteau să participe la viaţa publică deoarece 
nu aveau timpul necesar pentru aceasta. (Cei care ocu-
pau funcţii nu primeau salariu.) De aceea s-a introdus 
remunerarea zilnică. Un salariu zilnic revenea pentru 
munca desfăşurată la curtea juraţilor, apoi, mai târziu, 
şi pentru participarea la spectacolele teatrale care ju-
cau un rol special în viaţa politică din Grecia.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – TRANSFORMĂRILE 
SOCIALE La mijlocul secolului al V-lea î. Hr. econo-
mia Atenei a înflorit. S-a dezvoltat olăritul, prelucrarea 
metalelor, construirea corăbiilor, iar marile lucrări de 
construcţie au făcut şi din arhitectură o ramură inde-
pendentă. Comerţul a fost partea economiei care s-a 
dezvoltat cel mai rapid. A crescut importul şi exportul, 
dar a fost important şi comerţul de intermediar asigurat 
de supremaţia maritimă a Atenei. În domeniul meşteşu-
gurilor, dezvoltarea a mers în paralel cu specializarea 
şi cu apariţia unor ateliere mai mari. În acestea a cres-
cut permanent proporţia muncii sclavilor. 

Astfel, sistemul remunerării zilnice nu a reprezentat 
o greutate pentru statul atenian. Cetăţenii nu plăteau 
impozite, dar sclavii eliberaţi şi metecii, da. Un venit 
important provenea din comerţ, din circulaţia din port, 
din amenzi şi din minele de argint din Laurion.

Şi-n perioada sa de înflorire, jumătate dintre locuito-
rii Atenei erau oamenii cu drepturi cetăţeneşti şi mem-
brii familiilor lor. Dar dezvoltarea economică a atras 
după sine şi creşterea diferenţierilor de avere. Acest 
lucru punea în pericol acel echilibru de avere relativ 
(nu sunt persoane foarte bogate, dar nici foarte sărace), 
care a făcut posibil, pe lângă egalitatea în drepturi po-
litice, ca statul atenian, pe perioada a una-două gene-
raţii, să asigure într-adevăr democraţia. 

RĂZBOIUL PELOPONESIAC (431–404 î. Hr.) După 
războaiele medice, alianţa de la Delos s-a transformat. 
Nu mai reprezenta un organism defensiv, ci imperiul 
colonial al Atenei, în care aliaţii au devenit plătitori de 
impozite. Acele polisuri care vroiau să iasă din această 
alianţă nedorită erau obligate, prin forţă, de Atena să 

rămână. Nu s-a dat înapoi nici de la distrugerea ora-
şelor (Naxos), de la uciderea locuitorilor săi, sau de la 
aducerea lor în starea de sclavi. 

Şi în cadrul comerţului s-a ascuţit concurenţa în-
tre polisuri, deoarece pieţele interne nu mai puteau 
să absoarbă mai multă marfă. Opoziţia s-a accentuat 
mai ales între Atena şi Corint, care a ajuns pe locul 
doi în domeniul comerţului şi meşteşugurilor. Această 
opoziţie s-a răsfrânt asupra conflictului declanşat între 
puterea maritimă, Atena – stat democratic şi puterea de 
pe uscat, Sparta – stat aristocratic. Deoarece interesele 
celor care concurau economic cu Atena şi interesele 
Spartei au coincis, au luat parte împreună la războiul 
împotriva Atenei. 

Atena a vrut să ocupe noi oraşe. Corint a cerut aju-
torul Spartei, iar în 431 î. Hr. a izbucnit războiul: flota 
ateniană distrugea ţărmurile Peloponesului, iar spartanii 
atacau Atica.

Niciuna din părţi nu a reuşit să obţină o victorie de-
cisivă. Pagubele reciproc provocate au epuizat ambele 
oraşe. La sfatul lui Pericle, locuitorii din Atica au fost 
aduşi în spatele zidurilor Atenei. În Atena suprapopu-
lată a izbucnit o epidemie, căreia i-a căzut victimă şi 
Pericle. Părţile epuizate au încheiat pace, pe baza situa-
ţiei de dinainte de începerea războiului (421 î. Hr.). Însă 
conflictele care au determinat începerea războiului nu 
s-au aplanat. Un om politic talentat şi ambiţios (Alcibi-
ade) a dus din nou Atena în război. Însă campania ate-
niană, care avea ca scop cucerirea Siciliei, s-a încheiat 
cu un eşec total. 

În Atena au izbucnit lupte interne. Lovitura finală a 
fost dată oraşului de faptul că, Sparta, vechiul duşman, 
s-a adresat perşilor. A încheiat o alianţă cu ei, iar pen-
tru o sumă considerabilă a renunţat la independenţa 
oraşelor ionice din Asia Mică. Cu banii primiţi în acest 
fel şi-a echipat o flotă cu putere de atac. Astfel, slăbita 
Atenă, mai devreme stăpâna mării, a fost învinsă şi pe 
mare (la Dardanele). Spartanii deja asediau Atena când 
oraşul a solicitat pacea.

În 404 î. Hr. s-a încheiat pacea. În această situaţie, 
sistemul de alianţe al Atenei s-a prăbuşit, i-a fost dezar-
mată flota, au fost demolate zidurile oraşului. Atena a 
încetat să fie o mare putere. 

DECĂDEREA SISTEMULUI POLISURILOR Războiul 
nu a rezolvat problemele, dimpotrivă, distrugerile de 
mai multe decenii le-a accentuat. Războaiele s-au per-
manentizat, polisurile nu au mai putut asigura dezvol-
tarea economiei. După decăderea Atenei, rolul condu-
cător i-a revenit Spartei.

15. Perioada de aur şi prăbuşirea democraţiei ateniene

Pentru cetăţenii atenieni, după războaiele medice, egalitatea de drept şi cea relativă de avere au asigurat o democraţie 
de fapt.
Lupta pentru pieţe dintre polisurile greceşti a dus la decăderea oraşelor-state.
Polisul nu mai asigura un cadru corespunzător dezvoltării lumii greceşti nici din punct de vedere economic, nici din 
punct de vedere militar sau politic.
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Şi în celelalte oraşe-state s-au petrecut schimbări. Au 
apărut marile ateliere care utilizau munca sclavilor, iar 
datorită concurenţei lor puternice a devenit nesigură 
existenţa meşteşugarilor liberi. Noii îmbogăţiţi au cum-
părat şi terenurile. Membrii clasei de mijloc (ţăranii 
şi meşteşugarii), care reprezentau principalul sprijin 
al democraţiei, au sărăcit. Odată cu accentuarea di-
ferenţelor de avere, s-a creat un vid în cadrul juridic 
al democraţiei. Profitând de drepturile asigurate de de-
mocraţie, cetăţenii care şi-au pierdut averea au început 
să trăiască din ce le oferea statul. Cetăţenii care mai 

devreme simţeau responsabilitate faţă de oraşul lor 
s-au transformat într-o mulţime câştigată de promisiu-
nile demagogice, care îşi vinde voturile. 

Transformările au schimbat şi structura armatei. 
A scăzut numărul cetăţenilor care erau în stare să-şi 
asigure echipamentul militar, de aceea au angajat mer-
cenari ce luptau pentru plată. Mercenarii nu porneau 
la luptă pentru oraşul lor, ci după voinţa politicienilor 
care-i plăteau. Astfel, în locul armatelor de cetăţeni, a 
apărut o forţă armată care putea fi folosită şi împotriva 
cetăţenilor. 

ArhivA

tribunalul
juraţilor (heliaia)

6000
de membri,
schimbaţi

sfat
500 de membri

strateg
10 membri

areopag
(limitat din
461 î. Hr.)

tra
ge

re
 la

 s
or

ţi

tra
ge

re
 la

 s
or

ţi

tra
ge

re
la

 s
or

ţi

al
eg

er
i

adunarea poporului

cei peste 20 de ani
stat 

societate 

cetăţeni

familia cetăţenilor
sclavi

arhonte
9 membri

exil pe 10 ani
(6000 de voturi)

ostraciscm

meteci

im
po

zi
t

familia metecilor

remunerare zilnică pentru participare
remunerarea pentru participare
introdusă după Pericle

Pericle. Atenienii l-au ales strateg de 
cincisprezece ori consecutiv. Numele 
său se împleteşte cu epoca de înflo-
rire a democraţiei. A împodobit cu 
construcţii grandioase Atena distrusă 
de către perşi. El a fost şi unul dintre 
cei care au declanşat războiul pelopo-
nesiac. A murit din cauza epidemiei de 
ciumă din oraşul asediat.

Dezbateţi, oare putem vorbi 
de o reală democraţie, dacă la 

putere s-a aflat timp de 15 ani ace-
laşi conducător? [O]

Societatea şi statul atenian în epoca lui Pericle

Comparaţi schiţa cu situaţia din epoca lui Cleistene (structura societăţii, alegerea celor 
din funcţii, aria de competenţă a diferitelor funcţii şi instituţii etc.)! Care sunt cauzele 

schimbărilor? [O]

DEMOCrAŢiA EPOCii LUi PEriCLE

DEZvOLTArEA ECONOMiCĂ –
TrANSFOrMĂriLE SOCiALE

„Sfatul şi adunarea poporului din Ialysus 
a luat o hotărâre în acea problemă despre 
care au discutat delegaţii atenieni. Sfatul 

şi adunarea poporului celor din Ialysus a decis: începând din acea zi, să fie liber 
exportul de ocru în Atena, însă niciunde altundeva. Iar dacă cineva transportă în 
alt loc, să se confişte corabia şi bunurile care se află pe navă; iar jumătate să fie a 
denunţătorului; dacă denunţătorul este un sclav, să devină liber… 

Cel care transportă marfă din Keos, să transporte pe acea corabie care este de-
semnată de atenieni; dacă cineva transportă pe alte nave, să fie pedepsit (…) Iar 
dacă atenienii hotărăsc altceva în legătură cu controlul ocrului (…) să fie valabil 
ceea ce au hotărât atenienii (…) Cine este dovedit că a realizat transporturi ilegale, 
jumătate din averea acestuia să revină poporului din Ialysus, iar jumătate denunţă-
torului. Această hotărâre să fie notată de sfat şi să fie aşezată în port.” (Inscripţie din 
secolul IV î. Hr.)

Ce caracter aveau drepturile 
pe care le-au obţinut atenie-

nii? La ce tip de raporturi de forţe 
economice şi politice face referire 
textul inscripţiei? [r]

Ce tip are stratificarea socia-
lă reflectată în tabel? De ce 

este importantă cunoaşterea date-
lor din tabel? Reprezentaţi grafic 
în cât mai multe forme datele din 
tabel! [r]

2

1

3

4

STRATIFICAREA SOCIALĂ A ATENEI ÎN SECOLUL V Î. HR.

Cetăţeni cu 
drepturi depline

Membrii familiilor cetăţenilor
cu drepturi depline

Metecii şi 
familiile lor Sclavi 

13,9% 41,1% 9,3% 35,6%
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Unul din cele mai importante produse 
de export ale Atenei a fost ceramica. 
Marea Mediterană ascunde şi azi nu-
meroase încărcături ale navelor, ca 
aceste amfore descoperite de-a lungul 
ţărmului Ciprului. Până în secolul VI î. 
Hr. era moda vaselor cu figuri negre: 
pe un fundal roşu, se pictau cu negru 
figurile (imaginea din dreapta). Apoi, 
începând din secolul V î. Hr., s-au răs-
pândit vasele ceramice cu figuri roşii: 
fundalul era pictat în negru, iar în cazul 
personajelor s-a păstrat culoarea lutu-
lui (imaginea din stânga).

În ce domenii ale vieţii se utiliza ceramica? Comparaţi cu rela-
ţiile de astăzi! Ce valoare de izvor are ceramica greacă? Pentru 

a vă argumenta afirmaţia, adunaţi exemple din manual şi din cele 
câteva publicaţii care se ocupă cu arta greacă! [C]

rĂZBOiUL PELOPONESiAC
„După ce monetăriile au preluat banii, nu mai pu-
ţin de jumătate să fie din nou bătuţi, ca oraşele să 

aibă monede corespunzătoare; supraveghetorii întotdeauna să scadă la fiecare mină 
[aprox. 0,44 kg] trei drahme [aprox. 13 g]. Cealaltă jumătate să fie schimbată în de-
curs de cinci luni, (…) Iar dacă cineva [în oraşele Ligii de la Delos] face propunere 
sau propune spre vot să se folosească monede străine (…) respectivul să fie pedepsit 
cu moartea.” (Hotărâre a Atenei în legătură cu unificarea în cadrul Ligii de la Delos 
a monedelor de argint utilizate în comerţul extern)

„(…) în problema impozitului şi a impozitului suplimentar, sfatul trebuie să pre-
zinte imediat adunării poporului orice propunere de hotărâre, ca aliaţii să-şi plă-
tească în întregime impozitul datorat, şi (…) să participe la războiul împotriva celor 
din Pelopones, aşa cum e nevoie (…) În această chestiune, sfatul trebuie să înain-
teze imediat o propunere de hotărâre adunării poporului şi trebuie să se sfătuiască 
cu strategii, dacă crede că este necesar. Strategii să aleagă o sută cincizeci de mii 
pedestraşi marini (…) şi în cât mai scurt timp să lase la apă treizeci de triere [navă 
militară cu trei rânduri de vâslaşi].” (Hotărâre privind adunarea impozitelor aliaţilor. 
Inscripţie de pe Acropole din jurul anului 430 î. Hr.)

Ce rol juca impozitul aliaţilor în viaţa Atenei? În ce măsură s-a schimbat acest lucru ca 
urmare a războiului peloponesiac? În ce mod îşi plătesc aliaţii datoriile? Cu ajutorul 

schiţei din manual (structura statului atenian) şi a izvorului, urmăriţi naşterea şi aplicarea unei 
hotărâri! [r]

Spuneţi, la ce caracteristici 
ale Ligii de la Delos face refe-

rire textul! Apreciaţi hotărârea din 
punctul de vedere al aliaţilor Atenei 
(avantaje, dezavantaje)! [r]

6

5

7

8

9
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„Când au sosit, [în Sparta delegaţii atenieni] [spartanii] au întrunit adunarea po-
porului, pe parcursul căreia mai ales corintienii şi tebanii dar şi alţi greci se împotri-
veau încheierii păcii cu atenienii, propuneau ca fiind mai bine să se distrugă oraşul. 
Însă spartanii au declarat că nu vor împinge în sclavie un oraş care a obţinut merite 
deosebite atunci când Elada era într-un mare pericol, ci se doreşte încheierea păcii 
cu următoarele condiţii: atenienii să distrugă marile ziduri şi zidurile Pireului [por-
tul Atenei], să-şi predea corăbiile, cu excepţia a 20, să reprimească fugarii, să aibă 
de prieteni şi de duşmani pe cei ai spartanilor şi să-i urmeze pe uscat şi pe mare 
oriunde vor conduce armatele.”(Xenofon)

Ce conducea politica aliaţilor şi ce anume pe cea a Spartei? Ce a obţinut Sparta prin 
pacea încheiată? Cum se raportează autorul la spartani? Alăturaţi izvorul cu ceea ce aţi 

învăţat despre structura statului spartan! [r]

Liga de la Delos

Alianţa peloponesiacă

Imperiul Persan

Atena

Taras

Syracuza

Dardanele

Corint

Sparta
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Atacul atenienilor

Atacul spartanilor

Drumuri comerciale

Războiul peloponesiac

Ce caracter aveau oraşele aflate în cele două alianţe? Pe o hartă reprezentând bazinul Mării Mediteraneene, arătaţi pe ce terito-
riu s-a întins războiul! Pornind de la acţiunile militare, determinaţi care au fost scopurile celor două părţi! [r]

Xenofon (430–354 î. Hr.) „A fost un 
bărbat modest şi cu o statură impresi-
onantă (…) Altfel, este excepţional, dar 
mai ales în creşterea cailor, în vână-
toare şi în domeniul militar, aşa cum o 
dovedesc scrierile sale. Xenofon a fost 
un bărbat blând, îi plăceau sacrificiile, 
se pricepea la prezicerile după mărun-
taie şi a fost un elev silitor al lui So-
crate. A scris patruzeci de cărţi (…)” 
(Diogene Laertios)

Care dintre trăsăturile şi fapte-
le lui Xenofon sunt considerate 

demne a fi amintite de către autor? 
Ce trăsături ale personalităţii sunt 
accentuate de statuie? [S]

10

11

13

„Imediat după demolarea zidurilor lungi şi ale zidurilor Pireului i-au ales pe cei 
treizeci de funcţionari ca să alcătuiască legile chemate a pune bazele constituţiei 
statului. Însă amânau întruna scrierea şi prezentarea legilor, în schimb în aşa fel i-au 
schimbat pe membrii sfatului [sfatul celor cinci sute] şi pe ceilalţi funcţionari cum 
le era lor mai favorabil. După aceasta înainte de toate, i-au arestat pe cei despre 
care opinia publică ştia că în epoca democraţiei trăiau din denunţuri şi îi persecu-
tau pe aristocraţi şi au cerut condamnarea lor la moarte. Şi sfatul i-a condamnat pe 
aceştia, dar ceilalţi cetăţeni, care ştiau că nu se află printre cei care făceau denun-
ţuri, de asemenea, nu au obiectat.

În cele ce au urmat însă, au început să se gândească cum ar putea să dispună 
după bunul lor plac de cetăţenii oraşului. De aceea, ca prim pas trimiţând [dele-
gaţi] la Sparta au încercat [să obţină] să direcţioneze într-acolo un detaşament de 
ocupaţie [în Atena] pe perioada cât timp cei vinovaţi sunt îndepărtaţi şi se întăreşte 
ordinea în stat. (…) Când, apoi, cei treizeci au primit trupele (…) acum puteau să 
prindă pe oricine după bunul lor plac (…)” (Xenofon: Helenica. Despre domnia 
aşa-numitor treizeci de tirani. Cei treizeci de legiuitori au fost puşi în fruntea Atenei 
la presiunea Spartei victorioase în războiul peloponesiac)

Pe baza izvorului, caracterizaţi situaţia politicii externe a statului atenian! Ce instituţii 
ale democraţiei sunt amintite de izvor? Subliniaţi acele părţi din text care sugerează 

lipsa democraţiei? Expuneţi, care caracteristică a perioadei de criză a democraţiei ateniene o 
aminteşte izvorul!

12
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Democraţia ateniană – aşa cum am văzut – nu s-a format de azi pe mâine. În Atena putem numi democraţie peri-
oada de la Solon la cucerirea macedoneană (secolele V-IV î. Hr.). În această perioadă democraţia s-a evidenţiat în 
măsură diferită, a permis în mod diferit cetăţenilor din Atena să intervină în exercitarea puterii. Cum democraţia 
ateniană a avut diferite etape, adepţii democraţiei au scos în evidenţă aspecte diferite ca părţi pozitive ale democra-
ţiei. În acelaşi timp şi părerea adversarilor democraţiei diferă în funcţie de baza de pe care judecă, cu ce compară 
sistemul care se baza pe principiul majorităţii.

Analizaţi izvoarele! Înfăţişaţi modelul statal aflat în spatele diferitelor 
puncte de vedere! [r]

„Trăim după o constituţie care nu se pliază după legile vecinilor 
noştri, ci mai repede noi înşine servim ca şi exemplu, decât să imi-
tăm noi pe alţii. Deoarece se sprijină pe cei mulţi, şi nu pe cei puţini, 
numele acesteia este democraţie. Conform legilor noastre, în ceea ce 
priveşte problemele personale, toată lumea este egală, dar în ceea ce 
priveşte prestigiul, că în faţa comunităţii cine are o faimă bună, aici nu 
situaţia socială, ci faptele deosebite sunt mai valoroase, iar dacă cineva 
este capabil de lucruri care sunt pentru oraş, soarta sa de sărac şi rangul 
său social modest nu îi stau în cale. Ne rezolvăm treburile publice în 
spiritul libertăţii, iar de-a lungul activităţilor cotidiene nu devenim sus-
picioşi unul faţă de celălalt, nesupărându-ne pe vecinul nostru, dacă 
odată a acţionat după placul său (…), în schimb ceea ce porunceşte 
statul nu îndrăznim să încălcăm, în primul rând din respect, supunân-
du-ne celor care se află în fruntea lui şi legilor, mai ales celor care îi 
apără pe cei loviţi de nedreptate şi celor care, deşi nescrise, încălcarea 
lor este considerată o ticăloşie.

La fel, în ceea ce priveşte educaţia, adversarii noştri deja din tinereţe 
se străduiesc să ajungă la forţa bărbătească, prin exerciţii istovitoare, 
iar noi, deşi modul nostru de viaţă e mai liber, nu suntem cu nimic mai 
puţin hotărâţi, când ne aflăm în faţa aceloraşi pericole. Acest lucru este 
dovedit de faptul că spartanii au condus campanii militare împotriva 
pământului nostru împreună cu un aliat şi niciodată singuri, în schimb, 
noi, dacă am atacat pământul vreunui vecin, aproape întotdeauna noi 
singuri am învins pe teritoriu străin şi pe cei care îşi apărau casa. (…)

Iubim frumosul – cu măsură şi iubim şi înţelepciunea – fără mole-
şeală. Bogăţia o folosim mai repede pentru fapte necesare, decât pentru 
mărire inutilă. Nu considerăm ruşine mărturisirea sărăciei, ci mult mai 
ruşinos faptul că cineva nu se străduieşte să iasă din ea prin muncă.” 
(Tucidide, Războiul peloponesiac. Cuvântarea lui Pericle)

Pe baza operei lui Tucidide caracterizaţi democraţia (bază socială, valori, 
egalitate, respectarea legilor, rolul statului, educaţie)! Cum se raportează 

autorul la democraţie? Argumentaţi-vă afirmaţiile cu fragmente de texte! Unde 
întâlnim referiri actual politice ale cuvântării? [r]

„… dar pentru că nu a avut atâta bani şi avere ca şi Chimon [adver-
sarul politic al lui Pericle], care a împărţit bani celor mai săraci, zilnic îi 
primea la masă pe atenienii care se aflau în nevoie, celor mai în vârstă 
le-a dat haine şi a dărâmat gardurile moşiilor sale, ca cel care vrea 
să culeagă fructe de pe copacii săi, a rămas mai prejos în obţinerea 
favorurilor poporului, (…) de aceea a recurs la sistemul ajutorului de 
stat. Astfel cu banii de teatru, cu remuneraţia din tribunal şi prin sume 
plătite la alte ocazii (…) a câştigat de partea sa populaţia şi a folosit-o 
împotriva sfatului Aeropagului în care el nu era membru (…) a distrus 
puterea sfatului şi (…) i-a luat cadrul de drept de judecată pe care-l 
exercita anterior. Apoi, l-a exilat prin ostracism pe Chimon, ca prieten 
al Spartei şi duşman al poporului…” (Plutarh: Vieţi paralele. Pericle)

Cu ce metodă politică ne face cunoştinţă iz-
vorul? Comparaţi textul lui Plutarh cu afirma-

ţiile lui Pericle! [O]

15

14

16

Republică aristocratică
(sec. VIII–VII î. Hr.)

Cine? Pe ce baze?

Perioada lui Solon
(cumpăna secolelor VII–VI î. Hr.)

Cine? Pe ce baze?

Perioada tiraniei
(a doua jumătate a secolului VI î. Hr.)

Cine? Pe ce baze?

Perioada lui Cleistene şi Pericle
(sfârşitul secolului VI–secolul V î. Hr.)

Cine? Pe ce baze?

Perioada de criză a democraţiei
(sfârşitul secolului V–mijlocul secolului

IV î. Hr.)

Cine? Pe ce baze?

Pe baza tabelului de mai jos, treceţi în revistă 
diferitele etape ale evoluţiei democraţiei ate-

niene! Stabiliţi cine (ce categorii) şi pe ce baze (de 
ce tocmai ei) aveau un cuvânt de spus în politică 
în diferite etape! [S]
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În lucrarea sa privind istoria războaielor medice, Herodot „pune” 
notabilităţile persane să dezbată problema formei de stat democratice 
şi a celei aristocratice: „(…) nu este nimic mai ilogic şi mai îngâmfat 
decât mulţimea fără rost. De aceea ar fi de nesuportat dacă noi acum 
scăpând de trufia tiraniei, am cădea victimă trufiei poporului nesăbuit. 
Pentru că dacă [tiranul] face ceva, o face conştient, în schimb în acesta 
[popor] nu este nicio judecată. Cum ar putea avea conştiinţă cel care 
nu a fost educat, care nu ştie ce este frumos, nici ce este cuviincios şi 
repezindu-se fără să gândească ar grăbi lucrurile întruna, ca un pârâu 
de munte ce se revarsă sălbatic. Deci să aleagă conducerea poporului 
cei care (…) vor răul, iar noi să alegem un grup din oamenii cei mai de 
seamă şi să dăm puterea pe mâna lor.” (Herodot)

Continuaţi discuţia prezentată de Herodot! Enumeraţi argumente în favoa-
rea sistemului democratic şi împotriva lui! Pentru dovedirea afirmaţiilor, 

căutaţi exemple în istoria grecilor! [O]

„În ceea ce priveşte guvernul atenian, nu sunt de acord că au ales 
această formă a guvernământului, pentru că odată cu această alegere 
au ales şi ca celui mai slab să îi meargă mai bine decât celor mai de 
seamă, deci de aceea nu sunt de acord cu ea. Dar, în schimb, dacă – 
odată au ales astfel – îşi păzesc cu grijă constituţia şi altfel procedează 
corect, chiar dacă ceilalţi greci cred că greşesc – asta voi demonstra.” 
(Pseudo-Xenofon: Statul atenian)

Pe ce baze respinge autorul necunoscut sistemul atenian, în opera sa crea-
tă în jur de 443 î. Hr.? Ce ton se străduieşte autorul să adopte? [O]

„Una din tipurile democraţiei este deci următoarea: funcţiile de con-
ducere sunt legate de cens [funcţia putea fi ocupată doar de o persoană 
care dispunea de o anumită avere], acesta este însă redus şi cine obţi-
ne aceasta poate participa la guvernare, cine-l pierde, acela nu poate 
participa; o altă formă a democraţiei este atunci când toţi cei care au 
cetăţenia sunt îndreptăţiţi să ocupe o funcţie de conducere, însă şi-n 
acest caz autoritatea o reprezintă legea. Iar o altă formă de democra-
ţie este cea care în general este la fel cu celelalte două, dar stăpânul 
puterii este poporul, nu legea. Cu alte cuvinte asta este atunci când în 
toate decide votul poporului şi nu legea. Această situaţie este creată de 
demagogi. Într-un stat democratic care se sprijină pe lege, nu se poate 
ridica un conducător al poporului, deoarece primul loc este ocupat de 
cei mai buni dintre cetăţeni; însă unde nu legea domneşte, acolo pot 
apărea conducătorii poporului. Poporul de rând devine ca un dictator, 
fiind compus din mai multe persoane, mulţimea exercită puterea nu 
separat, ci laolaltă. (…) Principiul de bază al formei de stat democrati-
ce este libertatea (…) una din condiţiile libertăţii este aceea ca cetăţenii 
să fie pe rând supuşi şi conducători. Iar adevărul luat în sensul demo-
cratic nu este altceva decât ca fiecare să ajungă la o parte egală, după 
număr şi nu după merit; (…) astfel este natural că în statul democratic 
au o putere mai mare cei săraci decât cei bogaţi; primii sunt mai mulţi, 
adică decide voinţa celor mai mulţi.” (Aristotel: Politica)

Spuneţi, după Aristotel, ce înseamnă democraţia? Ce i se pare filosofului 
ca fiind nepotrivit în acest sistem? De câte democraţii vorbeşte Aristotel? 

Din ce punct de vedere face diferenţe între diferitele forme? Pe care o consideră 
a fi cea mai bună? Ce experienţe istorice au putut influenţa gândirea lui Aristo-
tel? Comparaţi concepţiile lui Tucidide şi Aristotel! [O]

Comparaţi democraţia ateniană cu sistemul democratic contemporan! 
Care sunt deosebirile şi care asemănările? [O]

„Maşină de tras la sorţi” în Atena secolului III î. Hr. (de-
sen cu reconstrucţia şi un fragment dintr-o piesă ori-
ginală). Prin ţeava de pe latură se turnau în structură 
bile albe şi negre, care decideau în mod întâmplător 
cine poate ocupa o funcţie şi cine nu. Se considera 
că un cetăţean era tras la sorţi dacă la spaţiul său de 
identificare cădea o bilă albă. 

Pentru ce funcţii erau aleşi cetăţenii prin tra-
gere la sorţi? Dezbateţi, care sunt avantajele 

şi care dezavantajele ocupării funcţiilor prin trage-
re la sorţi! [O]

17

18

20

19
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CASA ŞI INTERIORUL EI Viaţa omului grec se desfă-
şura în casa sa şi în spaţiile publice. Casa cetăţeanului 
grec este închisă pentru lumea exterioară: în pereţii 
din chirpici doar sporadic existau ferestre. Clădirea 
acoperită cu ţiglă, în general cu un etaj, avea în centru 
o curte. Aceasta asigura lumina, adăpostea altarul ca-
sei şi de aici se deschideau încăperile femeilor şi ale 
bărbaţilor. 

În casa grecească putem găsi obiectele de mobilier 
de astăzi (masă, scaun), dar mai caracteristice erau so-
falele. Acestea nu serveau numai pentru somn, ci gre-
cii mâncau lungiţi pe ele şi aşa îşi primeau şi oaspeţii. 
Pentru depozitare, în loc de dulapuri aveau lăzi.

Casele celor mai bogaţi erau mai ospitaliere, pereţii 
erau acoperiţi cu ţesături ori cu fresce, iar podeaua cu 
minunate mozaicuri. Dintre obiectele de uz casnic, 
se remarcă ceramica pictată artistic. Farfuriile, vazele, 
cănile, ceştile erau pictate divers: la început cu figuri 
geometrice, apoi au apărut animale, oameni, figuri mi-
tologice şi activităţile vieţii cotidiene. Culorile carac-
teristice au fost: roşu (lutul) şi negru (glazură arsă). 

ÎMBRĂCĂMINTEA Îmbrăcămintea femeilor şi a bărba-
ţilor nu se deosebea în mod fundamental. Sexul slab 
purta chitonul. Îl pliau dintr-o bucată de stofă de formă 
dreptunghiulară, prinsă cu nasturi, ace şi la talie cu o 
cingătoare. Şi îmbrăcămintea bărbaţilor consta dintr-
o bucată de pânză aruncată peste ambii umeri. Cei 
mai tineri purtau o îmbrăcăminte mai scurtă, cei mai în 
vârstă mai lungă. Frecvent – mai ales în case – umblau 
desculţi, dar la ocazii festive purtau sandale din piele. 
În acelaşi timp, la drum lung, sau la călărie purtau ciz-
me de piele. 

Şi coafura grecilor era stabilită de modă. În perioada 
de tranziţie (secolele XII-VIII î- Hr.) femeile purtau păr 
lung, simplu. În perioada clasică s-a răspândit coafura 
cu părul prins, împodobită cu panglici, urmată apoi de 
părul ondulat, în valuri. În rândul bărbaţilor părul lung 
şi barba au fost înlocuite de părul scurt şi faţa bărbie-
rită. 

ALIMENTAŢIA Desigur că persoanele cu situaţie mate-
rială diferită nu se hrăneau la fel. Majoritatea populaţi-
ei trăia cu păsat şi pâine (care se făcea mai ales din orz 
şi grâu ieftin). Acestea erau completate cu peşte, caş-
caval şi fructe (măsline, struguri, smochine). Cei mai 
înstăriţi consumau pâine de grâu şi mai multă carne 
(oaie, vită).

Pe lângă măsline, produsele agricole specifice 
grecilor au fost strugurii şi vinul făcut din aceştia. 
Vinul, de obicei, nu se consuma curat, ci amestecat 
cu apă.

PIEŢE PUBLICE, ARHITECTURA Locuri importante 
pentru viaţa grecilor au fost pieţele şi clădirile publice: 
aici se desfăşura viaţa religioasă, politică şi afacerile. 
Piaţa oraşului, agora, era şi centrul polisului. Aici se 
afla un şir de clădiri importante, ca de exemplu, în 
cazul Atenei: sala consiliului sau colonada (stoa) care 
servea în acelaşi timp ca loc pentru plimbări şi de în-
cheiere a afacerilor. 

În fiecare oraş-stat se construiau temple pentru mai 
mulţi zei, dar fiecare avea un zeu cinstit în mod deose-
bit, cu importantul altar care servea cultului. La Atena, 
în cadrul minunatului complex arhitectural de pe Acro-
pole şi-a găsit locul Parthenonul, templul Atenei Pallas. 

Grecii au ridicat construcţii admirabile. Au acordat 
o atenţie deosebită în primul rând clădirilor publice 
(temple, teatre, stadioane, colonade etc.): acestea erau 
construite din materiale nobile (calcar, marmură), într-o 
execuţie artistică. Grecii îşi construiau clădirile din blo-
curi de piatră tăiate dinainte, prelucrate cu grijă, fiind 
unite prin scoabe din fier. Nu utilizau bolta, elementul 
caracteristic al arhitecturii greceşti este coloana. Evo-
luţia arhitecturii lor poate fi urmărită prin schimbările 
coloanelor (de stil doric, ionic şi corintic).

SCULPTURA Clădirile erau bogat decorate cu sculpturi, 
frize (şir de reliefuri), a căror efect artistic era accentuat 
uneori prin pictare – astăzi li se văd doar urmele. La 
greci, sculptura nu a fost doar o ramură complementară 
a arhitecturii, ci o ramură remarcabilă a artei lor. La în-
ceput (epoca arhaică), sculpturile aveau o ţinută rigidă. 
Însă în epoca clasică (sec. V-IV î. Hr.) au fost create ca-
podopere fidele realităţii, exprimând sentimente. Cu-
noaştem numele a numeroşi artişti, ca Myron sau Phidi-
as. Operele lor pot fi admirate şi azi datorită romanilor 
care au realizat numeroase copii după ele.

TEATRUL Teatrul este unul din elementele specifice ale 
culturii greceşti. S-a născut din ritualurile presupuse de 
cinstirea zeului Dionysos, apoi s-a transformat într-o 
ramură artistică independentă. Piesele de teatru aveau 
scop politic şi educaţional. Periodic se organizau con-
cursuri pentru autorii pieselor. 

La început spectacolele se ţineau în agora, apoi au 
construit teatre în aer liber. Tribunele acestuia erau să-
pate în deal (la Atena, în latura Acropolei) şi erau aco-
perite cu piatră. Între jumătatea de elipsă reprezentată 
de tribunele spectatorilor şi construcţia aflată în faţa 
ei se afla scena cu o acustică deosebită. Doar bărba-
ţii puteau fi actori, iar datorită dimensiunilor mari ale 
teatrelor (erau unele unde încăpeau şi 10 000 de spec-
tatori) actorii îşi prezentau spectacolul cu măşti, costu-
me care sugerau caracterele. 

16. Viaţa cotidiană şi arta în Grecia

Căminul grecesc era o lume închisă, viaţa politică şi socială se desfăşura în pieţe şi în clădirile publice.
Sculptura greacă s-a împletit cu arhitectura, dar a realizat şi ca ramură independentă opere însemnate.
În viaţa polisului reprezentaţiile teatrale erau în acelaşi timp şi evenimente artistice, sociale, şi politice.
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ArhivA

CASA Şi iNTEriOrUL Ei
„Nu-i aşa că în 
casa orientată 

spre sud iarna bate soarele pe pridvorul din faţa 
casei, iar vara trecând peste capul nostru şi peste 
acoperiş, aruncă umbră? Iar dacă asta este bine aşa, 
atunci partea din casă orientată spre sud trebuie să 
fie construită mai înalt, ca să nu lăsăm afară soarele 
de iarnă, iar partea dinspre nord mai joasă, ca vân-
tul rece să nu intre. Într-un cuvânt, este evident că 
acea casă este cea mai plăcută şi, în acelaşi timp, 
mai frumoasă, în care proprietarul se poate retrage 
cel mai bine din faţa oricărui anotimp şi în care 
îşi poate păstra averea în cea mai mare siguranţă. 
Însă picturile şi ornamentele tărcate ne răpesc mai 
multă plăcere decât ne oferă.” (Xenofon, Amintiri 
despre Socrate)

Pe ce bază stabileşte autorul că o casă este bună? 
Comparaţi clădirea descrisă de izvor cu desenul ce 

reconstruieşte o casă! Prin ce se deosebesc şi ce coinci-
de? În ce măsură au luat în considerare punctele de vede-
re ale autorului în realizarea reconstrucţiei casei? [O]

ÎMBrĂCĂMiNTEA

Costume greceşti şi monument funerar atenian 
din secolele V-IV î. Hr.

Observaţi caracteristicile vestimenta-
ţiei femeii! Prin ce se caracterizează 

coafura? Cu ajutorul ilustraţiei din manual 
urmăriţi schimbările de coafură din lumea 
greacă! [O]

Petrecăreţi reprezentaţi pe ceramica pictată

Care era piesa de mobilier caracteristică în lumea greacă? Care „instru-
mente” ale distracţiei le putem descoperi în imagine? Pe baza imaginii, 

adunaţi elementele care diferenţiază petrecerile din antichitate de cele din zi-
lele noastre! Prin ce tehnică s-a realizat vasul? [O]

Casa grecească

Pe baza reconstrucţiei, prezentaţi cum trăia un cetăţean grec în casa sa! Comparaţi căminul unui cetăţean grec şi a unui cetă-
ţean înstărit de astăzi (caracteristici arhitecturale, împărţirea spaţiului, mobilier)! [O]

1
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porturi 

A C R O P O L E

Atena

Pireu Acropola şi Atena

Căutaţi clădirile marcate pe hartă cu numere, în desenul reconstrucţiei! 
Pe hartă, ce demonstrează importanţa mării în viaţa Atenei? Care a fost 

rolul Acropolei? [S]

„Atunci Pericle lămurea poporul că atenienii nu sunt datori să dea socoteală de 
bani, aliaţilor de vreme ce luptă pentru ei şi-i apără de duşmani. Ei nu dau niciun 
cal, nicio corabie, niciun hoplit, ci numai bani, care nu mai sunt în stăpânirea celor 
care-i dau, ci a celor care-i primesc, dar pentru ceea ce primesc dau în schimb cele 
hotărâte. Trebuie deci cetatea, după ce s-a pregătiţi temeinic cu cele trebuincioase 
războiului, să-şi întoarcă prisosul veniturilor spre împlinirea acelor lucruri de la care 
va dobândi o slavă nepieritoare şi va fi şi bunăstare (…)

Şi lucrările se ridicau mândre prin mărimea lor şi de neimitat prin forma şi graţia 
lor, de vreme ce meşterii se întreceau să-şi depăşească meşteşugul prin frumuseţea 
artei cu care lucrau, apoi tare minunată era graba lor. Căci toate lucrările pe care 
socoteau că nu le vor duce până la sfârşit decât cu greu, timp de mai multe genera-
ţii, care aveau să le moştenească una după alta, au ajuns la sfârşit în înflorirea unei 
singure administraţii [în epoca de aur a democraţiei ateniene].

De aceea, cu atât mai mult sunt de admirat lucrările lui Pericle, fiind aduse la 
îndeplinire într-un timp scurt, dar au dăinuit pentru multă vreme. Este adevărat că în 
ceea ce priveşte frumuseţea, fiecare lucrare a ajuns repede veche, dar prin desăvâr-
şirea artei se păstrează până astăzi proaspătă şi nouă, atât de mult înfloreşte pe ele 
mereu un fel de noutate, păstrându-le aspectul neatins de vreme, ca şi când lucrările 
ar avea în ele un duh veşnic tânăr şi un suflet plămădit cu nemurirea.” (Plutarh: Vieţi 
paralele. Pericle)

Cu ce bani a realizat Atena aceste construcţii grandioase? Cărei categorii sociale i-au 
îmbunătăţit situaţia lucrările de construcţie? Care regulă de bază a democraţiei este 

încălcată de argumentaţia lui Pericle? Dezbateţi, a fost corect să se folosească banii aliaţilor 
la lucrările de construcţie? Apreciaţi, cum se raportează Plutarh la persoana lui Pericle, la 
operele sale şi la sistemul său democratic! [r]

PiEŢE PUBLiCE, ArhiTECTUrA

Plutarh (aprox. 46–126 d. Hr.) a fost istoric 
şi filosof grec, care a creat în epoca romană. 
S-a născut în Beotia din Grecia Centrală. A 
studiat la Atena, dar a călătorit şi în Egipt şi 
a predat la Roma. Opera sa principală este 
cea intitulată Vieţi paralele în care – laolaltă 
cu completările – prezintă viaţa a cincizeci de 
oameni celebri din Antichitate. Opera sa este 
un izvor valoros al epocii

Ce perioadă desparte epoca lui Plu-
tarh de cea a lui Pericle? În ce măsură 

şi în ce fel evenimentele istorice petrecute 
între timp i-au putut influenţa părerea? [O]

6
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Parthenonul, templul Atenei Pallas de pe Acropole. Blocurile erau ţinute 
laolaltă prin scoabe de fier

Ce stil arhitectonic e caracteristic pentru Panthenon? Unde se 
găseşte timpanul şi unde friza? [O]

Câteva elemente caracteristice ale arhitecturii greceşti: diferitele stiluri (doric, ionic, corintic), friza şi timpanul, închiderea 
faţadei cu acoperiş în două ape

Numiţi ce elemente arhitecturale se pot studia în fiecare din imaginile de pe margine! [r]

10
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SCULPTUrA

Tânăr ducând viţelul şi renumita operă a lui 
Myron, Discobolul (Aruncătorul de disc) 

Comparaţi capodopera lui Myron cu 
statuia din secolul al VI-lea, Tânăr du-

când viţelul (redarea omului, mişcarea, re-
darea detaliilor)! [O]

TEATrUL

Pe baza imaginii, realizaţi un desen cu reconstrucţia unui teatru 
grecesc! [S]

Pe lângă nivelul tehnic al epocii, cum se putea rezolva ca pu-
blicul compus din zece mii de persoane să audă şi să vadă bine 

reprezentaţia? Ce rol avea masca în spectacol? [O]

Teatrul tăiat pe o latură a Acropolei şi măşti de teatru

13
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1–104 korr 6   33353 Töri 9 román.indd   87 19/11/09   19:55:46



88 / Grecia antică
Pu

nc
te

 d
e 

ve
de

re

Femeile jucau un rol secundar în viaţa polisurilor. Educaţia lor – cu excepţia Spartei – era neglijată. Familia îl de-
semna pe cel cu care urma să se mărite (exceptând Sparta). Căsătoria era o problemă de drept asupra averii. Dacă 
femeia rămânea văduvă, ca averea să rămână în familie, trebuia să se mărite cu fratele soţului ei.

Femeile nu aveau drepturi politice. O parte însemnată din viaţă şi-o petreceau în casă, năşteau copii şi condu-
ceau sau se ocupau efectiv de gospodărie, în funcţie de situaţia lor socială. 

Femeile pe care le întâlnim în societăţile educate în mare parte nu sunt mame de familie, ci hetere (prietene). 
Învăţau dansul, muzica şi poezia în şcoli separate. Heterele ofereau, pe lângă bucurii spirituale, şi bucurii fizice, 
în schimbul plăţii. Astfel, în cadrul modelului familial grec, relaţia dintre cetăţean şi soţia sa era îngrădită, nu se 
extindea la distracţii, la viaţă spirituală. Şi cât timp infidelitatea era naturală pentru bărbaţi, femeile erau aspru 
pedepsite.

„Pentru voi înseamnă o mare onoare dacă nu veţi fi mai slabe decât trebuie să fiţi 
de la natură şi dacă între bărbaţi se vorbeşte cât mai puţin despre calităţile voastre 
sau despre greşelile voastre. ” (Părerea lui Pericle în opera lui Tucdide)

„Este deci evident că (…) în cea mai mare măsură natura va decide care este 
elementul conducător şi care cel subordonat. Deoarece, altfel domneşte omul liber 
asupra slugii sale, altfel bărbatul asupra femeii şi altfel adultul asupra copilului. În 
toţi dintre noi se află acele părţi ale sufletului, dar se află într-un mod diferit. De ex. 
sclavul nu are capacitatea de judecată; femeia are, dar nu are valoare completă, şi 
copilul are, dar încă nu este dezvoltată. Deci, în mod obligatoriu la fel trebuie să 
interpretăm şi problema valorilor morale, că toţi le deţin, dar nu în acelaşi mod, ci 
în măsura în care o cere chemarea fiecăruia. Astfel, conducătorul trebuie să aibă 
totalitatea valorilor morale (deoarece creaţia este în primul rând meritul celui care 
proiectează, iar mintea nu este altceva decât proiectant), apoi ceilalţi fiecare cât 
are nevoie. Şi este natural ca în fiecare grupă enumerată să existe valori morale, iar 
conştiinţa femeii să nu fie la fel cu a bărbaţilor, dar nici curajul şi adevărul nu sunt 
la fel, cum le-a gândit Socrate, ci o specie este sortită curajului conducerii, cealaltă 
supunerii, la fel fiind şi în cazul celorlalte calităţi (…)” (Aristotel: Politica)

„Lycurg s-a îngrijit şi de femei. Mai întâi a pus la cale să se înzdrăvenească trupu-
rile fetelor prin alergări şi prin lupte atletice şi prin aruncarea cu discul şi cu lancea, 
pentru ca şi plămada copiilor să prindă o rădăcină zdravănă în corpuri zdravene 
şi să crească mai bine, iar ele însele, purtând cu vigoare sarcina, să lupte uşor şi 
frumos cu durerile facerii. Îndepărtând orice moliciune şi viaţă de şedere şi moleşire 
femeiască, a făcut un obicei permanent, ca tinerii şi fetele să ia parte dezbrăcaţi 
în anumite procesiuni, să danseze şi să cânte, la sărbătorile zeilor şi cu acest 
prilej era prezent ca public, toată tinerimea oraşului. (…) Toate aceste trezeau 
în tinere ambiţie şi mult zel. Ele se gândeau că puteau împărtăşi din binefacerile 
virtuţii şi mândriei.” (Plutarh: Vieţi paralele. Lycurg)

Femei care spală.
Viaţa majorităţii femeilor era umplută
de creşterea copiilor şi de muncile casnice

17

18

19

Interpretaţi imaginea lui Peri-
cle despre femeie! [O]

Realizaţi o schiţă despre mo-
dul de gândire al lui Aristotel! 

Din ce fapte porneau părerile lui 
despre sclavi, femei şi copii? Com-
paraţi părerea lui Aristotel despre 
femei cu concepţia contemporană 
nouă! [r]

Pe baza izvorului, stabiliţi în 
ce măsură situaţia femeilor din 

Sparta era asemănătoare cu a celor 
din alte polis-uri şi în ce măsură se 
deosebea! [r]

20
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DE LA MITOLOGIE LA FILOSOFIE Despărţirea gân-
dirii umane de mitologie s-a petrecut în perioada tim-
purie, în zona cea mai dezvoltată locuită de greci, în 
Ionia, aflată în contact cu Orientul (secolul al VI-lea 
î. Hr.). Noul mod de gândire s-a răspândit din Milet, 
bogatul oraş comercial. 

În această perioadă, ramurile ştiinţei încă nu erau 
separate. Gânditorii studiau laolaltă fenomenele natu-
rale, politica, chiar şi arta. Ştiinţele de specialitate (fizi-
ca, istoria etc.) s-au separat doar mai târziu de filosofie 
(philo-sophia = dragostea faţă de înţelepciune).

În perioada de început, cea mai importantă proble-
mă a gânditorilor a fost cea a formării şi a apariţiei 
lumii. În locul explicaţiilor mitologice au încercat să 
găsească răspunsuri mai realiste (mai apropiate de ex-
perienţele din natură). Filosofii din Milet socoteau ca 
punct de origine a lumii câte un element primordial 
(de ex. apă, aer, foc). Aceste răspunsuri au apărut mai 
ales pe baza logicii (concluzii rezultate din experienţă) 
şi, desigur, se situau departe de realitate. Dar, cu punc-
tul lor de vedere care caută relaţionările, gânditorii 
milesieni au reprezentat o etapă importantă în evoluţia 
gândirii ştiinţifice. 

Heraclit a cercetat transformările, mişcările din 
natură şi din societate. A observat că în natură totul 
se transformă, totuşi există constante. A fost de părere 
că orice fiinţă vie este rezultatul influenţei reciproce a 
forţelor opuse. Concepţia elaborată de el se numeşte 
dialectică. 

SOFIŞTII În principiu, democraţia ateniană permitea 
fiecărui cetăţean accesul la conducerea statului. Însă, 
pentru a participa la viaţa politică, era necesară edu-
caţia. Rezultatul luptelor politice se decidea în cadrul 
adunării poporului, în sfat, folosind arma oratoriei. 
Această necesitate a dus la naşterea primei categorii 
de intelectuali de meserie, sofiştii (înţelepţii), profeso-
rii itineranţi de filosofie. Ei, în schimbul unei remune-
raţii, îi învăţau oratoria şi discuţia în contradictoriu pe 
tinerii care doreau să se realizeze în viaţa politică.

Nu ofereau o imagine unitară asupra lumii, ci le 
spuneau învăţăceilor cum să-şi convingă adversarul, 
cum să facă să le fie acceptate adevărurile. Sofiştii au 
ajuns până acolo încât să susţină că orice se poate de-
monstra şi, la fel, opusul acelui lucru, deci totul este 

relativ. Nu se poate stabili ce e bine şi ce e rău, ce e 
adevărat şi ce e fals.

La formularea acestui punct de vedere a contribu-
it şi faptul că, odată cu dezvoltarea comerţului, grecii 
au ajuns în contact cu multe popoare, tradiţii şi religii. 
Conform sofiştilor, existenţa diverselor obiceiuri le sus-
ţine ideea privind relativitatea. Au văzut că obiceiurile, 
religiile din diferitele zone conţin reguli, prevederi di-
ferite, iar ceea ce într-un loc este calitate, în altă parte 
este păcat. Din aceasta au tras concluzia că obiceiurile, 
legile au fost create de oameni după propriile nevoi. 
Aşa cum a spus unul dintre reprezentanţii lor (Protago-
ras): „Omul este măsura tuturor lucrurilor.”

SOCRATE Mulţi au ajuns la exagerări privind ideea re-
lativităţii şi au pus sub semnul întrebării şi legile fun-
damentale, şi valorile umane permanente. Ei spuneau 
că fiecare decide singur ce socoteşte a fi bun din toate 
acestea. Împotriva acestui punct de vedere s-a ridicat 
Socrate, filosof care a trăit în secolul al V-lea, în Atena. 
El a stabilit că există valori cu caracter inalienabil, de 
exemplu dreptatea şi iubirea. Acestea nu pot fi decise 
de individ, ci există independent de om. După părerea 
sa, tot ceea ce aflăm prin experienţă se poate schimba, 
dar conceptele rămân mereu aceleaşi. Deci, datoria 
noastră este să cunoaştem sensul corect al concepte-
lor. Omul doar aşa poate să ducă o viaţă exemplară, 
doar asta îi poate asigura fericirea.

PLATON Platon a fost elevul lui Socrate. Acesta a dez-
voltat pe mai departe ideile profesorului său. După 
el, putem vorbi de valori eterne doar dacă tot ceea ce 
experimentăm în lume are şi un corespondent perfect 
în lumea ideilor. Lumea noastră materială imperfectă 
este doar o reflecţie, o oglindire a lumii eterne şi ne-
schimbate a ideilor. Înainte de naştere şi sufletul omu-
lui face parte din lumea ideilor, de aceea recunoaştem 
obiectele, fenomenele din jurul nostru (de exemplu 
oricum arată această masă, o putem numi). Prin teoria 
ideilor Platon încerca să dea explicaţii diferenţei dintre 
concepte şi conţinutul concret al acestora.

Constatând absurdul epocii sale, Platon s-a ocupat 
mult cu forma ce ar trebui să o aibă un stat ideal. Teoria 
sa despre stat se construieşte pe o societate împărţită 
pe grupuri clar separate. În fruntea sa se află filosofii, 

17. Începuturile ştiinţei în Grecia

Formarea gândirii sistematizatoare, care cercetează cauzele, relaţiile, se leagă de lumea greacă. La început, cunoaşterea 
lumii ţinea de domeniul filosofiei.
Filosofii din Milet au afirmat că la baza lumii se află elementele primordiale.
Din punctul de vedere al sofiştilor, totul este relativ şi depinde de punctul nostru de vedere. Socrate afirma că există 
valori permanente la care trebuie să se raporteze toată lumea.
Conform lui Platon lumea în care trăim reprezintă o reflectare imperfectă a lumii ideilor.
Aristotel a afirmat că sunt reale ambele lumi, şi cea materială şi cea spirituală şi sunt de neseparat. Prin activitatea sa, a 
contribuit la apariţia ştiinţelor de specialitate.
Istoricii greci nu numai au notat evenimentele, ci au căutat şi cauzele acestora.
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cei mai deosebiţi, care coordonează treburile statului. 
Cine ajunge între filosofi, acesta este decis de nivelul 
de ştiinţă, care este verificat prin examene. Cei care nu 
corespund acestui nivel, aparţin grupului luptătorilor şi 
se ocupă de apărarea comunităţii. A treia categorie este 
a muncitorilor, care execută munca productivă.

Platon, în păduricea Academos de lângă Atena, a în-
temeiat o şcoală de filosofie, unde a predat timp de 40 
de ani. Apoi şcoala a funcţionat timp de 900 de ani şi 
numele ei este păstrat şi azi în termenul de „academia”.

ARISTOTEL Aristotel (secolul al IV-lea î. Hr.) a fost ele-
vul lui Platon. A organizat în Atena un atelier ştiinţific, 
unde a întemeiat şi o colecţie de ştiinţe naturale şi o 
bibliotecă. Aici s-a adunat o mare cantitate de cunoş-
tinţe. În această comunitate creatoare s-au pus bazele 
disciplinelor de specialitate de mai târziu. Atunci s-a 
format logica, ştiinţa ce studiază procesul gândirii. 

Conform părerii lui Aristotel, atât lumea materială 
cât şi cea spirituală există în realitate. Aristotel o con-
sidera pe cea spirituală a fi superioară, deoarece aceas-
ta este lumea care pune în mişcare, transformă materia. 
Lumea materială şi cea spirituală sunt de nedespărţit, 
dar există un „prim motor” (zeitatea) imaterial, care 
susţine lumea.

În ceea ce priveşte teoria sa despre stat, Aristotel a 
condamnat tirania, dar şi democraţia exagerată. A cre-
zut că găseşte aranjamentul ideal în dictatura dreaptă. 
În privinţa comportamentul oamenilor, credea că tre-
buie urmată calea de mijloc, de aur. 

ISTORIA La început s-au născut descrieri ce urmau or-
dinea cronologică, apoi s-a încercat expunerea facto-
rilor care determinau evenimentele. De atunci, istoria 
poate fi considerată a fi o ştiinţă independentă. Autorii 
au început să se străduiască să expună cele întâmplate 
cât mai obiectiv.

Herodot a fost primul care a prelucrat evenimente-
le nu doar într-o simplă descriere cronologică sau pe 
unităţi geografice, ci a căutat şi cauzele acestora. De 
aceea, Herodot (secolul V î. Hr.) este numit „părintele 
istoriei”. (Această apreciere îi provine de la Cicero). 
A prelucrat istoria popoarelor Orientului Apropiat şi 
a războaielor medice. Lucrarea sa, compusă din nouă 
cărţi, s-a bazat pe o mare cantitate de cunoştinţe. 
A umblat prin coloniile greceşti, a călătorit în Egipt, 
Mesopotamia, se presupune că a fost şi pe pământul 
sciţilor. În descrierile sale plastice s-a îndepărtat de 
explicaţiile mitologice, s-a străduit să respecte reali-
tatea istorică. După Herodot, istoria popoarelor se 
schimbă după o anumită ciclicitate: epoca de dez-
voltare maximă este urmată de decădere, apoi de o 
nouă ridicare. 

Cel mai mare istoric al grecilor a fost Tucidide. 
A scris istoria decăderii oraşului său, Atena, şi a războ-
iului peloponesiac. (Ca strateg, avea şi experienţă per-
sonală în acest sens.) A studiat evenimentele în relaţia 
dintre ele. A luat în considerare factorii economici, ge-
ografici, umani, dar şi întâmplarea, şi a ignorat forţele 
supranaturale. Şi-a dat seama că evenimentele se suc-
ced în mod necesar unul după celălalt. 

ArhivA

DE LA MiTOLOGiE LA 
FiLOSOFiE

„În timpul formării universului, Cerul şi Pământul erau o sin-
gură formă, deoarece natura lor era amestecată: dar după 
ce aceste corpuri s-au despărţit unul de celălalt, lumea a 

cuprins în sine tot ceea ce se vede în ea în formă ordonată: iar aerul a ajuns într-o 
mişcare permanentă, iar partea sa cu foc s-a adunat în părţile cele mai înalte, de-
oarece materia de acest fel, fiind mai uşoară, se duce în sus: din aceasta, Soarele şi 
mulţimea celorlalte stele s-a integrat în abisul universului; iar partea mlăştinoasă şi 
mocirloasă, împreună cu combinaţia materiilor umede, a ajuns tot la un loc, adică, 
ca urmare a greutăţii, jos; aici fiind expusă unei împingeri permanente şi astfel strân-
gându-se, din părţile umede s-a format marea, iar din cele mai solide pământul, 
care atunci era încă mlăştinos şi moale.” (Filosoful grec Democrit, 461-390 î. Hr.)

Comparaţi opera lui Democrit cu cele citite despre naşterea zeilor! Cum a ajuns Demo-
crit la afirmaţiile sale? [r]

Heraclit (în jur de 500 î. Hr.). „A fost 
deosebit deja din copilărie; deoarece 
de tânăr a afirmat că nu ştie nimic, iar 
când a crescut a declarat că ştie tot. 
Nu a fost elevul nimănui, ci a spus că 
s-a cercetat pe sine şi a învăţat totul 
de la sine.” (Diogene Laertios)

Dezbateţi dacă autorul a reali-
zat o imagine pozitivă sau ne-

gativă despre Heraclit! Susţineţi-vă 
părerea cu argumente! [O]

Ce probleme îl preocupau pe Heraclit? Formulaţi, pe scurt, principiul definit în mai 
multe feluri de Heraclit! [r]

„Călcăm în aceleaşi fluvii şi totuşi nu în aceleaşi, existăm şi nici nu existăm.

Războiul este tatăl a tot şi regele a tot. Iar pe unii i-a făcut zei, pe alţii oameni, pe 
unii i-a făcut sclavi, pe alţii liberi.

Marea este apa cea mai curată şi cea mai impură, pentru peşti este băutură şi dă 
viaţă, pentru om însă e de nebăut şi distrugătoare.

Boala face sănătatea dulce şi bună, foamea – îndestularea, oboseala – odihna.

Acelaşi lucru este în om mort sau viu, treaz şi adormit, tânăr şi bătrân. Deoarece 
acestea trec în celelalte, iar acelea sunt din nou acestea.” (Heraclit)

2
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SOFiŞTii

„1. Nimic nu există, pentru că nu poate fi nici în sine, nici în altceva.
2. Chiar dacă ar exista ceva, nu s-ar putea cunoaşte, deoarece ceea ce este în 

mintea mea nu e identic cu realitatea.
3. Chiar dacă am cunoaşte, n-am putea comunica nimănui, deoarece cuvintele 

limbii nu se referă la cele existente în realitate.” (Gorgias, secolul al V-lea î. Hr.)

„1. Omul este măsura tuturor lucrurilor; existenţei celor existente, şi inexistenţei 
celor inexistente.

2. Despre zei nu pot stabili nici că există, nici că nu există, nici cum arată în ex-
terior, pentru că multe împiedică cunoaşterea lor: în parte, faptul că sunt invizibili, 
în parte, faptul că viaţa omului e scurtă.” (Protagoras)

De ce consideră Gorgias că 
lumea nu poate fi cunoscută? 

[O]

Formulaţi cu propriile cuvin-
te ce înţelege Protagoras prin 

faptul că oamenii sunt măsura tu-
turor lucrurilor? Care este legătura 
dintre ideile lui Protagoras şi ale lui 
Gorgias? [O]

SOCrATE

„Socrate: Există vreun om, Meletos, care crede în existenţa lucrurilor omeneşti, 
însă nu în existenţa oamenilor? (…) Este cineva care nu crede în existenţa cailor, 
dar, în a concursurilor de cai da; care nu crede în flaut dar crede în sunetul flautu-
lui? (…) Dar acum răspunde-mi măcar la asta: este cineva care crede în activitatea 
daimonilor, dar nu în daimoni? 

Meletos: Nu este.

Socrate: Spui, nu-i aşa, că cred în existenţa daimonilor şi îi învăţ pe alţii despre 
existenţa lor (…) deci, conform cuvântului tău, cred în existenţa daimonilor, ceea ce 
ai întărit cu jurământ în acuzaţia ta. Dacă, însă, cred în activitatea daimonilor, este 
neapărat nevoie să cred şi în daimoni. (…) Iar daimonii nu îi considerăm zei sau 
copii ai zeilor? Ce spui: da sau nu? 

Meletos: Da. ”
(Platon: Apărarea lui Socrate)

Formulaţi, pe scurt, esenţa întregului dialog! Unde vrea să-l conducă Socrate pe partene-
rul său de dialog? Stabiliţi caracteristicile metodelor de educare ale lui Socrate! Apreciaţi 

avantajele şi dezavantajele acestei metode! [r]

Socrate (469–399 î. Hr.). „Dacă nu 
m-aş teme că aş fi considerat beat, 
aş dovedi cu jurământ ce am simţit 
sub influenţa vorbelor acestui om şi ce 
simt şi acum. Pentru că dacă îl aud pe 
el, inima îmi bate mult mai tare decât a 
corybiilor [dansatorilor] în timpul dan-
sului şi îmi dau şi lacrimile la vorbele 
Lui (…)” (Platon)

Ce accentuează Platon în le-
gătură cu maestrul său? [r]

PLATON

„Imaginează-ţi că oamenii sunt legaţi de gât şi de picioare, din copilărie, într-o 
locuinţă subterană ca o peşteră – care are o intrare ce se deschide spre lumină şi 
care se întinde pe toată lăţimea peşterii – în aşa fel încât trebuie să rămână într-un 
loc şi pot să privească doar înainte, nu-şi pot întoarce capul din cauza sforilor; în 
spatele lor de sus şi de departe luminează flacăra unui foc, iar între foc şi oamenii 
legaţi, sus, se întinde un drum, de-a lungul căruia este construit un zid jos, aşa 
cum de obicei există un podium spre public în faţa păpuşarilor, deasupra căruia îşi 
arată păpuşile (…) Apoi, imaginează-ţi că lângă zidul de jos sunt purtate tot felul 
de obiecte, statui de oameni, din piatră şi lemn şi forme de animale realizate altfel, 
care se văd deasupra zidului jos (…). Crezi că aceşti oameni au văzut vreodată 
despre sine şi unul despre altul şi altceva decât acele umbre care au fost aruncate 
de foc pe peretele peşterii din faţa lor ? (…) nu crezi că ei consideră a fi realitate 
ceea ce văd?” (Platon, Statul)

Pe baza izvorului, expuneţi cum vede Platon construcţia lumii! [r]

Platon (428–348 î. Hr.)

Ce trăsături interioare rezultă 
din portret? [O]
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„Socrate: La ce este atent strungarul când face o suveică? Oare nu la natura ţe-
sutului?

Hermogene: Ba da.
Socrate: Iar dacă în timpul realizării se rupe suveica, atunci oare la realizarea 

celei noi va fi atent la cea ruptă, sau la acea imagine veche ideală a suveicii pe care 
o luase ca model şi la realizarea suveicii rupte?

Hermogene: Cred că va ţine seama de imaginea celei ideale.
Socrate: Păi nu această imagine veche, idealul, merită mai mult numele de su-

veică? (…) Deci în fiecare suveică (…) trebuie să existe ideea imaginii vechi a su-
veicii…” (Platon: Critias)

„În cele din urmă, a trebuit să recunosc că statele de acum, mai ales câteva, sunt 
groaznic guvernate; (…) Astfel, nu îmi rămâne altceva de făcut decât ca, lăudând 
adevărata filosofie, să declar că doar pornind de la ea putem recunoaşte ce este de 
fapt adevărul (…)” (Din scrisoarea lui Platon)

„Deci şi voi, care trăiţi în stat, sunteţi fraţi buni, aşa le vom spune apoi povestea; 
doar că zeul care v-a format a amestecat aur, la naşterea celor care sunt capabili 
să conducă de aceea trebuie să aibă cea mai mare prestanţă: pe forţele auxiliare 
argint, pe agricultori şi meşteşugari în schimb fier, respectiv bronz. Şi cum cu toţii 
sunteţi rude, în general, veţi aduce pe lume urmaşi asemănători cu voi; dar se poa-
te întâmpla şi, eventual, ca din aur să iasă descendent de argint, sau ca din argint 
descendent de aur, şi aşa mai departe şi la ceilalţi, unul din celălalt. Acum, zeul le 
porunceşte conducătorilor ca în primul rând şi drept cel mai important lucru, ca la 
nimic să nu fie aşa paznici şi la nimic să nu fie atât de atenţi ca la descendenţii lor, 
ce materii sunt amestecate în sufletele lor; iar dacă copilul lor ar avea cumva conţi-
nut de fier sau bronz, atunci în niciun caz să nu îi ierte, ci – dându-le un rol conform 
cu natura lor – trebuie să îi împingă între meşteşugari sau agricultori; iar dacă, în 
schimb, printre ultimii, vine în lume cineva cu conţinut de aur sau argint, atunci el 
trebuie respectat, iar în primul caz, trebuie ridicat între paznici, iar în al doilea, între 
ajutoarele de paznici, pentru că o prorocire spune că statul atunci se distruge dacă 
este păzit de natura de fier sau de bronz.” (Platon: Statul)

filosofi
coordonare, alegerea filosofilor,
a militarilor şi a muncitorilor
(trăiesc cu femeile în comun)

militari 
apărare

(trăiesc în familii)

muncitori
cultivarea plantelor, meşteşuguri

(trăiesc în familii)

Aflaţi, la ce se foloseşte suvei-
ca! Formulaţi cât mai concret 

ce concepţie a lui Platon este de-
monstrată de Socrate în acest frag-
ment de izvor! [r]

Comparaţi părerea lui Platon 
despre guvernare cu tabelul 

care îi prezintă teoria despre stat! 
[r]

Expuneţi sensul aurului, argintului, bronzului şi fierului în sistemul lui Platon! Căror ca-
tegorii sociale le corespund categoriile desemnate cu metale? Care este rolul lor? În ce 

mod ajunge cineva într-una sau alta dintre categorii? În sistemul lui Platon ce caracterizează 
mobilitatea socială? Ce referiri, ce relaţii umane doreşte să excludă din sistemul său? Compa-
raţi izvorul cu tabelul! În ce măsură ne lasă textul să interpretăm tabelul? [r]

Desenul schematic al concepţiei lui 
Platon despre stat şi societate 

Pe baza textului din manual, 
stabiliţi rolul fiecărui grup! 

Comparaţi teoria lui Platon despre 
stat cu formele de stat cunoscute! 
[r]

AriSTOTEL
„Dar, din punctul de vedere al supravieţuirii constituţiei, cel 
mai important dintre principiile amintite (…) este acela ca 

educaţia să se facă în spiritul constituţiei. Deoarece legile cele mai bune şi hotărâ-
rile luate cu aprobarea tuturor cetăţenilor nu au niciun folos dacă cetăţenii nu sunt 
obişnuiţi şi educaţi în stat cu spiritul democratic, respectiv oligarhic - în funcţie de 
constituţia care este în discuţie. Însă educaţia în spiritul constituţiei nu înseamnă ca 
cetăţenii să facă ceea ce le e drag oligarhilor şi adepţilor democraţiei, ci ceea ce 
contribuie la menţinerea guvernării oligarhice şi democratice.” (Aristotel)

Ce consideră Aristotel ca cel mai important, din punctul de vedere al constituţiei? În ce 
măsură l-au putut influenţa pe Aristotel evenimentele politice ale epocii sale? Comparaţi 

textul cu alte idei ale lui Aristotel, cunoscute deja de noi, privind statul! [r]

„(…) Vorbea peltic (…) apoi avea picioare subţiri, ochi mici şi purta haine deo-
sebite, inele şi părul tuns (…) La întrebarea »Ce obţin oamenii prin minciună?« a 
răspuns astfel: »Aceea ca atunci când spun adevărul să nu fie crezuţi.« Când i s-a 
reproşat că a dat pomană unui om rău, a spus: »Mi-a fost milă de om şi nu de carac-
terul său« (…) Guralivului care l-a asaltat cu vorbăria sa şi apoi l-a întrebat: »Nu te 
plictisesc de moarte cu vorbăria mea?«, i-a spus: »Nici vorbă, deoarece nici nu am 
fost atent la tine.«” (Diogene Laertios)

Aristotel (384–322 î. Hr.)

Pe baza descrierii lui Diogene 
Laertios, stabiliţi, în ce măsură 

sunt compatibile, la Aristotel, trăsă-
turile exterioare şi cele interioare? 
[O]
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„Aici sunt prezentate cercetările istorice ale lui Herodot din Halicarnas, având 
scopul ca faptele oamenilor să nu fie uitate în timp, iar acele fapte mari şi admirabi-
le care au fost făcute pe de-o parte de greci, pe de altă parte de barbari, să nu treacă 
fără urmă, ca şi acele lucruri pentru care au ajuns în război unii cu alţii. (…)

Grecii vorbesc despre multe, fără să se gândească. Astfel, de exemplu, răspân-
desc acea legendă copilărească că atunci când Heracle a fost în Egipt, egiptenii 
l-au încununat şi l-au înconjurat într-o procesiune, deoarece voiau să-l sacrifice lui 
Zeus. El, un timp, a îndurat în linişte, dar, ajungând la altar, a început să se apere şi 
i-a ucis pe toţi. Cred că acei eleni care vorbesc astfel, nu cunosc deloc firea şi obi-
ceiurile egiptenilor. Deoarece egiptenii, şi dintre animale, pot sacrifica doar gâşte, 
oi, berbeci şi viţei şi acestea, doar dacă sunt curate. Deci cum ar putea sacrifica 
oameni? Şi Heracle, cum putea omorî singur atâtea mii de oameni, când – cum şi 
ei recunosc – totuşi a fost muritor? Dar să ne treacă cu vederea zeii şi eroii, câte am 
vorbit despre ei! (…)

Ceea ce am spus până acum sunt rezultatele observaţiilor, concluziilor şi cercetă-
rilor mele. De acum încolo, voi spune lucruri pe care le-am aflat de la egipteni doar 
din auzite, deşi unul – două lucruri şi eu le-am văzut. (…)

Datoria mea este să notez cele spuse, dar nu şi să cred totul. Şi de asta mă voi 
ţine în toată opera mea istorică.” (Herodot, Istorii)

„În ceea ce priveşte evenimentele ce au avut loc pe parcursul războiului, nu am 
considerat demn de mine să le descriu aşa cum le-am auzit întâmplător sau cum 
le-am gândit eu, ci doar aşa le-am descris cum le-am văzut cu ochii mei, sau ceea 
ce am auzit de la alţii, dar după ce am verificat cu acribie fiecare detaliu. Descope-
rirea adevărului nu s-a făcut fără efort, deoarece nici martorii oculari nu au expus 
evenimentul în acelaşi fel, ci în funcţie de partea spre care trăgeau, sau după cum 
îi funcţiona fiecăruia memoria. Este posibil ca opera mea să nu placă celor care se 
aşteaptă la ceva distractiv din partea mea, chiar din cauza lipsei elementelor de po-
veste. Dar cei care vor să studieze adevăratul curs al evenimentelor din trecut şi să 
înţeleagă evenimentele care se pot reda la fel sau într-un mod asemănător, pornind 
de la natura noastră umană – dacă aceştia vor considera folositoare opera mea, asta 
va fi suficient. Deoarece nu am scris o operă strălucitoare, care să servească distrac-
ţia, ci o operă pentru eternitate.” (Tucidide)

iSTOriA
„Ceea ce a fost mai demult mare, a devenit, în ge-
neral, mic, iar ceea ce în epoca mea este mare, mai 

devreme a fost mic. Deci, ştiind că fericirea umană nu este niciodată permanentă, 
voi aminti de ambele. Lucrurile omeneşti au o oarecare ciclicitate, care nu lasă ca 
tot timpul aceiaşi să fie fericiţi.” (Herodot)

Herodot (484–424 î. Hr.) 
După Herodot, care era sco-
pul istoriei? [O]

Reconstrucţia hărţii lumii realizate de Herodot

Comparaţi desenul cu harta lui Hecateu! Explicaţi ce reprezintă desenele de pe hartă! 
[O]

Pu
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Analizând opera istoricilor 
greci, ne confruntăm cu 
câteva dintre problemele 
de bază ale scrisului istoric. 
Care este scopul istoriei? 
Cum trebuie tratate izvoa-
rele şi în ce măsură trebuie 
să ne străduim spre obiecti-
vitate? Se poate scrie istorie 
fără părtinire, fără a te obli-
ga? La aceste întrebări se 
pot da multe feluri de răs-
punsuri şi nici nu trebuie să 
i se formeze nimănui, din 
anii de început ai gimna-
ziului, un punct de vedere 
definitiv. Dar meditaţia pe 
această problemă se poate 
şi trebuie începută, dacă ne 
străduim spre formarea unei 
păreri independente. 

Dezbateţi întrebările de mai 
sus! Analizaţi răspunsurile 

date la acestea de către istoricii 
greci din antichitate! [O]

Ce lege crede Herodot că a 
descoperit în istorie? Căutaţi 

experienţe istorice care l-au putut 
duce pe autor la concluzia de mai 
sus! [O]

Tucidide (aprox. 460–400 î. Hr.) – isto-
ric, a participat la războiul peloponesi-
ac ca strateg al Atenei

Ce probleme fundamentale 
ale scrisului istoric sunt puse 

în discuţie de Tucidide? [O]
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RIDICAREA MACEDONIEI La hotarul de nord al Ela-
dei trăiau rudele îndepărtate ale grecilor, macedonenii. 
Prin intermediul legăturilor comerciale (principalele 
lor mărfuri erau cerealele şi caii), treptat, au preluat 
elementele culturii greceşti. Filip al II-lea, care înainte 
de a veni pe tron a crescut pe pământ grecesc (în Teba), 
a întărit Macedonia (sec. IV î. Hr.). Regele, folosindu-se 
de minele de aur ale ţării, a bătut moneda de aur. După 
modelul teban, a înfiinţat armata cea mai performan-
tă, care consta în vestita falangă macedoneană.

Scopul lui Filip a fost cucerirea spaţiului grecesc. S-a 
folosit de decăderea oraşelor greceşti şi de permanentul 
conflict dintre ele. În privinţa lui Filip, lumea greacă nu 
era unitară. S-a creat o partidă pro-macedoneană, con-
dusă de Isocrate, care vedea rezolvarea problemelor lu-
mii greceşti prin cucerirea Imperiului Persan – cu arme-
le macedonene. Credeau că aici vor găsi pieţe pentru 
mărfurile greceşti şi sperau ca tensiunile interne să fie 
eliminate dacă săracii din polisuri migrează în Orient, 
unde existau din belşug terenuri cultivabile.

Acestui grup i s-a opus Demostene din Atena care 
îşi făcea griji pentru independenţa polisurilor şi pen-
tru democraţie. El vroia să apere o lume care, de fapt, 
datorită crizei, nici nu mai exista. În faimoasele discur-
suri împotriva lui Filip (Filipice) nu a putut să indice o 
ieşire din criză. 

Cele câteva polisuri aliate împotriva macedonenilor 
au fost învinse definitiv de armata macedoneană (Che-
roneea, 338 î. Hr.). Întreaga Grecie a ajuns sub auto-
ritatea lui Filip. 

CAMPANIILE LUI ALEXANDRU CEL MARE Pe tronul 
Macedoniei, Filip a fost urmat de fiul său, Alexandru 
(336–323 î. Hr.). Tânărul a primit o educaţie străluci-
tă: conform principiilor greceşti, s-a pus accent la fel 
de mare pe dezvoltarea intelectuală cât şi pe cea fizică 
(unul dintre profesorii săi a fost Aristotel). Deja, în tim-
pul vieţii tatălui său, a participat la guvernare. Urcând 
pe tron, a pornit campania împotriva Imperiului Per-
san cu forţele unite ale grecilor şi macedonenilor. 

Imperiul Persan era slăbit de lupte interne. Regii 
persani nu şi-au dezvoltat forţa militară şi au angajat tot 
mai mulţi mercenari greci. Superioritatea calitativă a 
forţei militare greco-macedonene, împreună cu calită-
ţile de comandant ale lui Alexandru au dus la succese 
rapide. Pe parcursul câtorva ani, armata persană a fost 
învinsă în mai multe bătălii. Alexandru a cucerit mai 
întâi partea vestică a imperiului, apoi centrul şi, în final, 
teritoriile din est.

Armata macedoneană de 30-40 000 de oameni a 
traversat Dardanelele în 334 î. Hr. Pentru prima dată 
în istoria universală, soldaţii erau însoţiţi de un grup 

de oameni de ştiinţă, sugerând motivaţia ideologică a 
campaniei, dorinţa de a răspândi cultura greacă. Prima 
bătălie a avut loc în zona de ţărm a Mării Marmara, la 
râul Granicos. Aici, grecii s-au înfruntat doar cu forţele 
guvernatorului persan al Asiei Mici şi au învins.

În anul următor, 333 î. Hr., la Issos au învins deja 
forţele principale conduse de regele persan (Darius al 
III-lea). Regele învins a fugit, dar familia sa a fost captu-
rată. După bătălia de la Issos, Alexandru a pornit spre 
sud şi a ocupat Fenicia, Palestina, apoi Egiptul. După 
ce şi-a asigurat spatele dinspre mare, a pornit spre est. 
În apropierea ruinelor Ninivei, capitala Imperiului Asi-
rian de odinioară, la Gaugamela s-a înfruntat cu forţele 
persane reorganizate (331 î. Hr.). Soarta campaniei a 
fost decisă de victoria unei armate mult superioară nu-
meric, înfrângerea persanilor fiind definitivă. Regele a 
scăpat, dar unul dintre satrapii săi l-a asasinat. Drumul 
spre interiorul Persiei era deschis. Au ocupat capitala, 
Persepolis, şi au prădat numeroasele tezaure. 

Campania şi-a atins scopul, dar Alexandru a vrut să-şi 
extindă dominaţia şi în teritorii aflate la est de capitală. 
A mers spre Asia Centrală, unde trupele sale au fost slă-
bite de căldură. A suferit importante înfrângeri din par-
tea triburilor războinice de aici, dar, în final, a obţinut 
victoria. Cuceritorul doritor de glorie a continuat cam-
pania mergând spre India, şi aici a avut parte de bătălii 
victorioase. Însă armata sa epuizată era nemulţumită, 
astfel că a fost nevoit să se întoarcă. 

IMPERIUL LUI ALEXANDRU Alexandru cel Mare s-a 
însurat cu fiica regelui persan şi a supus provinciile din 
est ca suveran persan. În teritoriile cucerite, populaţiile 
supuse de perşi i-au primit pe macedoneni ca eliberatori 
sau îi tratau cu indiferenţă. Acolo unde nu s-au opus, 
Alexandru – urmând tradiţiile persane – a colaborat cu 
pătura conducătoare locală. În punctele comerciale no-
dale importante a întemeiat oraşe, care în mare parte 
şi-au primit numele după el. Mai târziu, dintre aceste 
oraşe, din punct de vedere economic şi cultural, s-a înăl-
ţat Alexandria din Egipt. 

Imperiul enorm ce se întindea de la Dunăre la Ind, 
numeroasele populaţii şi religii, erau ţinute laolaltă 
doar de armată. Regele macedonean a cucerit Ori-
entul, dar şi Orientul l-a cucerit pe el: a devenit un 
despot oriental. A preluat sistemul administrativ per-
san, doar conducătorii au fost înlocuiţi de elemente 
greco-macedonene sau orientali credincioşi lui. Însă 
acest teritoriu întins nu putea fi mult timp ţinut unit. Şi 
moartea sa prematură l-a împiedicat să organizeze im-
periul. Însă, din amestecul culturii orientale şi a celei 
greceşti (elenism), în secolele următoare s-a ajuns la o 
dezvoltare deosebită.  

18. Cucerirea Orientului – Alexandru cel Mare

Macedonia s-a folosit de decăderea sistemului de polisuri, cucerind spaţiul grecesc. Alexandru cel Mare, care a unit 
toată puterea grecilor, a cucerit Imperiul Persan, dar după moartea sa, imperiul s-a destrămat.  Din influenţa reciprocă 
a culturilor greacă şi orientală s-a născut o cultură nouă, înfloritoare: elenismul.
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ArhivA

riDiCArEA MACEDONiEi

„Actuala »pace« şi autonomia de 
acum a statelor, care este atât de subli-
niată în tratat, dar în realitate nu există 
abia dacă poate fi considerată de cine-
va de dorit. Deoarece cine s-ar bucura 
de o situaţie în care pe mare piraţii îşi 
fac de cap, mercenarii ocupă oraşele, 
iar cetăţenii, în loc să-şi apere pămân-
tul împotriva unor străini, se luptă unul 
împotriva celuilalt în interiorul zidurilor, 
mare parte a oraşelor a ajuns sub stăpâ-
nire străină (…) iar datorită schimbărilor 
bruşte cei care trăiesc în oraşe se află 
într-o mai mare nelinişte, decât cei care 
au fost exilaţi: deoarece primii se tem 
de o nouă schimbare, iar ultimii speră. 
Suntem deja atât de departe de realitatea libertăţii şi a autonomiei, încât o parte 
dintre statele noastre au ajuns sub dominaţia tiranilor, în altele poruncesc locţiitorii 
spartani, au devastat oraşe întregi şi le-au dus locuitorii, iar în unele sunt din nou 
stăpâni barbarii perşi (…) Cred că numeroase împrejurări ne determină să-i atacăm 
pe perşi (…)” (Isocrate: Panegiric)

„Ce credeţi – am spus atunci –în ce măsură puteau olimpienii să ia în nume de 
rău dacă cineva atunci îl vorbea de rău pe Filip, când acesta a renunţat în favoarea 
lor la oraşul Anthemus, asupra căruia aveau pretenţii câţiva regi macedoneni de di-
nainte; iar Poteiada le-a dat-o, după alungarea coloniştilor atenieni, în aşa fel încât 
lupta împotriva lor a dus-o el, dar folosinţa pământului le-a dat-o lor. Oare se putea 
bănui că vor fi probleme din asta? Ar fi crezut asta pe cuvântul oricui? Şi totuşi, după 
ce o scurtă perioadă s-au bucurat de ceea ce era a altuia, până la urmă le-a luat şi 
ce era a lor; patria lor a fost pierdută urât şi ruşinos. Nu doar armele i-au învins, dar 
au fost şi trădaţi. Pentru că niciodată nu duce la ceva bun o prietenie prea mare între 
statele libere şi tirani.” (Demostene, A II-a Filipică)

Analizaţi harta! Apreciaţi din punct de 
vedere economic, politic şi cultural, 

poziţionarea geografică a Macedoniei! [O]

Comparaţi reconstrucţia cu 
desenul planului falangei! 

Care era partea vulnerabilă a fa-
langei, cea stângă sau cea dreaptă? 
Liniile întrerupte marchează subu-
nităţile falangei. În ce măsură creş-
tea eficacitatea falangei faptul că 
subunităţile se puteau mişca şi se-
parat? Pe baza izvoarelor, apreciaţi 
în ce măsură a utilizat Alexandru 
această posibilitate! [O]

Falanga macedoneană

Ce probleme enumeră Isocra-
te? În ce relaţie se află aceste 

idei cu transformările din viaţa po-
lisului? [r]

Asupra a ce atrage atenţia 
Demostene? Care este scopul 

discursului? Ce metodă utilizează 
Demostene în interesul acceptării 
punctului său de vedere? [O]

M
a

r
e

a
 

M
e

d

i t e r a n ă

M
area Egee

352 î. Hr.

TRACIA
342 î. Hr.

I M
P

E
R

I U
L

P
E

R
S

A
N

MACEDONIA

Pella

Olimp

T E S A L I A352 î. Hr.

Cheroneea
       338 î. Hr.

Teba
Atena

Corint

Sparta
Teritoriu cucerit de Filip II

Teritoriul de bază al statului macedonean

Conflicte Aur

1

2

3

4
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„Ştiu bine că cei care te invidiază, te calomniază. Aceşti oameni s-au obişnuit să 
provoace certuri în propriile oraşe, iar în străduinţele spre pace ale celorlalte oraşe li 
se pare că simt un război împotriva propriului oraş. Ei sunt cei care, desconsiderând 
orice altceva, afirmă despre tine că îţi măreşti puterea nu în interesul Eladei, ci în 
detrimentul acesteia, că te comporţi cu viclenie de multă vreme împotriva intere-
selor noastre, ale tuturor, că în timp ce rezolvai problemele Focidei, prin declaraţii 
reprezentai interesele mesenienilor, dar în fapt doreai să-ţi supui întregul Pelopones. 
Deorece – aşa argumentează – tesalienii şi tebanii deja ţi se supun. (…) Iar dacă obţii 
toate acestea, îţi va fi uşor să domneşti şi asupra celorlalţi eleni. Dacă răspândesc aşa 
ceva, spun că îţi cunosc clar planurile. Cu astfel de vorbărie, ignorând realitatea, îi 
conving pe mulţi, mai ales pe cei care se străduiesc să-şi distrugă propriul oraş, ca 
aceşti limbuţi; apoi pe cei care nu se gândesc deloc la interesul comun.” (Isocrate, 
Discurs adresat lui Filip)

Ce vrea să demonstreze Iso-
crate cu acest discurs? Luaţi-i 

în considerare argumentele! Cu ce 
metodă îşi susţine Isocrate ideile? 
[r]

Campania lui Alexandru împotriva Imperiului Persan

Urmăriţi paşii campaniei lui Alexandru! Ce considerente tactice au decis ruta? Comparaţi spaţiul imperiului lui Alexandru cu 
spaţiul Imperiului Persan! Explicaţi asemănările şi deosebirile! [r]

Alexandru cel Mare îl urmăreşte pe Darius al III-lea în bătălia de la Issos. O copie de la Pompei a unui mozaic de la finalul secolului IV î. Hr.

Prin ce mijloace sugerează autorul deosebirile dintre cei doi comandanţi? [r]
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P E R Ş I

infanterie infanterie
Darius

falanga mercenarilor greci

cavalerie

elefanţi arcaşi Alexandru

cel Mare
care de luptă

falanga

ca
va

le
r i

e

M
A

C
E D O N E N I

falanga de rezervă

„Iar bătălia cea mare împotriva lui Darius s-a dat nu la Arbela, cum scriu cei mai 
mulţi istorici, ci la Gaugamela. Se spune că Gaugamela în limba persană înseamnă 
casa cămilei (…) Darius şi-a aşezat armata în ordine de luptă (…)

În toiul luptei s-a produs o retragere şi o învălmăşeală în aripa stângă a lui Ale-
xandru, comandată de Parmenion, deoarece cavaleria bactriană dădea năvală cu 
urlete şi mare avânt împotriva macedonenilor, iar Mazaios scosese călăreţii în afara 
liniei de bătaie ca să atace pe cei care păzeau echipamentul. Foarte tulburat şi de 
una şi de alta, Parmenion a trimis ştafete la Alexandru ca să-l înştiinţeze că-i pierdut 
parapetul şi echipamentul, dacă nu trimite din faţă, în grabă, un ajutor puternic ce-
lor din spate. Alexandru însă, din întâmplare, tocmai dăduse ordinul de plecare la 
luptă oamenilor de sub comanda sa. Când auzi ceea ce-i vestea Parmenion, a spus 
că nu judecă şi nu-i în toate minţile, ci că, din pricina tulburării, a uitat că, într-ade-
văr, dacă înving, vor pune stăpânire şi pe echipamentul duşmanilor, iar dacă sunt 
învinşi, trebuie să se gândească nu la bogăţii şi la sclavi, ci cum să moară frumos 
şi glorios.

Răspunzând astfel lui Parmenion, Alexandru şi-a pus coiful, căci restul armurii îl 
îmbrăcase în cort; pe dedesubt, o cămaşă siciliană strânsă în jurul corpului; peste 
aceasta, încinsese o platoşă dublă, din cele luate la Issos. Coiful era de fier şi strălu-
cea ca argintul curat. Era lucrat de Teofil. (…) cei care l-au văzut au prins un mare 
curaj şi au început să se îmbărbăteze şi să se îndemne unii pe alţii la atac, apoi, o 
dată cu călăreţii care porniseră spre duşman, s-a revărsat şi falanga. Dar mai înainte 
ca primii oşteni ai lui Alexandru să se ciocnească cu duşmanii, aceştia s-au tras 
înapoi, iar macedonenii au început să-i urmărească: Alexandru ataca pe învinşi la 
mijlocul frontului, unde era Darius. (…)

Toate aceste lucruri groaznice s-au petrecut sub ochii lui Darius. Soldaţii înşiruiţi 
să-l apere se răsturnau peste el, astfel că nu a mai putut să întoarcă carul şi să fugă 
prin oaste.” (Plutarh, Vieţi paralele. Alexandru cel Mare)

Care a fost planul militar al lui 
Alexandru? În ce măsură se 

lega de structura armatei macedo-
nene? Atacul armatei macedonene 
a fost, în această situaţie, o decizie 
conştientă sau o acţiune îndrăznea-
ţă? Plutarh a înţeles tactica? Argu-
mentaţi-vă afirmaţia! În răspunsul la 
întrebări, folosiţi şi harta cu schiţa 
planului bătăliei! [O]

Bătălia de la Gaugamela

Bătălia de la Gaugamela în reprezen-
tarea pictorului francez din secolul al 
XVII-lea, Charle LeBrun

Cum reprezintă pictorul rolul 
de comandant al lui Alexan-

dru cel Mare şi cum, pe cel al rege-
lui persan? [O]
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„Încă din copilărie se arăta înţelept prin aceea că, deşi îndeobşte era năvalnic şi 
foarte pornit, nu se lăsa furat de plăcerile trupului, ci le gusta cu multă cumpătare, 
iar ambiţia îl făcea, în pofida vârstei sale, să aibă gânduri mari şi să fie mărinimos. 
Dar nu-i plăcea lauda de la oricine şi nici orice fel de laudă, cum era Filip. (…)

Ori de câte ori se vestea cum că Filip a cucerit o cetate renumită sau că a câştigat 
o bătălie răsunătoare, Alexandru nu era prea bucuros, ci zicea către copiii de vârsta 
lui: »Copii, tata va cuceri totul înaintea mea, iar mie n-o să-mi mai rămână niciun 
prilej de a înfăptui cu voi vreo faptă mare şi strălucită!« (…)

Deşi în societate era cel mai plăcut dintre toţi regii şi nu era lipsit de niciun 
farmec, atunci, la băutură, se făcea neplăcut şi prea fălos din pricina mândriei, nu 
numai fiindcă el însuşi era înclinat spre lăudăroşenie, ci şi fiindcă se lăsa dus de 
linguşitorii lui, cum se ducea calul de frâu.

Alexandru tocmai se îndrepta spre cină [după bătălia de la Issos] când cineva îl 
vesteşte că mama şi soţia lui Darius şi două fiice nemăritate, care fuseseră prinse, au 
văzut carul de luptă şi arcul lui Darius şi se bat cu pumnii în piept şi plâng, crezând 
că a murit. Alexandru, după ce a stat câtva timp şi s-a gândit mai mult la soarta 
lor decât la a sa, a trimis la ele pe Leonnaros, poruncindu-i să le vestească că nici 
Darius n-a murit şi că nici de Alexandru nu trebuie să se teamă, deoarece cu Darius 
se războieşte pentru hegemonie, dar că ele vor avea parte de tot ceea ce stăpâneau 
când erau cu Darius.” (Plutarh)

„Punând atunci stăpânire pe cetatea Gordion, a văzut faimosul car din scoarţă 
de corn legat cu o frânghie şi a auzit şi-o vorbă în legătură cu nodul frânghiei, pe 
care o spuneau cei de acolo. Se spunea că celui care va dezlega legătura i s-a hără-
zit să fie regele lumii. Mulţi spun, într-adevăr, că nu se vedea unde încep legăturile 
şi că erau înfăşurate şi înnodate între ele de mai multe ori în încâlciri. Alexandru, 
neputând să desfacă nodul, l-a tăiat cu sabia şi au ieşit la iveală mai multe capete.” 
(Plutarh)

„În acest timp generalii lui Darius, strângând o mare armată, o aşezară la trecerea 
râului Granicos, fiind neapărat nevoie să se dea o bătălie, s-ar zice, la porţile Asiei, 
pentru intrarea în împărăţia persană şi pentru începutul cuceririi. Cei mai mulţi 
dintre însoţitorii lui Alexandru se temeau de adâncimea râului şi de prăpăstiile şi 
povârnişul malurilor de dincolo, pe care trebuiau să pună piciorul în timpul luptei 
(…) [Alexandru] se aruncă în apă cu treisprezece cete de călăreţi şi s-a avântat 
călare împotriva săgeţilor cu care-l întâmpinau duşmanii şi împotriva malurilor pră-
păstioase, care erau pline de ostaşi înarmaţi şi de multă călărime. Era cât pe ce să-l 
ia curentul apei, să-l acopere apa. După ce-a izbutit, cu mare încordare şi greutate, 
să treacă şi să stăpânească poziţiile care erau umede şi înşelătoare din pricina no-
roiului, deodată a fost silit să se bată de-a valma şi corp la corp cu năvălitorii, mai 
înainte de a avea răgaz să-şi orânduiască cumva soldaţii care trecuseră râul. (…)” 
(Plutarh)

„Cleitos se îmbătase de-a binelea. Fiind din fire iute la mânie şi mândru, atunci 
s-a mâniat şi mai tare şi zicea că nu este frumos ca, în mijlocul străinilor şi duşma-
nilor, să fie batjocoriţi macedonenii, care sunt mai buni decât cei ce râd, chiar dacă 
au suferit o nenorocire. Atunci Alexandru a zis că Cleitos se apără numind laşitatea 
nenorocire. Cleitos, ridicându-se, a răspuns: »Totuşi această laşitate te-a făcut fiul 
zeilor, pe tine cel care nu demult ai întors spatele pumnalului lui Spithridates şi prin 
sângele şi rănile astea ale macedonenilor te-ai făcut aşa de mare, încât ai pus să fii 
socotit fiul lui Amon, lepădându-te de Filip.« (…) Între timp, prietenii (…) l-au scos 
cu greu pe Cleitos din sală. (…)

În scurt timp, însă, el intră iarăşi pe alte uşi, mai nepăsător şi mai îndrăzneţ, 
spunând acest stih din Andromaca lui Euripide: »Vai mie, ce rele obiceiuri sunt în 
Grecia«. Atunci Alexandru, luând o lance de la un soldat din garda sa personală, 
a străpuns pe Cleitos cu care s-a întâlnit când trăgea perdeaua de la uşă. Cleitos 
a căzut gemând şi urlând, iar Alexandru şi-a potolit îndată mânia. A scos lancea 
din trupul lui Cleitos şi a încercat să se-njunghie, dar l-au oprit oştenii din garda sa 
personală (…)” (Plutarh)
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Evenimentele, procesele istorice au întotdeauna numeroase cauze. De-a lungul studiilor noastre ne străduim să 
înfăţişăm o parte dintre acestea, dar trebuie să fim conştienţi că realitatea are întotdeauna mai multe feţe. Şi perso-
nalităţile istorice influenţează decisiv cele întâmplate. Să-l cunoaştem mai bine pe Alexandru!

Dezbateţi ce rol poate avea in-
dividul în evenimentele istori-

ce! Cu ajutorul izvoarelor şi al ima-
ginilor, cercetaţi rolul uneia dintre 
personalităţile cele mai importante 
din Antichitate! [O]

Ce trăsături ale lui Alexandru 
cel Mare sunt accentuate de 

Plutarh? Cum poate influenţa pute-
rea nelimitată caracterul unui om şi 
cum influenţează personalitatea sa 
exercitarea puterii? [r]

Ce trăsături ale personalităţii 
lui Alexandru cel Mare evi-

denţiază această legendă? [r]

Prezentaţi calităţile de coman-
dant pe care le avea Alexan-

dru! [O]

Ce trăsături de caracter şi ce 
conflicte politice apar în acest 

fragment? [r]

Pe baza izvoarelor, alcătuiţi o 
imagine a lui Alexandru! Rea-

lizaţi două tipuri de caracterizare! 
Într-una prezentaţi-l în mod pozitiv, 
în cealaltă negativ! Susţineţi-vă fi-
ecare afirmaţie cu izvoare! Prin ce 
mijloace putem să creionăm două 
tipuri de imagine? [S]

11

12

13

14
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Diverse reprezentări ale lui Alexandru. „Aspectul exterior al lui Alexandru îl cunoaştem cel mai bine din statuile lui Lysip; El a fost singurul artist 
considerat de Alexandru demn de a-l reprezenta (…)” (Plutarh)

Ce tip de reprezentări putem diferenţia? Comparaţi-le şi analizaţi-le! Ce imagine vrea să ne prezinte fiecare în parte? Prin ce 
mijloace îşi ating artiştii scopul? În cazul fiecărei imagini remarcaţi acea trăsătură de caracter pe care, după părerea noastră, 

dorea s-o accentueze artistul! Comparaţi părerile! [O]
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STATELE ELENISTICE După moartea neaşteptată a lui 
Alexandru, generalii armatei cuceritoare au început 
lupta pentru autoritatea asupra imperiului. Ca urmare 
a bătăliilor lungi şi sângeroase s-au format noi state. 
Comandanţii şi-au condus imperiile ca nişte despoţi. 

Mai întâi s-a întărit autoritatea lui Ptolemeu în Egipt. 
Urmaşii lui, Ptolemeii, ce şi-au edificat o autoritate ne-
limitată, au fost cinstiţi ca urmaşi ai faraonilor. 

Imperiul cu cea mai mare extindere a fost creat de 
către Seleucizi, urmaşii lui Seleucos; acesta se întindea 
din Asia Mică, peste Mesopotamia, până în India. Nu 
au reuşit să ţină unită această suprafaţă uriaşă, unde se 
aflau şi numeroase oraşe dezvoltate. În secolul I î. Hr. 
imperiul lor s-a destrămat.

Un al treilea regat s-a format şi în Europa, sub auto-
ritatea Antigonizilor. Din acest stat s-au separat îndeo-
sebi teritoriile locuite de greci. 

ECONOMIA ŞI SOCIETATEA ELENISTICĂ Contopirea 
civilizaţiei orientale şi greceşti a dus la o dezvoltare 
economică deosebită. S-a înviorat comerţul, a crescut 
producţia de mărfuri. S-au dezvoltat mai ales oraşele 
locuite de către colonişti greci. Acestea au ajuns ora-
şe mari, având câte o sută de mii de locuitori, centre 
meşteşugăreşti, comerciale şi culturale, ca Alexandria, 
staţia finală a drumului caravanelor. 

Noile state erau conduse de conducători despotici, 
cu putere neîngrădită. Se sprijineau pe aristocraţia cle-
ricală, militară şi pe funcţionari, cărora le-au donat 
moşii. Pământurile erau cultivate de sclavi (sclavia s-a 
răspândit rapid) sau cu oameni liberi, aflaţi în stare de 
dependenţă, conform modului de gospodărire orien-
tal tradiţional. Oraşele, locuite în mare parte de greci, 
având o situaţie privilegiată, s-au integrat doar parţi-
al în sistemul specific Orientului. Acestea au acordat 
sprijin suveranului, alături de armată, în cazul unor 
răscoale. În schimbul acestui sprijin, s-au bucurat de 
autonomie limitată.

ŞTIINŢELE Cele mai mari rezultate ale influenţei reci-
proce dintre lumea greacă şi cea orientală se văd în 
cultură. Întâlnirea dintre gândirea ştiinţifică greceas-
că şi cunoştinţele adunate de popoarele din Orient 
a avut o influenţă fecundă asupra ştiinţei. Odată cu 
mutarea centrului de greutate al economiei în Orient, 
şi centrele culturii au devenit marile oraşe cu popula-
ţie grecească din Orient. S-au dezvoltat în mod sem-
nificativ ştiinţele naturii şi tehnica, ale căror cuceriri 

au contribuit la comoditatea vieţii cotidiene din mari-
le oraşe (alimentarea cu apă, oraşe cu plan prestabilit 
etc.).

Protectorii artelor şi ai ştiinţelor nu mai sunt de-
mocraţiile din polisuri, ci curţile regale. Ptolemeu I a 
înfiinţat în Alexandria cel mai important atelier ştiinţi-
fic, sanctuarul muzelor, Museion-ul (numele păstrat în 
cuvântul „muzeu”). Biblioteca ce conţinea mai mult de 
jumătate de milion de cărţi (papirusuri), laboratoarele 
au făcut din oraşul de limbă greacă, locuit de greci şi 
de evrei, cel mai important centru al vieţii spirituale 
din epocă. Influenţele reciproce ale diferitelor limbi, 
culturi şi religii au contribuit la dezvoltare. În Alexan-
dria a fost tradus în greacă Vechiul Testament. 

CREDINŢELE Oamenii simpli, odată cu prăbuşirea ve-
chii lumi, şi-au pierdut credinţa în vechii zei. Căutau 
unii noi, care îi ajută şi în vremurile grele, cărora le 
pasă de ei.

S-a răspândit zeificarea comandanţilor, a domnito-
rilor, deoarece ei puteau să le ofere un sprijin direct. 
Şi conducătorii elenistici s-au străduit să învie această 
tradiţie orientală. 

În această perioadă s-au răspândit aşa-numitele re-
ligii de mistere. Promiteau individului siguranţă, sal-
varea de probleme şi fericirea în lumea de dincolo. În 
comunităţile religioase închise se putea intra prin in-
termediul unor rituri de iniţiere mistice. Cei iniţiaţi se 
aflau sub protecţia zeităţii, nu aveau păcate şi puteau 
spera la viaţa eternă de după moarte, găsindu-şi astfel 
o consolare pe pământ. Au apărut mai multe astfel de 
culte (Mithras, Isis) care au convieţuit paşnic. 

ARTA Despotismul le permitea doar la foarte puţini să 
facă politică. Însă economia în dezvoltare a oferit mul-
tora ocazia să îşi asigure o viaţă îndestulătoare. Omul 
epocii elenistice s-a îndepărtat de viaţa politică – pen-
tru el au devenit importante bunăstarea sa, micile co-
munităţi, viaţa de familie. Schimbarea este reflectată 
şi de artă. Pe lângă conducători şi organele din ora-
şe, tot mai multe persoane particulare se află printre 
comanditari. Pe lângă creaţiile monumentale (Colosul 
din Rhodos, farul din Alexandria etc.), sunt reflectate 
în artă şi viaţa de familie, cotidianul (oameni simpli, 
beţia, munca etc.). Reprezentarea idealizată a fost în-
locuită de realismul care pune accent pe trăsăturile 
individuale, iar regulile stricte ale epocii clasice, cu li-
bertatea reprezentării, corpuri în mişcare.

19. Elenismul (secolele III–I î. Hr.)

În statele despotice care înlocuiesc imperiul lui Alexandru, sub influenţa greacă, s-a relansat viaţa economică.
În epoca elenistică, influenţa reciprocă a culturii greceşti şi a celei orientale a dus la naşterea unei culturi înfloritoare. 
Dezvoltarea economică şi tehnică a transformat viaţa cotidiană din oraşe. 
Arta elenistică este caracterizată prin realismul, mişcarea şi noile teme (de ex. viaţa cotidiană) din reprezentări.
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Statele elenistice 

Ce factori au determinat apariţia respectivelor state pe ruinele imperiului lui Alexandru? Comparaţi situaţia celor trei state mai 
importante! Spre ce puncte s-a orientat emigraţia elenă? Ce consecinţe economice a avut această mişcare de populaţie? [O]

Ruinele Petrei. Marele oraş care se înalţă 
în mijlocul deşertului a înflorit în epoca 
elenistică. După cucerirea romană a de-
căzut, iar ruinele sale au fost descoperite 
doar la începutul secolului al XIX-lea

Pe baza hărţii, stabiliţi ce a stat la 
baza bogăţiei Petrei! [r]

1

3

2
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ECONOMiA Şi SOCiETATEA
ELENiSTiCĂ

„Fraţii Apollofan şi Demetrios, ma-
eştri ai realizării diverselor produse 
feminine, de lână îl salută pe Ze-

non.
Dacă îţi convine şi ai nevoie, suntem gata să-ţi oferim serviciile 

noastre. Cum am auzit de faima oraşului şi de faptul că tu, fruntaş al 
acestuia, eşti un om drept şi destoinic, am decis să venim la tine, în 
Philadelphia, atât noi, cât şi mamele şi soţiile noastre. Ca să avem ocu-
paţie, dă-ne de lucru, dacă crezi că e bine. Dacă doreşti, vom realiza 
lenjerie şi diverse haine, brâuri, haine, cingători pentru săbii, chingi, 
haine feminine lungi, haine tivite, iar dacă doreşti, îi învăţăm pe unii. 
Ordonă-i lui Nikias să ne ofere cazare. Ca să nu-ţi faci probleme din 
cauza noastră, putem desemna dintre persoanele de încredere de aco-
lo pe aceia care ne cunosc. Mult noroc!” (256 î. Hr.)

La ce proces face referire izvorul de mai sus? Ce rol au jucat grecii în viaţa 
economică a epocii elenistice? [r]

orăşeni

despotul

pătura conducătoare
militară şi religioasă

ţărani

sclavi

greci

negreci

Structura societăţii elenistice

Stabiliţi, în cadrul căror categorii sociale se poate observa amestecul po-
pulaţiei greceşti şi orientale şi la care nu! Schiţa – ca orice model – a 

simplificat realitatea. Pe baza cunoştinţelor voastre, adunaţi acele părţi la care 
este evidentă simplificarea exagerată! [r]

ŞTiiNŢELE
„Autorul operei a întărit pe interior construcţia 
cu schele de metal şi pietre patrulatere, ciopli-

te, iar grinzile care legau toate acestea arătau de parcă au fost lucrate 
cu ciocanele ciclopilor. Vizitatorul uimit poate doar să presupună ne-
sigur ce cleşti, nicovale s-au utilizat şi de forţa a câţi muncitori a fost 
nevoie pentru realizarea unor astfel de bârne. [Autorul] a realizat mai 
întâi baza din marmură albă, pe aceasta a stat talpa colosului, mărimea 
acesteia a şi decis proporţiile statuii de zeu proiectate a avea înălţimea 
de şaptezeci de coţi [peste treizeci de metri]. Lungimea tălpii a depăşit 
înălţimea altor statui. Altfel ar fi devenit imposibilă mişcarea şi ridica-
rea unitară a celorlalte părţi ale operei. Fiecare parte a corpului a tre-
buit să fie turnată separat, apoi – ca etajele la construirea caselor – să 
fie aşezate una peste alta. (…) Astfel, încet, a ajuns la finalul lucrului, 
folosind 500 de talanţi de bronz şi 300 talanţi de fier, a creat un zeu 
egal cu zeul însuşi.” (Descrierea Colosului din Rhodos, făcută de Phi-
lon, mecanic grec din Alexandria)

Care erau cunoştinţele ştiinţifice şi care cele de specialitate de care era 
nevoie în vederea construirii Colosului? În afara cunoştinţelor de speciali-

tate, ce mai necesitau lucrările de construcţie? [r]Renumitul şurub de scos apă al lui Arhimede 
(287-212 î. Hr.), după desenul arhitectului roman 
Vitruviu

Reconstituiţi modul de funcţionare al 
acestei structuri! În ce domenii s-a putut 

utiliza descoperirea lui Arhimede. În ce măsu-
ră a transformat condiţiile de viaţă? Analizaţi 
relaţia dintre dezvoltarea tehnicii şi viaţa co-
tidiană! [O]

Colosul din Rhodos, una dintre cele şapte minuni 
ale lumii antice. Desen de reconstruire din Evul 
Mediu. Statuia din bronz, care se înălţa la intrarea 
în portul insulei, avea 30 m înălţime şi servea ca 
far

Studiaţi desenul! Se poate observa că 
numeroase detalii nu sunt fidele epocii. 

5
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„În general, astronomii numesc globul ca Univers, centrul său co-
incide cu centrul Pământului, iar raza sa este egală cu distanţa dintre 
Soare şi Pământ. O astfel de imagine s-a format în conştiinţa oameni-
lor. Dar lucrarea lui Aristarh din Samos conţine şi noi ipoteze. După el, 
Universul este multiplul celor descrise mai sus, stelele şi Soarele sunt 
nemişcate, în schimb Pământul se învârte în jurul Soarelui…” (Arhime-
de, Despre numărarea nisipului)

Harta lumii realizată de Eratostene (secolul III î. Hr.)

Comparând hărţile de epocă din manual, sta-
biliţi cum au evoluat cunoştinţele geografice 

ale grecilor de la Hecateu până în epoca elenisti-
că! Căutaţi explicaţiile economice şi politice ale 
schimbărilor! [O]

Statui din epoca elenistică: Femei care discută şi Gru-
pul statuar Laocoon

Comparaţi sculptura epocii elenistice cu arta 
epocii arhaice şi clasice (alegerea temei, 

mod de reprezentare)! [O]

Statuia luptătorului

Comparaţi reprezentarea 
sportivului cu operele cu 

teme asemănătoare din epoca cla-
sică (poziţia corpului sportivului, 
sentimentele sale, atmosfera reflec-
tată de statuie etc.)! [O]

Denumiţi, cu un neologism, viziunea asupra 
lumii, care pune în centru pământul, respec-

tiv soarele? Ce este revoluţionar în concepţia lui 
Aristarh? Comparaţi concepţia ştiinţifică din zilele 
noastre cu punctele de vedere ale lui Aristarh! [O]

9
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Destrămarea lumii polisului a avut influenţă şi asupra filosofiei. Dispariţia democraţiei polisurilor şi sistemele 
despotice nou apărute au însemnat noi provocări. În polis, pentru cetăţeanul educat, soarta omului era previ-
zibilă şi putea fi coordonată. Însă, în sistemele care au înlocuit democraţia, filosofia nu mai era preocupată de 
problemele comunităţii cuprinse în stat, deoarece în această epocă nu mai putea să o influenţeze. Oamenii simt 
că au devenit jucăriile sorţii. Filosofia oferă două feluri de soluţii. Epicur şi adepţii săi (de ex. Lucretiu) au propus 
să nu se implice în lucrurile care nasc dezordine şi recomandau individului să se bucure de partea plăcută a 
vieţii. Cei care îl urmau pe Zenon, stoicii (stoa = colonadă; aici îşi exprima Zenon părerile) au ales renunţarea la 
dorinţe, suferinţe, pentru ca opunându-se astfel lumii exterioare, individul să rămână liber în interior.

„Deci, moartea, de care se tem cel mai mult, nu ne interesează deloc, deoarece 
cât timp noi existăm, moartea nu e prezentă, iar atunci când vine moartea, noi nu 
mai suntem. (…) Deci, atunci când afirmăm că scopul vieţii este plăcerea, nu vor-
bim despre plăcerea orgiilor şi nici de plăcerea din căutarea desfătărilor, ci despre 
faptul ca trupul nostru să fie liber de durere, iar sufletul de tulburări.” (Epicur)

Ce arie de probleme discută autorul? Care poate fi motivul schimbării temei? Ce scopuri 
fixează textul? [r]

Comparaţi cuvintele filosofului şi ale poetului care-i exprimă ideile! Comparaţi cele în-
văţate despre religiile de mistere, cu acest text! În ciuda deosebirilor evidente, ce relaţie 

putem descoperi între cele două fenomene? [O]

„19. Poţi fi de neînvins, dacă nu te implici în lupte în care victoria nu depinde 
de tine.

Dacă vreodată vezi un om aflat în mare cinste, sau puternic, sau din alte motive 
foarte respectabil – ai grijă, sub influenţa aparenţei, nu-l considera fericit. Adevăra-
tul bine se află în lucrurile care depind de noi, deci faţă de oamenii respectabili nu 
îşi are loc nici invidia, nici gelozia. Tu nu vrei să fii comandant de oaste, preşedinte 
sau consul, ci un om liber. Iar la aceasta conduce un singur drum: dispreţuirea 
acelor lucruri care nu se află în puterea noastră.” (Epictet, Mic manual, secolul I d. 
Hr.)

Pe baza izvorului, stabiliţi care este scopul vieţii, conform stoicilor! Cum putem atinge 
acest scop? [O]

„Deci moartea nu este nimic şi nimeni să nu fie trist de asta 
Acum, după ce ştim că esenţa sufletului este trecătoare.
Pentru că aşa cum nu am suferit nicio problemă a trecutului…
La fel, nimic nu ne poate atinge pe noi apoi, când
Am dispărut, iar sufletul nostru, corpul nostru, din care
Am fost întruniţi, se despart. Se poate întâmpla orice…
Deci e de văzut că nu trebuie să ne temem de moarte,
Pentru cine nu mai e, nu suferă şi pentru el nu mai contează,
Dacă nici nu s-ar naşte niciodată, deoarece această existenţă scurtă,
Muritoare este urmată de nimicirea fără sfârşit.
De aceea, dacă întâlneşti pe cineva care se revoltă,
Că îi trezesc cadavrul şi îl aşteaptă distrugerea,
Sau corpul său va pieri prin foc sau de dinţii sălbăticiunilor
Este de ştiut că nu vorbeşte sincer, iar în interiorul inimii sale 
Se află ascunsă o oarecare îndoială, deşi nu ştie, afirmă
Că este capabil să simtă şi după moarte,
Pentru că nici el nu crede ceea ce spune şi întăreşte întruna (…)”
(Lucretius, Despre natură)

Epicur, filosof grec (342–270 î. Hr.). 
În contradicţie cu şcoala filosofică 
deschisă de Platon şi de Aristotel, el a 
organizat, cu cei care-i urmau ideile, 
o comunitate de prieteni izolată de lu-
mea exterioară 

Zenon, întemeietorul filosofiei stoice 
(335–263 î. Hr.). Preda în colonada 
agorei din Atena, de aici provine nu-
mele şcolii sale filosofice (stoa = co-
lonadă) 

Foaia de titlu a ediţiei greco-maghiare 
(Budapesta, 1943) a lucrării lui Epi-
tect

14

15

16

17

18

19
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SPAŢIUL ITALIEI – ÎNTEMEIEREA ORAŞULUI Italia 
este o peninsulă a Mării Mediterane, pe care aproape 
că o împarte în două, într-un bazin vestic şi unul es-
tic. Aşezarea sa este favorabilă, deoarece are o poziţie 
centrală pe principalele rute de circulaţie şi comerci-
ale ale Antichităţii. Pentru popoarele care trăiau aici, 
totuşi, uscatul era mai important. Explicaţia: zonele de 
ţărm nesegmentate ale Italiei erau mai puţin favorabile 
navigaţiei, în schimb, bazinele extinse ale peninsulei 
(de ex. Etruria, Latium) ofereau condiţii optime pentru 
cultivarea plantelor. 

Latinii, care aparţin grupului lingvistic indo-euro-
pean, au ajuns în Italia în timpul mişcărilor de popu-
laţie (aşa a fost, de exemplu, migraţia dorienilor) de la 
sfârşitul mileniului 2 î. Hr. S-au aşezat în Latium-ul 
aflat la sud de fluviul Tibru. Pe dealurile aflate de-a lun-
gul Tibrului, conform tradiţiei, în 753 î. Hr., au înteme-
iat Roma. 

INFLUENŢE GRECEŞTI ŞI ETRUSCE Două popoare au 
exercitat o influenţă mai importantă asupra dezvoltării 
Romei: etruscii şi grecii. Grecii, în urma colonizării, 
s-au stabilit în sudul Italiei şi în Sicilia (sec. VIII-VI î. 
Hr.). Influenţa culturii greceşti s-a resimţit în mod direct 
doar după cucerirea romană, dar, indirect, prin inter-
mediul etruscilor, a existat şi mai devreme.

Etruscii trăiau în Italia Centrală, în vecinătatea Ro-
mei. Au înfiinţat oraşele-state şi aveau o cultură urba-
nă dezvoltată. Au asanat mlaştinile şi pe terenul astfel 
câştigat s-a practicat cultivarea plantelor. Au atins un 
nivel ridicat şi în ceea ce priveşte prelucrarea metale-
lor. Au fost maeştri ai arhitecturii. Ei au utilizat pen-
tru prima oară, pe scară largă, bolta, iar romanii au 
preluat de la ei această tehnică. Pornind de la scrierea 
preluată de ei de la greci, romanii au creat alfabetul 
latin (scriere feniciano-greco-etrusco-latină). 

În fruntea oraşelor lor (de ex. Veii) se aflau regii, care 
guvernau împreună cu o aristocraţie puternică. O mare 
parte dintre simbolurile de putere ale romanilor sunt 

de origine etruscă (de ex. toga cu marginea purpurie, 
fasciile, sceptrul din fildeş ornamentat cu un vultur, tro-
nul). 

Şi viaţa lor religioasă a influenţat Roma. Cu oca-
zia înmormântărilor, etruscii organizau lupte, iar mai 
târziu romanii, după modelul acestora, au organizat 
luptele între gladiatori – fără conţinut religios. Rolul 
accentuat al prezicerilor la Roma poate fi explicat prin 
precedente etrusce. 

În secolul VIII î. Hr. a crescut puterea etruscilor, 
perioada de înflorire a civilizaţiei lor se situează în se-
colul VI î. Hr. Şi în fruntea Romei s-au aflat condu-
cători etrusci. Loviturile date de greci (sfârşitul sec. al 
VI-lea) au declanşat începutul decăderii lor. 

ROMA CONDUSĂ DE REGI Conform legendei, primul 
rege al Romei, Romulus, a fost urmat de alţi şase. Din-
tre ei, ultimii trei regi, de origine etruscă, sunt socotiţi a 
fi personaje istorice.

În structura gentilică a societăţii romane îşi găseau 
locul două categorii. Pătura conducătoare era formată 
din familiile deţinătorilor de pământ, patricieni (în-
semna: cei care provin dintr-un tată bun). Din rânduri-
le lor provenea organismul sfătuitor al regilor, senatul 
(sfatul bătrânilor). Ei erau militari, deoarece echipa-
mentul militar (cai, care de luptă) era scump. O catego-
rie aparte o reprezentau clienţii (protejaţii), cu o avere 
mai mică, care depindeau de patricieni şi se bucurau 
de sprijinul acestora. Datorau ascultare protectorilor 
lor şi îndeplineau diverse sarcini pentru ei. 

Plebeii (mulţimea) erau cei din afara organizării 
gentilice. Nu aveau drepturi cetăţeneşti, nu erau priviţi 
ca parte a poporului roman (Populus Romanus). Astfel, 
nu aveau nici drepturi politice. Ei sunt ţăranii care lu-
crează pe micile parcele, dintre ei s-a ridicat numărul 
mic de meşteşugari şi comercianţi.

Perioada regilor etrusci a fost favorabilă plebeilor. 
Marile lucrări (zidurile oraşului, asanarea mlaştinilor) 
au oferit comenzi, prilej de a munci, deci siguranţă 
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20. Istoria Romei de la întemeiere până în perioada republicii

Roma a fost întemeiată în jur de 753 î. Hr. de comunităţi latine de cultivatori de pământ şi de crescători de animale.
Cea mai mare influenţă asupra dezvoltării romanilor au exercitat-o grecii şi etruscii.
În fruntea societăţii se aflau patricienii ce dispuneau de pământ şi de drepturi politice. Majoritatea era formată din 
plebeii liberi, dar fără drepturi politice. O situaţie aparte o aveau cavalerii.
După alungarea regilor etrusci, Roma a devenit republică aristocratică.

105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   105 19/11/09   21:09:28



106 / Roma antică

materială. Schimbările din domeniul militar (creşterea 
importanţei pedestrimii) şi răspândirea armelor de fier, 
mai ieftine, au mărit rolul lor militar. 

REPUBLICA ŞI STRUCTURA STATULUI Conducătorii 
etrusci doreau să se sprijine pe plebei contra patricie-
nilor. Ca răspuns – profitând de slăbirea etruscilor – în 
jur de 510 î. Hr. patricienii l-au alungat pe rege (Tar-
quinius Superbus). Roma a devenit republică aristocra-
tică. 

Republica era condusă de magistraţi aleşi de cetă-
ţenii romani, adică de patricieni. Pentru a evita abuzu-
rile, ca şi în lumea greacă, aceeaşi funcţie era ocupată 
de mai mulţi în acelaşi timp (de obicei doi), astfel se 
controlau unul pe celălalt. Perioada pe care erau aleşi 
era, de obicei, de un an. Nu exista remuneraţie, de 
aceea doar cetăţenii cu avere puteau ocupa funcţii-

le care presupuneau mari cheltuieli. Astfel, corupţia a 
fost, în parte înlăturată.

În fruntea statului se aflau doi consuli. Pe timp de 
pace ei deţineau puterea supremă, pe timp de război 
conduceau armata. Rezolvau problemele împreună cu 
senatul. Membrii senatului erau cei mai respectabili 
capi de familie patricieni, la început erau 100 de mem-
bri, apoi 300, în perioada republicii. 

În caz de pericol capital, era ales un dictator, pe 
cel mult şase luni, care putea decide după cum consi-
dera că este mai bine în toate domeniile. Toată lumea 
trebuia să i se supună fără a-l contrazice. Dictatorul nu 
putea fi tras la răspundere nici mai târziu pentru ceea 
ce a făcut în timpul deţinerii funcţiei.

La începuturile republicii, la Roma, doar patricienii 
aveau o adunare a poporului. Aceasta însă, faţă de se-
nat, nu avea o influenţă importantă. 

arhiva

SPaŢiUL iTaLiEi –
ÎNTEMEiErEa OraŞULUi

„Dar după părerea mea, întemeierea unui oraş atât de în-
semnat ca Roma şi începutul celei mai întinse puteri, după 
cea a zeilor, se datorează mai ales destinului. Constrânsă 

prin silnicie să-şi încalce legământul de vestală, Rhea Silvia născu doi gemeni şi, 
fie din convingere, fie că socotea mai demn să pună pe seama unui zeu păcatul ei, 
atribui această paternitate incertă zeului Marte. Cu toate acestea, nici zeii şi nici 
oamenii n-au putut-o feri de cruzimea regelui, nici pe ea, nici pe copii. Vestala este 
aruncată în temniţă, iar copiii sunt condamnaţi din porunca regelui să fie azvârliţi 
în apa curgătoare a fluviului Tibru. Din milostivirea zeilor, Tibrul tocmai se revărsase 
peste maluri, formând bălţi, din care pricină nu se mai putea ajunge până la albia 
adevărată a fluviului. Cu toate că apa era stătătoare, slujitorii care duceau copiii 
sperau ca aceştia să se înece în bălţi. Crezând că în felul acesta duc la îndeplinire 
porunca regelui, au lăsat copiii la marginea mlaştinii, acolo unde se găseşte smochi-
nul Ruminalis [Rumina este zeiţa femeilor ce alăptează] – odinioară numit zice-se 
Romularis. Pe atunci, acele meleaguri erau pustietăţi întinse. Se spune că, după 
ce apa puţin adâncă a depus pe uscat albia plutitoare unde erau aşezaţi pruncii, o 
lupoaică împinsă de sete, care ieşise din codrii munţilor apropiaţi, auzind ţipetele 
copiilor, s-a abătut din drum spre ei şi, aplecându-se asupra lor, le-a dat să sugă cu 
atâta blândeţe, încât un cioban al turmei regeşti a găsit-o în vreme ce-i lingea. ” 
(Titus Livius, Istoria poporului roman de la fondarea oraşului, secolul I î. Hr.)

Pe baza izvorului, relataţi po-
vestea salvării lui Romulus şi 

Remus! Supravieţuirea cărei tradi-
ţii cultice poate fi demonstrată în 
această istorisire? În cadrul căror 
culturi mai întâlnim astfel de salvări 
miraculoase? Cum se raportează 
autorul la tradiţia legendară, la cre-
dibilitatea acesteia? [O]

Statuie de bronz etruscă (Himera) din secolul al V-lea î. Hr. şi simbolul Romei, lupoaica hrănindu-i pe Romulus şi Remus. Înălţimea ambelor 
opere este de 80 cm. Cei doi copii au fost aşezaţi sub statuia lupoaicei abia mai târziu, la sfârşitul Evului Mediu

Comparaţi cele două statui! La ce concluzii ajungeţi? [O]

1

3

2
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M a r e a  A d r i a t i c ă

Etrusci Latini

Puni Greci Terenuri cultivabile

E
T

R
U

R
I A

Tarquinii

Veii
Roma

LATIUM

S A B I N I

S A M N I Ţ I

Tarentum

S I C I L I A

Syracusa

M a r e a  I o n i c ă

M a r e a  T i r e n i a n ă

C
O

R
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A

S
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R
D

I N
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Cartagina

Im
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a 
po

pu
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ţii
lo
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ta

lic
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 s

fâ
rş

itu
l m

ileniului 2 î. Hr.

iNFLUENŢE GrECEŞTi Şi ETrUSCE

Italia la începuturi

Comparaţi condiţiile geogra-
fice (relief, climă, segmen-

tare, etc.) ale Eladei şi ale Italiei! 
Care pot fi urmările deosebirilor? 
Când şi de unde au sosit latinii? 
Stabiliţi, de care mişcări de popu-
laţie se poate lega migraţia latini-
lor! Ce culturi au influenţat Roma 
la începuturile istoriei sale? [r]

Luptători înfruntându-se, pe fresca unei camere de mormânt etrusce. Lupta era parte a ritualului de înmormântare

Cum a s-a păstrat în lumea romană această luptă rituală? [O]

4

5
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Cameră mortuară etruscă şi sarcofagul unei 
perechi

Pe baza imaginilor, trageţi concluzii 
asupra cultului mortuar etrusc! Ce va-

loare de izvor au camerele mortuare? [O]

Plăcuţe de aur: ele conţin acelaşi text cu scriere etruscă şi feniciană. 
Puteau să aibă acelaşi rol ca piatra de la Rosette, dar, din păcate, da-
torită proastei traduceri şi scurtimii textului s-a reuşit doar descifrarea 
parţială.

În ce măsură textele bilingve ajută la descifrarea unei scrieri? 
Amintiţi-vă care a fost importanţa pietrei de la Rosette? [O]

Alfabetul etrusc şi latin

Pe baza imaginii, stabiliţi la ce nivel al dezvoltării se 
afla scrierea etruscă? Care este legătura dintre semnele 

de scriere etruscă şi semnele latine? [C]

Cloaca Maxima, gura canalului de colectare a apelor reziduale din 
Roma, pe malul Tibrului

În dezvoltarea oraşului, care a fost rolul canalizării? Ce soluţii 
au adoptat romanii pentru a face un pod peste un anumit 

teren? [r]

6

7

8

9

10
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rOMa CONDUSĂ DE 
rEGi

„A separat bărbaţii demni de respect prin origine 
şi prin calităţile lor de bărbaţi înstăriţi, conform 
criteriilor de atunci privind averea şi, în acelaşi 

timp, care aveau copii, de cei fără nimic, slabi, josnici. Pe ultimii, aflaţi 
în situaţia mai nefavorabilă, i-a numit plebei; ceea ce înseamnă parcă 
am spune în greacă „cei ce ţin de demos”. Pe cei aflaţi într-o situaţie 
mai bună i-a numit „taţi” (patres), poate pentru că erau mai în vârstă 
decât ceilalţi, poate datorită copiilor, dar poate că datorită neamului 
lor deosebit sau datorită împletirii acestor împrejurări (…).

După ce Romulus a separat astfel pe cei puternici de cei slabi, a 
reglementat prin legi ce are de făcut fiecare parte. Patricienii se ocupă 
de sacrificii, cult, poartă funcţiile, împart dreptatea şi, păzind chesti-
unile privind oraşul, coordonează treburile publice împreună cu el. 
Plebeii sunt scutiţi de astfel de îndatoriri, deoarece nici nu se pricep, 
iar datorită faptului că sunt săraci, nici nu au timp să se ocupe de tre-
burile publice, în loc de asta lucrează pământul, se ocupă de turme şi 
execută treburile meşteşugăreşti ce aduc venituri (…)” (Dionysos din 
Halicarnas)

rEPUBLiCa Şi STrUC-
TUra STaTULUi

alegere
stat 

societate 

adunarea
poporului
patriciană

sfatul
bătrânilor (senat)
100 de membri

sfătuitor

control  
rege

co
m

un
ita

te
 d

e 
in

te
re

se

patricieni

familia patricienilor

clienţi

familia clienţilor
plebeii şi familiile lor

ginţi cei din afara ginţilor

Structura societăţii şi a statului în epoca regalităţii

Ce a stat la baza segmentării societăţii roma-
ne? Care erau organismele decizionale im-

portante şi cine putea participa la lucrările lor? Cu 
care categorie socială s-au aflat în opoziţie regii 
şi pe cine s-au putut sprijini? De ce este ciudată 
această situaţie? [r]

Conform izvorului, în ce grupe a împărţit 
Romulus locuitorii Romei? Caracterizaţi cele 

două categorii sociale! Care sunt corespondentele 
greceşti ale celor două grupe? În ce măsură este 
realist a lega împărţirea de numele lui Romulus? 
După autor, care a fost baza împărţirii? Apreciaţi 
valoarea de izvor a acestor puncte de vedere! Des-
părţiţi, în cadrul izvorului, elementele probabile 
de cele improbabile! Ce epitet foloseşte autorul 
pentru patricieni şi care pentru plebei? [O]

alegere stat 
societate

adunarea
poporului
patriciană

sfatul
bătrânilor (senat)
300 de membri

control,

legi   

dictator
(putere nelimitată

în situaţie
excepţională)

patricieni 

familia patricienilor

plebei

familia plebeilor

2 consuli
(comandant al

armatei,
guvernarea statului 
şi a magistraţilor)

numire

sclavi 

Structura societăţii şi statului roman la începuturile 
republicii

Care a fost baza structurării societăţii roma-
ne? Care au fost organele reprezentative im-

portante în luarea deciziilor şi cine putea participa 
la lucrările lor? Ce deosebiri remarcaţi faţă de epo-
ca regalităţii? Dezbateţi, cărei epoci a evoluţiei 
Atenei îi corespunde structura societăţii şi statului 
în epoca republicană timpurie? [r]

11

12

13
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În 510 î. Hr. a fost alungat din Roma ultimul rege roman, Tarquinius Superbus, şi a fost înfiinţată republica. Tradiţia 
legendară leagă evenimentul de istoria lui Brutus. Citiţi din Livius, discuţia asupra celor întâmplate analizaţi con-
ţinutul şi prezentarea acestuia! 

„În timpul taberelor permanente – aşa cum se întâmplă de obicei, mai ales în 
războaiele de durată şi mai puţin în cele ofensive – se acordau uneori permisii. 
Bineînţeles că de acestea beneficiau mai mult căpeteniile decât ostaşii de rând. 
Astfel, feciorii regelui îşi petreceau adesea vremea în chefuri şi ospeţe. La o 
astfel de petrecere dată de Sextus Tarquinius, la care lua parte şi Tarquinius Col-
latinus, fiul lui Egerius, veni vorba, printre altele, de matroane. Şi fiecare dintre 
ei şi-o lăuda pe a sa în toate felurile. La urmă, discuţia încingându-se, Collatinus 
spuse că nu-i nevoie de atâta vorbărie şi că numai în câteva ore se va putea şti 
la faţa locului cu cât e mai presus soţia sa, Lucreţia, faţă de celelalte. »Dacă 
avem cu adevărat sânge tineresc în vine, adăugă el, atunci, sus, pe cai şi ne 
vom convinge la faţa locului de adevăr.« (…) Au găsit-o pe Lucreţia în mijlocul 
gospodăriei sale, trebăluind cu hărnicie până seara târziu şi torcând caiere în-
tregi de lână împreună cu sclavele sale, în timp ce pe nurorile regelui le găsesc 
pierzându-şi vremea, împreună cu celelalte semene ale lor, la ospeţe luxoase. 
(…) Sextus Tarquinius fu cuprins de o poftă josnică de a o necinsti pe Lucreţia; îi 
aţâţau simţurile nu numai frumuseţea matroanei, dar şi sufletul ei curat. (…)

După câteva zile de la această întâmplare, Sextus Tarquinius, însoţit de un 
singur slujitor, fără ştiinţa lui Collatinus, a plecat la Collatia. Lucreţia l-a pri-
mit cu atenţia cuvenită unui asemenea oaspete, fără să bănuiască nimic. După 
cină, Sextus Tarquinius a fost condus în odaia de culcare a oaspeţilor. Înfier-
bântat de poftele trupeşti, când a văzut că în toată casa domneşte liniştea, toată 
lumea odihnindu-se, scoase sabia din teacă şi pătrunse în iatacul Lucreţiei care 
dormea. Acolo, punându-i o mână pe piept, o apasă cu putere spunându-i: 
»Nicio vorbă, Lucreţia! Sunt eu Sextus Tarquinius. În mână am sabia. Dacă scoţi 
un singur cuvânt, eşti moartă!« (…) după ce şi-a satisfăcut poftele, Tarquinius 
pleacă mândru de victoria obţinută asupra onoarei unei femei. (…) Lucreţia îşi 
înfipse în inimă pumnalul ascuns sub haină, se prăbuşi fără viaţă în strigătele 
disperate ale soţului şi tatălui ei.

În timp ce aceştia îşi plâng durerea, Brutus scoate din inima Lucreţiei pumna-
lul, din care picura sângele şi ţinându-l în faţă, rosteşte următoarele: Jur pe acest 

sânge atât de nevinovat, 
înainte de a fi fost pân-
gărit de fiul regelui şi vă 
iau martori şi pe voi, o 
zei, că voi urmări până 
la capăt pe Tarquinius 
Superbus, pe nelegiuita 
lui soţie şi pe nemernicii 
lui vlăstari şi-i voi stârpi 
de pe faţa pământului 
prin foc, prin sabie sau 
prin orice alt mijloc voi 
avea la îndemână şi că 
nu voi mai îngădui să 
mai fie regi la Roma, 
nici lor şi nici altora de 
acum înainte!” (Titus 
Livius: Istoria poporului 
roman de la fondarea 
oraşului, secolul I î. Hr.)

Puneţi alături tradiţia legen-
dară cu cele învăţate despre 

societatea epocii regalităţii (eveni-
mente, cauzele acestora, urmările 
acestora etc.)! [O]

Se presupune că acest bust de bronz îl 
reprezintă pe Brutus. De numele aces-
tui patrician faimos se leagă, în tradiţia 
romană, alungarea ultimului rege ro-
man, considerat tiran

Comparaţi caracteristicile 
sculpturii romane şi ale celei 

greceşti! În ce măsură este credibi-
lă tradiţia privind tirania ultimului 
rege? [O]

Mucius Scaevola în faţa lui Porsenna. 
Pictură a lui Van Dyck

(începutul secolului al XVII-lea)

Pictura reprezintă unul dintre 
evenimentele legendare ale 

luptei dintre etrusci şi romani. Că-
utaţi, cine a fost Mucius Scaevola şi 
Porsenna şi povestiţi întâmplarea? 
[r]

14

16

15
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PATRICIENI ŞI PLEBEI În secolele V-IV î. Hr. Roma a 
dus o serie de războaie în vederea obţinerii de noi te-
ritorii. În primele decenii ale republicii, treptat, a ob-
ţinut controlul asupra teritoriilor vecine, Etruria şi Lati-
um. Cuceririle au adus foloase tuturor romanilor. Prada 
de război şi grosul terenurilor a revenit patricienilor, 
dar şi plebeii au obţinut noi parcele. A sporit pământul 
public, aflat în proprietatea statului (ager publicus) – 
din acesta, prin închiriere, patricienii au obţinut mari 
suprafeţe.

A crescut întruna rolul plebeilor în lupte, deoa-
rece ei dădeau pedestrimea cu armament greu, care 
acum a ajuns să fie principala armă a armatei romane. 
Comercianţii bogaţi, meşteşugarii şi ţăranii puteau să 
pornească cu succes lupta pentru cea mai importantă 
cerere a lor, obţinerea cetăţeniei romane.

PRIMELE SUCCESE ALE PLEBEILOR Plebeii – profitând 
că era nevoie de forţa lor militară – ameninţau cu înte-
meierea unui nou oraş accentuând aceasta când s-au 
retras pe Muntele Sfânt aflat lângă Roma. Senatul a dat 
înapoi. S-a înfiinţat o funcţie specială pentru plebei, 
cea de tribun al poporului (494 î. Hr.). Tribunii aleşi 
anual reprezentau interesele plebeilor şi aveau câteva 
drepturi speciale: casa şi persoana lor erau inviolabi-
le şi aveau drept de veto (de anulare) asupra legilor 
şi măsurilor care păreau că ating interesele plebeilor. 
Pentru sprijinirea tribunilor poporului, plebeii au for-
mat propria adunare a poporului, unde îşi trimiteau 
reprezentanţii după unităţile teritoriale (circumscripţii) 
în care locuiau. 

La obţinerea egalităţii drepturilor, un pas important 
îl reprezintă apariţia legilor scrise, realizarea legilor ce-
lor XII table. Acestea, în cea mai mare parte, nu făceau 
deosebire între patricieni şi plebei. În loc de origine, în 
stabilirea pedepselor conta deosebirea de avere. Altfel 
erau judecaţi sclavii şi altfel oamenii liberi. Legile apă-
rau strict proprietatea personală. Asigurau o autoritate 
aproape nelimitată a capului familiei asupra membrilor 
familiei. În legi se găseau şi motive specifice practicii ju-
decătoreşti timpurii, ca principiul „dinte pentru dinte”. 

SUCCESELE PLEBEILOR Locul persoanei în societate a 
început să fie stabilit după avere, în loc de origine. Lo-
cuitorii oraşului au fost împărţiţi în cinci grupe (clase) 
în funcţie de avere. Această împărţire va sta la baza 
participării la armată. Prima clasă a dat cavalerii şi 
pedestrimea cu armament greu care reprezentau cele 
două forţe mai mari.

Odată cu noua împărţire a societăţii, a apărut o nouă 
adunare a poporului: de acum aceasta discuta legile. 

(S-a schimbat sfera de influenţă a adunării poporului 
patriciene.) La adunarea poporului se participa cores-
punzător cu unităţile militare. Cum în armată cel mai 
important loc îl ocupau cavaleria şi pedestrimea grea, 
prima clasă de avere era reprezentată cu mai multe 
unităţi, decât celelalte patru. Votau pe unităţi, astfel 
că cei mai avuţi ţineau în mână decizia în diversele ca-
zuri. (Împărţirea în funcţie de avere, în mod greşit, era 
atribuită de tradiţia romană, regelui Servius Tullius care 
a trăit mult mai devreme, de aici îi provine numele: 
constituţie tulliană.)

Transformările din modul de participare la viaţa po-
litică au dus la apariţia unei noi funcţii, cea de censor 
(443 î. Hr.). Censorii efectuau recensământul averii, 
împărţirea locuitorilor Romei în cele cinci categorii. Ei 
desemnau membrii senatului dintre capii de familie cei 
mai bogaţi şi dintre funcţionarii principali care şi-au în-
cheiat mandatul. Patricienii au înfiinţat această funcţie 
ca o compensaţie a privilegiilor pierdute. 

Accederea la pământ a plebeilor a fost favorizată 
de faptul că Licinius şi colegul său tribun au avut o 
tentativă de îngrădire a închirierilor din ager publicus 
(367 î. Hr.). Legea lor hotăra ca maximumul ce-i pu-
tea reveni unei singure persoane din ager publicus să 
fie de 500 de iugăre. Legea nu a fost respectată mai 
târziu. 

CUCERIREA ITALIEI După cucerirea provinciei Latium 
Roma s-a extins spre sud. După lungi lupte, a cucerit 
Capua. Aici ducea primul drum pietruit construit, Via 
Appia (după censorul Appius). Mai târziu, romanii au 
împânzit imperiul cu drumuri, care serveau în primul 
rând rosturilor militare, dar au contribuit şi la impulsi-
onarea vieţii economice. 

În vederea cuceririlor ulterioare, Roma a intervenit 
în conflictele dintre oraşele greceşti din Italia. Mai în-
tâi a ancorat pe acele teritorii, apoi a distrus rezistenţa 
celei mai importante colonii, Tarentum şi şi-a extins 
autoritatea asupra întregii Italii de Sud (războiul cu 
Tarentum, 282–272 î. Hr.) 

Romanii au încheiat câte un tratat cu fiecare oraş 
învins. Astfel acestea au devenit aliate ale Romei, dar 
înţelegerile asigurau unui oraş mai puţine drepturi, iar 
altuia mai multe. Datorită divizării, nu s-au putut ridica 
cu succes împotriva Romei. Această metodă (Divide şi 
stăpâneşte! = Divide et impera!) a fost utilizată în mod 
conştient de către romani. 

NOUA PĂTURĂ CONDUCĂTOARE În paralel cu cu-
cerirea Italiei, au fost, pe rând, demontate barierele 
care despărţeau pe patricieni de plebei. 

21. Lupta plebeilor pentru drepturi politice şi cucerirea Italiei

Roma republicană era condusă de patricieni: doar ei puteau ocupa diversele funcţii şi ei erau membrii senatului.
Pentru succesul cuceririlor era nevoie de sprijinul plebeilor, astfel, după o luptă îndelungată, şi-au obţinut drepturile.
În secolele IV şi III î. Hr. Roma a cucerit întreaga Peninsulă Italică.
Din patricienii şi plebeii bogaţi s-a format o nouă pătură conducătoare: nobilitas.
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Plebeii au avut acces la funcţiile diferitelor instituţii, 
ultimele fiind funcţiile de preoţi (300 î. Hr.). Ca urmare 
a cuceririlor, numeroşi sclavi au ajuns la Roma. Astfel, 
a devenit posibilă îndeplinirea unei cerinţe mai vechi a 
plebeilor: anularea sclaviei din datorie (326 î. Hr.). 

Dizolvarea opoziţiei patrician - plebeu este bine evi-
denţiată de faptul că din 287 î. Hr., hotărârile adunării 
poporului plebeilor sunt obligatorii pentru toţi locui-

torii Romei. De acum şi patricienii erau reprezentaţi în 
această adunare a poporului organizată pe baze teri-
toriale şi aici se discutau legile. (Importanţa celorlalte 
două adunări a poporului a scăzut, dar acestea nu au 
dispărut, ci au funcţionat în paralel.) Odată cu impune-
rea în totalitate a egalităţii de drepturi, a început con-
topirea dintre patricieni şi plebeii cu avere, formarea 
unei noi pături conducătoare, nobilitas. 

arhiva

PaTriCiENi Şi PLEBEi
patricieni plebei

cavalerie pedestrimea

războaie pentru obţinerea de terenuri

teritorii cucerite

ager publicus
parcelele
plebeilor

rămâne în
mâna

autohtonilor
Cuceririle şi societatea Romei

Pe baza schiţei, stabiliţi care categorii sociale erau în primul rând 
interesate de cuceriri şi care este cauza acestui lucru? În ce situaţie 

au ajuns locuitorii teritoriilor cucerite? [r]

PriMELE SUCCESE aLE PLEBEiLOr
„După ce dictatorul s-a întors victorios din 
război, în primul rând a propus senatului să 

chibzuiască asupra măsurilor ce trebuiau luate în privinţa debitorilor insolvabili. 
Propunerea i-a fost însă respinsă, el a ieşit din curie [clădirea senatului] şi a abdicat 
din funcţie. Atunci pe senatori i-a cuprins teama ca nu cumva ostaşii, odată trimişi 
la vatră, să nu înceapă din nou adunările clandestine şi conspiraţiile. [Senatul a vrut 
să trimită armata la luptă, să o scoată din oraş] (…) plebeii, fără ordinul consulilor, 
s-au retras pe Muntele Sfânt.

Acolo, fără vreun comandant, şi-au organizat o tabără dotată cu şanţuri de apăra-
re şi cu parapete şi au stat liniştiţi vreme de câteva zile, fără să întreprindă vreo ac-
ţiune militară, îngrijindu-se numai de aprovizionarea cu cele trebuincioase bunului 
trai, fără să atace pe cineva şi fără să fie atacaţi…

Atunci au început să discute căile înfăptuirii înţelegerii, hotărându-se ca plebeii 
să-şi aibă magistraţii proprii, care să fie sacrosancţi şi care să-i apere de consuli şi 
ca niciun patrician să nu poată căpăta această magistratură. Astfel au fost aleşi doi 
tribuni ai plebei.” (Livius)

„Într-o vreme, când în corpul omenesc nu exista armonia care există acum, şi 
când fiecare parte a sa îşi avea voinţa şi limba sa proprie, toate aceste părţi ale cor-
pului s-au revoltat împotriva stomacului, căruia ele îi poartă de grijă prin hărnicia, 
truda şi serviciile lor, în timp ce el, fără să se sinchisească de nimic, nu face altceva 
decât să se bucure de toate plăcerile care-i sunt oferite. De aceea ele au hotărât în 
ascuns ca nici mâinile să nu mai ducă mâncarea la gură, nici gura să nu mai pri-
mească ceea ce i se dă şi nici dinţii să nu se mai ostenească cu mestecatul. Numai 
că, voind să-l înveţe minte pe stomac în felul acesta, rând pe rând, toate organele şi 
întregul corp au ajuns într-o stare de slăbiciune îngrozitoare. Abia atunci şi-au dat 
seama mădularele că slujba stomacului nu e fără însemnătate; fiindcă el hrăneşte 
toate organele în aceeaşi măsură în care şi el e hrănit de ele (…)” (Livius, despre 
retragerea pe Muntele Sfânt)

Ce reprezintă corpul uman şi unele părţi ale corpului? Care sunt învăţămintele asemănă-
rii? Dezbateţi cum s-a raportat Livius la retragerea pe Muntele Sfânt! [O]

Din ce categorie socială pro-
venea majoritatea armatei 

romane? Ce problemă a dorit să re-
zolve dictatorul care se retrăgea? Ce 
rezultate au obţinut plebeii? Cum 
au obţinut succesele? Cărui lucru 
trebuiau să-i mulţumească pentru 
succes? Ce sferă de drept avea un 
tribun al poporului? [r]

Orator

Pe baza căror elemen-
te se poate afirma că 

este vorba de reprezenta-
rea unui orator? De ce a 
avut oratoria un rol atât de 
important în perioada re-
publicii? [O]

1

2

3

4
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„III. 1. Cine şi-a recunoscut datoria sau i s-a decis cazul, primeşte 30 de zile 
pentru executare. 2. După aceasta, creditorul poate pune mâna pe el. Trebuie adus 
în faţa judecătorului. 3. Dacă nu poate să îndeplinească pedeapsa, sau dacă, pe 
parcursul cazului, nimeni nu se pune chezaş pentru el, să-l ducă cu el cealaltă parte 
(persoana care a iniţiat procesul), să-l lege cu curea […]. 5. În acest timp mai are 
dreptul să se înţeleagă. Dacă nu se înţeleg, rămâne timp de 60 de zile în cătuşe. 
…După a treia duminică îl condamnă la moarte, sau îl vând străinilor, dincolo de 
Tibru.

IV. 2. Dacă tatăl îşi vinde fiul de trei ori ca sclav, fiul se va elibera de sub autori-
tatea tatălui.

VIII. 2. Dacă cineva îi rupe membrele altuia şi nu ajung la o înţelegere, să aibă 
parte de o pedeapsă asemănătoare. 9. Este un păcat capital dacă este păscută sau 
culeasă noaptea recolta ce apare din pământul arat cu plugul de cineva. Dacă făp-
tuitorul este major, va fi spânzurat. Cel ce nu e major, conform deciziei judecătoru-
lui, va fi biciuit, iar paguba plătită dublu.

14. În ceea ce priveşte hoţii prinşi asupra faptului, pe cei liberi îi biciuiesc şi îl 
dau sclav celui de la care a furat. Sclavii vor fi biciuiţi şi aruncaţi de pe stâncă. Co-
pilul imatur, conform aprecierii judecătorului, va fi biciuit, iar paguba va fi plătită 
de părinţi.” (Legea celor XII table)

Ce probleme reglementau le-
gile citate? Ce principii juridi-

ce se pot observa? Comparaţi Legea 
celor XII table cu legile lui Hammu-
rapi, Moise şi Dracon! [C]

STAT 

POPORUL ROMAN (din 451 î. Hr.)

patricieni

familia patricienilor

plebei

familia plebeilor
sclavi

adunarea
poporului
patriciană

adunarea
poporului

(pe baza averii)
(de la mijlocul

secolului
V î. Hr.)

adunare
a plebeilor

adunarea
poporului

(pe baze teritori-
ale) (din 287 

 î. Hr.)

alegere 

din 312 î. Hr.

şi plebei avuţi

sfatul
bătrânilor
(senatul)

300, apoi 600
de membri

2 consuli
(puterea
supremă)

numire dictator
(putere

nelimitată)

censor
(din 443 î. Hr.)

(recensământul
averilor)

tribun al poporului
(din 494 î. Hr.)
(drept de veto,

inviolabil)

alegere

Societatea şi statul roman în epoca 
republicii 

Faţă de perioada de început, 
în ce măsură s-a transformat 

sistemul de instituţii şi modul de re-
prezentare? Prezentaţi esenţa trans-
formării! Pe baza schiţei, prezentaţi 
rolul adunării poporului în perioada 
republicii romane! [r]

SUCCESELE PLEBEiLOr

5

6

„Senatul, la rândul lui, cu toate că are o putere aşa de mare, mai întâi în treburile 
publice este nevoit să dea atenţie mulţimii şi să ţină seama de popor, nu poate să 
ducă la capăt procesele cele mai importante şi mai mari şi pedepsirile pentru cri-
mele împotriva statului, pentru care urmează pedeapsa cu moartea, dacă poporul 
nu întăreşte hotărârea. (…)

De asemenea, la rândul lui, poporul este dependent de senat şi trebuie să ţină 
seama de el atât în treburile publice, cât şi în cele private. (…) De asemenea, cetăţe-
nii se abţin să se opună planurilor consulilor, pentru că în campanii, fiecare în parte 
şi toţi în general, cad sub puterea lor.

Pentru că fiecare parte are o astfel de putere de a vătăma sau de a colabora cu 
celelalte, unirea lor se dovedeşte potrivită în toate împrejurările, încât nu este cu 
putinţă să se găsească o formă de constituţie mai bună decât aceasta. Când vreo 
teamă ameninţând din afară îi sileşte să se unească şi să se ajute unii pe alţii, atunci 
se arată puterea acestei constituţii. (…) Când însă, eliberându-se de primejdiile din 
afară, cetăţenii trăiesc în bunăstare şi în bogăţiile dobândite din victorii, se bucură 
de prosperitate şi, lăsându-se corupţi de linguşiri şi de trândăvie, se dedau la excese 
şi la trufie, atunci mai ales se poate vedea că statul găseşte el însuşi leacul. Deoare-
ce când unul dintre factorii constituţiei ambiţionează să se umfle şi caută să domine 
mai mult decât se cuvine, este limpede că, nefiind niciunul de sine stătător, cum 
am spus şi mai înainte, şi planul fiecăruia putând fi împiedicat şi respins de ceilalţi, 
niciunul dintre factori nu se umflă şi nici nu se îngâmfează.” (Polybios)

Care componente ale statu-
lui roman sunt evidenţiate de 

către Polybios? În ce vede istoricul 
grec cea mai înaltă calitate a struc-
turii statului roman? [r]

7
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Cartagina 
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P y r r h u s

Capua
CAMPANIA

Messana

Expansiunea Romei

Puni

Greci

Italia în prima jumătate
a secolului al III-lea î. Hr.

Pe baza hărţii, faceţi cunos-
cut cursul cuceririlor romane! 

Pe cine şi când au învins romanii? 
Care a fost scopul cuceririlor? Ce 
au obţinut? În ce mod a influenţat 
situaţia Romei expansiunea sa teri-
torială? [r]

8

„[Pyrrhus] a fost împins în nişte locuri neprielnice desfăşurării călărimii sale şi, 
la un râu mlăştinos şi dificil, pe unde elefanţii nu puteau trece, ca să se unească cu 
falanga. Acolo mulţi dintre soldaţii săi au fost răniţi şi mulţi au căzut morţi, doar 
căderea nopţii a pus capăt luptei. A doua zi, a manevrat ca să dea lupta la şes, ca 
să arunce în luptă şi elefanţii. (…) Iar romanii, nemaiavând posibilitatea de a evita 
pe duşman, au trebuit să-l atace în front, pe un teren de şes. Şi, grăbindu-se să res-
pingă pe hopliţi mai înainte de a veni la atac elefanţii, romanii dădeau lupte grele 
cu săbiile împotriva suliţelor duşmane şi, necruţându-se pe ei înşişi şi dorind numai 
să provoace răni şi să răstoarne pe duşmani, ei nu dădeau nicio atenţie propriilor 
suferinţe. După o îndelungată luptă, se spune că respingerea romanilor a început în 
punctul în care se găsea Pyrrhus. Dar cel mai mult a contribuit la derută impetuo-
zitatea şi forţa elefanţilor, deoarece romanii nu puteau să-şi arate vitejia în luptă, ci 
socoteau că trebuie să se retragă, ca şi când s-ar fi găsit în prezenţa revărsării unui 
val sau zguduirii unui cutremur, de aceea nu au aşteptat moartea sigură (…) ci au 
luat-o la fugă până la tabără.

După despărţirea celor două armate, se zice că Pyrrhus a spus unuia care-l felici-
ta pentru victorie: »Dacă vom mai repurta încă o astfel de victorie asupra romanilor, 
vom pieri cu totul.«” (Plutarh, Vieţi paralele. Pyrrhus)

Parte din 
Via Appia

Structura drumului roman

Prezentaţi cum îşi constru-
iau romanii drumul! Preci-

zaţi ce rol au avut drumurile în 
viaţa imperiului! [r]

Pe baza textului, stabiliţi ce 
semnifică expresia „victorie ca 

a lui Pyrrhus”! De ce Pyrrhus a fost 
influenţat mai mult de pierderi decât 
romanii? Cu care parte simpatizează 
autorul? Pe baza căror fragmente se 
poate trage această concluzie? [r]11

10

9

CUCErirEa iTaLiEi
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De-a lungul studiilor noastre, doar istoria unor popoare am cunoscut-o amănunţit, despre altele aflăm doar infor-
maţii reduse. Aşa sunt celţii. Nu la mult timp după cucerirea oraşului Veii, Roma, aflată în ascensiune şi cuceritoa-
re, s-a aflat faţă-n faţă cu un trib celtic: galii. Celţii erau formaţi din mai multe triburi şi au pornit în diferite direcţii 
de pe teritoriul de azi al Franţei, în speranţa obţinerii de noi teritorii şi de noi prăzi. (Au ajuns şi pe teritoriul ţării 
noastre.) Galii celţi au trecut Alpii şi s-au aşezat în valea fluviului Pad. De aici, trupele lor în căutare de pradă au 
tăbărât asupra Etruriei în 387 î. Hr., apoi asupra Romei. Romanii au suferit o înfrângere grea în faţa lor la Allia, un 
afluent al Tibrului, şi s-au retras. După aceasta, galii au ocupat şi Roma, exceptând Capitoliul. Spre norocul Romei, 
galii au fost atacaţi acasă la ei, în valea Padului şi de aceea atacatorii s-au retras la fel de rapid cum au tăbărât 
asupra Romei. Să-i cunoaştem ceva mai bine pe galii care au învins Roma!

„Oraşele, înspăimântate din cauza dezordinii provocate de înaintarea rapidă, 
au pus mâna pe arme, populaţia fugea, iar galii, pe unde treceau, dădeau de ştire 
strigând că merg spre Roma. Armata lor cu cavaleri şi pedestraşi întinsă pe lung, ce 
se revărsa pe o mare lăţime, ocupa un teritoriu de nemăsurat.” (Liviu despre galii 
care au atacat Roma)

„Galii, populaţie celtică, din pricina mulţimii lor, şi-au părăsit ţara care nu era 
îndestulătoare să-i hrănească pe toţi şi au pornit în căutarea alteia. Fiind mai multe 
zeci de mii de bărbaţi tineri şi războinici şi ducând cu ei mai multe zeci de mii de 
copii şi de femei, unii s-au revărsat spre Oceanul de Apus şi, trecând munţii Rhipai, 
au pus stăpânire pe ţărmul Europei, iar ceilalţi şi-au statornicit locuinţele între mun-
ţii Pirinei şi Alpi, în apropiere de senoni şi bituricşi, unde au locuit mai multă vreme. 
Mai târziu, gustând pentru prima oară vin adus din Italia, atât de tare s-au minunat 
de această băutură şi şi-au ieşit din minţi din pricina acestei plăceri nemaipomenite, 
încât, punând mâna pe arme şi luând cu ei tot poporul, au pornit spre Alpi şi au că-
utat acolo pământul care produce un astfel de rod, iar celelalte ţinuturi le socoteau 
lipsite de roade şi neprielnice.” (Plutarh, Vieţi paralele. Camillus)

 Pe baza celor două texte, reali-
zaţi o imagine a relaţiilor eco-

nomice şi sociale din lumea galică! 
Suprapuneţi datele oferite de Plu-
tarh şi cele de pe schiţa hărţii! [C]

Roma

S L A V
I

G
E

R
M

A
N

I

S
C I Ţ I

sec. VI î.Hr. sec. IV î.Hr.

sec. V î.Hr. sec. III î. Hr.

PATRIA

CELŢ ILOR
G A L I

I B E R I

Migraţia celtică

Care ar fi cauzele migraţiei unui popor? Cu ajutorul hărţii, prezentaţi unde trăiau galii! Urmăriţi-le drumurile! Ce factori au 
determinat direcţiile migraţiei? Unde am mai întâlnit un fenomen asemănător? [r]

12

14

13
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PRIMUL RĂZBOI PUNIC (264–241 î. Hr.) Cartagina, 
întemeiată de fenicieni (puni), bazându-se pe puterni-
ca sa flotă comercială, stăpânea bazinul vestic al Mării 
Mediterane. Terenurile erau lucrate cu sclavi, astfel că 
lipsea o ţărănime puternică, ceea ce la Roma repre-
zenta baza armatei. De aceea în Cartagina s-a format 
o armată de mercenari, care era condusă de dinastiile 
conducătorilor de mercenari.

După ce Roma a devenit stăpână a Italiei, extinde-
rea sa spre Sicilia a lovit în interesul imperiului ce se 
baza deja pe comerţ. Pentru stăpânirea acestei insule 
a pornit primul război punic (264–241 î. Hr.). Pe uscat 
armatele romane aveau superioritate, iar pe mare flo-
ta Cartaginei. În final, romanii au câştigat teren şi pe 
mare, cu ajutorul unei noutăţi tehnice (podul mobil). 
Roma a impus condiţii de pace grele: a primit Sicilia şi 
a cerut oraşului învins, ca despăgubire, o sumă mare.

În Sicilia romanii au organizat prima provincie. Lo-
cuitorii ei plăteau impozit statului roman, iar magistra-
ţii de aici erau numiţi de Roma. Aceşti magistraţi erau 
aleşi pe un an, dintre cei care, anterior au ocupat o 
funcţie la Roma. 

AL DOILEA RĂZBOI PUNIC (218–201 î. Hr.) Odată 
cu ocuparea Hispaniei, forţa Cartaginei a crescut din 
nou. Hannibal, aflat în fruntea armatei, a pătruns în 
Italia dinspre nord, ca să poată ataca Roma împreu-
nă cu galii. Cu preţul unor mari greutăţi a trecut Alpii 
şi a dat mai multe lovituri romanilor surprinşi. Însă, 
prin înrolarea ţărănimii, romanii au reuşit să trimită 
noi armate împotriva lor. Talentatul comandant militar 
roman Cornelius Scipio a trecut în Africa împreună 
cu trupele sale, ca să-l atragă după el pe comandantul 
cartaginez. Nu s-a înşelat, Cartagina şi-a chemat co-
mandantul militar acasă, iar acesta a fot nevoit să-şi 
lase în Italia o parte dintre trupe. În fruntea armatei 
sale împuţinate, Hannibal a suferit o înfrângere deci-
sivă la Zama (202 î. Hr.). 

Cartagina şi-a pierdut definitiv statutul de mare pu-
tere, autoritatea sa s-a mai extins doar asupra oraşului 
şi a zonei de lângă. Flota i-a fost luată, a putut păstra 
doar zece corăbii. A fost obligată să plătească o mare 
sumă de bani ca despăgubire de război (1000 de talanţi 
timp de 50 de ani). Roma a devenit singurul stăpân al 
bazinului de vest al Mării Mediterane.

Al treilea război punic (149–146 î. Hr.) n-a mai avut 
o miză reală pentru Roma. A distrus Cartagina apărată 
în mod eroic până la ultimul om datorită unui război 
pornit fără permisiune. 

Roma ce stăpânea bazinul vestic al Mării Medite-
rane a început cucerirea statelor elenistice aflate în 
criză. În bătălia de la Pydna (168 î. Hr.) a învins armata 
macedoneană, apoi au organizat Macedonia ca pro-
vincie. În scurt timp, sub denumirea de Achaia, şi Elada 
a devenit provincie. 

CONSECINŢELE SOCIALE ALE CUCERIRILOR Înfiinţa-
rea marelui imperiu a adus păturii conducătoare din 
Roma putere şi venituri ridicate. Proprietarii de pă-
mânt, care deţineau conducerea politică,ordinul sena-
torial şi-au sporit averea prin terenuri luate din ager 
publicus. Au apărut marile proprietăţi (latifundii).

Din provincii se îmbogăţeau în primul rând comer-
cianţii: pe lângă folosul din comerţ un mare venit era 
asigurat de impozite. Negustorul bogat plătea statului 
(câteodată pe câţiva ani înainte) impozitul stabilit pe 
provincie. Frecvent dădea locuitorilor un împrumut cu 
dobândă mare pentru impozit. Potrivit legilor Romei, 
cei care se ocupau cu negoţul, cu impozitele nu pu-
teau ocupa funcţii. Astfel, în societate s-a individua-
lizat o categorie înstărită, dar care nu putea participa 
direct la politică, cavalerii. 

Ca urmare a campaniilor militare victorioase, în Ita-
lia au fost aduşi zeci de mii de sclavi, astfel că preţul lor 
a scăzut. Folosirea forţei de muncă ieftine, cu o bună 
coordonare, a devenit avantajoasă. S-a răspândit tot mai 
mult sclavia. Marea proprietate ce folosea avantajele 
muncii cu sclavi a reprezentat o concurenţă serioasă 
pentru gospodăriile mici ale ţăranilor. Multe familii de 
ţărani au decăzut, şi-au pierdut pământul.

Ţăranii au rămas în afara pieţei şi din cauza cere-
alelor venite din provincie, pe lângă concurenţa ma-
rilor proprietăţi. Problema a fost accentuată de faptul 
că armatele lui Hannibal le-au distrus gospodăriile, cu 
miile. În acelaşi timp, odată cu creşterea imperiului, 
serviciul militar a devenit tot mai greu pentru ţărănime. 
Datorită luptelor desfăşurate în regiuni tot mai îndepăr-
tate, nu au mai putut să-şi lucreze pământul.

Ţăranii îndatoraţi, care şi-au pierdut pământul, 
s-au mutat la Roma, în speranţa unor noi posibilităţi 
de supravieţuire. Astfel s-a format o nouă categorie 
socială, proletariatul antic care lucra în ateliere, sau 
desfăşura munci de ocazie. O parte dintre ei au sporit 
mulţimea celor fără căpătâi şi care puteau fi folosiţi în 
diverse scopuri politice de către oricine beneficiind 
de anumite avantaje. Dacă era nevoie, îşi vindeau şi 
votul.

Decăderea păturii ţărăneşti nu a fost doar o proble-

22. Criza republicii

În trei războaie Roma a învins Cartagina, rivala sa, astfel a devenit stăpâna bazinului de vest a Mării Mediterane. Apoi 
a atacat statele elenistice. Ca urmare a cuceririlor, s-a întărit şi ordinul senatorilor şi cel al cavalerilor. 
În acelaşi timp a decăzut o parte importantă a ţărănimii, a apărut proletariatul antic. Acesta a pus în pericol ordinea 
internă a republicii şi forţa sa militară.  Fraţii Gracchus au încercat să rezolve problemele prin împărţirea pământului, 
dar au pierdut în faţa ordinului senatorilor. La Roma, lupta pentru putere dintre ordinul senatorilor şi partidul popularilor 
semnala criza republicii.
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mă socială, ci şi una militară: la Roma puteau fi soldaţi 
doar cei care aveau pământ. 

REFORMELE LUI TIBERIUS GRACCHUS Cea mai evi-
dentă trăsătură a crizei tot mai adânci a fost distruge-
rea ţărănimii. Desigur, că la început soluţia a constat 
în refacerea vechii situaţii a ţărănimii. Tribunul Tiberius 
Gracchus (133 î. Chr.) a înnoit legea agrară a lui Lici-
nius, care limita mărimea terenului ce putea fi închiriat 
din ager publicus. În cazul punerii în practică a acestei 
legi, o parte însemnată din latifundii revenea în propri-
etatea statului. Tribunul dorea ca aceste terenuri să fie 
împărţite către ţărani, sub formă de mici proprietăţi. 

Reforma sa s-a lovit de opoziţia violentă a ordinului 
senatorilor. Când, în vederea aplicării reformei agrare, 
Tiberius Gracchus – încălcând legile republicii – a dorit 
să devină tribun şi în anul următor, în luptele de stradă 
ce au izbucnit a fost omorât împreună cu 300 de adepţi. 
Ritmul reformei a stagnat. Politica lui Tiberius Gracchus 
a fost continuată de fratele său, Caius Gracchus (123 î. 

Hr.). Avea convingerea că, pentru a obţine rezultate, 
trebuia să-şi asigure un ajutor social substanţial, ast-
fel, sprijinindu-se pe cavaleri, şi-a pornit atacurile 
contra ordinului senatorilor. Dorea ca pe o parte din 
cei fără pământ să-i colonizeze în provincia Africa. 
Măsurile lui Caius au aţâţat şi mai tare spiritele ceea 
ce a dus la conflicte sângeroase. Caius s-a sinucis. 

ACCENTUAREA CONFLICTELOR În locul rezolvă-
rii, conflictele din secolul II î. Hr. au devenit tot mai 
sângeroase (de ex. la prăbuşirea lui Caius Gracchus 
au murit cca 3000 de persoane) marcând o etapă pre-
mergătoare a războiului civil. S-au format două grupări 
politice care doreau să se distrugă reciproc: optimaţii, 
reprezentau ordinul senatorilor şi popularii erau legaţi 
de cavaleri. Ordinul senatorilor dorea să obţină spriji-
nul poporului prezentându-se ca apărător al tradiţiilor 
republicane, iar popularii doreau să câştige poporul ca 
apărător al său. În realitate, ambele grupări doreau să 
obţină puterea. 

arhiva

PriMUL rĂZBOi PUNiC
(264–241 î. hr.)

Roma

Ostia

Tarentum

Syracusa

M a r e a  I o n i a n ă
Cartagina

Capua

Messana

Teritoriu roman

Teritoriu punic

Teritoriu obţinut în război

M
a r e a  A d r i a t i c ă

M a r e a  T i r e n i a n ă
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Primul război punic 

Pe baza hărţii, caracterizaţi 
situaţia părţilor aflate faţă-n 

faţă! Ce posibilităţi de desfăşurare 
politică mai aveau oraşele greceşti 
independente? Care a fost rezultatul 
cel mai important al războiului? [O]

1
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H I S P A N I A
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S c i p i o  

H a n n i b
a l

Teritoriu roman Victorie romană

Teritoriu punic Victorie punică

Capua

Carthago Nova

Cartagina

Cannae
      216 î. Hr.

P i r i n e i

Zama
202 î. Hr.

GALI

Roma

Teritorii obţinute în război

Teritorii obţinute până la mijlocul secolului al II-lea î. Hr.

„… romanii se apropiau de ţărmurile Siciliei (…) Însă navele lor erau prost con-
struite şi se mişcau greu, de aceea unul dintre ei le puse, spre a fi folosite în lupte, 
acele instrumente care mai târziu au fost numite „corbi”. Ele erau întocmite astfel: 
la proră era pusă vertical o bârnă rotunjită, lungă de patru stânjeni şi groasă de trei 
palme. Această bârnă avea în vârf un scripete, iar în jurul ei era pusă o scară făcută 
din scânduri transversale şi prinsă în cuie, lată de patru picioare şi lungă de şase stân-
jeni. (…) Scara avea şi parapet de-a lungul celor două laturi, înalt până la genunchi. 
La capătul bârnei era pus un fel de pisălog de fier ascuţit şi cu un inel în vârf. (…) 
De acest inel era legat odgonul cu care, în momentul când corăbiile erau gata să se 
ciocnească, ridicau corbii cu ajutorul scripetelui de pe bârnă şi îi lăsau să cadă pe 
puntea corăbiei duşmane, uneori în direcţia prorei, alteori în laturi, făcând o mişcare 
de rotire, pentru a evita ciocnirea unei corăbii inamice care ataca din flanc. Când 
corbii se înfigeau în scândurile punţilor şi legau corăbiile una de alta dacă acestea 
erau alăturate, soldaţii romani săreau din toate părţile, iar dacă erau apropiate numai 
cu prora una de alta, ei năvăleau trecând doi câte doi în şir chiar pe corbi.

Cartaginezii, plini de bucurie, porniră în grabă cu o sută treizeci de corăbii, 
dispreţuind lipsa de experienţă a romanilor, înaintau toţi cu prorele întoarse spre 
duşmani ca la o pradă sigură, fără să se mai aşeze în ordine de luptă.

Însă când corăbiile care se apropiaseră pentru atac erau prinse fără greş cu „cor-
bii”, pe când soldaţii romani, trecând repede pe aceştia, începură lupta pe punţile 
corăbiilor; o parte dintre cartaginezi fură ucişi, iar alţii, înspăimântaţi de această 
întâmplare, se predară. Lupta se desfăşura întocmai ca o bătălie pe uscat.” (Istoricul 
grec Polybios)

Navă romană de război

Comparaţi imaginea cu cele de la paginile 54 şi 76 
ale manualului! Cât de mult se deosebeşte corabia 

romană de cele greceşti? Pe baza basoreliefului şi a descri-
erii lui Polybios, reconstruiţi modul de desfăşurare al unei 
lupte navale! De la cine au preluat romanii meşteşugul 
navigatului şi în ce măsură au dezvoltat pe mai departe 
lupta navală? [C]

Pe baza descrierii, realizaţi 
un desen de reconstrucţie al 

„corbului”! Realizaţi un rezumat al 
bătăliei navale în care deja utilizau 
corbul! De ce a adus corbul victoria 
pentru romani? [r]

aL DOiLEa rĂZBOi PUNiC 
(218–201 î. hr.)

Cu ajutorul hărţii, urmăriţi evenimentele din război! De ce a fost o hotărâre strategică bună din partea lui Hannibal ca să atace 
Italia dinspre nord, iar din partea lui Scipio să mute locul conflictului în Africa? Care sunt asemănările în tactica celor doi co-

mandanţi militari? Care sunt consecinţele victoriei Romei? [O]

2

3

4
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„(…) Hannibal a dat poruncă armatei să fie pregătită, el, împreună 
cu câţiva comandanţi ai săi a călărit pe un deal cu panta lină, de acolo 
privea spre duşmanii aranjaţi în formaţie de luptă. Când un coleg co-
mandant cu el, pe nume Gisco, a spus că este uimitor numărul duşma-
nilor, Hannibal a răspuns cu o faţă serioasă: »Ceva ţi-a ocolit atenţia, 
Gisco, ceva ce este şi mai uimitor!«. Apoi, când cartaginezul a întrebat 
despre ce e vorba, a răspuns: »Faptul că, în acea mulţime, nu e nimeni 
pe care să-l cheme Gisco.« Comentariul glumeţ i-a luat pe toţi pe ne-
aşteptate şi au început să râdă tare, iar când au coborât de pe deal au 
spus tuturor comentariul glumeţ al lui Hannibal.”

Care a fost scopul lui Hannibal când a făcut precizarea glumeaţă? Ce efect 
a obţinut? [O]

Fazele bătăliei de la Cannae

Pe baza schiţei, prezentaţi desfăşurarea bătăliei! Stabiliţi, de ce este impor-
tantă bătălia de la Cannae în istorie? [O]

Reprezentarea unor elefanţi de luptă pe o farfurie

De ce au folosit elefanţi de luptă Pyrrhus 
şi Hannibal? Cercetaţi, care era metoda de 

apărare în faţa elefanţilor? (Bibliografie: John War-
ry: Arta militară în lumea clasică) [C]

Romani

Puni

castru roman mai mare
castru roman mai mic

armata de bază 

cavalerie

avangardă
gali

gali
iberi

iberi

pârâu l  Au l id
us

cavaleria grea

cavaleria uşoară

cavaleria uşoară

cavaleria

Cannae

prima tabără
a lui Hannibal

a doua tabără
a lui Hannibal

Prima situaţie

A doua situaţie A treia situaţie

călăreţii lui Hasdrubal
călăreţii lui Hasdrubalpedestrimea romană

Soldaţi romani pe un basorelief

Armura completă romană este alcătuită în primul rând din scut (…) 
Scutul este format din două scânduri unite cu clei şi pe faţa din afară 
este acoperit cu pânză, apoi cu piele de viţel. La marginea de sus şi de 
jos are întăritură de fier, prin care este asigurat împotriva loviturilor cu 
tăişul sabiei şi se poate sprijini pe pământ (…) Pe lângă scut, poartă şi o 
sabie (…) ea are un vârf deosebit de bun pentru împuns şi tăiş puternic 
în amândouă părţile, pentru că lama ei este tare şi rezistentă. Pe lângă 
acestea au două suliţe, cască de bronz şi armură pentru fluierul picio-
rului” (Istoricul grec Polybios despre pedestrimea grea romană)

Prezentaţi armamentul soldatului roman! Comparaţi descrierea cu ima-
ginea! Comparaţi armamentul hoplitului grec cu a pedestraşului roman! 

[r]

6
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7
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„Modul de cantonare al romanilor este următorul: După ce a fost 
ales locul potrivit pentru tabără, cortul generalului ocupă punctul cel 
mai potrivit pentru o vedere generală şi pentru transmiterea ordinelor. 
Punându-se un steag în locul unde urmează să se înalţe acesta, se mă-
soară în jurul steagului un pătrat, astfel încât toate laturile să fie depăr-
tate de steag la o sută de picioare, deci suprafaţa să fie de patru sute de 
picioare. Pe o singură latură a acestei figuri, aceea care pare cea mai 
lesnicioasă pentru aprovizionarea cu apă şi nutreţ, sunt aşezate legiu-
nile romane (…)” (Istoricul grec Polybios)

Comparaţi descrierea din epocă cu desenul reconstrucţiei! Dintre deta-
liile ce apar în descriere, identificaţi cât mai multe şi pe desen! Pe baza 

izvorului, stabiliţi care erau condiţiile naturalo-geografice ale alegerii locului 
castrului! [r]

Castru roman

De ce acordau romanii o atenţie deosebită întăririi castrului? [O]

CONSECiNŢELE SOCiaLE aLE 
CUCEririLOr

„Acum voi vorbi despre uneltele cu care 
este lucrat pământul. Unii le împart în 
două categorii: oameni şi uneltele care 

ajută oamenii, fără de care nu se poate lucra pământul. Alţii împart în 
trei grupe lucrurile necesare agriculturii: unelte vorbitoare, pe jumătate 
vorbitoare şi mute. De cele vorbitoare ţin oamenii, de cele pe jumătate 
vorbitoare animalele de tracţiune, de cele mute căruţele (…)

Sclavul să nu fie nici temător, nici curajos. Cei, pe care îi punem 
deasupra lor, să fie puţin mai educaţi şi mai şlefuiţi, oameni de treabă 
şi ceva mai în vârstă decât ceilalţi. Ceilalţi se supun mai uşor unora 
ca aceştia, decât unora mai tineri, dar este şi mai bine ca cei care îi 
conduc pe restul să se priceapă la agricultură. Nu este destul, dacă dau 
ordine, dar trebuie să şi muncească, ca să poată fi imitată munca lor şi 
să vadă că cu drept este pus deasupra lor cel care se pricepe mai bine 
la lucru. Nu este voie a se permite, dacă obţin acelaşi rezultat, să îi 
oblige la muncă pe ceilalţi prin bătaie, decât prin vorbă. Să nu se obţi-
nă mai mulţi sclavi din acelaşi neam, de aici pornesc certuri casnice.” 
(Varro, scriitor roman)

Cum îi priveşte Varro pe sclavi? Comparaţi ideile sale cu relaţiile cunos-
cute la greci! Care este scopul autorului? Cu ce mijloace doreşte să îl 

atingă? [r]

Râşniţă provenind de la Ostia, portul Romei

Pe baza basoreliefului, explicaţi modul de 
funcţionare al râşniţei! Cu ajutorul atlasului, 

stabiliţi de unde putea ajunge grâul la Ostia! Cum 
a influenţat acest lucru situaţia ţărănimii din Italia? 
[O]

Strugurii culeşi sunt călcaţi în picioare

Comparaţi cultivarea cerealelor şi a viţei de 
vie în Antichitate! Puncte mai importante: 

utilizarea uneltelor, nevoia de forţă de muncă, 
cheltuieli, beneficiu sperat. Adunaţi fragmente ca-
racteristice din operele autorilor antici care s-au 
ocupat de cultivarea viţei de vie! [O]
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plebei (comercianţi, ţărani) patricieni

impozite

nu pot ocupa
funcţii politice

funcţii politice
conducătoare

latifundii

proletariat antic ordinul cavalerilor ordinul senatorilor

PARTIDUL POPULARILOR OPTIMAŢII

Conflicte şi partide politice în Roma
în secolul II î. Hr.

Urmăriţi schimbările din socie-
tate! Ce relaţii pot fi observate 

între categoriile sociale şi grupările 
politice? [r]

rEFOrMELE LUi TiBEriUS GraCChUS –
aCCENTUarEa CONFLiCTELOr

„Fiecare dintre animalele sălbatice din 
Italia îşi are propria peşteră, scorbură, 
loc de retragere, în timp ce cei care lup-

tă şi mor pentru Italia nu au nimic altceva decât aer, lumină; în lipsa unei locuinţe, 
a unui loc stabil, ei pribegesc împreună cu soţia şi copiii. Comandanţii mint, atunci 
când îi încurajează pe soldaţi în luptă, să îşi apere mormintele, templele în faţa 
duşmanilor. Căci din mulţimea de romani niciunul nu are un altar strămoşesc, nici 
mormânt al familiei, ci luptă şi mor pentru luxul şi averea altora. Ei sunt numiţi 
stăpânii pământurilor locuite, dar ei nu au nicio bucată de pământ.” (Plutarh, din 
discursul lui Tiberius Gracchus)

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
rePoliticienii care doresc să influenţeze procesele sociale se folosesc de numeroase mijloace pentru a-şi atinge sco-

purile. Cu acestea, însă, frecvent obţin un rezultat contrar. Urmăriţi exemplul fraţilor Gracchus!
Reforma lui Tiberius s-a lovit de opoziţia categorică a ordinului senatorilor. Nu au putut anula legea. Însă Tiberius 
ştia că legea sa va fi pusă în practică doar dacă nu renunţă la magistratură. A dorit să fie tribun al poporului şi în 
anul următor. Cu aceasta a încălcat legile republicii, ceea ce a fost folosit de adversarii săi din partidul senatorilor. 
În conflictele de stradă provocate de aceştia, au fost ucişi Tiberius împreună cu 300 de adepţi ai săi. Punerea în 
practică a reformei agrare a fost încetinită. 

Caius a dorit să îşi asigure un sprijin mai larg decât a avut fratele său, astfel pentru a-i câştiga pe cavaleri, abuzurile 
din provincii a pus să fie judecate de tribunale ale ordinului cavalerilor. Cu aceasta însă i-a lăsat pe provinciali pe 
mâna celor care comiteau abuzurile. A dorit să câştige mulţimile prin scăderea preţului cerealelor, promisiunea îm-
părţirii de pământ, iar pe aliaţii italici prin promisiunea oferirii cetăţeniei. Prin favorurile făcute acestor două categorii 
aflate-n opoziţie, le-a întors pe ambele împotriva sa. În primul rând, şi-a manifestat nemulţumirea plebea romană, 
pentru că vedea ca dezapreciindu-se, prin extinderea cetăţeniei romane, principala sa proprietate, cetăţenia sa.

„A făcut numeroase propuneri de legi, ca să facă pe plac poporului şi să slă-
bească senatul. Aşa a fost, de exemplu legea privind colonizarea, care dădea celor 
săraci pământul statului. (…) Legea sa referitoare la aliaţi, le-a dat locuitorilor Italiei 
drepturi egale cu cetăţenii romani. Legea privind cerealele a oferit săracilor pâine 
ieftină. Dar puterea senatului a fost redusă mai ales cu a cincea: a reglementat pro-
cedura din tribunale.

Până atunci doar membrii senatului puteau judeca în procese. De aceea se temea 
de ei poporul şi ordinul cavalerilor. Caius a ales 300 de cavaleri alături de 300 de 
judecători senatoriali. (…) (Varro)

„Gracchus, a trecut podul de lemn şi s-a refugiat pe malul celălalt al Tibrului, într-
o dumbravă sfântă, însoţit de un singur sclav. Întinse acestuia gâtul spre a fi omorât, 
când era să fie prins. (…) Capetele lui Gracchus şi Flaccus [colegul de tribunat al lui 
Gracchus] le aduseseră câţiva inşi consulului, iar acesta, în schimb, le-a dat aur în 
egală greutate cu capetele. Poporul prădă locuinţele celor ucişi. Cât despre cei care 
conspiraseră împreună cu ei, consulul, după ce îi arestă, îi aruncă în închisoare şi 
ordonă să fie strangulaţi. (…) după această vărsare de sânge, a ordonat ca cetatea 
să fie purificată şi senatul îi ordonă să înalţe un templu Concordiei în for.” (Istoricul 
roman Appian)

Din cine era formată majori-
tatea armatei romane? După 

Tiberius Gracchus, în ce situaţie au 
ajuns? Conform autorului, care este 
motivul sorţii lor? Care este scopul 
discursului şi prin ce mijloace este 
atins acest scop? [r]

Ce metode au folosit fraţii Grachus şi ce metode adversarii lor? Dezbateţi legătura aces-
tora cu scopurile propuse de partide! Cu ajutorul textului, stabiliţi sensul termenului de 

demagogie! [r]

Enumeraţi ce măsuri a luat 
Caius Gracchus! Care a fost 

scopul lui? Comparaţi metodele şi 
planurile lui cu ale lui Tiberius! Ce 
pericole a adus cu sine această tac-
tică? [r]

Analizaţi situaţia politică, me-
todele şi intenţiile! [O]
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REFORMA MILITARĂ A LUI MARIUS Nu s-a reuşit 
stoparea declinului situaţiei ţărănimii. Cum majorita-
tea soldaţilor armatei romane proveneau din ţăranii 
care îşi asigurau şi echipamentul, a scăzut întruna nu-
mărul celor ce puteau fi înrolaţi. Nici gândirea mili-
tarilor nu mai era cea veche: ţăranii care se temeau că 
îşi vor pierde pământul nu mai luptau cu devotament 
şi sacrificiu. Criza armatei a fost evidentă în nordul 
Africii, legiunile romane, nefiind în stare să învingă 
un mic stat clientelar al Romei (au fost corupţi coman-
danţii). S-a ordonat o anchetă, apoi l-au însărcinat pe 
Marius, din gruparea popularilor, să conducă campa-
nia militară.

Marius a obţinut victoria în nordul Africii (105 î. Hr.). 
Succesul l-a datorat reorganizării armatei. În locul ţă-
ranilor, şi-a înrolat soldaţii dintre cetăţenii romani fără 
avere pentru o sumă de bani. Conform noului sistem, 
soldaţii serveau timp de 16 ani şi primeau echipament, 
soldă, hrană. Şi ceea ce făcea într-adevăr atractiv acest 
serviciu pentru cei fără avere: soldaţii lăsaţi la vatră 
(veteranii) primeau pământ. 

Marius a impus înnoiri de structură şi în modul de 
luptă (de ex. a făcut să fie mai mobilă legiunea, cea mai 
mare unitate a armatei), a introdus pregătirea sistema-
tică, a unificat armamentul. Şi-a putut pune în aplicare 
reformele doar în condiţiile în care a fost ales conse-
cutiv de mai multe ori consul. Acest fenomen demon-
strează clar că sistemul de instituţii republicane nu mai 
este corespunzător: magistraţii aleşi anual nu puteau 
să guverneze Roma devenită imperiu. În acelaşi timp, 
armata de mercenari şi, mai ales, comandantul aceste-
ia, reprezenta în viaţa politică o forţă nemaivăzută mai 
devreme şi putea pune în pericol republica. 

DICTATURA LUI SYLLA În urma unor evenimente sân-
geroase (de ex. războiul aliaţilor între 91 şi 89 î. Hr.) 
aliaţii din Italia au obţinut drepturile cetăţeneşti roma-
ne: Italia a devenit unitară. Însă conflictele interne nu 
au dispărut la Roma şi în imperiu.

Senatul l-a trimis pe Sylla, comandantul partidei se-
natului, în Asia Mică, în fruntea unei armate importante. 
Abia a părăsit Roma că popularii l-au dat jos şi l-au ridi-
cat pe Marius în această funcţie importantă. Însă Sylla 
nu a renunţat la armata sa şi s-a întors împotriva Romei 
cu mercenarii săi. A izbucnit războiul civil. Era prima 
oară când legiuni romane au venit împotriva Romei. 

Sylla, după ce a ocupat oraşul, a făcut baie de sân-
ge între populari, iar înainte de a porni spre Orient, a 
limitat puterile tribunilor poporului. În timp ce Sylla 
ducea lupte victorioase în Orient, la Roma popularul 

Marius punea să fie ucişi membrii partidei senatului. 
Sylla a încheiat pace în Orient şi, întorcându-se acasă, 
şi-a lovit oponenţii. A pus să fie ales de senat dictator 
pe perioadă nedeterminată. Duşmanii şi i-a proscris 
(proscriptio): oricine putea să îl reclame sau să-l ucidă 
fără a fi pedepsit pe cel al cărui nume apărea pe lista 
neagră. Denunţătorul primea o parte din averea victi-
mei, iar restul revenea statului. Această metodă duce 
întotdeauna la dispariţia cinstei în politică, la corupe-
rea luptei politice: la Roma asta s-a şi întâmplat (au 
ucis cca 90 de senatori şi 2600 de cavaleri).

Sylla, pentru a mări numărul susţinătorilor, şi-a aşe-
zat veteranii pe terenurile confiscate. Dintre sclavii 
celor de pe listele negre, a eliberat cam zece mii şi i-a 
aşezat acolo şi pe aceştia. A mărit numărul senatorilor 
de la 300 la 600 şi a umplut acest organism cu oamenii 
săi. 

Sylla şi-a exercitat dictatura pentru a apăra repu-
blica şi ordinul senatorilor, iar când a crezut că şi-a 
atins scopul a renunţat la putere (79 î. Hr.). A murit la 
scurt timp după aceasta. Însă republica nu s-a întărit. 
Chiar Sylla a fost un exemplu al faptului cum poate un 
comandant militar să nesocotească legile şi cum poate 
doborî republica. 

RĂSCOALA LUI SPARTACUS Legiunile învingătoare 
au adus popoarele supuse în stare de sclavie, zeci de 
mii de supuşi fiind vânduţi negustorilor care „serveau” 
armata. La fel ca alte popoare ale Antichităţii, şi roma-
nii îi priveau pe sclavi ca „unelte vorbitoare” şi nu ca 
oameni. Situaţia lor depindea în primul rând de valoa-
rea lor. Pe lângă legea cererii şi a ofertei, aceasta era 
stabilită şi pe baza cunoştinţelor pe care le aveau. Cei 
mai pregătiţi serveau în oraşe, unde se poate spune că 
aveau o viaţă rezonabilă. Soarta celor care lucrau în 
agricultură, pe latifundii era mai vitregă. În timpul verii 
erau suprasolicitaţi, iar în timpul perioadei de odihnă 
din iarnă, abia primeau mâncare. Şi ei aveau o soartă 
de invidiat faţă de cei care îşi duceau viaţa de pe o zi 
pe alta în mine sau pe corăbii. Datorită extenuării fizi-
ce şi a pericolelor la care erau expuşi, aceştia nu aveau 
o viaţă lungă. Un grup aparte al sclavilor îl reprezentau 
gladiatorii. Prizonierii puternici erau antrenaţi în şco-
li de gladiatori, pentru a lupta între ei sau a lupta cu 
animalele sălbatice. Lupta lor pe viaţă şi pe moarte era 
una din distracţiile favorite ale romanilor. 

Faptul că după dictatura lui Sylla (73–71 î. Hr.), cea 
mai importantă răscoală a sclavilor din Antichitate a 
pornit cu o răscoală a gladiatorilor se explică prin sta-
rea lor umilitoare, priceperea lor în mânuirea armelor, 

23. Drumul spre dictatură

Criza armatei romane a fost rezolvată prin alcătuirea unei armate de mercenari.
În situaţia războaielor civile, în scurt timp conducerea statului a ajuns în mâinile comandanţilor militari.
Războiul civil a oferit condiţiile izbucnirii răscoalei sclavilor condusă de Spartacus.
După răscoala sclavilor a crescut influenţa comandanţilor militari capabili să menţină ordinea internă.
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precum şi prin condiţiile favorabile create de războiul 
civil. Conducătorul ei, Spartacus, a pornit, împreună 
cu colegii săi, din şcoala de gladiatori din Capua. La 
început, romanii nu au luat în serios răscoala şi astfel 
ea a crescut în dimensiuni. Tot mai mulţi se alăturau 
armatei sclavilor, care, sub conducerea lui Spartacus, 
a pornit mai întâi spre nord, apoi spre sud. După ce 
a învins mai multe armate romane, senatul l-a trimis 
împotriva lui pe Crassus, subordonatul de odinioară al 
lui Sylla. Legiunile lui Crassus şi Pompei (care şi el a 

servit în armata lui Sylla) în apropiere de Brundisium 
au învins decisiv armata lui Spartacus.

O parte însemnată a sclavilor care au supravieţuit 
bătăliei au fost crucificaţi de-a lungul Viei Appia, pen-
tru a îngrozi lumea. În Imperiul Roman care a devenit 
o putere mondială, în epoca de înflorite a sclavagis-
mului, o răscoală a sclavilor nu putea să aibă alt final, 
decât înfrângerea ei. Influenţa comandanţilor militari 
care au învins răscoala, Crassus şi Pompei, a crescut, 
ceea ce a slăbit pe mai departe situaţia republicii. 

arhiva

rEFOrMa MiLiTarĂ a LUi MariUS
„După ce Marius a ajuns consul, 
recruta ostaşi, dar nu după datina 

strămoşilor şi nici după clase, ci după cum era dorinţa fiecăruia, cei 
mai mulţi erau fără avere. Unii spuneau că acest lucru s-a făcut din do-
rinţa consulului de a fi pe placul mulţimii, pentru că el tocmai de acest 
fel de oameni fusese cinstit şi ridicat. Pentru un om care cere puterea, 
cei mai săraci sunt cei mai potriviţi, căci pentru ei nu au preţ bunurile 
lor, căci nu există, şi toate care aduc câştig li se par cinstite (…)” (Sal-
lustius, Războiul împotriva lui Iugurtha)

Legionari romani în epoca imperială. După Marius soldaţii erau recrutaţi deja din 
rândul celor care nu aveau nimic, având echipament şi armament unitar 

Pe baza imaginii, prezentaţi armamentul soldatului roman! Comparaţi cu 
armamentul perioadei anterioare! [r]

Marius, politicianul din partidul popularilor, cel care a 
introdus reforma în armată

Prezentaţi, ce trăsături exterioare şi interioare 
exprimă statuia! [r]

În ce a constat reforma militară a lui Marius? 
Cum a influenţat înnoirea armata şi cum via-

ţa politică a Romei? [r] 1

2

4

Caracteristicile forţei militare vechi şi noi

Adunaţi avantajele şi dezavantajele celor 
două tipuri diferite de armată! Care este acel 

factor ce nu apare în schemă, dar a avut un rol 
major în adâncirea crizei republicii? [r]

3ARMATA DE ŢĂRANI

armament unitar 
pregătire unitară
soldă

ARMATA DE MERCENARI

armament propriu 
parte din pradă 
scop comun

cetăţeni care 
aveau pământ

proletariat 
antic
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DiCTaTUra LUi SYLLa
„După ce Sylla a cucerit puterea prin foc şi sabie (…) a 
declarat, că cei care se supun, vor avea o soartă bună, 

dar că nu va ierta pe niciunul dintre duşmanii săi. Astfel, a citit numele a cel puţin 
400 de senatori şi 1600 de cavaleri, pe care i-a condamnat la moarte. El este primul 
care a făcut publică lista celor condamnaţi la moarte, care a stabilit un premiu pen-
tru cei care îi omoară pe aceştia, care-i caută şi îi trădează, îi pedepseşte pe cei care 
îi ascund. Nu după mult timp le-a crescut numărul şi cu alţi senatori. Pe unii dintre 
aceştia i-au prins şi ucis în mod neaşteptat, acolo unde îi găseau… pe alţii i-au dus 
în faţa picioarelor lui Sylla şi acolo i-au tăiat. Iar în ceea ce-i priveşte pe cei care au 
fugit din Oraş, după aceia au trimis căutători şi acolo i-au tăiat pe nefericiţi unde îi 
prindeau. Au asasinat şi pe mulţi dintre locuitorii italici, pe mulţi i-au exilat, la mulţi 
le-au confiscat averile. (…)” (Plutarh, Vieţi paralele. Sylla)

Descrieţi metoda lui Sylla, cunoscută sub numele de lista neagră! Cum a putut apela 
Sylla la această metodă? Ce influenţă are asupra moralităţii cetăţenilor introducerea listei 

negre? Căutaţi metode asemănătoare în epocile ulterioare! În ce situaţii apela puterea de stat 
la această metodă? [r]

„Sylla (…) a strâns aproximativ şase mii de oameni în Circus Maximus, şi a con-
vocat senatul în templul zeiţei Bellona. El însuşi a început să vorbească în faţa 
senatului, în timp ce anumiţi soldaţi, din ordinul lui, măcelăreau pe cei şase mii. 
Auzindu-se gemete, cum era şi firesc când atâţia oameni erau măcelăriţi într-un 
spaţiu mic, iar senatorii fiind îngroziţi, Sylla, aşa cum vorbea cu faţa impasibilă şi 
neschimbată, le-a spus să fie atenţi la ceea ce spune el şi să nu se ocupe de ceea ce 
se întâmplă afară, pentru că la ordinul lui sunt pedepsiţi nişte netrebnici.” (Plutarh, 
Vieţi paralele. Sylla)

Pe baza izvorului, caracterizaţi puterea lui Sylla! Care a fost scopul execuţiilor organiza-
te în apropierea senatului? Pe baza unui film, lectură sau altă experienţă, căutaţi scene 

organizate cu acelaşi scop! [O]

„El a înscris în rândurile plebei, după ce i-a eliberat, pe sclavii celor asasinaţi, 
alegând pe cei mai tineri şi mai robuşti, în număr de peste zece mii, şi proclamân-
du-i cetăţeni romani… A făcut acest lucru ca să fie în popor zece mii de oameni 
care să îi urmeze orice ordin. Acelaşi scop l-a condus atunci când a împărţit, către 
cele 23 de legiuni ce au luptat sub drapelul său, pământul, în parte fără stăpân, în 
parte confiscat ca pedeapsă, aflat la hotarele unor oraşe.” (Istoricul grec Appian)

Sylla, reprezentantul ordinului senato-
rilor. A încercat să salveze republica cu 
ajutorul mijloacelor dictaturii

Comparaţi portretul celor doi 
politicieni! Din reprezentări 

puteţi trage concluzii despre carac-
teristici diferite? [O]

De ce a eliberat Sylla sclavi? 
Ce pericole ascunde în sine 

această măsură? De ce le-a dat pă-
mânt veteranilor săi? Datorită mă-
surilor sale, al cui rol a fost întărit? 
Cum a influenţat asta sistemul de 
instituţii al republicii? [r]

plebei conflicte politice cuceriri

PARTIDA POPULARILOR OPTIMAŢI

MARIUS SYLLA

armată de mercenari război civil
(proscriptio, eliberări de sclavi)

creşte numărul sclavilor

răscoale ale sclavilor condiţii de viaţă
tot mai proaste

Cauzele izbucnirii răscoalei sclavilor

Ce procese sociale au jucat rol 
în declanşarea răscoalei? Ce 

mediu politic a creat posibilitatea 
declanşării răscoalei? [O]

rĂSCOaLa LUi SParTaCUS
„În cele din urmă, romanii au trimis împotriva lui doi 
consuli cu două legiuni (…) Urmă o bătălie lungă şi 

îndârjită, cum era firesc să fie pentru zece mii de disperaţi. Spartacus este rănit de o 
suliţă în coapsă şi, sprijinindu-se pe un genunchi, puse scutul în faţă şi continuă să 
lupte cu hotărâre împotriva acelora care îl atacau, până când atât el, cât şi o mare 
mulţime de soldaţi din jurul său, fiind încercuiţi, fură ucişi. Iar restul armatei lui, 
ajunsă în mare neorânduială, a fost măcelărită cu nemiluita. Este greu de socotit 
numărul morţilor din partea răsculaţilor. Romanii au pierdut cam o mie de oameni, 
iar cadavrul lui Spartacus nu a fost găsit. Au fost încă mulţi partizani ai lui Spartacus 
care au scăpat teferi din luptă, fugind în munţi. Contra acestora porni Crassus. Ei se 
împărţiră în patru corpuri de trupă şi se luptară până pieriră cu toţii, cu excepţia a 
şase mii care, fiind prinşi, fură crucificaţi de-a lungul întregului drum care duce de 
la Capua la Roma.” (Istoricul grec Appian)

Pe baza izvorului, relataţi că-
derea lui Spartacus! Cum se 

raportează autorul la Spartacus şi 
la răsculaţi? Argumentaţi-vă mai pe 
larg afirmaţia! Ce scop a servit re-
presiunea? [O]

5

6

7

8

9
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stare
fizică

cerere 
– ofertă 

cunoştinţe
de specialitate

valoarea
sclavilor

situaţia sclavilormină educator

agricultură gladiator
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Crassus

Pompei

Brundisium

Vezuviu

Capua

AFRICA

Lupta gladiatorului cu un animal

Gladiatori luptând unul împotriva celuilalt 

Imaginile reprezintă două forme caracteristi-
ce ale luptei gladiatorilor. Caracterizaţi arma-

mentul gladiatorilor! Ce tipuri de arme deosebiţi? 
Ce puteţi stabili în ceea ce priveşte armamentul 
gladiatorilor care luptau unul împotriva celuilalt? 
Cum se raportează echipamentul unui gladiator la 
cel al legionarului? [O]

Răscoala lui Spartacus

Ce scopuri putem descoperi în mişcările aparent haotice ale lui Spartacus? De ce 
s-a îndreptat Spartacus cu armatele sale spre ţărmul de est al Italiei? [O]

Factorii care stabileau valoarea şi situaţia 
sclavilor

Care factori hotărau în mod real va-
loarea sclavilor? Pe baza schiţei, ce 

le influenţează condiţiile de viaţă? Care 
este relaţia dintre valoarea lor şi condiţiile 
de viaţă? Ce aspecte nu cuprinde schiţa? 
[r]

11

13
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Pe parcursul războiului civil am făcut cunoştinţă cu două partide, aflate în conflict şi cu conducătorii lor. Cu aju-
torul izvoarelor să facem cunoştinţă cu personalităţile lui Marius şi Sylla! Analizaţi, cum sunt ei prezentaţi de către 
istorici! Urmăriţi, accentuarea căror caracteristici şi factori li se pare importantă? Dezbateţi, la ce am fi atenţi dacă 
ar trebui să realizăm portretul unui politician de astăzi!

„Pe Marius de mult timp îl chinuia dorinţa de a ajunge la consulat. Pentru ocu-
parea acestuia, în afară de vechimea familiei, le avea pe toate celelalte din belşug: 
străduinţă, cinste, mare pricepere în treburile ostăşeşti, curaj fără margini în război; 
era cumpătat în timp de pace, stăpân peste pofte şi bogăţii, însetat numai de glorie. 
Dar el, născut şi petrecându-şi toată copilăria la Arpinum, de îndată ce vârsta îi 
îngădui să îndure viaţa de ostaş, se deprinse cu slujba la oaste, iar nu cu elocinţa 
greacă şi nici cu gusturile alese de la oraş; şi aşa deveni un bărbat adevărat. Când 
ceru tribunatul militar, cu toate că cei mai mulţi nu-l cunoşteau la faţă, după faima 
lui este cu uşurinţă ales de toate triburile. Apoi, câştigă şi celelalte magistraturi. Se 
purta în aşa fel, încât era socotit vrednic de una mai înaltă decât cea pe care o avea. 
Cu toate acestea, nu cuteza să ceară consulatul. (…)

Sylla a fost questorul [se ocupa de bani] lui Marius. Pentru că a fost vorba de 
el de-a lungul evenimentelor, mi se pare cu cale să vorbesc pe scurt despre firea 
şi felul lui de viaţă. Sylla făcea parte dintr-o gintă patriciană nobilă, dar dintr-o fa-
milie aproape uitată, din cauza păcatelor strămoşilor. Instruit deopotrivă, şi foarte 
temeinic, în literele greceşti şi latine, foarte mare la suflet, însetat de plăceri, dar 
şi mai însetat de glorie. Era desfrânat în timpul lui liber, dar niciodată plăcerile nu 
l-au împiedicat de la treburi. Elocvent, câştiga uşor un prieten, înzestrat cu o putere 
de necrezut de a se preface, darnic cu multe bunuri, dar mai ales cu bani. Cel mai 
fericit dintre toţi înainte de biruinţa din războiul civil, norocul nu i-a fost niciodată 
mai presus de vrednicie. Căci despre cele făptuite după aceea nu ştiu nici eu dacă 
ar trebui să-mi fie ruşine sau silă să mai vorbesc.” (Sallustius, Războiul împotriva lui 
Iugurtha)

„În privinţa înfăţişării lui Marius, am văzut o statuie în Ravenna Galliei, care reda 
foarte bine vestita posomoreală şi acrime a firii lui. Într-adevăr, având o fire vitează 
şi războinică şi primind mai mult o educaţie ostăşească decât politică, Marius nu 
şi-a putut stăpâni pasiunile când a dispus de putere. 

Se zice că nu învăţase literele greceşti şi nu s-a servit de limba greacă pentru 
exprimare. I se părea a fi de râs să înveţe literatura unei limbi ai cărei dascăli sunt 
sclavii altora. Se mai spune că după al doilea triumf, a dat jocuri greceşti, cu ocazia 
dedicării unui templu şi că, intrând în teatru, abia s-a aşezat, că a şi plecat. (…) 
Dacă cineva l-ar fi convins pe Marius să aducă sacrificii Muzelor şi Graţiilor gre-
ceşti, n-ar mai fi pus el o coroană atât de urâtă celor mai măreţe campanii militare 
şi acţiuni politice, prăvălindu-se în cea mai crudă şi sălbatică bătrâneţe, din pricina 
violenţei şi a dorinţei de conducere şi din pricina unor pofte neîmblânzite.” (Plu-
tarh, Vieţi paralele)

„Cum arată el la înfăţişare, în general, se poate vedea pe statuile lui. Albastrul 
ochilor, care era foarte înfricoşător şi neclar, din pricina culorii feţei, se făcea şi mai 
înspăimântător. Astfel, pe faţă înflorea, ici-acolo, amestecată cu albeaţa pielii, o 
roşeaţă grea, se spune că a primit şi o poreclă de aici. Unul din măscăricii din Atena 
a compus, în batjocură, versul următor: »Sylla este sicamin presărat cu făină«. Nu 
este nepotrivit să ne folosim de aceste semne spre a zugrăvi caracterul lui Sylla, des-
pre care se spune că atât de mult îi plăceau caraghioslâcurile, încât, când era tânăr 
şi fără faimă, îşi petrecea timpul cu mimii şi măscăricii. După ce a ajuns dictator, 
aducând la el pe cei mai de jos oameni de pe scenă şi de la teatru, bea toată ziua 
şi se lua la întrecere în glume, iar când a îmbătrânit se pare că dezonora prestigiul 
dregătoriei.” (Plutarh, Vieţi paralele)

În ce măsură este părtinitor 
Sallustius? Încercaţi, prin ex-

ceptarea unor părţi din text, să ve-
deţi în ce măsură putem schimba 
părerea cititorului în legătură cu 
cele două personalităţi! [C]

14

16

Comparaţi descrierile cu statu-
ile politicienilor (paginile 123 

şi 124 din manual)! Stabiliţi, în ce 
măsură coincid cele două tipuri de 
izvor! Dezbateţi, cu cine simpati-
zează mai mult Plutarh, cu Marius 
sau cu Sylla! Care este părerea au-
torului asupra puterii? [r]

15
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PRIMUL TRIUMVIRAT După înfrângerea răscoalei 
sclavilor, senatul l-a însărcinat pe Pompei şi cu respin-
gerea atacurilor externe şi cu distrugerea piraţilor din 
Marea Mediterană. Însă, văzându-i succesele au înce-
put să se teamă de puterea sa prea mare. De aceea nu 
au dat pământ veteranilor săi. Ca răspuns, Pompei a 
căutat să stabilească relaţii cu duşmanii senatului. 

Această situaţie a creat posibilitatea ridicării unui 
politician încă necunoscut, Iulius Cezar. Cezar prove-
nea dintr-o familie patriciană de seamă. Personal, însă, 
era legat de politicienii populari (tatăl său era cumnatul 
lui Marius, soţia sa, fiica unui politician din partidul 
popular). Astfel, răspândea principii ale popularilor 
şi le-a folosit pentru lărgirea taberei sale. A organizat 
numeroase jocuri, lupte între gladiatori. Astfel a obţi-
nut simpatia mulţimilor, dar s-a şi îndatorat. Situaţia sa 
materială şi-a rezolvat-o în modul obişnuit la Roma: 
a obţinut funcţia de locţiitor în Hispania şi şi-a mărit 
averea pe seama locuitorilor de acolo. 

Un moment important al carierei sale a fost ace-
la când i-a împăcat pe cei mai influenţi comandanţi 
militari ai imperiului, pe Crassus şi Pompei, apoi a 
încheiat cu ei o înţelegere împotriva senatului (60 î. 
Hr.). Această înţelegere a fost numită triumvirat. Esenţa 
triumviratului constă în sprijinul reciproc pe care şi-l 
oferă cei trei în vederea obţinerii funcţiilor de condu-
cere. Cezar a devenit mai întâi consul, apoi locţiitor în 
provincia Gallia. (În alţi ani au ajuns consuli şi colegii 
săi triumviri, apoi Crassus s-a dus să strângă forţe în est, 
în Siria, iar Pompei în vest, în Hispania).

DICTATURA LUI CEZAR Odată cu moartea lui Cras-
sus (53 î. Hr.) triumviratul a încetat să existe. Pompei 
a trecut de partea senatului, pentru că îl considera pe 
Cezar un opozant tot mai puternic. Deoarece, între 
timp, Cezar a mărit teritoriul Galliei prin războaie şi a 
organizat o armată capabilă şi fidelă lui. 

Când senatul l-a chemat acasă (49 î. Hr.) ca să îl 
îndepărteze de armata sa, a luat o hotărâre decisivă: a 
trecut, împreună cu armata sa, de Rubiconul care re-
prezenta graniţa Italiei (Zarurile au fost aruncate!). A 
început un nou război civil. Senatul şi-a făcut calculele 
în mod greşit. Cezar a învins pe rând legiunile lui Pom-
pei, apoi la Pharsalos, în Grecia (48 î. Hr.) l-a învins 
decisiv pe adversarul său. Pompei a fugit, şi în scurt 
timp, a fost asasinat.

Senatul înspăimântat l-a numit pe Cezar dictator pe 
viaţă. Iar el, profitând de puterea sa, a implementat re-

forme pentru întărirea unităţii imperiului şi reducerea 
nemulţumirilor interne. Şi-a instalat veteranii, dar a 
împărţit pământuri şi unei părţi a celor săraci. A dispus 
să se bată o monedă de aur stabilă. A dorit să scadă 
autoritatea senatului: a mărit numărul membrilor sena-
tului la 900, iar între membrii săi a adus şi notabilităţi 
din provincii. Reforma calendarului a avut şi impor-
tanţă religioasă. Cu ajutorul unor astronomi egipteni, 
a adus din nou în acord ordinea calendarului şi a ano-
timpurilor, iar pe termen lung, a asigurat corecţia prin 
introducerea anilor bisecţi. Şi astăzi folosim calendarul 
iulian, cu mici corecturi.

Măsurile sale l-au făcut popular în cercul poporului 
(plebs) şi al ordinului cavalerilor. Însă tradiţiile republi-
cane erau încă puternice, iar Cezar nu a ţinut cont de 
ele. De acest lucru s-au folosit opozanţii săi din senat: 
în cadrul unui complot al partidei republicane, l-au 
ucis, conduşi de Brutus şi Cassius. 

OCTAVIANUS AJUNGE LA PUTERE Republicanii nu 
aveau un program care să asigure evitarea ajungerii la 
putere a unei singure persoane. Astfel, puterea a ajuns 
în mâinile a trei politicieni – comandanţi militari care 
aparţineau cercului lui Cezar. Antonius a fost unul din 
comandanţii lui Cezar, Lepidus era comandantul ca-
valerimii, iar cel mai tânăr, dar cel mai hotărât, Oc-
tavianus, era nepotul lui Cezar, moştenitorul oficial al 
dictatorului, care a ajuns între cei care luptau pentru 
putere, câştigându-i pe veteranii unchiului său. Toţi trei 
au acceptat continuarea moştenirii lui Cezar, iar cu 
acest scop au încheiat al doilea trimuvirat (43 î. Hr.).

În anul următor, triumvirii i-au învins pe ucigaşii lui 
Cezar la Philippi, apoi au împărţit imperiul între ei. 
Antonius a primit teritoriile din est, Octavianus pe cele 
din vest, iar Lepidus, Africa.

În scurt timp, Lepidus s-a retras din politică, dar Octa-
vianus şi Antonius au dorit de la început obţinerea pute-
rii. Conflictul armat dintre ei a devenit inevitabil, astfel 
că războiul civil a continuat. Antonius dorea să se spri-
jine pe Egiptul elenistic, dar, datorită relaţiei amoroase 
ce-l lega de ultima regină a Egiptului, Cleopatra, mulţi 
se temeau că centrul de greutate a imperiului va ajunge 
în Orient. De aceea majoritatea romanilor l-au sprijinit 
pe Octavianus. Bătălia decisivă s-a dat la Actium (31 î. 
Hr.), iar în bătălia navală Octavianus a obţinut victo-
ria. Egiptul transformat în provincie – care a avut un rol 
important în aprovizionarea cu cereale a Romei – nu 
l-a predat senatului, ci l-a aşezat sub conducerea sa. 

24. Naşterea dictaturii

Republica a devenit incapabilă să mai funcţioneze. Dintre cei care luptau pentru putere, a câştigat Iulius Cezar, cel mai 
capabil comandant militar şi politician.
Reformele lui Cezar au contribuit la unitatea imperiului şi la reducerea conflictelor interne. Dictatura sa nedisimulată 
a dus la un complot şi la asasinarea sa.
Republica nu mai putea fi reinstaurată. În noul război civil victoria a fost obţinută de Octavianus. Dictatura sa mascată 
în forme şi aparenţe republicane se numeşte principat.
Domnia lui Augustus a însemnat pentru popoarele imperiului pace pe plan intern şi extern.
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DICTATURA LUI AUGUSTUS – PRINCIPATUL Pentru 
a evita soarta lui Cezar, Octavianus s-a străduit să-şi 
mascheze dictatura şi apărea ca salvator al republicii. 
Puterea sa se sprijinea pe armata condusă de el. Con-
centra în mâinile sale funcţii-cheie şi prin acestea şi-a 
impus voinţa. Ca şi consul este conducătorul arma-
tei şi al puterii executive, ca tribun al poporului avea 
imunitate şi dispunea de dreptul de veto. Ca censor 
îşi putea aduce în senat susţinătorii, ca pontifex maxi-
mus coordona viaţa religioasă. Aparent a fost unul din 
funcţionarii principali ai imperiului, dar din „respect” 
a primit de la senat, respectiv de la „poporul roman” 
titluri care făceau referire la situaţia sa excepţională; 
de exemplu, cel de augustus (bărbat îmbogăţit de zei), 
pe care mai târziu l-a folosit ca nume de persoană, sau 

cel de princeps (primul cetăţean), de la care şi-a luat 
numele sistemul său. A camuflat dictatura şi prin faptul 
că a sprijinit prin stat înnoirea tradiţiilor republicane, 
valorificarea vechilor moravuri şi tradiţii. Sistemul său, 
dictatura mascată cu forme republicane, se numeşte 
principat.

După starea de război civil de un secol, domnia lui 
Augustus a adus pentru popoarele imperiului linişte, 
siguranţă. În politica externă s-a străduit să instituie 
pacea învingătoare. În est a renunţat la cuceriri, iar gra-
niţa imperiului s-a permanentizat pe Eufrat. În nord, a 
înaintat până la linia Rinului şi Dunării, el a cucerit şi 
Pannonia (9 î. Hr.). Aceste graniţe naturale puteau fi 
uşor apărate şi au protejat imperiul pe perioada întregii 
sale existenţe.

arhiva

PriMUL TriUMviraT
„Cezar (…) era slab la trup, cu pielea albă 
şi delicată, având dureri de cap şi atacuri de 

epilepsie. (…) N-a făcut din slăbiciunea trupului său un prilej de des-
curajare, ci a socotit că expediţiile militare sunt un leac de vindecare, 
de aceea, străbătând distanţe nesfârşite şi ducând o viaţă simplă îşi 
petrecea neîncetat noaptea sub cerul liber. (…) În timpul zilei se ducea 
la gărzi şi pe la cetăţi şi prin liniile de bătaie, însoţit numai de un singur 
sclav dintre cei care scriau ceea ce le dicta el mergând, iar în urma lui, 
în litieră, stătea de pază un soldat, înarmat cu un pumnal.” (Plutarh, 
Vieţi paralele. Iulius Cezar)

Pe baza fragmentelor, schiţaţi portretul lui Cezar! Comparaţi cu descrierea 
făcută de Plutarh lui Marius şi Sylla şi caracterizaţi modul cum şi-a format 

autorul părerea! [O]

PARTIDUL POPULARILOR OPTIMAŢII
război civil

Cezar

Cezar

Pompei

Pompei

primul triumvirat 
60 î. Hr.

Crassus

de
vi

ne
 m

ai
 p

ut
er

ni
c

comandanţi militari senat

senat

Relaţii politice în perioada crizei republicii

Ce conflicte politice se pot citi de pe schiţă? Cum s-a modificat situaţia 
senatului? Cine au devenit personajele principale ale evenimentelor? De 

ce a depins, cine obţine puterea? [r]

Două reprezentări ale lui Iulius Cezar

Ce deosebiri observaţi între cele două repre-
zentări? Care este cauza? [O]

2

1

4

3
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ACEDONIA
M a r e a  N e a g r ă

G A L L I A

H I S P A N I A

T R I B U R I  S L A V E

Imperiul Roman înainte ca Cezar să ajungă la putere

Cuceririle lui Cezar

Teritorii ce depindeau de Roma

Rubicon
49 î. Hr.

Roma
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Pharsalos
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„[Galii] cu armata lor de şaizeci de mii de oameni au atacat pe neaşteptate pe 
Cezar, care-şi făcea fortificaţii şi nu se aştepta aşa de curând la o bătălie cu ei. Pe 
călăreţi i-au dat înapoi şi, înconjurând legiunea a douăsprezecea şi a şaptea, au 
omorât pe toţi comandanţii. Şi dacă Cezar însuşi nu i-ar fi atacat, smulgând scutul 
unui soldat şi dând la o parte pe cei care luptau în faţa lui şi n-ar fi spart rândurile 
duşmanilor (…), se pare că niciun roman n-ar fi scăpat cu viaţă.” (Plutarh, Vieţi 
paralele. Iulius Cezar)

Ce l-a făcut popular printre soldaţii săi? În ce măsură a fost această o politică conştientă 
din partea lui? Formulaţi, ce trăsături l-au făcut pe Cezar potrivit pentru obţinerea puterii! 

[r]

„Atunci Tullius, luându-i toga cu amândouă mâinile de la gât, a tras-o în jos. 
Acesta era semnalul începutului. (…) Înmărmurirea şi groaza au pus stăpânire pe 
cei care nu ştiau nimic de ceea ce se întâmpla, nu îndrăzneau nici să fugă, nici să 
sară în ajutor, dar nici să scoată o vorbă. În timp ce fiecare dintre cei pregătiţi pentru 
omor îşi arăta pumnalul scos din teacă, Cezar în orice parte se-ntorcea era întâmpi-
nat de loviturile tuturor şi de fierul pumnalelor îndreptate când spre faţă, când spre 
ochi şi, întocmai ca o fiară încolţită, se rostogolea rănit în mâinile tuturor: trebuia să 
ia parte fiecare la măcel. De aceea însuşi Brutus i-a dat lui Cezar o lovitură în vintre. 
Unii spun că Cezar se apăra împotriva celorlalţi şi se zvârcolea-ncoace şi-ncolo şi 
striga după ajutor, dar când a văzut pe Brutus cu pumnalul scos din teacă, şi-a tras 
haina pe cap şi s-a predat.” (Plutarh, Vieţi paralele. Iulius Cezar)

Realizaţi o înştiinţare privind moartea lui Cezar din punctul de vedere a partidei repu-
blicane şi a celei a lui Cezar! Care a fost motivul pentru care complotiştii au decis ca 

fiecare să îşi înfigă pumnalul în corpul lui Cezar? [r]

Cuceririle lui Cezar

Citiţi de pe hartă ce teritorii a cucerit sau a adus sub controlul său Cezar! Ce factori geografici au determinat direcţiile cuceririlor 
şi care le-au împiedicat? [r]

5

6

7

DiCTaTUra LUi CEZar

Acest arc de triumf a fost ridicat în 
Gallia pentru cinstirea lui Cezar, în ora-
şul în care Cezar şi-a aşezat veteranii 

Cercetaţi cine erau veteranii! 
De ce era important pentru 

Cezar să îi stabilească acolo? [r]

8
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OCTaviaNUS aJUNGE
La PUTErE

„Cum a început bătălia, de o parte erau de toate: coman-
dant, marinari, soldaţi, de cealaltă nimic, doar soldaţi. 
Cleopatra a fost prima care a fugit; Antonius a preferat să 

rămână lângă regina care fugea, decât lângă soldaţii săi, astfel că imperatorul [co-
mandant suprem], care trebuia să ia măsuri severe împotriva dezertorilor, el însuşi a 
fugit de armata sa. Soldaţii săi şi după pierderea comandantului au luptat – cu curaj 
şi perseverent – când nu mai existau speranţe de victorie, măcar pentru moarte.” 
(Descrierea bătăliei de la Actium făcută de Velleius Paterculus)

Cărui factor îi atribuie Velleius victoria lui Augustus? Care era rolul comandanţilor mili-
tari din antichitate? De ce a devenit decisivă bătălia de la Actium în lupta dintre Augustus 

şi Antonius? [r]

Portretul lui Marcus Agrippa. A fost 
prietenul din tinereţe al lui Octavianus 
şi aliatul său de cea mai mare încre-
dere din războiul civil. Comandant 
militar strălucit, a câştigat pe rând 
marile bătălii ale lui Octavianus, care 
era mai puţin înzestrat în conducerea 
armatei. El a reorganizat flota romană. 
A primit numeroase titluri importante 
şi recunoaşteri, dar a rămas în fundal 
până la capăt şi l-a servit cu credinţă 
pe Augustus. A treia sa soţie a fost fiica 
lui Augustus

Asupra căror calităţi de condu-
cător aruncă lumină persoana 

lui Agrippa? [O]

viaţa religioasă

provincii imperiale
(legiuni, impozite)

pontifex maximus tribun al poporului

proconsul

consul

garda

funcţionari

censor 

magistraţi 

provincii senatoriale
(funcţii, impozite)

600-900
de membri

senat

întăr
eşt

e

Augustus

Sistemul principatului

Pe baza schiţei, 
prezentaţi func-

ţionarea sistemului de 
stat al principatului! 
Demonstraţi că într-
adevăr Augustus a fost 
un dictator! [r]
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Dunărea

Imperiul Roman înainte ca Augustus să ajungă la putere 

Cuceririle lui Augustus 

Bătălii ale războiului civil Deşert

PANNONIA

9 î. Hr.

Roma
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NUMIDIA

MOESIA

Philippi
42 î. Hr.
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Cuceririle lui Augustus

Citiţi de pe hartă, ce teritorii a ataşat Augustus imperiului! Suprapuneţi graniţele imperiului peste condiţiile geografice! Ce in-
tenţie politică sau împrejurare de forţă majoră descoperiţi în spatele cuceririlor? [r]

DiCTaTUra LUi aUGUSTUS 
– PriNCiPaTUL10

9

11

12
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„(…) Revin la nefericita sau mai curând la inexistenta noastră republică. Marcus 
Antonius mi-a scris cu referire la rechemarea lui Sextus Clodius [a fost exilat în 52 
î. Hr.] – cu câtă consideraţie, în legătură cu mine, vei afla din însăşi epistola lui 
(căci ţi-am trimis o copie); dar cât de plină de răutate, cât de neruşinată, cât de pe-
riculoasă chiar, încât vei cădea uşor de acord că Cezar este de regretat. Căci, acum 
totul se înfăptuieşte prin falsificarea pretinselor note ale dictatorului, ceea ce Cezar 
niciodată n-ar fi făcut şi niciodată n-ar fi suferit să se facă. Cât despre mine însă, 
m-am arătat accesibil lui Antonius. Într-adevăr, deoarece lui i-a intrat în cap că-i este 
permis să facă ceea ce vrea, ar fi făcut şi fără voia mea. Aşadar, ţi-am trimis chiar o 
copie după răspunsul meu.” (Cicero, Scrisoare către Atticus, aprilie 44 î. Hr.)

„Crede-mă, Cassius, mă gândesc tot timpul la tine şi la Brutus, adică la toată re-
publica, care îşi pune toată speranţa în voi şi în Decimus Brutus. De când Dolabella 
[consul în 44 î. Hr.] s-a descurcat atât de bine cu treburile conducerii statului, şi 
eu sunt mai optimist. Pentru că acea mizerie aşa s-a extins în oraş, iar zilnic se tot 
mărea, că eu nu mai speram în Roma şi în pace. Dar situaţia s-a reuşit a se curma, 
astfel că , după aprecierea mea, acum şi pentru totdeauna ne vom elibera de această 
primejdie scârboasă. Încă au mai rămas multe de rezolvat, dar totul depinde de voi. 
Dar să expunem totul pe rând, frumos! Pentru că – cel puţin până acum – se pare că 
nu de rege, ci doar de regalitate am scăpat; deoarece şi după îndepărtarea regelui 
toţi aşteptăm, poruncile regale. (…)

Reglementarea a toate acestea vă aşteaptă pe voi şi nu aveţi voie să vă gândiţi 
că voi v-aţi făcut deja datoria faţă de stat. Voi aţi făcut atâta cât nici nu mi-a trecut 
prin minte să doresc; dar cu asta statul nu este mulţumit, iar ţinând cont de gândi-
rea voastră excepţională, marile voastre merite, aşteaptă încă multe de la voi. Până 
acum – prin voi, cu distrugerea tiranului – s-a răzbunat pe nedreptatea suferită; mai 
mult de atât nu s-a întâmplat. Dar ce a recâştigat din ornamentele, privilegiile sale? 
Poate faptul că în moartea sa îl ascultă pe cel pe care nu l-a putut suporta în viaţă?” 
(Cicero, Scrisoare către Cassius, mai 44 î. Hr.)

„Am sosit la Antium cu şase zile înainte de Ide. Sosirea mea i-a făcut plăcere lui 
Brutus, amicul nostru. (…) Eu, fiindcă meditasem pe itinerar, l-am îndemnat să ac-
cepte misiunea de a se preocupa de aprovizionarea cu cereale din Asia Mică, spu-
nând că în momentul de faţă nimic altceva nu ne-a rămas de făcut în afară de salva-
rea lui, că el însuşi constituie salvarea republicii. Abia am început discuţia aceasta, 
când a sosit Cassius. (…) Cu ochii în flăcări a declarat că nu se va duce în Sicilia. 
»Să accept eu o umilire ca o binefacere?« [senatul i-a însărcinat pe Brutus şi Cassius 
să rezolve problema cumpărării de cereale, pentru a putea părăsi Italia.] (…) 

Apoi am început să discutăm, (…) că [după asasinarea lui Cezar] ar fi fost nece-
sar ca senatul să fie convocat pentru ca poporul, deja înflăcărat, să fie mai puternic 
incitat, ca să ia asupra sa administrarea afacerilor publice – atunci amica ta a strigat: 
»Într-adevăr asta n-am auzit de la nimeni!« (…)

Ca să nu rămâi în necunoştinţă de cauză: Dolabella m-a numit, pe 3 iunie, lega-
tul său. (…) Îmi place acel gen de ambasadă, încât pot să intru şi să ies din Roma 
după cum vreau, ceea ce am obţinut acum. Este plăcut să mă delectez timp de cinci 
ani de acest privilegiu. Dar de ce să cuget la o perioadă de cinci ani? Răgazul mi se 
pare că se termină.” (Cicero, Scrisoare către Atticus, iunie 44 î. Hr.)
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De-a lungul studiilor de istorie, concentrându-ne asupra fenomenelor importante, îi pierdem uşor din vedere pe 
contemporani. Ori pentru ei evenimentele nu se desfăşurau în mare perspectivă, ci în viaţa de zi cu zi. În perioada 
agitată a trecerii de la republică spre dictatură, puţini au fost cei care au conştientizat direcţiile schimbării. Iar dacă 
au conştientizat, oare ştiau că în aceste schimbări ce anume le serveşte cel mai bine interesele? Iar dacă le era şi 
asta clar, oare îndrăzneau să acţioneze?

13

15

Pe baza celor trei izvoare, cum 
vede Cicero situaţia republicii 

după moartea lui Cezar? Despre ce 
fel de comportament aflăm din pri-
ma scrisoare? La ce pericol face re-
ferire în a doua scrisoare? După el, 
ce paşi lipsesc? Ce contradicţie se 
observă între măsurile ce lipsesc şi 
crezul politic al lui Cicero? În ceea 
ce priveşte judecarea situaţiei, exis-
tă deosebiri între cele trei izvoare? 
Care izvor este cel mai optimist şi 
care cel mai pesimist? [r]

„(…) Cicero le-a arătat roma-
nilor mai clar decât oricine, 
cât de plăcut este făcut un 
caz bun de vorba frumoasă, 
iar adevărul este de neînvins, 
dacă este corect prezentat; că 
omul de stat cu conştiinţă se 
alătură binelui, şi nu cazurilor 
îndoielnice (…) Din păcate a 
devenit antipatic în ochii mul-
tora, (…) pentru că au obosit 
să tot asculte cum se preamă-
reşte pe sine şi faptele sale.” 
(Plutarh)

Statuia de marmură a lui Cicero, pe 
care au realizat-o în epoca lui Augus-
tus pe baza unei statui mai timpurii

Ce caracteristici ale lui Cice-
ro sunt evidenţiate de statuie? 

Prin ce mijloace şi-a atins sculpto-
rul scopul? Cum a fost posibil ca Ci-
cero să redevină popular în epoca 
lui Augustus? [r]

Să vedem părerile lui Cicero, un remarcabil orator contemporan! Cercetaţi, ce anume 
a conştientizat dintre evenimentele ce se desfăşurau în jurul lui! Analizaţi, cum a trăit 

perioada de tranziţie! [r]

14

16
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Ce înţelege Augustus prin con-
ducerea de partid? Ce forţă 

desemnează ca fiind izvorul puterii 
sale? [O]

Prin ce se poate dovedi faptul 
că referirile de mai sus sunt in-

terpretabile/înşelătoare? [O]

Ce magistraturi ale republicii 
a obţinut Augustus? În epoca 

republicii cum se puteau obţine şi 
exercita acestea? [C]

Ce titluri noi a introdus Au-
gustus? Ce caracter avea au-

toritatea de stat care se potrivea cu 
acestea? [C]

Ce factori ai întăririi puterii de 
stat şi ai realizării ordinii inter-

ne sunt amintiţi de către Augustus? 
[S]

Pe baza izvorului, caracterizaţi 
politica externă a lui Augustus! 

Amintiţi lucruri concrete! Cum înţe-
leg romanii pacea? [C]

Care metodă de rezolvare a 
problemelor este amintită de 

Augustus? Cu ce scop ajunge în 
prim plan această schimbare? [S]

Ce valori morale accentuează 
izvorul? De ce? [r]

Cum relaţionează autobiogra-
fia cu faptele istorice cunos-

cute de noi? Ce evenimente au fost 
lăsate în afară şi de ce? [O]

Adunaţi din izvor obiceiuri, 
credinţe romane! [r]

Izvorul istoric a fost creat nu cu mult timp înainte de 
moartea lui Augustus şi cuprinde viaţa, activitatea poli-
ticianului. La origine, a fost dăltuit pe o tablă de bronz 
ce a fost aşezată în mausoleul lui Augustus de pe Câm-
pul lui Marte, mai târziu s-a afişat în mai multe puncte 
ale imperiului. Acestui lucru îi datorează supravieţui-

rea. În secolul al XVII-lea a fost descoperită în apropi-
ere de Ankara de o delegaţie imperială habsburgică ce 
călătorea după sultanul care lupta în Orient; era dăltu-
ită în piatră. Deci e vorba de un text de propagandă. 
Prin citirea sa cu atenţie avem o imagine exactă asupra 
sistemului principatului.

25. Autobiografia lui Augustus

arhiva

„1. La nouăsprezece ani prin decizia mea şi pe cheltuiala mea am organizat o 
armată, cu ajutorul căreia am eliberat statul strivit de domnia unui partid. Cu acest 
titlu, senatul (…) ne-a însărcinat pe mine şi pe consuli să ne gândim ca statul să nu 
sufere vreo pagubă. Iar poporul, în acelaşi an, după ce în război au murit ambii 
consuli, m-a ales consul şi triumvir pentru a face ordine în treburile statului.

2. Fapta groaznică a ucigaşilor tatălui meu am reprimat-o prin sentinţă legală: 
i-am exilat, apoi – când s-au ridicat cu arma împotriva statului – i-am învins de 
două ori în bătălii deschise.

3. Am purtat de multe ori războaie pe uscat şi pe mare, împotriva duşmanilor 
interni şi externi pe tot pământul, iar după victoriile mele i-am iertat pe toţi cetă-
ţenii care au cerut milă. Nu am distrus popoarele străine, dacă au putut fi iertate 
fără a ne pune în pericol siguranţa, am preferat să-i protejez. Aproximativ 500 
de mii de cetăţeni romani au depus jurământul în faţa mea. Dintre aceştia, după 
trecerea anilor de serviciu, i-am aşezat în colonii (…) Le-am dat pământ sau, ca 
răsplată pentru serviciul militar, le-am dat bani.

4. De două ori am intrat cu ovaţii, de trei ori am avut parte de triumfuri şi de 
douăzeci şi una de ori am fost proclamat imperator. Senatul a votat pentru mine 
mai multe triumfuri, dar nu le-am acceptat. Am fost consul de treisprezece ori, 
iar când scriu acestea, am obţinut pentru a treizeci şi şaptea oară puterea de 
tribun.

5. Nu am acceptat dictatura – pe care senatul şi poporul de mai multe ori le-a 
votat (…), când eram prezent sau departe. Însă nu am refuzat, în perioada marii 
penurii, să mă ocup de aprovizionarea cu cereale. De asemenea nu am acceptat 
consulatul oferit atunci şi pe viaţă.

6. (…) senatul şi poporul roman, împreună, m-au însărcinat, ca, cu puteri ne-
limitate, să păzesc legile şi moravurile, dar eu nu am acceptat o funcţie, pe care 
mi-au dat-o în ciuda obiceiurilor strămoşilor noştri. Ceea ce mi-a cerut senatul să 
fac, am făcut-o în virtutea puterii mele de tribun. În această sferă de influenţă eu 
însumi am cerut senatului de cinci ori coleg de funcţii şi l-am primit.

7. Timp de zece ani am fot membru al comisiei de trei membri numită pentru 
a reglementa chestiunile statului. Am fost capul senatului până în ziua în care 
scriu acestea, timp de patruzeci de ani. Am fost Pontifex maximus, augur [prezi-
cător după zborul păsărilor], membru (…) al comisiei de cincisprezece persoane 
însărcinată cu paza cultului.

8. În cel de-al cincilea an al consulatului, la porunca poporului şi senatului, 
am mărit numărul patricienilor. Senatul l-am refăcut de trei ori. Prin legile adop-
tate la iniţiativa mea am readus în atenţie numeroase exemple ale strămoşilor 
noştri, deja aproape pierdute în epoca noastră, şi eu însumi am lăsat în multe 
privinţe exemple demne de urmat pentru urmaşi.

9. (…) pe baza unei hotărâri a senatului (…) s-a adus o lege, ca persoana mea 
să fie sfântă şi de neatins, şi ca până la sfârşitul vieţii să am puterea de tribun. 
(…)

13. În anii conducerii mele, senatul a pus de trei ori să fie închis templul lui 
Ianus (…), care, conform voinţei strămoşilor noştri, doar atunci putea fi ţinut în-
chis când în teritoriile aflate sub autoritatea poporului roman, pe uscat şi pe apă, 
peste tot domneşte o pace obţinută prin victorii, deşi conform tradiţiei înainte de 
naşterea mea, de la întemeierea oraşului a fost închis doar de două ori.”

1
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21. Am pus să se construiască templul lui Mars Răzbunătorul şi Forum Augus-
tum pe terenurile mele, din prada de război. Teatrul de lângă templul lui Apollo, 
am pus să fie construit mai ales pe terenuri cumpărate de la particulari (…)

25. Am curăţat marea de piraţi. După înfrângerea sclavilor care au fugit de 
la stăpânii lor şi au pus mâna pe arme împotriva statului, am dat, ca pedeapsă, 
stăpânilor lor aproximativ 30 de mii de prizonieri.

26. Am mărit teritoriul tuturor provinciilor poporului roman, acolo unde în 
vecinătate trăiau popoare care nu ne recunoşteau autoritatea.

27. Am extins autoritatea poporului roman şi asupra Egiptului. Aş fi putut 
transforma Armenia (…) în provincie, după moartea regelui ei (…), dar am pre-
ferat să urmez exemplul strămoşilor noştri şi am predat această ţară (…) fiului 
regelui (…). 

34. În timpul celui de-al şaselea şi şaptelea consulat, după ce am pus capăt 
războiului civil, fiind în posesia puterii supreme primite prin hotărâre unanimă, 
am pus, prin voinţă proprie, în mâna senatului şi poporului coordonarea statului. 
Datorită acestui merit, pe baza hotărârii senatului, m-au numit Augustus (…)

35. În anul celui de-al treisprezecelea consulat, senatul şi ordinul cavalerilor şi 
poporul roman m-au proclamat părintele patriei (…) Când am scris toate acestea, 
aveam şaptezeci şi şase de ani.”

„În ultima sa zi de viaţă s-a interesat, oare ştirile despre el au trezit nelinişte pe 
străzi; a cerut o oglindă şi şi-a aranjat părul şi maxilarul lăsat. Apoi şi-a lăsat priete-
nii în cameră şi i-a întrebat: nu se gândesc că el a jucat destul de bine comedia vieţii 
sale…” (Suetonius, Vieţile celor doisprezece Cezari)

Ce personalitate descoperă fragmentul de izvor? Suprapuneţi autobiografia cu imaginile? 
[C]

Augustus ca şi comandant militar

Basorelief cu figuri realizat din piatră preţioasă (gemă). Pe relief Augustus tronează ca Jupiter (dea-
supra capului se află o coroană de lauri), în jurul lui se află zei, comandanţi militari, dedesubt soldaţi 
romani

Tânărul Octavian

Augustus cu coroana de lauri

Augustus ca mare preot. Capul acope-
rit cu şal indică funcţia religioasă

4

2

3

5

7

6
Pe lângă izvorul scris se pot ve-
dea mai multe reprezentări ale 

lui Augustus. Comparaţi imaginile! 
Ce au în comun? Ce vor să transmi-
tă şi prin ce mijloace îşi ating sco-
pul? Stabiliţi şi diferenţele! [C]
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CONDIŢIILE DE LOCUIT Mărimea şi calitatea casei de 
locuit depindea de situaţia materială a proprietarului. 
Locuinţa celor bogaţi, villa, era o clădire închisă spre 
exterior. Pe uşa de la intrare se putea ajunge în atrium, 
o curte interioară centrală, parţial neacoperită. În cen-
trul neacoperit al acesteia se afla un mic bazin, care 
reţinea apa de ploaie, iar vara răcorea mediul. În atri-
um se desfăşura viaţa familiei. Aici se afla altarul zei-
lor casei, aici mâncau şi primeau musafirii. De aici se 
deschideau celelalte încăperi ale casei, dormitoarele, 
cămările, bucătăria şi camera capului familiei. 

În timp ce cei înstăriţi trăiau în oraşe-grădini, în case 
particulare (domus) şi îşi ridicau vile tot mai luxoase, 
orăşenii de rând, al căror număr era în creştere, locu-
iau în case închiriate, cu mai multe etaje. Se ridicau ca 
nişte insule în stradelele ce le înconjurau din toate păr-
ţile, lucru ce-l reflectă şi numele lor (insula = insulă). 
Locuinţele de închiriat erau scunde, iarna umplându-
se de fum, iar alimentarea cu apă ori canalizarea erau 
rar întâlnite. Datorită caselor făcute în mare parte din 
lemn, incendiile erau frecvente.

ORAŞUL ŞI POSIBILITĂŢILE DE DISTRACŢIE Cei mai 
înstăriţi organizau frecvent banchete. Participanţii 
consumau felurile de mâncare, care erau o mărturie 
a averii şi a ingeniozităţii gazdei, întinşi pe sofalele ce 
înconjurau pe trei laturi masa. În pauzele mesei, care 
dura mult, participanţii erau distraţi de comedianţi, re-
prezentări de circ, dansatori.

Băile se bucurau de apreciere în rândul tuturor ca-
tegoriilor sociale. Uriaşele clădiri ale termelor, împre-
ună cu apeductele ce asigurau apa necesară, erau parte 
a imaginii oraşului roman. Politicienii şi împăraţii, care 
doreau să obţină bunăvoinţa plebei, au ridicat nume-
roase terme. Romanii veneau aici nu ca să înoate, ci de 
dragul distracţiei şi al socializării. În viaţa agitată a ter-
melor, se puteau întâlni diverse forme ale distracţiei.

Ocupanţii locuinţelor închiriate nu stăteau cu plăce-
re în casele lor apăsătoare. Viaţa publică se desfăşura 
în pieţele publice, înconjurate cu minunate clădiri, la 
circ şi la amfiteatre. O parte însemnată a cetăţenilor 
dispunea de mult timp liber. Modul acesta de petre-
cere a influenţat mult conştiinţa publică, dar şi poziţia 
politică a fiecăruia. După o vorbă din Antichitate, mul-
ţimea voia: „Pâine şi circ!”. De aceea politicienii se 
străduiau să-i distreze pe oamenii de rând. 

Mulţimii îi plăceau în primul rând jocurile de săr-
bători şi concursurile. Aceste reprezentări nu doar 
umpleau timpul liber, ci distrăgeau pornirile plebei: la 
jocurile ce uneori ţineau mai multe zile, fiecare putea 
să-şi descarce energia.

La romani, culmea distracţiei o reprezentau lupte-
le cu gladiatori. S-au construit clădiri speciale pentru 

aceste reprezentări sângeroase: amfiteatrele. Acestea 
erau ca două teatre romane întoarse faţă-n faţă. Unul 
dintre amfiteatrele existente şi astăzi este Colosseum-
ul din Roma, unde încăpeau aproape 50 000 de per-
soane. Poporul era distrat cu mai multe reprezentări 
sângeroase şi crude. Le plăceau luptele între animale, 
„luptele navale”, dar se remarcau şi luptele dintre gla-
diatori şi animale sau între gladiatori. 

Teatrele erau mai puţin căutate. Spre deosebire de 
teatrul grec, poporul prefera reprezentaţiile simple şi 
umorul din topor. Pompei a construit la Roma primele 
teatre permanente, în secolul I î. Hr.

Poporul a avut parte, din belşug, de spectacole de 
circ. Marile construcţii ce ofereau loc acestora, ca de 
exemplu Circus Maximus, putea să primească mul-
ţimi imense. Cel mai îndrăgit era concursul de care. 
Deja în Antichitate existau grupe de suporteri. Unii îi 
încurajau pe verzi, alţii pe albaştri, sau pe celelalte 
patru grajduri mai mari. Câteodată susţinerea avea şi 
un conţinut politic: în epoca imperială, conducătorul 
şi mulţimea îi susţineau pe verzi, iar aristocraţia pe 
albaştri. După concursuri se întâmpla, uneori, ca în-
tre tabere să izbucnească o bătaie generală. Această 
luptă fără miză reală era prielnică pentru canalizarea 
energiilor.

VIAŢA RELIGIOASĂ Credinţele vechi ale romanilor – 
la fel ca la alte popoare – erau caracterizate, la început, 
de totemism. Un rol important îl avea cultul strămoşi-
lor. Pe măsură ce oraşul se dezvolta, în epoca etruscă, 
treptat, au apărut zeii cu forme umane, având perso-
nalitate. Pe lângă zeii originali latini (de ex. Ianus = 
începutul şi sfârşitul, Mars = războiul), au preluat unii 
noi de la etrusci (de ex. Minerva = înţelepciunea). In-
fluenţa etruscă se simţea şi mai puternic în formarea 
ritualurilor. Au preluat de la ei ştiinţa prezicerii viito-
rului. Făceau preziceri pe baza zborului păsărilor, din 
intestinele, din ficatul animalelor, din tunet. 

După stabilirea relaţiilor mai strânse cu grecii, a în-
ceput şi elenizarea religiei romane. Zeii romani cu sfe-
ră de influenţă asemănătoare au fost echivalaţi cu zeii 
greci (de ex. Zeus = Iupiter, Hera = Iunona; Poseidon = 
Neptun, Atena = Minerva). Mitologia, povestirile des-
pre zei pot fi privite şi ca poveşti, pe care, de aseme-
nea, le-au învăţat de la greci. 

Viaţa statului şi cea religioasă erau complet împle-
tite. Cum participarea la ritualuri exprima apartenenţa 
la stat, acestea erau în cea mai mare parte efectuate de 
funcţionarii de stat (magistraţi). Pe lângă acestea exis-
tau şi corpuri de preoţi. Aşa este, de exemplu, cel al 
virginelor vestale din vechime, care păzeau zi şi noapte 
focul, şi îi ofereau din el oricui cerea, sau diferiţii prezi-
cători, între care, la o mare cinste, se aflau etruscii.

26. Viaţă cotidiană, sărbători la Roma

Viaţa publică a romanilor se petrecea mai ales în pieţele publice, în băi, în teatre. Distrarea mulţimilor a devenit tot mai 
mult o problemă politică. Religia romană s-a elenizat şi a fost strâns legată de viaţa de stat.
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arhiva

CONDiŢiiLE DE LOCUiT

„…Urcând pe muntele Cispius, am devenit atenţi la faptul că o casă de închiriat 
cu multe etaje, înaltă, arde şi deja în toată zona au izbucnit flăcările incendiului. 
Atunci cineva dintre însoţitorii lui Iulianus a menţionat:

– Imobilele din oraş aduc mari venituri, însă şi riscul este mult mai mare. Dar 
de-ar fi un antidot la faptul ca aceste case romane să nu se aprindă mereu, eu de-
mult aş fi vândut moşia mea de la ţară şi aş fi cumpărat bunuri imobiliare la oraş.” 
(Gellius: Nopţi attice)

Locuinţe de închiriat (insula) în basorelief şi pe un desen de reconstrucţie

Ce condiţii de viaţă asigurau insulele? Cum era influenţată viaţa 
cotidiană din oraşe de faptul că o mare parte a populaţiei locuia 

în case de închiriat? Comparaţi valoarea de izvor a desenului de re-
construcţie şi a reliefului! [O]

Prezentaţi despre ce proble-
me ne informează cele două 

izvoare? Există între ele diferenţe în 
ceea ce priveşte prezentarea temei? 
Dacă da, care sunt? [O]

„Astăzi cele mai multe case se sprijină pe bârne slabe:
doar aşa poate împiedica îngrijitorul prăbuşirea lor.
Iar dacă a astupat gaura demult existentă,
Te încurajează să dormi, deşi totul se poate prăbuşi peste 
noi.
Acolo trebuie să trăim unde nu este pericol de incendiu 
şi panică noaptea!
Unul deja strigă după apă şi salvează ce poate.
Deja trei caturi fumegă, dar nu ştii
Nimic; pentru că dacă au fugit jos pe scările de jos,
acela se prăjeşte ultimul, care e protejat doar de ţiglă
sus de ploaie, unde îşi au cuibul porumbeii.” 
(Iuvenal, satira a 3-a)

1
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„Vila mea din Laurentium se află la doar şaptesprezece leghe de Roma, iar omul 
poate ajunge acolo atunci când şi-a rezolvat toate treburile, fără ca asta să-i scurteze 
ziua. Încolo duc două drumuri (…) peste tot alt peisaj îţi bucură ochii. Pe alocuri, 
drumul se strecoară prin pădure, iar alteori trece peste câmpuri uriaşe. (…) Villa 
este comodă, deşi întreţinerea ei nu este costisitoare. În faţa intrării elegante prin 
simplitate se află o colonadă în formă de D, care înconjoară o mică grădină dră-
guţă. Aceasta este un refugiu în vremuri grele, deoarece mă apără ferestrele, care 
o închid, şi acoperişurile, care o acoperă. Acest portic duce într-o curte interioară 
extrem de luminoasă. De aici ajungem într-o sufragerie destul de frumoasă – aceasta 
are ieşire spre mare, ale cărei valuri spală baza peretelui, dacă suflă vânt dinspre 
sud. Această sală are din toate părţile uşi cu două aripi şi ferestre nu mai mici decât 
uşile, astfel că, spre dreapta, stânga şi în faţă parcă s-ar vedea trei mări diferite. 
După ele e orizontul: curtea interioară, porticul, curtea închisă, apoi din nou portic, 
în final intrarea, iar în depărtare păduri, munţi.” (Pliniu cel Tânăr)

Stabiliţi ce scopuri servea villa 
romană? Prin ce mijloace le-

au obţinut? Comparaţi descrierea 
villei cu planul casei romane! [r]

Planul şi reconstrucţia unei „villa” ro-
mane

Aranjaţi într-un tabel, ce se 
poate afla despre o villa roma-

nă pe baza planului şi ce – pe baza 
desenului de reconstrucţie! Com-
paraţi arhitectura casei romane şi a 
celei greceşti! Care sunt asemănă-
rile şi care, diferenţele? Prezentaţi 
motivele acestora! [C]

OraŞUL Şi POSiBiLiTĂŢiLE
DE DiSTraCŢiE

„Încă de la întemeiere, locuitorii au completat cu 
creaţiile lor acele avantaje cu care natura a înzes-
trat Roma. Grecii sunt de părere că au creat baze 

sigure pentru întemeierea oraşului, dacă au asigurat aşezarea frumoasă, apărarea, 
porturile şi mediul potrivit. Însă pentru romani grija cea mai mare era cea pe care 
grecii au pus un accent redus: să construiască drumuri, să aducă apa şi să creeze 
un sistem de canalizare care să poată duce toată apa oraşului în Tibru. (…) Bolta 
canalelor s-a realizat din pietre ce se lipeau una de cealaltă: unele sunt atât de 
mari, încât ar putea circula în ea şi căruţa cu fân. Iar conductele atâta apă transpor-
tă în oraş, încât, prin oraş şi jos în canale curg adevărate râuri: apoi, în apropiere 
de fiecare casă, se află un rezervor cu apă din belşug, fântână arteziană şi robinet 
de apă. (…) Putem spune că cei vechi nu s-au prea interesat de exteriorul Romei, 
deoarece pe ei i-au interesat lucrurile mai interesante şi mai urgent de făcut; însă, 
generaţiile de mai târziu, mai ales contemporanii noştri, nu au rămas mai prejos 
nici sub acest aspect şi au îmbogăţit oraşul cu multe realizări frumoase.” (Geogra-
ful grec, Strabon)

Prin ce se deosebeşte planul 
oraşelor greceşti de cele roma-

ne, după Strabon? Care este, con-
form autorului, cea mai importantă 
caracteristică a oraşului roman? 
Cum decidea acest lucru viaţa co-
tidiană? [r]

5

6

7
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„Numărul oaspeţilor să fie cel puţin trei şi cel mult nouă. (…) Ospăţul în sine are 
patru cerinţe: atunci va fi perfect din toate punctele de vedere dacă alegem oameni 
cu caracter plăcut, dacă alegem un loc potrivit, dacă îi alegem bine timpul şi dacă 
nu uităm de mâncărurile diverse. Nu e voie să fie chemaţi nici musafiri prea vorbă-
reţi, nici care nu scot niciun cuvânt, deoarece vorba multă îşi găseşte locul în for 
şi la tribunal, iar tăcerea nu la ospăţ, ci în dormitor. La ospăţ trebuie să se discute 
despre teme plăcute şi atractive, care ne atrag şi ne distrează. Iar gazda să nu fie 
exagerată, şi mai ales să se ferească de zgârcenie. Iar în final, să nu amestecăm de 
toate în meniu, ci în primul rând, alimente care sunt gustoase, dar şi hrănitoare.” 
(Scriitorul roman Gellius)

Cum se cuvenea a se organiza 
banchete la Roma? Cărei cate-

gorii sociale i se adresează sfaturile? 
Ce denotă apariţia operei? [O]

Căutaţi, ce rol juca aedilul în 
viaţa oraşelor imperiului? Ce 

categorii sociale şi ce condiţii de 
viaţă cunoaştem din aceste graffiti? 
[r]

Numiţi acel eveniment legat 
de căsătorie despre care vor-

besc cele două izvoare! Ce caracte-
ristici ale societăţii romane rezultă 
din izvoare? Cercetaţi dacă în pre-
zent mai există obiceiuri ca cele 
prezentate în izvoare! [O]

„Veniţi, Stella, Nepos, Flacus, Canius, Certalis?
  Suntem şase la număr, Lupus, tu eşti al şaptelea.
Recolta grădinii mele a fost deja adusă încoace
  Şi nalba care uşurează mult maţele;
E aici salata, cu bulbi de ceapă, cu căpăţână
  Menta, pentru a râgâi şi iarbă
Peşte de mare, încoronat cu felii de ouă,
  Şi sepia, uger de scroafă încă cu picături de la zeama sărată
Deocamdată asta se poate gusta. Pe masă se pune doar un fel;
  Un ied, ce fugea din faţa gurii lupului,
Şi cârnaţi mărunţi, care nici nu trebuie feliaţi,
  Cu ei bobul fierarilor şi frageda varză creaţă.
Urmează pui şi şuncă, rămăşiţele a trei mese,
  După ce ne săturăm, vă dau fructe uşoare.
Vin fără drojdie ne dă butoiul lui Nomentum,
  Băutură de al treilea an sub consulul Frontum.
Ospăţul ne este însoţit de veselie, nu cuvinte pline de fiere
  Ceea ce nu-ţi pare rău dimineaţa că ai spus.
  Oaspete, vorbeşte de partida verde, vorbeşte de cea albastră,
  Băutul vinului în acest mod nu face din nimeni acuzat.” 

(Martial, Epigrame, 10.52

Pe baza invitaţiei comice, 
identificaţi cât mai multe dintre 

caracteristicile banchetului roman! 
Discutaţi ce mâncăruri recunoaşteţi 
şi pe care le-am consuma cu plăce-
re! Apreciaţi izvorul din punctul de 
vedere al „ştiinţei alimentaţiei” de 
astăzi! Ce concluzie istorică se poa-
te trage din acest izvor? [C] 8

9

10

11

Invitaţie la ospăţ din secolul 1. d. Kr.

„Pescari! Alegeţi-l ca aedil pe Popidius Rufus!”
„A dispărut din magazin un cazan din argint, cine îl aduce înapoi, va primi 

65 de sersteţi!” 
„În casa la stradă de închiriat a lui Cn. Allius Nigidius Maius Arria Pollia, sunt 

disponibile din 15 iulie săli de magazin cu arcade, camere la etaj ce corespund 
cerinţelor cavalerilor şi locuinţe întregi. Cine doreşte să le ia în chirie, să se adre-
seze lui Primus, servitorul lui Cn. Allius Nigidius Maius.”

„Lui Samius Cornelius: Spânzură-te!”
„Cheamă-mă la masă, te va binecuvânta şi zeul!”
„Ladicula, eşti hoţ!”
„Aici a dormit singur Vibius Restitutus şi îi era dor de Urbana lui.”
(„Graffiti” romane)

„Mijlocul miresei era legat cu un brâu, iar acesta era desfăcut de soţul ei în patul 
nupţial. Brâul era realizat din lâna oii, ca semn că femeia este legată de soţul ei la 
fel cum firele de lână s-au împletit. Brâul este înnodat cu nodul lui Hercule, pe care 
soţul îl desface, ca semn al acelei dorinţe sfinte ca şi el să fie binecuvântat cu copii 
la fel de mult ca Hercule, care a lăsat în urmă şaptezeci de copii.” (Festus, Sensul 
cuvintelor)

„De ce este mireasa ridicată peste prag, de ce nu o lasă ca ea să-l treacă? Poate 
pentru că la începuturi soţiile erau răpite şi aşa trebuiau duse înăuntru, ele nu voiau 
să intre. Sau vor să lase aparenţa că merg acolo unde îşi vor pierde fecioria forţate şi 
nu de bunăvoie. La noi, în Beotia, dau foc axului căruţei în faţa porţii, arătând prin 
asta că mireasa trebuie să rămână acolo, deoarece s-a distrus carul care putea să o 
ducă de acolo.” (Plutarh, Aetia Romana [Motive romane])
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Desenul de reconstrucţie al Romei antice

Pe baza desenului, schiţaţi structura unei metropole a epocii! Caracterizaţi împrejurimile naturale ale Romei! Căutaţi pe plan 
următoarele construcţii: Capitolium, Forum Romanorum, Colosseum, Circus Maximus, teatrul lui Pompei, apeducte, termele 

lui Caracalla, Pantheon-ul! Pentru identificare folosiţi imaginile din lecţie! Căutaţi pe hartă clădirile cu funcţii asemănătoare celor 
enumerate! Din ce categorie sunt cele mai multe! [r]

Apeducte romane. Construcţia ce asigura o pantă suficientă pentru 
curgerea apei susţinea conductele din plumb

Ce soluţii arhitectonice se utilizau la realizarea apeduc-
telor? De ce considerau romanii importantă construirea 

de apeducte? [O]

„Şi acum, imaginează-ţi tot felul de sunete care sunt ne-
plăcute urechilor tale. De exemplu, atunci când cei mai 
antrenaţi fac gimnastică şi împing greutatea, când se for-
ţează sau fac pe puternicii, eu aud geamătul, iar de câte 
ori scot aerul reţinut, aud expiraţia sâsâită şi fluierătoare. 
Când soarta trimite un musafir fleşcăit şi care face o mutră 
acră la un masaj ieftin, aud pocnetul mâinilor ce-i frămân-
tă membrele, al căror sunet se schimbă în funcţie de forma 
palmei celui ce maseză. Iar dacă intră şi un jucător cu min-
gea şi începe să numere tare loviturile sale – aceasta este 
punctul culminant a toate!

Ia-l apoi pe cel care se leagă de tine, hoţul prins asupra 
faptei şi pe cel care la baie se crede cântăreţ. Ia-i apoi pe 
cei care sar în apa bazinului cu clipocit uriaş. Dar acestea, 
măcar sunt sunete naturale! Dar mai adaugă la ele pe cel 
care epilează, care – ca să atragă atenţia asupra sa – strigă 
mereu cu voce ascuţită, şi poate rămâne în linişte cel mult 
până epilează, sau dacă cineva îl cheamă. Mai e acolo 
zumzăitul vânzătorilor de plăcinte, cofetarul, numeroşii 
acari, crâşmarii, fiecare oferindu-şi marfa cu sunetele spe-
cifice.” (Filosoful roman Seneca despre viaţa din terme)

Pe baza izvorului, descrieţi caracteristicile vieţii din băile 
perioadei respective! Comparaţi cu instituţiile asemănătoare 

de astăzi! Ce funcţii îndeplinea baia romană? Cum se raportează 
autorul la viaţa specifică termelor? [r]

12

13

14
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Colosseum-ul, uriaşul amfiteatru al Romei, 
văzut de sus.

Puteau ocupa loc 50 000 de persoane,
publicul, circulând pe intrări,

putea să-şi ocupe locul
în câteva minute

Realizaţi un program de reprezentaţii 
săptămânale pentru Colosseum! În 

plan includeţi orice „producţie” posibilă! 
[O]

Ruinele termelor lui Caracalla şi desenul cu reconstrucţia ter-
melor

Apreciaţi dimensiunile realizării! Câţi oameni putea 
cuprinde? De ce construiau politicienii terme? Ce 

funcţii îndeplineau termele? Comparaţi acestea cu funcţiile 
bazinelor, ştrandurilor de astăzi! [O]

Teatru roman

Comparaţi construcţia teatrului roman cu a 
celui grecesc! Ce relaţie arhitecturală există 

între teatru şi amfiteatru? [O]

15

16

17

18
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Cunoaştem destul de bine 
viaţa locuitorilor Romei 
antice. La reconstrucţia de-
taliilor vieţii, un ajutor im-
portant îl oferă ruinele de la 
Pompei. În 79 î. Hr. oraşul a 
fost acoperit de cenuşă vul-
canică datorită erupţiei Ve-
zuviului. Astfel, s-au păstrat 
până astăzi străzile, casele, 
chiar obiectele de uz casnic 
din case, iar în unele locuri 
şi rămăşiţele mâncărurilor 
de pe mese.

„La cererea ta, te-am informat despre moartea unchiului meu în scrisoare; şi îmi 
spui că aceasta a trezit în tine interesul de a afla ce spaimă am tras, ci chiar şi prin 
ce aventuri am trecut cât am stat în Misenum. (…)

Deja de câteva zile bune se putea simţi cutremurul, dar nu a trezit vreo spaimă 
mai deosebită, deoarece în Campania era ceva obişnuit. Însă în această noapte a 
fost atât de puternic, că aproape nu se mai mişca, ci se răsturna totul. Mama mea 
a venit repede în dormitorul meu; în acelaşi timp şi eu eram deja în picioare, ca să 
o trezesc, dacă din întâmplare mai dormea. Ne-am aşezat în spaţiul din faţa casei, 
care se întindea îngustă între mare şi clădiri (…) deja era cam şase – şapte dimineaţa 
şi totuşi încă lumina era nesigură şi palidă. Clădirile din jurul nostru, ca urmare a 
zguduirilor constante ale pământului, s-au distrus în aşa măsură încât în acest spaţiu 
deschis, dar totuşi îngust, aveam mari motive să tremurăm la gândul prăbuşirii lor. 
Atunci, în fine, ne-am gândit că ar fi bine să plecăm din oraş. În urma noastră vin 
locuitorii înspăimântaţi şi care, în situaţii extreme, merg după majoritate, ţin mai 
mult la gândirea altuia, decât la a lor; mulţimea uriaşă ne îmbrânceşte şi aproape 
că ne împinge din drum. Cum am ieşit dintre case, ne-am oprit. Aici am avut parte 
de numeroase trăiri minunate şi înspăimântătoare. Pentru că acele care procurate, 
degeaba erau pe un teren drept, se rostogoleau când într-o parte când în alta, şi 
nici atunci nu rămâneau într-un loc dacă roţile le erau sprijinite cu pietre. Apoi am 
văzut că marea se retrage şi se întoarce după cutremur. Într-adevăr malul s-a lărgit şi 
numeroase animale marine au rămas blocate pe uscat. Pe cealaltă parte, norii negri 
înspăimântători, erau rupţi de fulgere, când s-a crăpat, au sărit lungi limbi de foc; 
acestea se asemănau cu fulgerele, dar erau mai mari (…)

Nu cu mult mai târziu, acest nor s-a lăsat pe pământ, a acoperit marea, a încon-
jurat şi a ascuns insula Capreae, de asemenea a acoperit stâncile ieşinde ale capului 
Misenum (…) Atunci a început să cadă o ploaie de cenuşă, deocamdată doar mai 
rar. Mă uit în urmă: în spatele nostru se întinde un întuneric dens, a acoperit pămân-
tul, venea după noi ca un puhoi.” (Scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr)

Reconstrucţia edificiului Circus Maximus

Pe baza desenului, expuneţi caracteristicile construcţiei! Ce concursuri se ţineau aici? Cum se desfăşurau concursurile? [O]

Prin lucru în bibliotecă găsiţi 
şi alte ansambluri de descope-

riri conservate datorită condiţiilor 
naturale! [C]

19
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Porţiune de stradă din Pompei.
Cenuşa vulcanică a păstrat oraşul

de odinioară, astfel că ruinele
descoperite au oferit un ajutor
important pentru cunoaşterea

vieţii romanilor

Victimele din Pompei, una dintre frescele păstrate şi o pâine pietri-
ficată

Explicaţi de ce se remarcă Pompei dintre monumentele 
romane? Descrieţi efectul erupţiei vulcanice asupra oame-

nilor! [O]

Bijuterie măruntă pentru gât şi cercei cu 
mărgele. „În prezent, oamenii merg în Chi-
na pentru haine, caută mărgele în adâncu-
rile Mării Roşii şi smaralde în adâncurile 
pământului. Au inventat şi obiceiul de a-şi 
găuri lobul urechii” – scria Pliniu cel Bă-
trân

Brăţări din Pompei sugerând un şarpe. 
Romanii credeau că cel care le poartă 
va fi apărat de rele

21

22

23

24

Cenuşa vulcanică solidificată a păs-
trat şi forma trupurilor umane ucise. 
Locurile trupurilor dezintegrate au fost 
umplute cu ghips
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DINASTIILE IMPERIALE La Roma, monarhii îşi expri-
mau autoritatea prin titlul de imperator folosit de Ce-
zar, dar se numeau pe ei înşişi cu plăcere şi cezari. În 
general, îşi desemnau urmaşul încă în timpul vieţii, în 
cele mai multe cazuri, nu aveau legături de sânge cu 
acesta. În ciuda acestui fapt, erau consideraţi ca făcând 
parte din aceeaşi familie domnitoare, dinastie. Urmaşii 
lui Augustus sunt membrii dinastiei Iulia-Claudia.

În epoca dinastiei Iulia-Claudia (14–68 d. Hr.) a în-
ceput fondarea administraţiei imperiale. Claudius a 
înfiinţat tezaurul imperial, fiscul. Nici în epoca princi-
patului împăraţii nu au urmat politica lui Augustus. Pe 
mai mulţi nu i-au interesat tradiţiile republicane, ci au 
condus ca monarhi autoritari (de ex. Caligula, Nero). 
Însă acum, comploturile, crimele, îi afectau doar pe 
cei din pătura conducătoare. Împăraţii urâţi au fost 
frecvent asasinaţi de către gărzile lor (pretorieni), şi tot 
pretorienii îl alegeau pe noul conducător. 

În timpul dezordinii ce a urmat după prăbuşirea 
lui Nero, cu ajutorul legiunilor din Iudeea, Vespasian 
a ajuns la putere, el fiind întemeietorul dinastiei Fla-
via (69–96 d. Hr.). A reconstruit Roma şi s-a întors la 
politica lui Augustus. A colaborat cu senatul, a întărit 
statul şi a creat din nou o atmosferă politică normală. 
În timpul domniei sale a avut loc răscoala din Iudeea 
(66–70 d. Hr.), care a fost înfrântă de comandantul şi 
urmaşul său, Titus, distrugând astfel definitiv templul 
din Ierusalim.

ECONOMIE ÎNFLORITOARE A crescut teritoriul impe-
riului, populaţia trăia în linişte, sporea. În secolul I şi II 
d. Hr. motorul dezvoltării a devenit prada ce provenea 
din noile teritorii, apoi, piaţa în extindere a provinciilor.

În provincii a câştigat teren romanizarea: prelua-
rea culturii romane şi a limbii latine. S-au construit 
drumuri şi poduri, au întemeiat oraşe după modelul 
Romei. Treptat au apărut şi celelalte cuceriri ale civili-

zaţiei romane (apeducte, teatre, amfiteatre etc.). Toate 
acestea au făcut imperiul mai unitar.

SECOLUL ANTONINILOR (secolul II) Conducătorii 
noii perioade au adus linişte internă. Au revenit la poli-
tica lui Augustus, la monarhia mai blândă, fără excese. 
Imperiul a ajuns la cea mai mare extindere datorită 
cuceririlor împăratului Traian (98–117 d. Hr.). În est a 
ocupat Mesopotamia, iar în nord Dacia, ce nu mai era 
apărată de linia Dunării. 

Triburile dacice, care trăiau în zona Dunării şi a Car-
paţilor, puneau în pericol provinciile dunărene. În afa-
ra prevenirii atacurilor acestora, romanii au fost atraşi 
de minele de pe teritoriul dacilor (Ardealul de azi), în 
primul rând de resursele bogate de aur. În spaţiul cuce-
rit, au creat provincia Dacia (107 d. Hr.). 

Însă forţa militară a imperiului s-a dovedit insufi-
cientă pentru menţinerea tuturor cuceririlor. Hadrian 
(117–138 d. Hr.), care i-a urmat lui Traian, trebuie să 
renunţe la Mesopotamia. În prim-plan a ajuns apăra-
rea, s-a început realizarea limesului: întărirea hotarelor 
prin sistemul de turnuri de apărare, şanţuri, fortificaţii. 
Pe sectoarele de hotar cele mai expuse (de ex. în Bri-
tannia) au ridicat şi ziduri. Hadrian a creat administra-
ţia imperială, ce se extindea pe întregul imperiu. Au 
încetat să existe instituţiile republicane separate, sfera 
de autoritate a senatului s-a redus la Roma. 

După deceniile de linişte, imperiul a fost supus 
unor atacuri puternice, în acelaşi timp, dinspre nord 
şi dinspre est. Germanii (marcomanii) au rupt limesul 
dunărean. Armatele lui Marcus Aurelius (161–180 d. 
Hr), împăratul-filosof cu o vastă cultură, au reuşit să 
respingă pe germani în Bazinul Carpatic doar după 
lupte crâncene. După două secole de înflorire, impe-
riul a reuşit încă să respingă atacurile, dar cu preţul 
unor mari pierderi. Însă ciuma, adusă de militari din 
Orient, a făcut ravagii uriaşe. 

27. Primele secole ale imperiului

În secolul I d. Hr. puterea împăratului s-a întărit, imperiul s-a mărit. Excesele unor împăraţi dornici de o putere mai mare 
s-au răsfrânt doar asupra categoriilor superioare. 
Secolul II reprezintă perioada de înflorire a Romei imperiale: acum imperiul a ajuns la maxima sa extindere, iar roma-
nizarea a fost cea mai puternică.
Însă epoca cuceririlor s-a încheiat. Prin construirea limes-ului imperiul s-a pregătit pentru apărare.
La sfârşitul secolului al II-lea au mai respins atacurile externe, dar distrugerile au început să sape forţa imperiului.

arhiva

DiNaSTiiLE iMPEriaLE
„[Vespasian] a suportat cu mare indulgenţă libertăţile pe 
care şi le luau prietenii, aluziile avocaţilor şi obrăznici-

ile filozofilor. (…) Uita cu mare uşurinţă ofensele şi inamiciţiile şi nu avea înclinaţii 
spre răzbunare (…). Nu era bănuitor şi nici nu intra în panică spre distrugerea cui-
va…” (Suetonius, Vieţile celor doisprezece Cezari)

Ce calităţi poseda Vespasian? 
Ce făcea dintr-un împărat un 

ucigaş, iar din altul, filosof? Prin ce 
se aseamănă şi prin ce se deose-
beşte domnia celor două tipuri de 
împăraţi? [O]1
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ramura Iulia ramura Claudia

Augustus
(31 î. Hr. – 14 d. Hr.)

Tiberius
(14–37)

Caligula
(37–41)

Claudius
(41–54)

Nero
(54–68)

căsătorie descendent, adoptat
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Imperiul Roman la moartea lui Augustus

Cuceririle lui Tiberius şi ale lui Claudius

Teritorii dependente de Roma Deşert

R i n

Dunărea

Roma

I T A L I A

Arborele genealogic al dinastiei Iulia-Claudia

Ce relaţie se poate observa între împăraţii ce se succed? Cu ajutorul textului 
din manual, încercuiţi acei împăraţi care au introdus un regim de teroare! 

Ce concluzii se pot trage din aceasta? [r]

Împăratul Claudius. Conducătorul era redat ca zeu, 
pe când el era bătrân şi bolnăvicios

Care detalii ale statuii indică zeitatea con-
ducătorului şi care sunt ale omului slab? 

[r]

Extinderea imperiului în timpul dinastiei Iulia-Claudia

Enumeraţi teritoriile cu care a crescut imperiul! În ce măsură s-a transformat, sub influenţa cuceririlor, structura imperiului? 
[r]

Vespasian. „La primele crize ale bolii sale a spus: O, cred că 
voi deveni zeu!” (Suetonius)

Drept ce fel de conducător l-aţi cunoscut pe Vespa-
sian din textul din manual? În ce măsură portretul 

şi cele scrise de Suetonius susţin imaginea pe care v-aţi 
creat-o despre Vespasian? [r]

2
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5
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ECONOMia ÎNFLOriTOarE
„Văd dinainte acel prim gând al oamenilor pe care-l vor 
întoarce împotriva mea, vă rog foarte mult pe voi, nu vă 

temeţi de acest lucru, ca de introducerea a ceva nou, ci gândiţi-vă mai bine la câte 
înnoiri s-au realizat deja în acest stat. (…)

Un nou obicei a împământenit Augustus, unchiul meu şi Tiberius Cezar, fratele 
tatălui meu, atunci când au ordonat ca în această curie să intre floarea fiecărei co-
lonii şi fiecărui municipiu, deci bărbaţi de treabă şi capabili. Deci atunci senatorul 
din Italia nu e mai în faţă decât cel din provincie? Părerea mea despre acest lucru o 
voi expune cu fapte, dacă fac apoi faţă cererilor funcţiei mele de censor. În niciun 
caz, nu-i consider de respins pe cei din provincii, dacă altfel sunt demni de a fi 
parte a curiei.

(…) Urmaşii lor rămân printre noi şi nici în ceea ce priveşte dragostea de ţară nu 
rămân după noi.” (Discurs al lui Claudius, Inscripţie din Lyon)

Ce ordin îşi motivează împă-
ratul? De ce face referire la 

funcţia de censor prin intermediul 
ordinului? În faţa cui argumentea-
ză? Etapa cărui proces o recunoaş-
tem în acest izvor? De ce este in-
teresată puterea imperială în acest 
proces? [r]

SECOLUL aNTONiNiLOr

 

Aur Minereu de cupru Pietre preţioase Blănuri

Argint Plumb Sare Piele

Cositor Bitumen Sulf Cai

Minereu de fier Marmură Lână 

Fructe Purpură Sticlă

Piper Pânză Chihlimbar

Papirus Mătase Fildeş

Pergament Ceramică Lemn

Regiune cerealieră importantă
Regiune importantă
producătoare de ulei

Animale
sălbatice

CHINA

CHINA

INDIA

AFRICA CENTRALĂ

Economia Imperiului Roman în secolele I-II d. Hr.

Cum au influenţat cuceririle economia Italiei? Ce rol a avut în viaţa imperiului reţeaua de drumuri? Menţionaţi caracteristicile 
diviziunii muncii din interiorul imperiului! [r]

Temuta „ţestoasă”

Ce rol avea formaţia pe care 
o vedem în imagine? Ce era 

necesar pentru ca o formaţiune să 
ducă la bun sfârşit această mane-
vră? Cercetaţi cum se puteau apăra 
împotriva ei! [O]
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Imperiul Roman înainte de urcarea pe tron a lui Traian

Cuceririle lui Traian

Teritorii abandonate de Hadrian

Conflicte între germani şi romani

Drumuri comerciale Aur Sare

Sarmizegetusa

MESOPOTAMIA

ARMENIA

„În fiecare oră să-ţi propui, ca să procedezi în toate chestiunile ca unul care se 
străduieşte să procedeze în mod demn de un roman şi de un bărbat, cu demnitate 
neprefăcută, cu dragoste, independenţă şi dreptate. Acest lucru îl poţi obţine, dacă 
fiecare lucru îl faci de parcă ar fi ultimul în această viaţă. Ai grijă, nu deveni împă-
rat, nu îi lua obiceiurile, pentru că şi aceasta se poate întâmpla. Fii pe mai departe 
simplu, activ, cu simţ al datoriei de neclintit.” (Împăratul Marcus Aurelius despre 
guvernare)

Imperiul Roman în perioada lui Traian şi Hadrian

Indicaţi teritoriile cucerite de romani până la urcarea pe tron a lui Traian! S-au schimbat oare principiile politicii de cucerire? 
Enumeraţi teritoriile adăugate Imperiului Roman de către Cezar! Ce scopuri îl conduceau? De ce a abandonat Hadrian o parte 

a teritoriilor cucerite? Urmăriţi mişcările popoarelor germanice! Ce a influenţat migraţia acestor popoare? [r]

Care sunt, după Marcus Au-
relius, virtuţile unui impărat? 

Ce dorea să ocolească împăratul cu 
ajutorul acestora? [O]

Zidul lui Hadrian. În punctele ce erau în 
pericol, limesul era întărit cu ziduri

Căutaţi în atlasul istoric seg-
mente de hotar care au mai 

fost întărite cu ziduri! [C]

9
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În mâna împăraţilor se concentra o putere foarte mare. Puterea era o sarcină grea, unii nu rezistau la greutăţile 
sufleteşti, iar personalitatea lor se deforma. Vestitul Nero (54-68 d. Hr.) a fost la început sfătuit de mama sa şi de 
profesorul său, Seneca. Însă, mai târziu, împăratul, îmbătat de putere, a luat frâul în propriile mâini şi a pus să fie 
omorâţi sau i-a împins la moarte pe aproape toţi cei din jurul său. Dorinţa bolnăvicioasă de a juca, l-a determinat 
pe Nero să participe la concursuri de poezie sau la întreceri sportive, desigur întotdeauna el câştiga. Ca urmare a 
urii împotriva lui Nero, opinia publică l-a acuzat, de incendierea Romei, pe conducătorul nesăbuit. În ce măsură 
poate fi deformată personalitatea unui om de putere? Ce factori contribuie la această deformare? Analizaţi şi dez-
bateţi această problemă cu ajutorul izvoarelor care prezintă desfrâul lui Tiberius, Nero şi Caligula!

„(…) În timpul unui ospăţ cu multă lume la care a participat şi el, 
un pitic dintre cei care făceau glume, l-a întrebat de lângă masă, pe 
neaşteptate şi tare pe Tiberius, de ce oare mai trăieşte Paconius, acuzat 
de lezmajestate. Tiberius atunci l-a certat, pentru că dă din gură în mod 
nesimţit, totuşi, după câteva zile, a scris senatului să hotărască cât mai 
repede în legătură cu executarea lui Paconius.” (Suetonius, Vieţile celor 
doisprezece Cezari. Tiberius)

Căror metode politice le-a făcut loc puterea nelimitată? Ce categorii soci-
ale erau afectate de bunul-plac al împăratului şi de intrigă? [O]

„(…) Pe dinafară era liniştit, dar în interior era dominat de o fire 
păcătoasă ruşinoasă, deoarece Nero a umblat pe rând, îmbrăcat în hai-
nele servitorilor săi pentru a nu fi recunoscut, bordelurile şi crâşmele 
oraşului, împreună cu însoţitorii săi, care au furat obiectele expuse 
pentru a fi vândute, îi răneau pe cei cu care se întâlneau, iar situaţia a 
degenerat în aşa fel încât lumea, neştiind cu cine are de-a face, l-a lovit 
pe Nero însuşi, lovitură a cărui urmă a purtat-o pe faţă. Când s-a aflat 
că şi împăratul a participat la aceste ieşiri şi că au ajuns tot mai dese 
jignirile aduse bărbaţilor şi femeilor respectabili, câţiva, împreună cu 
bandele proprii, au început să acţioneze la fel sub numele lui Nero fără 
a fi pedepsiţi, dacă odată s-a dat liber acestui tip de ticăloşie. Nopţile 
treceau de parcă duşmanul ar fi ţinut ocupat oraşul.” (Tacitus)

Caracterizaţi siguranţa publică a Romei! Ce a provocat această situaţie? 
Cum se raportează autorul la împărat? [r]

„Caracterul său crud s-a manifestat mai ales prin următoarele. De-
oarece, pentru hrănirea animalelor sălbatice pregătite pentru specta-
cole, turmele erau cumpărate la preţuri prea mari, i-a desemnat pe 
condamnaţii la moarte, să servească drept hrană. Unei persoane care 
jurase că va lupta ca gladiator, dacă împăratul se însănătoşeşte, i-a 
cerut îndeplinirea jurământului. Pe un altul care, pentru acelaşi motiv, 
jurase că se va omorî, l-a aruncat de pe o stâncă. Pe mulţi oameni 
de rang onorabil i-a condamnat la muncă în mine, la drumuri sau i-a 
azvârlit fiarelor sălbatice, pe alţii i-a obligat să stea în cuşcă sau i-a 
tăiat cu ferăstrăul la jumătatea corpului. Când a fost ucisă din greşeală 
o persoană, datorită confuziei de nume, altcineva decât cel pe care-l 
condamnase, a spus că amândoi au meritat să moară. Furios că mul-
ţimea avea alţi favoriţi la jocuri decât ai săi, a exclamat: „de-ar avea 
poporul roman un singur cap!”

Atât din gelozie, cât şi din trufie şi cruzime, i-a atacat pe toţi oame-
nii tuturor epocilor. A demolat şi a distrus complet statuile bărbaţilor 
iluştri, le-a interzis tuturor descendenţilor familiilor nobile însemnele 
tradiţionale. Nu exista nicio persoană, oricât de umilă, cu soarta cea 
mai păcătoasă, pe care să n-o invidieze pentru vreun avantaj al ei. 

 A fost mai risipitor decât oricine, sorbea perle de mare dizolvate 
în oţet, servea invitaţilor pâini şi alimente din aur. La construirea pa-
latelor şi vilelor dorea numai ceea ce i se spunea că nu poate fi făcut. 
Astfel că, în mai puţin de un an, a risipit sume enorme şi în întregime 
acel faimos tezaur al lui Tiberius.” (Suetonius, Vieţile celor doisprezece 
Cezari. Caligula)

Cine erau cei în primul rând afectaţi de desfrâul împăraţilor? Ce tulburări 
de personalitate dovedesc faptele lui Caligula? La ce se poate raporta fap-

tul că numeroşi conducători au devenit asemănători lui Caligula? [r]

Nero. A devenit împărat pe când era adolescent, 
după ce tatăl său adoptiv, Claudius, a fost asasinat 
de mama sa. Mai târziu a pus să fie ucişi mama sa, 
fratele, profesorul şi soţia însărcinată

Care trăsături ale împăratului sunt accentua-
te de portret? [O]

12

13

14

15

Tiberius. În epoca lui Augustus, numele lui a devenit 
cunoscut datorită victoriilor pannonice şi împotriva 
germanilor. La vârsta înaintată, a ajuns pe tron din 
situaţia de excludere politică. La început a condus 
împreună cu senatul, apoi s-a mutat pe insula Ca-
pri şi de aici trimitea la Roma poruncile sale tot mai 
arbitrare

Analizaţi ce fel de personalitate reprezintă 
statuia! Argumentaţi-vă afirmaţia! [r]

105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   146 19/11/09   21:11:09



Roma antică / 147

RĂZBOAIELE CIVILE După moartea ultimului din-
tre Antonini, s-a declanşat un război civil sângeros. În 
urma acestui război a ieşit victorios, Septimius Severus 
(193–211), locţiitorul din Pannonia. Avea nevoie de bani 
pentru a întări armata, lucru ce-l putea obţine doar prin 
creşterea impozitelor. A crescut veniturile fiscului, dar, 
pentru economia imperiului, impozitele reprezentau o 
povară tot mai mare.

Politica lui Septimius Severus a fost continuată de fiul 
său, Caracalla (211–217), cel care a extins cetăţenia 
romană asupra tuturor locuitorilor liberi din imperiu 
(212). Scopul imediat a fost creşterea veniturilor statu-
lui, deoarece, de ex., taxa pe moştenire o plăteau doar 
cei care aveau cetăţenia. Hotărârea semnala şi creşterea 
importanţei economice şi militare a provinciilor. 

După Severi, atacurile externe au devenit mai pu-
ternice, iar datorită limesului tot mai slăbit, au provocat 
distrugeri tot mai mari. Situaţia era agravată de luptele 
interne. Imperiul aflat într-un moment de criză accen-
tuată, a fost salvat de intervenţia decisă a împăratului 
Aurelian (270–275 d. Hr.). Cu ajutorul armatei sale 
crescute numeric, a respins pe atacatori şi i-a învins pe 
răsculaţi. Pentru o mai bună apărare a abandonat Da-
cia, astfel limesul s-a retras din nou pe Dunăre. Zdrun-
cinarea puterii imperiului este demonstrată de faptul că 
Aurelian a înconjurat Roma cu ziduri puternice.

CRIZA ECONOMIEI Datorită înfloririi economice din 
secolele I şi II, provinciile s-au întărit. A scăzut rolul 
economic al Italiei, iar datorită uniformizării economi-
ce, comerţul din interiorul imperiului şi-a pierdut din 
importanţă. 

Odată cu încetarea campaniilor de cuceriri au ajuns 
mai puţini sclavi în imperiu, astfel le-a crescut pre-
ţul. Din acest motiv, părţile de moşie aflate departe 
de centrul marilor domenii (latifundium), împărţite în 
mici parcele, în schimbul unui procent din producţie, 
au fost date pentru a fi lucrate unor muncitori agricoli 
liberi (coloni), mai rar aşa-numiţilor sclavi cu casă. An-
gajarea unor coloni atenua lipsa forţei de muncă. Pe 
de altă parte, colonul şi familia sa consuma mult mai 
mult decât sclavul, astfel a scăzut cantitatea de marfă 
ce ajungea pe piaţă. Acest proces a contribuit la tot mai 
slaba aprovizionare cu hrană a oraşelor. 

Comerţul extern se reducea la aducerea unor produ-
se de lux: chihlimbar (Drumul Chihlimbarului), mătase 
(Drumul Mătăsii), tămâie (Drumul Tămâii). Imperiul nu 
putea ca, în schimb, să ofere produse la fel de valoroa-
se. Prin urmare, importurile erau plătite cu aur, astfel că 
metalul nobil ieşea din imperiu. În acest fel, piaţa s-a 
restrâns, oraşele au început să decadă. Datorită schim-
bărilor economice, baza de impozitare s-a redus. Prin 

creşterea impozitelor, împăraţii agravau şi mai mult si-
tuaţia economică.

DOMINATUL Cel care a obţinut victoria în urma răz-
boaielor interne ce însoţeau criza, Diocletian (284-305 
d. Hr.), a realizat o autocraţie pe faţă, care a fost nu-
mită dominat (dominus = stăpân), după titlul pe care şi 
l-a luat conducătorul. Şi-a dat seama că nu mai e posi-
bilă conducerea şi controlul imperiului dintr-un singur 
centru. Diocletian şi-a ales coîmpărat şi, pentru ambii, 
locţiitori. Prin intermediul domniei în patru (tetrarhia) 
puterea centrală era prezentă peste tot în mod mai di-
rect şi putea să aibă sub ochi provinciile ce se legau 
una de alta tot mai slab. 

A introdus o nouă organizare administrativă: pe lo-
cul vechilor provincii a creat unităţi mai mici (şi pe 
acestea le-a numit provincii) şi Italia a împărţit-o în 
provincii. Astfel s-au constituit 101 unităţi administra-
tive, conduse pe baza aceloraşi principii. Cu aceasta 
a fost nimicit şi ceea ce a mai rămas din conţinutul 
titlurilor republicane. Pe limes a lăsat doar forţe mai 
reduse. În interiorul imperiului a strâns trupe capabile 
de luptă, care puteau să se deplaseze imediat spre teri-
toriile aflate în pericol. 

Pentru realizarea reformelor sale avea nevoie de 
bani, pe care i-a asigurat prin reorganizarea sistemului 
de impozitare, adică prin creşterea impozitelor. Fiecare 
cetăţean roman trebuia să plătească un impozit pe per-
soană şi unul pe pământ. S-a străduit să lege populaţia 
de pământ, pentru a asigura astfel permanenţa venitului 
din impozite. Aceste măsuri au soluţionat problemele 
pentru moment, dar au grăbit declinul economiei. 

RĂSPÂNDIREA RELIGIILOR DE MISTERE Practicarea 
religiei greco-romane cerea persoanei doar participa-
rea la ritualuri, nu şi strânsa relaţie cu zeul sau credin-
ţa. În caz de probleme nu oferea consolare oamenilor, 
nu oferea şansa trăirii experienţei religioase. Nu dă-
dea siguranţă pe pământ şi nu promitea, în schimbul 
suferinţelor lumeşti, fericire în lumea de dincolo. 

Iar războaiele civile, atacurile externe, condiţiile de 
viaţă tot mai grele, ciuma adusă de soldaţi din Orient 
au mărit simţământul de nesiguranţă în rândul locuito-
rilor. Aveau mai mare nevoie de sprijin decât oricând. 
Mulţimi întregi se îndreptau spre cultele orientale, re-
ligiile de mistere (Mithras, Isis) care ofereau siguranţă, 
consolare. 

Puterea de stat se experimenta prin zeificarea îm-
păraţilor. La început – mai ales în provinciile orientale 
– aceasta a avut succes, dar împăraţii nu ofereau nici 
bunăstare, nici siguranţă, de aceea zeificarea lor a de-
venit necredibilă. 

28. Secolul crizei, formarea dominatului

Câte un împărat mai capabil (Aurelianus, Diocletianus), prin întărirea armatei, a mai putut să tină sub control criza 
imperiului începută în secolul III. Întărirea puterii împăratului (dominatul) a stabilizat pentru o perioadă imperiul, dar a 
adâncit şi mai mult criza economică. Declinul tot mai adânc al imperiului a fost marcat şi de faptul că mulţimile au 
abandonat vechile culte şi s-au orientat spre zeii religiilor de mistere.
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oprirea cuceririlor atacuri externe

banii ies în exterior

restrângerea
pieţei

criza economică

război civil
soluţia:

întărirea armatei,
creşterea impozitelor

arhiva

rĂZBOaiELE CiviLE
„Cum nimeni nu merită mai mult să dăm socoteală despre 
motivaţia faptelor noastre şi despre modul nostru de gândire, 

şi eu pot să fiu, pe drept, recunoscător zeilor nemuritori, că atunci când a avut loc 
un astfel de atentat [Caracalla a pus să-i fie omorât fratele, acuzând un complot] pe 
mine m-au ocrotit. De aceea cred că atunci pot să fac suficient în proporţie cu mă-
rimea mea şi frica mea de zei, în mod demn de măreţia lor, dacă de atâtea ori câte 
o sută de mii de oameni ridic între cei ce participă la cultul zeilor Romei, la câte 
sute de mii se ridică între supuşii mei. Deci dau tuturor persoanelor din lumea mea 
dreptul de cetăţenie romană, pentru ca (…) nimeni să nu rămână în afara donaţiei 
mele, pentru că mulţimea nu trebuie doar să ducă poverile împreună, ci trebuie să 
participe şi la victorie (…)” (Decretul lui Caracalla, 212)

Împăratul Septimius Severus în compania soţiei şi a ce-
lor doi fii ai săi, Caracalla, respectiv Geta. Mai târziu, 
ajuns la putere, Caracalla a pus să fie răzuită faţa frate-
lui său de pe desenul de familie realizat pe lemn

Care putea fi cauza intervenţiei ce a avut loc 
în imagine? Căutaţi exemple asemănătoare din 

secolul al XX-lea! [r]

Ruinele zidului lui Aurelian la Roma. Suveranul a înconjurat oraşul cu ziduri 
puternice împotriva atacurilor germanilor. În structura zidului a fost integrat şi 
un mormânt în formă de piramidă din secolul I î. Hr.

Ce fenomen este semnalat de faptul că Roma este înconjurată cu 
ziduri? Pe desenul cu reconstrucţia Romei, căutaţi segmentul de 

zid păstrat! Puteţi să-l identificaţi uşor pe baza mormântului în formă de 
piramidă, prins în zid. [r]

Ce conţine decretul lui Cara-
calla? Punctul culminant al că-

rui fenomen este decretul? Apreciaţi 
importanţa decretului! Cum ni se 
schimbă părerea, dacă cunoaştem 
faptul că în imperiu doar cetăţenii 
romani plăteau taxa de moştenire? 
[O]

Criza imperiului

Urmăriţi şi interpretaţi legăturile schiţate! Ce în-
seamnă pe schiţă cele trei culori? Cu ce aţi com-

pleta schiţa? Cum aţi grupa altfel anumiţi factori? [r]

1

2

3

4

5

Pe cine angajau marii propri-
etari? De ce s-a trecut la asta? 

Cum a influenţat acest fenomen 
structura socială a Romei? [C]

CriZa ECONOMiEi
„Pe domeniile aflate la depărtare, unde proprietarul 
nu merge des, orice fel de pământ aduce mai mult 

folos dacă este pe mâna unor arendaşi liberi, decât dacă ar fi îngrijit de însărcinaţi 
sclavi, mai ales terenul unde se produc cereale, pe care arendaşul în niciun caz nu-l 
poate distruge la fel ca viile, însă sclavii – în măsura cea mai mare: dau în chirie 

boii, şi pe aceştia , la fel ca pe alte vite, le ţin 
rău, nu ară pământul cu suficientă străduinţă, cal-
culează drept costând cu mult mai mult sămânţa 
de semănat, decât au semănat cu adevărat, dar 
nici măcar nu îngrijesc ceea ce e semănat în aşa 
fel încât să rezulte o recoltă bună şi chiar şi ceea 
ce duc după arat în depozit, dijmuiesc zilnic sau 
prin hoţie sau prin dezinteres.” (Columella, Des-
pre agricultură, secolul I d. Hr.)
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Aur Porţelan Mătase Sticlă

Tămâie Sclavi Cai 

Drumul Chihlimbarului

I M P E R I U L

IMPER IUL PERSAN

R O M A N

Drum
ul Tămâii

Drumul Mătăsii Drumul Mătăsii

I N D I A

C H I N A

Produse
industriale

Drumuri comerciale în secolul III d. Hr.

Citiţi pe hartă ce imperii erau legate de drumurile comerciale! Ce teritorii aveau un rol deosebit din punctul de vedere al co-
merţului? Numiţi mărfurile transportate pe drumurile comerciale! Cu ce putea Roma contrabalansa transporturile din Orient? 

Căutaţi relaţii între mărfurile transportate şi relaţiile economice ale imperiului! [r]
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NOUL IMPERIU
PERSAN

Imperiul Roman în perioada lui Diocletian

Legiunile în secolul III

Legiunile în perioada lui Diocletian

Mediolanum

Salonae

Nicomedia

Syracusa

Imperiul Roman în perioada lui Diocletian

Cum s-a schimbat organizarea administrativă a imperiului? Ce scopuri putea servi reorganizarea? În ce măsură s-a modificat 
aşezarea armatei? Explicaţi motivaţiile politice şi strategice ale acestui lucru! [r]

6

7
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1 2  p r o v i n c i i

1 0 1  p r o v i n c i i

p o p u l a ţ i e

sediul  Niceea 

Niceea 
dominus

senatul 
(conducerea

Romei)

instituţii
centrale

garda, armata,
(legiunile)

t e t r a r h i a

locţiitor locţiitorîmpărat coîmpărat

Sirmium Niceea Mediolanum Treveri

Sistemul dominatului

În ce măsură s-a schimbat structura statului faţă de principat? Dezba-
teţi, de ce putem afirma despre dominat că a însemnat o centralizare 

mai accentuată faţă de perioada anterioară? Formulaţi contraargumente la 
această afirmaţie! Ce rol i-a rămas senatului? [r]

Tetrarhii: statuia celor doi împăraţi şi a coîmpăraţilor

Ce simbolizează statuia? Comparaţi modul de 
reprezentare umană al acestei statui cu operele 

romane cunoscute până acum! Care este esenţa, orien-
tarea şi motivul schimbării? [O]

Ruinele palatului lui Diocletian de pe malul Mării Adriatice, de la Split şi desenul cu 
reconstrucţia palatului. Plimbându-ne în oraşul vechi din Split-ul de azi, ne aflăm în 
palatul de odinioară, deoarece oraşul vechi s-a construit peste palat, străzile sale 
au păstrat până astăzi structura acestuia

Uitaţi-vă în Atlasul istoric după numele antic al oraşului Split! Căutaţi 
în manual ce construcţie remodelează palatul? La ce concluzie putem 

ajunge din aceasta? Identificaţi ruinele pe desen! [C]

9

8

10
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Sub ce formă îşi plăteau da-
toriile colonii? Prezentaţi gra-

niţele economice ale acesteia! Pe 
baza studiilor anterioare, comparaţi 
cantitatea de îndatoriri ale colonilor 
şi ale iobagilor! [r]

Ce conţine izvorul? Ce a de-
terminat necesitatea acestui 

decret? Cum a influenţat economia 
această măsură a lui Diocletian? 
Conform împăratului, ce rol avea 
pedeapsa? Comparaţi aceasta cu 
concepţia contemporană! [r]

„Aceia [colonii] care au sau vor avea ceva arendat pe teritoriul Villei Magna, vor 
fi obligaţi (…) să predea conform legii, fără lipsă, proporţia corespunzătoare din 
producţia de cereale şi struguri: din grâu o treime, din orz o treime, din bob un sfert, 
din vin, de sub presă o treime, o treime din recolta strânsă de ulei, iar miere câte 
jumătate de litru din fiecare stup.” (Decretul lui Diocletian)

„Deci, decidem ca acele preţuri care sunt  precizate în notă (…), să fie respectate 
cu stricteţe în tot imperiul nostru (…) Desigur că acolo unde, în mod evident, este 
surplus de marfă, lăsaţi ca produsele să fie mai ieftine (…)

 Cum, în mod evident, strămoşii noştri au realizat legile cu intenţia ca pedeapsa 
stabilită să îi sperie pe vinovaţi, (…) ordonăm, ca acela care încalcă aceste decizii, 
să fie pedepsit cu moartea (…) De asemenea, tot o încălcare a legii fac şi cei care, 
după acestea, îndrăznesc să ascundă alimentele şi produsele pentru nevoile publice 
aflate în posesia lor.” (Decretul lui Diocletian)

rĂSPÂNDirEa rELiGiiLOr 
DE MiSTErE

„Ne adresăm cu rugăminte către cel mai zeu dintre îm-
păraţi, către maiestatea ta zeiască şi de neîntrecut, deoa-
rece suntem împiedicaţi să ne efectuăm munca noastră 

de agricultor. Deoarece supraveghetorii şi împuterniciţii lor ne ameninţă viaţa; deu-
năzi s-au înţeles şi au pus în cătuşe nouă oameni şi spun că îi vor trimite la fruntaşii 
provinciei. Astfel, ca urmare a acestor piedici, nu putem nici să lucrăm pământul, 
nici nu putem în viitor să ne îndeplinim obligaţiile şi nu putem plăti. De aceea, 
vă rugăm să ne ascultaţi cererea şi să ordonaţi locţiitorului provinciei să oprească 
atentatele conform legilor, să împiedice intrarea pe domeniile imperiale, ca şi faptul 
că supraveghetorii şi alte persoane să ne molesteze pe noi, agricultorii tăi. Pentru 
că dacă dreapta voastră cerească nu opreşte violenţa şi în viitor nu ne ajută, atunci 
noi vom fi nevoiţi să părăsim vetrele taţilor noştri şi mormintele strămoşilor şi să ne 
mutăm pe proprietăţi particulare, deoarece cei de acolo sunt mai feriţi, protejaţi mai 
mult decât ţăranii tăi. Trebuie să fugim de pe domeniul imperial, unde ne-am născut 
şi timp de generaţii am fost loiali administraţiei imperiale ca ţărani.” (Plângerea unor 
arendaşi liberi de pe un domeniu imperial, din secolul al III-lea d. Hr.)

Ce situaţie politică lasă să se 
întrevadă plângerea? De ce 

doresc arendaşii să se mute pe un 
domeniu privat? Cu ce transforma-
re socială coincide pasul lor? Pre-
zentaţi, cum se leagă acest izvor de 
istoria religiilor? [r]

Mithras, zeul Soarelui din Antichitate, 
înjunghie taurul ce reprezintă întune-
ricul. Din corpul victimei se nasc ani-
male şi plante

Ce simbolizează înfrângerea 
taurului şi plantele şi animale-

le ce i se nasc din corp? [O]

12
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Lumea romană ce se eleniza a dus la naşterea unei pături largi de intelectuali. S-a format un important public 
de cititori şi pentru lucrările de istorie, în această epocă au creat numeroşi istorici (Polybios, Tacitus, Suetonius), 
din lucrările cărora am citat în repetate rânduri. Citindu-le operele, suntem surprinşi de modernitatea textelor şi 
putem să urmărim repetarea fenomenelor istorice. Din lucrările lui Tacitus şi Suetonius au putut fi citite mai multe 
fragmente. Acum, prin intermediul operelor lui Polybios (200-120 î. Hr.) şi Tacitus (55-120 d. Hr.), să aruncăm o 
privire asupra istoriografiei romane.

„Faimoşi scriitori au amintit despre lucrurile plăcute sau neplăcu-
te ale vechiului popor roman. La descrierea epocii lui Augustus nu 
au lipsit talentele deosebite, până nu au dat înapoi din cauza laudei 
exagerate. Treburile lui Tiberius, Caligula, Claudius şi Nero (…) au fost 
prezentate în mod fals din cauza fricii, cât timp erau în viaţă şi a urii, 
imediat după moarte. De aceea intenţia mea este de a vorbi puţin de 
Augustus şi, moartea lui, apoi voi prezenta domnia lui Tiberius şi a 
celorlalţi fără ură şi părtinire (sine ira et studio), ale căror motive le 
consider a fi departe de mine.” (Tacitus: Anale)

În ce vede Tacitus principala problemă a scrierilor istorice începând cu 
epoca lui Augustus? Care este pentru Tacitus credinţa de istoric? Dezba-

teţi, în ce măsură se pot realiza aşteptările lui Tacitus? [r]

„Dacă cei care au consemnat faptele istorice înaintea noastră ar 
fi neglijat elogiul istoriei însăşi, poate trebuia îndemnată toată lumea 
către studierea şi primirea favorabilă a unor astfel de amintiri istori-
ce, fiindcă nu există pentru oameni niciun mijloc de îndreptare mai 
potrivit decât cunoaşterea faptelor din trecut. Dar pentru că nu doar 
câţiva istorici, ci toţi, fără excepţie şi nu doar sporadic, la începutul 
şi sfârşitul operei, au susţinut că învăţătura desprinsă din istorie este 
cea mai temeinică educaţie şi pregătire pentru treburile politice (…) 
Căci ce om poate să fie aşa de nechibzuit sau de nepăsător, încât să nu 
dorească să cunoască în ce chip şi prin ce fel de politică a fost biruită 
aproape toată lumea în mai puţin de cincizeci şi trei de ani şi a căzut 
sub o singură stăpânire, aceea a romanilor. (…) Din opera noastră se va 
putea cunoaşte mai lămurit de ce au ajuns să domine totul şi, în acelaşi 
timp, se va vedea cât de mari foloase oferă celor doritori să culeagă 
învăţătură, acest fel de istorie pragmatică.

Caracteristica lucrării mele şi minunăţia timpurilor noastre sunt ur-
mătoarele: după cum soarta a îndreptat către un singur punct aproape 
toate întâmplările din lume şi le-a silit pe toate să tindă către unul şi 
acelaşi scop, tot astfel, în cursul istoriei mele, voi înfăţişa cititorilor în-
tr-o vedere de ansamblu, mijloacele de care s-a servit soarta pentru a-şi 
îndeplini toată opera. Acesta a fost mai ales motivul care m-a îndemnat 
şi m-a împins să mă apuc să scriu istoria, precum şi faptul că nimeni 
din vremea noastră n-a încercat să compună o istorie universală; alt-
minteri eu nu m-aş fi ostenit aşa de mult să duc la capăt o asemenea 
operă.” (Polybios, Istorii)

Care este, conform autorului, scopul scrierii istoriei? Prin ce se caracteri-
zează producţiile istorice ale epocii? Ce metode istoriografice doreşte să 

urmeze Polybios? [r]

15

17

Vergilius. Poetul sărbătorit în epoca lui Augustus, pe 
un mozaic realizat în secolul III d. Hr. La dreapta poe-
tului se află Clio, muza istoriei, la stânga Melpomene, 
muza tragediei. Mozaicul a fost descoperit în vila unei 
persoane bogate. La Roma educaţia ţinea la fel de 
mult de nobleţe ca şi averea.

Alcătuiţi şi ţineţi o mică prelegere despre 
cum s-a realizat mozaicul! [O]

16
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PALESTINA ÎN IMPERIUL ROMAN Palestina a fost vre-
me îndelungată parte a imperiului elenistic (Egipt, iar 
mai târziu statul Seleucid), apoi, după o scurtă perioa-
dă de independenţă, regii săi au recunoscut autoritatea 
romană. Astfel, au putut să-şi păstreze tronul, dar au 
colaborat cu puterea romană. Majoritatea populaţiei a 
considerat aceasta ca fiind o trădare. 

În timpul stăpânirii romane, evreii au putut să-şi prac-
tice religia monoteistă, care întotdeauna a reprezentat 
un sprijin în suportarea stăpânirii străine. Fariseii (la în-
ceput i-au numit astfel pe ştiutorii de carte) şi-au desem-
nat ca scop păstrarea, îngrijirea tradiţiilor religioase. Ţi-
neau la principiile religioase vechi, la legi şi la aparenţele 
religioase. Conform viziunii lor, mai importantă decât 
cultul legat de biserica din Ierusalim şi de preoţime este 
exercitarea religiosului de micile comunităţi în sinagogi 
(casa comunităţilor), unde dădeau explicaţii învăţătorii 
pregătiţi (rabinii), şi chiar interpretau Vechiul Testament 
şi conduceau ceremoniile conform epocii. Fariseii au 
avut un rol major în supravieţuirea religiei evreilor, mai 
ales după distrugerea templului din Ierusalim. 

Un grup aparte, închis, era constituit de esenieni, cea 
mai mare comunitate a lor trăia în peşterile din înălţi-
mile zonei Qumran, având averea comună, după reguli 
stricte. Se numeau pe sine „comunitatea noii alianţe”. 
Mărturiseau că spiritul Binelui şi al Răului (Lumina şi În-
tunericul) luptă pentru sufletul omului. Prin renunţare, 
prin lupta împotriva păcatelor activau pentru victoria 
Binelui, pentru mântuire. Conform credinţei lor, aceas-
ta devine realitate deja în timpul propriei vieţi. 

În rândul evreilor era de multă vreme aşteptat Mân-
tuitorul, Mesia, care va elibera ţara de cei care au su-
pus-o. În Vechiul Testament se găsesc numeroase refe-
riri care prezic venirea lui. 

DIASPORA EVREIASCĂ Mulţi evrei s-au mutat din 
Palestina din faţa opresiunii străine. Comunităţile de 
evrei ce trăiau răspândite (diaspora) s-au îndepărtat, 
în parte, de tradiţiile evreieşti. Evreii elenizaţi au făcut 
cunoştinţă cu filosofia greacă. Şi-au păstrat credinţa 
monoteistă, dar povestirile din Biblie nu le mai inter-
pretau cuvânt cu cuvânt, ci simbolic. Vorbind limba 
greacă, mişcându-se într-o lume mai largă, nu le mai 
era totuna că mântuirea se acordă doar unui popor. În 
acelaşi timp, sub influenţa traducerii Bibliei în greacă, 
lumea elenistică a cunoscut bazele religiei lor, învăţă-
tura despre Dumnezeul unic, atotputernic. 

 
ACTIVITATEA LUI IISUS HRISTOS În mijlocul evrei-
lor, în atmosfera tot mai accentuată de aşteptare a lui 

Mesia, s-a născut una dintre religiile cu cea mai mare 
influenţă din istoria lumii, creştinismul. Au apărut 
proroci, ca de exemplu cel care a devenit sfânt mai 
târziu, Ioan Botezătorul, care vorbea despre apropi-
ata venire a Mântuitorului şi chema poporul la pocă-
inţă. Curăţirea era simbolizată de faptul că adepţii săi 
erau cufundaţi în apa Iordanului (botez). Mulţimea îl 
asculta, de aceea a devenit periculos pentru autori-
tate, iar conducătorul evreu (Irod Antipa) a pus să fie 
executat. 

Ioan doar a prezis venirea Mântuitorului, Iisus din 
Nazareth deja anunţa mântuirea. Evenimentele din 
viaţa lui Iisus Hristos (Iisus = Ioshua; Hristos = Chris-
tos (greacă) = Mesia (iudaic) = cel uns) au fost notate 
după moartea pământeană a acestuia. Acestea sunt 
Evangheliile (sensul: veste de bucurie), dintre care pa-
tru (Evanghelia lui Marc, lui Matei, lui Luca şi lui Ioan) 
au fost recunoscute mai târziu de biserică ca autentice 
şi le-a introdus în cartea sfântă a creştinilor, în Noul 
Testament, cealaltă parte importantă a Bibliei, alături 
de Vechiul Testament.

Iisus umbla prin oraşele Iudeii alături de ucenicii 
săi, apostolii. Anunţa apropiata judecată de apoi, când 
Dumnezeu va decide dacă vom câştiga viaţa veşnică 
(mântuirea), sau suntem veşnic pedepsiţi. Mărturisea 
că nu ne vom mântui pentru că participăm la ceremo-
nii şi respectăm diferitele reguli, ci pentru că ducem 
o viaţă demnă de Dumnezeu. (Aceasta nu le-a plăcut 
marilor preoţi evrei.) Esenţa învăţăturilor lui este dra-
gostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri. 
Condamna obţinerea de avere, aviditatea, ura, violen-
ţa, răzbunarea, deoarece fără iertare nu există dragos-
te. Îşi exprima punctele de vedere nu în mod abstract, 
ci plastic şi prin exemple. Dădea exemplu şi prin viaţa 
sa, prin activitatea sa de pe pământ, a făcut să fie expe-
rimentată viaţa şi comportamentul pe care Dumnezeu 
le cerea oamenilor. Numărul adepţilor săi – mai întâi 
în rândul evreilor – a crescut rapid. 

La fel ca Ioan Botezătorul, şi el a devenit periculos 
pentru puterea locală şi pentru romani. Locţiitorul din 
Iudeea, Pilat din Pont (26-36), la cererea preoţilor evrei, 
l-a executat, în modul cel mai umilitor, prin crucifica-
re. Prin crucificarea lui Iisus Hristos, învăţăturile sale nu 
au murit. Adepţii săi îl considerau ca Mântuitor. Cre-
dinţa în învierea sa a dat sens vieţii în frica lui Dum-
nezeu, respectării învăţăturilor sale. Aşteptau a doua 
sa venire. La Ierusalim, s-a format o mică comunitate, 
sub conducerea apostolului Petru. Adepţii noii credin-
ţe, care mai târziu s-au numit creştini (adepţi ai lui Hris-
tos), anunţau învăţăturile maestrului lor. 

29. Naşterea creştinismului

Evreii elenizaţi au transmis spre lumea greacă învăţătura despre un singur, atotputernic zeu.
Un grup mai mic dintre evrei a devenit adept al lui Iisus, care propovăduia mântuirea, iubirea şi iertarea.
După moartea lui Iisus, la Ierusalim, o mică comunitate condusă de Petru i-a urmat învăţătura.
Odată cu intervenţia apostolului Pavel, noua religie numită creştinism a devenit deschisă pentru toţi.
Începând cu secolul II s-a organizat biserica şi s-a format ritualul.
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CONVERTIREA LUI PAVEL La început, adepţii lui Ii-
sus au fost din rândul evreilor. Însă învăţăturile sale au 
găsit un sol potrivit în toată lumea elenistică: oamenii 
aşteptau de mult timp iertarea şi mântuirea. De aceea, 
religia creştină a ieşit din cercul evreilor şi a început 
să se răspândească rapid. La aceasta un rol important 
l-a avut apostolul Pavel. Numele originar al lui Pavel a 
fost Saul. Provenea din diaspora evreiască şi a văzut 
lumina zilei ca cetăţean roman. A primit de la părin-
ţii săi educaţie de fariseu, a devenit un duşman acerb 
al creştinismului, însă, în împrejurări miraculoase, s-a 
creştinat.

Pavel afirma că nu are rost să aşteptăm judecata fi-
nală apropiată, deoarece mântuirea a avut loc odată 
cu moartea pe cruce a lui Hristos, astfel că cel care 
crede în Iisus, este mântuit. Prin soarta noastră, Dum-
nezeu ne pune la încercare credinţa, de aceea trebuie 
să o acceptăm, la fel ca ordinea lumii, existenţa celor 
cu avere şi a autorităţii. Nu mai era vorba de faptul că 
cei bogaţi nu pot fi mântuiţi, astfel s-a deschis drumul 
spre noua credinţă şi celor din straturile superioare. Iar 
în comunităţile creştine, practica comunităţii de avere 
a fost treptat înlocuită de ideea ajutorării săracilor. Cea-
laltă învăţătură importantă a lui Pavel este că Dumne-
zeu nu este al evreilor şi că toate popoarele sunt surori 
în mântuire (Hristos a mântuit pe toţi). 

Datorită activităţii lui Pavel, noua religie s-a împă-
cat cu realitatea epocii sale, cu autoritatea de stat şi 
cu diferenţele sociale. Creştinismul a devenit deschis 
pentru oricine. Acum a devenit evident pentru o parte 
importantă dintre evrei că noua învăţătură nu aduce 
eliberarea pentru poporul lor. Astfel, nu l-au recunos-
cut pe Iisus ca mântuitor, şi sperau pe mai departe în 
venirea unui Mesia.

CONSTITUIREA BISERICII Începând cu secolul al II-lea, 
deja în rândul tuturor categoriilor sociale şi al tuturor po-
poarelor s-au organizat comunităţi creştine. Conduce-
rea, utilizarea averii comunităţilor erau realizate de su-
praveghetori (episcopos = episcop), care, în scurt timp, 
au devenit funcţionari permanenţi ai comunităţii lor.

În fruntea comunităţii din fiecare oraş se afla epis-
copul, care, la început, era ales de credincioşi. Din cei 
care îl ajutau, presbiterii (cei mai în vârstă) s-a format 
preoţimea. Treptat s-au separat de cele lumeşti şi au 
constituit biserica creştină. Construcţia internă a bi-
sericii, ierarhia (domnia sacră), se baza pe respectarea 
obligatorie a celor cu funcţii mai înalte. Ritualurile 
(botezul, binecuvântarea, masa Domnului), pe care 
le executa preoţimea, treptat, au devenit permanente. 
S-au constituit sărbătorile creştine (mai întâi duminica). 
Toate acestea au contribuit la întărirea bisericii. Odată 
cu constituirea structurii bisericii, episcopii din unele 
provincii ţineau adunări (sinoduri), unde se sfătuiau 
în legătură cu problema credinţei, interpretarea scrie-
rilor sfinte. Episcopul celui mai mare oraş (metropolis) 
dintr-un teritoriu a devenit conducătorul bisericesc al 
provinciei (mitropolit).

La început, autoritatea de stat nu s-a ridicat împotri-
va noii religii, cum era tolerantă şi faţă de alte culte, de 
vreme ce acestea nu atingeau interesele statului. Însă 
creştinii puteau să-l cinstească doar pe Dumnezeu şi 
au refuzat zeificarea împăraţilor. Se străduiau să-şi 
răspândească credinţa. Persecuţiile crunte (crucifica-
rea, moartea de martir în amfiteatre) nu puteau să-şi 
atingă scopul, deoarece, deja în secolul al III-lea, o 
mare parte a populaţiei era adepta noii credinţe. Dim-
potrivă, ca urmare a exemplelor martirilor, antipatia 
s-a transformat în simpatie, ura în milă. 

arhiva

PaLESTiNa ÎN iMPEriUL 
rOMaN

„(…) esenienii ne învaţă că totul trebuie lăsat în voia lui Dum-
nezeu. Cred în nemurirea sufletului, iar ca cel mai de dorit 
bine consideră a fi adevărul. Chiar dacă trimit darurile promi-

se templului, nu prezintă sacrificii şi se salvează cu faptul că ei au mijloace de curăţire 
mult mai sacre. De aceea, nici nu au voie să intre în sanctuarul comun, deci îşi ţin 
slujbele religioase separat. Altfel, sunt deosebit de morali şi se ocupă doar cu cultiva-
rea plantelor. Este în mod deosebit de admirat că toţi se străduiesc spre o viaţă plină de 
moralitate şi într-o măsură care este necunoscută la greci şi barbari, iar ei nu de puţină 
vreme, ci deja de când greu îşi aminteşte omul nu sunt împiedicaţi de nimic în aceste 
străduinţe; trăiesc într-o deplină comunitate de bunuri, iar la ei nici cel bogat nu se 
poate bucura de mai multe decât cel sărac. Aproximativ patru mii de bărbaţi trăiesc 
conform învăţăturilor lor. Nu se căsătoresc, nu au sclavi; ei consideră o nedreptate şi 
sclavia, iar căsătoria ca fiind izvorul tuturor certurilor, astfel că trăiesc fiecare separat şi 
se servesc unul pe celălalt. Aleg oameni de treabă pentru a se ocupa de veniturile lor 
şi de cele obţinute din cultivarea plantelor, aceştia sunt preoţii, iar datoria lor este de a 
se ocupa de cereale şi de toată hrana. ” (Iosephus Falvius, Istoria evreilor)

Care sunt principalele caracteristici ale esenienilor? Ce dădea forţa comunităţii? Cum se 
raporta societatea la comunitatea esenienilor? Argumentaţi-vă răspunsurile! [C]

Unul dintre papirusurile de la Marea Moartă, descoperit la mijlocul secolului al XX-lea de păstori. 
Se presupune că scrierile pot fi legate de esenieni. În imagine se vede şi vasul care a conţinut 
papirusurile

În ce măsură poate fi influenţată imaginaţia noastră de câte o descoperire întâmplătoa-
re? Căutaţi exemple asemănătoare! [O]2

1
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Teritorii aflate sub directa guvernare romană

Teritoriu dependent de Roma

Regatul lui Irod
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Tyr
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Kafarnaum
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Nazareth

Lacul Genezaret
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Cezareea
S A M A R I A

Samaria

Ierusalim

Betleem

I U D E E A

Iericon
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Înălţimea Qumran

M
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Sodoma
Gomora

Pe baza hărţii, faceţi cunoscută situaţia politică şi de mare putere a Pa-
lestinei! Pe baza textului din manual, urmăriţi pe hartă viaţa lui Iisus! Pe 

baza evangheliilor, marcaţi pe hartă acele localităţi pe unde a umblat Iisus! Ce 
evenimente din Noul Testament se pot lega de aceste localităţi? [r]

Pământul Bibliei în perioada lui Iisus

CONvErTirEa LUi PavEL
„Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uci-
derea împotriva ucenicilor Domnului. 

S-a dus la marele preot, şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Da-
masc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinţei, atât bărbaţi 
cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat 
de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut 
la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: »Saule, Saule, pentru ce mă 
prigoneşti?«. Iar el a întrebat: »Cine eşti Tu, Doamne?«. Şi Domnul a 
zis: »Eu sunt Iisus, pe care-L prigoneşti. Scoală-te şi intră în cetate şi ţi 
se va spune ce trebuie să faci.« 

Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi, auzeau în adevăr 
glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ, şi măcar 
că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus 
în Damasc. Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 

În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o ve-
denie: »Anania!« »Iată-mă Doamne« – a răspuns el. şi Domnul i-a zis: 
»Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi caută în casa lui 
Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă« »Doamne, 
am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta 
sfinţilor tăi din Ierusalim. Ba chiar şi aici are puteri din partea preoţilor 
celor mai de seamă ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău«. Dar 
Domnul i-a răspuns: »Du-te, căci l-am ales ca unealtă a mea ca să 
ducă Numele Meu înaintea neamurilor păgâne, înaintea împăraţilor şi 
înaintea fiilor lui Israel. Şi îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru Nume-
le Meu.«” (Biblia. Faptele apostolilor)

Pe baza izvorului, povestiţi istoria convertirii lui Saul! Ce îndatorire îi dă 
Domnul lui Saul? Ce influenţă a avut acest lucru asupra răspândirii creş-

tinismului? [r]

„2.24. Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu în-
tre neamuri, cum este scris.

2.25. Tăierea împrejur [obicei evreiesc], negreşit, este de folos, dacă 
împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge 
netăiere împrejur (…)

3.28. pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin cre-
dinţă, fără faptele Legii [este vorba despre legile vechi ale evreilor].

3.29. Sau, poate, Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este şi al 
păgânilor? Da, este şi al păgânilor. (…)

13.1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este 
stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au 
fost rânduite de Dumnezeu.

13.2. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rân-
duielii lui Dumnezeu (…).

13.7. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i 
birul, cui datoraţi vama, daţi-i vama, cui datoraţi frica, daţi-i frica, cui 
datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

13.8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; 
căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.” (Scrisoarea apostolului Pa-
vel către romani)

Cum se raportează Pavel la tradiţiile romane? Ce comportament faţă de 
autoritate le este indicat credincioşilor de către Pavel? Care este importan-

ţa acestei atitudini? [r]

aCTiviTaTEa LUi 
iiSUS hriSTOS

Apostolul Pavel

Ce reprezintă aureola din jurul capului apos-
tolului? [O]

3

4

6

5
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„6.1. Toţi cei care sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânii lor vrednici de 
toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.

6.2 Iar cei care au stăpâni credincioşi, să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt 
fraţi, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă sunt credincioşi şi prea iubiţi, care 
fac fapte bune (…)

6.17 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu fie îngâmfaţi şi să nu-şi pună 
nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din 
belşug, ca să ne bucurăm de ele.

6.18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici. (…) 
6.19. Să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru 

ca să apuce adevărata viaţă.” (Prima scrisoare a apostolului Pavel către Timotei)

„13.1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, 
sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

13.2. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată 
ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea 
dragoste, nu sunt nimic.

13.3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă 
mi-aş da trupul să fie ars şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

13.4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu 
pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă în mândrie.

13.5. Nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gân-
deşte la rău.

13.6. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.
13.7. Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
13.8. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi, limbile vor înceta, 

cunoştinţa va avea sfârşit.
13.9. Căci cunoaştem în parte şi proorocim în parte.
13.10. Dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
13.11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca 

un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
13.12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci, vom vedea 

faţă în faţă. Acum, cunosc în parte, dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost 
şi eu cunoscut pe deplin.

13.13 Acum rămân cu aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai 
mare dintre ele este dragostea.” (Prima scrisoare a apostolului Pavel către corinti-
eni)

Călătoriile apostolului Pavel

Ce scopuri serveau drumuri-
le? În ce teritorii s-a deplasat 

apostolul Pavel? Pe baza hărţii, a 
hărţilor de mai devreme din ma-
nual şi a altor cunoştinţe, schiţaţi 
situaţia acestor teritorii în interiorul 
imperiului (locuitori, importanţa lor 
economică etc.)! [O]

M a r e a  N e a g r ă

Roma

Primul drum al apostolului Pavel

Al doilea drum al apostolului Pavel 

Al treilea drum al apostolului Pavel 

Al patrulea drum al apostolului Pavel 

ConstantinopolPhilippi

Syracuza

Atena

Corint

Creta
Rhodos

Cipru

Ierusalim
Imperiul Roman

Teritorii creştine

Comunităţi creştine

Ce comportament recomandă 
Pavel faţă de cei bogaţi? În ce 

măsură reprezintă aceasta o schim-
bare faţă de principiile creştinismu-
lui timpuriu şi care este importanţa 
politică a acestui lucru? [r]

După Pavel, care este cea mai 
importantă poruncă a creşti-

nismului? Porunca iubirii are vreun 
mesaj social? În viaţa pământească 
poate omul să înţeleagă esenţa iu-
birii? [O]

7

8

9
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Hristos pe un sarcofag din secolul IV

De ce este neobişnuită această 
reprezentare a lui Hristos? În ce 

detalii se pot descoperi tradiţiile sculp-
turii clasice romane şi prin ce se înde-
părtează statuia de acestea? Observaţi 
relaţia dintre Hristos şi formele aflate 
lângă el! [O]

CONSTiTUirEa BiSEriCii
„Maiestatea ta, consider ca un principiu de bază ca 
toate chestiunile discutabile să le prezint în faţa ta. Că 

doar cine ar şti mai bine să mă coordoneze în nesiguranţa mea, sau să mă ajute în 
dezorientare? (…) până acum am procedat astfel cu cei care ajungeau în faţa mea 
sub acuzaţia de a fi creştini. I-am întrebat dacă sunt creştini. Pe aceia care mărtu-
riseau că sunt creştini, i-am întrebat şi a doua şi a treia oară şi i-am ameninţat cu 
pedeapsa. Pe cei care şi după aceasta spuneau acelaşi lucru, îi ucideam. Deoarece 
convingerea mea este că independent de conţinutul mărturiei lor, au meritat pe-
deapsa pentru încăpăţânarea lor. (…)

Însă conform celor anunţate, cel mai mare păcat sau rătăcire a lor este că în 
anumite zile, dinainte stabilite, înainte de răsărit, se adună şi cântă în cor în cinstea 
lui Hristos, pe care-l consideră zeu, şi se obligă prin jurământ nu pentru vreo tică-
loşie, ci să nu fure, să nu prade, nu comit adulter, nu îşi încalcă jurământul, darea 
stabilită pentru ei, în cazul în care sunt somaţi, nu o refuză: după acestea de obicei 
se împrăştie; apoi se adună din nou, ca să consume împreună hrana lor obişnuită 
şi nevinovată; (…)

De aceea am amânat cercetarea cazului şi mă întorc către tine pentru sfat. De-
oarece am socotit acest lucru ca demn de gândire, mai ales datorită marelui număr 
al celor acuzaţi; (…) nu doar în oraşe, ci şi la sate şi în cătune s-a răspândit această 
epidemie; însă, după părerea mea, se poate stopa aceasta.” (Scrisoarea lui Pliniu cel 
Tânăr către împăratul Traian)

„Întotdeauna am făcut sacrificii şi am arătat respect zeilor, iar acum în prezenţa 
voastră, conform ordinului, am prezentat sacrificii de băutură şi apoi [în flăcări] şi am 
mâncat din carnea de sacrificiu. Vă rog pe voi să dovediţi aceasta. Să aveţi noroc!” 
(Dovadă de participare la sacrificiu de la mijlocul secolului III d. Hr., fragment)

Iisus pe tron (mozaic din secolul IV) 

Comparaţi mozaicul cu repre-
zentarea de pe sarcofag! Prin 

ce se caracterizează îmbrăcămin-
tea? În ce mediu este reprezentat 
Hristos? Ce loc ocupă în compara-
ţie cu celelalte figuri ce apar în ope-
ră? Adunaţi acele epitete referitoare 
la personalitate care ne vin în minte 
în legătură cu Hristos aflat pe sarco-
fag, respectiv pe mozaic! Ce fel de 
imagine a lui Dumnezeu ne suge-
rează reprezentarea de pe sarcofag 
şi ce tip mozaicul? [r]

Pe baza izvorului, stabiliţi care 
a fost sarcina lui Plinius? Pe 

baza izvorului, caracterizaţi com-
portamentul creştinilor! Cum se 
raportează autorul la creştini? Ce 
putea fi atractiv în creştinism pentru 
cei din afară? Pe baza izvoarelor, al-
cătuiţi o imagine a răspândirii creş-
tinismului! [O]

Despre ce stă mărturie do-
cumentul de mai sus? De ce 

era nevoie de aceasta? Suprapuneţi 
izvorul cu scrisoarea lui Pliniu cel 
Tânăr! [O]

11

10

12

13

Portretul lui Hristos. Detaliu de pe mozaicul 
din secolul IV
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Botez în secolul al III-lea

Pe baza imaginii, stabiliţi prin ce se deosebeşte ritualul 
din creştinismul timpuriu de botezul din prezent! [O]

„În ziua următoare [24 februarie 303] au afişat decretul imperial [Dio-
cletian], conform căruia toate persoanele care mărturisesc creştinismul pierd 
toate drepturile cetăţeneşti şi funcţiile. Ei trebuie supuşi torturii, indiferent 
de ordinul căruia îi aparţin şi de poziţia lor. Împotriva lor este corectă orice 
procedură a tribunalului, ei însă nu se pot adresa tribunalului nici în caz de 
acţiuni arbitrare, nici în caz de adulter, de prădare. Într-un cuvânt le este 
răpită libertatea, chiar şi dreptul de a vota. Cineva, cu mare curaj, deşi nu 
corect, a rupt decretul în bucăţi, între timp, a afirmat cu ironie că aceasta este 
recunoaşterea victoriilor goţilor şi sarmaţilor. Imediat a fost reţinut şi nu doar 
l-au torturat, ci l-au şi prăjit. A suportat arderea cu un calm de admirat.”

(Scriitorul latin Lactantius)
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CONVERTIREA 
LUI PAVEL

împărat

P A T R I A R H I I

patriarhia

din Roma

patriarhia

din Constantinopol

patriarhia

din Ierusalim

patriarhia

din Antiohia

patriarhia

din Alexandria

E P I S C O P I I

C O M U N I T Ă Ţ I  C R E Ş T I N E

Factorii care au influenţat formarea creştinismului

Conform tabelului, ce factori au influenţat răspân-
direa creştinismului? Enumeraţi alţi factori care nu 

apar pe schiţă! Încercaţi să-i reprezentaţi pe aceştia pe un 
grafic! [O]

Organizarea bisericii din epoca romană

Pe baza schiţei, faceţi cunoscut 
modul în care se construia ierarhia 

bisericii creştine timpurii! Caracterizaţi 
situaţia împăratului din punctul de vedere 
al bisericii! [r]

Cum s-a manifestat persecutarea 
creştinilor? Cu ce metode mai tim-

purii seamănă? Cum se raportează auto-
rul la creştini? În ce măsură se poate ge-
neraliza punctul său de vedere formulat 
sub influenţa persecutării creştinilor? [O]

15

14

16

17
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Sintetizarea cea mai concisă a învăţăturilor lui Iisus este cuvântarea de pe Munte (Noul Testament). În cele de mai 
jos publicăm fragmente din aceasta. Realizaţi o corespondenţă între cele învăţate despre creştinism şi citatele din 
Noul Testament!

„5,3, Ferice de cei săraci în duh [neştiutori de carte], căci a lor este 
Împărăţia cerurilor!

5.4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!

5.5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!

5.6. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, căci se vor să-
tura!

5.7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

5.8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumne-
zeu!

5.9. Ferice de cei prigoniţi, căci ei fii ai lui Dumnezeu vor fi che-
maţi!” (Fragment din cuvântarea de pe Munte [Evanghelia lui Matei], 
pe care Iisus a ţinut-o în faţa ucenicilor săi)

În primul rând, cui vrea să se adreseze Iisus? Care sunt valorile morale 
care consideră că trebuie urmate? Care sunt acele valori umane, consi-

derate importante de concepţia greco-romană, dar lipsesc din învăţăturile lui 
Iisus? [O]

„5.29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoa-
te-l şi leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din 
mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă (…).

5.34. Dar eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum, nici pe cer, pentru că 
este a lui Dumnezeu.

5.35. Nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui, nici 
pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.

5.36. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face niciun fir de păr 
alb sau negru (…).

5.38. Aţi auzit că s-a zis: Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.

5.39. Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău; ci 
oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-l şi pe celălalt.

5.40. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi că-
maşa.

5.41. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se 
împrumute de la tine. (…)

5.43. Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe 
duşmanul tău.

5.44. Dar eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei 
ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce 
vă asupresc şi vă prigonesc.

5.45. Ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să 
răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei 
drepţi şi peste cei nedrepţi.

5.46. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aştep-
taţi? Nu fac aşa şi vameşii? (…)

6.2. Tu, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum 
fac făţarnicii, în sinagogi şi pe uliţe (…)

6.5. Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii cărora le place să se roage 
(…) ca să fie văzuţi de oameni (…)

7.15. Păziţi-vă de proorocii mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în 
haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.”(Fragment din 
cuvântarea de pe Munte, Evanghelia lui Matei, 5–7)

De ce era urât Iisus de marii preoţi evrei? 
De ce au cerut mulţimile de evrei lui Pilat 

din Pont, moartea lui Iisus? Comparaţi conţinutul 
discursului de pe munte cu legile lui Moise! Care 
sunt deosebirile? În ceea ce priveşte autoritatea, 
prin ce se deosebeşte Iisus de zeii greco-romani? 
Cum este prezent în viaţa cotidiană a oamenilor? 
Formele de comportament cerute de Iisus au uşu-
rat viaţa cotidiană? [O]

Propovăduitor al cuvântului pe o frescă descoperită 
într-o catacombă din secolul III

În ce moment este redat propovăduitorul? 
Pictura a fost realizată cu culori tari. Care 

putea fi cauza? [r]

18
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20
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NOUA RELIGIE DE STAT După ce creştinismul s-a îm-
păcat cu puterea laică şi a acceptat existenţa diferen-
ţelor sociale, împăratul Constantin şi-a dat seama că 
puterea de stat, tot mai slabă, nu trebuie să persecute 
creştinii, ci, mai degrabă, trebuie să se sprijine pe noua 
religie. În 313, prin edictul dat la Milano, a asigurat 
libertatea de cult creştinilor şi celorlalte culte. După 
măsurile lui Constantin, creştinismul a devenit, tot mai 
mult, cel mai important element de legătură al impe-
riului. 

Datorită ritualurilor şi dogmelor, în mod frecvent 
au izbucnit dezbateri aprinse între promotorii religiei 
creştine. Astfel, i-a împărţit în două tabere adverse mo-
dul de interpretare a Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh). În esenţă, asta depindea de modul cum era privit 
Iisus (Fiul). Împăratul, în interesul menţinerii unităţii 
imperiului, a dorit să obţină un consens. Deşi el încă 
nu era creştin, în calitate de conducător religios al im-
periului (pontifex maximus) a întrunit la Niceea primul 
sinod ecumenic (325). Discuţiile la care au participat 
episcopii au fost coordonate de împărat, iar acesta şi-a 
impus voinţa. Au clarificat învăţătura Sfintei Treimi şi 
au acceptat-o ca o dogmă al cărei adevăr nu poate fi 
pus în discuţie. Conform dogmei, Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh sunt una cu Dumnezeu, sunt cele trei forme de 
existenţă a acestuia. Presbiterul de Alexandria, Arius, 
şi credincioşii săi, care respingeau această dogmă, ari-
enii, au fost declaraţi eretici. (După ei, Iisus este cea 
mai deosebită creaţie a lui Dumnezeu, dar nu este una 
cu Dumnezeu.)

Creştinismul, care abia a obţinut recunoaşterea la 
Milano, a fost făcut religie de stat de Theodosius (391), 
ultimul împărat al Imperiului Roman unitar. 

RUPEREA ORIENTULUI DE OCCIDENT Decăderea 
economiei, restrângerea pieţei nu au afectat la fel fie-
care regiune. În jumătatea vestică a imperiului aceste 
fenomene s-au manifestat tot mai puternic, iar în cele 
de est tot mai puţin. Astfel, Occidentul a rămas în urma 
Orientului, şi aşa mai dezvoltat. Urmând procesul, 
Constantin a construit şi o nouă capitală în locul Ro-
mei la una din porţile Orientului, pe malul Bosforului, 
în locul Byzantionului întemeiat de greci, pe care l-a 
denumit Constantinopol, după el însuşi. 

Armata tot mai numeroasă, construcţiile la noua ca-
pitală au necesitat foarte mulţi bani: împăratul a mărit 
impozitele. Pentru a plăti impozitele, Constantin i-a 
legat pe coloni şi meşteşugari de loc şi de ocupaţie. 
Pentru a evita impozitele şi datorită şicanărilor funcţio-

narilor imperiali, micii proprietari s-au pus sub protec-
ţia marelui proprietar aflat în zona lor, astfel că şi ei 
au ajuns în stare de dependenţă. Împreună cu colonii 
legaţi de pământ era în formare o nouă categorie de-
pendentă, care era obligată să plătească în produse. 

MIGRAŢIILE Pe parcursul secolelor II şi III, triburile ger-
manice ce au sporit numeric, tot atacând imperiul, s-au 
retras treptat spre est. În această perioadă Roma a mai 
fost capabilă să respingă atacurile (Marcus Aurelius). În 
jur de 375, însă, în zona Volga, vizigoţii ce se îndrep-
tau spre est, s-au trezit faţă-n faţă cu hunii, din partea 
cărora au suferit o înfrângere. Hunii nomazi, crescători 
de animale mari, au sosit dinspre pustele Asiei Centrale. 
Deoarece Marele Zid chinezesc le-a închis drumul, au 
pornit pe drumul spre vest, prin stepă. O serie întreagă 
de populaţii nomade au fost împinse în faţa lor. Goţii ce 
se refugiau spre vest au pornit fluxul migraţiilor. 

Mai întâi ostrogoţii au ajuns la limes. Roma i-a pri-
mit ca mercenari, însă a fost incapabilă să le asigure 
aprovizionarea. Goţii s-au răsculat, iar lor li s-au alătu-
rat mulţimile de coloni. Deoarece împăratul nu a reuşit 
să-i înfrângă pe goţi, i-a recunoscut ca aliaţi. Puteau să 
se stabilească în interiorul graniţelor imperiului şi se 
bucurau şi de independenţă internă. Prezenţa „aliaţi-
lor” a adâncit şi mai mult criza imperiului. 

În afara goţilor, şi alte populaţii mai atacau graniţele 
imperiului. Pentru o apărare mai eficientă, Theodosius 
a împărţit imperiul între cei doi fii ai săi. Au apărut 
Imperiul Roman de Vest şi Imperiul Roman de Est.

ULTIMELE ZILE ALE IMPERIULUI ROMAN DE VEST 
Imperiul Roman de Est a reuşit să manifeste o mai mare 
opoziţie. Pe lângă aceasta, economia sa înfloritoare 
putea asigura atâta aur încât, cu ajutorul acestuia, ver-
sata diplomaţie imperială a reuşit să orienteze atacato-
rii spre vest. 

Imperiul Roman de Vest nu a putut opri pătrunde-
rea popoarelor germanice. Populaţiile invadatoare au 
putut să se aşeze liber în provincii. În zona de vărsare 
a Rinului s-au aşezat triburile de franci, iar anglii au 
trecut în Britania. Goţii au obţinut Hispania, iar van-
dalii, Africa. 

Prima etapă a aşezării a adus cu sine omoruri, dis-
trugeri. Însă, treptat, vechii şi noii locuitori au învăţat 
să conlocuiască. Acolo unde s-au aşezat noii veniţi, au 
pus mâna pe o parte din pământuri. Oraşele, ca urmare 
a atacurilor şi a prăbuşirii vieţii economice, s-au depo-
pulat. Civilizaţia romană a decăzut rapid.

30. Prăbuşirea Imperiului Roman

În secolul IV d. Hr. împăratul Constantin a recunoscut că noua religie poate fi factorul de coeziune a imperiului. În acest 
sens, la un sinod au fost unificate principiile credinţei.
Ca urmare a crizei economice şi sociale tot mai accentuate şi a migraţiilor, imperiul s-a scindat în două. Împăraţii terito-
riilor din vest au încercat să-şi facă aliaţi din triburile germanice care pătrundeau în imperiu, dar aceasta a adus doar un 
rezultat temporar, de ex. împotriva hunilor lui Attila. În 476 d. Hr. Imperiul Roman de Vest a încetat să mai existe.
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Imperiului mai exista cu numele, dar mare parte din 
el era stăpânit de noile regate germanice. Acum a por-
nit atacul Imperiul hunilor, aflat sub conducerea lui At-
tila, al cărui centru se afla pe Tisa. Pătrunderea hunilor 
a fost oprită în bătălia sângeroasă de la Catalaunum 
(451) de către Roma şi aliaţii ei germani – pentru care 
hunii erau la fel de periculoşi. În scurt timp, Attila a 
murit (453), dar nici acest eveniment neaşteptat nu a 
uşurat situaţia Romei. A apărut un nou atacator: ora-
şul rămas fără apărare a fost prădat de vandali (455). 

După un mileniu de glorie a Forumului Roman, acolo 
din nou s-au aşezat păstori. Acum centrul imperiului 
era Ravenna, ce putea fi apărată mai uşor. 

Puterea imperială mai exista doar nominal. În 476 
s-a şi încheiat. Un comandant german ce servea Roma, 
Odoacru, l-a determinat pe ultimul împărat, Romulus 
Augustulus, să renunţe la tron. A trimis la Constantino-
pol simbolurile puterii, iar stăpânii de aici se considerau 
moştenitorii întregului imperiu. Imperiul din est, devenit 
treptat grecesc, a mai supravieţuit aproape un mileniu. 
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Răspândirea creştinismului în secolul II

Răspândirea creştinismului în secolul IV

Centre ecleziastice mai importante Sinod

Graniţele Imperiului Roman

Milano 313

Hippo

Constantinopol

Antiochia

Niceea 325

Alep

Damasc

Ierusalim

Alexandria

Răspândirea creştinismului până în 400

Pe baza hărţii, caracterizaţi situaţia creştinismului în secolul II, respectiv secolul IV! Formulaţi cel puţin o caracteristică a răspân-
dirii creştinismului! Apreciaţi pentru ambele perioade de timp influenţa cadrelor imperiului asupra răspândirii creştinismului! 

[r]

NOUA RELIGIE DE STAT „Acum, după ce eu, Constantin (…) am discutat tot ceea 
ce este în legătură cu bunăstarea şi siguranţa publică (…) 

am hotărât, în privinţa cultului religios, să le dăm atât creştinilor, cât şi celorlalţi, liber-
tatea de a profesa religia pe care ar dori-o. (…) 

Dincolo de aceasta, în ceea ce priveşte persoana creştinilor, decidem ca acele 
locuri unde înainte de aceasta obişnuiau să se strângă şi referitor la care (…) au 
existat măsuri diferite de aceasta, (…) să se retrocedeze creştinilor (…) fără nicio (…) 
plată.” (Edictul de la Milano al lui Constantin, 313)

Stabiliţi, pentru cine asigură 
libertate religioasă decretul! 

În rândul cărui grup religios a în-
semnat o schimbare? [r] 1

2
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„Poruncim ca toate acele populaţii care se află sub milostiva noastră guvernare 
să trăiască conform religiei pe care, după tradiţie, apostolul Petru a dat-o poporului 
Romei (…) Deci: toată lumea trebuie să creadă, în sensul crezului apostolic şi al 
învăţăturilor din Evanghelie, în unitatea dumnezeiască a Tatălui, Fiului şi Sfântului 
Duh, în egalitatea dintre ei şi în Sfânta Treime. Hotărâm ca cei care urmează acest 
crez pot purta numele de „catolic creştin”, ceilalţi, însă, pe care îi considerăm fără 
minte şi nebuni, să poarte denumirea corespunzătoare cu credinţa lor eretică, (…) 
şi deocamdată îi oferim pedepsei divine, dar, pe urmă, când vom primi sfaturi de 
inspiraţie divină, şi noi ne vom ocupa de pedepsirea lor. (…)

În măsura în care cineva va tăia un animal cu scopul de a prezenta un sacrificiu, 
sau studiază interiorul animalelor, în mod asemănător cu cazurile de lezmajestate 
pe baza plângerii formulate de oricine poate fi pus sub acuzaţie şi va primi pedeap-
sa cuvenită.” (Din legile lui Theodosius)

Ce conţine decretul lui Theo-
dosius? Comparaţi cu edictul 

de la Milano al lui Constantin! Cu 
cine a fost mai puţin îngăduitor îm-
păratul, cu păgânii sau cu creştinii 
consideraţi eretici? Care putea fi ca-
uza diferenţei? [r]

rUPErEa OriENTULUi 
DE OCCiDENT

„Cel la care se va găsi colonul altuia, nu numai 
că este obligat să îl trimită înapoi pe colon la 
locul său de baştină, ci trebuie să plătească şi 

impozitul pe persoană pentru perioada respectivă. Colonii care se gân-
desc să fugă trebuie să fie puşi în fiare la fel ca sclavii, pentru ca munca 
demnă de cei liberi să fie nevoiţi să o execute conform pedepsirii lor ca 
sclavi.” (Decretul lui Constantin)

„Judecătorii cu responsabilităţi în problemele colegiilor [asociaţiile 
meşteşugarilor], respectiv în readucerea persoanelor ce ţin de colegii, 
să se îngrijească ca pe cei care se află de mai multă vreme departe 
să-i escorteze înapoi în oraşul lor, împreună cu toate bunurile, ca nu 
cumva lipsa obiectelor din avere să îi împiedice să rămână la locul lor.” 
(Decretul lui Constantin)

Pe baza decretului, stabiliţi cum s-a schimbat 
situaţia colonilor! Ce a dus la această schim-

bare? Cum a influenţat decretul economia impe-
riului pe termen scurt şi lung? [r]

Ce este reglementat de decret? Care a fost scopul? Ce a făcut necesar 
elaborarea acestui decret? [r]

Reprezentarea pe mozaic
a unui centru de domeniu
din secolul IV

Ce activităţi economice 
recunoaşteţi în mozaic? 

Ce alte activităţi mai obser-
văm? Ce rezultă din caracte-
rul de fortăreaţă al centrului 
de domeniu? [r]

Influenţe ce au atins teritoriile de vest şi de est ale imperiului

Comparaţi influenţele care au atins cele două teritorii şi analizaţi situaţia 
din punctul de vedere al supravieţuirii imperiului! [r]

se afirmă puternic se afirmă slab

Imperiul Roman de Vest Imperiul Roman de Est

decăderea pieţelor şi a economiei bazate pe monedă

rolul comerţului la distanţă

decăderea oraşelor

atacuri externe

3

4

6

5
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Ruinele triplului zid de apărare a noului oraş, Constantinopol 
(Constantinopolis = oraşul lui Constantin) şi desenul cu recon-
strucţia zidului

Ce rezultă din faptul că au realizat un sistem de apă-
rare atât de puternic în jurul oraşului? Cum e posibil, 

că zidurile au supravieţuit timp de milenii? Discutaţi, ce 
cunoştinţe sunt necesare ca, pe baza ruinelor să se realize-
ze un desen cu reconstrucţia zidurilor oraşului! [O]

Aşezarea Constantinopolului

Pe baza hărţii, enumeraţi fac-
torii care au contribuit la în-

temeierea oraşului! Argumentaţi, 
de ce Constantin a construit noua 
capitală pe malul Bosforului, iar în 
cadrul acesteia, pe o peninsulă! [r]

Oraşul vechi 

Oraşul în epoca lui Constantin

Zidul oraşului

G o l f u l  C o r n u l  d e  a u r

M a r e a  M a r m a r a

Bosfor

B
o

s
f

o
r

lanţul de închidere

Hagia Sophia

Palatul
imperial

po
rt

po
rt

port

M a r e a  M a r m a r a

Constantinopol
(Bizanţ)

Dardanele 10

9

Împăratul apare la hipodrom, locul 
concursurilor de care (basorelief con-
temporan)

Ce rezultă din tema şi modul 
de figurare a basoreliefului? 

Ce categorii sociale se văd în ima-
gine? [r]

8

7
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Scindarea în două a Imperiului Roman şi migraţiile

Ce puncte de vedere s-au impus la împărţirea imperiului (economice, de putere, defensive, etnice)? Comparaţi extinderea im-
periului din secolul V cu cea a epocii lui Hadrian! Comparaţi mişcările din secolul II şi V ale germanilor! Care sunt cauzele di-

ferenţelor? Urmăriţi migraţia diferitelor popoare! Explicaţi, de ce migraţiile s-au concentrat tocmai spre Imperiul Roman de Vest! [O]

MiGraŢiiLE – ULTiMELE ZiLE aLE 
iMPEriULUi rOMaN DE vEST

„(…) Atunci când [goţii] au primit, printr-o scri-
soare imperială, ordinul să se deplaseze în provin-
cia de la Hellespont [partea din Asia Mică a Dar-

danelelor], au cerut, fără niciun protest, hrană pentru drum şi o amânare de două 
zile. Autorităţile oraşului [din Adrianopol] s-au revoltat de aceasta – deoarece erau 
supăraţi pe ei din cauza pagubelor provocate în zona oraşului – şi au scos împotriva 
lor toată populaţia împreună cu muncitorii din fabrica de armament şi i-a înarmat, 
apoi au pus să sune şi cornurile de război şi i-au ameninţat cu punerea în aplicare 
a celor din urmă reguli dacă – aşa cum li s-a cerut – nu pleacă. Dar când i-au jignit 
până dincolo cu blesteme şi înjurături, şi chiar i-au ameninţat şi cu câteva lănci, au 
izbucnit într-o răscoală pe faţă.

Pe cei mai mulţi, pe care i-a orbit avântul, i-au omorât, pe ceilalţi i-au pus pe 
fugă şi au tras asupra lor cu tot felul de arme, apoi după prădarea celor căzuţi şi-au 
asigurat deja arme romane. (…) rudele lor supuse sau care trăiau în prizonierat, le-
au arătat locurile bogate, mai ales pe acelea care, conform ştirilor, erau bogate în 
alimente. Pe lângă îndrăzneala lor din naştere, i-a ajutat şi faptul că zi de zi li s-a 
adăugat o mulţime tot mai mare din aceeaşi naţiune (…) nu în număr mic li s-au 
adăugat din cei care lucrau în minele de aur, care nu mai puteau să suporte greu-
tatea impozitelor. (…) nu a rămas neatins, decât ceea ce nu au ajuns sau nu le era 
în drum. Pentru că, fără deosebire de sex şi vârstă, au ucis şi aprins totul: chiar şi 
bebeluşii i-au luat de la sânul mamei şi i-au ucis (…)” (Ammianus: Goţii şi răscoala 
sclavilor traci)
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Drumuri comerciale

Adunaţi din text motivele care 
au dus la răscoala goţilor! 

Cum a fost influenţată societatea 
romană pe termen scurt şi lung de 
pătrunderea barbarilor? [r]

11

12
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Cazan hunic de sacrificiu. Aceste vase, 
realizate mai ales din fier, se găsesc 
din Asia Centrală până la Rin

Ce rezultă din răspândirea va-
selor? [O]

„Poporul hunilor, de care scrierile vechi abia amintesc, locuieşte dincolo de 
mlaştinile lui Maeotis [Marea Azov], lângă Oceanul Îngheţat: sălbăticia lui depă-
şeşte orice imaginaţie.

Niciodată nu se retrag sub acoperişul unei case; ocolesc aşa ceva, ca şi cimitirele 
separate de viaţa obişnuită a oamenilor. La ei nu se găseşte nicio colibă acoperită 
cu stuf. Astfel umblă. (…).

Fiecare membru al acestei populaţii rezolvă totul de pe spinarea calului, aşa 
mănâncă aşa bea şi doarme sprijinit de gâtul îngust al animalului. (…)

Dacă sunt atacaţi, se duc la luptă în formaţie în formă de pană, între timp scot 
strigăte de luptă înspăimântătoare. Cum se mişcă uşor şi rapid, împrăştiindu-se cu 
intenţie, aşa repede se întorc să atace încât, de obicei, înaintează provocând măcel, 
dar datorită rapidităţii lor nu sunt de găsit la asedierea unor locuri întărite, nici la 
prădarea taberei inamice.

Îşi merită faima de cei mai înspăimântători luptători ai lumii, deoarece trag de 
departe cu săgeţi cu vârf de os, îmbinate cu deosebită măiestrie, (…)

La aceştia nimeni nu ară, nici nu se atinge de plug, toţi umblă fără o locuinţă 
stabilă, casă şi lege, fără obiceiuri permanente, parcă tot timpul ar fugi din faţa cuiva 
în căruţele lor ce le servesc ca locuinţă.” (Ammianus, secolul IV d. Hr.)

Ce mod de viaţă duceau hunii? Ce îi făcea înspăimântători pe câmpul de bătaie? În ce 
exagerează autorul? Care este explicaţia pentru aceasta? [r]
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Creştinismul şi-a întărit poziţia în Imperiul Roman. Însă, în locul liniştii aşteptate, a urmat lupta împotriva diferi-
telor interpretări ale dogmelor şi ritualurilor şi ale ereticilor. Dezbateţi, este legal ca după ce diversele religii, idei, 
ideologii ajung la putere, să se descompună în orientări care luptă una împotriva celeilalte! Răsfoiţi scena din 
Constantinopol (a şaptea) din drama lui Madách Imre, Tragedia umană! Comparaţi ideile noastre cu punctele de 
vedere exprimate în tragedia lui Madách!

„Acum [la sinodul de la Niceea] s-a ridicat primul din partea dreaptă a episco-
pilor şi a ţinut un discurs nu foarte lung, în care, întorcându-se spre împărat, a spus 
un imn de mulţumire pentru el lui Dumnezeu. Când s-a aşezat şi acesta, s-a făcut 
linişte, toţi se uitau cu atenţie încordată la împărat, iar acesta, privind spre adunare 
cu ochi strălucitori, cu linişte, şi-a adunat gândurile, apoi, cu voce ponderată şi 
binevoitoare, a spus următoarele:

Prietenii mei! Cea mai mare dorinţă a mea este să mă pot bucura de tovărăşia 
voastră şi acum, când am obţinut asta, sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că 
mi-a permis, ca punct culminant al tuturor darurilor, să văd acest lucru. Mă gândesc 
la faptul că vă găsesc strânşi aici pe toţi şi toţi puteţi fi martorii unor păreri comune, 
în concordanţă. Deci să nu ne deranjeze nici un duşman invidios, nici daimonul, 
reprezentantul păcatului, după ce lupta tiranilor împotriva lui Dumnezeu a încetat, 
să nu încerce acum să slăbească legea lui Dumnezeu altfel, cu ocară. Deoarece eu 
consider a fi mai grav decât orice război şi luptă înspăimântătoare conflictul interior 
din adunarea Domnului şi îl văd mai de ocară decât lupta externă. Când mi-am 
învins duşmanii prin voinţa şi cu ajutorul celui mai puternic, am crezut că a mai 
rămas doar să îi mulţumesc lui Dumnezeu şi să mă bucur împreună cu cei pe care 
i-a eliberat prin noi. Când însă, în ciuda aşteptărilor mele, am auzit de conflictul 
dintre voi, nu am considerat vestea ca fiind de mâna a doua, ci, dorind ca şi prin 
intervenţia mea, să se rezolve problema, v-am strâns fără zăbavă. Mă bucur când vă 
văd adunarea, dar dorinţele mele doar atunci pot fi considerate a fi îndeplinite dacă 
mă conving de faptul că uniţi în spirit, toţi vor apela la acea înţelegere pe care voi, 
ca preoţi ai lui Dumnezeu, ar trebui să o obţineţi şi pentru alţii. Deci nu ezitaţi, dragi 
credincioşi ai lui Dumnezeu, şi ca servitori loiali ai lui Dumnezeu şi ai Mântuito-
rului, prezentaţi acum imediat motivul conflictului dintre voi, ca acum să fie topite 
prin legea păcii legăturile neînţelegerii. Că aşa i-aţi face pe plac lui Dumnezeu aflat 
deasupra tuturor şi astfel mi-aţi mulţumi şi mie, colegul vostru în slujire.” (Eusebiu, 
Viaţa lui Constantin)

Ce rol avea împăratul în ierar-
hia ecleziastică? Ce dorea să 

obţină conducătorul? Ce interese se 
află în spatele acestui scop? Prin ce 
metode se străduia să îşi obţină sco-
pul? Căutaţi în text acea frază care 
face referire la situaţia schimbată a 
creştinismului! [r]

Constantin, primul împărat creştin
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166 / Roma antică

CUCERIREA PANNONIEI Majoritatea locuitorilor Pa-
nnoniei au reprezentat-o celţii care, la fel ca în Italia, 
au pătruns în Valea Dunării în secolul IV î. Hr., nu au 
constituit un stat unitar, s-au stabilit în triburi.

La început, romanii au cucerit valea Savei. Cuceri-
rea întregii provincii se leagă de numele lui Augustus 
care, în urma unor lupte sângeroase, a înfrânt rezis-
tenţa triburilor din Pannonia (9 î. Hr.). Pentru Roma, 
Pannonia era importantă din două puncte de vedere. 
Pe de-o parte, linia Dunării apăra Italia de posibile 
atacuri dinspre nord, iar marele fluviu era, în acelaşi 
timp, o rută comercială importantă. Pe de altă parte, 
prin Pannonia trecea Drumul Chihlimbarului, ce lega 
Italia de zona Mării Baltice.

ISTORIA PANNONIEI Primele oraşe de aici s-au con-
struit de-a lungul Drumului Chihlimbarului. (Emona – 
azi Liubliana, Savaria – azi Szombathely, Scarabantia 
– azi Sopron.) Mai târziu, odată cu realizarea limes-
ului, au apărut oraşe pe linia Dunării pe lângă castre 
(Vindobona – azi Viena, Aquincum – azi Óbuda). La 
Aquincum, la studierea ruinelor, se văd aşezarea mili-
tară şi cea civilă bine delimitate. 

Linia defensivă a fost afectată de atacuri mai puter-
nice în timpul lui Marcus Aurelius. Peste tot în Bazi-
nul Carpatic, romanii au dus lupte lungi şi sângeroase 
cu triburile germane atacatoare. După victorie, Roma 
a încercat să controleze triburile germane aflate de-a 
lungul graniţelor şi pe sarmaţii din câmpie, incluzân-
du-i în sistemul ei de aliaţi. 

Pacea a asigurat un progres. Au sporit numărul le-
giunilor staţionate aici, au întărit limesul şi au înălţat 
fortificaţii şi pe celălalt mal al Dunării. Urmele unui 
astfel de castru se găsesc la capătul dinspre Pesta al 
podului Erzsébet. Şi în provincia aflată pe Dunăre 
s-a construit o reţea de drumuri de bună calitate. Au 
avansat lucrările de urbanizare, iar palatele, amfitea-
trele (de exemplu Óbuda) au fost copii de mai mici 
dimensiuni ale clădirilor din Roma. Categoria socia-
lă a conducerii provinciei s-a romanizat şi a crescut 
numărul celor colonizaţi. Însă majoritatea populaţiei 
şi-a păstrat obiceiurile originare.

Forţa militară mare ce staţiona în Pannonia a sporit 
importanţa militară, deci şi cea politică a provinciei. 
Pe parcursul războaielor civile şi legiunile de aici au 
intervenit în lupte. Astfel, locţiitorul din Pannonia, Sep-
timus Severus a devenit împărat roman. Şi aici, soldaţii 
au adus cu ei cinstirea zeilor orientali: s-au construit 

sanctuare ale lui Isis (Szombathely) şi Mithras. Se răs-
pândea şi creştinismul (capelă creştină la Pécs).

PRĂBUŞIREA Odată cu slăbirea puterii centrale, 
Pannonia a putut să reziste tot mai greu pătrunderii 
popoarelor vecine. De aceea, oraşele de pe graniţă 
au început să fie distruse. A crescut importanţa aşe-
zărilor din interiorul provinciei. A continuat dezvol-
tarea Gorsiumului (azi Tác), iar Sopianae (azi Pécs) 
a devenit capitala uneia dintre părţile provinciei îm-
părţite.

După incursiunea şi răscoala goţilor, aici s-au aşezat 
o serie de triburi germanice, apoi s-au retras spre vest 
din drumul altor populaţii care soseau aici. A plecat şi 
pătura conducătoare romanizată şi creştină, sau s-a 
retras spre marginea de vest a provinciei. Doar în aces-
te zone numele de locuri au supravieţuit epocii romane 
(de ex. Vindobona = Viena).

Apariţia hunilor a pus capăt dominaţiei romane 
de 400 de ani. Pentru o generaţie, zona Tisei a deve-
nit centrul celui mai puternic imperiu al epocii, dar 
imperiul nomad a dispărut după moartea lui Attila şi 
a cedat locul numeroaselor popoare migratoare ce se 
succedau. Într-unul – două decenii oraşele au dispărut, 
noile popoare nu au ştiut să beneficieze de cultura ur-
bană mai dezvoltată. Populaţia şi civilizaţia romană a 
Pannoniei a fost nimicită. Doar sapa arheologilor o mai 
descoperă începând din secolul al XX-lea.

DACIA Partea estică a Bazinului Carpatic a fost cuce-
rită de romani pentru a întrerupe atacurile triburilor 
dacice şi pentru a obţine bogatele mine şi saline. După 
mai multe încercări fără succes, împăratul Traian, după 
două războaie, a ocupat munţii locuiţi de daci. Acest 
teritoriu a fost organizat ca provincie (107), care cu-
prindea partea de vest şi de sud a viitoarei Transilvanii, 
sudul Banatului precum şi Oltenia. 

După întărirea autorităţii romane, a început constru-
irea reţelei de drumuri. Spre interiorul provinciei ducea 
un pod de piatră realizat peste Dunăre. Au fost con-
struite castre, iar lângă ele oraşe, ca Apulum (azi Alba 
Iulia) pe malul Mureşului, sau Napoca (Cluj-Napoca) 
pe Someş.

A început să se dezvolte mineritul în Munţii Apu-
seni. Minele de aur erau administrate de stat. Aici lu-
crau muncitori aduşi din diferite părţi ale imperiului, 
practicându-se exploatarea de suprafaţă şi cea prin 
galerii.

31. Bazinul Carpatic în epoca romană

Pannonia a fost cucerită de romani datorită liniei de apărare şi a celei comerciale oferite de Dunăre.
Provincia şi-a trăit perioada de dezvoltare maximă după războaiele germanice din secolul II, când pe teritoriul ei s-a 
aflat o importantă forţă militară.
Pannonia a fost pustiită de primul val al migraţiilor, de pătrunderea germanilor, iar hunii au rupt-o de imperiu. Locuitorii 
ei romanizaţi s-au refugiat sau au fost decimaţi.
Dacia, importantă datorită resurselor miniere, nu a putut fi apărată, de aceea a fost evacuată deja în secolul al III-lea.
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În timpul celui de-al doilea război marcomanic şi 
Dacia a devenit câmp de luptă. După terminarea răz-
boaielor, a urmat o perioadă mai liniştită. Apoi venirea 
goţilor a permanentizat războaiele. Dacia nu putea fi 
la fel de bine apărată ca Pannonia şi nu a avut un rol 
la fel de mare nici în apărarea teritoriilor din apropie-

re. De aceea, Aurelian a decis părăsirea provinciei. I-a 
respins pe goţi (270), dar locuitorii provinciei au fost 
pe rând colonizaţi la sud de Dunăre. După aproape 
170 de ani de dominaţie romană, Dacia a redevenit 
pământul barbarilor. Populaţia romanizată a plecat, iar 
oraşele sale părăsite s-au distrus în curând.

arhiva

CUCErirEa PaNNONiEi
„30. Am învins triburile pannonice (…), le-am 
adus sub autoritatea poporului roman şi am 

dus graniţele Illyricumului până la Dunăre.” (Fragment din autobio-
grafia lui Augustus)

Când şi cu ce scop a fost realizată autobiografia? Ce dovedeşte faptul 
că în ea apare Pannonia? Prin ce acţiune de politică externă îşi justifică 

Augustus acţiunea? [O]
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Pannonia în secolul II–V

Ce evenimente au avut loc în Pannonia în secolul al II-lea? Cum au influenţat acestea economia provinciei? În ce măsură au 
schimbat evenimentele de mai sus rolul provinciei în interiorul imperiului? [C]

Reţeaua de drumuri din Pannonia 

Drum din epoca romană în Savaria de odinioară, Szom-
bathely de azi 

Cercetaţi din ce materiale erau construite dru-
murile din Imperiul Roman! Care era impor-

tanţa lor? Căutaţi, pe schiţa de hartă, pe ce drum 
comercial important se afla Savaria? [O]

iSTOria PaNNONiEi

1
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„Aici odihneşte medicul militar Caius Murdinius Optertullus, ce a servit 19 
ani.”

„Lui Publius Aelius Valerius, soldatul mesager de odinioară al legiunii a II-a şi  
pentru Dis Manibus, ai lui Publius Valerius patronului său şi fiului, a realizat Aelia 
Alexandrina.”

„Aici se odihneşte Lucius Valerius Sentes, ce este de origine tracă şi a trăit 80 de 
ani. Moştenitorul său, Marcus Ulpius Philomenus, s-a îngrijit, în sensul testamen-
tului său, de stela sa funerară. Pe acest mormânt colegiul dulgherilor (…) a strâns 
denari.” (Inscripţii din Aquincum)

„Domnia sa, comandantul suprem, fericitul împărat, cunoscător al obligaţiilor 
sale, Marcus Aurelius Severus Alexander, a construit o baie prin intermediul con-
sulului Flavius Marcianus, pe teritoriul legiunii a II-a, loiale, ce-şi executa obliga-
ţiile.”

„Marcus Aurelius (…) a reconstruit fortificaţiile pe toată lungimea ţărmului [din 
Pannonia de Jos], de asemenea, le-a întărit cu pază ce servea la împiedicarea trece-
rii în locuri favorabile în secret a hoţilor…” (Inscripţii din Pannonia)

Stela funerară a unui veteran

Ce rol aveau legiunile şi veteranii în viaţa pro-
vinciei? [O]

„Împăratul Vespasian (…) către cei patru soldaţi care au servit timp de 26 de ani 
sau mai mult de atât în flota din Ravenna, sub conducerea lui Sextus Lucillus Vassus. 
Apoi au fost conduşi în Pannonia, cei al căror nume se găseşte mai jos, primesc 
dreptul la cetăţenie şi copiii şi urmaşii lor, apoi le recunoaşte căsătoria dacă au soţie 
atunci când primesc dreptul la cetăţenie, iar dacă sunt necăsătoriţi şi căsătoria reali-
zată mai târziu, dar fiecăruia o singură căsătorie.” (Inscripţie romană din Pannonia)

Care e conţinutul inscripţiei? Când am întâlnit acest fenomen în istoria politică? Stabiliţi 
la ce proces face referire izvorul! Ce semnalează faptul că doar o căsătorie este recunos-

cută? [r]

Stelă funerară din Pannonia.
 În îmbrăcămintea celor decedaţi se amestecă
elemente romane şi celtice

Ce fenomen fac simţit figurile reprezentate 
pe stela funerară? Ce categorii sociale, iar în 

interiorul acestora ce grupe de vârstă au fost afec-
tate de fenomen? Din punctul acesta de vedere este 
vreo deosebire între sexe? [O]

Ruinele zidurilor oraşului din epocă romană 
la Sopron

Căutaţi pe hartă cum se numea în 
antichitate oraşul Sopron! Ce impor-

tanţă economică a avut în viaţa provinci-
ei? Căutaţi, la ce au folosit, în Evul Mediu, 
zidurile oraşelor romane! Dezbateţi ce rol 
au avut drumurile şi ruinele antice în viaţa 
omului medieval! [C]

Rămăşiţă a cultului lui Mithras în 
Ungaria (reconstrucţie muzeală)

Cum au ajuns în Pannonia 
adepţii cultului din Asia 

Mică? Pe lângă cultul lui Mi-
thras, ce alte culte de mistere 
mai găsim în Pannonia? Unde 
putem obţine informaţii pentru 
a da un răspuns? [r]

În ce sens au valoare de izvor 
aceste scurte inscripţii? Luaţi 

în calcul diferitele domenii şi apre-
ciaţi-le! Caracterizaţi pe scurt viaţa 
oraşului cu ajutorul inscripţiilor! 
[O]

Despre ce ne informează in-
scripţiile? Ce a determinat 

aceste ordine? Ce influenţă puteau 
avea asupra vieţii provinciei? [O]
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DaCia

Columna lui Traian care expune în reliefuri evenimentele războaielor daci-
ce. Putem vedea două fragmente: sus, armata romană învingătoare, jos, pe 
regele dacilor (Decebal) cum, pregătindu-se pentru lupta decisivă, îşi adună 
soldaţii într-o fortificaţie 

Expuneţi pe scurt scenele identificate pe Columnă! Spre ce se 
străduiau sculptorii de odinioară? Pe baza imaginilor, caracte-

rizaţi armata romană! Comparaţi echipamentul soldaţilor romani şi 
daci! [r]
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re „Furtunile migraţiilor au dus la distrugerea oraşelor, podurilor şi a drumurilor în Bazinul Carpatic, populaţia a pierit 
sau a plecat. În acest teritoriu, timp de mai multe secole, au venit tot alte populaţii, care, de asemenea, au dispărut 
în negura istoriei. În acelaşi timp, rămăşiţele civilizaţiei romane au influenţat, mai târziu, viaţa popoarelor ce trăiau 
aici: drumurile au mai fost utilizate timp îndelungat, iar drumurile ţării de mai târziu urmau urmele romane, multe 
oraşe au fost construite pe baze romane (de ex. Sopron) sau, în parte, din pietre romane (de ex. Székesfehérvár cu 
materiale de construcţie din Gorsium-ul aflat în apropiere).

O dispută existentă până astăzi este dacă, după golirea Daciei, dacii romanizaţi au putut supravieţui secolelor 
până la venirea maghiarilor, sau românii au migrat dinspre Balcani pe teritoriile unde se află astăzi, în secolele de 
după descălecatul maghiarilor? Istoriografia maghiară refuză această teorie, numită teorie daco-romană – pentru 
că, după părerea sa, nu este demonstrată de izvoare şi de descoperirile arheologice, – istoriografia românească o 
acceptă – deoarece, după părerea sa, unele izvoare se pot interpreta în sensul demonstrării acestei teorii.

Dezbateţi dacă este posibil, iar dacă da, cum e posibil, ca timp de şase sute de ani – în vâltoarea popoarelor 
migratoare ce se succedau – populaţia din epoca romană să supravieţuiască în Bazinul Carpatic! Luaţi în consi-
derare cunoştinţele noastre legate de problema respectivă (romanizare, cucerirea Daciei, golirea Daciei)! În afara 
prezentării adevărului istoric, ce factori pot influenţa dezbaterea de mai sus?

În cele de mai jos vom prezenta două fragmente scurte în sensul cunoaşterii poziţiei istoriografiei româneşti. 
Primul exemplifică punctul de vedere ce poate fi numit general, în timp ce al doilea conţine o nouă abordare. 
Comparaţi cele două abordări!

„Forma fundamentală de organizare socială a populaţiei româneşti din Evul Me-
diu a fost obştea sătească, preluată de la daci şi daco-romani, deci păstrată şi în 
timpul dominaţiei romane; comunităţile tribale – de ginţi au devenit comunităţi 
teritoriale. Pe teritoriul ţării noastre, continuitatea din epoca geto-dacică până la 
apariţia statului medieval înseamnă şi că românii, ca populaţie stabilă, au fost per-
manent prezenţi în Dacia.” (Russu, 1981)

„Astfel mulţimea dovezilor până la urmă nu demonstrează nimic, deoarece inter-
pretarea iniţială presupune logică şi citire contrară. Din punct de vedere românesc 
toate semnele prezenţei şi ale culturii le atribuie locuitorilor stabiliţi permanent 
pe teritoriul dacic înainte şi după cucerirea romană, în timp ce punctul de vedere 
maghiar leagă toate aceste semne de popoarele venite şi pătrunse aici. Încă nu a in-
tervenit minunea descoperirii care să decidă totul (…)” (Catherine Durandin: Istoria 
poporului român, 1995)
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Graniţa Imperiului Roman în epoca lui Traian

Imperiul Roman în secolul al IV-lea

Mutarea populaţiei romanizate în epoca lui Aurelian (275)

Populaţie romanizată aproximativ în secolul V

Tisa 

Mureş

Dunăre

Mariţa

Urmăriţi ideea conducătoare a 
textului! Prezentaţi, care sunt 

faptele şi care concluziile! Analizaţi 
caracterul afirmaţiilor rezultate din 
concluzii! [r]

Bazinul Carpatic şi Balcanii în secolele V-X

Conform hărţii, poporul român putea să se formeze pe teritoriul Daciei? Ce argumente se pot desprinde în acest sens de pe hartă 
şi ce se poate ataca pe baza hărţii? [O]
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GOŢI, LONGOBARZI, FRANCI În Italia, vizigoţii au 
întemeiat un regat (sfârşitul secolului V). Conducătorul 
lor, Teodoric cel Mare, a avut o curte luxoasă la Rave-
na. În mare parte, a păstrat administraţia romană, s-a 
înconjurat cu specialişti romani şi a reconstituit ape-
ductele, termele. Însă goţii erau creştini arieni, astfel 
că erau consideraţi eretici. Nu s-au putut sprijini pe 
puternica biserică din Italia. Nu s-au putut împotrivi 
la atacurile longobarzilor, tot germanici (mijlocul se-
colului al VI-lea). Regatul longobard, format în nordul 
Italiei (de exemplu, Lombardia de azi) şi extins spre 
sud, a asuprit mai puternic pe autohtoni decât mai 
demult goţii. 

Triburile france de origine germanică la începutul 
secolului al V-lea au trecut Rinul în masă şi au ocupat 
regiunile de nord ale Galiei. Luptătorii care au pătruns 
aici trăiau într-o organizare tribală în destrămare, stra-
tul militar al conducerii a început să se emancipeze. 
Însă, majoritatea locuitorilor era reprezentată încă din 
franci liberi care, pe lângă creşterea animalelor şi cul-
tivarea pământului, erau şi soldaţi. Prin împărţirea pră-
zii, cuceririle au dus la creşterea diferenţelor sociale.

FORMAREA IMPERIULUI FRANC Un conducător 
de trib franc, Clodvig (482-511) şi-a învins adversarii 
după lupte sângeroase şi le-a obţinut pământurile. Fo-
losindu-se de forţa sa mai mare, şi-a extins autoritatea 
asupra triburilor germanice vecine şi asupra teritoriilor 
aflate încă în mâna romanilor. Astfel, a constituit un 
stat ce se întindea din zona Loire până la Rin. 

Statul constituit de Clodvig s-a dovedit a fi trainic. 
Un rol important în acest sens l-a avut faptul că Clodvig 
a trecut la biserica catolică împreună cu tot poporul 
său. Prin intermediul sprijinului bisericii, a adunat în 
jurul său ştiutori de carte şi, astfel, a avut lângă el un 
organism puternic, ca şi justificarea dumnezeiască a 
puterii sale regale. 

Urmaşii lui Clodvig, regii dinastiei Merovingiene, au 
împărţit între oamenii lor domeniile obţinute de Clod-
vig. Astfel, puterea regală şi-a pierdut baza economică 

şi a slăbit. Imperiul s-a împărţit în teritorii care erau 
slab unite între ele. 

În paralel cu scăderea strălucirii demnităţii regale, 
a crescut influenţa majordomilor. Ei coordonau pro-
blemele de stat şi armata. Şi unificarea Statului Franc 
se leagă de numele unei familii de majordomi, a Ca-
rolingilor. Carol Martel (Ciocan), prin lupte interne, a 
întărit puterea centrală. În armata sa, pe lângă soldaţii 
liberi, obligaţi să facă armata (aceştia sunt pedestraşi 
sau reprezintă cavaleria uşoară), a devenit importan-
tă forţa cavaleriei grele. Echipamentul era asigurat de 
venitul domeniilor donate, din cele confiscate de la 
biserică.

Era nevoie de organizare, de o armată capabilă de 
luptă, deoarece arabii, ce au ocupat Hispania, au tre-
cut Pirineii: Gallia era în pericol. Victoria de lângă Po-
itiers (732) a lui Carol Martel a oprit înaintarea arabi-
lor. Astfel, a salvat Europa creştină de cucerirea arabă. 
Fiul său, Pipin cel Scurt, cu acceptul Papei a obţinut 
coroana regală (751). Ultimul conducător merovingian 
a fost închis în mănăstire.

CUCERIRILE LUI CAROL CEL MARE Fiul lui Pipin cel 
Scurt, Carol cel Mare (768-814), sprijinindu-se pe ca-
valeria francă, a dus lupte de expansiune. Principala sa 
ambiţie a fost cucerirea triburilor germanice aflate la est 
de Rin, a saxonilor şi a bavarezilor. Cucerirea triburilor 
încă păgâne a fost sprijinită de biserica catolică prin 
munca de convertire. De aceea, răscoalele împotriva 
francilor, frecvent, se îndreptau şi împotriva mănăstiri-
lor. Pentru a-l ajuta pe Papă, a condus campanii în Italia, 
împotriva longobarzilor, şi le-a distrus regatul. Luptând 
împotriva arabilor, a trecut Pirineii şi a cucerit partea de 
nord a peninsulei. A învins în mai multe campanii pe 
avarii ce locuiau în Bazinul Carpatic, astfel s-a prăbuşit 
imperiul acestora. Partea de vest, teritoriul Panoniei de 
odinioară, a fost ataşat ţării sale. Buna sa relaţie cu bise-
rica şi prestigiul său s-au marcat prin faptul că, în 800, 
Papa l-a încoronat ca împărat. Moştenirea Imperiului 
Roman era împărţită din nou de două imperii. 

Statul Franc a fost creat de Clodvig prin înfrângerea şefilor de trib şi adoptarea creştinismului. Francii au oprit pătrun-
derea arabilor spre Europa. 
Carol cel Mare, prin cuceririle sale, a unificat o parte însemnată a Europei de Vest creştine.
A împărţit imperiul în mărci şi a înfiinţat cancelaria. Modul său de guvernare a servit ca model pentru conducătorii 
europeni de mai târziu.

Evul Mediu timpuriu IV
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32. Noile regate născute pe ruinele Imperiului Roman de Vest
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STRUCTURA DE STAT A IMPERIULUI FRANC După 
800, cuceririle s-au oprit, iar aceasta a avut, în pri-
mul rând, motive sociale. Luptătorii liberi au ajuns în 
dependenţa marilor moşieri, nu erau soldaţi, astfel a 
slăbit forţa militară a lui Carol. Cea mai mare problemă 
nu a mai reprezentat-o extinderea teritorială, ci coor-
donarea şi menţinerea teritoriilor obţinute. Acest lucru, 
în epoca economiei autarhice, nu a fost prea uşor de 
realizat. Nu se puteau centraliza veniturile în natură. 
Carol s-a străduit să îşi construiască centrul imperiului 
la Aachen. Totuşi, aproape constant, a umblat prin ţară, 
cu curtea sa, a examinat rezervele domeniilor regale, 
a făcut dreptate şi, în acelaşi timp, şi-a făcut simţită 
puterea în cercul supuşilor. 

A înfiinţat cancelaria pentru a se ocupa de cele 
scrise, pentru a elabora documente. Aici avea nevoie 
de ştiutori de carte, de aceea a adunat bărbaţii cu edu-
caţie deosebită din epocă. Dintre oamenii de ştiinţă, 

Alkuin a jucat un rol important în elaborarea unui tip 
de literă nou, uşor şi repede de citit, minuscula caro-
lingiană.

Carol şi-a împărţit imperiul în mărci. În fruntea aces-
tora se afla un comes, care a coordonat provincia în 
numele regelui, strângând o treime din venituri. În te-
ritoriile aflate în pericol, a înfiinţat mărci de graniţă. 
Conducătorii acestora se ocupau de apărarea militară 
a imperiului, fiind în posesia tuturor veniturilor regale 
(în Hispania, în Pannonia). Administraţia lui Carol cel 
Mare a avut o mare influenţă asupra construcţiei state-
lor medievale de mai târziu. 

Fiul lui Carol cel Mare, Ludovic cel Blând, nu a re-
uşit să stopeze forţele distructive. În 843, la Verdun, a 
împărţit ţara celor trei copii ai săi. Însă, imensul im-
periu al lui Carol nu numai că s-a împărţit în trei mari 
spaţii, dar , nici părţile nu au rămas unitare: au devenit 
o mulţime tot mai lejeră de mărci, de provincii. 

arhiva

GOŢi, LONGOBarZi, FraNCi
„Theodoric, în mare măsură, s-a ocupat de dreptate şi 
a apărat cu hotărâre legile. Şi-a apărat ţara de pătrun-

derile barbarilor din vecini. A ajuns la cel mai înalt grad posibil al înţelepciunii şi 
curajului. Nu şi-a permis să întreprindă vreo ilegalitate faţă de supuşii săi, dar nu a 
acceptat aşa ceva nici din partea altora. (…) astfel, Theodoric a fost un tiran doar cu 
numele, în realitate a fost un adevărat împărat, cu nimic mai prejos decât alţii, care 
au obţinut faimă în această funcţie. Deşi asta pare să contravină naturii umane, el a 
fost iubit în mod egal de goţi şi romani.” (Procopius, Războiul goţilor)

Atacuri arabe

Înaintarea bizantină

REGATUL
ENGLEZ

S A X O N I

LONGOBARZI 526

REGATUL TURINGIAN 
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R

E G A T U L  

REGATUL OSTROGOT 

IM
PERIUL ROMAN DE EST

S L A V I  

RE
GATUL

REGATUL 

VIZ
IGOT

BURGUND

REGATUL
GEPIZILOR BULGARI

Constantinopol

535–554

533–543

Ravenna

Roma

Soissons

R E G A T U L
F R A N C
Poitiers

         732

Toledo

711

A R A B I

Cartagina

Stabiliţi, ce părere are autorul 
despre conducător? Pe baza 

căror factori şi-a format opinia? Ce 
sugerează împăcarea dintre goţi şi 
romani şi ce anume contrariul? [O]

Regate germanice pe ruinele fostului Imperiu 
Roman de Vest

Adunaţi factorii care au stabilit hota-
rele noilor regate! Dintre acestea, câte 

se pot citi de pe harta din manual? Ce fac-
tor a decis direcţiile pătrunderii arabe? [O]

2
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FOrMarEa iMPEriULUi 
FraNC

„În această perioadă, armata lui Clodvig a 
prădat numeroase biserici, deoarece el era 
robul greşelii păgâne. Deci, din una din bi-

serici, duşmanul a furat un pocal deosebit de mare şi frumos, împreună 
cu alte podoabe ce ţin de cult. Episcopul acestei biserici mă trimite la 
rege şi cere, dacă altceva nu poate primi înapoi dintre vasele sfinte, 
măcar acel pocal să îl primească înapoi biserica. (…) Apoi, când au 
ajuns în Soissons [soason] şi au aşezat toată prada grămadă, regele a 
spus: »Vă rog, pe voi, luptătorii mei viteji, nu mă refuzaţi şi în afară de 
partea mea să îmi daţi acest pocal.« (…) un bărbat uşuratic, duşmănos 
şi supărăcios, cu un strigăt puternic, şi-a înălţat barda şi a lovit pocalul 
şi a spus: »Din asta primeşti doar ceea ce s-a tras la sorţi în mod co-
rect!« La aceasta, toată lumea a rămas surprinsă, dar regele, cu calm, 
a înghiţit jignirea. A luat pocalul, l-a înapoiat trimisului ecleziastic, dar 
în adâncul sufletului nu a uitat jignirea.

După trecerea unui an, a poruncit ca toată armata sa, înarmată, să 
se înşire pe câmpul de martie [controlul de primăvară] şi să prezinte 
strălucirea armelor sale. Pe când verifica trupele şi a ajuns la cel care 
a spart pocalul, i-a spus: »Nimeni nu şi-a neglijat armele la fel ca tine. 
Nu îţi e bună suliţa, sabia, şi nici barda!« Cu aceasta i-a smuls din 
mână barda de luptă şi a aruncat-o pe jos. Când acesta s-a aplecat 
un pic să o ridice, regele şi-a înălţat braţul şi cu barda sa de luptă i-a 
crăpat capul. »Acest lucru l-ai făcut şi tu la Soissons cu acel pocal« – a 
spus.” (Din cronica lui Grigore din Tours)

Stabiliţi despre ce proces social şi politic ne informează cronica! Ce re-
guli a avut în atenţie conducătorul – chiar dacă doar formal – în cursul 

demersului? [O]

Mormântul lui Theodoric cel Mare, regele ostrogoţilor, 
la Ravenna. Cupola cu diametrul de 11 m a fost reali-
zată dintr-un singur bloc de piatră

Pe baza mormântului, stabiliţi cum se raporta 
Theodoric la cultura antică! Verificaţi în ma-

nual dacă cele stabilite au fost corecte! [O]

Creştinarea lui Clodvig

De ce a trecut la creştinism comandantul 
franc? Cum este reprezentat ritualul? Căutaţi 

în manual alte imagini cu scene de creştinare! 
Comparaţi-le! [O]

3
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CUCEririLE LUi CarOL 
CEL MarE

„A fost un om bine făcut, muşchiulos, înalt, dar nu deosebit 
ca trup: înălţimea sa era de şapte ori cât lungimea piciorului. 
Capul îi era rotund, ochii cu privirea mare şi plină de viaţă, 

nasul îi era cu ceva mai mare decât media, culoarea părului s-a albit frumos, ex-
presia feţei sugera veselie şi bună dispoziţie. Toate acestea au contribuit la faptul că 
ori şedea, ori era în picioare, apărea plin de măreţie şi maiestate. Deşi gâtul îi era 
gros şi scurt, iar burta îi era uşor proeminentă, proporţionalitatea celorlalte părţi ale 
corpului a dat uitării acest lucru. Umbla cu paşi hotărâţi, toată ţinuta sa era bărbă-
tească, vocea îi suna curată, dar totuşi nu era comparabilă cu frumuseţea trupească. 
Se bucura de sănătate, dacă nu luăm în calcul faptul că înainte de moartea sa, timp 
de patru ani, frecvent îl scuturau frigurile, iar la final şchiopăta de un picior. Dar şi 
atunci proceda mai mult după gândirea sa, decât după sfatul medicului. Altfel, îi 
ura pe medici, deoarece au încercat să îl convingă să renunţe la mâncărurile prăjite 
şi să se împrietenească cu cele fierte. Permanent practica călăria şi vânătoarea, dar 
aceasta poate fi considerată o caracteristică a neamului, deoarece abia dacă mai 
există pe pământ vreun popor care să poată concura în acestea cu francii. Se bucura 
de apele termale şi frecvent îşi antrena corpul cu înot. În aceasta era atât de bun, 
încât îl considerau deosebit.” (Din cronica despre Carol cel Mare a lui Einhardt)

Prezentaţi-l pe Carol cel Mare pe baza descrierii! Prezentarea să aibă loc astfel, încât 
odată să fie prezentat în culori pozitive, altădată negative! Însă evitaţi exagerările evi-

dente! Apreciaţi descrierea autorului, în ce sens se străduia el? Ce importanţă aveau trăsăturile 
exterioare ale conducătorului, în epocă? Care erau datele fizice ideale pentru un conducător, 
în epocă? [r]

Cuceririle lui Carol cel Mare Expansiunea francilor

Mărci de graniţă  Teritorii dependente de Imperiul Franc
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800
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Imperiul lui Carol cel Mare

Comparaţi extinderea imperiului 
lui Carol cel Mare cu cea a fostului 

Imperiu Roman de Vest! Ce teritorii au 
fost părţi ale ambelor imperii şi care sunt 
acelea care ţin doar de un imperiu? Rea-
lizaţi un tabel în legătură cu observaţiile 
făcute! Ce grad de dezvoltare economi-
că aveau teritoriile legate de Carol? Care 
erau forţele ce uneau imperiul? [r]

Statuia ecvestră a lui Carol cel Mare

Stabiliţi în ce măsură corespunde 
statuia cu descrierea făcută lui Ca-

rol cel Mare! Comparaţi opera cu statuile 
ecvestre din antichitate! [r]

Autograful lui Carol cel Mare

Ce rol avea scrierea în epocă? 
Ce sugerează „semnătura” lui 

Carol? [O]

Portretul cu coroană
al lui Carol cel Mare

Pe baza portretului, stabiliţi 
care era idealul de conducă-

tor în epocă! Amintiţi şi caracteris-
tici psihice şi fizice! [r]
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STrUCTUra DE STaT
a iMPEriULUi FraNC

împărat

trimis regal curtea

cancelar

marcgraficomiţicontrol

(adunarea impozitelor,
conducerea armatei, judecată)
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Structura imperiului lui Carol cel Mare

Citiţi de pe schiţă, ce instituţii centrale s-au realizat în epoca lui Carol! 
Ce reprezenta baza administraţiei imperiului? Cum a încercat conducă-

torul să ţină în mână administraţia? Cum a tratat teritoriile îndepărtate, expuse 
atacurilor externe? [r]

Minuscula carolingiană este un mod de scriere mai 
uşor de citit decât cel anterior. (Sus se văd două rân-
duri mărite)

De ce a fost importantă în epocă realizarea 
unei scrieri uşor de citit? Prin ce se obţinea 

un text citeţ? [r]

Împărţirea Imperiului Franc

În ce părţi s-a împărţit Imperiul 
Franc? Ce factori au determinat 

teritoriul anumitor părţi? Ce influen-
ţă a avut imperiul lui Carol cel Mare 
în dezvoltarea statelor imperiale? În 
ce măsură se poate răspunde la în-
trebare pe baza hărţii? [r]
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105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   175 19/11/09   21:12:36



176 / Evul Mediu timpuriu

Pe parcursul studiilor noastre am constatat de mai multe ori influenţa exercitată asupra istoriei de dezvoltarea mo-
dului de luptă. Să ne amintim doar de apariţia fierului care, alături de creşterea cailor, a reprezentat, pentru mai 
mult timp, pentru mai multe popoare (hicsoşi, asirieni, dorieni), un avantaj în faţa duşmanilor lor. Şi în victoriile 
francilor, un rol important l-a jucat armamentul lor, tactica de luptă. Pe baza izvoarelor, prezentaţi caracteristicile 
armamentului francilor! Dezbateţi, ce influenţă social-politică puteau avea noile arme!

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

Din cunoştinţele de până acum, evidenţiaţi victoriile datorate 
noilor arme! Urmăriţi, cum a evoluat utilizarea calului în arta 

războiului! [r]

„Şi atunci a apărut Carol îmbrăcat 
în fier, pe cap cu coif din fier, pe braţe 
cu benzi din fier, în zale de fier, care 
îi acopereau pieptul şi umerii laţi, în 
stânga sa era o lance ridicată sus, de-
oarece dreapta şi-o odihnea perma-
nent pe sabia neînvinsă, solzi din fier 
îi acopereau şi exteriorul pulpelor, 
care la alţii, ca să se suie uşor pe cal, 
rămânea fără zale. Să mai vorbesc de 
cnemidele din fier, care în toată arma-
ta erau din fier? Pe scutul său, în afară 
de fier, nimic nu se vedea. Sângele 
aprins al calului său şi culoarea sa de 
asemenea aminteau de fier. Era ase-
mănător şi armamentul acelora care 
mergeau înaintea sa, a tuturor celor 
care îl înconjurau pe două părţi şi a 
celor care îl urmau şi toată armata îi 
semăna în cel mai tare mod.” (Croni-
ca lui Notker, 774)
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cavaleri cavalerip e d e s t r i m e

a r c a ş i

drapelul profetului

tabăra arabă

Cum arăta armamentul lui Carol cel 
Mare pornit împotriva longobarzilor? 

În ce consta echipamentul armatei? Ce 
efect au avut armele francilor asupra auto-
rului? Care ar fi motivul acestui lucru? [r]

Luptători germanici 
din secolul al V-lea

Militari din epoca carolingiană 

Comparaţi soldaţii celor două epoci! Datorită că-
ror înnoiri li s-a transformat armamentul? Cum s-a 

schimbat componenta socială a celor înarmaţi, prin mo-
dul de luptă cu caii? [O]

Schiţa bătăliei de la Poitiers

Pe baza schiţei prezentaţi desfăşura-
rea bătăliei! Care armă a decis vic-

toria francilor? Cum se poate determina 
importanţa bătăliei, pe baza hărţii,? [O]

16

17

18

15
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RIDICAREA PAPALITĂŢII După ce creştinismul a de-
venit religie de stat, autoritatea împăraţilor romani s-a 
impus asupra bisericii. De aceea, ierarhia ecleziasti-
că nu avea un singur cap. Au apărut mai multe centre 
ecleziastice (Alexandria, Constantinapol, Antiochia, 
Ierusalim şi Roma), ai căror episcopi erau numiţi patri-
arhi, pentru a-i diferenţia de cei din alte centre.

La împărţirea în două a Imperiului Roman, situaţia 
din est a rămas neschimbată. La Constantinopol s-a 
menţinut autoritatea împăraţilor asupra bisericii. În 
schimb, în Occident, odată cu prăbuşirea imperiului, 
a încetat influenţa puterii lumeşti asupra bisericii. 
Treptat ierarhia ecleziastică occidentală a devenit in-
dependentă şi faţă de imperiul oriental. Episcopii Ro-
mei erau tot mai des numiţi papi. Mai devreme această 
denumire revenea tuturor episcopilor, dar, în timp, a 
devenit modul de exprimare al prestigiului deosebit al 
episcopilor Romei.

Papalitatea romană s-a întărit în mod deosebit când, 
în schimbul sanctificării puterii regale (751), Pipin cel 
Scurt a apărat Roma de longobarzi. Noul rege franc 
a donat papalităţii zona Romei şi a Ravennei. Acest 
teritoriu era posedat de capii bisericii în calitate de su-
verani laici. Cu asta s-a înfiinţat Statul Papal (756). A 
crescut influenţa conducătorilor franci asupra bisericii 
occidentale, dar nu în aceeaşi măsură ca cea a împăra-
tului bizantin în est.

Situaţia Romei a fost întărită de faptul că, în urma 
înaintării arabilor, din secolul al VII-lea, centrul de gre-
utate al creştinismului s-a mutat spre Occident. (Cen-
trele creştine importante din Orient, Ierusalim, Antiohia 
şi Alexandria au ajuns pe mâna musulmanilor.) Presti-
giul Romei a fost mărit de creştinarea germanilor, apoi a 
danezilor, a cehilor, polonezilor şi a maghiarilor.

MAREA SCHISMĂ În Evul Mediu timpuriu, creştinis-
mul occidental şi cel oriental s-au îndepărtat treptat 
unul de celălalt. Creşterea puterii papilor a ascuţit con-
flictul cu Constantinopolul. În 1054, Papa şi patriarhul 
din Constantinopol împreună cu credincioşii lor s-au 
excomunicat reciproc. Creştinismul s-a împărţit în 
două în mod oficial, în biserica catolică, condusă de 
Roma şi în cea ortodoxă, condusă de Constantinopol. 

Limba bisericii occidentale a devenit latina, iar a ce-
lei orientale, greaca. Dincolo de diferenţele de limbă, 
tot mai mult au apărut deosebiri în ritualuri şi în câteva 
dogme. Relaţia dintre Sfântul Duh şi Fiu era văzută în 
mod diferenţiat în Vest, respectiv în Est. La Masa Dom-
nului în Vest se folosea pâine nedospită, iar în Est, cea 
dospită. 

ORDINELE CĂLUGĂREŞTI Creştinii care trăiau ca si-
haştrii, în abstinenţă, au, înfiinţat primele comunităţi 
de călugări în Egipt. Numărul comunităţilor de acest 
gen a crescut şi în Est şi în Vest. Trăiau izolaţi, în mă-
năstiri, viaţa lor erau reglementată de prevederi (reguli) 
stricte. Doreau să ajungă mai aproape de Dumnezeu 
prin respectarea comportamentului recomandat de Ii-
sus – sărăcie, curăţenie morală şi ascultare. 

Ordinele călugăreşti din Est se ocupau mai ales de 
problemele abstracte ale credinţei. În Vest, viaţa mo-
nastică s-a extins într-o variantă mai practică. Locu-
itorii mănăstirilor de aici, pe lângă viaţa în credinţă, 
cultivau pământul, copiau cărţi, contribuind la salva-
rea scrierilor în latină. În Evul Mediu timpuriu, au ocu-
pat un loc important în răspândirea credinţei. În mare 
parte, lor li se datorează faptul că Europa Centrală s-a 
alipit creştinismului vestic (latin). Dintre ordinele că-
lugăreşti, ordinul benedictin, întemeiat de Sfântul Be-
nedict, a acceptat rolul de conducător al Papei. Prima 
lor mănăstire a fost construită în Italia, la Monte Cas-
sino (529). În formarea culturii creştine a Europei un 
rol important l-a avut monahismul irlandez, întemeiat 
de Sfântul Patrik. 

NAŞTEREA IMPERIULUI ROMAN GERMAN După tra-
tatul de la Verdun, statele moştenitoare ale Imperiului 
Franc s-au prăbuşit pe rând. În această situaţie tulbure, 
un şir de atacuri a atins lumea creştină occidentală: pă-
trunderile normanzilor, ale arabilor şi ale maghiarilor.

Până în anii 800, strămoşii danezilor, ai norvegieni-
lor, ai suedezilor şi ai englezilor de azi, popoarele ger-
manice din Scandinavia, au ajuns la o creştere demo-
grafică însemnată. De aceea acţiunile lor comerciale 
s-au transformat în campanii de pradă. Luptătorii bine 
înarmaţi, care erau numiţi normanzi (oamenii nordu-
lui) sau vikingi, pe navele lor rapide au pustiit ţărmurile 
Mării Nordului şi, urcând pe râuri, au atacat şi terito-
riile din interiorul uscatului (Paris). În faţa lor nici Bri-
tannia sau Hispania nu se aflau în siguranţă. În Europa 
de Est, unde erau numiţi varegi, de-a lungul fluviilor au 
prădat terenurile slavilor de est.

Sub influenţa atacurilor externe, Statul Franc de Est 
a renăscut. Conducătorii de după Carolingieni au or-
ganizat o armată puternică de cavalerie grea. Henric I 
(Păsărarul) i-a oprit pe maghiari la Merseburg (933). Fiul 
său, Otto I (cel Mare) (936–973) i-a învins deja definitiv 
pe maghiari la Augsburg (955). Şi-a întărit autoritatea şi, 
în 962, la Roma, s-a încoronat ca împărat. S-a înfiinţat 
Imperiul Roman German, care pentru o lungă perioadă 
a devenit cel mai important imperiu al Europei.

33. Papalitatea şi statele Occidentului

După prăbuşirea Imperiului Roman, episcopii Romei au devenit conducătorii creştinătăţii occidentale.
Prestigiul papalităţii a fost mărit şi de Statul Papal, înfiinţat cu ajutorul conducătorului franc. Creşterea puterii papilor a 
dus la schisma din cadrul bisericii creştine.
Răspândirea creştinismului occidental a fost favorizată şi de ordinele călugăreşti.
Pe teritoriile estice ale statului franc care se destrăma, sub influenţa atacurilor externe, s-a născut Imperiul Roman 
German.

105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   177 19/11/09   21:12:43



178 / Evul Mediu timpuriu

arhiva

riDiCarEa PaPaLiTĂŢii
„16. 18. Dar şi eu îţi spun ţie că tu eşti Petru şi pe această 
stâncă îmi ridic biserica, pe care nici porţile iadului nu o 

vor învinge. 
16. 19. Şi îţi dau ţie cheile Raiului, şi ceea ce tu legi pe pământ, va fi legat şi în 

cer, iar ceea ce tu dezlegi pe pământ, va fi dezlegat şi în ceruri. (Din Evanghelia lui 
Matei)

M ţ i i  C a r p a ţ i

Creştinismul occidental până în 600 

Creştinismul occidental până în 800

Creştinismul occidental până în 1000

Răspândirea Islamului din secolul al VII-lea

M ţ i i  C a u c a zBizanţ

Antiochia

Ierusalim
Alexandria

Roma

Monte
Cassino

Creştinismul oriental până în 600 

Creştinismul oriental până în 800 

Creştinismul oriental până în 1000

Marea Ligurică

Milano
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Papa Sfântul Grigore cel Mare (590-
604), întemeietorul autorităţii papali-
tăţii şi al bisericii catolice din Roma. A 
fost descendentul unei familii nobilia-
re romane bogate, care s-a călugărit. 
Ca Papă, s-a sprijinit puternic pe că-
lugări, a dus muncă de convertire mai 
ales în Europa de Vest, a cărui succes 
a mărit autoritatea Papei în faţa îm-
păratului bizantin. El a realizat struc-
tura instituţională papală, a reformat 
ritualul din biserică (liturghia), a gră-
bit strângerea cântecelor bisericeşti. 
Conform tradiţiei el a scris şi astfel de 
cântece, care au fost denumite după 
el (gregoriene)

Stabiliţi din reprezentare, tră-
săturile care sugerează pre-

otul (călugărul) şi capul bisericii 
(conducătorul)! [C]

Răspândirea creştinismului între 400 şi 1000

Citiţi de pe hartă, în cele trei perioade de timp prezentate, pe ce teritorii se extindea 
creştinismul occidental şi pe care, cel oriental! În diversele perioade, unde se afla linia 

de hotar dintre cele două orientări? Ce deosebiri culturale, de putere şi economice pot rezulta 
pe baza aşezării spaţiale? Din această hartă, trageţi concluzii asupra ritmului de extindere a 
celor două direcţii ale creştinismului! Stabiliţi cum s-au raportat una la cealaltă, proporţiile 
teritoriale! [r]

Înfiinţarea Statului Papal

Când a fost înfiinţat Statul Papal şi în urma că-
ror evenimente politice? Ce posibilităţi oferea 

pentru papalitate formarea statului ecleziastic? [O]

Justificaţi – ca adept al papa-
lităţii – pe baza acestui frag-

ment de text, rolul de conducător al 
Romei în lumea creştină! [r]

1

3

2

4
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MarEa SChiSMĂ
„Împărat slăvit, sunt două instituţii care, în primul rând, gu-
vernează această lume: prima este cea a prestigiului preoţi-

lor principali sfinţiţi, a doua este puterea regală. Sarcina dusă de preoţi este mai grea 
în măsura în care în faţa scaunului de judecată a lui Dumnezeu tot ei trebuie să dea 
seamă şi pentru regii care domnesc asupra oamenilor.” (Scrisoarea Papei Gelasius I 
către împăratul bizantin, cumpăna secolelor V-VI)

„Pe noi sunt ochii întregului Occident, oricât de nedemni suntem pentru asta. Pe 
noi şi pe Sfântul Petru, principele apostolilor, a cărui imagine tu vrei să o distrugi, 
dar pe care toate regatele din Vest îl respectă în aşa fel de parcă ar fi Dumnezeu în-
suşi pe pământ.” (Scrisoarea Papei Grigore al II-lea către împăratul bizantin, secolul 
al VIII-lea)

Unde era sediul împăratului la 
momentul scrierii documentu-

lui? În ce măsură se deosebeşte de 
concepţia antică ceea ce şi-a imagi-
nat Papa despre autoritate? Cum a 
putut primi împăratul aceste puncte 
de vedere? [O]

Ce rol îşi acordă papa? Pe ce 
se bazează aceasta? Aceasta 

este o realitate, sau doar intenţia 
Papei? [O]

CEA OCCIDENTALĂ

(catolică)

Papa puterea

laică

arhiepiscopii ordine călugăreşti

benedictini

(Monte Cassino) 

529

episcopii abaţii

limba ritualului: latina

CEA ORIENTALĂ 

(ortodoxă)

împăratul

(puterea laică)

patriarhia

din Constantinopol

noi biserici

bulgară rusă

comunităţi
de călugări

episcopii

limba ritualului: greacă                         slujbe în limbile naţionale

rit
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Organizarea bisericii creştine de vest şi de est

De pe schiţă, adunaţi asemănările şi diferenţele structurii celor două biserici! Cuprindeţi-le pe acestea într-un tabel! Ce conse-
cinţe politice şi economice puteau să aibă diferenţele? [O]

OrDiNELE CĂLUGĂrEŞTi
„Care sunt mijloacele faptelor bune? Mai întâi: iubeşte-l 
pe Dumnezeu, din toată inima, din tot sufletul şi cu toată 

forţa (…) Leapădă-te de tine însuţi, sau urmează-l pe Hristos! Chinuieşte-ţi trupul! 
Nu te deda la plăceri. Iubeşte postul. Ajută-i pe cei săraci! (…) Ţine-te departe de 
faptele lumii! (…) Citeşte cu plăcere scrierile sfinte! Apleacă-te des în timpul rugă-
ciunii. Mărturiseşte în fiecare zi păcatele din trecutul tău, printre lacrimi şi suspi-
ne! (…) Urăşte-ţi propria voinţă! Supune-te poruncilor abatelui! (…) Iar acel atelier 
unde toate acestea pot fi exersate, este mănăstirea închisă şi permanenta rămânere 
în comunitate. (…)

Pot avea călugării proprietate? În mod deosebit, acest păcat trebuie eliminat din 
rădăcini din mănăstire. Nimeni să nu îndrăznească să dea sau să primească ceva 
fără ordinul abatelui, sau orice să posede ca fiind al lui; nimic: nici carte, nici tăbliţă 
de scris, nici unealtă de scris, deci nimic. (…)

Lipsa activităţii este duşmanul sufletului. De aceea fraţii, în orele stabilite, să se 
ocupe de muncile fizice, iar în alte ore cu lecturile sfinte.” (Din regula Sfântului 
Benedict)

Precizaţi regulile care stabilesc 
viaţa călugărilor! Cum apar 

în această regulă „propunerile lui 
Hristos”? Puneţi lângă fiecare pro-
punere câte o propoziţie din regulă! 
Ce mod de viaţă consideră Sfântul 
Benedict a fi ideal pentru călugări? 
Ce este desemnat de izvor ca dato-
rie fundamentală a călugărilor? [C]

5

6

7

8
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     Prima mănăstire a fost înfiinţată de sihaştrii ce trăiau pe neprielnicul munte Sinai

Căutaţi sensul termenului de sihastru! Caracterizaţi clădirea din punctul de vedere al măsurii în care corespunde cerinţelor vieţii de 
călugăr! [r]

NaŞTErEa iMPEriULUi rOMaN 
GErMaN

„Normanzii au început din nou să prade, însetaţi 
de foc, ucideau şi luau prizonieră populaţia creşti-
nă, au distrus bisericile, fără să găsească opoziţie. 

Iar francii se pregăteau din nou să se împotrivească, dar nu pentru o bătălie pe câmp 
deschis, pentru luptă, ci au ridicat fortificaţii la râuri ca să împiedice ca duşmanii să 
înainteze pe nave. Oraşul Paris a fost întărit de către episcopul Gauzlin. Normanzii 
belicoşi au venit în faţa Parisului şi imediat au atacat un turn; au sperat că îl vor pu-
tea ocupa uşor pe acesta, deoarece nu a fost fortificat în întregime. Însă creştinii au 
apărat bărbăteşte turnul, iar lupta s-a întins de dimineaţa până seara; până la urmă 
întunericul a pus capăt luptei, iar normanzii s-au întors pe navele lor pentru această 
noapte. Episcopul Gauzlin şi contele Odo, împreună cu oamenii lor, au lucrat toată 
noaptea ca să întărească mai mult turnul pentru viitoarele lupte. A doua zi, norman-
zii s-au întors şi au încercat să cucerească turnul prin asalt şi din nou lupta a durat 
până la apusul soarelui.” (Anuarele din St. Vaast)

De ce au obţinut normanzii succese? Cum au putut să-i oprească? [O]

9

11

Coifuri normande

Pe baza imaginii, stabiliţi ce 
rol avea coiful? [r]

10
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VIK INGI

IMPERIUL B IZANTIN

Imperiul Franc de Vest

Imperiul Franc de Răsărit

Regatul Burgund

Regatul Italian

Teritoriu Maghiar

Colonii Normande

Merseburg
933

Quedlinburg
973Augsburg

955

Sf. GallenREGATULASTURIEI

Roma
862 IMPERIUL BULGAR

Bizanţ

IMPERIUL ARAB

Arabi
Normanzi
Maghiari

Popoare participante la incursiuni în secolele X-XI şi formarea Imperiului Roman German

Pe baza hărţii, stabiliţi ce popoare au participat la incursiuni! Ce teritorii au fost afectate de aceste incursiuni? Prin ce se asea-
mănă aceste incursiuni cu migraţiile din secolul al V-lea şi prin ce se deosebesc (ca spaţiu, efecte etc.)? [O]

Corabie vikingă descoperită în mare. A servit ca loc de înmormântare a două femei şi de aceea a fost scufundată

Caracterizaţi proprietăţile corabiei vikinge! Ce rol a jucat marea în viaţa vikingilor? [r]

12

13
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Documentul de donaţie al lui Constantin este unul din falsurile faimoase ale Evului Mediu. Textul său definitiv a 
fost realizat în secolul al IX-lea (la mai multe sute de ani după moartea lui Constantin). Odată cu apariţia criticii 
izvoarelor, deja în secolul al XV-lea s-a demonstrat că documentul este un fals. De altfel, în Evul Mediu nu erau 
rare situaţiile când documentele erau falsificate: se falsificau documente la comanda statului şi pentru persoane 
particulare, pentru a justifica dreptul asupra unor domenii. În această epocă, aproape exclusiv cu aceste documen-
te scrise de mână, copiate în mai mult exemplare, se puteau dovedi diversele chestiuni juridice, înţelegeri.

Cercetaţi textul documentului! Expuneţi care putea fi motivul falsificării? 
Cum dorea să îşi atingă scopul? Referitor la ce epocă, este un izvor va-

loros acest document? Căutaţi falsuri asemănătoare în istorie! Dezbateţi rolul 
acestora! [r]

„11. (…) Şi cum a noastră e puterea imperială, laică, hotărâm să 
decorăm în respect sfânta biserică catolică şi sediul sacru al Sfântului 
Petru, dincolo de maiestatea noastră şi de tronul nostru pământesc, îl 
înălţăm în slavă, dându-i putere imperială, slavă, maiestate, forţă şi 
respect.

12. (…) Şi am hotărât şi am dat ordin, ca el să aibă o putere superi-
oară scaunelor din Antiochia, Alexandria, Constantinopol şi Ierusalim, 
ca şi asupra tuturor bisericilor lui Dumnezeu de pe acest pământ; şi 
acel preot care tocmai se află în fruntea bisericii din Roma, să fie prin-
cipele, deasupra tuturor preoţilor din lume, şi după opinia lui să se 
întâmple tot ceea ce trebuie făcut pentru cinstirea lui Dumnezeu sau 
puterea credinţei lui Dumnezeu. Este firesc ca acolo să se afle capul 
legii sfinte, unde a ocupat scaunul apostolic Sfântul Petru, la porunca 
Mântuitorului.

14. (…) Astfel, îi predăm palatul nostru din Laterano, care se re-
marcă printre palatele de pe globul pământesc, apoi coroana purtată 
pe capul nostru, apoi acoperământ pentru cap şi acea mantie, care de 
obicei se află pe umerii împăratului, halatul de purpură şi cămaşa sta-
cojie şi toate piesele îmbrăcăminţii imperiale, demnitatea cavalerilor 
imperiali, dându-i sceptrul imperial şi alte simboluri, drapelul imperi-
al şi alte podoabe, apariţie potrivită înălţimii imperiale, gloria puterii 
noastre (…)

17. După modelul rangului imperial, pentru ca şefia Papei să nu 
devină neînsemnată, ci să primească o semnificaţie mai mare decât 
maiestatea pământească a imperiului şi a gloriei puterii sale, în afară 
de palatul amintit mai sus, dându-i Papei Silvestru [314-335] tot ce 
aparţine oraşului Roma şi Italiei, adică toate provinciile, localităţile şi 
oraşele din zona de vest, dându-i-le astfel Papei, am hotărât ca acestea 
să fie donate prin ordin imperial de nediscutat puterii şi sferei de influ-
enţă a lui şi a urmaşilor săi.”

Monedă din aur din secolul IV: Dum-
nezeu îl încoronează pe Constantin 
cel Mare

Oare de ce papii, au folosit 
numele lui Constantin pen-

tru scopurile lor? [r]16

Călugăr care copiază un codex, într-o culegere de 
psalmi din secolul al XII-lea

Observaţi în imagine uneltele folosite la lu-
cru! Căutaţi cum se numeau acestea şi cum 

se lucra cu ele! [r]

15

14
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34. Începuturile dezvoltării în Occident

UNELTE ŞI METODE NOI În jumătatea vestică a Impe-
riului Roman, deja în secolul al IV-lea, a început decă-
derea, definitivată de distrugerile migraţiilor. În Euro-
pa de Vest, foametea şi conflictele interne au devenit 
cotidiene. Au dispărut oraşele, s-a restrâns producţia 
de mărfuri. Occidentul s-a destrămat în domenii au-
tarhice. 

Pământurile erau cultivate în sistemul schimbării 
solului, adică până la epuizarea solului. După 4-6 ani 
luau alte terenuri pentru cultivat. Întotdeauna foloseau 
o mică parte a pământului cultivabil, iar aceeaşi bucată 
de pământ ajungea să fie cultivată aproximativ odată 
la 10-30 de ani. Însă, cu această metodă se obţinea 
o producţie redusă, ceea ce asigura supravieţuirea a 
puţine persoane.

Începând cu secolul al VIII-lea, în Europa de Vest, 
ca urmare a căutării unor condiţii de viaţă mai bune, 
noutăţile tehnice preluate de la nomazi şi a gospodă-
ririi dezvoltate în mănăstiri, au început să se dezvolte 
metodele de producţie şi uneltele de lucru. În cadrul 
gospodăririi bianuale a fost inclus jumătate din solul 
cultivabil. Cealaltă jumătate era lăsată să se odihneas-
că, acolo putea să pască şeptelul şi cu îngrăşământul 
său să înnoiască pământul. Odată cu extinderea me-
todei trianuale, terenul nelucrat a mai scăzut, deoa-
rece reprezenta doar o treime din pământul cultivabil. 
Această metodă împărţea în trei părţi pământul cultiva-
bil: o parte nelucrată, o parte cu cereale de primăvară 
şi o parte cu cereale de toamnă. Unităţile se schimbau 
anual. 

Însă, utilizarea în această măsură a pământului nu 
era posibilă cu vechile unelte. O schimbare decisivă a 
adus-o utilizarea plugului greu, cu brăzdar, cu cârmă. 
Astfel, prin arat, solul era spart în adâncime şi întor-
cea şi brazda: amesteca nivelul de sol de jos, odihnit şi 
cel de sus, epuizat. Cu acest plug puteau fi cultivate şi 
solurile mai tari, astfel putea creşte mărimea terenului 
cultivat. Un pas înainte l-a reprezentat apariţia grapei, 
care, după arat, mărea producţia prin afânarea solului. 
Noile unelte necesitau o mai mare forţă de tracţiune. 
Plugul greu se putea răspândi doar cu noua metodă 
de înhămare, hamul de spate. Prin intermediul înnoirii 
preluate de la nomazi, hamul era aşezat de pe gâtul, 
pe spatele animalelor, iar astfel, puterea de tracţiune a 
crescut semnificativ.

Dezvoltarea agriculturii a dus, în secolele IX-X, la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, la creşterea numă-
rului populaţiei şi la apariţia comerţului local. 

Comerţul pe distanţe mari s-a păstrat şi în Evul Me-
diu timpuriu. În primul rând, se aduceau produse de 
lux pentru categoria conducătoare din teritoriile medi-
teraneene arabe şi bizantine. În Est duceau, în princi-
pal, sclavi, care erau luaţi din teritoriile slave. De aici 
provine în limbile vestice denumirea de sclav: sklave, 
esclave, sclave etc. În afară de sclavi, au fost duse, în 
teritoriile mai dezvoltate, produsele ce lipseau acolo:  
mangalul, smoala, ceara, în schimb aduceau stofe, 
arme, condimente orientale. 

NOUA CATEGORIE DE CONDUCĂTORI LAICI În 
această epocă, baza puterii o reprezenta domeniul. În 
statele nou create, noua categorie conducătoare s-a 
format din vechii mari proprietari de pământ romani şi 
şefii de trib germani, care au ocupat mari suprafeţe din 
pământurile cucerite, respectiv din însoţitorii înarmaţi 
ai acestora. Componenţa noii aristocraţii s-a schimbat 
rapid în perioada înfiinţării statelor, a schimbării con-
ducătorilor. 

Noii regi puteau guverna doar dacă o parte im-
portantă a pământurilor obţinute le donau oameni-
lor loiali lor. Aceasta, pentru că, la nivelul autarhiei, 
gospodăriile produceau o cantitate redusă de surplus 
care nu se putea preschimba în bani. Astfel, venitul în 
bani al conducătorilor era redus, nu se putea întreţine 
o armată şi structură de funcţionari din acesta. Pă-
mântul donat pentru îndeplinirea diferitelor servicii 
(militar, ocuparea de funcţii etc.) îl reprezintă feuda. 
La început, feuda, la moartea celui care a primit-o sau 
dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile, a revenit la 
donator (beneficium). Mai târziu se putea moşteni şi 
chiar vinde. 

Marii vasali ai regelui, ca să poată dispune de însoţi-
tori înarmaţi donau, şi ei domenii mai reduse. Astfel, de 
la rege la micul vasal (deci doar între membrii păturii 
conducătoare) s-a format o relaţie specifică de subor-
donare (ordine ierarhică), lanţul vasalic. În epoca Ca-
rolingiană s-a generalizat jurământul vasalic. În cadrul 
acestuia seniorul şi vasalul îşi jurau reciproc credinţă 
şi că îşi vor îndeplini obligaţiile. Statul funcţiona prin 
intermediul lanţului vasalic: voinţa regelui era pusă în 
practică de vasalii săi prin intermediul vasalilor lor. Sis-
temul întărea puterea regală doar dacă vasalii săi îşi 
respectau jurământul. Deşi concepţia creştină a epocii 
condamna încălcarea jurământului şi, astfel, frâna în-
tr-o anumită măsură necredinţa, acestea erau totuşi des 
întâlnite.

Economia Europei de Vest a decăzut până la nivelul autarhiei, din care a ieşit prin intermediul dezvoltării uneltelor 
agricole şi al metodelor cultivării plantelor. 
La nivelul autarhiei, regii, în schimbul unor servicii, au donat domenii. Dintre cei care aparţineau de păturile condu-
cătoare ale societăţii, s-a format sistemul relaţiilor vasalice, lanţul vasalic. Baza relaţiilor personale aşezate pe obligaţii 
reciproce este dania de domenii.
Proprietarii pământurilor erau moşierii, pe când iobagii au primit, în schimbul serviciilor, dreptul de posesie asupra 
pământului.
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FORMAREA IOBĂGIMII Categoria conducătoare, gru-
pul proprietarilor de pământ s-a format timp de secole. 
În paralel cu acest proces s-a format şi categoria celor 
care lucrau pământul, iobăgimea, prin contopirea a 
trei categorii sociale: a vechilor sclavi, a colonilor şi 
a ţăranilor liberi germani. (În afara teritoriului fostului 
Imperiu Roman, ţăranii liberi au ajuns în dependenţă 
iobăgească.)

Iobagul era doar posesorul (utilizatorul) pământului 
său. Însă, putea să moştenească, să vândă liber parcela 
sa. De aceea datora servicii proprietarului pământului 
proporţional cu mărimea parcelei iobăgeşti. Acestea 
puteau consta în obligaţie în muncă, robotă: cultiva-
rea pământului rămas în mâna moşierului (alodium), 

transport, construcţii etc., puteau fi obligaţie în natu-
ră: cedarea unei părţi din producţia parcelei iobăgeşti, 
care mai târziu, cu dezvoltarea economiei bazate pe 
monedă, a devenit obligaţie în bani. 

Acceptarea serviciilor a reprezentat o situaţie nouă 
pentru germanii liberi înarmaţi. Ţăranii liberi, care 
erau totodată şi militari, îi erau datori regelui cu ser-
viciul militar. Acesta a devenit tot mai greu pentru ei, 
deoarece, în caz de război, ei trebuiau să îşi asigure 
armamentul şi echipamentul. După ce nu au putut 
să-şi asigure armamentul nou, scump şi doreau şi să-şi 
apere pământul, şi-au pus persoana şi pământul sub 
protecţia unui senior. Astfel s-a permanentizat sistemul 
feudal construit pe servicii reciproce şi dependenţă. 

arhiva

UNELTE Şi METODE NOi
„Pe domeniul regal Asnapum am găsit o casă regală 
construită extraordinar din piatră. Are trei camere, şi 

toată casa este înconjurată cu o terasă, apoi mai sunt unsprezece camere mai mici 
(pentru femei) şi locuri de muncă, jos beci, iar sus două târnaţuri. În curtea gospodă-
riei am mai găsit şaisprezece case din lemn, cu tot atâtea depozite ce ţineau de ele şi 
cu alte anexe, toate acestea erau bine construite; un grajd, o bucătărie, o casă pen-
tru copt, două depozite de seminţe, trei şuri; o curte înconjurată cu gard cu o poartă 
din piatră. Pe ea era şi o terasă de unde se făceau împărţirile. O mică curte este în 
mod asemănător înconjurată cu gard, rânduită în mod regulat, cu diferiţi pomi plan-
taţi.” (Fragment dintr-o descriere a domeniilor din epoca lui Carol cel Mare)

Pe baza izvorului, caracterizaţi 
centrul domeniului! Adunaţi, 

ce fel de construcţii gospodăreşti 
aminteşte izvorul! Ce rol avea în 
viaţa domeniului munca desfăşura-
tă în acestea? [C]

de
primă-
vară

de
primă-
vară

de
primă-
vară

pământ
nelucrat

pământ
nelucrat

pământ
nelucrat

pământ
nelucrat

pământ
nelucrat

de
toamnă

de
toamnă

de
toamnă

prima
porţiune

a doua
porţiune

a treia
porţiune

schimbarea
păşunilor

6 ani

bianuală

arabil

de
toamnă

de
primăvară

trianuală

dezvoltarea uneltelor şi a metodelor

Aratul reprezentat pe ilustraţia unei cărţi şi imortalizat în piatră

Ce rol avea în Evul Mediu aratul printre celelalte lucrări agricole? Pe baza celor două 
izvoare, relataţi modul în care se executau lucrările! [O]

Valorificarea pământului arabil în Evul Mediu

De ce cresc cercurile de pe schiţă care reprezintă terenurile cultivate? Ce înnoiri au făcut 
posibilă această dezvoltare? Comparaţi unele metode de gospodărire! Care sunt diferen-

ţele de bază? Care este esenţa dezvoltării? Ce putem citi de pe diagrama ce arată economia 
trianuală şi ce anume de pe schiţa patrulateră? Apreciaţi cele două metode de reprezentare 
(avantaje, dezavantaje)! Realizaţi o schiţă patrulateră privind economia bianuală! [r]

1

3

2

5

4

Ham de gât şi ham de spate

Pe baza imaginii, determinaţi 
conceptul de ham! De ce este 

hamul de spate mai avantajos decât 
cel de gât? În ce domenii ale vieţii 
noul mod de înhămare a însemnat o 
schimbare majoră? [r]
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A

A

A

păşune comună

locuinţe de serviciu

robotă

robotărobotă

prima porţiune

a doua porţiune

a treia porţiune

pădure folosită în comun

pescuit

grădină casă arabil alodium 

B
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A

R I I  D E  P E  V O L G A
K A Z A R I I

Aur Condimente Arme

BulgarNowgorod

Kiev

Praga

Regensburg

Verdun

Veneţia
Cordoba

Constantinopol

Cairo

Bagdad

Itil

Samarkand

Fini Slavi

Teritoriu musulman

Pieţe de sclavi

Drumuri comerciale de negoţ cu sclavi

Reprezentarea lucrărilor agricole din Evul Mediu pe o frescă din secolul 
al XV-lea

Pe baza imaginii, desenaţi plugul greu! Numiţi părţile plugu-
lui! Plugurile anterioare nu aveau brăzdar şi roată. Cercetaţi, 

în ce măsură aratul a devenit mai eficient cu acestea! Ce alte unelte 
se pot vedea în imagine? Suprapuneţi imaginea cu schiţele! Pe baza 
imaginii, vorbiţi despre legătura dintre om şi natură! [S]

Satul şi domeniul în Evul Mediu

Pe baza schiţei, definiţi conceptele de parcelă iobăgească 
şi alodium! Care e legătura între ele? Comparaţi desenul 

cu schiţa ce reprezintă metodele de utilizare a pământului! Ce 
metodă de cultivare este reprezentată pe desenul privind dome-
niul? [O]

Comerţul la distanţă în Evul Mediu timpuriu

În ce măsură s-au modificat, faţă de Antichitate, rutele comerţului la distanţă? Ce mărfuri mergeau dinspre Orient spre Europa 
de Vest şi înapoi? Caracterizaţi rolul economic al Orientului Apropiat în această epocă! [O]

6

7

8
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NOUa CaTEGOriE
 DE CONDUCĂTOri LaiCi

„Fiecare bărbat liber, care are patru terenuri cultivate, ale 
lui sau primite de la moşier, să se echipeze şi să porneas-
că împotriva duşmanilor, sau cu seniorul său, dacă acesta 

pleacă, sau cu comitele zonei. Iar cel care are trei terenuri, aceluia să i se asocieze 
cineva care are un teren, şi să-l ajute pe primul, ca să asigure serviciul în locul 
amândorura. Iar cel care are doar două terenuri, acestuia să i se asocieze unul ce 
are două terenuri, iar dintre ei doar unul să meargă împotriva duşmanului, iar celă-
lalt să-l sprijine. Cel care are doar un teren, aceluia să i se asocieze trei persoane cu 
câte un teren, să-l sprijine pe cel care pleacă singur, iar ceilalţi trei care oferă sprijin, 
să rămână acasă.” (Capitularia Francorum. Ordin regal din 808)

„Din momentul de faţă, Raimond, fiul lui Hercend, nu îl părăsesc pe comitele de 
graniţă Bernard, fiul lui Reinhard, în probleme ce se referă la viaţa sa, nici în ceea 
ce se referă la părţile trupului, nu îi iau viaţa, nu îl închid, şi niciun bărbat, nicio 
femeie nu poate să facă aşa ceva la sfatul meu. Nu îţi iau nici oraşele, nici cetăţile, 
nici feudele, pe care le ai acum şi pe care le vei obţine în viitor cu ajutorul meu (…) 
iar dacă orice bărbat sau femeie ar face asta, eu, Raimond, îţi voi fi ajutor, cinstit şi 
fără perfidie, îndată ce tu, personal sau prin împuterniciţi, mă chemi (…)” (Jurământ 
vasalic din secolul al XI-lea)

Denumiţi într-un cuvânt obli-
gaţia despre care vorbeşte iz-

vorul! Stabiliţi, la cine face referire 
această obligaţie! Cine şi de ce pu-
teau tot mai greu să le îndeplineas-
că? Ce proces se poate recunoaşte 
în fragmentul de text? [r]

Explicaţi, de ce a devenit ne-
cesar jurământul vasalic! Ce 

obligaţii îşi asumau vasalii? Obser-
vaţi, ce nu putea face vasalul! Ce 
concluzie trageţi din aceasta? [r]

rege

senior

vasal

senior

vasal

senior

vasal

senior

vasa l i vasa l i vasa l i

Piramida vasalică

Pe baza schiţei, expuneţi func-
ţionarea sistemului vasalic! În 

cazul unui război, cum participa 
la lupte un mic vasal? Care au fost 
punctele slabe ale sistemului? [O]

„Cel care depune jurământ seniorului său, trebuie să ţină minte mereu următoa-
rele şase lucruri: imunitate, încredere, cinste, folos, agerime, posibilitate. Imunitate, 
ca să nu păţească ceva stăpânul său. Încredere, ca să nu fie vreo greşeală în legătură 
cu secretele ce i se spun sau cu acele măsuri care servesc siguranţei stăpânului său. 
Cinste, ca să nu aibă pagubă în domeniul judecăţii sau în alte chestiuni care se 
referă la cinstea sa. Folositor, ca să nu aibă pagube în moşiile sale. Agerime sau po-
sibilitate, adică acele lucruri bune ce le poate face stăpânul său, să nu fie îngreunate 
de el, nici ceea ce se poate face să nu devină imposibil. Să fie rezonabil ca cel care 
este vasal, să ocolească aceste lucruri rele, dar pentru aceasta încă nu merită feuda: 
că nu este suficient să se abţină de la rău, dacă nu facem şi bine. (…) Iar seniorul 
este obligat să facă toate acestea faţă de vasalul său. Deoarece dacă nu face aceas-
ta, cu drept este privit ca neloial şi că încalcă jurământul.” (Fulbert, Din scrisoarea 
episcopului de Chartre, 1020)

Luaţi în considerare şi caracte-
rizaţi obligaţiile vasalului! Ce 

anume îi lega pe vasal şi senior? [C]

9

10

11

12
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FOrMarEa iOBĂGiMii
„Stăpânului meu pe veci, lui X, eu Y. Deoarece su-
feream zilnic de lipsuri, şi umblam de colo – colo, 

ca să găsesc un mod de supravieţuire şi nu găseam deloc, în final am apelat la bu-
năvoinţa domniei tale, rugându-te ca să îmi dai în localitatea Z pământ de cultivat 
cu drept de precarius [posesie de pământ specificată în scris]; cererea mea a fost 
acceptată de domnia ta şi a şi făcut să aibă rezultat în aşa fel încât în locul amintit 
mi-a dat atâta modius [măsură] de pământ cât am cerut, (…). A binevoit să îmi dea. 
De aceea prin cuvintele acestui document jur că din cauza pământului nu îţi voi 
face nicio greutate sau pagubă, ci promit, că în toate privinţele voi lucra spre folosul 
vostru, iar protecţia oferită mie o voi răsplăti prin serviciile mele. Promit să plătesc 
anual dijmele, în bani sau natură, cum obişnuiau colonii. Iar dacă aş uita acest lu-
cru, iar cele cuprinse în prezentul act aş îndrăzni să le încalc în întregime sau doar 
în mică parte, jur, pe toate lucrurile sfinte şi pe domnia regelui X, cel mai măreţ 
stăpân, că îţi las putere nelimitată ca să mă alungi de pe pământurile amintite şi 
conform dreptului ce îl ai, aşa cum se cuvine, să îl dai altcuiva. În acest document, 
ne-am înţeles faţă-n faţă şi am promis, mi-am pus dedesubt trăsătura mâinii mele, 
iar martorii ceruţi de mine, pentru o mai mare credibilitate, i-am predat.” (Model de 
document din secolul al VII-lea)

„Pe domeniul Asina, lângă biserica Sfântul Petru, în public, în prezenţa comitelui 
Teutbold, eu, Berterius, prin decizie proprie, fără a fi obligat şi fără perfidie, în po-
sesia liberă a voinţei mele, punându-mi jugul pe gât, după legea romană m-am pus 
în mâinile lui Alaviadus şi a soţiei sale, Ermengardis, deoarece omul liber îşi poate 
schimba starea personală în mai bine sau în mai rău. Începând din această zi, deci, 
voi şi urmaşii voştri faceţi ce vreţi cu mine şi cu urmaşii mei. Veţi avea dreptul să ne 
fiţi stăpâni, să ne vindeţi, să ne faceţi cadou sau să ne faceţi liberi. Dacă sau pentru 
mine, sau la sfatul unor oameni ticăloşi, aş vrea să ies din serviciul vostru, puteţi 
să mă aruncaţi la închisoare şi puteţi să mă pedepsiţi voi, sau împuterniciţii voştri, 
la fel ca pe orice alt servitor, care s-a născut în starea de servitor.” (Document din 
secolul al IX-lea)

Expuneţi, pe scurt, despre ce e vorba în document! Stabiliţi, câte persoane apar în do-
cument şi stabiliţi-le rangul, situaţia socială! Ce obligaţii fixează documentul şi pentru 

ce perioadă? Evidenţiaţi acele părţi din document din care se poate concluziona asupra stării 
vasalice! Argumentaţi-vă alegerea! [r]

oameni liberi
ce decad

foşti coloni

foşti sclavi

io
bă

gi
m

e

bani

bani

zeciuială
produse  → bani

robotă

daruri

judecată

conducător

biserică

moşier

produse

Apariţia iobagilor şi obligaţiile lor

Din ce categorii s-a format io-
băgimea? Comparaţi situaţia 

iobăgimii cu a categoriilor lucră-
toare anterioare! Cui şi ce servicii îi 
datora iobagul? În timp, cum se pu-
tea schimba componenţa obligaţii-
lor? Ce factori au influenţat această 
schimbare? [C]

Ce eveniment este surprins în 
document? Ce transformare 

socială marchează? Ce rezultă din 
faptul că nu e vorba de un docu-
ment concret, ci de un model? [O] 13

15

14
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Feudalismul – una dintre denumirile ce vine de la termenul feudum, pământul primit de vasal, această denumire 
este folosită în general cu acelaşi înţeles ca şi conceptul de epocă medievală. Tot din acest concept provine şi denu-
mirea de vasalic, utilizat şi pentru prima etapă a epocii medievale. Expresia de ev mediu are un sens mai larg şi nu 
se referă la relaţiile sociale. În ce măsură coincide Evul Mediu cu feudalismul? Meditaţia şi dezbaterea în legătură 
cu această întrebare nu este fără rost, deoarece lucrările scrise în perioade diferite şi cu alte concepte utilizează 
termenul de feudalism cu sens diferit.

„Feudalism: în general, desemnează un sistem social şi politic căruia îi sunt spe-
cifice relaţiile »feudale«. Denumirea provine din cuvântul din latina medievală, fe-
udum, iar în timpul revoluţiei franceze (1789) s-a născut ca şi concept publicistic 
pentru desemnarea tuturor acelor sisteme care au precedat imediat transformarea 
burgheză (ca în Franţa, ancien régime). Astăzi se foloseşte mai ales în două sensuri:

1. Cel mai des, este structura politică (şi socială) caracteristică unei epoci anume, 
în primul rând pentru Evul Mediu occidental.

2. În sensul unor orientări istoriografice, este denumirea generică a tuturor siste-
melor cărora le este caracteristică mulţimea de ţărani dependenţi, plătitori de rentă, 
supuşi autorităţii moşierului. (…)” (Marele Lexicon Maghiar, volumul VII, 1998)

„feudalism: structura economico-socială ce se bazează pe proprietatea moşieru-
lui. În Europa de Vest s-a format după destrămarea societăţii sclavagiste, în secolele 
6-8, în Europa de Est în secolele 9-11, în altă parte, în diferite perioade, urmând 
comunităţii preistorice. Cele două clase fundamentale sunt nobilimea feudală şi 
iobăgimea aflată într-o situaţie juridică diferită. (…) (Compendiu de termeni istorici, 
1992)

„Sistemul feudal nu este altceva decât împărţirea puterii comune între compo-
nentele acestei puteri, care, ca urmare a faptului că posedau câte o parte din teren, 
au devenit independenţi, iar sfera de influenţă ce le-a fost dată o privesc ca o parte 
a moşiei familiei. Punând toate alături, apariţia feudalismului în Europa de Vest 
pe parcursul secolului al IX-lea nu este altceva decât reflexul în ordinea politică a 
faptului că societatea s-a întors la civilizaţia agricolă pură, în care pământul este 
singurul izvor al supravieţuirii şi singura condiţie a economiei. (…) Din punct de ve-
dere economic, fenomenul cel mai evident şi mai caracteristic al acestei civilizaţii 
este marele domeniu. (…)

Acel sistem politic care a dominat Europa după dispariţia Carolingienilor, de obi-
cei este numit feudal. Această denumire merge până la revoluţia franceză. Revoluţia 
franceză a pus pe seama feudalismului toate acele drepturi, privilegii, obiceiuri şi 
tradiţii care se află în opoziţie cu constituţia statului modern şi construcţia societăţii 
moderne. Însă dacă vrem să înţelegem corect acest cuvânt, prin feudalism şi sistem 
feudal putem să înţelegem doar acele referiri de drept care rezultă din feudă sau din 
relaţia dintre senior şi vasal. Abuzăm de limbă dacă lărgim atât de mult conţinutul 
cuvântului încât includem un întreg sistem politic în conceptele de feudalism şi 
sistem feudal, sistem politic în care elementul feudal a reprezentat doar un factor se-
cundar. Dacă totuşi ne abţinem de la obişnuita folosirea a cuvintelor, atunci trebuie 
să accentuăm că cea mai importantă urmare şi cea mai importantă caracteristică 
a fost dezagregarea statului.” (Istoricul francez Henri Pirenne, în prima jumătate a 
secolului al XX-lea)

Mai întâi citiţi din Marele Lexikon Maghiar articolul despre feudalism! Apoi, pe baza 
acestuia, stabiliţi, cum interpretează conceptul de feudalism fragmentele de text de mai 

jos! [r]

16

Împărţirea istoriei

Pe ce baze sunt stabilite în schiţă limitele epocilor istorice? Căutaţi exemple pentru o împărţire diferită de aceasta şi expuneţi 
motivele acesteia! Ce am putea scrie în imagine în locul semnului întrebării? [r]

17

18

Antichitate Evul Mediu Epoca modernă Epoca contemporană
Timpuriu Dezvoltat Târziu Epoca modernă timpurie

3000 î. Hr.
476 d. Hr.

secolul al X-lea secolul al XIV-lea
1492 1918

1789

? feudalism capitalism
socialism 

Reprezentarea relaţiilor vasalice pe 
ilustraţia unei cronici saxone (secolul 
al XIII-lea)

Adunaţi din imagine părţile 
care reprezintă relaţia vasali-

că! Cum sugerează autorul că ordi-
nea vasalică şi-o închipuie ca exis-
tând dintotdeauna? [r]
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35. Bizanţul şi popoarele slave

ECONOMIA ORIENTULUI APROPIAT În timp ce în 
Europa de Vest economia a decăzut, Imperiul Roman 
de Est şi Orientul Apropiat au păstrat nivelul dezvoltat 
al Antichităţii datorându-şi înflorirea, în primul rând, 
comerţului la distanţă, activ pe mai departe. Comer-
ţul a întreţinut în continuare oraşele mari şi economia 
monetară. Astfel, ţăranii puteau să-şi vândă produsele 
în oraşe. Drept urmare, statul putea să le ia impozite şi 
putea menţine, pe mai departe, armata, funcţionări-
mea. Comenzile făcute de stat au contribuit la dezvol-
tarea oraşelor.

IMPERIUL ROMAN DE EST Împăratul Iustinian (527–
565) a făcut şi mai eficiente dregătoriile centrale şi a 
crescut veniturile statului. Sprijinindu-se pe puternica 
sa armată de mercenari, a încercat reînvierea Imperiu-
lui Roman unitar. Temporar a reuşit să reocupe o parte 
din Italia, Africa de Nord şi Hispania. Însă campaniile 
sale au slăbit forţa Imperiului de Est. Iustinian a fost 
ultimul împărat care a guvernat în limba latină. După 
moartea sa greaca a devenit limba oficială. Împăratul 
talentat a realizat o culegere a actelor de drept roman 
(Corpus Juris Civilis). 

Imperiul în criză a respins atacul celeilalte mari 
puteri ale Orientului Apropiat, Noul Imperiu Persan 
(226-651 d. Hr.), apoi pătrunderea avarilor nomazi. E 
adevărat că a pierdut pentru o vreme Balcanii. 

Cele două imperii din Orientul Apropiat, epuizate în 
lupta dintre ele, au fost zguduite, în secolul al VII-lea, 
de atacul arabilor, uniţi de credinţa în Allah (în 717 au 
asediat şi Constantinopolul). Bizanţul, cu preţul unor 
mari pierderi (pierderea Egiptului, Palestinei, Feniciei), 
a supravieţuit atacului arabilor şi, în 740, trupele sale 
au oprit înaintarea arabilor în Asia Mică. 

La finalul mileniului, imperiul s-a întărit din nou. O 
casă domnitoare nouă, capabilă (dinastia Macedonea-
nă) a recucerit Peninsula Balcanică. Au avut loc impor-
tante transformări interne, esenţa lor fiind răspândirea 
structurii de moşii şi punerii în valoare a pământului, 
specifice Evului Mediu: aici însă, majoritatea ţăranilor, 
cu sprijinul împăratului, şi-a păstrat libertatea (plăteau 
impozit şi erau militari). În lucrările istoriografice, acest 
proces este marcat şi de o schimbare de nume: din Im-
periul Roman de Est a devenit Imperiul Bizantin. 

SLAVII Patria-mamă a slavilor de origine indo-europea-
nă a reprezentat-o regiune împădurită dintre Oder şi 
Nipru, la nord de Carpaţi. În secolul VI a început roi-
rea slavilor ce trăiau în organizare tribală. Ca urmare a 

acestor mişcări dezvoltarea triburilor slave s-a diferen-
ţiat şi s-au format trei grupe: de vest, de est şi de sud.

SLAVII DE VEST: Primii care au creat un stat stabil 
au fost moravii (secolul al IX-lea), în zona de graniţă a 
Imperiului Franc, pe valea râului Morava. Statul morav 
şi-a atins perioada de strălucire în timpul principelui 
Svatopluk (870-894), care, împreună cu ţara sa, a ade-
rat la biserica creştină vestică. Şi-a extins autoritatea 
asupra teritoriilor slave din jur: asupra bazinului ceh şi 
părţii de nord-vest a Bazinului Carpatic. După moartea 
lui Svatopluk, între fii săi a început lupta pentru putere, 
iar atacul maghiarilor şi al francilor le-a distrus statul. 

Triburile slave din Bazinul Ceh au fost unificate în 
secolul al X-lea de principii proveniţi din conducăto-
rul Přemysl. Principele Cehiei (Boleslav I), împreună 
cu poporul său, s-a alăturat creştinismului occidental. 
A sprijinit biserica, ce a devenit sprijinul puterii sale. 
Însă structura bisericească cehă nu a putut să-şi obţină 
independenţa faţă de biserica germană şi, timp de se-
cole, a aparţinut de arhiepiscopia din Mainz. 

Sprijinindu-se pe însoţitorii săi normanzi, principele 
(Miesko) provenind din neamul comandantului Piast a 
unit triburile slave de pe Vistula. În 966 a permis misio-
narilor germani să intre în Polonia şi s-a raliat bisericii 
creştine de Vest. Fiul să, Boleslav (I) cel Viteaz a obţi-
nut victorii în faţa germanilor, iar în 1000 a înfiinţat 
o arhiepiscopie poloneză independentă la Gniezno. 
Mulţumită acestui lucru, biserica poloneză a ajuns sub 
directa coordonare a Papei. Deşi în 1025 Boreslav s-a 
încoronat rege, mai târziu suveranii polonezi au fost 
nevoiţi să recunoască autoritatea împăraţilor germani 
tot mai puternici. 

SLAVII DE SUD: Primele formaţiuni politice ale 
slavilor au apărut în Balcani, la sfârşitul secolului al 
VII-lea. Triburile slave de aici au fost cucerite de tribu-
rile nomade bulgare, şi prin asta s-au unit. Însă numărul 
bulgarilor de origine turanică era redus, de aceea, în 
scurt timp, s-au asimilat, în totalitate, în populaţia slavă. 
Bulgarii au aderat la creştinismul estic. Ca urmare a ac-
tivităţii de convertire dusă de Ciril şi Metodiu s-a format 
limba bisericească slavonă şi alfabetul chirilic. Prima 
perioadă de strălucire a statului bulgar este domnia lui 
Simeon (893-927). Aproape întreaga Peninsulă Balca-
nică a aparţinut de imperiul lui Simeon. A luat titlul de 
ţar (imperial) şi deja plănuia să ocupe Constantinopo-
lul. Însă, după moartea sa au avut loc conflicte interne. 

Bizanţul, ce s-a întărit în timpul împăraţilor mace-
doneni, a cucerit Bulgaria la mijlocul secolului al XI-
lea.

Imperiul Roman de Est, după crize şi transformări interne, a devenit o forţă importantă a Europei medievale timpurii.
Popoarele slave au migrat în diverse direcţii în secolul al VI-lea. În secolele VIII-X şi-au întemeiat, pe rând, statele. Peste 
tot o etapă importantă a reprezentat-o trecerea la creştinism.
Slavii de vest si croaţii au aderat la creştinismul latin, în timp ce cei de est şi de sud la creştinismul oriental.

105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   189 19/11/09   21:13:28



190 / Evul Mediu timpuriu

În secolul al VII-lea, croaţii s-au aşezat în zona mun-
toasă, împădurită dintre Adria şi Sava. La început au 
fost supuşii avarilor, din această perioadă provine titlul 
de ban (de la numele conducătorului avar Baian). Sub 
influenţa francilor, croaţii au aderat la creştinismul ves-
tic şi prin aceasta au intrat în cadrul culturii vestice. În 
secolul al X-lea şi-au înfiinţat statul sprijinindu-se pe 
papalitate. 

SLAVII DE EST: Triburile slave ce trăiau în zonele 
împădurite ale Europei de Est şi în epoca noastră sunt 
popoare ce se ocupă cu vânătoarea şi pescuitul. În or-
ganizarea lor un loc important l-au jucat varegii – aşa 
cum erau numiţi normanzii ce făceau comerţ şi incur-

siuni de-a lungul râurilor (Nipru, Don, Volga). Aşezări-
le varegilor (Kiev, Novgorod) au reprezentat punctele 
de pornire ale statelor slavilor de est.

Toată zona a fost unificată de familia varegă Rurik 
din Novgorod (Oleg, 879-912). Centrul noului stat rus 
a devenit Kiev. Principatul Kievean, pe lângă Imperiul 
Kazar şi bulgarii ce stăpâneau zona de lângă Volga, a 
devenit una dintre puterile Europei de Est. La întări-
rea puterii de stat un rol important l-a jucat trecerea 
la creştinism. Principele lor (Vladimir, 980–1015) s-a 
însurat cu o prinţesă bizantină şi, împreună cu poporul 
său, a aderat la biserica estică. Astfel, în statul kievean 
s-a răspândit liturghia în limba slavonă.
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Funcţionarea economiei
Orientului Apropiat

Analizaţi schiţa! Porniţi de la 
unii din factorii economiei 

(comerţ mondial, stat, oraş, ţăran) şi 
urmăriţi procesele! În acest spaţiu, 
ce factori au menţinut comerţul ba-
zat pe monedă? [r]

Situarea Orientului Apropiat
în comerţul la distanţă

Pe baza hărţii, stabiliţi ce rol a 
jucat Orientul Apropiat în co-

merţul mondial? Cărui fapt îi datora 
acest rol? Cum a influenţat comerţul 
economia zonei? Suprapuneţi con-
cluziile stabilite pe baza schiţei şi a 
hărţii! [r]1

2
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iMPEriUL rOMaN DE EST
„Iar atunci, când între etiopieni domnea (…) Helles-
theaios, împăratul Iustinian l-a trimis ca ambasador 

pe Iulianus şi i-a cerut regelui ca datorită aceleiaşi credinţe [şi etiopienii sunt creş-
tini] să-i sprijine pe romanii ce luptau cu perşii. Etiopienii, prin faptul că preluau de 
la indieni mătasea şi o vindeau romanilor, pe de o parte pot deveni ei înşişi posesori 
ai unei mari sume de bani, pe de altă parte îi pot ajuta pe romani ca aceştia să nu 
fie nevoiţi să-şi dea banii duşmanilor.” (Procopius, secolul al VI-lea)

„Însă la împărăteasă nu intrau nici marii funcţionari, poate doar după o aşteptare 
lungă şi mai multe încercări. Făceau anticameră toţi întotdeauna, într-o încăpere 
îngustă şi fără aer, ca sclavul ce aştepta, la nesfârşit. Ar fi fost o nesăbuinţă uriaşă 
pentru un funcţionar mare ca să rămână departe. (…) Apoi, cu greutate, după mai 
multe zile, îi chemau pe câţiva; intrau, doar se prosternau înaintea ei şi îi atingeau 
cu buzele piciorul drept şi stâng, şi deja plecau în mare grabă, tremurând. Fără 
permisiunea ei nu aveau voie să scoată vreun cuvânt sau să ceară ceva. În imperiu 
s-a încetăţenit slugărnicia (…)” (Procopius despre împărăteasa Theodora, soţia lui 
Iustinian, secolul VI)

Ce le-a cerut Iustinian etiopi-
enilor? Care a fost scopul lui? 

Ce rol a jucat comerţul la distanţă în 
viaţa Orientului Apropiat? Ce tip de 
comerţ este reprezentat de etiopieni 
în acest izvor? [r]

Caracterizaţi atmosfera curţii 
bizantine! Pe baza izvorului, 

definiţi conceptul de bizantinism ce 
desemna comportamentul specific 
din curtea bizantină! Căutaţi ter-
menul într-un dicţionar explicativ şi 
căutaţi înţelesuri ale termenului ce 
nu apar în izvor! Ce influenţă putea 
avea asupra guvernării imperiului 
atmosfera descrisă? [O]

Împăratul Iustinian, cel care a încercat reînvierea 
Imperiului Roman

Pe baza atlasului, explicaţi de ce acest 
mozaic se află la Ravenna! Cine se află 

lângă conducător? Ce categorie socială rezultă 
din asta? Prin ce se deosebeşte reprezentarea 
suveranului de la Ravenna de reprezentările 
conducătorilor politici din Antichitate (greacă 
şi romană)? [r]

Imensul (336 de stâlpi) rezervor de apă subteran al Bizanţului pe o gravură engleză din 
secolul al XIX-lea. A fost construit de Iustinian

Stabiliţi, ce stil au coloanele ce sprijină bolta! Pe baza construcţiei, ce ima-
gine ne putem forma despre Bizanţul din epoca lui Iustinian? [r]

Utilizarea focului grecesc într-o bătălie maritimă. 
Prin utilizarea focului de nestins

au fost opriţi arabii la porţile Bizanţului

Pe baza imaginii, povestiţi scena! În ce 
măsură respectă realitatea? Cercetaţi, 

din ce material era compus focul grecesc! 
Cum au putut ajunge grecii la aceste compo-
nente? [C]

3

4

5

6

7
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Slavii de Vest

Slavii de Est

Slavii de Sud

Stat creştin de vest

Stat creştin de est
Graniţa dintre creştinismul
estic şi cel de vest

Stepă  Taiga

Pădure de foioase şi mixtă
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a  B
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STATUL K IEVEAN

PATRIA STRĂVECHE A SLA
VIL

OR

R E G A T U L
     P O L O N E Z

PRINCIPATUL
CEH

R E G A T U L
M A G H I A R

REGATUL
CROAT

ŢARATUL BULGAR

M a r e a  A d r i a t i c ă

Răspândirea slavilor

Pe baza hărţii, stabiliţi teritoriul pa-
triei străvechi a slavilor! În ce direc-

ţii au migrat triburile slave în secolul al 
VI-lea? Comparaţi răspândirea slavilor 
cu mişcările de populaţie cunoscute mai 
devreme (diferenţe, asemănări, situaţie 
geografică şi politică etc.)! ce relaţie se 
poate stabili între condiţiile geografice 
şi direcţiile migrării slavilor? Din aceasta 
trageţi concluzii privind modul de viaţă 
al slavilor! [r]

Ce state au apărut în acest spaţiu în 
secolele VI-X? Pe baza schiţei din 

manual privind creştinismul occidental şi 
cel oriental (pagina 178), coloraţi răspân-
direa bisericilor! Care sunt statele catolice 
şi care cele ortodoxe? Ce influenţă a avut 
apartenenţa religioasă asupra dezvoltării 
politice şi sociale? Pe baza textelor din 
manual, căutaţi trăsături comune şi dife-
rite în istoria formării noilor state! [O]

Imperiul Bizantin în Evul Mediu timpuriu

Expuneţi, cum s-a schimbat teritoriul imperiului! Enumeraţi motivele schimbărilor! Caracterizaţi locul Imperiului Bizantin în 
Europa secolului al XI-lea! [r]

L O N G O B A R Z I
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Cuceririle lui Iustinian

Imperiul Roman de Răsărit la moartea lui Iustinian (565)

Imperiul bizantin în a doua jumătate a secolului al VII-lea

Imperiul bizantin la sfârşitul secolului al X-lea

V I Z I G O Ţ I

F R A N C I

Constantinopol 
   (Bizanţ)

IMP.
PERSAN

V A N D A L I

SLavii

8

9
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„Asupra acestor popoare, sclavinii şi anţii [slavii] nu domnea un singur om, ci 
de multă vreme conduce poporul, de aceea îşi rezolvă în comun atât lucrurile no-
rocoase cât şi cele grele. La aceste două popoare barbare toate obiceiurile, adică 
toate manifestările vieţii, sunt asemănătoare. Deoarece susţin că zeul, creatorul ful-
gerului, el este stăpânul a tot. Îi sacrifică boi şi tot felul de animale de sacrificiu. 
Însă nu cunosc sfârşitul, şi, dealtfel, nici nu cred că ar avea vreo influenţă asupra 
vieţii oamenilor, ci dacă moartea le calcă pe urme, sau sunt bolnavi, sau se află în 
pericol de război, jură că dacă vor scăpa, vor prezenta sacrificii zeului în schimbul 
vieţii lor. Dacă scapă, într-adevăr prezintă sacrificiul promis în schimbul vieţii, iar 
convingerea lor e că prin acest sacrificiu şi-au cumpărat scăparea. În acelaşi timp, 
cinstesc şi râurile, nimfele şi câteva alte spirite, dintre acestea câtorva le aduc şi sa-
crificii, iar prorocirile şi le fac în timpul sacrificiilor. Locuiesc în bordeie jalnice, stau 
la mare distanţă unul de celălalt, astfel fiecare îşi schimbă des domiciliul.” (Istoricul 
bizantin Procopius) 
î

„Iar el [principele Miesko] are 3000 de însoţitori, aceştia sunt soldaţi, din care o 
sutime valorează cât din alţi soldaţi zece la sută. Aceştia au primit de la el hainele, 
calul, armele şi tot ceea ce le era necesar. Iar când vreunuia i se naşte un copil, 
atunci Miesko dă pentru copil alocaţie, indiferent dacă copilul este băiat sau fată. 
Iar când copilul ajunge la maturitate, îl căsătoreşte şi plăteşte pentru el darul de 
nuntă către tatăl miresei (…)

Căsătoria are loc după dorinţa principelui şi nu prin libera lor alegere. Principele 
se îngrijeşte de cheltuielile lor şi le dă înapoi cheltuielile de nuntă. Faţă de supuşii 
săi se poartă ca şi un tată grijuliu.” (Descrierea lui Ibrahim ibn Jakub)

„Când slavii s-au creştinat împreună cu principele lor, Rastislav, Svjatopolk şi 
Kocel s-au adresat astfel împăratului Mihai: »Ţara noastră s-a creştinat, dar nu avem 
învăţător, ca să ne predice, să ne înveţe şi să ne explice cărţile sfinte. Nu înţelegem 
nici limba greacă nici cea latină, unii ne învaţă într-un fel, alţii în alt mod, astfel nu 
înţelegem sensul şi forţa cărţilor sfinte. Deci, trimite-ne învăţătorii care pot să ne 
explice litera şi spiritul cărţilor sfinte.« Auzind acestea, împăratul Mihai şi-a adunat 
înţelepţii şi a repetat în faţa lor spusele principilor slavi; iar înţelepţii au spus: »În 
Thessalonic se află un bărbat pe nume Leo, fiii acestuia cunosc bine limba slavă, 
doi fiii [Ciril şi Metodiu] sunt familiari în ştiinţă…« Sosind aceştia, au creat literele 
alfabetului slav şi au tradus Faptele apostolilor şi Evanghelia.” (Din aşa-numita ve-
che cronică rusă)

Mărirea unui text cu litere chirilice

De ce s-a răspândit alfabetul 
chirilic în statul kievean? Din 

ce limbă s-a dezvoltat alfabetul 
chirilic? [O]

Botezul lui Vladimir (998). După acesta Vladimir s-a căsătorit cu o prinţesă bizantină

Care a fost importanţa de politică internă şi externă a creştinării lui Vladimir? Pe baza 
imaginii, expuneţi ritualul! Căutaţi în manual imagini ce reprezintă botezul şi compa-

raţi-le! [r]

Stabiliţi ce caracter are socie-
tatea descrisă în acest text! Ce 

caracteriza credinţele slave strămo-
şeşti? Cum se raportează autorul la 
slavi? Din ce rezultă poziţia sa? [r]

Ce relaţie există între principe 
şi însoţitorii săi? Comparaţi 

aceasta cu dependenţa vasalică? 
Cum e posibil să obţinem informaţii 
despre istoria polonezilor dintr-un 
izvor arab? [r]

Expuneţi pe scurt evenimente-
le prezentate în izvor! Despre 

naşterea a ce ne vorbeşte cronica? 
De ce împăratul a făcut mai mult 
decât au cerut principii slavi? Ar-
gumentaţi-vă răspunsul cu textul 
izvorului! [O]

10

11

12
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105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   193 19/11/09   21:13:48



194 / Evul Mediu timpuriu
Pu

nc
te

 d
e 

ve
de

re

Istoriografia popoarelor ce trăiesc în Bazinul Carpatic, pe teritoriul Ungariei istorice de odinioară, în multe puncte 
exprimă păreri diferite, interpretează altfel unele fenomene, manifestări. Asta este situaţia, chiar mai accentuată, în 
cazul epocii medievale timpurii a acestui spaţiu. Cercetarea este în mod deosebit îngreunată de faptul că au rămas 
relativ puţine izvoare. Astfel, diversele lucrări istoriografice completează rarele izvoarele cu presupuneri, le prind 
într-un sistem, tocmai de aceea ajung la concluzii diferite. Problemele în discuţie au şi accente politice, şi cum 
sunt legate de conştiinţa naţională a popoarelor ce trăiesc aici, pot provoca jigniri în toate părţile. 

Pentru rezolvarea problemelor istorice ale epocii, trebuie să facem o scurtă incursiune în epoca modernă. În 
Europa, formarea naţiunii şi a conştiinţei naţionale în sensul de azi se petrece între sfârşitul secolului al XVIII-lea 
şi mijlocul secolului al XIX-lea, adică de acum simţământul apartenenţei la o naţiune a devenit decisiv. În Europa 
Centrală, datorită dezvoltării istorice specifice (imperii multinaţionale, lipsa independenţei), un loc important în 
acest proces l-a jucat trecutul istoric. Încrederea în sine a naţiunilor ce se năşteau, în condiţiile lipsei statalităţii 
şi a dezvoltării economice, se hrănea din trecutul glorios. Dacă aşa ceva nu a existat, l-au inventat. Cu ajutorul 
diferitelor teorii privind trecutul au întărit conştiinţa naţională ce se năştea.

„Este de notat că niciunul dintre popoarele care locuiesc astăzi în Bazinul Carpa-
tic nu are aici o istorie anterioară lui 895, formarea popoarelor europene a început 
după aceasta, iar în procesul de formare a popoarelor un loc decisiv l-au avut ca-
drele politice ce s-au format pe parcursul secolului al X-lea.

Recunoaşterea faptului că imaginea etnică a Europei, în Evul Mediu, s-a format 
în statele create (…) de însoţitorii militari ai centrelor de conducere, a penetrat 
puţin ştiinţele de specialitate, iar exponenţii diferitelor ştiinţe caută popoarele ce 
trăiesc astăzi într-o epocă în care acestea nu s-au format încă. Majoritatea istoricilor 
care cercetează trecutul naţiunii lor (…) nu poate scăpa de gândul că pe hărţile ce 
reprezintă Evul Mediu timpuriu polonezii, ruşii, slovacii, românii, bulgarii, croaţii, 
austriecii - bavarezii trebuie să apară ca stăpâni ai teritoriilor lor de astăzi, în acelaşi 
timp, croaţii albi, slovenii de pe Dunăre, carantinii şi alte triburi mici, amintite în 
izvoare, dar dispărute pe parcursul integrării etnice, abia apar, iar popoarele stepei 
apar restrânse la un teritoriu minimal. Însă Evul Mediu nu a cunoscut conceptul 
modern de naţiune. Comunităţile care cuprindeau mai multe triburi erau nişte for-
maţiuni eterogene, cu instituţii »supranaţionale« aflate deasupra naţiunilor.”

(Györffy György, Regele Ştefan şi opera sa, 1977)
 
„Principatul Nyitra, condus de Pribina – deşi nu e nicio îndoială că s-a construit 

pe colaborarea şi ierarhia formată de-a lungul secolelor între triburile slave, iar te-
ritorial a cuprins locul comun mai multor triburi slave – în realitate era o realizare 
protofeudală în care, în mare parte, puterea principelui se baza pe puterea sa mi-
litară, pe alianţa de ocazie dintre triburi, pe independenţa parţială ce venea odată 
cu loialitatea.

Din toate acestea rezultă că principatul slav de la Nitra – mai ales în timpurile 
premergătoare trecerii la creştinism – abia dacă a fost teritorial, administrativ, un 
»stat« clar delimitat. Important din punctul de vedere al etnogenezei slovace, în 
mod sigur acum a început crearea bazei dezvoltării etnice deasupra triburilor, în 
timp ce datorită permanentelor conflicte interne şi externe, ca şi alungării lui Pribi-
na în 833 şi venirii la putere a dinastiei morave Mojmir acest fenomen s-a dezvoltat 
destul de încet.” (Szarka László, Istoria slovacă)

„(...) fără această bază care face deosebirea, creată deja de principatul lui Pribi-
na, nu am putea nicicum explica şi lumina naşterea şi dezvoltarea acelei caracte-
ristici etnice slovace care a reprezentat baza naţiunii slovace.” (Kucera: Historicky 
casopis, 1985)

„Imperiul Mare Morav a trecut de partea Imperiului Franc, ca de la egal la egal, şi 
a creat o situaţie care a fost atinsă abia o sută de ani mai târziu de statul maghiar şi 
polonez, iar statul ceh doar în secolul al XIV-lea. Astfel, principii moravi au devenit 
de acelaşi rang cu ceilalţi conducători europeni.” (Kucera, Velká Morava, Bratislava, 
1985)

„Chiar această epocă a fost aceea în care s-au pus bazele atât de solide ale dez-
voltării naţional-istorice ale slovacilor încât aceste baze nu au putut fi distruse nici 
măcar între cadrele statului multinaţional maghiar, situaţie ce a durat aproape o mie 
de ani fără niciun drept, deoarece pe aceste baze s-a format naţiunea slovacă feuda-
lă, apoi şi cea burgheză în epoca modernă.” (Kucera: Historicky casopis, 1985)

Cu ajutorul izvoarelor, expuneţi care sunt punctele în dezbatere în istoria acestor popoare în Evul Mediu timpuriu! Căutaţi 
trăsăturile caracteristice ale aprecierilor contrare şi prezentaţi-le motivele! [r]

FRAGMENTE
DIN ISTORICII

MAGHIARI

FRAGMENTE
DIN ISTORICII

SLOVACI:
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36. Apariţia şi răspândirea islamului

FORMAREA ISLAMULUI O parte importantă a Penin-
sulei Arabice era locuită de arabi nomazi (beduini). Tri-
burile de beduini luptau unul împotriva altuia pentru 
apa dătătoare de viaţă din teritoriile aride, deşertice. 
De-a lungul Drumului Tămâiei au apărut oraşe co-
merciale înfloritoare. Dintre ele cea mai importantă 
a fost Mecca, care a devenit leagănul unei noi religii, 
cea islamică. Oraşul era un vechi loc de pelerinaj: aici 
se păstra într-o clădire sub formă de cub (Kaba) Piatra 
Neagră – o bucată de meteorit căreia arabii păgâni i-ai 
conferit puteri supranaturale.

În Mecca trăia Mahomed (aprox. 570–632) din con-
ducător de cămile, devenit, prin căsătorie, comerciant. 
Acesta, sub impactul viziunilor sale, a creat noi învă-
ţături. A afirmat că Dumnezeu (Allah), prin intermediul 
arhanghelului Gabriel, i-a adus l-a cunoştinţă adevăru-
rile, poruncile sale. Ideile sale, pe lângă tradiţiile arabe, 
se bazau într-o măsură importantă pe religia izraelită şi 
creştină, cunoscute de el de-a lungul călătoriilor sale. 

Mahomed vorbea de judecata finală şi de măreţia 
singurului Dumnezeu (Allah). (Sensul islamului: supu-
nere, veneraţie totală faţă de Dumnezeu.) I-a condam-
nat pe negustorii zgârciţi, pe cămătari şi a decretat ca 
fiind poruncă a lui Dumnezeu sprijinirea celor nevol-
nici. În învăţăturile sale un rol central îl ocupă ideea 
unităţii: comunitatea credinţei într-un singur Dumne-
zeu este mai importantă decât legăturile de sânge, de 
aceea trebuie să se stingă conflictele tribale. Mahomed 
a fost sprijinit de cei săraci, însă comercianţii l-au alun-
gat din Mecca. A găsit refugiu şi sprijin într-un oraş din 
apropiere care mai târziu a fost numit Medina (Medi-
nat-al-Nabi = oraşul profetului). Anul hegirei (622), a 
fugii din Mecca, a marcat începutul calendarului ma-
homedan. În Medina s-a întărit noua credinţă. În scurt 
timp, Mahomed s-a înţeles cu negustorii din Mecca şi, 
după ce adorarea Kabei a devenit prescriere religioasă 
(aceasta este centrul lumii şi primul loc sfânt) şi peleri-
najul a revenit la Mecca.

ÎNVĂŢĂTURILE Învăţăturile sacre ale islamului au fost 
cuprinse în cartea sfântă, în Coran (propagare, cu rugă-
ciune). Textul său a fost redactat de ucenicii lui Maho-
med imediat după moartea acestuia. Esenţa islamului 
este monoteismul strict. Imaginea lui Dumnezeu este 
mai simplă decât în cazul creştinilor: nu există Sfânta 
Treime. (În acelaşi timp, Iisus, fiul Mariei, este recunos-
cut ca fiind unul dintre profeţi.) Conform Coranului, 

musulmanul credincios trebuie să trăiască respectând 
următoarele cinci reguli: 

1. Credinţa în Allah, singurul Dumnezeu, şi în pro-
fetul său, Mahomed.

2. De cinci ori pe zi rugăciune cu faţa întoarsă spre 
oraşul sfânt Mecca. Aceasta este precedată de o spălare 
rituală.

3. Donaţii obligatorii pentru sprijinirea săracilor.
4. Respectarea postului de o lună de Ramadan, când 

de la răsăritul până la apusul soarelui era interzis con-
sumul de alimente.

5. Fiecare drept credincios să întreprindă cel puţin 
un pelerinaj până la oraşul sfânt Mecca.

În cadrul islamului mai găsim numeroase prevederi 
care vizează viaţa cotidiană: de exemplu, interzicerea 
consumului cărnii de porc sau a băuturilor alcoolice, 
îngrădirea poligamiei (se permit doar patru soţii). O 
prevedere importantă este cea privind răspândirea cre-
dinţei prin orice mijloace, inclusiv prin violenţă. Aces-
ta este războiul sfânt, jihadul. Luptătorii erau îmboldiţi 
şi de faptul că cei care cădeau în luptă, în jihad, ajun-
geau imediat în Paradis (viaţa de dincolo, locul fericirii 
finale şi perfecte).

Islamul nu şi-a format o dogmă complicată. De 
aceea preoţimea nu a avut un rol atât de remarcabil 
ca în cazul altor religii, cum ar fi în creştinism, pre-
otul (imam) nu intermediază între Dumnezeu şi om, 
ci doar conduce rugăciunea comună. În acelaşi timp, 
în religia musulmană, aproape fiecare aspect al vieţii 
este reglementat de religie. Islamul s-a contopit şi cu 
autoritatea de stat: urmaşii lui Mahomed, califii (în-
seamnă: înlocuitor) erau în acelaşi timp conducători 
politici şi militari. Nu existau separat legi laice, judecă-
torii (cadizi) judecau pe baza Coranului. 

IMPERIUL ARAB Islamul a unificat triburile arabe care 
anterior luptau unul împotriva celuilalt. A eliberat o for-
ţă uriaşă, care, în numele jihadului, a atacat Orientul 
Apropiat şi în scurt timp l-a ocupat. Succesul s-a datorat 
şi faptului că cele două mari puteri ale acestui spaţiu, 
Bizanţul şi Noul Imperiu Persan, au fost epuizate de 
,luptele duse una împotriva celeilalte la începutul seco-
lului al VI-lea. Teritoriul a căzut în mâinile arabilor ca 
un fruct copt. Expansiunea lor rapidă a fost favorizată 
de nemulţumirile mulţimilor ce plăteau impozite uria-
şe şi care aproape că îi priveau pe arabi ca pe nişte eli-
beratori, iar oraşele le-au deschis porţile de bunăvoie. 

Religia islamică a fost creată de Mahomed din credinţe evreieşti, creştine şi păgâne arabe. Este o religie monoteistă, dar 
nu s-a format ca o religie complicată şi cu o structură preoţească puternică.
Islamul a unificat triburile arabe, astfel a făcut posibile cuceririle: vidul de putere din Orientul Apropiat a fost umplut 
de către arabi. 
În paralel cu cuceririle s-a format statul arab, în fruntea căruia se afla califul cu puteri nelimitate, acesta se sprijinea pe 
aristocraţia posesoare de pământ care avea moşii datorită funcţiilor.
Islamul a încorporat cultura Orientului Apropiat, astfel a devenit, mai târziu, unul dintre transmiţătorii civilizaţiei anti-
ce.

105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   195 19/11/09   21:13:49



196 / Evul Mediu timpuriu

În doar un secol s-a format Imperiul Arab care se 
întindea din Hispania până la India. La sfârşitul secolu-
lui al VII-lea armatele dinastiei Omeiade se aflau deja 
în Valea Indului. În Asia Centrală a fost supus Samar- 
kandul, oraş comercial bogat aflat pe Drumul Mătăsii. 
În Vest, comandantul Tarik a trecut în 711 strâmtoarea 
Gibraltar (Gebel al Tarik = stânca lui Tarik) şi o mare 
parte a Hispaniei a ajuns sub autoritatea arabilor. Îna-
intarea arabilor a fost oprită de franci (Poitiers, 732) şi 
Bizanţ (740), salvând astfel Europa creştină. 

Califii au devenit conducători despotici, care erau 
inaccesibili în palatele lor enorme. Pătura conducătoa-
re militară arabă s-a transformat în aristocraţie pose-
soare de pământ. Califii au devenit proprietarii întregu-
lui teritoriu şi, astfel, puteau să le ia moşiile. Sistemul 
moşiilor de serviciu a asigurat forţa puterii centrale. 
Pământurile erau lucrate de oameni liberi şi, în parte, 
de sclavi. Oraşele au supravieţuit, chiar au început să 
înflorească după ce o parte importantă a comerţului de 
tranzit a ajuns în mâna arabilor. 

De la începutul secolului al VIII-lea a început o pe-

rioadă de înflorire (perioada dinastiei Abbaside). În 
imensul imperiu a înflorit comerţul, oraşele din Orient 
uimeau pe străini prin bogăţia lor de vis. S-au dezvol-
tat în mod deosebit meşteşugurile, produsele specifice 
ale câte unui oraş au ajuns în spaţii îndepărtate (de ex. 
Damasc: oţelul de Damasc, Cordoba: cizma de Cordo-
ba, Mossul: textilele de Mossul).

CULTURA ARABĂ Islamul a fost tolerant faţă de alte 
culturi. S-au realizat traduceri arabe după operele anti-
ce greco-romane, evreieşti şi ale altor culturi orientale. 
Influenţa acestora a dus la dezvoltarea cunoştinţelor 
ştiinţifice arabe, în astronomie, chimie (alchimie, eli-
xir) şi matematică (algebră). Civilizaţia arabă a păstrat 
cultura antică, iar mai târziu a putut fi transmisă spre 
Europa care evolua.

Comercianţii imensului imperiu au umblat în toată 
lumea, din China până în centrul Africii. Câţiva au no-
tat cele văzute, înmulţind astfel cunoştinţele geografi-
ce. Astfel au putut ajunge operele oamenilor de ştiinţă 
arabi şi izvoare ale istoriei vechi maghiare. 

arhiva

FOrMarEa iSLaMULUi

Deşert Drumuri comerciale 

Teritoriu cu precipitaţii    

Tigru

Eufrat

Nil

Nil

Damasc
Ierusalim

Alexandria

Bagdad

BasraDrum
ul Tăm

âii Medina

Hegira  622
Mecca

Aden

Mascat

Mod de creştere
nomad al animalelor

Acuarelă cu reprezentarea din epocă a oraşului Mecca
În centrul curţii moscheii au aşezat piatra Kaba, iar 
punctul culminant al pelerinajului la Mecca îl reprezintă 
ocolirea Kabei de mai multe ori

Stabiliţi conceptul de moschee! Care carac-
teristici ale moscheii le găsim în imagine? La 

ce tradiţii face referire această bucată de meteorit, 
piatra Kaba? [O]

Peninsula Arabică în secolul al VII-lea

În ce condiţii geografice trăiau triburile arabe? 
Care a fost importanţa politică şi economică a 

teritoriilor locuite de ei? Care au fost civilizaţiile cu 
care au intrat arabii în relaţii? [r]

1

2
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ÎNvĂŢĂTUriLE„Şi Allah a spus: »Să nu aveţi doi zei! El este doar un singur zeu. Eu sunt cel de 
care trebuie să vă temeţi.«

Al Lui este tot ceea ce este în cer şi pe pământ, şi el merită pe vecie [respectul] 
religios. Oare în loc de Allah vă temeţi de altcineva?

De orice binefacere vă bucuraţi, vine de la Allah. Apoi, dacă vă atinge vreo ne-
norocire, la el strigaţi după ajutor. 

Apoi, după ce a îndepărtat de la voi nenorocirea, unii dintre voi [lângă Allah] 
asociază [alţi zei,],

Că se arată nerecunoscători pentru ceea ce le dăm. Doar bucuraţi-vă [de această 
scurtă viaţă pământească]! Apoi veţi afla!” (Coran, sura [capitolul] 190)

„Voi credincioşilor! Vi s-a prescris postul, aşa cum li s-a prescris celor care au 
trăit înaintea voastră. Poate veţi deveni cu frica lui Dumnezeu.

[Postiţi] un anumit număr de zile! Dacă cineva dintre voi e bolnav, sau e pe 
drum, atunci [trebuie să postească acelaşi] număr de zile! Iar cei care ar fi în stare 
[să postească, dar nu o fac], aceia datorează răscumpărare, [iar aceasta] este hrana 
unui sărac. Iar cel care face voluntar un bine [mai mare], va fi în favoarea sa. E mai 
bine pentru voi să postiţi, dacă puteţi face deosebirea.

[Perioada postului] este luna Ramadan, când s-a trimis Coranul ca îndreptar pen-
tru oameni şi ca învăţătură pentru drumul cel drept şi deosebirea între adevăr şi 
minciună, în luna aceasta să ajuneze cei ce sunt de faţă; cine e însă bolnav sau în 
călătorie, să postească alt număr de zile; Allah doreşte să vă uşureze, nu doreşte 
să vă facă greutate, ca să împliniţi numărul [zilelor de post] şi să-l preamăriţi pe 
Dumnezeu pentru că vă ocârmuieşte pe drumul cel drept şi să-l mulţumiţi. ” (Coran, 
sura 2)

„Faceţi cinstirea lui Dumnezeu şi daţi pomană.” (Coran, sura 58)

„Faceţi pelerinajul şi micul pelerinaj pentru Allah! Dacă aţi fi împiedicaţi, atunci 
[oferiţi ca împăcare] animal de sacrificiu, pe care îl puteţi obţine uşor.” (Coran, sura 
2)

Pe baza fragmentelor citate din Coran, stabiliţi care sunt dogmele de bază ale islamului! 
Alegeţi preceptele moralo-etice şi pe cele practice (referitoare la viaţa cotidiană)! Dez-

bateţi, dacă aceste norme sunt uşor sau greu de respectat! Ce influenţe pot fi demonstrate în 
învăţăturile fundamentale ale islamului? [C]

„Luptaţi pe cărarea lui Allah cu cel care luptă împotriva voastră; dar nu încălcaţi 
cele scrise în aşa fel încât să începeţi voi războiul; puteţi vedea: Allah nu iubeşte 
pe cei care trec hotarul. Şi omorâţi-i acolo unde îi găsiţi, şi alungaţi-i de acolo de 
unde ei vă alungă. Totuşi nu luptaţi la sfânta moschee, doar dacă nu luptă ei cu voi 
înăuntru, omorâţi-i aceasta e răsplata necredinciosului.

Dar dacă se opresc, atunci vedeţi că Allah este iertător şi milostiv.
Este scris că trebuie să luptaţi şi totuşi ezitaţi.
Dar poate ezitaţi de la ceva ce e bun pentru voi, şi poate iubiţi ceva ce e rău 

pentru voi; iar Allah ştie acest lucru, voi însă nu-l ştiţi. 
Uitaţi-vă la acei care cred în asta şi au plecat şi luptă pe drumul lui Allah: ei se 

pot baza pe mila lui Allah.
Luptaţi împotriva lor, până nu dispare tentaţia şi credinţa lui Allah nu învinge, 

atunci, însă, nu mai este duşmănie, doar împotriva celor nedrepţi.
Cel care îşi dă viaţa de pe pământ pe cea de dincolo, trebuie să lupte pe drumul 

lui Allah. Cel care moare sau învinge luptând pe drumul lui Allah, aceluia într-ade-
văr îi dăm o răsplată uriaşă. 

Pe cei care îşi pun în pericol viaţa şi bunurile în luptă, Allah îi ridică deasupra 
celor care stau acasă. 

Dacă vă găsiţi faţă în faţă cu necredincioşi, luptaţi cu capul în jos, până nu orga-
nizaţi omoruri între ei; apoi puneţi în curele banda. Şi apoi, sau milă (celor care se 
convertesc) sau vânzare, până când războiul nu se termină. 

Pe cei care au căzut pe drumul lui Allah, el niciodată nu îi duce pe drumul gre-
şit.

El îi conduce, le aduce pace în suflet şi apoi îi duce în Paradis, pe care vi l-am 
făcut cunoscut.” (Fragmente din Coran)

Apreciaţi acest izvor din perspectiva cuceririlor de mai târziu! Stabiliţi în ce măsură în-
grădeşte Coranul lupta! Ce răsplată este promisă luptătorilor adevăratei credinţe? [r]

Stabiliţi, în acest fragment, 
imaginea lui Dumnezeu din 

care religie este respinsă? [O]

„„Allah este unic şi veşnic, 
el nu naşte şi nu este născut 
şi nimeni nu-i este aseme-
nea” (Coran, sura 112)

5

4

3

6

7

9

Mahomed pe tron, în tovărăşia califilor. 
Miniatură arabă din secolul al VII-lea

Explicaţi, care este legătura 
dintre Mahomed şi califi! Ex-

plicaţi, ce vrea să exprime miniatu-
ra! Adunaţi din imagine caracteristi-
cile artei figurative musulmane! [C]

8
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Două pagini din Coran, cartea sfântă a islamului

Pe baza imaginii, caracterizaţi scrierea arabă! Care etapă a evoluţiei scrierii este reflectată de scrierea arabă? [O]

iMPEriUL araB
„Se vorbeşte că musulmanii (…) s-au întors la zidurile Da-
mascului, au ocupat oraşul exterior Damasc şi bisericile. Lo-

cuitorii oraşului s-au retras după fortificaţii şi au încuiat porţile oraşului. Khalid-ibn-
al-Walid i-a înşirat pe cei cinci mii de oameni primiţi de la Abu-Ubejda în faţa porţii 
de est a oraşului. (…) Episcopul, care încă de la începutul operaţiunilor de război 
i-a asigurat lui Khalid tot felul de materiale de război, a apărut des pe bastioane, 
la asta l-au chemat pe Khalid, iar când a ieşit, episcopul l-a salutat şi a început să 
discute cu el.

Odată episcopul i s-a adresat astfel: »Abu-Suleiman! Se apropie victoria ta. Eu 
am jurat în faţa ta. Deci încheie pace în privinţa oraşului meu«. La aceasta Khalid 
a cerut cerneală şi hârtie şi a scris următoarele: »În numele Dumnezeului celui mai 
milos şi binevoitor! Iată, Khalid-ibn-walid a dat aceasta oraşului Damasc, când a 
intrat în oraş: a decis ca viaţa, averea, biserica şi zidul oraşului să rămână neatinse. 
Nu se va distruge nicio casă. Aceasta o asigur prin jurământ în faţa lui Dumnezeu, 
ca şi în numele profetului, a locţiitorilor şi a tuturor drept credincioşilor. Nu le voi 
face niciun rău locuitorilor Damascului, doar bine, dacă plătesc impozitul. «”

(Balazur, scriitor persan, secolul al IX-lea)

„Când al-Mutasim a pornit împotriva ţării romanilor, l-a dus cu el şi pe Iob, patri-
arhul Antiochiei. În timpul asediului Ankarei, Iob a început să vorbească în greacă 
cu romanii şi le-a spus: »E mai bine dacă vă supuneţi şi plătiţi impozitul pe persoană, 
decât să vă omoare sau să vă ducă în închisoare.« Iar romanii, de pe bastioane, au 
strigat vorbe grele şi au aruncat în el cu pietre. Iar al-Mutasim a ocupat şi incendiat 
Ankara, apoi a mers lângă Amurija şi timp de lungi luni l-a asediat. Iob, patriarhul 
din Antiochia, mergea zilnic sub ziduri şi a vorbit romanilor în greacă. Prin modul 
cum îi speria vroia să îi convingă să plătească impozitul pe persoană, ca astfel al-
Mutasim să se retragă de sub ziduri. Iar aceştia i-au aruncat vorbe grele şi au arun-
cat în el cu pietre. Aşa a mers asta până când al-Mutasim a ocupat oraşul. Atunci 
a omorât mulţi bărbaţi, multe femei şi mulţi copii au fost duşi în închisoare.” (Din 
cartea în limba arabă a patriarhului din Alexandria Eurokhios, secolul al IX-lea)

Cum a ajuns oraşul Damasc pe 
mâna musulmanilor? Ce politi-

că au dus conducătorul musulman 
şi patriarhul? [r]

Numiţi care este „ţara roma-
nilor” pomenită de izvor? Prin 

ce metode au ocupat arabii oraşele 
din Asia Mică? Ce s-a întâmplat cu 
locuitorii? Ce rol a avut patriarhul 
în aceste evenimente? Apreciaţi-i 
comportamentul! Care este părerea 
autorului în această problemă? [r]

10
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12
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Expansiunea arabă

Înfrângeri ale arabilor

Drumuri comerciale

Cordoba

   Veneţia
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Novgorod
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Cairo
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         732
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718
 Bizanţ

740

Mosul

Medina

Mecca

Harta lumii realizată de Al-Idrisi (mijlocul secolului al XII-lea)

Pe baza hărţii, stabiliţi care sunt teritoriile bine cunoscute în 
lumea musulmană! Adunaţi deosebirile pe care le observaţi 

între harta lui Al-Idrisi şi cea a lui Ptolemeu! Ce schimbări rezultă 
din asta? [O]

Expansiunea arabă

Adunaţi factorii care determină limitele expansiunii arabe! Pe baza hărţii, stabiliţi ce a făcut viabilă economia şi cultura arabă! 
Cum se raportează Imperiul Arab la graniţele lumii islamice? [r]

Reprezentare din secolul al XIII-lea a luptătorilor islamici

În ce tip de armă pot fi incluşi soldaţii islamului? [O]

13
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15
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CULTUra araBĂ
„Să ştii, că în ceea ce priveşte sfera Venerei şi a lui Mercur 
există puncte de vedere diferite între matematicienii mai 

vechi, că oare sunt sub sau deasupra Soarelui? Pentru că nu există dovezi care să ne 
ofere indicii privind ordinea celor două globuri. Punctul de vedere al câtorva mai 
în vârstă a fost că Venus şi Mercur se află deasupra Soarelui. (…) Apoi a venit Ptole-
meu, care a înclinat spre punctul de vedere că sunt jos şi a spus că este mai natural, 
ca Soarele să fie în centru, trei stele deasupra lui, iar trei stele dedesubt. Apoi, mai 
târziu, au venit oameni din Andalusia (…) şi au discutat, pe baza precedentelor 
ptolemaice, că Venus şi Mercur sunt deasupra Soarelui.” (Din lucrarea Îndreptarea 
celor care au apucat pe un drum greşit a lui Maimonides, altfel Moiseben sau Moise, 
om de ştiinţă din Cordoba din secolul al XII-lea)

O parte din curtea marii moschei din 
Damasc

Ce proces cultural poate fi sur-
prins în imagine? Cum se lea-

gă imaginea de problemele expuse 
în Puncte de vedere? [C]

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

De-a lungul studiilor noastre, ne-am întâlnit frecvent cu situaţia ca, în cazul unor popoare, comunităţi religioase, 
orientări politice ce au existat mai mult timp, chiar mii de ani, să privim ca general valabilă o părere formată pe 
baza unei perioade mai scurte. Aceasta se poate observa şi în cazul islamului, care este considerată ca o religie ce 
se răspândeşte prin forţă.

„Acest document pe care Omar l-a dat locuitorilor Ierusalimului şi prin care le 
asigură imunitatea sângelui, a copiilor, a averilor, bisericilor, apoi că nu vor distruge 
bisericile nici dacă le vor folosi în scop de locuinţă (…)

Au deschis porţile oraşului în faţa lui Omar, după care el a intrat şi s-a aşezat 
în curtea Bisericii Înălţării. Când a venit momentul rugăciunii, i s-a adresat astfel 
patriarhului Sofronie: »Vreau să mă rog«. Acesta a răspuns: »Comandant al credin-
cioşilor, roagă-te în locul în care eşti«. Omar a spus: »Nu mă voi ruga aici«.

Atunci patriarhul l-a condus în biserica lui Constantinus şi i-a pus în mijlocul 
bisericii o rogojină. Omar a spus: »Nu, eu aici nu mă voi ruga«. Iar Omar a ieşit 
şi s-a pus pe scări ca să se roage. Apoi i-a spus lui Sofronie: »Ştii, tu, patriarhule, 
de ce nu m-am rugat în biserică?«. Acesta a răspuns: »Nu ştiu, o, comandant al 
credincioşilor!« atunci Omar a răspuns: »Dacă eu m-aş fi rugat în biserică, atunci 
această biserică ar fi fost pierdută pentru tine, ţi-ar fi ieşit din mână şi musulmanii ar 
fi luat-o, spunând: Aici s-a rugat Omar. Dar acum adu-mi hârtie şi eu voi da ordinele 
în scris«. Iar Omar a scris ordinele ca niciun musulman să nu se roage pe aceste 
trepte, doar individual, şi să nu se adune pentru rugăciune.” (Abu Iusuf ibn Ibrahim 
al Kufi, secolul al VIII-lea)

Dezbateţi, dacă islamul este o 
religie tolerantă sau intoleran-

tă! Realizaţi muncă de cercetare! 
Comparaţi cunoştinţele pe care le 
aveţi despre islam şi despre alte re-
ligii care convertesc (de ex. despre 
creştinism)! Din punctul de vedere 
al acestei probleme, luaţi în consi-
derare diferitele epoci ale islamului! 
Sistematizaţi datele, cunoştinţele pe 
care le avem! [O]

Cum a ajuns Ierusalimul în 
mâna musulmanilor? Care 

a fost relaţia dintre conducătorul 
musulman şi patriarh? În ce măsură 
este afectată valoarea de izvor a do-
cumentului de faptul că autorul este 
musulman? [r]

Sala interioară a marii moschei din 
Cordoba şi nişa în formă de semicerc 
unde se ţin sacramentele (mihrab)

Pe baza imaginii evidenţiaţi 
caracteristicile arhitecturii 

arabe! Realizaţi o schiţă-desen cu 
acestea! [S]

Ce probleme discută autorul? Ce rezultă din alegerea temei? Pe cine invocă autorul şi 
la ce face referire? [O]

16
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37. Problemele preistoriei maghiarilor

PREISTORIE – POPOR Formarea unui popor, eveni-
mentele timpurii ale vieţii sale se numesc preistorie. 
Însă nu e simplu a defini conceptul de popor! O ca-
racteristică importantă este limba comună vorbită de 
popor care, de-a lungul învolburatei istorii, conservă 
cel mai bine elementele străvechi. Un rol îl joacă şi tra-
diţiile comune, credinţele şi cultura materială. Acestea 
însă au rezistat mai puţin influenţelor externe, şi în isto-
ria unui popor au suferit o schimbare semnificativă, în 
funcţie de epocă. Cea mai importantă însă, este con-
ştiinţa identităţii, întărită de descendenţa din strămoşi 
comuni, presupusa relaţie de sânge. 

IZVOARELE PREISTORIEI Cea mai mare problemă a 
cercetării preistoriei maghiare o reprezintă lipsa izvoa-
relor. Maghiarii nu au lăsat menţiuni scrise. Nici în 
preajma lor nu trăiau popoare cunoscătoare a scrierii, 
de aceea nu există izvoare scrise. Doar ajungând la 
ultimele staţii ale migraţiei din stepă au ajuns în aten-
ţia Bizanţului şi a lumii arabe. De atunci (sec.IX) se 
întâlnesc dispersat izvoare scrise ce conţin frânturi de 
informaţii. 

În lipsa izvoarelor scrise, în prim-planul studiului 
preistoriei au ajuns alte ştiinţe, în primul rând cunoş-
tinţele oferite de lingvistică şi arheologie. 

Lingvistica, pe baza limbii vorbite şi a analizei tex-
telor vechi prezintă evoluţia istorică a limbii. Face şi 
încercări de reconstrucţie a dezvoltării materiale şi spi-
rituale a celor ce vorbesc limba (de ex. din cuvintele 
plug, grâu, seceră rezultă nivelul agriculturii). Pe baza 
structurii gramaticale şi a asemănării lexicului, această 
ştiinţă împarte popoarele în familii lingvistice. 

Însă istoriografia poate folosi doar în măsură redusă 
cele stabilite de lingvistică. Istoria limbii nu coincide 
întotdeauna cu preistoria poporului, şi mai ales nu 
în zona stepei, unde s-a format poporul maghiar. La 
triburile migratoare, ce se despărţeau şi se uneau, era 
frecvent schimbul lingvistic. Aceasta ne face prudenţi 
în legătură cu cele stabilite de lingvistică. Clarificarea 
este îngreunată de faptul că în acest spaţiu aproape fie-
care popor s-a născut din contopirea mai multor grupe 
de popoare. Astfel, preistoria unui popor nu poate fi 

indentificabilă doar cu istoria unuia dintre elementele 
componente.

Urmele culturii materiale sunt aduse la suprafaţă 
de arheologie, în primul rând prin descoperirea ne-
cropolelor. Din obiecte se pot trage concluzii privind 
condiţiile de viaţă ale deţinătorilor de odinioară, arta 
lor, structura societăţii etc. Însă la aceeaşi cultură 
arheologică puteau aparţine mai multe popoare. Mai 
ales că nomazii stepelor aveau armament şi artă de-
corativă asemănătoare. Triburile nomade au format 
diferite uniuni de triburi, care nu pot fi identificate 
cu conceptele de astăzi de popor sau naţiune. Tribu-
rile componente ale acestora puteau să vorbească şi 
limbi diferite. Frecvent, denumirea acoperă amestecul 
a mai multor popoare, respectiv un popor, ajungând 
într-o nouă uniune de triburi, poate să apară cu alt 
nume.

Deci rezultatele lingvisticii şi ale arheologiei nu co-
respund neapărat unele celeilalte. Lingvistica schiţea-
ză doar istoria limbii şi nu a poporului. Iar arheologia, 
în lipsa izvoarelor scrise, nu poate spune ce limbă vor-
beau „proprietarii” descoperirilor.

DEZBATERI După luarea în considerare a celor de mai 
sus, e firesc ca în problemele fundamentale ale pre-
istoriei maghiarilor (înrudire lingvistică, locul patriei 
străvechi) ştiinţa să fie caracterizată de dezbateri con-
tinue. 

Dezbaterea ce se concentrează în jurul originii fino-
ugrice sau turanice, a fost colorată şi de elemente poli-
tice. La cei din partida fino-ugrică a contat apartenen-
ţa la Europa, accentuarea „europenismului vechi”. La 
adepţii înrudirii turce un rol a jucat conştiinţa înrudirii 
cu popoarele orientale ce dispun de un trecut glorios şi 
serios. Desigur că argumentele celor două tabere s-au 
schimbat de la o epocă la alta, conform schimbărilor 
cunoştinţelor ştiinţifice. 

Dezbaterea continuă şi astăzi şi nici datoria acestui 
manual nu este să o încheie. 

Vrem să atragem atenţia asupra problemelor în 
dezbatere. Poate nici nu trebuie să punem în opoziţie 
cele două puncte de vedere, deoarece maghiarii, la 

Preistoria este studiată în primul rând de arheologie şi lingvistică, însă rezultatele cercetărilor acestor două ştiinţe, de 
cele mai multe ori, se exclud reciproc.
În ceea ce priveşte preistoria maghiarilor – asemănător cu a multor altor popoare – şi astăzi sunt multe probleme în 
discuţie. 
De cercetarea preistoriei trebuie să ne străduim să ne apropiem fără patimă.
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fel ca şi alte popoare (francezi: gali, latini, germani; 
englezi: celţi, germani etc.) au mai multe rădăcini. 
Cultura lor poartă în sine caracteristicile fiecărei com-
ponente (limbă fino-ugrică, influenţe lingvistice turce, 
muzică cu componente orientale etc.), trebuie să ne 

străduim – ca în orice problemă istorică – să ne for-
măm o părere independentă. Trebuie să tratăm critic 
părerile, care refuză vehement alte concepţii de multe 
ori pline de pasiune şi acoperite de prestigiul ştiinţific, 
în loc de argumente. 

arhiva

PrEiSTOriE – POPOr
„P., numit meşter, notarul regelui Ungariei Béla, cel măreţ şi 
care a lăsat o amintire frumoasă, (…) după exemplul diferi-

ţilor istorici, sprijinindu-se pe ajutorul milei divine, şi eu am văzut potrivit ca toate 
acestea să nu le las uitării urmaşilor neamurilor noastre până la cei din urmă. Deci 
am considerat a fi cel mai bine să scriu adevărat şi simplu, pentru Tine iar aşa, cel 
care citeşte să vadă limpede cum au avut loc faptele. Dacă nobilul neam maghiar ar 
auzi ca în vis despre începuturile originii sale şi despre unele dintre faptele sale vi-
tejeşti din poveştile false ale ţăranilor sau din cântecele povestitorilor, nu ar fi deloc 
frumos şi ar fi destul de nepotrivit.

Deci Sciţia este un pământ mare, care se numeşte Dentü-mogyer. Spre est se în-
tinde de la zona de nord până la Marea Neagră. Iar lângă el se află fluviul pe nume 
Don cu marile sale mlaştini, unde se găsesc din plin jderii, astfel că nu doar nobilii 
se îmbrăcau cu el (…).

Iar în zona învecinată cu Sciţia, se aflau neamurile lui Gog şi Magog [în Biblie 
Magog este fiul lui Jafet, unul din copiii lui Noe, tradiţia medievală considera că 
popoarele călăreţe îşi au originea în Magog], care au fost izolate de lume de către 
Alexandru cel Mare. Lungimea acestui pământ este foarte mare. Iar oamenii care 
locuiesc acolo sunt numiţi până astăzi în mod comun maghiari dentü, şi niciodată 
nu au purtat jugul vreunui conducător. Sciţii sunt un popor vechi, iar Sciţia are 
autoritate în est, după cum am mai spus. Primul rege al sciţilor a fost Magog, fiul 
lui Jafet, iar neamul şi-a luat numele de maghiar de la regele Magog. Din urmaşii 
acestui rege s-a născut regele Attila, cel atât de cunoscut şi cu putere extraordinară. 
El, în anul 450 de la întruparea Domnului, plecând de pe acest pământ, a venit cu o 
armată uriaşă pe pământul Pannoniei şi, alungându-i pe romani, a luat în stăpânire 
ţara. Apoi şi-a întemeiat un sediu regal lângă Dunăre, deasupra apelor termale: a 
înnoit fiecare clădire veche pe care a găsit-o acolo, şi a înconjurat totul cu ziduri 
puternice. Aceasta în maghiară se numeşte acum cetatea Budei. (…) După vreme 
îndelungată tot din urmaşii aceluiaşi rege Magog s-a născut Ügyek, tatăl căpeteniei 
Álmos, de la care îşi au originea regii şi căpeteniile Ungariei (…)” (Anonymus, Ges-
ta Hungarorum, secolul al XII-lea)

De unde, se trag maghiarii, 
după Anonymus? Amestecul 

căror două tradiţii îl găsim la Ano-
nymus? Subliniaţi cele două tradiţii 
existente în text! Conform lui Ano-
nymus, care este originea regilor şi 
căpeteniilor maghiarilor? În ce mod 
poate fi folosit Anonymus ca izvor 
istoric? Cercetaţi problema prin in-
termediul explicaţiei date numelui 
maghiarilor! Căutaţi o situare în 
timp în izvor şi expuneţi semnifica-
ţia sa! [C]

Rândurile de început ale operei lui Anonymus, Gesta Hungarorum. Gesta este o specie istoriografică 
care – în opoziţie cu cronicile şi analele, ce prezintă faptele în ordine cronologică, se străduiesc spre 
faptic – povesteşte evenimentele în ordine tematică, plastic. Şi Anonymus a scris o istorie romanţată 
la finalul secolului al XII-lea, care avea o mai mare legătură cu relaţiile din secolul al XII-lea decât cu 
epoca descălecatului.

De ce metodă de scriere aminteşte izvorul? În geste, Anonymus se numeşte pe sine 
meşterul anonim (P), notarul regelui Béla. Căutaţi în text numele regelui Béla şi al meş-

terului P! [O]

Statuia lui Anonymus din parcul ora-
şului

În ce măsură este conformă 
opera lui Ligeti Miklós cu figu-

ra autorului gestelor? [O]

2

1

3
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„Dacă omul trece de râul Tanais [Don], nu se mai află pe pământul sciţilor, ci 
prima fâşie de pământ este a sarmaţilor care locuiesc la cincisprezece zile de mers 
spre nord de la capătul Lacului Maeotis [Marea Azov], pe tot pământul lor nu sunt 
nici păduri, nici pomi fructiferi. După aceea, a doua fâşie de pământ este locuită 
de budini, tot pământul lor este ocupat de o pădure deasă. Dincolo de budini, spre 
nord, se află o pustietate de şapte zile de mers, iar după pustietate – dacă omul se 
întoarce mai bine spre est – locuiesc tisageţii, popor numeros şi aparte, trăiesc din 
vânătoare. În imediata vecinătate, în aceeaşi regiune locuiesc cei care sunt numiţi 
iurci: şi aceştia trăiesc din vânătoare, în felul următor: urcând în copac [aceştia sunt 
mulţi în zonă] stau la pândă, fiecare îşi ţine calul pregătit – pe care l-au învăţat să se 
culce pe burtă, ca să fie mai jos – şi câinele; dacă văd din copac animalul sălbatic, 
îl săgetează şi îl fugăresc călare, iar câinele îi însoţeşte. Dincolo de aceasta - dacă 
omul se întoarce spre est – locuiesc alţi sciţi, care s-au rupt din sciţii regali şi astfel 
au ajuns în această zonă.” (Herodot)

De ce, la un moment dat, mai mulţi cercetători i-au identificat pe iurci cu maghiarii? 
Căutaţi argumente şi contraargumente ale acestei ipoteze (utilizaţi şi atlasul istoric)! [r]

Iniţială din Cronica Pictată din 1358. În 
imagine se poate vedea un călugăr ce 
scrie o cronică

Pe baza imaginii, stabiliţi ce 
este o iniţială! Ce iniţială re-

cunoaşteţi în imagine? Caracterizaţi 
imaginea (temă, conformitate cu 
realitatea, culori dominante etc.)! În 
ce măsură au fost influenţate lucră-
rile istorice de metoda de realizare? 
[O]

iZvOarELE PrEiSTOriEi

          structură gramaticală (flexiune, compunerea cuvintelor, topica)

cuvinte, rădăcina cuvintelor (părţi de corp, nume de înrudire)

O pagină din opera intitulată Despre 
guvernarea imperiului, a împăratului 
bizantin Constantin Porfirogenetul (se-
colul al X-lea). Pentru maghiari opera 
este un izvor important

Cu ce scop s-a ocupat împă-
ratul de maghiari în opera sa? 

De unde a obţinut informaţiile? Cu 
ce greutăţi trebuie să ne confruntăm 
pe parcursul aprecierii izvorului? 
[r]

Componentele înrudirii lingvistice

În care caracteristici ale limbilor se poate descoperi înrudirea lingvistică? Care sunt cele 
mai stabile părţi ale limbii? De ce sunt nevoiţi cercetătorii care se ocupă de preistorie să 

utilizeze lingvistica? Care sunt pericolele acesteia? [O]

Descoperirea unui mormânt din epoca Descălecatului. Din mormânt au apărut oase de animale şi 
de cai

Ce informaţii putem obţine din materialele arheologice? Pentru descoperirea căror fapte 
materialul arheologic nu este sau e doar foarte puţin potrivit? [r]

4

5

6

7

8
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ISTORIOGRAFIA 
izvoarele sale sunt textele scrise

(schiţează istoria popoarelor întâlnite în textele
scrise, cronologia, expune istoria economică şi socială)

rezultate

rezultate rezultate

LINGVISTICĂ
izvoarele sale sunt limba vie şi amintirile

lingvistice (schiţează istoria limbii, cronologia,
expune istoria economică şi socială)

GREU CORESPUND UNA CELEILALTE 

(chiar pot să se contrazică)

ARHEOLOGIA
izvoarele sale sunt descoperirile

materiale (schiţează istoria culturii materiale,
cronologia, expune istoria economică şi socială)

DEZBaTEri

„Luaţi exemplu de la un copil orfan şi fiţi maghiari loiali prin faptă, nu doar prin 
vorbe, cu disponibilitate de sacrificiu şi nu prin paradă ieftină.” (Széchenyi István 
despre Körösi Csoma Sándor) 

„Ca piatra adusă în vale de pârâul de munte, care, trecând brusc, a adus cu ea 
diferite elemente geologice înrudite şi străine, poate fi cunoscută în esenţa sa doar 
după o analiză făcută cu grijă, la fel stă situaţia şi cu unele popoare, pe care fur-
tunile epocii migraţiilor le-au alungat de ici-colo pe scena istoriei universale (…)” 
(Vámbéry Ármin)

Legătura dintre ştiinţele care se 
ocupă de preistorie

Ce caracterizează izvoare-
le, terenul de cercetare al 

diferitelor ştiinţe? De ce conclu-
ziile diferitelor ramuri ale ştiinţei 
corespund greu una cu cealaltă? 
[C]

Körösi Csoma Sándor (1784–1842). Pri-
mul om de ştiinţă maghiar care a căutat 
strămoşii şi rudele maghiarilor. Nu a găsit 
urmele strămoşilor maghiarilor, dar, ajun-
gând în Tibet, a realizat primul dicţionar 
tibetan – englez

Vámbéry Ármin (1832–1913)
în haine de derviş (figura şezând). 

Vámbéry a căutat strămoşii
maghiarilor în est, între popoarele 
turce, la fel ca o parte importantă
a cercetătorilor noştri orientalişti

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

Am făcut cunoştinţă cu greutăţile cercetărilor preistorice, împrejurările care îngreunează o privire limpede: con-
cluziile deosebite ale arheologiei şi ale lingvisticii, chestiunile politice care au influenţat tema etc. Să parcurgem 
încă o dată problema ca s-o înţelegem mai bine: în preistorie întâlnim mai ales ipoteze şi nu afirmaţii definitive, 
indiscutabile.

Cum vede Vámbéry greutăţile 
cercetării preistoriei? După 

părerea sa în ce măsură această 
chestiune este o problemă aparte 
sau generală pentru poporul ma-
ghiar? [O]

Cum explicaţi, că în Ungaria, 
care nu poseda colonii, s-a 

dezvoltat orientalistică de faimă 
mondială? Căutaţi, pe lângă Körösi 
Csoma Sándor şi alţi importanţi ori-
entalişti maghiari! [r]

„Într-una din scrierile sale, Jókai Mór povesteşte zâmbind că fiecare maghiar 
este şi medic, deoarece pentru orice boală propune imediat ceva medicament »cu 
efect sigur«. Această anecdotă îmi vine frecvent în minte când trebuie să răspund la 
nenumărate scrisori, din toate părţile globului pământesc, dar mai ales din America 
şi Australia, şi din ţara noastră. Toate scrisorile primite discută preistoria noastră. 
Adică, fiecare cere nerăbdător că de ce nu îi acceptăm ideile, când aceasta este 
adevărata soluţie. Ajung în faţa omului adevărate artificii de idei şi »mă gândesc«-
uri. Nu poate scrie niciun rând sau un epitet, fără ca imediat să nu îi apară tabără 

9
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Catarame de epocă avară (sus) şi din 
epoca descălecatului (jos)

Ce caracter au obiectele ce 
s-au păstrat în morminte până 

în epoca noastră? Comparaţi cele 
două catarame! Cu ce greutăţi se 
pot confrunta cercetătorii? [O]

Cană avarică din tezaurul de la Sân-
nicolau Mare şi vulturul cartalian din 
epoca descălecatului

Comparaţi lumea de forme 
ale descoperirilor maghiare şi 

avarice (tezaurul de la Sânnicolau 
Mare)! Ce concluzii puteţi trage? Pe 
baza descoperirii, încercaţi să ar-
gumentaţi şi să combateţi originea 
comună! [r]

sau opoziţie. În preistoria noastră domină patima, iar moderaţia este socotită trăda-
re. Între cei care merg cu îngrijorare metodică şi cei care zburdă cu o imaginaţie 
bogată s-a născut o puternică tensiune, iar uneori – din păcate – s-a degradat până 
la conflicte personale. Mărturisesc că citesc cu curiozitate sinceră, chiar cu dragos-
te, scrierile, cărţile pătimaşilor, deoarece de fapt dragostea faţă de poporul nostru le 
pune în mână stiloul şi este un lucru frumos dacă în viaţa trepidantă de astăzi cineva 
se gândeşte cu emoţie la faptul că s-a născut maghiar. Natural că această dragoste 
nu e o scuză ca să nu le judec munca lor – şi a mea - cu severitate şi cu îngrijorare! 
Şi formulez presupuneri – nu afirmaţii sigure. Cred că ipotezele mele ne duc mai 
aproape de cunoaşterea realităţii de odinioară. Această credinţă dă conţinut muncii 
mele.” (Din opera lui László Gyula, Dublul descălecat)

Legendele noastre, dar în mare parte şi cele stabilite de istoriografia noastră, se 
bazează pe informaţiile din cronicile noastre: pe Gesta Hungarorum a lui Anony-
mus, şi pe opera cu titlu asemănător a lui Kézai Simon.

S-au păstrat două minunate legende ale originii, istoria cerbului fermecat şi a 
visului lui Emese. Legendele împing originea maghiarilor în Orientul Îndepărtat şi 
combină legendele de origine păgână cu tradiţii biblice creştine.

„(…) Menrot, uriaşul, după începutul amestecului limbilor, s-a mutat pe pămân-
tul Evilath [în Biblie, ţara aflată lângă Paradis], loc ce cu vremea se va numi Persia, 
şi acolo, soţia sa, Eneth [Emese - ünő - femela cerbului – în limba maghiară veche], 
i-a dăruit doi băieţi, Hunor şi Magyar, de unde îşi au originea hunii, adică maghia-
rii. Se spune că uriaşul Menrot a avut şi altă soţie pe lângă Eneth, cu care, pe lângă 
Hunor şi Magyar, a avut mai mulţi băieţi şi fete; urmaşii acestor băieţi locuiesc în 
zona Persiei, seamănă cu hunii în ceea ce priveşte forma corpului şi culoarea, doar 
modul cum vorbesc se deosebeşte puţin, ca a saxonilor de a turingienilor. Iar cum 
Hunor şi Magyar au fost primii-născuţi ai lui Menrot, despărţindu-se de tatăl lor s-au 
mutat în corturi diferite. 

S-a întâmplat într-o zi, pe când au plecat la vânătoare, în pustietate le-a apărut 
în faţă o femelă de cerb. Deoarece le-a dispărut complet din faţa ochilor, au cău-
tat-o multă vreme, dar n-au reuşit să-i dea de urmă. După ce au umblat prin locul 
mlăştinos amintit, au considerat că este potrivit pentru creşterea animalelor, apoi 
s-au întors la tatăl lor şi, primind acordul său, împreună cu toate animalele lor, s-au 
mutat între mlaştinile din Maeotis, pentru a se stabili acolo.” (Din cronica lui Kézai 
Simon, preotul de curte al regelui Kun László al IV-lea, în jur de 1283)

Amintiţi-vă legendele de origine ale altor popoare! Elementele căror astfel de legende le 
regăsim în izvor? În care propoziţii apar elementele creştine (biblice)? Comparaţi infor-

maţiile lui Kézai despre originea maghiarilor cu textul lui Anonymus! [r]

Toţi cei care învăţăm limbi străine constatăm că maghiarii sunt numiţi în mai 
multe feluri. Aceste denumiri îşi au motivaţia istorică. În cele ce urmează putem 
arunca o privire asupra tipului de probleme cu care se confruntă cercetătorii preis-
toriei întâlnindu-se cu un fenomen asemănător.

„Bulgarii care nu au putut trece au apelat la ungrii [maghiari], informându-i asu-
pra treburilor macedonenilor [bizantini]. Şi au ajuns navele împăratului, ca să îi îm-
barce şi să îi ducă în capitală. Însă în mulţimea nesfârşită au apărut hunii (maghia-
rii). Iar aceia văzându-i, au exclamat lăcrimând, spunând: »Dumnezeul Sfântului 
Adrian, ajută-ne« şi s-au aşezat în formaţie de luptă ca să se ciocnească. Turanicii 
[maghiarii] le-au spus: »daţi-ne tot ceea ce aveţi şi duceţi-vă unde vreţi.«” (Cronica 
universală a călugărului Gheorghe relatează despre o ciocnire între bulgari şi bizan-
tini, de la începutul secolului al X-lea, la care au participat şi maghiarii.)

În câte feluri sunt numiţi maghiarii în izvor? În ce măsură poate încurca aceasta privirea 
clară? Căutaţi cu ce nume apar maghiarii în izvoarele (de ex. Ibn Rusta, Gardizi, Leo cel 

Înţelept) din capitolul de preistorie! [r]

„Acum trebuie să mai adăugăm de ce se cheamă hungarus poporul mutat de 
pe acel pământ. Hungarus au fost numiţi de la Hungvar deoarece, după cucerirea 
slovenilor, cele şapte căpetenii călcând pe pământul Pannoniei, au stat mult acolo. 
De aici, toate naţiunile din jur l-au numit căpitanul din Hungvar pe Álmos, fiul lui 
Ügyek, iar pe soldaţii săi Hungarus-i.” (Anonymus: Gesta Hungarorum)

În ce mod explică Anonymus numele maghiarilor? În ce măsură influenţează acest lucru 
credibilitatea autorului? [r]

După László Gyula, ce loc 
ocupă preistoria în gândirea 

maghiară? Formulaţi, pe scurt, opi-
nia lui László Gyula! Recitiţi textele 
lui Anonymus cuprinse în lecţia 37! 
Cum a prelucrat autorul istoria des-
călecatului? [r]
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38. Migraţia maghiarilor prin pustă

Maghiarimea, sub influenţa mediului şi a altor factori, a trecut la viaţa nomadă şi în jur de 500 î. Hr. s-a desprins din 
mediul ugric. Pe parcursul migraţiei prin stepă, mai ales în mediul popoarelor turanice, s-a format poporul maghiar. 
În Levadia au ajuns în relaţii strânse cu kazarii, care i-au influenţat în ceea ce priveşte structura tribală şi economia. 
Maghiarii în 830 s-au retras în Etelköz şi au întărit alianţa tribală cu legătura de sânge.

EPOCA FINO-UGRICĂ Patria strămoşească a popoare-
lor fino-ugrice ar fi zona mlăştinoasă, împădurită, de-a 
lungul Munţilor Ural şi a râului Ob. Conform mărtu-
riilor lingvisticii aceste popoare au fost pescari şi vâ-
nători. Din această epocă provin cuvintele hal (peşte), 
háló (plasă), evez (vâsleşte), tűz (foc). 

Probabil datorită influenţelor venite dinspre sud, s-a 
răspândit utilizarea uneltelor din piatră şlefuită (aprox. 
mileniul 3 î. Hr.). Pescuitul şi vânătoarea au devenit 
mai profitabile, a crescut numărul populaţiei. O parte 
dintre locuitorii pădurilor s-a retras spre vest, până la 
peninsula Scandinavă. Aceste grupuri au alcătuit mai 
târziu partea finică a familiei lingvistice. 

FORMAREA MAGHIARIMII Populaţiile ugrice rămase 
la est de Ural, în zona râurilor Irtis şi Tobol, au preluat 
de la vecinii lor din sud meşteşugul prelucrării meta-
lelor (mileniul 2 î. Hr.). Tot din sud s-a extins creşterea 
animalelor (la aceasta trimit cuvintele ló – cal, nyereg 
– şa, fék – căpăstru). În schimbarea modului de via-
ţă un rol l-a avut şi modificarea climei. Încălzirea a 
transformat peisajele împădurite în zone cu păşune, în 
stepe impădurite. 

Grupurile de sud ale ugrilor au preluat treptat me-
todele creşterii nomade a animalelor de la nomazii 
stepei Siberiei de Vest, ceea ce a dus la desprinderea 
ugrilor (în jur de 1000–500 î. Hr.). Acum a început for-
marea poporului maghiar din ugrii de sud, deveniţi no-
mazi. Cealaltă parte a ugrilor s-a retras spre nord, de-a 
lungul Obului. După ce clima s-a răcit, au fost nevoiţi 
să treacă din nou la modul de viaţă de pescari-vânători. 
Urmaşii lor, vogulii şi ostecii, tot mai reduşi numeric, 
trăiesc şi azi în această zonă.

PE MARELE DRUM AL POPOARELOR: BASKIRIA Pus-
tele cu iarbă ale Eurasiei se întindeau din China până 
în Bazinul Carpatic. Pe acest „drum de stepă” treceau, 
păscând animalele, popoarele nomade, începând din 
mileniul 2 î. Hr. Înrăutăţirea condiţiilor de viaţă (ata-
curile externe, seceta), însă, a generat mari mişcări 
de populaţie. Noile teritorii erau câştigate prin lupte, 
iar cei învinşi, la rândul lor îi atacau pe alţii, valurile 
mişcării extinzându-se din Asia Centrală până în Bazi-
nul Carpatic.

Marea migraţie de la finalul Antichităţii a fost ini-
ţiată de huni. Au apărut în jur de 370 în zona Volga, 
apoi, în scurt timp, au ajuns în Bazinul Carpatic. Hunii 
au fost urmaţi de avari, apoi de alte populaţii turanice. 
În pusta din Europa de Est în scurt timp s-a format im-
periul bulgaro-turc, apoi, după prăbuşirea acestuia (în 
jur de 670), s-a ridicat imperiul kazarilor. 

Maghiarii ajunşi în stepă, au început migrarea spre 
Bazinul Carpatic în jur de 500 î. Hr. Au preluat cultura 
materială a mediului turanic, dar şi-au păstrat în mare 
parte limba fino-ugrică. Cuvintele referitoare la agri-
cultură şi la evoluţia organizării tribale demonstrează 
influenţa turcă: ökör (bou), bika (taur), búza (grâu), sar-
ló (seceră), szőlő (strugure), bor (vin), törvény (lege), 
gyűl (se strânge), sereg (trupă) etc.

Se presupune că în anul 500, una dintre mişcările 
de populaţii i-a dus pe maghiari spre o nouă zonă de 
locuit, în zona Volga şi Kama. Acest teritoriu se numeş-
te Baskiria, de la populaţia tătară ce trăieşte azi acolo. 
Prezenţa triburilor maghiare în Baskiria în secolele VI-
VII este dovedită şi de influenţa limbii permi. Termina-
ţiile în -nc, -van, -ven la numere şi în -ni ale infinitivu-
lui, ca şi cuvântul kenyér – pâine au fost preluate din 
limba permi. 

Izvoarele scrise demonstrează că în Baskiria – amin-
tită de izvoare şi ca Magna Hungaria (Ungaria Mare 
sau Ungaria Strămoşească) – în secolul al XIII-lea trăiau 
triburi maghiare. Fratele Iulianus, călugărul trimis de 
regele Béla al IV-lea să îi caute, i-a şi găsit. O mare 
parte dintre aceşti fraţi rupţi de maghiari au fost deci-
maţi de tătari. Rămăşiţele lor s-au contopit cu baskirii. 
Amintirea acestora poate fi păstrată de numele a două 
triburi de baskiri: Jenő şi Gyarmat. 

LEVÉDIA Conform presupunerilor, maghiarii au pere-
grinat din Baskiria în zona Volgăi şi a Donului. Acest 
pământ, pe baza ştirilor transmise de un izvor bizantin 
(împăratul Constantin), îl numim Levédia. Aici maghia-
rii au ajuns în relaţii strânse cu Imperiul Kazar (seco-
lul al VIII-lea). De la kazari au preluat instituţia dublei 
conduceri. Triburile erau conduse de cneazul (kende 
– soare) cu putere cultico-spirituală şi de gyula (luna) 
care era conducătorul militar cu puterea reală. 

Maghiarii au mai preluat şi cunoştinţe agricole ( de 
ex. plugul greu, pomicultura şi viticultura). Scrierea cu 
rune este de origine Kazară, scriere ce în rândurile se-
cuimii s-a păstrat şi pe parcursul Evului Mediu. 

ETELKÖZ În prima jumătate a secolului al IX-lea, ma-
ghiarii s-au deplasat mai spre vest, în Etelköz (Între 
râuri), în stepele dintre Don şi Dunăre. S-au rupt de 
kazari şi acum s-au alipit de ei cabarii (răsculaţii), de 
la care şi-a luat numele al optulea trib. Cabarii, aşa 
cum era obiceiul la nomazi, ca trupă auxiliară, luptau 
în avangardă la atac şi în ariergardă la retragere. În 
Etelköz s-a ajuns la întărirea unirii tribale, la alianţa 
de sânge, ceea ce a întărit în mod semnificativ puterea 
maghiarimii. 
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FOrMarEa MaGhiariMii

Arborele genealogic al limbilor fino-ugrice 
pus pe hartă

Rezultatele cărei ştiinţe sunt reflecta-
te în primul rând în arborele gene-

alogic? Ce proces a dus la naşterea unor 
limbi fino-ugrice? Urmăriţi drumul formă-
rii limbii maghiare! [r]

Desenul unui obiect din bronz de 
origine ugrică

Din această descoperire 
trageţi concluzii privind 

modul de viaţă al ugrilor! [O]
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Formarea şi migrarea maghiarilor

Urmăriţi pe hartă formarea maghiarilor şi migraţiile lor! În ce condiţii geografice s-a petrecut procesul? Ce influenţe au suferit 
pe parcursul migraţiei? Enumeraţi popoarele ce s-au succedat în stepă! [r]

arhiva
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PE MarELE DrUM aL
POPOarELOr: BaSKiria

„Într-unul din marile oraşe ale acestei ţări [Bulgaria de pe Volga], care se presu-
pune că poate aduna cincizeci de mii de militari, călugărul a găsit o femeie maghia-
ră, care, plecând de pe pământul căutat, s-a măritat în această regiune. Aceasta i-a 
explicat călugărului drumul, pe unde să meargă, şi a afirmat că după două zile de 
mers îi va găsi pe acei maghiari pe care i-a căutat. Şi aşa s-a întâmplat.

I-a găsit lângă fluviul Etil [Volga]. Aceştia, văzându-l şi înţelegând că el este un 
maghiar creştin, s-au bucurat mult de sosirea lui. L-au condus prin casele şi satele 
lor şi au cerut informaţii despre regii şi ţara rudelor lor maghiare creştine. Au ascul-
tat foarte atent orice le-a povestit despre credinţă sau altele, deoarece limba le este 
maghiară în totalitate: l-au înţeles şi el pe ei. 

Sunt păgâni, care nu au nicio cunoştinţă despre Dumnezeu dar nici nu adoră 
vreun chip cioplit, ci trăiesc ca şi animalele. Nu cultivă pământul, mănâncă carne 
de cal, de lup, beau lapte de iapă şi sânge. Au multe arme şi cai şi sunt deosebit de 
curajoşi în luptă. Ştiu din tradiţiile celor vechi că acei maghiari îşi au originea în ei, 
dar nu ştiau unde se află aceştia.” (Raportul lui Riccardus despre drumul călugărului 
Iulianus, prima jumătate a secolului al XIII-lea)
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Primul drum al lui Iulianus în secolul al XIII-lea Taiga Deşert

Stepă Stepă împădurită Pădure de foioase şi mixtă

Marea Neagră

MAGNA
HUNGARIA

C a u c a z

Bizanţ

Drumul călugărului Iulianus

Urmăriţi drumul lui Iulianus! 
Cu ajutorul atlasului istoric 

stabiliţi de ce călugărul Iulianus 
a pornit spre Caucaz prin Bizanţ, 
căutând fraţii rămaşi în est! Ce do-
vedeşte faptul că Iulianus a găsit 
maghiari în zona Volga în secolul 
al XIII-lea? La ce întrebare nu dă un 
răspuns explicit? [O]

Ca populaţie cu ce mod de 
viaţă îi descrie raportul pe ma-

ghiarii de pe Volga? Ce este dovedit 
de faptul că în secolul al XIII-lea tră-
iau maghiari în zona Volga şi Kama? 
Ce nu se poate dovedi cu aceasta? 
[r]

LEvÉDia
„Iar maghiarii sunt unul din neamurile turanice. Căpetenia 
lor iese cu 20 000 de călăreţi. Numele căpeteniei lor este 

Kündü. Acesta însă le este rege doar cu numele, deoarece omul care domneşte 
asupra lor ca rege se numeşte Gyula. Fiecare maghiar urmează ordinele căpeteniei 
lor Gyula în problemele de război, în apărare şi în alte chestiuni.

Au corturi şi se deplasează odată cu iarba ce se iveşte şi vegetaţia verde. Oriunde 
merg, călătoresc împreună cu tot avutul şi depozitul lor, [conducătorul] cu însoţito-
rii săi şi cu tronul, cu corturile şi animalele. (…) Locuinţele lor (…) se află între două 
râuri. Când vin zilele de iarnă, fiecare se trage lângă râul de care este mai aproape. 
Rămâne acolo pentru iarnă şi pescuieşte. (…) Ţara maghiarilor are mult lemn şi apă. 
Solul este umed. Au multe terenuri cultivabile. 

[Întotdeauna] îi înving pe acei slavi care locuiesc aproape de ei. Pun asupra 
lor grele impozite în hrană, şi îi tratează ca pe prizonieri. Maghiarii adoră focul. 
(…) Când maghiarii ajung la Kerci, ţin piaţă cu bizantinii ce le vin în întâmpinare. 
(…) le vând lor sclavii şi cumpără brocart bizantin, ţesături de lână şi alte mărfuri 
bizantine.

[Aceşti] maghiari sunt oameni de privit şi cu exterior frumos. Hainele lor sunt din 
brocart. Armele lor sunt decorate cu argint şi mărgele (…)

Cu ocazia peţirii fetei, la ei este obiceiul ca atunci când cer fata să ducă un preţ 
de cumpărare proporţional cu bogăţia fetei, mai multe sau mai puţine animale. 
(Descrierea lui Ibn Rusta şi Gardizi despre maghiari, secolele X-XI)

Pe baza izvorului, descrieţi 
mediul natural în care trăiau 

maghiarii! Ce mod de viaţă le era 
caracteristic? Argumentaţi-vă afir-
maţia! Ce popoare trăiau în zona 
maghiarilor şi, conform izvorului, 
ce rol jucau în viaţa acestora? Ce 
importantă sursă de venit este amin-
tită de izvor? Apreciaţi numărul ma-
ghiarilor! Cum se poate face asta? 
Ce presupuneri pot influenţa apre-
cierea? Ce ştim despre credinţele 
maghiarilor? Informaţi-vă despre, 
cine a fost Ibn Rusta şi cine Gardizi? 
Cum e posibil ca ambii să fie autorii 
izvorului? [r]

4
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Alfabet runic

Descifraţi conţinutul textului pe baza alfabetului alăturat! În ce etapă a 
evoluţiei scrierii se află scrierea runică? Pentru ce fapte scrierea runică a 

secuilor reprezintă o dovadă indirectă? [O]

Inscripţie cu rune din secolul al XVI-lea într-o biserică din Secuime (Enlaca)

ETELKÖZ
„Vom vorbi despre organizarea şi ordinea de 
luptă a turanicilor, ceea ce nu se deosebeşte 

deloc sau puţin de cea a bulgarilor; acest popor este bogat în bărbaţi şi 
liber, şi neinteresându-se de alt lux, de bunăstare, se gândeşte doar să 
se poarte curajos în faţa duşmanilor săi.

Deci acest popor care trăieşte sub o unică conducere, primeşte 
pentru greşelile sale pedepse aspre şi grele de la mai marii săi, şi nu 
dragostea ci frica îi ţine în frâu, suportă cu tărie oboseala şi greutăţile, 
înfruntă căldura şi îngheţul şi alte lipsuri la nevoi, ca un popor nomad. 
(…)

Aşteaptă cu pricepere ocazia favorabilă, iar pe duşmanii lor se stră-
duiesc să-i înfrunte nu atât cu sabia şi cu forţa lor militară, cât prin 
capcane, atacuri surpriză şi ţinerea în nevoi.

Armamentul lor constă din sabie, armură din piele, arc şi kopja, 
(armă de împuns în stil de lance) astfel că în luptă cei mai mulţi poartă 
două feluri de armă, pe umăr poartă kopja, în mână ţin arcul şi, după 
cum este nevoie, folosesc sau una sau alta. În cadrul urmăririi obţin 
avantajul mai ales cu arcul. (…)

Frecvent, legând caii în plus, îi aşează în spate, după ultimul rând, 
pentru a-i apăra. Adâncimea ordinii liniei de luptă, adică rândurile, nu 
le realizează la fel, punând accentul mai ales pe adâncime, ca linia de 
luptă să fie lată, iar linia feţei o fac egală şi masivă.

Îşi găsesc pofta mai ales în lupta la distanţă, în ambuscade, în încon-
jurarea duşmanului, în retragerea prefăcută şi întoarceri, în formaţiuni-
le de luptă ce se împrăştie.

Iar dacă şi-au pus pe fugă duşmanul, lasă totul la o parte şi se aruncă 
fără milă după el, negândindu-se la nimic altceva decât la urmărire. 
Deoarece nu se mulţumesc, ca romanii şi celelalte popoare, cu o ur-
mărire temporară şi cu obţinerea prăzii, ci îi strâng până îi sfărâmă pe 
duşmani, utilizând orice mijloc pentru acest scop.” (Din opera Tactica 
a împăratului bizantin Leo cel Înţelept, scrisă în jur de 900)

7

8

9Alianţa de sânge. Desenul lui László Gyula

Observaţi îmbrăcămintea căpeteniilor! Indi-
caţi amănuntele din imagine care sugerează 

că ar fi vorba de căpetenii ale unui popor migra-
tor! Ce reprezintă săgeţile prinse împreună? [r]

Căror popoare le este caracteristică metoda 
de luptă descrisă de izvoare? Indicaţi armele 

din izvor! Realizaţi un desen al tacticii de luptă a 
maghiarilor pe baza textului! În câte faze aţi îm-
părţi reprezentarea? Ce aflăm despre societatea 
maghiarilor? [r]

10
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Am stabilit că în preistoria maghiarilor sunt puţine fapte sigure şi am prezentat motivele acestui lucru. Ştim că mare 
parte a celor stabilite pentru preistoria maghiarilor este reprezentată de presupuneri, iar cu o rearanjare a unei părţi 
din fapte se poate construi o nouă teorie. Cercetaţi şi dezbateţi acum două probleme: cea a localizării patriei mamă 
şi etapele călătoriei maghiarilor. 

În jumătatea de secol trecută, ştiinţa a crezut că poate localiza teritoriul patriei mame în regiuni diferite. În anii 
1950 au localizat-o în Asia Centrală, apoi a devenit cunoscut cotul Volga – Kama. O parte a istoricilor nu consideră 
că Etelköz şi Levédia ar fi două etape diferite ale călătoriei maghiarilor. Conform presupunerilor lor, maghiarii deja 
la sfârşitul secolului al VII-lea au ocupat stepa aflată la nord de Marea Neagră. Aceasta este sugerată şi de faptul 
că în prima jumătate a secolului al IX-lea (anii 830) nu sunt urme ale unor atacuri externe nici în Balcani, nici în 
Bazinul Carpatic. Iar dacă maghiarii s-ar fi mutat în această perioadă în zona Dunării şi a Niprului, populaţia de 
acolo trebuia să se refugieze.
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înainte de 889

LEVÉDIA

ETELKÖZ

Kiev

Bizanţ

BULGARI DE PE DUNĂRE
(NANDORI)

 895–896   900–901

Presupuse patrii mame ale maghiarilor

Pe baza hărţii, numiţi presupusele patrii mame! Căutaţi argumente pentru justificarea locului, apoi enumeraţi şi contraargumen-
tele! Care sunt problemele ce îngreunează exacta localizare a diferitelor etape ale migraţiei? Ce explicaţie are faptul că triburile 

maghiare apar în diferite teritorii? În ce măsură îngreunează acest fapt cercetarea preistoriei? [r]

11
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BAZINUL CARPATIC ÎNAINTE DE DESCĂLECAT După 
moartea lui Attila (453), Imperiul Hunilor s-a destră-
mat, iar Bazinul Carpatic a devenit patria popoarelor 
germanice (goţi, apoi longobarzi, gepizi). Germanii au 
fost alungaţi de avarii conduşi de hanul Baian (568), 
iar aceştia au făcut din Câmpia Mare (Alföld) centrul 
imperiului lor. 

Avarii nomazi au fost purtaţi, de valurile migraţiilor, 
din Asia Centrală în Bazinul Carpatic. Europa datorea-
ză cunoaşterea scăriţei (fără care nu s-ar fi format stilul 
de luptă al cavaleriei grele) acestui popor de presupus 
de origine turanică. Pornind din noua lor patrie, au 
străbătut şi au prădat teritoriile învecinate. Ca urmare a 
expediţiilor lor aproape a dispărut populaţia Peninsulei 
Balcanice, ceea ce a permis slavilor să se aşeze aici. 

Puterea hanilor avari a început să decadă, dar în 
680, la destrămarea imperiului bulgaro-turanic, pe pă-
mântul avarilor au sosit noi nomazi, de aceea imperiul 
lor s-a întărit din nou. În jur de 800, Carol cel Mare, 
în mai multe campanii, a distrus uniunea avară de tri-
buri, iar pe teritoriul Pannoniei a organizat o marcă 
de graniţă. O parte a avarilor a ajuns sub stăpânirea 
francilor şi s-a creştinat. O altă parte s-a retras în estul 
a Bazinului Carpatic.

Odată cu dispariţia stăpânirii avare, un număr tot 
mai mare de slavi a ajuns în Bazinul Carpatic. În Ţi-
nutul de dincolo de Dunăre (Dunántúl) s-au format 
mai multe mici principate slave, ca statul lui Pribina, 
cu centrul la Zalavár. Slavii au recunoscut autoritatea 
francilor, au stăpânit zona ca vasali ai acestora. S-au 
aflat în război cu moravii care ţineau în mână partea 
de nord-vest a Bazinului Carpatic. Din 862 ambele 
părţi i-au chemat în ajutor pe maghiarii care locuiau 
în Etelköz. După moartea lui Svatopluk (894), statul 
morav s-a destrămat, astfel că în Bazinul Carpatic nu a 
existat o formaţiune statală mai importantă.

PRIMA ETAPĂ A DESCĂLECATULUI Maghiarii, au cu-
noscut Bazinul Carpatic pe parcursul campaniilor de 
pradă. Au considerat pustele apărate de munţi ca fiind 
potrivite pentru a se aşeza. De aceea au decis că se 
vor muta aici, plecând din Etelköz, din calea vecinilor 
estici periculoşi, a pecenegilor. 

Probabil că descălecatul a pornit ca o acţiune pla-
nificată. Populaţia, nu a pornit deodată toată împreună 
cu animalele şi tot echipamentul lor. În 895, majorita-

tea maghiarilor, sub conducerea lui Árpád, prin pasul 
Verecke, a intrat pe teritoriul noii patrii. În acelaşi timp, 
la Dunărea de Jos, o mai mică trupă de maghiari (sub 
conducerea fiului lui Árpád), în alianţă cu bizantinii, a 
atacat pe Simeon, ţarul bulgar, ce ţinea sub presiune 
imperiul grec. Între timp, pecenegii i-au atacat pe ma-
ghiarii rămaşi în sălaşele lor din Etelköz. Cei atacaţi, 
prin trecătorile din Carpaţi, au fugit în Ardeal. 

Pecenegii au atacat, deoarece şi ei erau presaţi de 
alte populaţii. A urmat o reacţie în lanţ specifică mare-
lui drum din stepă. Arabii, în pustele din zona Lacului 
Aral, i-au învins pe uzi, care s-au înstăpânit asupra teri-
toriilor locuite de pecenegi. Iar pecenegii i-au alungat 
pe maghiari. 

Conform mărturiei descoperirilor arheologice, fe-
meile şi copiii rămaşi în sălaşele din Etelköz nu au fost 
ucişi în totalitate, aşa cum susţin izvoarele. Însă e pro-
babil ca pierderile maghiarilor să fi fost mari, atât în 
oameni, cât mai ales în ceea ce priveşte şeptelul de 
animale.

Triburile stabilite în Bazinul Carpatic au ajuns repede 
în Câmpia Mare şi au ocupat zona până la linia Garam 
– Dunăre. În acest teritoriu, exceptând bulgarii, nu au 
întâlnit vreo opoziţie semnificativă. Izvoarele nu vor-
besc despre anii următori, dar mersul evenimentelor e 
evident, şi-au concentrat forţele la stabilirea în noua 
ţară, lucru dovedit de faptul că nu au mai pornit cam-
panii spre vest, timp de mai mulţi ani.

A DOUA ETAPĂ A DESCĂLECATULUI În 898 con-
ducătorul francilor de est a cerut ajutorul armatelor 
maghiare pentru a respinge pe adversarul lor în Italia. 
Maghiarii au atacat Italia de Nord, unde au provocat 
distrugeri, au prădat oraşele. După ce au iernat aco-
lo, s-au întors acasă. Pe urmă i-au alungat pe moravi 
din Bazinul Carpatic, apoi i-au atacat pe bavarezi şi au 
ocupat Pannonia (Ţinutul de dincolo de Dunăre, spa-
ţiul dintre Drava şi Sava, bazinul vienez), au măturat 
micile principate slave vasale (900).

Asigurarea noii patrii a presupus noi războaie. Ba-
varezii nu s-au împăcat cu pierderea bogatei lor pro-
vincii. Au atacat pe linia Dunării cu mari forţe, dar au 
suferit o grea înfrângere în apropiere de Bratislava 
(907). Cu această victorie, maghiarimea şi-a apărat 
patria, creând condiţiile pentru supravieţuirea naţiunii 
maghiare. 

39. Descălecatul

După prăbuşirea hunilor, Bazinul Carpatic a rămas, pe mai departe, marele drum al popoarelor.
Maghiarii, sub conducerea lui Árpád, pornind din Etelköz, au ocupat Bazinul Carpatic în două etape.
Odată cu respingerea contraatacurilor bavareze, s-a încheiat cucerirea Bazinului Carpatic.

105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   211 19/11/09   21:14:58



212 / Istoria maghiarilor până la întemeierea statului

arhiva

BaZiNUL CarPaTiC ÎNa-
iNTE DE DESCĂLECaT

„Deci, în anul Domnului 865, Adalwinus, arhiepiscopul 
de Salzburg demn de tot respectul, sărbătorea naşterea lui 
Hristos în cetatea Chezilo, care mai nou se cheamă Mo-

saburch [Moosaburg = Mocsárvár, pe Zala, în locul lui Zalavár de astăzi], care i-a 
revenit lui după moartea lui Pribina, tatăl său. Pribina a fost ucis de moravi. (Din 
opera intitulată Convertirea bavarezilor şi a carintienilor)

Ce valoare de izvor are pentru 
noi scurtul fragment citat? La 

ce întrebări primim răspuns din el? 
În mâna cui se afla partea vestică 
a Ţinutului de dincolo de Dunăre? 
De ce aparţinea din punctul de ve-
dere religios? De care etnie se pot 
lega locuitorii din Zalavár? Cu cine 
se aflau în relaţii de duşmănie? [O]

Bazinul Carpatic 
în secolele V-VI

Bazinul Carpatic
în secolele VII-VIII
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M A G H I A R IBazinul Carpatic
în secolul al IX-lea.

Urmăriţi istoria Bazinului Car-
patic în Evul Mediu timpuriu! 

Ce teritorii au fost ocupate de avari? 
În câte valuri au venit avarii? Ce 
mişcări de populaţie au avut loc în 
secolele VI-VIII în Bazinul Carpatic? 
Caracterizaţi relaţiile de forţă şi de 
populare din Bazinul Carpatic în 
pragul descălecatului! [r]

Cataramă decorativă vizigotă

Cerceii unui fruntaş avar
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Piesă de harnaşament din aur aparţi-
nând conducătorului avarilor

Ce motive, deja cunoscute, 
pot fi văzute pe piesă?[O]

Disc ce împodobea părul, 
de la Rakamaz

Una din piesele tezaurului de la Sânnicolau Mare. În 1799 s-a făcut 
descoperirea ce conţinea zece kilograme de aur, în comuna care astăzi 

aparţine României. Serviciul de masă ce conţinea 23 de vase, aparţinând 
curţii princiare avare, a fost ascuns probabil în timpul atacului franc sau 

bulgar. Cănile, vasele de băut, pocalele, tăvile sunt bogat decorate (vrejuri 
orientale, luptător în armură, vultur etc.), pe unele se vede scriere runică, 
pe una o inscripţie în greacă şi cruce bizantină. Această descoperire fără 

egal se păstrează în prezent la Muzeul de Artă din Viena 

Cum au putut ajunge aceste obiecte valoroase la curtea princiară 
avară? Ce evenimente au contribuit la constituirea de importante 

vestigii de monede şi comori? De ce nu este clar de care popoare se 
leagă aceste capodopere ale orfevrăriei? [O]

PriMa ETaPĂ a DESCĂ-
LECaTULUi

„Atunci Árpád şi cele şapte căpetenii 
au intrat în Pannonia, nu ca venetic, ci 
ca şi posesor de drept pe vecie a aces-

tui pământ. Atunci au trimis un delegat la principe [Svatopluk] 
şi i-au transmis acest mesaj: »Árpád şi oamenii săi îţi spun să 
nu rămâi nicicum pe acel pământ pe care l-au cumpărat, de-
oarece ţi-au cumpărat pământul pe cal, iarba pe căpăstru, apa 
pe şa, iar datorită sărăciei şi zgârceniei tale le-ai lăsat lor pă-
mântul, iarba şi apa!« Cum i-au transmis principelui mesajul, 
acesta a grăit astfel: »Omorâţi acel cal cu măciuca, căpăstrul 
aruncaţi-l pe câmp, iar şaua aruncaţi-o în apa Dunării.« Iar 
trimisul a spus: »Apoi, stăpânul meu [Árpád] ce va avea de 
pierdut din asta? Dacă îţi omori calul, îi dai hrană calului său, 
dacă arunci în iarbă căpăstrul aurit, la cosit oamenii lui îl vor 
găsi, dacă arunci în Dunărea şaua aurită, pescarii lui o vor 
scoate la mal şi ei o duc acasă! A cui e pământul, iarba, apa, 
a aceluia este totul! «” (Fragment din vechea cronică de secol 
XI, numita Gesta Hungarorum, pe baza Cronicii din Buda)

Arma înspăimântătoare a hunilor, avarilor, maghiarilor, pece-
negilor şi a altor popoare nomade a fost aşa-numitul arc cu 
reverberaţie, ce avea aproximativ aceeaşi structură. Desenul 
prezintă modul în care arcul realizat din lemn elastic, mate-
rial animal, fiind arcuit, se raportează la starea de odihnă. La 
tragerea arcului era nevoie de o forţă mare, iar săgeata putea 
provoca o rană mortală şi de la distanţă mare

Care a fost rolul arcurilor în modul de luptă nomad? 
Ce probleme pune cultura relativ unitară a popoare-

lor nomade? [r]

7

8

9

10

11

12

13

La ce tradiţie legendară face referire autorul prin „intermediul 
cumpărării”? În ce fel putem trage concluzii privind modul de 

viaţă al maghiarilor din descrierea descălecatului? Ce realităţi politi-
ce din secolul al X-lea rezultă din text? [O]
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a DOUa ETaPĂ a DESCĂ-
LECaTULUi

„Spre dimineaţa, înainte de răsărit, Tétény şi-a împărţit ar-
mata în două părţi. O parte a trimis-o puţin în sus, ca, tre-
când peste râu, să intervină în luptă pentru a-i surprinde pe 

soldaţii lui Gelu. Asta aşa s-a şi întâmplat. Adică, deoarece trecerea lor a mers uşor, 
ambele trupe au intrat în luptă deodată. A început o luptă înfocată, însă militarii lui 
Gelu au rămas mai prejos, iar dintre ei mulţi au căzut în luptă, iar mulţi au ajuns 
prizonieri. Când comandantul lor, Gelu, a văzut aceasta, ca să îşi salveze viaţa, a 
fugit împreună cu puţini dintre ai săi. Dar pe când se refugia grăbit spre cetatea sa 
de lângă râul Mureş, soldaţii lui Tétény i-au mers pe urme cu curaj şi l-au ucis lângă 
pârâul Porţii. Când locuitorii pământului au văzut că le-a murit conducătorul, în 
mod voluntar au întins dreapta paşnică şi l-au ales ca şi conducător pe Tétény, tatăl 
lui Horca. În acel loc care se numeşte Esküllő, şi-au întărit loialitatea prin jurământ. 
Şi din acea zi acel loc s-a numit Esküllő (Loc de jurământ), deoarece acolo au jurat. 
Iar Tétény de atunci a posedat pământul paşnic şi cu noroc, iar urmaşii săi l-au ţinut 
până în epoca regelui Sfântul Ştefan.” (Anonymus despre cucerirea Ardealului)
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Bratislava 

Descălecatul

Pe baza hărţii, prezentaţi cursul descălecatului! Ce factori au influenţat evenimentele şi direcţia acestora? [r]

Placă de tolbă. Capodoperele de orfevrărie
din epoca descălecatului decorau tolbele,
de dimensiuni mici (latura de 10-15 centimetri), 
purtate pe brâu, realizate din piele
sau material textil. În tolbe se ţineau obiecte
personale, unelte de aprins focul 

Explicaţi de ce plăcile de tolbă au deve-
nit aproape cele mai cunoscute obiecte 

ale descălecătorilor? Comparaţi motivele de pe 
placă cu motivele cunoscute până acum! [C]

Expuneţi pe scurt, cu cuvin-
tele voastre, evenimentele 

redate de Anonymus! Căutaţi ele-
mente care ar sugera că e vorba 
de o istorie inventată! Ne poate 
ajuta şi harta (originea denumiri-
lor geografice)! [O]

Bijuterie din epoca descălecatului

14
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Descălecatul, aşa cum a fost reprezentat în secolul al XIV-lea de ilustratorul Cronicii Pictate (Hertulfia Meggyesi Miklós) şi aşa cum l-a imaginat 
Feszty Árpád la sfârşitul secolului al XIX-lea

Comparaţi cele două opere! Cine apare în imagine, cine sunt figurile centrale, care este îmbrăcămintea participanţilor, ce eve-
nimente sunt evidenţiate de pictură, cum este peisajul? În ce măsură cele două picturi transmit o imagine asemănătoare despre 

descălecat şi care sunt deosebirile? [C]

18
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În prezent, teoria dublului descălecat reprezintă interpretarea diferită de cea acceptată în ştiinţă în ceea ce priveşte 
epoca descălecatului. Nu e doar cea mai elaborată idee, dar, între diferite teorii, aceasta a dus la cea mai mare 
reacţie. Profesorul arheolog László Gyula a fost cel care a elaborat această teorie, care a ajuns la această ipoteză 
de-a lungul cercetării arheologice a avarilor. După el, al doilea val al avarilor ajunşi în Bazinul Carpatic (680) nu 
era format din turanici, ci din populaţie maghiară, iar aceştia au supravieţuit până la descălecatul maghiarilor lui 
Árpád (895-900).

Ca un prim pas, s-a reuşit separarea materialului arheologic al populaţiei venite cu „al doilea val”. Apoi, după 
descoperirea parţială a necropolelor, s-a constatat că descoperirile „avarilor târzii” şi ale maghiarilor lui Árpád se 
completează teritorial, iar ambele teritorii, în epoca arpadiană, sunt maghiare ca toponime şi ca populaţie. 

Numele maghiarilor cunoscut în limbi străine (Ungaren, Hungarie etc.), care provine din onugrică (=zece tri-
buri, numele alianţei tribale bulgaro-turce), face, de asemenea, referire la relaţia apropiată dintre nomazii veniţi în 
680 şi maghiari. Teoria descălecatului dublu este susţinută şi de concepţia legată de locuirea din Etelköz pe care o 
cunoaştem deja: astfel, maghiarii deja la sfârşitul secolului al VII-lea au pus piciorul acolo.

Nu există dovezi scrise. Însă izvoarele istorice pot fi interpretate şi după concepţia lui László Gyula. În prezent 
apar noi necropole avare târzii, în care s-au înmormântat şi în epoca arpadiană: aceasta sugerează o locuire conti-
nuă. Însă din descoperirile arheologice este greu de stabilit ce limbă vorbeau oamenii care ni le-au lăsat. Astfel că 
şi în prezent continuă dezbaterea în istoriografie în legătură cu teoria descălecatului dublu.

Descoperiri din epoca avară târzie  
Nyék
Megyer
Kürt
Gyarmat
Tarján
Jenő
Kér
Keszi
Varsány
Tárkány
Secui 
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Populaţie maghiară

Populaţie maghiară rară

Populaţie slavă

Populaţie slavă rară

Colonizarea maghiară in secolul XII

Teritoriu nelocuit

Situarea necropolelor ava-
re şi din epoca descăleca-
tului în Bazinul Carpatic

Ce caracteristică se 
poate observa între 

înmormântările celor 
două populaţii? Compa-
raţi situarea locurilor de 
înmormântare cu harta 
etnică din secolul al XI-
lea! [r]

Relaţiile etnice în Ungaria în secolul 
al XI-lea

Ce popoare trăiau în Ungaria 
secolului al XI-lea? Numiţi 

teritoriile locuite de ele! Ce ca-
racteristici geografice au aşezările 
anumitor popoare? Cum marchează 
harta teritoriile cu populaţie ames-
tecată? În ce măsură s-ar schimba 
imaginea formată dacă pe hartă nu 
ar figura zonele nelocuite? [r]

20
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40. De la aşezarea în Pannonia până la întemeierea statului

INCURSIUNILE Maghiarii nomazi – ca orice popor 
nomad – deja din ţinuturile de locuit mai timpurii au 
pornit expediţii împotriva vecinilor lor. Aceste incursi-
uni au avut un rol şi în pregătirea descălecatului. După 
obţinerea Bazinului Carpatic, incursiunile au continu-
at aproape anual. 

Cel mai des, maghiarii atacau spre vest. De cele mai 
multe ori ţinta lor era Italia de Nord, Bavaria, Saxonia. 
Însă, cu trupele lor călare ce se mişcau rapid, au ajuns 
în Italia de Sud, în Franţa, au trecut chiar şi Pirineii. Au 
pornit atacuri şi spre sud, împotriva Bizanţului.

Scopul principal al campaniilor militare a fost ob-
ţinerea de pradă. Maghiarii au prădat, în primul rând, 
bisericile bogate, mănăstirile, au luat aur, argint şi ţesă-
turi scumpe. Au luat o mulţime de prizonieri. O mare 
parte dintre ei i-au vândut ca sclavi, sau şi-au crescut 
numărul servitorilor.

Succesele incursiunilor se datorează, în mod decisiv, 
fărâmiţării statelor cu sistem vasalic. Datorită luptelor 
interne nu au putut să se apere cu succes. Frecvent, 
armatele maghiare au sosit „la comandă”: au fost folo-
siţi de câte un domnitor sau conducător de provincie 
pentru slăbirea duşmanilor. În succese a avut un rol 
modul de luptă nomad, neobişnuit pentru occidentali. 
Atacurile violente ale trupelor maghiare disciplinate, 
retragerile mimate au destrămat formaţiunile vestice 
indisciplinate, Ie-au înfrânt sistematic.

Atacurile maghiarilor i-au făcut pe occidentali să se 
unească. Henric I (Păsărarul), suveranul saxon, a cum-
părat pacea de la maghiari prin plata de tribut, iar liniş-
tea a folosit-o pentru a-şi regrupa forţele. Mai târziu a 
refuzat plata tributului şi cu armata sa de cavaleri grei 
cu potenţial de luptă, în apropiere de Merseburg, i-a 
învins pe maghiarii atacatori (933). Expediţiile de pra-
dă au mai continuat o vreme, dar fiul lui Henric, Otto 
I (cel Mare) i-a învins pe maghiari decisiv la Augsburg 
(955), ceea ce a marcat stoparea incursiunilor vesti-
ce. 

SOCIETATEA MAGHIARĂ ÎN SECOLUL AL X-LEA 
Din cauza izvoarelor lacunare putem prezenta două 
tipuri de structuri sociale. Putem presupune şi că des-
trămarea structurii tribale nomade era încă într-o fază 
incipientă, adică societatea se împărţea în grupul că-
peteniilor tribale şi grupul luptătorilor liberi. Conform 
acesteia, mulţimile de păstori nomazi înarmaţi luau 
parte la incursiuni în speranţa unei prăzi. Nu se poate 
exclude nici că maghiarii trăiau deja într-o societate 

tribală în destrămare (seminomadă): deja s-a format 
grupul de însoţitori înarmaţi (iobagi) care asigura pute-
rea căpeteniilor tribale – căpeteniilor de ginţi (belşug), 
iar pe lângă ei mulţimile oamenilor liberi împinşi tot 
mai mult în postura de servitori (lipsă). În această situ-
aţie armatele ce făceau incursiunile erau formate din 
şefii de trib şi grupul de însoţitori militari. Iar scopul 
expediţiilor de incursiune era chiar obţinerea bunurilor 
necesare întreţinerii însoţitorilor înarmaţi.

OPERA LUI GÉZA ŞI ŞTEFAN: ÎNTEMEIEREA STATU-
LUI După oprirea incursiunilor, maghiarimea a ajuns 
la un punct de răscruce. Una dintre posibilităţi o re-
prezenta soarta popoarelor care şi-au menţinut modul 
de viaţă nomad (huni, avari): după o scurtă strălucire 
fărâmiţarea, nimicirea. A doua posibilitate: alipirea la 
Europa feudală, creştină care era în formare, organi-
zarea regatului maghiar creştin. Aceasta putea asigura 
supravieţuirea. 

În fruntea uniunii de triburi se aflau două persoane 
(principi). Oamenii de ştiinţă se contrazic dacă Árpád 
a îndeplinit funcţia de kündü sau pe cea de gyula. E 
cert că după moartea tovarăşului său (Kurszán, 904) a 
încetat dubla domnie. Conducerea a ajuns în mâinile 
lui Árpád şi a urmaşilor săi. Sărăcia izvoarelor nu per-
mite reconstruirea exactă a evoluţiei puterii princiare 
în anii de după descălecat. Descendenţii lui Árpád au 
urmat unul altuia după ordinea de moştenire nomadă. 
Întotdeauna cel mai în vârstă dintre membrii bărbaţi 
ai neamului moştenea puterea (seniorat). Astfel a ajuns 
în 972 în scaunul princiar Géza, strănepotul lui Ár-
pád.

De numele lui Géza se leagă distrugerea pe cale ar-
mată a puterii căpeteniilor de triburi. Principele, con-
ştient de scopurile sale, a urmărit şi prin căsătorii întă-
rirea puterii sale. S-a căsătorit cu Sarolta, fata lui Gyula 
din Ardeal, obţinând astfel sprijinul părţilor estice. 

Ţinând cont de situaţia politică schimbătoare a ţării 
sale şi de întărirea puterii vecinilor creştini, a încercat să 
prevină posibilele atacuri dinspre Vest. În 973 şi-a tri-
mis delegaţii la Otto I (cel Mare), împăratul Imperiului 
Romano-German, în Quedlinburg. A cerut împăratu-
lui, pentru poporul său, oameni care să-i convertească 
la creştinism. Compromisurile au adus rezultatele aş-
teptate. A reuşit să obţină pentru fiul său, Vajk, Sfântul 
Ştefan de mai târziu, ca soţie pe Gizella, prinţesa ba-
vareză. Prin prinţesă, dinastia arpadiană a ajuns să se 
înrudească cu familia conducătoare imperială (dinastia 

Incursiunile au fost campanii de obţinere a prăzii. Succesele lor au fost posibile datorită fărâmiţării statelor moştenitoare 
ale Imperiului Franc destrămat. Întărirea Imperiului Romano-German a pus capăt expediţiilor.
La sfârşitul secolului al X-lea supravieţuirea pentru maghiari a însemnat adoptarea creştinismului, alipirea la Europa 
feudală.
De numele căpeteniei Géza se leagă ruperea puterii şefilor de triburi şi începerea adoptării creştinismului.
Opera lui Géza a fost încheiată de Sfântul Ştefan. Odată cu obţinerea puterii, cu punerea bazelor bisericii catolice şi a 
administraţiei a legat ţara de Europa creştină.
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saxonă). Cavalerii veniţi pe pământul maghiar împreu-
nă cu Gizella au întărit puterea principelui.

Deja la moartea lui Géza (997) mare parte din 
ţară era în mâinile dinastiei arpadiene. Însă, în inte-
riorul familiei, a apărut Koppány, unchiul lui Ştefan, 
cu pretenţii de putere în faţa fiului lui Géza. Ştefan, 
cu ajutorul cavalerilor străini, l-a învins pe Koppány, 
care s-a răsculat împotriva ordinii de moştenire intro-
dusă de Géza, astfel i s-a consolidat puterea. Situaţia 
s-a consolidat suficient pentru ca principele să soli-
cite titlul de rege care asigura o mai mare prestanţă. 
A primit coroană de la Papa Silvestru al II-lea, cu 
care, la cumpăna anilor 1000 şi 1001 Ştefan a fost 

încoronat. Ungaria a intrat în comunitatea regatelor 
creştine. 

Însă tânărul rege a trebuit să ducă noi lupte pentru 
ca întregul teritoriu al ţării să ajungă sub controlul său. 
Din Ardeal l-a alungat pe unchiul său dinspre mamă, pe 
Gyula. Apoi l-a învins pe Ajtony, cel ce stăpânea zona 
dintre Timiş şi Mureş. Cu aceasta, Ştefan a devenit sin-
gurul stăpânitor al întregului Bazin Carpatic. Autorita-
tea sa se baza pe domeniile sale ce reprezentau două 
treimi din teritoriul ţării – aceasta a fost baza funcţionării 
statului nou, feudal. În următoarele decenii, Ştefan a re-
alizat şi structura de stat maghiară şi – în strânsă legătu-
ră cu aceasta – a organizat biserica catolică maghiară. 

arhiva

iNCUrSiUNiLE
„(…) neamul maghiarilor, însetat de omoruri şi dorindu-şi 
lupta, îi surprinde pe creştinii ce încă căscau, deoarece pe 

mai mulţi i-a trezit săgeata înainte de strigături; iar alţii, care au fost înjunghiaţi în 
pat, nu au mai fost treziţi nici de gălăgie, nici datorită rănilor, deoarece le-a zburat 
mai repede sufletul decât somnul. Deci, şi de aici şi de acolo izbucnesc lupte crun-
te: turanicii, întorcând spatele, parcă ar fugi, au pus la pământ pe mulţi, cu săgeţile 
trase des. […] însă natura lor josnică nu a fost mulţumită de măcelărirea în aşa mă-
sură a creştinilor, ci, ca să îşi mulţumească furia perfidiei, străbat ţările bavarezilor, 
ale şvabilor, francilor şi saxonilor, distrugând totul. Nici nu s-a găsit nimeni care să 
le aştepte apariţia în vreun loc întărit cu mare efort sau de natură. Poporul de aici 
le-a devenit plătitor de tribut de-a lungul a câţiva ani.” (Din cronica lui Liutprand)

Prezentaţi modul de luptă al maghiarilor! Comparaţi descrierea lui Liutprand cu infor-
maţiile lui Leo cel Înţelept! Cui i se datorează succesele militare ale maghiarilor? Ce 

părere are autorul despre maghiari? Comparaţi imaginea maghiarilor cu afirmaţiile autorilor 
arabi şi greci! Ce factori pot influenţa părerea autorului despre un popor? [O]

„Credincios al lui Hristos, servitor al lui Dumnezeu, oh, Germinianus, imploră, 
rugându-te, ca acest bici pe care noi, nenorociţii, îl merităm, din mila Regelui Ce-
rurilor, să-l putem ocoli (…) te rugăm pe tine, deşi îţi suntem servitori mizerabili, 
apără-ne de săgeţile maghiarilor.” (Rugăciune bisericească din Modena, 924)

Descrieţi, ce efect puteau să aibă maghiarii care înfăptuirau incursiuni de pradă asupra 
locuitorilor oraşelor atacate? [O]

Imperiul Franc de Vest Regatul Burgund

Imperiul Franc de Răsărit Regatul Italian

C A L I F A T U L  
D E  C O R D O B A I M P E R I U L

B U L G A R

REG.
ASTURIEI

I M P E R I U L

B I Z A N T I N

I M P E R I U L  A R A B

Bizanţ

Merseburg
Augsburg

St. Gallen Principatul
maghiar

Maghiari

Incursiunile

Care au fost principalele direc-
ţii ale incursiunilor? Ce factori 

au contribuit la succesele campani-
ilor militare? Ce efect au avut expe-
diţiile de incursiune asupra Europei 
de Vest? Pe baza hărţii, arătaţi aces-
te efecte! [r]

Luptător maghiar trăgând cu arcul 
spre spate, pe o frescă din domul din 
Aquileia

Căutaţi Aquileia în atlasul isto-
ric! Ce drum important trecea 

prin oraş? Ce element tactic impor-
tant al modului de luptă nomad este 
redat în frescă? [r]
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105–224 korr6 33353 Töri 9 román.indd   218 19/11/09   21:15:52



Istoria maghiarilor până la întemeierea statului / 219

SOCiETaTEa MaGhiarĂ ÎN SECO-
LUL aL X-LEa

„(…) Au pus dintre ei un judecător, (…) ca el să 
judece asupra întregii armate, să decidă în cauzele 
dintre nemulţumiţi. Însă în aşa fel că dacă judecă-

torul ar lua o decizie fără măsură, comunitatea s-o poată retrage, declarând-o nulă, 
iar căpitanul şi judecătorul vinovaţi să poată fi schimbaţi când se vrea. Această tra-
diţie de drept a fost în vigoare printre huni, adică maghiari, până la căpetenia Géza, 
fiul lui Taksony. Deci până când maghiarii nu s-au botezat şi nu au devenit creştini, 
în tabere, mesagerii cu astfel de cuvinte îi chemau pe maghiari la arme: cuvântul lui 
Dumnezeu şi a poporului maghiar este că în această zi, în acest loc, toţi să apară 
punctual, înarmaţi, şi acolo să asculte sfatul şi ordinul comunităţii. Iar cel care fără 
motiv întemeiat ignoră ordinul, acela era tăiat în două, conform legii scitice, sau 
îl declarau în afara legii, sau îl puneau în slujba comunităţii. Un zid de despărţire 
între maghiar şi maghiar puteau ridica doar astfel de păcate şi încălcări. Iar, altfel, 
cum toţi maghiarii se trăgeau dintr-o mamă şi un tată, cum am putea spune despre 
unul că e nobil, dacă nu doar prin condamnarea unor astfel de greşeli au ajuns în 
servitute (…)” (Kézai Simon, Gesta Hungarorum)

principe şi căpetenii de triburi 

războinici

neamuri ce servesc

(agricultori, păstori,

şoimari, fierari … etc.)

principe şi căpetenii de triburi 

însoţitorii principelui

poporul de rând liber

servitori/sclavi

lib
er

i
se

rv
ito

ri

Expuneţi, ce schimbare din so-
cietate şi în organizarea statu-

lui este evidenţiată în mod particu-
lar în cronică! Prin ce justifică apa-
riţia diferenţierilor sociale? În istoria 
cărui popor am mai întâlnit un izvor 
care descrie schimbări asemănătoa-
re? Căutaţi izvorul în manual! [r]

Societatea maghiară în secolul
al X-lea

Pe baza tabelului, caracterizaţi 
structurarea societăţii maghia-

re! Care este diferenţa între cele 
două structuri sociale prezentate? 
Pe baza textului din manual numiţi 
cele două structuri sociale! [r]

K O
P P Á N

Y

IM
PE

R I
UL

 R
OM

ANO-G
ERMAN

P E C E N
E G

I

MARELE PRINCIPAT

 DE K IEV

REGATUL

POLONEZ

R E G A T U L

C R O A T

IMPERIUL

BIZANTIN

Strigoniu

Fehérvár

1003

1003
1008

TERITORIUL

LUI  AJTONY

TERITORIUL

LUI  GYULA

Lupta lui Ştefan pentru putere

 Urmăriţi paşii în politica inter-
nă şi externă, făcuţi de Ştefan! 

Expuneţi relaţiile dintre măsurile de 
politică externă şi internă! [r]

OPEra LUi GÉZa Şi ŞTEFaN:
ÎNTEMEiErEa STaTULUi
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„În acel timp era la Cetatea Mureş un principe puternic pe nume Ajtony care s-a 
botezat în oraşul Vidin după ritul grecesc. Acesta îşi expunea în mod deosebit pute-
rea şi autoritatea. Apoi, avea şapte soţii, deoarece nu era perfect în credinţa creştină. 
Iar regelui Ştefan nu îi arăta respect în nimic, deoarece se baza pe armata soldaţilor 
săi şi a oamenilor săi nobili, asupra cărora domnea cu toată puterea. Avea nenu-
măraţi cai greu de stăpânit, fiecare herghelie avea un păstor separat şi, în afară de 
asta, avea gospodării şi curţi. A pus stăpânire chiar şi pe sarea regelui ce cobora pe 
Mureş, la locurile cu vad ale râului, până la Tisa, a pus vameşi şi paznici, şi vămuia 
totul. A primit împuternicire de la greci şi la Cetatea Mureş (Marosvár) amintită a 
ridicat o mănăstire în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, şi acolo a aşezat un abate 
cu călugări greci…” (Din legenda mai mare a Sfântului Gellért)

Sfântul Ştefan, cu însemnele de încoronare, pe mantia de încoronare. Pe mantia brodată de regina Gizella – realizată a fi haină de liturghie – se 
poate vedea singura reprezentare de epocă şi conformă cu realitatea a lui Ştefan

Enumeraţi însemnele de putere, vizibile pe mantie! (Amintiţi trei.) Comparaţi coroana lui Ştefan cu Sfânta Coroană de mai 
târziu! Care este principala deosebire? [r]

De ce a trebuit ca Ştefan să îl 
îndepărteze pe Ajtony, deşi şi 

el era creştin? În ce consta bogăţia 
şefilor de ginţi aşezaţi după descă-
lecat? Pe baza textului, evidenţiaţi 
pe ce se baza , în primul rând, pute-
rea lui Ajtony? Pe ce bază se poate 
stabili că autorul textului se afla de 
partea lui Ştefan? [r]

Fondate în preajma morţii Sfântului Ştefan

Teritorii catolice

Teritorii ortodoxe

Arhiepiscopie Episcopie Abaţie

P E C E N E G I  
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Â
N

I  

A
R

H
I E

P
I S

C
O

P I A  D E  S T R I G O N I U

ARHIEP ISCOPIA D
E S

AL
ZB

UR
G

AR
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ARHIEP ISCOPIA DE GNIEZNO
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E D
A

N
I )

PATRIARIH IA

DE AQUILE IA

ARHIEP ISCOPIA
DE SPL IT

M I T R O P O L I T  K I E V I A N

  D E  R I T  S L A V

PATRIARHIA BULGARĂ 

DE R IT  SLAV 

D E  E G E R

D E  S T R I G O N I U

D E  A R D E A L

D E  C E N A D

D E  B I H O RD E  V Á C

D
E
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D E  P É C S

D E  V
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D E  G
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Győr Strigoniu
Pannonhalma

Vác

Veszprem

Eger

Bihor

Kalocsa
Pécsvárad

Pécs

Cenad
Alba Iulia

Ungaria în epoca regelui Ştefan

Enumeraţi, prin înfrângerea cui şi-a asigurat Ştefan autoritatea asupra ţării? În timpul lui Ştefan, la ce religie s-a afiliat Ungaria? 
Cum oglindesc aceasta graniţele episcopatelor? [r]
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„(…) îţi dau ţie autoritatea de a răspândi cuvântul Domnului oriunde în ţara mea, îţi 
dau pe lângă tine însoţitori, care te vor servi zi şi noapte. Tu doar deschide-ţi gura 
şi aruncă în inima acestui popor sămânţa vieţii. (..) le ordon comiţilor mei ca să 
adune zeciuiala din cereale de la populaţie pentru ca tu să poţi trăi. Şi vreau să nu 
rămână nimeni care să nu plătească. Adică să nu sufere lipsuri în ceea ce priveşte 
cele pământeşti, doar exercitaţi-vă chemarea în servirea lui Hristos, în răspândirea 
cuvântului Domnului, în botezare şi în convertirea la Hristos a celor necredincioşi.” 
(Din legenda mai mare a Sfântului Gellért)

Ce a presupus preluarea creştinismului? Care a fost rolul statului în aceasta? [r]

Autograful regelui Ştefan

Citiţi de pe imagine numele 
regelui! Ce sugerează izvorul? 

Indicaţi, pecetea cărui suveran mai 
apare în acest manual? [r]

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

Dintre simbolurile de încoronare de astăzi (coroană, sceptru, mărul ţării şi mantia), doar mantia provine din epoca 
lui Ştefan. Sfânta Coroană care reprezintă şi statalitatea maghiară, nu este identică cu coroana pe care arhiepisco-
pul de Strigoniu a aşezat-o pe capul lui Ştefan. Conform ipotezei celei mai acceptate Sfânta Coroană cunoscută 
astăzi a fost realizată în secolul al XIII-lea, prin contopirea a două părţi, cea de jos grecească şi cea de sus latină. 
Originea coroanei şi chestiunea realizării ei şi astăzi este în focul discuţiei. Pe baza imaginii şi a cunoştinţelor 
noastre, expuneţi care ar putea fi punctele în dezbatere! De ce conflictul este atât de ascuţit? 

Şi în estimarea numărului maghiarilor care au venit la descălecat există importante deosebiri (vezi diagrama 
de sus). Nu avem date privind numărul pe triburi şi neamuri al maghiarilor. Istoriografia poate afirma cu siguranţă 
doar că erau mai mulţi decât autohtonii de aici, deoarece nu s-au contopit în populaţia slavă. Acei istorici care îi 
consideră pe maghiari nomazi presupun că erau 90-110 000 de persoane. Cei care presupun o societate semino-
madă vorbesc de o populaţie mult mai numeroasă, de 400-450 000 de persoane.

[milioane]1

0,5

mag
hia

ri

cei
 ca

re

tră
iau

 m
ai

de
vre

me a
ici tot

al

presupusul minim

presupusul maxim

Sfânta Coroană, simbolul statalităţii, şi două detalii ale coroanei: în centru coroana de sus, aşa-numită latină, iar în dreapta coroana de jos, aşa-
numită greacă. În ceea ce priveşte originea coroanei, s-au născut numeroase teorii, cu care ne-am întâlnit de mai multe ori

Căutaţi ce teorii legate de originea Sfintei Coroane sunt în circulaţie! Bibliografie: Dezbaterea dintre ingineri şi istorici (Mér-
nökök és történészek). História, 1984/3, p. 14–18; Váczy Péter, Coroana primului nostru rege (Első királyunk koronája). História, 

1988/4, p. 6.; Zsoldos Attila: Sfânta Coroană (A Szent Korona). História, 2ooo/5–6. p. 21-28. [C]

Numărul populaţiei din epoca descălecatului
(estimare)

Pe baza diagramelor, stabiliţi care a fost nu-
mărul maghiarilor în momentul descăleca-

tului! Căutaţi în manual acel fragment de izvor a 
cărei interpretare poate ajuta la deciderea credibi-
lităţii datelor! Care ar putea fi cauza aproximărilor 
diferite? Ce relaţii interne se pot stabili în datele 
tabelului? [r]
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Noi concepte istoriografice

Dintre conceptele istoriografice noi care apar în manual, cele însemnate cu asterix figurează şi în programa-cadru, deci şi în 
obiectivele examenului de bacalaureat. Considerăm drept noi şi conceptele/noţiunile deja învăţate în şcoala generală. Scurta 
definiţie a acestora, completările cu date despre personalităţile întâlnite în manual, axa cronologică şi date topografice le 
găsiţi accesând, de pe siteul editurii Nemzeti Tankönyvkiadó (www.ntk.hu) , siteul seriei Forrásközpontú történelem (Istoria 
bazată pe izvoare). 

Termeni legaţi de viaţa religioasă: apostol*, benedic-
tin, Biblia, biserică*, biserica catolică*, biserica ortodo- 
xă*, Brahmanism*, budism/buddhism*, calif*, călu-
găr*, Coran*, creştinism, dualism religios, episcop*, 
eretic, evanghelie, islam*, jihad, magie*, mănăstire*, 
Mesia, monoteism*, ordin*, Papă*, politeism*, profet, 
sfânt, Sfânta Treime, sinagogă*, sinod*.

Concepte legate de istoria statului şi dreptului: 
adunarea poporului, arhonte, censor, comitat*, 
comite*, conducere dublă*, consul*, dictator*, 
dominat*, drept de vot, eclesia*, formă de stat, gyula 
(jula), instanţa juraţilor*, împărat, ostracism*, polis*, 
principat*, republică, senat*, stat*, strateg*, tip de stat, 
tiran*, tribun al poporului*.

Termeni generali de istorie politică arheologie, bar- 
bar, democraţie*, deportare, despotism*, diasporă* 
epoca bronzului*, epoca cuprului, epoca fierului, 
etnic, evul mediu, faraon, feud*, feudalism, ierar-
hie, imperiu, incursiuni*, istoria antică, lege, legiu-
ne*, limes*, migraţia popoarelor, neolitic*, omul 

preistoric, oraş, ordinea de moştenire nomadă 
(seniorat)*, paleolitic*, patrie de origine, preistorie, 
principe, provincie*, relaţii vasalice, secui*, societate, 
triumvirat*, zeciuială*.

Concepte legate de economie: alodium*, agricultură, 
creşterea animalelor, colonizarea greacă, comerţ, 
cules, cultivarea pământului, diviziunea muncii, 
economie bazată pe irigaţii, explozie demografică, 
latifundium, monedă, monopol, nomad, nomadism*, 
piaţă, robotă*, vamă, vânătoare.

Concepte legate de societate: aristocraţie*, castă, 
cavaleri, client, colon*, demos*, economie de templu, 
familie mare, ginta*, hiloţi, iobag*, ordin cavaleresc*, 
ordin senatorial*, patrician*, plebe, plebeu*, proletar, 
riverani, sclav, trib*.

Concepte legate de istoria culturii şi modul de viaţă: 
amfiteatru, elenism*, filosofie*, gladiator, hieroglifă, 
Homo sapiens*, mitologie, mumie, piramidă, scriere 
cuneiformă, scriere pictografică, scriere silabică, 
ziggurat.
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