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PREFAŢĂ
De două-zeci şi cinci de ani, Istoria se învaţă in Liceiele noastre
din «<Compendiul»> tradus de D. P. Cernătescu după Duruy, din «Manualul» prelucrat de 1. Meşotă după Piitz, şi din <Elementele» prelucrate de I. Mandinescu. Am socotit că este timpa intreprinde publicarea unui «Curs Complect» de Istoria Universală. Trebuia să aleg inire sistema franceză care pune in mâna elevilor șepte volume de peste
cinci sute de pagine şi intre cea germană care li dă Manuale scurte,
impunând Profesorilor indatorirea a face. desvoltările cuvenite. Am ales pe cea franceză ; pentru că elevii Liceielor noastre sunt in marea
lor majoritate
a se absenta

esterni şi foarte adessea nevoiţi, din deosebite motive,
de la scoală, și am voit ca, in asemine imprejurări, car-

tea insaşși să li dea mijlocul a şi putea pregăti lecţiunile cât se va
putea mai bine. Am aratat, prin numeroase note, isvoarele istorice ;
și am

făcut

aceasta,

mai

cu samă,

pentru acei

din elevi

cari

au

să

remână numai cu Istoria invățată in Liceu,
Pentru volumul de față ne am servit, intre altele, de Histoire
Ancieune des peuples de l'Orient de G. Maspero şi de Histoire Au-

cienne de P Orient de Fr. Lenormant

şi E. Babelon (6 vol. in 8%.

0

spunem aceasta, pentru că dorim, mai cu samă, ca această carte să
remână o carte cinstită, şi ca lucrările acelor invățaţi să fie intrebuintate pentru desvoltarea cestiunilor din Manual.

Ca şi la Istoria Grecilor, am urmat sfatul eminentului Profesor și
Critic D. “Titu Maiorescu : am pus in frunte o listă a principalelor publicațiuni relative la materia tractată pentru ca. elevii, de timpuriu,
să se familiariseze cu cele mai insemnate isvoare şi lucrări ale eru-

dițiunei contimpurane.

8 Noemvrie

1891.

Isvoarele

Istoriei

Orientului

Istoria popoarelor resăritene se face astăzi după monumentele
remase de Ja dinsele, Aceste monumente sunt publicate. Multe din ele
sunt traduse. Dăm aice publicaţiunile cele înai importante asupra Vechiului

Orient.
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Diimichen.
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Monuments of Nineveh.

Place.

Ninive

Sarzec.
Delitzsch,
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Le Bouddha

Senart.
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Avesta.

Origine

orientaux,

du Zoroastrisme.
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I.

EGIPTUL

1.

Geografia

INAINTE

DE

Egiptului.

ISTORIE.

Fluviul

Nil.

Egiptul este o făşie ingustă de pământ udată de cătră fluviul Nil
şi mărginită la apus cu lanţul de munti numit Libyc, iar la resărit cu
lanţul Arabic. Intre aceste două şiruri de munţi se
mânt vegetal, foarte roditor din pricina inundaţiunei

intinde
Nilului.

un păCel din-

tăiu istoric care a călătorit prin Egipt, grecul Herodot (viacul V a.
Chr.) zice că Egiptul este un dar al Nilului. In adevăr, dacă nu ar
fi acest fluviu, Egiptul s'ar preface intrun deşert năsipos ; pentru că
ploaia este un fenomen foarte rar in această regiune și soarele arzător al Africei lar usca cu desevârşire. Nimic mai trist de cât țara Egiptului in luna

lui Maiu Și inceputul

lui Iunie.

Vântul

Khamsin

timp

de patruzeci de zile bate necontenit despre mează zi şi aduce o cantitate enormă de năsip foarte fin, care acopere totul in Egipt. Ori ce
Vvegetațiune se pare că incetează ; pănă şi arborii sunt acoperiți cu o
pătură

de năsip.

Cătră

solstițiul

de vară

incepe

a bate un vint despre

nord, care recoreşte atmosfera şi dă inapoi 'deşertului
parte din pulberea

ingrămădită

in luna

precedentă,

cea mai
|

|

Odată cu acest vint Nilul incepe a veni mare *) ; mai intăi apa sa
*) Toată natura, strigă de bucurie. Barbaţi, copii, turme
selbateci, se aruncă in apele recoroase ; latele lui valuri aduce

.

mare

de boi
bănci

de peşti a cărora solzi se par de argint, pe când paseri de colori deosebite se adună in stoluri deasupra. Și această serbătoare a creaţiunei nu se mărginește la ordinile cele mai inalte ale creaţiunei. In momentul când năsipul devine umed la apropierea apelor roditoare, el

2
| devine

verde,

din pricina apelor stătătoare din lacurile prin care trece;

in câteva zile apa ajunge din ce in ce mai tulbure, pănă se face roşie ca sângele. Atunci ea e foarte bună de băut. Nilul se revarsă peste
malurile sale și acopere tot pământul Egiptului ; pentru aceasta
oruşele-şi satele sunt construite pe inălțimi naturale sau artificiale
. Cătră
equinoptiul de toamnă apele incep a se retrage și, la începutul
lui

Decembre,

i
Cum

Nilul

reîntră

in albia

sa.

Revarsarea apelor Nilului nu numai a udat pământul
Egiptului.
se intâmplă numai cu rari fluvii de pe suprafaia
globului pă-

- mântesc,

Nilul aduce un mâl. foarte roditor care acopere
intreaga tară.
incepe a se retrage apele, in acest mâl st
aruncă seminta, care:

Cum

e ingropată in pământ de picioarele numeroaselor
turme ce se poartă
pe pământurile semănate. Peste trei luni
incepe săcerea, şi de multe

ori,

se strînge

a doua

recoltă,

provenită

din

semintțile

scuturate

timpul celei dintăi. La sfirsitul lui Maiu
lucrarea pământului

tat ; grânele

sunt asigurate

in locuri ferite de

in

a ince-

inundațiune.

Din pricina revărsărilor periodice ale
Nilului, Egiptul a fost una
din acele țeri fericite in care omul șia
putut scoate cu mare inles-

Hire hrana sa de toate zilele. Pământul
nu are nevoie a fi arat;

mul n'a avui, nevoie să munciască
din gr eu pentru

cesare

pentru

traiu. În mâlul

adus

o-

a câştiga cele ne-.

de cătră. fluviu,

seminta aruncată
a dat roade bogate sub indoita
acţiune a umezelei și a căldurei
soarelui. Pentru aceasta Nilul şi
Soarele au și fost cele intăi zeită
ți ale

vechilor

Egipteni. *)

—
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1

se insuflețeşte și apar mil
ioane de ins
fis şi la Cairo cu câteva
zile inainte de solstițiul de
vară ; ea ajunge
napoi spre equinoptiul de toamnă
|
.

de iarn

interval s'au făcut semânătur ă, Nilul a reîntrat in albia sa. In acest
ile şi s'au terminat odată
(Osburn, The monumental
cu inundația. »
history of Egypt, |, 9—14)
„%)
«Salutare, Nilu

le, tu care te ai aratat
pe acest pământ, si care
ca să dai Egiptului viaț
ă ! Zeu ascuns, care
nericul in ziua când ți
aduci intuplace să 1] aduci, udător
le a creat soarele ca,
al
ierb
uril
or pe care
să dea viață tuturor
dobitoacelor...
griului, producător al
Creator al
orzului, el perpetuă dur
ata templelor ; repaos
degetelor este lucrarea
al
lui pentru milioane
VII in pace

de nenorociţi. Când sca
Zen :.. cer cad cu faţa
de
in
tul se umple de veselie... jos, oamenii slăbesc... Când creste pămânEI
adu
ce
pro
visiuni delicioase ; el
toate lucrurile bune. Dom
crează
nul bucatelor plăcute,
alese ; numai lui se

3

Egiptul mai are incă și un alt dar. În ori ce parte a lumei, plugarul

nu

ştie

se

are

să

scoată

din

puse la o mulţime de primejdii.

munca

sa,

semănăturile

In Egipt agricultorul

fiind

es-

ştie esact care

are să i fie recolta anului. Când Nifometrul *) arată că inundația a fost
mică atunci, este sigur, recolta are să fie slabă ; dacă, din cuntra, Ni-

lul a adus

mult mâl, atunci recolta are să fie foarte bună.

mare,

inainte

mai

de

a şi face

sămănăturile,

Prin

ur-"

agricultorul știe cât are

să scoată din o bucată de loc și iea măsuri.
Pe lângă aceasta, Egiptul mai oferia locuitorilor: sei siguranta in
contra dusmanilor. Cataractele "Nilului spre mează-zi ; deşertul care se
intinde dincolo de catena Libycă și Arabică ; marea spre mează noapie,
opriau ori ce năvălire a popoarelor străine. Trăind prin urmare în-

tr'o țară unde se putea nutri foarte uşor ; aparat contra. dușmanilor ;
cu puţine griji in ceia ce priveşte locuința şi inbrăcămintea, omul a
putut foarte de timpuriu să se ridice, in Egipt, la o treaptă de desvoltare ; pentru aceasta, in starea actuală a cunoştinților istorice, pu= “

tem afirma că Egiptul este cea intăi țară civilisată din lumea vechiă.
EI este civilisat intrun timp când ceia altă parte a omenirei era cufundată

in- intunericul

barbariei ; mai

mult incă, in istoria vechiă a E-

giptului, găsim oi cele intăi lumini și asupra inceputului
lor alte popoare din vechime **). |

istoriei. ce-

=
datoreşte, că sunt ofrande. El face să crească iarba pentru dobitoace ;...
el prepară sacrificiile pentru fie care zeu. Bună e tămâia adusă de

cătră

el.

El cuprinde

feri, ca să umple intrepositele, să um-

cele două

ple grănarele,-să pregătiască bunurile săracilor.» (bun cătră Nil).
*) «Nilometrul, zice Strabon, este un put zidit de piatră, pe malul
Nilului, in care apa se suie şi se pogoară după cum e și in fluviu, ceia
ce permite a se vesti cu siguranță. dacă inundarea viitoare va ajunge
la macsimum,

la minimum

a ereșterei -apelor.

sau la nivelul mijlociu

Pentru acest scop, s'a insemnat pe păreții puțului niște dungi
punzătoare

cu

şi cu alte 'nălțimi

creşterile normale

cores-

la care poate

a-

junge fluviul ; şi inspectori speciali comunică observațiunile lor celor
cari vor să ştie, pentru că ei ştiu cu mult mai inainte după semne
sigure data precisă şi importanța

inundaţiei viitoare... Nimic mai folo-

sitor pentru cultivatori, pentru că li spune câtă apă să pună in reseryă,
cum trebuie să se ingrijiască de iezeturi şi de canale, şi ce feliu de
precauțiuni trebuie să iea.»
*)

«Un

fenomen

curios,

zice li

Renan, are

să se petreacă în cri-

_tică. Egiptul va fi in curind ca un feliu de far in mijlocul nopiii pro- ;
funde a celei mai indepartate anticităţi. 'Tecstele egiptene devin cele

4

DE aceia și istoria lumei vechi se incepe cu
istoria Egiptului.
Multe viacuri Egiptul a fost acoperit cu apă.
Marea acoperia

toată partea care s'a numit mai pe
urmă Delta şi se inainta mult spre
mează-zi. Aceasta a ţinut pănă când Nilul
aducând mâl] neincetat, a.

” silit marea să se retragă și a inalțat
solul Egiptului. Nilul dar a creat.
Egiptul și 1 întreține pănă in ziua de astăzi.
Ni este foarte greu a determina epoca
când a inceput cultura egipteană. Un lucru insă este sigur : ea
este foarte vechiă. Avem o inscripțiune

inainte de anul

4000

a.

Chr. In acea

inscripțiune

el pentru ca

cu

şese mii

ani

un

rege
zice că a reparat templul care se află
la picioarele marelui Sfines, templu care cădea de vechime. Acest templ
u esistă pănă astăzi și este unul
din cele mai insemnate edificii clădite
de mâna omului. Când a trebuit.
să fi

fost construit

de

in

urmă

să aibă
nevoie de reparațiune ? Chiar şi
marele Sfines e sculptat inainte de
anul 5000 a. Chr. Dar acest monument
presupune o artă foarte inain“tată. De sigur
că a trebuit să. treacă

mii de ani de la incepu

turile architecturei şi sculpturei egiptene, pănă
la sevârşirea acestor monumente.
Pe lingă noțiunile asupra vechimei
civilisațiunei egiptene trase
din monumente, mai avem unele
indicaţiuni care ne due aşa de de-

parte că mintea noastră remâne uimită.
S'a constatat că Nilul depune,

in termin de mijloc, mal in grosime

metri

intr'o

miie de ani. S'au

făcut

de un metru şi două zeci

mai

multe

centi-

sondajein solul FEgip-

tului ;s'a scos hîrburi de oale și cărăm
idă de la o adincime de doui
sprezece

metri. După mai multe sondaje și săpătu
ri, făcute in deosebite locuri, resultă că omul a inceput
a se civilisa in Egipt mai inainte.
„de anul Zece 'Mii inainte de
Christos.
|
In tecstele egiptene, Egiptul se numeș
te em sau Kemi csia ce
insamnă «Cel Negru» sau «Pământul
Negru.» Solul Egiptului se deosebește in adevăr, prin coloarea sa
neagră. Pământurile libyce se numiau 'Teser sau «Țara Roșie, pămân
t ars de soare. Egiptul se mai
numia şi Tameva «Țara inundațiun
ei »
a
La inceput Egiptul se impărția
in două părți mari: Egiptul de
«Jos sau țara de la nord (To-mihi)
cu Delta, Și Egiptul de Sus sau tara,

de la sud (To-risi), Mult mai târziu,
el s'a impărțit in trei : Egiptul de

+ mai

vechi

documente

" ţermul Mediteranei.»

ale istoriei

Asiei Anterioare

și a lumei

de

pe

.

5
jos cuprinzind Delta Nilului ; Egiptul de mijloc sau Heptanomida

giptul de sus sau Tebaida.

şi E-

|

Pe lîngă această divisiune in trei, Egiptul se mai impărția in
Nome. Numărul acestor Nome a variat in deosebite timpuri. Scriitorii
greci şi romani, spun că erau treizeci şi şese ; pe când listele egiptene

ni dau

patru-zeci

şi patru.

Aceste

Nome

nu

erau

numai

niște

simple divisiuni administrative. Ele şi aveau centrul lor politie şi religios, și erau. o dovadă că la inceput Egiptul a fost impăriit in 0.
malțime de state mici, pănă când sa putut face unitatea națională,
care n'a fost inse nici odată deplină.
Vechiul Egipt avea o mulțime de cetăţi infloritoare, intre care
mai

insemnate

erău

:

-

) In Egiptul de sus: Abu (Elefantina), Suanu (Sena). insula
Laul; Mite, Debu (Eafu) : Apit, Tapit sau Teba «locuinţa lui Ammon-ha,

regele

zeilor

şi

creatorul

lumei,.

Diospolis

Magna

i se

zicea pe timpul Romanilor. «Originea ei se pierdea in noaptea timpurilor. In timpul strălucirei sale, ea se intindea pe amindouă ma-lurile Nilului, de la piciorul catenei libyce pănă ta catena arabică.
Capitală a Egiptului

sub nouă

dinastii consecutive ; căzută apoi;

cu-

prinsă şi pradată de cătră dușmani, ea fu distrusă de cătră un cutremur de pământ in viacul al [il a. Chr. Pe ruinile ei s'au ridicat o
mulțime de sate care subsistă şi pănă astăzi : Luesor și Karnak pe
malul drept ; Gurnah, Medinet- Abu, Deir-el- Bahai, pe malul sting ;»
apoi veniau Qubhi (Coptos), Tantarir (Denderah), Abudu (Abydos)
«vestită ca- cetate sfintă» ; in apropiere de această cetate sa fundat
mai pe urmă Ptolemais.
b) In Egiptul de mijloc, de la Abydos şi pănă la Memifis, se aflau următoarele cetăţi : Hermopolis, una din cele mai vechi cetăţi din
Egipt ; Crocodilopolis.
€) In Egiptul de jos, Memfis «cetatea lui Ftah;, Hacuphtah,> de
la care Grecii au născocit cuvintul de Egipt, una din cele mai puternice cetăţi ale Egiptului. Ea se alcătuia din cetatea. vechiă, Zidul-Alb,
in care se afla templul cel mare a lui Ftah. Micşurată.
prin fandarea
Alesandriei, intemeiarea

Cairului i a dat ultima lovitură.

Cătră viacul al

XIII-lea d. Chi. ea era numai o ruină impunătoare. «Cu toată intinderea, nemărginită a acestei. cetăţi şi anticitatea indepărtată la care se
Suie... remăşițile ei oferă incă spectatorului o intrunire de minuni care,
Y

G -

„

confundă inteligența, şi pe care omul cel mai eloquent in zadar sar
pune'să le descrie... Pietrele care provin din dărâmarea edificiilor um=
plu toată suprafaţa acestor ruine. Ruinile Memfisului ocupă 0 jumătate zi de cale in toate -direcţiunile.» Ast-fel scriia despre această cetate un geograf arab din viacul XIII-lea d. Chr. On de la nord (He„liopolis) una din capitalele religioase ale Egiptului şi scaunul
unei scoalede teologie, celebră in lumea intreagă. In fine, in Delta erau : Sas (Sais)

Khsou (Xois), Didu (Mendes) şi Tanis. Cetățile din Delta

nici

odată

vre o mare

insemnătate ; cu toate că erau

n'au

foarte

avut

vechi

Și

bogate, Fundarea, cetăţii Naueratis *) şi, mai pe urmă, a
Alesandriei
le a ruinat cu desevirşire,
De Egipt a făcut parte multă vreme bthiopia cu regatele Napata
şi Meroe.
-

$. 2.
Pănă

in

Isvoarele
viacul

nostru,

Istoriei
istoria

. Egiptului

7

Egiptului
se

făcea

numai

după

„câteva noțiuni cuprinse in scriitorii vechi, greci și romani
. Dar aceștia
au

visitat

Egiptul intr'un

timp

când

această

tară, și pierduse

de

mult

independenţa sa. Au remas entusiasmați de măretele
monumente de
care era plin Egiptul ; au capatat câte-va noțiuni false
de vechia istorie a terei, noțiuni transrhise prin tradițiune, şi ni
au descris pe poporul egiptean din timpurile aproape de Isus Christos.
Pentru aceasta
şi istoria scrisă după aceşti scriitori nu e adevărata istorie
a Egiptului. Grecii și Romanii au văzut monumentele egipten
e pline de inscrip-

țiuni ; dar

nu

și au

dat

osteneala a

le celi, pentru

că

ei credeau

că

ele cuprind numai cestiuni religioase.
La stirşitul viacului trecut, in urma espediiiunei
intreprinsă de
„cătră Napoleon Bonaparte, s'a publicat «Descrierea Egipt
ului»in care
monumentele

casiune

egiptene

erau

descrise, cercetate

și desenate.

s'a găsit la Rosetta o inscripțiune din sec. II a.

Cu acea o-

Chr. in două

*) Naucratis era odinioară singura cetate in
care era permis străinilor a. veni pentru comert. Dacă vre un
neguţitor intra pe o altă gură
-a Nilului afară de cea Canopică, trebuia
să jure că w'a intrat de bună
voie, și după acest jurămint, era dator să
plece
gura Canopică ; sau dacă vînturile 7] impedicau, cu aceiaşi corabie la
poarte măriurile la Naucratis. (Herodot, II, 179). era obligat să trans-

=
„d

limbi : greceşte şi in limba egipteană. Champollion, născut la .Figeac,
și alstudiă această inscripțiune ; află cetirea caracterelor hieroglifice
creat
s'a
invățat,
acestui
geniului
cătui o gramatică egipteană. Mulţemită
iunilor
inscripț
Egiptologia. adică ştiinta cetirei, traducerei. şi cercetărei
o civilisaţiune
egiptene. Descoperirea lui Champollion a aratat lumei
i: De Rougt,
Francesi
dinsul,
aproape necunoscută pănă atunci. După

Brugsch,
Mavistte, Muspero, Pierret şi alții ; Germanii :: Lepsius, Ebers,
de mari proDiimichen ; Englesii : Birch, Osburn, Bunsen, au făcut așa
la Egipteni
de
remase
grese că astăzi inscripțiunile şi toate scrierile

tă şi ştim, pănă
se cetese cu mare inlesnire; istoria lor ni este cunoscu
.
in cele mai mici amănunte, care era viata vechilor Egipteni

pline
Ei scriiau foarte mult. "Templele și monumentele lor sunt

de

istoria regilor, an cu
inseripțiuni ; unele din aceste inscripțiuni ni dau
representată prin
an ; istorie ilustrată, fiind că e nu numai scrisă, dar
istoria mortilor,
o mulțime de bas reliefuri; in mormintele lor găsim
din viata zilregi sau persoane particulare, cu representări de scene

conservat așa
nică ; iar in năsipul Egiptului, nesupus inundatiunei, s'au
cuvint s'a
drept
de bine manuscriptele şi obiectele lor de artă, că cu
noastre de cât in
zis că mai degrabă au să se strice ele in Museiele
timpul cât au fost ingropate in pământul Egiptului.
țeri după
Prin urmare suntem in stare astăzi a face istoria acestei
te sunt :
documente originale. Cele mai principale dintre aceste documen
e.
publicat
a) Monumentele egiptene, care în mare parte sunt
Camera lui
b) Listele de regi cuprinse in: Papirul din Turin ;
li aducea
el
cărora
“Tutmnes III in care se află o mulțime de regi
in care regele
sacrificii ; Masa din Abydos și” Masa nouă din Abydos
din Sal.Masa
;
sei
esorii
Ramses II sacrifică Ja o mulţime din predec
i şi
cinci-zec
sale pe
kavah in care un preut cinstește cu sacrificiile.
|
|
opt de regi.
un preut ec) Pe la jumătatea viacului UI a. Chr. Manethon,
ă. EI a, lucrat
giptean, a scris o istorie a Egiptului in limba greceasc
această operă,
re,
nenoroci
Din
după documente originale și autentice.

câteva fragneprețuită pertru noi, s'a. pierdut și ni au remas numai
cărţii sale,
mente din cartea invăţatului preut egiptean. l-a sfirşitul
Egiptului,
asupra
Manethon pusese o listă de dinastiile care au domnit
fie care dinaslistă complectă pentru că continea numărul regilor din
tie cu anii cât a domnit

fie care

rege. Adunând

anii

deosebiţilor regi,

g

ajungem la incheierea că cel intăiu rege al
Egiptului s'a suit pe tron
in anul 5004 inainte de Christos. Aceasta a
făcut pe unii invătaţi să

creadă

că dinastiile lui Manethon

nu

sunt

consecutive

şi că multe

din

ele ar fi contimpurane. Cercetările mai nouă
dau dreptate istoricului
egiptean. Este adevărat că de multe ori s'a
intâmplat ca in Egipt să

domniască,

in deosebite părți

ale

terei,

două

sau

chiar mai

multe

di-

nastii ; dar Manethon știia aceasta. EI a
trecut in lista sa numai dinastiile consecutive, pe acele care erau
privite ca legitime, Listele lui
sunt dar adevarate ; ele corespund esact
-cu cele alte monumente cunoscute ; şi descoperirile moderne confi
rmă, pe fie care zi, arătările
lui. Prin urmare opera preutului egipte
an este un isvor neprețuit pentru istoria Egiptului vechiu.
d) Scriitorii vechi ca Grecii Herodot,
Diodor, Strabon şi Romanul Pliniu sunt insemnati nu atâta
pentru istoria pe cât pentru moravurile: şi obiceiurile poporului egipte
an. Trebuiesc.
dar consultate.
e) Lucrările Egiptologilor moderni sunt
de asemine foarte important». Istoria critică, in feliul cum
se face astăzi, aruncă o lumină vie
“asupra istoriei celui mai vechiu pcpor
din anlticitate.
dură

Avem, prin urmare, de ajunse isvoar
e pentru a păși pe o scânsănătoasă la descrierea acelui
minunat Egipt care este, cum zice

E. Renan
“Vechiă, »

$. 3.

-<ca

un far strălucitor in” mijlocul intunericulu
i

Origina

Egiptenilor.
ante-istorice.

din

lumea

Timpaurile

Egiptenii credeau cu sunt autochtoni
in Egipt. Cărţile lor sacre
invălau că: «sub acțiunea de viaţă
dătătoare a razelor solare, mâlul
roditor depus de Nil, a făcut să nască
corpurile oamenilor.» %) După >
*) La inceputul tutulor lucrurilor
in Egipt şi aceasta din pricina temp , cei intăi oameni sau născut
eraturei fericite din, această țară
şi a proprietăţilor fisice ale Nilfh
ui, a. căruia ape naturalminte fecu
nde
şi producând de la sine deosebite
feliuri de alimente, au putut nutri
fără greutate pe cele intăi ființi
care au fost inzestrate cu viată.
In a=
devăr, rădăcina de papyrus, lotus
,
bobul din Egipt, şi multe alte plan
sunt o hrană potrivită cu natu
te
ra omenească. Este dar evid
ent că 'la
cea dintăi formaţiune a lumei,
Egiptul a fost tara cea mai favo
pentru -generațiunea oamenilor,
rabilă
prin constituțiunea escelentă a
solului
seu. (Diodor Siculul, 1, 10),

. ,

o altă versiune,

zeul Anum

pe când

a frământat argil și a făcut pe Egiptean,-

cele alte rase inferioare au fost făcute de cătră zei mai mici,
leșit perfect din mânile Creatorului, omul s'a stricat cu timpul, Pentru aceasta zeii lau pedepsit distrugând mai tot neamul omenesc prin

un potop. *) Aceste credinți
mea vechiă. Ele insamnă că
miserie in care trăia, simția
inceput, niște: timpuri fericite
şi de

moarte,

timpurile

le găsim mai la toate popoarele din luomul antic, in starea
de greutate şi de
o mângâiere a ȘI inchipui că au fost, la
in care era scutit de boale, de miserii

fericirei în paradis.

fie care popor se socotia superior celor
“născut din pământul sfânt a] patriei care
Știința modernă nu admite asemine
intăi timpuri ale Omenirei au fost timpuri
susține

că lumea

in trecut,

progresază

necontenit

După

cum,

de asemine,

alte, popor ales a zeilor sei,
i era aşa de scumpă.
credinți. Ea probează că cele
grele, de miserie și violență ;
şi, in loc de a pune

fericirea,

ea pune in viitor Viacul de aur spre care năzuieşte necon-

tenit activitatea omenească.
Știința dovedeşte că Egiptenii: au

”enit din Asia;

că mai inainte

de a inira in valea Nilului populațiunile care aveau să o stăpâniască
atâta vreme, mlaștinile pintre care curgea fluviul erau locuite de căiră o populațiune neagră. Această nenorocită populațiune a fost supusă de cătră noii veniţi. O parte au fost redusă in sclăvie ; foarte:
mulțiau fost ucişi ; iar unia și au părăsit patria lor. Cum că au remas unia in Egipt, aceasta se dovedeşte mai ales prin cultul anima“elor, cult pe care "1 găsim in, religiunea egipteană, religiune așa de
*) «Zis de cătră Ra cătră Nun (Abisul) :> Tu, mai marele zeilor,
din care sunt născut, şi voi, zei antici, eată oamenii cari s'au născut
din mine insu-mi ; ei vorbesc vorbe in contra mea ; spuneţi-mi ce aţi
face voi in o astfel de imprejurare; eată, am așteptat şi nu i-am o-

morit mai inainte de a fi auzit cuvintele voastre.>
«Zis de cătră zei: «Ca forta ta să permită, ca să fie loviți acești oameni cari urzesc lucruri rele, duşmanii tăi, şi ca nime (să. nu

mai remână dintre ei).
«Zeita

plecă

și omori

Ti

pe oameni

pe pământ.— »Și eată

că zeița

Sekhet, timp de mai multe nopti, a calcat in picioare sângele lor.> |
Zeului inse i părea rău că au remas câți-va oameni.
|
«Zis de cătră Ra: Eu trăiesc, dar inima mea s'a săturat de
a
mai fi. cu oamenii, şi nu i am distrus cu desevârşire. Nu i am distrus eu insu-mi.> (Cărțile :lui Tahout).
|
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pură ; cult care nu

poate

vechilor locuitori.

fi de cât un

fel de ultimă. concesiune făcută

|

ă

Egiptenii sunt veniţi din Asia. Cât va timp a fost discuțiune asupra locului pe unde au intrat ei in Egipt. Unia au susținut că ei au
trecut strimtoarea Bab-el-Mandeb ; s'au așezat mai intăiu in Etiopia și
pe urmă său pogorât pe valea Nilului pănă la gurile fluviului =). Astăzi
această intrebare nu se mai discută. E dovedică'
t ei au intrat pe la
istmul

de Suez.

In adevăr,

cele

mai

vechi monumente

ale Egiptenilor,

inceputurile artei şi ale serierei lor, sunt in Egiptul de mijloc. Cu
cât ne

inaintăm

spre mează-zi cu atâta monumentele sunt mai pertecte ; semn
că sunt mai târzie.
Inzestraţi cu calităţi superioare, noii veniti sau apucat
să facă

bună de locuit această minunată țară. Ei au inceput a face
iezeturi,
a regula cursul fluviului, a sapa canale pentru ca apa să se
distribuie |
in toate

părțile.

Fie care bucată de pamânt, pe care o inbunătățiau ast-

fel alcătuia o Nomă, stat independentcu legile și cultul seu.
Numai după
multe mii de ani, intreg pământul Egiptuluia fost locuit
; numai foarte
târziu a putut să se nască ideia de unitate națională, cu
un rege stăpân peste intreaga țară. Pănă când să ajungă la această
evoluţiune
istorică, Egiptenii, impărţiţi in mai multe state mici, au fost
guvernaţi

de cătră Preuţi, cari cărmuiau țara in numele Zeilor.
La inceputul,
dar, a Istoriei Egiptului găsim mai multe dinastii
divine, Egiptenii cre-

deau că acesta a fost un timp de fericire pentru țara lor. Strămoșii
din acele vremi erau nişte oameni foarte pioşi, Sasu-Hor (servitori
a
lui Hor). Conducătorii din acele timpuri au introdus cele intăi
legi și
ordinea in Egipt; au contribuit la buna starea poporului egiptean
; ai
sevârşit mari lucrări de utilitate publică ; au ridicat pe popor din
sta:
A

*) Ethiopienii spun că Egiptul e o colonie a lor...
Chiar solul
Egiptului e format din mâlul adus de cătră Nil... sunt
mari asemănări
intre obiceiurile și legile ambelor eri : regii ieau titlul
de zei ; se in-

grijesc

Egipt,
Egipt,
preuii,
urmau
cați în
pentru

mult

de îmormintări : scrisoarea

din Ethiopia

e chiar

acea din
şi cunoaşterea caracterelor sacre, reservată numai.
preulilor in
era familiară tutulor in Ethiopia. În ambele
țeri erau colegii de
organisate in acelaşi mod, și cei intrebuinţați
in serviciul zeilor.
aceleași regule de sfințenie şi de puritate, erau
rași şi inbraacelaş chip... Ethiopienii mai adăogiau multe
alte considerațiuni
a dovedi

că sunt anteriori Egiptului, şi pentru
a demonstra că
această tară era o colonie: de a lor. (Diodor
Siculul, III, 8)

-
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a forma două state:
rea de trib şi la adus, treptat, pănă la ideia de
mult bine acești
adus
fi
să
Egiptul de jos şi Egiptul de: sus. Trebuie
așa de mult și de
preuii poporului de oare ce domnirea lor a ţinut

vreme

ce au putut intipări ei atâta religiositate in

Fi au inființat cele

mai

multe

din Egipt;

cetăți

egiptean.

poporul

inventat

au

scrierea

incepe Istoria Eşi au pus fundamentele culturei egiptene. Când se
; fie care și joacă
giptului totul e regularisat «fie care e la postul -seu
rolul

cu acea perfecţie

mai inaltă admiratiune.»

care,

chiar

şi

in zilele noastră,

Partea mijlocie

a Egiptului

de

deşteaptă

cea

a

fost

sus

ah, Edfu, sunt cele mai
centrul principal a acestei epoce. Teba, Dender
ei egiptene.
vechi şi mai venerabile sanctuare ale religiun
să ne ocupăm cu istoria
După aceste zise, nu mai este nevoie

ști că Egiptenii impărdinastiilor din acest timp. Este destul numai a
tiau această
brelor celor

ilor si a UmSemi-ze,
in trei părti : dinastia Zeialor
pe nesirațite,
morți. Impărțire ingenioasă pentru a ajunge,
epocă

la dinastiile curat omenești.
de
Dece origină sunt Egiptenii ? Este greu

,
respuns la

această

se diferențiază din ce in ce
intrebare. Cu cât trece timpul omenirea
timpurilor, cu atâta dimai tare; dar cu cât ne intoarcem in cursul
ce in ce, mai mari. Egipteferințile dispar şi asemănările “devin, din

golful Persic. - Aceasta
nii au venit din Asia, și a nume de pe lângă
a de pe lingă acest
se dovedeşte prin faptul că ei numiau regiune
elementele religiunei lor.
golt : Țara zeilor, semn că de aice şi au adus
t de tipui semitic.
Tipul fisic ni arată un popor de rasă albă, deosebi
tă, putem zice că
Cu toate că cestiunea nu e incă pe deplin limpezi
care s'au numit pofgiptenii făceau parte din acel grup de-popoare
Semitice. Limba lor
poare Chamitice, inrudite de aproape cu popoarele
semitice ;. dar aceste
e o limbă a parte. Sunt asemănări cu limbile
Chiar acei istorici
asemănări se pot esplica prin” imprejurări istorice.
nevoițisă admită
cari susțin că Egiptenii sunt de rasă semitică, sunt
un popor

proto-semil ; adică

un

popor

din

-care s'au

tras, mai pe ur-

vorbă nu poate
mă, Semiţii şi Chamiţii ori Kușiţii. Se înţelege că nici
năm numai
fi de origina indiană a Egiptenilor, despre care menţio
de istorici
tă
sprijini
pentru că, intr'o vreme, această opiniune a fost
insemnați.

«În perioada, primitivă a istoriei Egiptului, preuțimea,

puternic

inițiatoarea poporului
constituită, depoşitară a principalelor cunoștinți şi
!
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“la
pra

viata

civilisatăşi
, asigurase pe nesimţite o domnire
absoluță asunaţiunei, care nu realisase incă unita
tea sa. Dar veni o zi când

suferită de clasa resboinică, fu sdrobită.
indrăznet „ ieșit din rîndurile acest
ei clase
și punându-se in fruntea ei, a intrunit
intreaga țară sub acelaş scepde cătră

tru,

ea;

când

un

a creat o putere

om

ereditară,

curat

toate, și a fundat o monarchie pe

H.

ISTORIA

politică,

militară

mai inainte de

ruinile puierei preuțești.»

EGIPTULUI.

Pe la anul 5004 a. Clir. un barbat origi
nar din Tevi, Egiptul de
sus, şi numit Mena a resturnat domnirea
preuților și a intemeiat regalitatea in Egipt. Monarchia intemeiată
de cătră el a ținut aproape
patru mii cinci sute de ani. In această
indelungată curgere de timp,
popor
ul egiptean

s'a transforma

t prin imigrarea de popoare nouă
; limba egipteană s'a schimbat cu totul ;
religiunea, scrierea, intreaga sa
cultură, nu e aceiași in cursul istoriei
Egiptului. De aceia cu drept cuvînt s'a zis că Istoria Egiptului € istor
ia mai multor popoare și că
limba

egipteană e o familie.de limbi.

e

Sa căutat a se pune oare care ordine
in această perioadă _indelungată și s'au propus două divisiuni
în Istoria Egiptului.
Unia o impart în : Imperiul vechiu (dina
stia I—XI): Zaperiul
de mijloc (dinastia XI pănă la invasiunea
Păstorilor) ; /nperiul Nou
(de la invasiunea Păstorilor pănă la cucer
irea Egiptului de cătră Perşi).
Această impărțire nu ține samă in de
ajuns de mersul Istoriei, nici
de transformările lăuntrice a' poporului
egiptean.
A doua divisiune e mult mai bună,
Istoria Egiptului sar impărți in următoarele perioade:
10 Perioada Memfită (de la I—X dina
stie) ; 2000 de ani.
2” Perioada Tebană (dinastia XI—
XX) impărțită in două părți:
a)
Vechiul Iuperiu Teban (dinastia XI—
XVI); 1200 de ani.
b) Noul Dmperiu 'Teban (dinastia
XVI—XX). 700 de ani.
3 Perioada Saită (dinastia XX—
XXX) care se imparte in două
prin cucerirea persană ;
a) Prima perioadă Saită (XAI—X
IVI dinastie) ; 600 de ani.
b) A doua perioadă Suită dinastia
(XXVI—XXX), 200 de ani.
Această divisiune ni aminteşte mai
bine, prin «un singur cuvînt,

4

această putere teocratică, greu
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viutările de centru și de influință, precum
Egiptului.
”

şi chiar mișcarea istoricăa

7

$ 1.

Perioada

Memfită.

Avem puţine cunoştinţi asupra lui Mena şi asupra celor întăi di-năstii. Aceasta se esplică prin anticitatea indepărtată in care au trăit
ei şi prin ura preuților, cari aveau in mânile lor știința și, prin urmare, şi istoria. Despre Mena ştii numai atâta că a fundat templul
cel mare a lui Ftah din Memfis, a regulat cultul zeilor şi a intreprins
câteva espediţiuni *). Preuţii ziceau că el a fost mâncat de un hipopotam. Cu toate aceste, memoria lui a remas scumpă Egiptenilor. Poate
listele regilor cuprind in frunte numele lui şi el a fost adorat ca zeu
pănă in cele de pe urmă timpuri ale Egiptului. Opera lui Mena a intimpinat

multe

greutăţi ; urmașii lui

au

fost nevoiţi, multă vreme,

lupte in contra deosebiţilor capi de Nome,
Se

independența.

zice că

cari voiau

Tetea, fiul lui Mena,

să-și

s'a ocupat

să

recapete

cu medicina

şi a compus o carte de anatomie ; sub Hesepti s'a alcătuito parte din
«Cartea Morților» şi cărți de . medicină. .
“ Regele Kakeu, din dinastia următoare, este insemnat ca legisla.tor ; urmașul seu Bainuteru a dat femeilor dreptul de .succesiune la
iron. O piramidă de la Sakkarah se crede a fi din timpul lui Kakeu ;

dacă se va dovedi aceasta, atunci pe acea vreme era, constituită sistema de scriere egipteană.
Cu dinastia III, Memfis ajunge capitala Egiptului. Aceasta insamnă că de acum inainte, a căzut cu totul autoritatea preuţilor. Din acest moment şi istoria Egiptului incepe a ni fi cunoscută, pentru că
mormintele

din acest timp

ni dau

o mulţime de amănunte asupra vie-

ţii Egiptenilor. Regii incep a fi cuceritori, și infringerea Libyenilor ni
arată că regii gin această dinastie şi indepliniau cu sfințenie misiunea

*) «Menes a fost cel intăiu rege al Egiptului și a zidit, după cum
spun preuţii, cetatea Memfis. Nilul, pănă pe fimpul lui, curgea de a
lungul muntelui năsipos care este despre Libya ; dar după ce a umplut
cotitura ce o forma fluviul despre mează-zi și după ce a construit o
iezetură

cam

o sută de stadii mai

sus

de Memfis,

Menes

secă

albie şi sili fluviul să curgă prin un canal nou, pentru ca să
distanță egală

de munţi.

Apoi

el construi

cetatea

unde indepartase fluviul.» (Herodot, II, 99).

chiar

in

vechia

fie lao
locul

de.
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lor. Dar dacă se ocupau cu resboaiele, ei nu neglijiau
partea culturală. Aşa regele 'Tosorthros este insemnat pentru că
sub el sa per-

fecţionat

scrierea

și lucrarea

Snevru este intemeietorul
nai ; începu

a esploata

pietreior.

dinastiei IV. EI cuprinse

minelede

aramă

”

peninsula Si-

de acolo ; zidi mai multe ce-

tătui pentru a ţine in respect populațiunile prădaln
ice din desert și fu
un rege așa de mare că, pănă la sfirșitul istoriei
Egiptului, el a fost
adorat ca un zeu. Urmaşii sei Cheops (Kuvu)
Chefren (Kawra) şi Mycerin (Menkera) se pot pune intre cei mai mari
regi ai Egiptului. Ei
sunt insemnaţi prin Piramidele lor. Aceste monum
ente colosale, inălțaie numai pentru a adăposti remășițile murito
are ale Faraonilor, ridicate cu multe sacrificii din partea poporului,
ni arată că, in timpul

dinastiei

IV, puterea

regală ajunsese

la culme ; că regele

putea

face

ori ce ar fi voit. De aceia. multă vreme
după dinşii, poporul e'giptean tot tinea minte suferinţile indurate
când cu inălțarea piramidelor. Cu

toate aceste

nu

este

adevărat

ceia

ce

se

spunea

că

ar

fi

fost nereligioşi *). Inscripţiunile remase de.la ei
dovedesc din contra ZE),
Din această epocă s'a găsit in pământ. o statuă
de lemn, admirabilă
ca lucrare de artă. «Cele intăi domnii din
dinastia IV sunt epoca
culminantă din istoria, primitivă a Egiptului.
Strălucirea. și bogăţia inDR
N III
AI
*)

«EI (Cheop

s) ordonă ca să se inchidă templele și opri
a se
mai aduce sacrificii ; apoi sili pe toti Egiplenii
să lucreze pentru din„sul. Pe unia i insărcină să scoată blocuri
din carierele din catena arabică pănă la Nil: blocurile puse in barcă, el
ordon
ivagă pănă la catena libycă; Ei lucrau câte o sută ă la alții să le
de mii de oameni
care

se schimbau

tot Ja câte

trei luni. Timpul

cât

a suferit poporul
se impărți in chipul următor: zece ani pentru
constr
uirea soselei pe
„Care se trăgiau blocurile; lucrare, după părere
a mea, cu puţin mai
pre
jos

de cât piramida ; s'a intrebuințat

dar zece

ani peniru construirea acestei soşele şi a camerelor de sub
pământ, sepate in stânca
pe care se 'nalță piramidele... Caţ despre
piramidă, s'au intrebuințat
două zeci de ani cu făcutul ei ; ea e patru
nghiu
are opt plețhre (246* 64) la basă şi o inălți lară şi fie care lature
me egală; totul e făcut
din stînci cioplite şi perfect potrivite :
nici o piatră nu :e mai mică de
irei-zeci de picioare.» (Herodot, II, 124).
|
*%) «IHor cel viu, vegele Egiptului (Kuvu),
de viața dătătorul, a
găsit templul Isidei, regulătoarea, pirai
dci, lîngă templul Sfinesălui...
Imstriind donațiunea sa pe o stelă, el i a
dat din nou un apanagiu ;
a reconstruit sanctuarul ei de piatră, și
a găsit pe aceşti zei in templul seu.> (Inscripțiune a unei regine).
|
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terioară

a țerei

se pare

că au

fost nemărginite

sub

acești

principi,și

sunt dovedite prin minunatele lor construcțiuni.»
|
Regii din dinastia V au continuat opera inaintaşilor lor. Ei au
purtat resboaie in contra, populatiunilor nomade din Asia ; au construit
piramide ; au reparat temple şi au intemeiat cetăţi nouă ; cu un cuvînt, Egiptul n'a căzut intru nimic din starea de inilorire in care se
aflase sub dinastia precedentă.-|
“
|
Cu dinastia următoare, reşedinţa se mută la Abydos. Dintre regii dinastiei VI, cel mai insemnat a fost Papi [. Ajutat de cătră._ministrul

Una,

a căruia viată

o cunoaştem după inscripțiunile de pe mor-

mîntul seu, %) Papi 1 puse din nou stăpânire pe peninsula Sinai ; intinse hotarele Egiptului ; deschise o cale intre Nil şi marea Roșie
prin deşertul Coptos ; fundă o cetate nouă și construi o mulţime -de
monumente.

tiunile negre,
vedein

timpuri

acele

Pe

la sudul

din inscripțiunea lui Una

care

spune

“pulațiunile negre Uauaitu și Kaau, armata
prețioasă

pentru

încă

Egiptului locuiau

care. se aflau sub suzeranitatea

popula-

Faraonului.

Aceasta

că a recrutat

pinti.

o
po-

regală. Această noțiune este

că ea ni arată că, in timpul dinastiei

VI-a,

nu veni-

seră in Etiopia populaţiunile de origine -Kușită, care au săo locuiască
mai pe-urmă. Cu o puternieă armată, Una plecă in contra popoarelor Heruşaitu şi Amu, care atacau Egiptul din partea nord-estică. Aceste popoare

erau puternice ; pentru

că s'au dat o mulțime

de

pă-

tălii şi numai cu mare greutate au putut fi invinși. De aceia şi favoarea ministrului a ajuns la culme in urma acestor succese. %*)

Kavra 'și dă numele de «Hor şi Set> «Hor,
«bunul Hor, zeul mare, domnul coroanelor,>
%)

Cariera ministrului

inimă

puternică»

Una.

a) simplu paj ; b) amic ; e) privighitor al profeților piramidei fu-"
nerare ; d) auditor;

e) amic al regelui ; f) supraintendent

supus : permisiunea

de a sta cu sandalele

al casei re-

ginei ; g) ministru a tot puternice ; h) principe guvernator a ţerilor de
mează-zi de la Elefantina pănă la vârful Deltei. Plin de favoruri, el
s'a bucurat de cea mai mare favoare pe care un rege o acorda unui
in fața Faraonului.
=) «Această armată

a mârs in pace:

in picioare

in palat şi chiar

ea a intrat, cum

i-a plă-

_167
După moartea lui Papi Li urmă in tron fiul
seu Mirinra sub
care energicul Una remase tot in fruntea
trebilor publice. El construi
o flotă pe NII și intră in Etiopia. Sub Păpi
II care se zice că a domnit o sută de ani, Egiptul este de asemi
nea inflorițor. Monumentele
remase din acele timpuri ni arată o artă
foarte inaintată și o tară

prosperă.

După

moartea

lui Papi

Il. urmară

mai

multe

lupte

lăuntrice

şi dintre urmașii sei nu avem de insem
nat de cât numai pe regina
Nitalvit. «frumoasa cu obrajii de rose»
care a isprăvit piramida lui

Menkera, remasă neterminată.

i

După moartea acestei regine, istoria
Egiptului se intunecă cu desevirşire. Se pomenește de patru dinast
ii şi -de o mulțime de regi, cari
Du au nici 0 insemnătate. Se pare că
Egiptul s'a impărţit in mai multe

state independente,
bine

ca

dușmanii

vecinie in dușmănie unele cu altele.
Se poate prea
Egiptului, cari pândiau de mult ocasi
unea a năvăli

in această tară bogată, să fi profitat
de aceste lupte lăuntrice pentru
a subjuga Egiptul. Nu ştim nimica positi
v ; dar avem un indice după
care am putea susţinea că a fost o năvăli
re a unor popoare străine in
Egipt : craniurile mumiilor din “dinastiile
următoare se deosebesc de ale
celor de dinainte de dinastia VI; am
putea, prin urmare, aficma că in

epoca

această

intunecoasă

sa

făcut

modificări

iean prin introducerea unui element
nou.

adinci

in poporul egip-

Cultura in perioada Memfită,

În timpul perioadei memfite, Egiptul ajuns
ese infloritor și in privirea culturală. In o inscripțiune a unui
functionar, intre alte titluri
ale
sale,

găsim

şi titlul

de

“guvernator

al casei

cărţilor.»

Aceasta ni
arată că literatura era așa de bogat
ă că se puteau alcătui bibliotece,
cu un conservator in fruntea lor,
funcţiune considerată pintre cele
dintăi. Trebuie să fi fost cărți scrise
sub cele intăi dinastii, sau poate

a

cut, in tara

Hiruşaitu.

Această

armată

a mers in pace: ea a sdrobit
țara Hirușaitu. Această armată
a mers in pace: ea a intrat in
toate
cetățile lor fortificate. Această, arma
tă a mers in pace: ea a tăiat
smochinii lor și viile lor, Această
armată a mers in pace: ea a
ars
toate grânele lor. Această arma
tă a mers in.pace: ea a măce
lărit zeci
de mii de soldați de ai lor. Acea
stă armată a'mers in pace: eaaa
dus in robie pe barbaţi, pe feme
i și pe copiii lor in mare numă
r, de
care lucru Sântenia sa S'a bucurat
mai mult de cât de ori ce.» (Inserip
fiune a ministrului Una).
-
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şi mai inainte, cărti relative la geometrie, medicină și astronomie ; opere cu conţinut religios; documente istorice ; opere de morală și filosofie, poate și romane. Din nenorocire, ni au remas foarte putine

fragmente din această
Dar din câte ni
a) In Astronomie,
stelele călătoare «care
nu

se clintesc

bogăție ştiinţifică. și literară.
au remas putem afla următoarele :
*) Egiptenii /ajunseseră să facă, deosebire intre
nu se odihnese de feliu» și stelele fiese «care

de loc.»

Cunoșteau

planetele : „Jupiter,

Saturi,

Marte,

Mercur, Venus, Se pare chiar că. credeau că și pământul e o planetă.
Aveau observatorii şi cataloage de stele. Anul lor se alcătuia din două-

spre-zece luni ; fie-care lună de trei-zeci de zile se impărtia in trei
decade ; impărtiau ziua şi noaptea in două-spre-zece oare; aveau și
cinci zile complementare ; iar la 1460 (3654) ani adăogiau incă un
an, pentru ca anul civil să corespundă. esact cu anul astronomic.
b) Medicină. Avem un manuscript 'cunoscut sub numele de. Papirus Ebers, alcătuit pe timpul dinastiei II. În acest manuscript se
cuprind o mulțime de rețete medicale, din timpurile cele mai vechi.
Pentru multe boale

avem

diagnosa

lor, de multe

vătaţii egipteni credeau că multe boale provin
necurate

care întră in om

ori esactă ;

din

pricina

dar

in-

spiritelor

şi "| necăjesc ; de aceia, pe lingă observa-

țiuni şi reţete curat științifice, găsim și formule de descântece, care
aveau puterea a goni spiritele necurate. Ast-fel că descântecul nimicia causa

misterioasă a boalei ; iar medicamentele

combăteau - mani-

festările esterne

ale ei.
|
c) Filosofie. Ni s'a pastrat un manuscris (Papirus Prisse) scris
pe timpul dinastiei XII, in care se află două tractate filosofice, -unul

=) “Cerul Egiptenilor.
Pentru astronomii egipteni, ca şi pentru scriitorul celui intăiu capitul din Genesa, Cerul e o masă liquidă care cuprinde pământul de
toate părțile, şi se razimă. pe atmosferă ca pe o temelie solidă. In zi-

lele creațiunei, când chaosul s'a resolvit in elementele sale, zeul Sc/ou

a ridicat apele de sus şi le a imprăștiat in: spaţiu... Pe acest Ocean
ceresc, Nou, plutesc planetele şi in genere toate stelele. O altă concepțiune, tot așa de respândită ca și cea dintăi, presenta stelele -ficse ca
nişte lampe (Khabesou) suspendate de bolta, cerească, şi pe care o pu-

“tere divină le aprindea in fie-care sară pentru a lumina nopţile de pe,
pământ. (Maspero).
2
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din timpul dinastiei UI şi unul din a V-a; de aceea a şi fost numită
Ced, mai : vechiă carte de pe fața pământului. Autorul acestor opere
Ftahotep «ni dă reflecţiunile şi sfătuirile care i vin în minte, fără
a le
grupa și fără a trage deloc o conclusiune generală. Știintae folositoare
peniru a ajunge la cunoştinţa binelui : el recomandă știința ; blândeta
cătră cei de jos e necesară pentru mântuire : el laudă blândeța. In a-

celas

timp el ni dă sfaturi de purtare

viaţă, d. “e. când ne găsim

in fața unui

in deosebitele imprejurări
om

imperios,

când

ne

din

ducem

in lume, când ne insurăm, ete.» Basa inţelepciunei, după el, este respectul şi ascultarea de părinţi și de guveri ; guvernul e investit cu o
autoritate părintească. Al doilea manuscript e o colecțiune de pilde,
ca ale lui Solomon. Unele cugetări sunt foarte frumoase, d. e. «Cuvîntul bun luceşte mai tare de cât smarandul pe care mâna selavului
"| găsește pintre pietre. — Invăţatul e săturat prin ceia ce ştie ; bună,
este legătura inimei sales plăcute sunt buzele lui.» *)
d) Arta era foarte inaintată in această perioadă. Constructiunea
Piramidelor presupune foarte multe cunoștinţi. Și astăzi ar fi o lucrare
foarte grea ridicarea unui monument. inalt de o sută cinci-zeci și doi
__metri cu o basă de două sute îrei-zeci și cinci pe fie-care lature: şi
astăzi ar fi o problemă grea, in arhitectură a construi câte-va camere
care să poarte o greutate de două-zeci şi cinci milioane de metri cubici de piatră, și să stea, mii de ani, perfect orientate spre cele patru
puncte

cardinale,

fără a se apleca in vre o parte.. Statuiele care ni au

remas din acel timp dovedesc de asemine progrese foarte mari in sculptură. Statuiele regilor Kuvu și Kawra, minunata statuăde bronz numită Scribul șezind, statua de lemn numită Primarul, ni arată că ar-"
tiştii egipteni apucaseră pe o cale foarte raționată ; ei căutau să ni pre=

„_*%) «Fiul care ascultă de povetele părintelui seu, va ajunge la adincei bătrânețe... Ascultarea fiului e bucuria părintelui. Rebeluil crede că
ignoranța, este ştiinţă, că viţiile sunt virtute ; el comite în fie care zi
cu îndrăzneală tot feliul de fraude, şi trăieşte ca şi cum ar fi mort,
Ceia

ce ințelepții ştiu că e moartea,

pentru

el e viaţa de toate zilele;

el și continuă drumul, incarcat de o mulţime de blesteme... Fiul supus va [i fericit pentru că a fost ascultător ; el va ajunge la hătrânetă, la favoare... Așa am ajuns eu om bătrân pe pământ ; am petrecui o sută zece ani plin de favoarea regelui şi cu aprobarea celor mai
bătrâni, implinindu-mi datoria cătră rege in locul 'tavoarei sale.» (Fta-

hotpu, Tractat de morală).

E

aa

Ia
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sinte adevărul naturi,
e multă

eleganță de

E

,

fără pretenție de idealisare;și cu toate aceste

composițiune,

naivitate,

adevăr

și viaţă

in

toate

figurile aceste.
Are dreptate dar A, Mariette când zice: «Priveliștea ce ni oferă. pe
atunci Egiptul este vrednică a ni ficsa. atențiunea. Pe când restul pă-

mântului e incă afundat in intunericul barbariei ; pe când
cele mâi ilustre care vor juca mai pe urmă un-rol așa de

națiunile.
insemnat

in trebile lumei sunt incă in stare de selbătăcie; țermurile Nilului ni
apar nutrind un popor intelept şi lustruit ; și o monarchie puternică,

răzimată pe o organisare formidabilă de funcționari şi de impiegati, regulează. deja destinatele națiunei. De cum o zărim la inceputul timpurilor, civilisațiunea
culele

viitoare, ori

egipteană se
cât

arată

de numeroase

formată,
vor

cu desevârșire,

fi, nu.i

“nou. Din contra, intru cât va Egiptul va pierde;

vor mai da

pentru

şi

se-

nimică

că, nici in-

io epocă, el nu va mai inălța monumente ca Piramidele.»

$. 2.

Vechiul

Imperiu

Teban.

pe

acea

Pănă atunci Meba fusese o cetate foarte neinsemnată ; monumentele sale sunt foarte grosolane ; chiar zeul seu, Amnon, ete rar

citat. Lucrurile se schimbă cu dinastia
un Egipt nou, care a avut o influinţă
Regii din dinastia XI sunt foarte
mult timp pănă ce și au putut intinde
gipt; pentru

că la inceput

erau

XI. De acum inainte se incepe
puternică aşupra omenirei.
neinsemnaţi. A trebuit să treacă,
stăpânirea asupra intregului E-

nişte sirăpli principi de

“Teba,

vasali

ai regilor din Heracleopolis. Numai sub Mentuhotep IV, ei incep alua
titlul de «rege al celor două regiuni» ceia ce insemna că erau stăpâni peste intreaga țară. Inscripțiunile remase de la dînşii ni vorbese
despre resboaie cu _Negrii şi cu Asiaticii ; unul dintre ei pretinde că
<a impus groaza tutulor naţiunilor» ; dar de sigur că aceste resboaie
au fost puţin lucru. Cu toate aceste Mentuhotep IV a meritat 'ca să
aibă un loc de onoare pintre Faraonii următori ; el represintă pe toti
regii din această dinastie.
Dinastia XII ni este bine cunoscută. Ea este una dintre cele mai
insemnate. Regii din această dinastie au respins pe barbari ; au asigurat hotarele Egiptului ; Sau ingrijit de prosperitatea, terei ; şi cu nenumăraţii sclavi aduși din espedițiunile lor, au acoperit Egiptul de mo-

20

E]

“numente

și au intreprins opere,

IV, dar cu mult

mai

nu

așa de

colosale

folositoare. In același. timp,

arta

că

ale dinastiei

ajunge

la mare

grad de inflorire ; dar, din nenorocire, ni au remas puţine monumente
artistice din pricina invasiunei - barbarilor.
,
o
,

„Cel intăi Faraon din această dinastie a fost Amenemhat- IL. El a

„pus capăt luptelor civile care desolau Egiptul şi a bătut pe popoarele
vecine. Pentru a asigura Egiptul din partea nord-estică, el a reparat.
şi a ținutin bună stare zidul construit de cătră predecesorii sei. Nu
.
a intreprins cuceriri in această direcţiune, afară de peninsula Sinai.
Prin urmare, spre partea, aceasta, el s'a ingrijit numai a ținea
in respeet pe Asiaticii, cari erau in mare parte niște oarde
prădătoare ; cu

ioate că, după monumentele egiptene, se vede că nu erau selbatiei. Sassu

erau dușmanii Egiptului in această parte; de aceia erau
și numiţi ei
cu acest nume: Hoţi. Dar in partea despre mează-zi
se schimbase fata.
lucrurilor. In loe de populațiunile negre, care fuseseră
de multe ori
bătute și supuse de cătră Egipteni, veniseră in Etiopia,
pe la strimtoarea Bab-el-Mandeb, niște populațiuni Kușite. Aceste
popoare se deosebiau de Negri. Erau inzestrate cu o cultură superioară,
cu puţin mai
pre jos de cât a Egiptenilor, şi erau, prin urmare, primejdioa
se. Faraonii injeleseră primejdia ;: de aceia Și luară de la inceput
măsuri,
ca să-i sdrobiască mai inainte de a se putea ei intări. Urmașii
lui Amenemhat continuară multă vreme lupta in contra «mișeilor
Kuşiţi»
şi isbutiră: a-i infrînge și supune. Unul din urmașii sei
intemeie o cetate, Semneh, la cataractele. Nilului, pentru ca să ţină in
respect pe
popoarele supuse. Aice: se făceau și observațiunile necesare
asupra
creşterei apelor Nilului, care serviau “mai pe urmă pentru
regularea
cursului fluviului și pentru. distribuirea apelor.
Amenemhat | 'şi asocie la tron pe fiul seu ; iar
el <impodobit,
cu stofe fine ca să pară inaintea ochilor ca o plantă
din grădină; s'a:
parfumat cu atâtea esențe mirositoare, ca și cum
s'ar fi spalat cu apă
” din cisterne» ȘI s'a retras in viață privată.
Retras in palat el se mărgini a da *) sfaturi; aceste sfătuiri ni s'au conservat.
In această scriere,

regele istorisia și o parte din viața sa.

*) Ori că lăcustele organisau prădăciunea
; ori că se plănuiau
desordine in palat ; ori că inundația nu era
de ajuns şi reservoriile
erau secate ; ori că vedeau că tu ești -tă năr ȘI se
ridicau in contra ;
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Dintre
ce a asigurat

urmaşii

sei,

Egiptul

eel mai insemnat a fost Amenemhat

continuând

resboaiele

III. După

înaintaşilor sei, acest rege

a intreprins separea lacului Moeris. Egiptul se -afla intre două alternative. Când era inundația prea mare, apele nu se retrăgeau degrabă
şi semănăturile nu se puteau face la timp ; când era prea mică, atunci nu se udau toate pământurile arabile. Amenemhat III şi propuse
a săpa un reservoriu, in care să se scurgă apele în timpul inundațiilor prea mari ; şi care să contribuiască la inundație, in casul con-

trar. Mai sus de Memiis, catena Libycă se intrerumpe și dă loc unei
văi, care se infundă spre apus in formă de ămfiteatru. Regele construi jezeturi puternice

la intrarea

acestei

văi.

canale o puneau

Două

in comunicațiune cu Nilul. Aice se scurgeau apele in cas de inundație
și li se da drumul in cas de secetă. El intemeie aice un palat care a
deșteptat admirațiunea tutulor călătorilor sub numele de Labyrint de
ia Lope-ro-hunt

(templu aşezat la intrarea

lacului,)

o

clădire masivă

patrunghiulaiă de două sute de metri lungime şi o sută şepte-zeci lăţime. Faiada, spre lacul Moeris, era toată din un calcar aşa de alb
că Grecii ziceau că i făcută din marmură din Paros. Restul edificiului
era în granit. Cum intra cineva inlăuntru, se găsia ca pierdutin mijlocul unui dedal de camere mici obscure, patrate, acoperite numai cu
un bloc de piatră in loc de acoperemiînt şi legate unele. dealtele prin
coridoare aşa: de incurcate că un străin fără povăţuitor nu putea ieși.
Se zice că erau trei mii de camere, dinfre care jumătate erau sub

pământe. £)

e

eu nu am dat inapoi nici odată de când m'am născut... Am pus. să
se lucreze -tot pământul pănă la Abu ; am întins bucuria pănă la Adhu,
Eu sunt acel care face să crească cele trei feliuri' de grâne, amicul
lui Neprat. Nilul a acordat după rugămintea mea inundația peste toaie

câmpiile ; pe timpul meu
toți lucrau după ordinile
curie. Eu am sdrobit pe
Poartă-te mai bine
intre supușii tăi şi tine,
tine.

Nu

nime n'a simtit nici foamea nici setea ; căci
mele, şi tot ce ziceam pricinuia o nouă buleu ; am prins pe crocodil.
|
de cât inaintaşii tăi. Mănţine buna armonie
de teamă ca ei să nu ajungă a se ingrozi de

te isola in mijlocul lor ; nu

te mândri;nu considera ca frate

numai pe cel bogat şi pe nobil; dar nici nu primi lingă tine pe cei
intăi veniţi, de a cărora, prietinie nu eşti sigur.» (Amenemhat Î, Instrucțiuni cătră fiul seu).
SI
%) Am văzut Labirintul, şi mi s'a părut mai mare de cât repulatia
sa. Dacă am aduna toate edificiile şi toate construcțiunile Grecilor, incă

-
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Regii din dinastia aceasta infrumusejară Egipt
ul ; construiră un
templu lui Ammon la Tebaşi alte temple in
deosebitele cetăți ; după cum
avură grijă a'şi construi şi morminte măreț
e. Mormintele private. din

acel timp sunt de asemine foarte insemnate.
Statuiele regilor

din

această dinastie ni arată o artă foarte inaint
ată. Ele au servi ca model artiştilor viitori.
Asupra regilor din dinastia XIII şi XIV
avem foarte puţine amănunțe
; nu

găsim

nici

un Faraon

,

Invasiunea

care să merite atențiunea noâstră.

oa

Din timpuri imemoriale, se așezaseră

popoarele

numite Kuşite.

Unii

din

NDa

Păstorilor.

i

pe termurile mărei Eritreie

aceşti locuitori

s'au

indreptat

spre
nord și au format poporul Chaideu
; iar alții s'au bhșezat in partea răsăriteană a Tigrului, unde au trăit
pănă mult mai târziu, păstrându-și
numele de Cossei sau Kisii. Sunt
înrudiţi cu Semiţii ; limba lor se asemăna cu a Semiţilor ; cu toate acest
e sunt un popor deosebit ; după.
cum se deosebesc și prin tipul fisic.
o
Cătră anul 2300 a. Chr. sa intimplat
un. eveniment care a avut
„mare influință asupra istoriei omeni
rei. Un rege al Elamitilor, popor
Kusit de dincolo de Tigru, a năvălit
asupra Kușiţilor din Chaldea și
de pe ţermurile Golfului Persic, cari
ajunseseră la un mare grad de
cultură, deşteptând lăcomia fraților
lor. Inaintea acestei grozave năvăliri, cea mai mare parte din locui
tori fugiră spre apus, târând impreună cu dinșii pe popoarele ce le găsia
u in cale. Voiau să'și găsiască
o patrie nouă,
i
O parte dintre aceșii fugari se. năpustiră
asupra Egiptului ; pentru că mersese vestea in departare de
bogățiile acestei țeri. Egiptul se
afla tocmai guvernat de nemernicii Farao
ni din dinastia XIV. Ei nu sunt
in stare a se opune năvălitorilor £).
Acestia ruinară și prădară cetăţile
le am

găsi

inferioare

ca lucru și ca cost; și cu toate
aceste, templul
din Efes e insemnat, insemnat este și
cel din: Samos. Piramidele "mi
păruse de asemine

mai mari de câi renumele lor,
şi numai una dintre ele intrece cu mult pe cele mai
mari construcțiuni greceşti; și cu
toate aceste Labirintul intrece chiar
şi Piramidele. (Herodot, II, 148).
*) <A fost un

rege numit Ami
sub domnia căruia mânia
lui D-zeu sa revărsat, nu ştiu pentr ntimaos,
u ce, asupra noastră. In contra
ori cărei aşteptări, niște oameni” obscu
ri, veniți despre resărit, au in7
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și templele; „uciseră o mulțime

ce au cuprins

sclăvie. După
aleseră

de rege

pe

un

de oameni

și reduseră pe

cei

alți

in

și gu pus stăpânire pe Delta, ei

Memfisul

cap al lor numit

Salatis care 'și aseză capitala

in Memfis. Numele Salatis vine de la rădăcina semitică salit «suveran.» Cea dintăi grijă a năvălitorilor a fost de a se asigura in con”
tra noilor năvălitori din Asia. Ei doriau să remână stăpâni peste fara
cucerită, inchizind drumul acelora dintre fraţii lor, cari ar fi voit să-i imiteze şi să năvăliască in bogatul Egipt. Pentru aceasta regii Păstori
au intemeiat

cetatea

Avaris (Hauar)

cu

un câmp

de soldaţi. Cu aceste trupe alese, ei puteau tinea

întărit

de

240,000

in respect pe bar-

au
şi a sfirși cucerirea Egiptului. Numai principii din 'Teba şi
autoritatea
conservat independenta ; dar au fost siliți să recunoască

bari

regilor numiti Ilicsosi «regi ai Hoţilor» (Hic «rege.» Sasu <hoţi»).
Cu Hiesosii sau intimplat ceia ce se va intimpla ori de câte ori
barbarii au
un popor barbar se va așeza intr'o țară civilisată. Dacă
intrat pentru

a se așeza

in

ţară iar.nu

numai pentru

pradă,

in scurt

timp biruitorii prime se moravurile şi obiceiurile invinşilor ; superioripustieri
tatea intelectuală devine invingătoăre. Ast-fel-după cele întăi
ai știinși
artelor
ai
şi brutalităţi, regii Hiesosilor ajung a fi protectori
te ;
ților ; infrumusețază capitala lor 'Tanis cu. o mulţime de monumen
arta incepe a inflori din nou ; și după dinastia XV, dusmană de-moarte

fi consideraţi
a Egiptenilor, regii Păstori din dinastia XVI au ajuns a
de cătră Egipteni ca regi naţionali.
primi pe acei |
Faraonii din aceste două dinastii aveau interes a

recunosdintre Asiatici, fraţi ai lor, cari veniau să se așeze in Egipt,

vedem bande asiacând stăpânirea lor, Dacă, in timpurile mai vechi,
ilor ; cu atât.
tice așezându-se in această fară cu permisiunea autorităţ

de
mai mult trebuia să. vină acum, când Egiptul era stăpânit
timp
acesi
in
ca
frați de ai lor. De aceia se poate foarte bine
fi așezat Evreii în Egipt și ea unul dintre dinşii, Losf, din simplu
să ajungă la demnitatea de ministru primar. In țerile despolice

cătră,
să se:
sclav
ale O-

âu cuprins-o cu ardrăznit a face invasiune in ţara noastră, pe care
comandau ; au ars
cari
capii
mele, uşor și fără luptă. Ei au supus pe
mare:

locuitorilor
cetatile şi au dărimat templele zeilor; au făcut
şi copiii altora.»
femeile
pe
sclăvie
in
nd
reducâ
unia,
pe
rău, omorind
Flaviu).
(Manethon, Fragment "conservat de Josif
+
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rientului o asemine inălțare nu era un lucru rar.

Asezarea

Evreilor

in Egipt s'a făcut sub regele Apapi TI (Apofis).

Dinastia XVI părea inteimeiată puternicși domnia Hicsosilor definitivă, Principii
din Teba ; micii principi egipteni din cele alte părti ; suferiau cu resignare domnirea străină. Câte-va încercări făcute de cătră cei
din "Teba pentru a-şi recapata independența . fuseseră inăduşite cu cruzime. Se perduse aproape ori ce nădejde
de a se recâștiga independența națională, când insuşi regii Păstori dădură ocasiunea unui resboiu,

care avea

să se sfirşiască

cu

din Egipt. Aceştia voiră să impună
suprem

pe zeul

Păstorilor

Sutel

alungarea

definitivă

a Hicsosilor

Egiptenilor ca să adoreze ca

și incepură

a persecuta

pe zeul

zeu
Te-

bei Ammon. Atunci lupta pentru recâștigarea independenței nationale
se prelăcu in o luptă religioasă. Deosebijii principi egipteni se strinseră in jurul marelui zeu naţional ; regele teban Tada 7, luă titlul de
rege şi fundă o dinastie nouă, XVII-a, in oposiţie cu cea din Tanis.
Resboiul ţinu mult timp. Hiesoşii fură alungati din Egiptul de sus şi
de mijloc ; Memiisul a fost cuprins ; şi lor nu li a remas de cât numai câmpul intărit de la Avaris *). In fine, sub regele A/unes Isa cu-

"prins

și această

formidabilă

cetate a Pastorilor **).

Remășiţile

armatei

=) «In sfirșiţ,. Păstorii, invinși, au fost alungaţi din Egipt și inchiși

in Avaris.

Cetatea era

intăriță

cu. un

zid inalt și solid ; pentru că aice

păstrau ei bogăţiile şi prada lor. Fiul regelui se incerci a lua cetatea
cu forta şi o impresură cu patru sute opt-zeci de mii de oameni; dar,

desperând

dușmanii
voi.

de a o

putea

lua, el tractă

să părăsiască Egiptul

Ei se retraseră

dar,

cu următoarele

condițiuni:

ca

și să se retragă in linişte ori unde vor

ducându-şi

și averile lor ; numărul

lor se ri-

dica la două sute patru-zeci de mii și ei apucară prin deşert drumul
Syriei. Dar temându-se de Assirieni, cari stăpâniau atunci Asia,
ei
opriră in țara, care astăzi se numește ludea.» (Manethon, Fragmentse
conservat de Iosif Flaviu).
,
**)

«Când

m'am

născut

in fortăreța Nekhet,

părintele

meu

era
corăbier al reposatului rege 'Ta-aa... Eu am fost tot corăbier
impreună

cu el pe vasul numit «Viţelul» pe timpul reposatului
plecat la flota de „nord .pentru luptă. Serviciul
meu

rege Ahmes. Am
era a ințovărăşi

pe rege când se snia in car. Și s'a incunjurat cetatea
luptat pe picioarele mele inaintea Majestății Sale. Eată Ha-uar, și am
că am trecut
pe vasul numit «Intronarea la Memfis.» Sa dat o
luptă
care poartă numele de apa din Ha-uar... Lauda regelui navală pe apa
*'mi fu acordată și am primit colietul de aur pentru bravură...
Lupta sa dat la
sudul fortăreței... S'a cuprins cetatea Ha-uar, și
eu am prins un bar-
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lor au fugit in Asia, urmăriți
au remas in Egipt. Locuitorii

a fi urme de ale Hiesoşilor,

cari au domnit asupra Egiptului aproape

ani.

zese sute de

Noul

&. 3.

hmies

de cătră energicul rege ; putini dintre ei
de astăzi de pe lingă Menzaleh se par

Teban.

imperian

<liberatorul» a fostin “tot da una venerat de cătră Egip-

teni. EI a fost

ca intemeietorul

considerat

unei dinastii nouă, XVIll-a.

A meritat această onoare ; pentru că a alungat pe Hicsoşi şi a reguși
lat trebile ăuntrice, Egiptul suferise foarte mult ; dar ceia ce era
"mai grav, tara ajunsese

pate

din hou

impărţită

in

o

scapat

aproape independente, . «Liberatorul» după ce a

de străini,

a căutat

ghibăcia sa, politică,
dar i-a făcut să se
- peste Egiptul intreg,
ceastă, el se ocupă

să reconstituiască

de princi-

mulțime

unitatea națională.

Egiptul

Prin arme

și

el a isbutit. A lăsat micilor principi titlul de rege ;
supună autorității sale, Faraonul domneşte din nou
de la cataracte pănă la gurile Nilului. După aa infrumuseța Teba şi a ridica Mernfisul 'din sta-

rea tristă in care ajunsese in timpul indelungatelor resbhoaie cu sirăi=
„ nii ; el reconstrui cu mai multă măreție templul lui Ftah. Sub fiul seu,

tara de la sudul Egiptului a lost supusă pănă dincolo de Napata. Ciintevilisațiunea egipteană prinde rădăcini puternice in Etiopia. Se
meiază mai multe colonii egiptene; se ridică o mulţime de. monumente, care rivalisază cu cele din Egipt ; fusiunea este complectă.
Dar resboaiele indelungate, susținute in contra Păstorilor, au deşteptat patima cuceririlor in poporul egiptean. Scăpat de străini, Egiptul ajunge un popor cuceritor. Asia oferia un câmp de bătălie minunat pentru legiunile egiptene ; aice se putea câștiga prăzi multe și glorie militară. Sub dinastia XVIII se incepe perioada de espansiune a
Egiptenilor, luptele pentru intinderea hotarelor, lupte care au să ţină

_

mai bine de cinci viacuri.
Ce

era această

Asie, care

intră

pentru

intăia

oară

in

istoria

lumei?

bat şi două femei, in totul trei capete, pe care Maiestatea Sa
a dăruit ca sclavi.» (Inseripțiune a lui Ahmes, fiul lui Abna).

mi

le

|
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La resăritul Egiptului se afla Syria, care se intind
ea la nord
pănă-la muntele Taurus: se mărginia lâ resărit
cu deșertul și cu Eufratele ; ajungea spre sud pănă la marea Roșie
şi spre apus pănă la

marea Mediterană. Ea era intretăiată prin lanțurile
munţilor Liban și
" Anti- Liban şi era scaldată de două fluvii
mai

insemnate: Natsana Și
Orontele. Foarte roditoare. în partea de nord,
ea era săracă şi arsă de
_ soare pănă in apropiere de Damasc, grădin
a Asiei ; cu un pământ
admirabil in centru; tristă în regiunea mărei
Moarte: şi stearpă cu cât
se inaintează spre mează-zi. Syria fusese
locuită odinioară de acele populațiuni fără nume și fără istorie, cărora
noii veniţi li daseră nume
de:

Befaim

«popor

"nalt şi puternic

la statură,»

„Analiimașa
, de voi-

nici că era un proverb «cine va fi in
stare a se măsura cu copiii lui
Anak? Zomzommian (oameni fără. grăire)
, -Emim (monştri intricoșați)
«pe lingă cari cei alți oameni păreau
niste locuste,» etc.
Cu timpul, năvăliseră mai multe popoare
in Syria și când incepe
cucerirea egipteană, găsim aice următoarele
naţiuni: la nord și la
est de Liban, trăiesc: Arameenii ; în valea
Orontelui superior, in centrul şi mijlocul țerei, s'au așezat Cananeii“şi
Fenicienii, veniţi pe a»

ceste

locuri,

odată

cu

năvălirea

Hicsosilor in Egipt:

nea mărei Moarte și la sud, au venit de
peste
Afară

de Evrei

cari incă

in fine, in regiu-

Eufiate Bureii.

sunt in perioada pastorală, cele alte po-

pulațiuni sunt popoare așezaie ; au cetăți
intărite, intre care cele mai
insemnate erau : hafia, Gaza, Ascalon,
Mageddo aşezată la trecătoarea Libanului, HKades pe Oronte, HKhalep,
Karhenis, Damascul. Rutenu
(numele egiptean al Arameenilor) au ajuns
la un oare care grad de

civilisațiune; industria

lor este

desvoltată ; au

comerț

și o literatură;

și nu sunt cu mult inferiori Egiptenilor.
Cetățile lor sunt inflorite

puternice ; dar ]i lipsește unitatea.

In caz -de primejdie

şi

ei se intrunesc

pentru a resista năvălitorilor ; dar
indată ce a dispărut primejdia incep din nou neinţelegerile şi certele
lătintrice. De aceia, multă vreme,
ei au să fie usor supuși de cătră
Egipteni.

„Cucerirea egipteană iucepe

cu regele Tutmes 1.

In feuntea armatelor sale viciorioase, el ajunse
pănă la Eutrate, unde a lasat monumente amintitoare victoriilor sale.
Popuarele din Syria nu au fost
in stare a se opune armelor Faraon
ului. Unele, precum Fenicienii,
s'au
supus de
bună voie ; multe inse au fost
supuse numai după

lungate. Ast.fe] intreaga țară au
fost supusă.
i

Cu

lupte inde:

toate aceste, această

|

supunere a fost vremelnică. Regii egipteni lăsau supușilor lor
tiile

multemindu-se

lor,

legile şi moravurilor

cu

lor lucale

dinase

numai

cu

un tribut anual. Acest fel de supunere avea multe defecte. Popoarele
supuse stăteau liniștite pe câtă vreme se temeau ; indată inse ce se întîmpla in Egipt lupte lăuntrice, ori ajungea la tron vre 'un suveran
incapabil, ele se grăbiau a scutura jugul ; şi trebuia resboaie nouă ca
să le supună din nou. De aceia Faraonii egipteni au să fie nevoiţi a
intreprinde necontenit resboaie in Syria.
|, i urmă

moartea lui Tutmes

După

fiica sa Hatasu,

care fusese

asociată la iron de cătră părintele seu şi măritată cu fratele seu Tutmes II. Ea tu în realitate domnitoare a Egiptului şi în timpul minorității celui alt frate al seu, Putnes TIT, Ea construi şi dedică mai
multe temple; se puse in fruntea armatelor ; intreprinse espeditiuni;
si nu numai

că

mănținu

părintelui

cuceriril€

daose. Ea construi o flotă pe marea
și trimise

sulele din

ca să se cerceteze

golful Persic.

bogate ; pentrucă

Sudică şi Arabia.
părțile. *

erau

tara

Aceste
centrul

seu ; dar incă le maia-

Roşie; ajuunse pănă
To-nuti

două
unui

feri

comerț

«care

erau

la țara Punt

posedă zeii,»

pe

intins intre

atunci
India,

-

in-

foarte
Asia

Din acest intreposit se espediau produsele in toate
Ei
Patmes

III (1625).

Putmes III fusese asociat la tron de cătră sora sa Flatasu, care
mai trăi incă două-zeci de ani ; așa că el domnia, numai cu numele, -

de două-zeci şi
după suirea sa
rele din Syria.
plătiască tribut.

unu de ani când rămase singur domnitor. Indată.
pe tron, 'Tutmes III avu de purtat reshoiu cu popoaRutenu şi cele alte popoare supuse nu mai voiră să
Pretutindinea supușii Egiptului luară armele și, din

toate cuceririle din Asia, Egiptenii 'remaseră numai cu cetatea

Gaza.

Faraonul se puse in fruntea armatelor sale şi plecă spre. răsărit, EL
se așază in Gaza, pe care o alese ca basă a operaţiunilor sale. Aice
făcu pregătiri in curs de un an. În primăvara următoare, regele trecu
muntele Liban şi găsi in faţa sa. pe toate populațiunile dintre Anti“Liban şi Eufrate. Dusmanii fură sdrobiti şi cetatea Mageddo capitulă.
In urma acestei victorii, armatele Farăonului ajunseră pănă la Eufrat,
tără să intimpine vre o resistență serioasă. „El cuprinse mai bine de
l).
o sută de cetăţi, intre care Baruta (Berytul) şi Tamescu (Damascu

28.

-

“După ce puse garnisoanein cetăţile supuse, el se intoars
e in Egipt,
ducând cu sine o rhulțime de ostatici şi prisonieri, precum
şi o pradă
imensă.

În anul următor

el plecă

din nou in fruntea

armatelor

sale ;

trecu Eufratele și supuse o mulţinie de popoare, intre
care pe regii
din Singara şi Assiria. Mai inainte de a se intoarce inapoi, el
construi

o cetate

pe malurile

Eufratelui,

ale căreia ruine subsistă

pănă in ziua

de astăzi. După patru ani de linişte Tutmes III a fost
nevoit a inăduşi
o nouă revoltă a Syrienilor. EI cuprinse cetatea “Aratu
(Arad); luă
Kadeş și supuse din nou pe Hutenu. In urma acestei
campanii «fiii
principilor și fraţii lor au fost luaţi de cătră: rege
şi duși in Egipt. Și
dacă vre un rege muria, Maiestatea Sa trimitea din
Egipt pe succesorul seu ca să-i ocupe locul.» Peste patru ani,
găsim nouă resboaie
in Syria ; dar, și de astă

dată,

incercarea,

Syrienilor

n'a avut nici

un

resuliat. Tutmes III a pătruns atunci pănă in Assiria
. In fine in anul
al patiu-zeci şi doilea an al domniei sale popoar
ele din Syria au făcut ultima sforțare pentru a-și recâștiga indepe
ndența. Ne reușind nici
de astă dată, ele au remas liniștite in tot timpul
cât a mai domnit
acest mare rege. „spediţiunile lui 'Tutmes III
ni sunt foarte cunoscute.
În templul de la Karnak pe un părete intreg
sunt descrise toate resboaiele sale pănă in: cele mai mici amănunte, Aceast
ă lungă . inserip- -

țiune

cuprinde numărul

și prisonierii făcuţi pe

popoarelor

revoltate, cetățile

cuprinse,

câmpul de luptă. De aceia se şi numeşte

morţii

ea.:

«Zidul Numeric.» Cifrele sunt foarte modeste.; şi
tocmai aceasta este
O garanţie

și vedem
i “l dă

de autenticitate,

Alte

inscripțiuni

că el a meritat ca dreptul numele

Istoria.

El

complectează istoria

de

«Cel Mare»

lui,

pe-. care

a fost pururea. in fruntea armatelor sale
victorioase,

străbătând. întinsul imperiu egiptean şi. intinzi
nd departe hotarele lui. |
Nemulţeniit cu gloria dobinaită prin victoriile”
sale pe uscat, Tutmes JI
a pus să se construiască o flotă de resboiu
in Marea Mediterană, După,
ce a cuprins Ciprul şi Creta, flota egipteană
supuse o inulțime de insule din Archipel, o mare parte din Grecia,
mai toate ţermurile Asiei Mici și, poate, o parte din termurile
Italiei sudice. -Această expe„dițiune maritimă a lui Tutmes III este
cel intăiu fapt istoric positiv
in Istoria Europei ; pentru intăia oară
avem 0 dovadă sigură despre
esistența in resăritul Europei a acelui
popor grecesc, care va face atâta sgomot in istoria lumei. După
supunerea țermurilor Archipelului,
flota egipteană s'a indreptat spre apus
și a cuprins o parte din țer-
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mul nordic al Africei. In: acea parte imperiul egiptean s'a intins pănă
în Algeria de astăzi, unde s'a găsit o inscripțiune a lui Tutmes. ŢI.
'Tutmes Cel Mare este insemnat şi prin construcțiunile. sale Cu averile nenumărate adunate în timpul espedițiunilor sale ; cu mulţimea de
sclavi pe-cari i-a adus in Egipt, el a construit templul -de la Karnak.
Acest templu, adaos necontenit de cătră succesorii sei, este unul din
cele mai strălucite monumente ale artei egiptene. Era dedicat zeului
Ammon,

fericitul resultat. al espedițiunilor

regele atribuia

căruia

sale.

Tatmes III a' doinnit cinci-zeci şi patru de anişi unspre-zece luni.
«Dintre Faraonii din acest timp şi, poate, din intreaga istorie a Egiptului, el e de sigur cel mai mare. Pe timpul lui, Egiptul este in aposale.

geul puterei

Egiptul a

viacurilor,

In cursul

relui rege, ca pe a unui zeu. Și o mulțime
pul

şi a Romanilor,

(recilor

onorat memoria ma-

de persoane, pănă pe timniște

au purtat la gât, ca pe

talismane

care asigurau succesul in intreprinderi şi norocul, niște cărăbuși făcuţi
din deosebite materii, pe cari era

săpat numele

lui.»

Tiinpul lui Tutmes Il a tost și o epocă insemnată in istoria 1ite-

raturei egiptene.

cută sub numele. de «Cântecul
zeul

arată

Ammon

avem . esemplu

Pentru_ aceasta

CUNOS-

inseripţiunea

Ill> in

de triumf a lui Tutmes

care

favorurile ce. a acordat regelui *).

*) Cântecul de triumfa lui TPutmes IL.
acordat

a lovi

pe principii din

«Ara

venit,

ţi am

«Am

venit,

“i am

acordat a lovi pe popoarele

«Am

venit,

“i am

acordat

'Tsabhi, i-am-a-

runcat sub picioarele tale prin țerile lor. I am făcut să vadă ma iestatea ta, asemine unui domn al luminei, luminând feţele lor ca imaginea „îmea.
asiatice

;

ai re-

dus in selăvie pe capii popoarelor Rutennu, Il amfăcut să vadă maiestatea ta, investită cu ornamentele săle ; tu apucai armele şi luptai de pe
carul tău.
să loveşti pământul

și Asehi sunt sub teroarea ta. | am

mine unui taur tânăr cu
me nu-i poate resista.

inima

orientului.; Kefta

făcut să vadă maiestatea ta, ase-

fermă,

cu coarnele

ascuțite, căruia ni-

«Am venit, “ţi am acordat să lovești pe “cei cari locuiesc in pormaturile lor ; terile Madeu tremură inaintea ta. 1 am făcut să vadă
nime
care
de
apelor,.
al
teribil
stăpân
iestatea tă, asemine rechinului,
nu
.

se poate

apropiia.

iin insule ;
« Am, venit, “ţi am acordat să loveşti pe cei cari reşed
1 am
tale,
rugetele
de
atinși
sunt
mărei
cei cari locuiesc in mijlocul
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Strălucirea imperiului a tinut şi sub
urmaşii. lui 'Tutmes III: Po=
poarele supuse suferiau jugul cu resig
națiune ; ordinea și pacea dom-

niau pretutindinea. Numai regele Assiriei
a indrăznit să scuture ju.
gul ; dar a fost cumplit pedepsit şi capit
ala sa pradată. In tot timpul

acestei

dinastii se vor intreprinde espedițiun
i

mai

mult

pentru

ca

să

procure Faracnilor sclavii trebuitori pentr
u construcția monumentelor

mărete,

care fac

fala acestei

dinastii,

N

Amenhotep ITI este cel mai insemnat
dintre urmașii sei. El e
vestit prin resboaiele şi monumentele
sale. Dintre aceste monumente
nenumărate, cel mai insemnat e colos
ul care s'a numit de cătră Greci
stalua lui Memnon, fiul Aurorei, statuă
care saluta, aurora 5,
Din nenorocire incercarea lui Amen
hotep IV aduse mari nenorociri
regina

asupra Egiptului. Acest rege era născut
din

o

mamă

străină,

Taia. EI se lepădă de religiunea
strămoşilor sei Și adoptă
o zei=.
tate nouă, Discul solar ; proscrise
cultul lui Ammon ; incepu a perse-

cula pe Egiptenii curați, cari țineau la
religiunea părinților lor ; stră-

a
făcut să vadă maiestatea ta, asemine
unui
resbunător care stă pe spatele victimei,
|
|
- «Am venit, "i am acordat
a lovi pe Tahenu (popoare
din nordul Libyei) ; insulele Danaunilor
(Danai sau Greci) sunt sub puterea
spiritelor tale. I am făcut să vadă
maltestatea ta, asemine unui leu furios care se culcă pe leșurile lor, prinvăile lor.
:
|
!
«Am venit, “ţi am acordat să loveşt
i estremitățile mărei ; jurul
marei zone a apelor e strîns in mâna
ta. | am făcut să vadă maiestaiea ta, asemi
privirea

sa.

ne uliului care planează, imbrăţişind
.

|

tot

ce i place

cu

Ă
i
«Am venit, "ți am acordat pe cel
car! reșed in lagune; a lega pe
stăpânii năsipurilor in captivitate. 1
am
asemine șacalului de la mează-zi, domn făcut să vadă maiestatea ! ta,
ul iuţelei; alergător care pândeşte intre cele două regiuni.
|
„Am venit, "i am acordat a lovi
"barbarii din Qens ; pănă la poporul din Pat, totul e in mâna ta.
lam făcut să vadă maiestatea ta,
asemine celor doi frați ai tăi, a
cărora brațele am urit pentru
aasigura puterea ta.»

*)

«EI e Horus, taurul puternic ; cel
care domnește prin sabie şi
distruge pe toți barbarii ; el e
regele Egiptului de sus şi de
jos, stăpânul absolut, fiul Soarelui. EI
loveşte pe șefii tutulor țerilor.
Nici o
tară nu ţine inain
tea,

feței sale.

fiul Isidei, ca soarele in rar. E] EI merge și adună victoria, ca..Horus,
restoarnă chiar și fortărețele lor.
obține pentru Egipt tribuuurile tu
El
lonilor
r prin voinicia sa ; el,
domnitorul celor două lumi, fiul tunațiu
soarelui.» (Zusevipțiune a ui Amenhotep II).
”

3
z

ia Tell-el-Amută capitala din Teba şi 'şi construi 0 capitală nouă
ţi. -Atunci
marna, -ande ridică şi un templu măreț nouei sale divinită
sei pănă
şi sub urmaşii
se incepură lupte religioase, care se continuară
motoate
e
cult şi distrus
când Hovemheb restabili ordinea, suprimă. noul

în timpul luptelor
numentele ridicate in onoarea nouei divinităţi. Dar
chiar și Etiopia.
Asia,
din
religioase, Egiptul pierduse toate posesiunile
Ast fel că, pentru

a readuce

Egiptul

sale hotare,

in” vechile

trebuiau.

pe

nouă lupte şi noi cuceritori.

Seti 1 (1435). .
Încercarea lui Amenhotep IV nu era

efectul: unei nebunii

din

din zelul pentru divinipartea acestui rege, care se făcuse şi eunuc
eră in Egipt bogății netatea sa. Cuceririle Egiptenilor in Asia aduses
timp, ei primiseră multe
numărate şi sclavi foarte mulți ; dar, in acelaș

din ideile popoarelor supuse şi o mulţime
de jos ajunge a
Egipt. Ast-fel că Egiptul
cătră acâşti străini cari intră in armală,
la tron cu dinastia XIX, in persoana lui

de Asiatici
fi locuit in.
se strecoară
Ramses I.

se așezaseră in
mare parte de
la, curte şi ajung
În adevăr, regii

lor fisice de. tipul _edin această dinastie se deosebesc in trăsăturile
primit limba. egipteagiptean ; ei sau asimilat cu vechii egipteni ; au

nale ; dar, in acelaş
nă ; se inchină lui Ammon şi celor alte-zeități naţio
ni esplicăm pentiinp, nu au uitat origina şi vechia lor religiune. Așa
Sutek, şi pentru
tru ce Ramses | ridică un templu „zeului '"Hicsosilor,
«strămoșul seu.2
ce numeşte el pe regele Păstorilor «părintele seu»
va continua în *
an
egipte
Această. infusiune de sânge străin in poporul
|
tot timpul dinastiei acesteia.
itor, tronul fu ocupat de
moşten
Horemheb murind fără -a lăsa
numai şepte
cătră Ramses I, care era inaintat in vristă. El domni

-

.

|

ani şi lăsă corona fiului seu Seti I.

nie de frunte,
Noul rege se arată din capul locului ca. un resboi

E intreprinse

o espedițiune in Asia şi pătrunse

rioase până in valea Orontelui.
teni,

cari,

de. multă vreme,

cu

armele

sale victo-

Aceste succese entusiasmară pe Egip-

nu mai

câştigaseră nici o victorie. De aceia,

multă bucurie. Egiptenii
intoarcerea Faraonului la Teba fu serbătorită cu
. Dar această bucurie
credeau că au venit din nou timpurile. fericite
|

nu avea să țină mult.
|

n timpul

revoluțiunilor

|

lăuntrice - din

|

Egipt, se

|

schimbase

cu
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totul fața Syriei.
Poporul
pănă atunci, și intemeiase
frate pănă la muntele

Hittiţilor iesise din munţii in cari trăise
un imperiu care se intindea de la Eu-

Taurus

și marea ; iar spre mează

zi

pănă

la

Kades şi Damasc. « Constituiţi in o singură monarchie ; avind o armată numeroasă și puternică, Hiltiţii aspirau să” domineze peste intreaga Syrie și să'şi resbune asupra Egiptenilor.» Hittiţii se deosebiau
de Semiţi prin tipul lor fisic. Ei sunt mult mai albi ; cu părul negru
şi rădeau barbă, musteţile şi capul, lăsând numai o șuviță de păr la
creşiet.

Limba

lor nu semăna

cu cea semitică, dar nici

cu cea arică;

se apropiia de limba vorbită de populațiunile primitive ale Asiei Mici.
Ei aveau inceputuri de artă, oare care industrie şi o cultură întru.
cât va desvoltată, care semăna cu cea din Babilona, dar în multe pării
era, originală ; aveau o sistemă de scriere, inventată de cătră ei ; chiar
şi inceputuri de literatură. Imperiul dar era puternice constituit, mai
“cu samă pentru resboiu. Armata lor era numeroasă și foarte bine
organisată ; iar zeul lor principal era Sutek. Autoritatea lor se intindea asupra intregei Asiei -Mici şi, in resboaiele lor in contra Egiptenilor, deosebitele popoare din această peninsulă se luptă sub steagurile
lor. Ni au remas o mulțime de monumente de la ei; mai toate amintesc de victoriile câștigate de cătră ei sau represintă scene religioase,
Arta lor a avut mare influinţă, asupra artei indigene din Asia Mică.
Prin urmare Seti | găsia in Syria un imperiu puternic constituit. In al doilea an al domniei sale, el plecă in contra Hittiţilor. După
un şir de lupte teribile care se dau in jurul cetății Kadeş, Faraonul
icși invingător dar resboiul nu se termină. El ţinu pănă când Seti incheie pace cu regele Hittiţilor, şi in acelaş timp o alianță ofensivă și
defensivă,

care ținu

pănă

la moartea Să.

De acum inainte imperiul egiptean se intinde în Asia numai pănă
la Oronte ; in schimb. inse, Seti organisază mult mai bine posesiunile
din Asia. în loc de a se mulțemi numai cu tributul, el lii impune guvernatori egipteni şi așază garnisoane in cetăţile mai insemnate. Cu

această organisare, revoltele deveniră mai rari şi liniștea fu mai bine
asigurată. Cu toate aceste, Egiptul este tot mai pre jos de cât in tim"pul dinastiei precedente.
Pe când Hittiţii impedicau. drumul Egiptenilor cătră Emfrate, naţiunile pelasgice,

care ajunseseră

la mare putere

„Marea Egeă pentru flotele egiptene.

maritimă,

inchideau

y

Cu

toate

aceste,

mare

Seti 1 a fost un

rege. Pe lîngă resboaiele

sale fericite, el este insemnat prin construcțiunile sale. EI construi mărețul templu de la Abydos, lung de 162 de metri ; zidi palatul de la
Karnak

cu

vestita

sală hypostilă

sau

«Sala Columnelor» *) ; și 'şi sepă

un mormînt subteran, care este considerat pintre cele mai insemnate
monumente ale artei faraonice. El făcu, de asemine, o mulțime de lucrări de'utilitate publică, -intre care un puț artesian in deșertul de la
sudul Egiptului, pentru lucrătorii cari esploatau minele de aur de acolo.
Istoria lui Seti 1 e sculptată in vestita «Sală a Columnelor.> «nscripțiunile

și bas-reliefurile

sale alcătuiesc

o intreagă

epopeiă resboi-

nică, o Seteidă complectă, care se desfăşură in o serie de tablouri nemărginite sculptate cu o artă admirabilă.»

Cei de pe urmă ani ai domniei lui Seti | au fost foarte liniștiți.
_EL a domnit mai bine de trei-zeci de ani.
Ramses

Născut

din

o principesă

II (1400).

de sânge

regal, fiul lui Seti

1 avea mai

multe drepturi la coronă de cât părintele seu-; de aceia de mic a fost
asociat la tron. Era numai de zece ani când a. fost trimis in fruntea
armatelor din Syria ; la vrista de trei-zeci de ani a remas singur domnitor şi a domnit șese-zeci şi șepte de ani. O domnie aşa de indelungată și evenimentele intimplate pe timpul lui a făcut o mare impresie contimpuranilor şi a avut mare influință asupra posterităţii. Pe
când numele altor Faraoni mai mari de cât dinsul, s'au pierdut din
amintirea Egiptenilor, numele lui Ramses II, numit şi Sesu-Ra sau
Sestesu-Ra, schimbat de cătră Greci in Sesostris, sa păstrat și după
pierderea independenţei Egiptului. Istoricii greci pretindeau că ilustrul
Sesostris a cuprins toată lumea cunoscută de cătră cei vechi, de la

*) «Inchipuiţi-vă, zice Ampere, o pădure de turnuri ; inchipuiţivă o sută trei-zeci și patru de columne groase cât columna de pe piața
Vendâme, cele mai inalte de şepte-zeci picioare inălțime și unsprezece picioare diametru, acoperite cu bas-reliefuri și hieroglite ; capitelurile au o cireonferință de şese-zeci și cinci de picioare ; sala are o
lărgime de trei sute nouă-spre-zece picioare și e mai mult de o sută
cindi-zeci in lungime. Această sală era acoperită peste tot, și se văd
şi astăzi ferestrele prin care intra lumina.»
3
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hotarele Traciei pănă dincolo

de Gange *). Realitatea

departe de inchipuirea legendară. In adevăr
rege. El a petrecut mai tot timpul domniei

este

cu

totul

Ramses ÎI afost un mare
sale in lupte necontenite ;

dar aceste lupte sunt numai defensive. El a fost nevoit să siea pururea in fruntea armatelor sale ca să inăduşe revoltele sau să respingă pe barbarii gata a invada in imperiu. Numai cu prețul unor silinți
enorme, €l a fost în stare să asigure integritatea imperiului egiptean.
Aceste resboaie necontenite ; popoarele necunoscute pănă atunci, care
au fost sdrobite ; au contribuit foarte mult la reputaţiunea lui.
Pe timpul regilor de mai inainte se făcuse o mare strărautare de

popoare. O mulţime de barbari cu părul blond, cu ochii albastri, popoare de rasă arică, ajunseseră a'şi forma o flotă puternică in Archipel și apoi se aşezaseră pe coastele Africei. Egiptenii "i numiau Tamahu <oameni de la nord> şi Tahenu <oameni cu pelița albă.» Acești
Libyeni atacau Egiptul despre apus, pe când alți fraţi de ai lor Sardana şi 'Tursa năvăliau pe marea. Incă trăind părintele seu, Ramses II bătu pe Libyeni; sdrobi pe aliaţii lor ; dar nu i putu nimici.
Puțin după aceasta, el avu a susține o luptă teribilă in contra unei
coaliţiuni de popoare asiatice, in fruntea căreia erau Hittiţii. Aceștia
ridică pe toate populaţiunile vasale lor. Syrienii de mează zi, Leka
(Licienii), Akerit (Carienii), Mesa (Mysii), Mauna (Meonii), Dardana, și
alte popoare din Asia Mică pleacă cu intenţia de a pătrunde şi a se
așeza in Egipt. Armata coaliţiunei era foarte mare şi periculul iminent.
Faraonul se pune in fruntea armatelor sale și plecă in Asia. In această
espediţiune sa intâmplat episodul cântat de cătră Pentaur, cel mai
mare poet al timpului. Regele se departase de armata sa, amăgit fiind
de cătră

un

spion,

mata, duşmanilor.

când

se văzu

de o dată

incunjurat

de

toată

ar-

EI nu'și pierde curajul ; chiamă pe Ammon in ajutor ;

*) «Sesostris, după legendă, fusese pregătit de minune pentru rolul de cuceritor. Din copilăria lui, părintele seu intrunise in jurul lui
pe copiii născuţi in aceiaşi zi cu el, și 7] pusese să se deprindă cu
resboiul prin eserciţii grele, prin curse indelungate, prin lupte conti“nuie in contra animalelor din deşert şi contra selbaticilor locuitori de
pe acolo. După moartea părintelui seu, Sesostris aspiră la alte vitejii
și visă alte cuceriri. El supuse mai întăi Etiopia. EL i impuse un tribut in aur, abanos şi dinţi de elefant. Pe urmă făcu pe golful Arabic
o flotă de patru sute de vase lungi, de care nu mai văzuseră pănă
atunci Egiptenii. Pe când această flotă supunea ţermurile mărei Roşie,
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şi se luptă cu bărbătie pănă la sosirea armatei

sale.

Această

faptă

vitejească e cântată in poemul lui Pentaur, o adevărată bucată litevară *). Duşmanii au fost sdrobiți. Cu toate aceste resboiul nu sa
stirşit. In timp de patru-zeei ani s'au dat lupte teribile intre Egipteni

Sesostris, in fruntea armatei sale de pe uscat, năvălia in Asia. El supuse Syria, Mesopotamia, Assiria, Media, Persia, Bactriana şi India,
si pătrunse pănă dincolo de Gange. Apoi apucând spre nord, el a supus
triburile Scitice pănă la Tanais ; intemeie in istmul care desparte marea
Neagră de Caspica o colonie care fundă statul Colchos, trecu in Asia
Mică, unde lăsă monumente ale victoriilor sale ; in fine, trecând Bosforul, se inaintă in Tracia, unde lipsa, asprimea climatului, greutatea
locurilor puseră un stirşit triumfurilor sale. După nouă ani, Sesostris
se intoarse in statele sale, tîrînd in urma sa o mulţime de captivi, incareat cu spolii imense şi acoperit de glorie.
=) Din poemul lui Pentau. «Nici un principe nu e cu mine,
nici un general, nici un ofiţer de arcași sau de cară. Soldaţii mei m'au
părăsit ; călăreţii mei au fugit; nici unul n'a remas să lupte lingă
mine ! Cine eşti dar tu părintele meu Ammon. Poate uita un părinte

pe fiul seu ? Făcut'am ceva fără tine ? Nu am mers și nu

m'am

0-

prit după cuvintul tău? Nu am infrînt ordinile tale.
«Nu ţi am consacrat ofrande nenumărate ? Am umplut locuința
ta sacră cu prisonierii mei ; ţi-am zidit un templu pentru milioane de
ani... Ţi-am oferit lumea intreagă pentru a-ti inbogăţi domeniile tale.
Am ordonat să se sacrifice inaintea, ta trei-zeci de mii de boi... Am
pus să se aducă obeliscuri din Elefantina ; şi eu am adus aceste pieire eterne. Corăbiile mele călătoresc pentru tine pe marea, şi-ţi aduc
ributurile natiunilor.
«Te invoc, părinte Ammon ! lată mă in mijloe a popoare nu-

meroase

şi necunoscute de mine ; toate naţiunile s'au intrunit contra

mea, şi sunt singur cu persoana mea, nime nu mai e cu mine. Soldaţii |
mei m'au părăsit ; nici unul din călăreții mei nu s'a uitat spre mine,
şi când i chiemam, nici unul dintre ei n'a ascultat glasul meu. Dar

cu ştiu că Ammon face pentru mine mai mult de cât un milion de
soldaţi, de cât o sută de mii de călăreii, de cât zece mii de fraţi sau

fii, fie ei toţi la un loc.
; mâna mea
«— Alerg cătră tine, sunt cu tine, Eu, părintele tău
este cu tine, şi eu fac mai mult pentru tine de cât sute de mii de
oameni. Eu sunt domnul puterei, care iubeşte vitejia ; am găsit ini-

ma ta curagioasă şi sunt satisfăcut. Voința mea se va indeplini... Voiu

fi ca Baal in oara sa. Cele două

mii cinci sute de cară, când

voiu fi

în mijlocul lor, vor fi sdrobite inaintea cailor tăi... Inimile lor vor
slăbi in piepturile lor şi toate membrele lor se vor muia. Nu vor mai
putea. să arunce săgețile și nu vor mai avea putere să țină lancea. Am
să-i fac

să sară in ape, cum

se aruncă

crocodilul;

in contra altora și se vor ucide intre dinșii.» -

se vor asvirli unia

,

|
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și Hittiţi pănă când, in anul al douăzeci și unulea al domniei lui Ramses II, s'a incheiat o pace serioasă şi, in fine, Aefinitivă. Pacea se face
pe un picior de perfectă egalitate. O alianță ofensivă şi defensivă se
prevede in acest tractat «care poate fi considerat ca cel mai vechiu
monument al științei diplomatice.» *)
În urma acestei păci, Asia fu liniştită pănă la sfîrșitul domniei
lui Ramses II. Din această indelungată prietinie intre Egipt şi Asiaa
resultat
giptean ;

introducerea
se introduse

a o mulţime de zeități asiatice
și moda de a se intrebuința

in Panteonul e-.
cuvinte
syriace.

Ast-fel, cu toată strălucirea,
sa, Egiptul imprumuta, multe de la Asiatici.
Introducerea elementelor străine in religiune şi in limbă erau un
semn că Egiptul incepe a inbătrâni. Simptome şi mai grave aratau inceputul decadențzi. Sub Seti 1 găsim garda regală alcătuită din Sardana ; sub urmaşul seu o parte din Libyeni se așază in Egiptul de jos ;
Delta incepe a fi plină de străini, cari sunt primiţi cu braţele deschise ;
„pentru că puteau fi ca un zăgaz in contra năvălirilor de pe marea. Pe
de altă parte, Ramses II e un mare constructor. EL a făcut templul
subteran de la Ipsambul in Nubia de astă-zi ; a mărit templele de la.
Karnak şi Lucsor ; a făcut construcțiuni măreţe ca Rameseum din
*

Gurnah şi templele din Memfis. Pentru aceste clădiri el avea

nevoie

de braţe multe. Pe fie-care an armatele egiptene intreprindeau vânători
de oameni pe la fruntarii, şi așa numărul străinilor sporia necontenit.
Poporul gemea sub apăsarea greutăților de tot feliul ; pe când clasele
de sus se deprindeau cu lucsul și cu viața, liniștită şi desprețuiau
meseria armelor. Ni a remas o corespondență, din acel timp, dintre
poetul Pentaur și profesorul .seu. Acesta descrie cu colori triste starea
a-

gricultorilor și soldaților şi laudă numai cariera Scribilor, a funcţio-

narilor,

singurii

cari

duc

o

viaţă liniștită 5%),

|

*) Din tractatul încheiat între Ramses II și Hittiţi.

«Dacă vre un dușman va porni in contra țerilor
supuse marelui rege al Egiptului și acesta va trimite să se
spună marelui principe
al Heteenilor. cEată, adă-mi puteri in contra lor,»
marele principe al
Heteenilor va face ceia ce i s'a cerut de cătră
marele
rege al Egiptului ; marele principe al Heteenilor va sdrobi
pe duşmani. Dacă marele principe al Heteenilor va prefera a nu
veni in persoană, „el va.
trimite arcaşii sei şi carăle sale marelui rege
al Egiptului ca să sarobiască pe dușmanii acestuia.»

**) «Cel care 'se face serib e scapat de dator
ie servilă, cruțat de
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Ramses

Il și asocie la bătrâneţă pe fiul

domni două-zeci
seu Meneftah. .

și

cinei

de

ani.

Meneftah

Meneltah era

bâtrân când

ssu

La moartea

Kamuas

cu

care

sa, el lasă tronul

fiului

(1340).

se sui pe tron.

Aceasta

incurâjă

pe

duşmanii Egiptului. Cu toate aceste, cei intăi ani ai domniei sale au
tost liniștiți. EL asigură liniştea in provinții şi continuă construcţiunile
incepute de cătră părintele seu. Dar popoarele din Syria şi din Libya tormară in curînd o puternică coaliţiune in contra Egiptului. Se auzi in curind

că au

debarcat

in Africa

'Tyrsenii,

Sardanii, Leca şi ulte popoare

necunoscute pănă atunci, cum erau Acheii şi Sekulsa, Ei veniau cu inten-

tiunea a se așeza definitiv in Egipt. Libyenii se uniseră cu dinșii. Egiptul
nu se aştepta la o invasiune. Efectivul armatei era micşurat ; cetăţile

reu

întreţinute ; populațiunile deprinse cu pacea. La inceput Barbarii nu
intimpinară nici o resistență %) «Meneftah aleargă la locul de primejdie ; restabili ordinea şi disciplina. El adună şi recrută o armată,
aduse mercenari din Asia şi trimise inaintea dușmanilor cavaleria
sa; pe când cu grosul armatei sale protegia Memfisul și intăria braţul
cel

mare al Nilului,

xiteană a Deltei.»
lor rege ; de

aceia

ca să feriască

Egiptenii sunt

de incursiune

inbărbataţi

când se aratară

duşmanii

prin

macar

partea.

energia

se incepu

resă-

bătrânului

o luptă crân-

cenă. După şese oare de luptă, barbarii sunt sdrobiţi şi puși pe fugă.
Cei cari se așezaseră mai de mult in Delta fură lasaţi in pace cu con-

ori ce corvadă,

nu mai

are nevoie

să umble

nici cu

plugul

cața. Nu ai in mâna ta condeiul ? Aceasta e deosebirea intre

nici

cu

tine și:

intre cel care mânuieşte visla. Eşti la adăpost de ori ce miserie; nu
ai stăpâni violenți pe capul tău, nu ai mulți superiori... Numai scri-

bul e fericit ; el, e mai pre sus de ori ce pe acest pământ, (Corespondența intre Amon-em-Apt şi elevul seu Pentaur!).
*) «Aceşti barbari pradă fruntariile ; aceşti nelegiuiti le violează
in fie care zi; ei pradă... Ei pustiese porturile, năvălese in câmpiile
Egiptului, venind pe fluviu. Ei sau așezat: trec zile şi luni şi ei nu
se mai duc... Nu s'a mai văzut aşa nenorocire, nici pe timpul regilor
din Egiptul

de jos, când

această

ţarăa Egiptului

era in

puterea

lor,

şi când nenorocirea nu se mai sfirşia, în timpul când regii din Egiptul de sus nu aveau puterea a respinge pe barbari.» (Inscripţie de la
inceputul domniei lui Meneftah).
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diţiune ca, să recunoască autoritatea Faraonului şi să i dea un contingent de trupe. Victoria, lui Meneltah asigură pe cât-va timp Egiptul *).
Dar după moartea sa se iviră mai. mulţi compeţitori la tron şi
numai după lupte civile a putut ajunge: la tron fiul seu Seti II care
era aproape bătrân ; nu avea energia necesară **), «Şi toate aceste deo„sebite cause: neputința regilor prea inaintaţi in vristă, revolta funcţionarilor

inalți,

usurpări

ale

dinastiilor

colaterale,

care

aproape

de

ju-

mătate de secol slăbiau Egiptul, aduseră in fine sub domnia lui Seti II,
- sau

indată

după

moartea

sa,

disolvarea

complectă,

nu

numai a impe-

riului egiptean dar chiar şi a Egiptului. Trupele din Syria fuseseri.
'chiemate pentru inădușirea resboaielor civile ; şi când popoarele străine
şi mai încereară

incă

o: dată norocul,

nu

mai

găsiră

nici o resistență.

și isbutiră pentru un moment in intreprinderile lor.»
Atunci s'a putut intâmpla şi eşirea Evreilor din Egipt. In mijlocul acestor desordine s'a putut foarte bine ca o populaţiune străină,
persecutată de cătră, Egipteni şi sătulă de atâtea persecutiuni, să părăsiască țara și să apuce drumul deșertului fără a fi oprită de cătră
stăpânii cari erau ameninţaţi in esistența lor proprie şi nu 'şi mai băteau capul cu fuga unei turme de sclavi. Egiptenii amintiau in istoria.
lor

despre

această

fugă,

povestind'o,

negreşit,

alt

fel

de cum o poves-

tiau Israeliţii.

%) Triumful lui Meneftah.
«E

a tot puternic,

Banra

(fiul soarelui)

viaţă,

sanatate,

forță;

— foarte ințelepte sunt proiectele sale ; — cuvintele lui sunt binefăcătoare că Thot.— tot ce face el se indeplinește. — Când e ca un povăţuitor in fruntea arcaşilor, — cuvintele lui pătrund zidurile. — Foarte
prietin celor cari 'şi au plecat capul— 'naintea lui Meiamnu v. s. f.
— Vitejii sei soldaţi cruță pe cel care s'a umilit— 'naintea curajului
şi a forței sale; ei cad asupra... — Consumă pe Syrian. — Sardanii,
pe cari i ai adus cu sabia ta, — fac prisonier pe propriile lor triburi.
— Prea fericită intoarcerea ta la Teba, — triumfătorule ! Carul tău e

tras cu mâna, —pe când tu i conduci
— Ammon, barbat al mamei sale.»
_**) Intoarceţi fața ta cătră mine,

cătră

Soare

părintele

resărind,

tău
care

venerabil,
luminezi

lumile cu frumuseţa ta, disc strălucitor pintre oameni, care alungi intunericul Egiptului. Tu ai forma părintelui tău, când el se 'nălță in
cer, şi razele tale pătrund in toate terile ; nu e loc care să fie lipsit
de frumuseţile tale, pentru că cuvintele tale regulează destinele tutulor
ţerilor. Cân d tu te repausezi in palatul tău, tu auzi ce se vorbește in.
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După

moartea

lui

Seti II se

incepură

din nou

luptele lăuntrice.

năvăli in Egipt şi
Egiptul slăbi aşa de tare că Syrianul Arisu a putul
un descendeni
când
stăpâni ţara pentru cât-va timp. Aceasta, ţinu pănă
in jurul seu o parte
a lui Ramses II Set-nekt, stăpân peste Teba, grupă
inverşunată

din popor ; intreprinse o luptă

năvălitorilor

in contra,

şi

dinastia a XX-a. După
ishuti a i alunga din Egipt %). Cu el se incepe
seu Ramses III.
câțiva ani de domnie, el muri lăsând tronul fiului
Ramses

ILL (1311).

al Egiptului. In
Ramses [II a fost cel de pe urmă rege mare
enit ca să dea imperiutimp de irei-zeci şi doi ani el a luptat necont
lui vechia

sa strălucire.

Dar

resboaiele,

ca şi cuceririle

sale,

au

mai

aţițau lăcomia popoaremult un caracter detensiv. Bogătiile Egiptului
lor de

prin prejur,

care pândiau

necontenit

ocasiunea

a

se

arunca

deșerturile Arabiei şi ale Syasupra acestei bogate feri. Popoarele din
; pe când Libyenii desriei hărtuiau necontenit provintiile resăritene
dată, o ințelegere deplină
pre apus se înaintau pe fe care zi. De astă
era ca să ”] atace, de v
se făcuse intre dusmanii Egiptului și planul
au apucat mai inainte. Ei
dată, din toate părțile. Noroc că Libyenii
pănă la Menfis şi o mare
năvăliră despre apus şi cuprinseră toată tara
parte

din Delta. Ramses

III, care

asigurase

hotarele

resăritene in con-

tă in contra lor. În-anul .
tra Beduinilor, strînse ostile sale şi se indrep

o victorie deplină asupra năvăal cincilea al domniei sale, el câştigă
nii, infuriaţi de prădăciunile
litorilor. Bătălia fusese crâncenă. Egipte

barbarilor, s'au aruncat asupra

lor și i au măcelărit fără milă. Puţini

eseră in
dintre Libyeni au scăpat. .Cei cari mai vemăs

Delta

au

fost

in armata egipteană.
surprinși, luaţi prisonieri și incorporaţi
ă invasiune se pregălia
Era şi timpul; pentru că o nouă şi teribil
inilor «din mijlocul mărei»
despre resărit şi mează noapte. La apelul Pilist a
N
Ochiul tău strălucește
toată țara pentru că tu ai milioane de urechi.
bine de cât soarele. Când
mai mult de cât steaua pe cer şi vede mai
te ar fi intre păreții unei
vorbeş
care
vorbeşte cineva, Chiar dacă gura
face cineva vre o faptă
Dacă
ta.
a
urechi
la
ajung
case, cuvintele lui
s, care dai tutulor sugrațio
ascunsă, ochiul tău o vede, o rege, domn
11).
flarea de viaţă.» (Imn cătră Seti
in violența sa,
*) Set-nekt «a fost ca zeul Kepra şi ca Sutek dine, omorînd
desor
in
era
care
punând in bună stare țara intreagă

40

cari stăpâniau insula Creta, se form
o coalițiune
ase alcătuită din Tsekri
(Teucri din Troada), Daanau (Danai âin Pelopones), Tursa (Tyrseni),
Vasasa (Osei, Opi, Ausoni), Sakalasa (Sikuli), Leka (Lycieni). Această
invasiune pornia pe uscat şi pe marea. Scopul barbarilor era să se
aşeze in Egipt. Ei ficsaseră ca loc de intâlnire virful resăritean al
Deltei, unde s'a zidit mai pe urmă cetatea Pelusium. Cetele de pe uscat tiriseră cu ei pe Hittiţi și pe o mulțime de popoare din sudul Syriei şi din Palestina.
3
Ramses III intări gurile Nilului; așeză garnisoane puternice “in
cetăţile de prin prejur ; şi, in anul al optulea, plecă intru intimpinarea
barbarilor. Flotele şi armatele dușmanc se intâlniră sub zidurile unei cetăţi, construite de curind, care se numia Turnul lui Ramses III. Duşmanii Egiptului fură sdrobiţi *). Dar mulți dintre ei plecaseră cu gândul
a nu

se mai

intoarce

in patria

lor, precum

erau

nu mai aveau o patrie, ei se rugară Faraonului
şeza

in imperiu.

Ramsas

III li dădu

Filistinii.

Fiind

că

să li permită a se a-

voie a se aşeza intre Yafa

şi to-

rentul Egiptului, in jurul cetăților Azah, Asaod și Ascalon. Aice intemeiară ei cu timpul un regat spăimântător pentru vecinii lor, Fenicieni și Israeliţi.
|
.
După această strălucită victorie, Ramses III intreprinse o cam-

pe rebelii cari erau in Delta, purificând marele tron al Egiptului,
EI
fu regent al celor două feri in locul zeului Tum, aplicându-se a
reorganisa ceia ce fusese resturnat, așa că fie-care recunoscu drept
frați
pe cei cari fuseseră atâta vreme despărțiți de el ca prin un
zid, restabilind templele și sacrificiile, ast-fel că a inceput a se da din
nou
cyclelor divine omagiile tradiţionale.» (Papirus Harris).
*) «Gurile fluviului erau ca un zid puternic de galere, de
vase,
de bastimente de tot feliul, pline de brațe puternic inarmate
. Soldaţii
din infanterie, toată partea cea mai aleasă din armatele
Egiptului, erau pe term ca niște lei cari rugiau; soldaţii de pe cară,
aleşi pintre
cei mai repezi dintre eroi, erau comandaţi de tot feliul
de ofițeri siguri de ei. Caii ardeau de dorința de a călca națiunil
e in picioare.
Cât despre mine, eu eram ca zeul Mont resboinicul
; m'am pus in fruntea lor şi ei au văzut faptele braţelor mele. Eu,
regele Ramses, m'am
purtat ca un erou care şi cunoaște valoarea sa şi
care şi intinde braţul
seu asupra poporului seu in ziua luptei. Cei cari
au violat fruntariile

mele

nu

vor mai secera

pe pământ ; timpul

sufletulu

i lor e numărat
pentru vecie... Pe cei cari erau pe țerm, i am
făcut să cază intinși
pe malul apei in grămezi de corpuri măcelărite
; am inecat vasele lor ;
bunurile lor au căzut in fundul apei.» (Inscrip
țiune a lui Ramses IN).
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panie in Asia pentru ca să inspire groază dușmanilor. El cuprinse,
prădă şi supuse toate țerile şi cetăţile pănă dincolo de Eulrate și pănă
la marea Neagră. In armata sa erau şi o mulțime de Sardana, Tursa
şi Lebu. In acelaş timp o flotă puternică supunea Creta cu cetatea
Knisenen (Cnosisos) ; primia tributuri de la cetățile -din Cipru: Salamaski (Salamis), Katiau (Kition), Tal (Ldalios) ; de pe coasta Ciliciei :
Tarska (Tars), Tsaur (Tyr) şi de pe coasta nordică a Archipelului,
Putar (Patara din Lycia), Kanou (Caunos in Caria), Samai (Samos).
N'au cutezat inse să se atingă de puternicul imperiu al Teucrilor din
Asia Mică.
Cu toate aceste resboaiele nu se sfirşiseră. Libyenii nu luaseră,
parte la navălirea din anul al cincilea, pentru că erau incă slabi din
pricina infrîngerilor anterioare. Peste şese ani, ei chemară in ajutor
pe 'Tyrseni şi pe Lycieni și intrară in Delta. Ei tură din nou sdrobiţi *).
Ast-fel Ramses III asigură integritatea imperiului. Hotarele impeviului se intindeau din nou pănă la Eufrate. El trimise o espediţiune
in contra Arabiei care avu un resultat fericit **) ; alte espediţiuni în

*) «Sufletul lor 'şi zisese pentru a doua oară că 'şi vor petrece

viața in nomele Egiptului și că i vor ara văile şi câmpiile ca pe teritoxiul lor propriu... Moartea veni asupra lor in Egipt ; căci alergaseră

<u propriile lor picioare spre cuptorul care consumă corupțiunea, sub
focul voiniciei regelui care pedepseşte ca Baal din inaliul cerurilor.
“Toţi membrii lui sunt plini de forța victorioasă ; cu dreapta sa el apucă mulțimile ; stînga lui se intinde asupra celor cari sunt inaintea
sa, asemine unor săgeți in contra lor, ca să i distrugă ; sabia lui taie
ca sabia părintelui seu Mont. Kapur care venise să ceară omagiu, or-

bit de frică, aruncă armele sale, şi armata sa făcu ca şi el ; el ridică
spre cer un strigăt de rugare. Dar eată că se ridică lingă el zeul care
cunoştea

cele mai

ascunse

capetelor lor ca un munte
cu sângele

lor, care curgea

cugetări

ale lui. Maiestatea

Sa căzu asupra

de granit; ea i sdrobi şi umplu pământul
ca apa.

Armata

lor a fost măcelărită ; mă-

celăriţi soldaţii lor... Au fost prinşi ; au fost loviți, cu mănile legate,
asemine unor paseri de apă aruncate in fundul unei bărci, sub picioarele Majestății Sale. Regele era asemine lui Month ; picioarele lui victorioase apăsară asupra capului duşmanilor ; capii cari erau inaintea
Jui au fost loviți şi ţinuţi in pumnul lui. Cugetările lui erau vesele,
pentru că faptele lui erau indeplinite.> (Inscripţiune a lui Ramses Il).
**) «Am pregătit corăbii şi galere, pline cu mateloți şi lucrători
de ajuns. Capii ausiliarilor maritimi erau pe ele inpreună cu verificatori şi comptabili, pentru a le aprovisiona cu productele nenumărate
ale Egiptului : erau

de toată mărimea

cu zecimile de mii mergând

pe
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peninsula Sinai au pus din nou sub puterea Egiptenilor minele din
acea regiune.
Resultatele resboaielor lui Ramses [Il sunt foarte importante pentru istoria omenirei ; pentru că prin aceste resboaie s'a pus capăt acelor frământări de popoare care ţineaude două sute de ani. Unele
din aceste popoare 'şi găsesc o patrie aiurea, Ast-fel 'Tyrsenii se aşază
in Italia unde vor forma celebrul popor al Btruscilor ; Sardanii se aşază in insula care s'a numit cu numele lor. Numai Filistenii au isbutit a se așeza,

cum

am

văzut,

in o provinţie,

egipteană,

sub

auto-

ritatea Faraonilor. Cât pentru Libyenii Masuah ei s'au așezat in partea apusană a Deltei; multă vreme, ei vor fi soldaţii credincioşi ai
Faraonilor.

|

Marele rege petrecu in pace cei de pe urmă af vieţii sale. El
construi, la Teba, marele palat de la Medinet-Abu, pe care sunt descrise victoriile sale ; mări templul de la Karnak ; restaură pe cel de
la Lucsor. Un document preţios din acel timp, Papirus Harris, ni
descrie toate monumentele aceste; din el videm că Egiptul ajunsese
sub acest rege nu numai puternic, dar că era in deplină activitate
comerţială și industrială. Se părea că au venit din nou timpurile lui
Tutmes III şi a lui Ramses II. Ni a mai remas din această epocă un
alt document important. In templul de la Medinet-Abu este săpat un
"Calendar al serbătorilor religioase. In el se spune. că in anul al doispre-zecelea al domniei lui Ramses III s'a intimplat ca anul astronomic să concordeze

cu

anul

ordinar

al Egiptenilor. Astronomul francez

„Biot a calculat că aceasta a fost in 1300 a. Chr. Prin urmare e sigur că Ramses III sa suit pe tron în anul 1311 a. Cho.
Cu toată această strălucire, decadența, se incepe, indată după
moartea lui Ramses III. Cei zece Ramesizi cari urmară sunt cu totul
neinsemnaţi. Egiptul este liniștit pe timpul acestor regi ; dar această

marea
tara

cea mare
Punt,

a apei Kati (nume

fără a suteri

nici un

al mărei

Roşie).

rău,şi pregăliră

şi a vaselor cu producte din 'Tonuter, cu toate

Ei ajunseră

incarcarea

minunile

in

galerelor

misterioase

din țara lor, şi cantităţi mari de parfumuri din Punt, incarcat
e cu zecimile de mii, nenumărate. Fiii lor, şefii din Tonuter, veniră
chiar ei

in Egipt
tos ȘI se
vane de
Coptos»

cu tributurile lor ; ei ajunseră sănătoşi și teferi in țara Coppogoriră in pace cu bogăţiile lor. Ei le aduseră in caraasini și oameni şi le incarcară pe bărci pe fluviu, in
portul
(Papirus Harris).
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cu ori ce pret.
linişte venia din pricina neputinței şi a dorinței de pace
marii preuţi 'a lui Ammon

regi slabi,

acestor

In timpul

din “Teba, cari

dintre dînșii, Herajunseseră ereditari, puseră mâna pe pulere, şi unul
isbutit. Ramesizii
-hor, luă coroana regală. Dar această incercare n'a
Tanis intemeie 0
au continuat a domni pănă când un. principe din
dinastie nouă.

$. 4.

Primul

Sait.

Imperiu

numai

iseră
«Pe câtă vreme cuceririle Faraonilor se mărgin
basenul Nilului,

'Teba fusese

giunea marilor

Lacuri din

natural

centrul

in
cen-

in

Situată

al țerei.

ea era ca un intrul principalelor căi comerțiale din Africa şi Arabia,
țerilor străine, de
treposit vast in care se ingrămădiau toate bogătiile
erana pănă la rela golful Persic pănă dincolo de Sahara, de la Medit
tate cătră naţiuni
puţină

aveau

centrul

cu care

Africei.

Cetățile din

influență ; chiar

-cu

Memifisul,

toată

indrep-

Delta,

neregulate,

Egiptul era numai în relațiuni

intinderea

sa,

cu

planul al
toate amintirile lui Mena şi a celor intăi dinastii, era pe
şi ultima
tul
doilea. Invasinnea Păstorilor făcând din 'Tebaida adăpos
importanță ; in
intărire a nationalităţii egiptene, mai adause această
întăi cetate din
timpul viacurilor de luptă, Teba. n'a fost numai cea
zidurile sale. Victoțară, ci țara insăşi, şi inima Egiptului bătu intre
lumei ; istmul
iile lui Ahmes, cuceririle lui Tutmes |, Jărgiră cercul
, in folotrecut
Tigrul
de Suez fu trecut ; Syria supusă ; Eufratele şi
uni ea văzu pe toate
sul și spre mărirea Tebei ; timp de două sute de
popoarele invinse defilând la umbra palatelor sale.
dinastiei XIX-a
Dar când veniră timpurile pline de neliniște ale
şi XX-a;

când barbarii

din Asia,

aşa

de

mult timp căicați in picioare,

simţi că e
a ră
ridicară capul şi ținură piept Faraonilor ; aceştia incepu
că o cetate aşezată
prea departe de la Karnak pănă la feuntaria Syriei ; şi
mai

bine

de o

sută de leghe

in interior era un

cartier

general

ea
trivit pentru nişte principi cari erau datori să fie purur
mână.

Ramses

din viața
tăţile de
bogăţi in
primului

II, Meneftah,

Ramses

Îl,

nepo-

cu arma in

petrecură. cea mai mare parte

eră celor activă in regiunea resăriteană a Deltei. Ei adaos
cu Asia le inaice şi fundară altele nouă, pe care comertul
după căderea
care
lui,
curînd. Centrul de gravitate a Egiptu
prin cucerirea
imperiu fusese strămutat la sud, spre 'Teba,
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Etiopiei şi prin desvoltarea puterei egiptene in Sudan,
se indreptă din
nou cătră nord şi se aşeză in Delta. 'Tanis, Bubast
a, Sais, și disputară puterea şi ajunseră pe rînd cetăți regale, fără
a se apropiia vre
odată de strălucirea Tebei ; și fără a produce vre o
dinastie care să
se poată compara cu dinastiile regilor tebani.»
Strămutarea capitalei la Tanis era și un fel de protes
tare a cetăţilor de la nord in contra pretențiunilor preuților
lui Ammon şi a
Egiptenilor curați. Faraonii din Tanis nu şi au putut
intinde autoritatea asupra intregului Egipt ; mai multe Nome
se declarară independente ; şi ei nu aveau puteri de ajuns pentru a le
reduce la ascultare :
Egiptenii incepuseră a uita meseria armelor. Atunci
Faraonii din dinastia XXI incepură a inrola cete de barbari cari
formară aproape
intreaga armată egipteană. Când isbutiră cu mijloc
ul acesta a pune
stăpînire peste tot Egiptul, marii preuli din 'Leba,
cari tot continuau
a se intitula regi ai Egiptului, se retraseră in
Etiopia şi intemeiară
regatul din Napata. Sanctuarul lui Ammon din
această cetate ajunse
adevăratul sanctuar național, in oposiţie cu cel din
Teba, căzut sub
influința regilor din Delta. Cu incetul inse, elemen
tul indigen Kusit capătă

suprematia

şi ast-fel

s'a format

un regat

Etiopian,

care

ajunse

la mare inflorire, Religiunea este egipteană ; arta
derivă din cea egipteană ; scrisoarea e aceiași ; dar in religie
ca, şi in artă sunt amestecate o mulţime de elemente Kușite și limba
e tot Kuşită.
Dinastia XXII e o dinastie străină, de origină
syriană. Un cap

al barbarilor așezați

in partea

resăriteană

a Deltei

luă in căsătorie pe

fiica celui de pe urmă rege. tanit și intemeia o
dinastie nouă. Sesonl:
(960) supuse intreg Egiptul ; intreprinse o espediț
ie fără nici un resultat
in contra Etiopiei ; intră in Asia şi prădă Jerusa
limul. Dar această espediție glorioasă nu putea ridica Egiptul din
amorțiala sa. Ea se datoria numai energiei unui om. Urmașii lui
nu au fost in starea pastra cuceririle făcute in Asia; ei trăivă in
pace multemindu-se numai

cu

Egiptul ; dar

nu au fost in stare se impedice

decadența

'Tebei.

Această cetate nu mai putea prospera
de cât cu condiia ca să fie eapitala unui intins imperiu,
|
Regii din dinastia XXII au luat măsuri
pentru ca să impedi-e
luptele lăuntrice şi pretentiunile capilor
de Nome de a ajunge la tron.
Ei se ingrijiră ca să dea funcțiunile
cele mai importante la membrii
din familia lor, nădăjduind că aceștia
li vor fi credincioşi. Dar acești
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functionari superiori, a tot puternici in provinția lor, răzimaţi pe un
corp de armată alcătuit din barbarii ausiliari, au să ajungă incetul cu
incetul independenţi.

Ei nu numai

că nu

mai

recunoscură

autoritatea

Faraonilor ; dar luară şi titlul de regi.
Sub dinastia următoare, Egiptul a ajuns a fi aşa de impărțit că
găsim două-zeci de principi dintre cari patru ieau numele de regi.
Dintre aceşti principi cei mai insemnați au fost cei din Sais. Ei incepură a desființa deosebitele principate pentru a uni Egiptul intreg
sub autoritatea lor. Regele Tafnekt cucerise mai tot Egiptul; când
Meri- Amun
principii ameninţaţi chiamă în ajutor pe Etiopieni. Pianhili veni intru ajutor ; bătu pe regele din Sais; aduse sacrificii solemne lui Ammon in Teba şi cuprinse Memfisul după o luptă teribilă.
Tafneki, fugi in deşertul Libyei ; de unde se intoarse numai după
ce recunoscu autoritatea regelui din Etiopia, caăre i lăsă provinţia sa
din Sais. Fiul lui se incercă a scutura acest jug şi a supune din
nou Egiptul ; el credea ocasiunea favorabilă; pentru că murise Pianki-Meri-Amun şi tronul Etiopiei ajunsese electiv. Și au ales inse
foarte rău timpul; pentru că Sabaka, regele ales, 7] bătu, "1 prinse şi 7] arse pe rug. Urmașii sei şi găsiră adăpost in Delta unde
şi mănţinură, independența.
Cu Sabaka (715) ajunge la tron o dinastie etiopiană (XXV). Am
pute o numi mai degrabă egipteană curată ; pentru că de şi elementul Kușit este foarte important

in Etiopia, civilisățiunea egipteană prin-

sese rădăcini puternice in acea regiune. La Napala şi Meroe se conservau vechile tradițiuni şi moravuri egiptene ; arta era infloritoare ; zeitățile naţionale și găsiseră aice -un adăpost ; aice se transportaseră pănă
şi mumiile

regilor mari

egipteni.

Sabaka

luă titlul de rege

al Egiptu-

lui și al Etiopiei ; se incercă a. face pe Egipteni se uite originea sa,
străină prin ințelepciunea administraţiunei sale ; el ținu in respect pe
deosebiţii principi ; repară drumurile; curăţiși mări canalele ; restaură
mai multe temple şi Egiptul incepu a se ridica din decadenţa sa. Dar
o primejdie se ivia despre resărit. Assirienii supuseseră toată Asia ; mai
remăsese numai ţara Filistinilor. Sabaka văzu primejdia ce ameninţa
Egiptul. EL plecă intru intimpinarea dușmanului, după ce se ingrijise
a incheia o alianță cu regii din Syria sudică. Sub zidurile Rafiei se
dădu o luptă. crâncenă, in care Sabaka fu bătut. Noroe că o ciumă
decimă armata assiriană, ceia ce scăpă pe Egipteni. Dar principii din

46
Delta se declarară independenţi. Nepotul seu Taharca supuse din nou
Egiptul intreg ; reduse la ascultare pe principii din Delta ; 'şi intinse
supremația asupra Palestinei şi in timp de zece ani fu stăpân peste
intreg Egiptul şi avu o mare influență asupra Syriei sudice. Aceasta
tinu pănă dând Assirienii năvăliră în Egipt. Taharea fu bătut și Egiptul prefăcut in o provinție assiriană. Două-zeci de principi şi impărțiră țara, sub suveranitatea Assiriei. Peste doi ani, Taharca veni din
Etiopiaşi enprinse din nou Egiptul. Bătut de cătră Assirieni, el. încercă pentru a treia oară a scapa ţara de sub jugul străin ; dar na
isbutit nici de astă dată, nu numai pentru că el nu era in starea se
măsura cu Assirienii ; dar și pentru că principii din Delta găsiau mai
de folos pentru ei a fi sub autoritatea regilor assirieni, de cât sub a
lui Taharca. De aceia auzind că regele Assiriei se pregăteşte a veni
in contra sa, el părăsi Egiptulşi se retrase in Etiopia, unde muri
după ce domhise

două-zeci

şi şese de ani

asupra

Egiptului.

După ce Egiptul fu incă, odată cucerit şi pradat de cătră Assirieni, Psametic (650), unul din cei doi-spre-zece principi din Delta, is
buti a, intemeia dinastia XXVI, cea de pe urmă dinastie mare naţională. El se puse să ridice Egiptul din decadenţa sa. Sub el incepură

din nou a inflori artele ; el intreprinse mai niulte lucrări de apărare
naţională şi putu scapa Egiptul de invasiunea Sciţilor. El deschise Egiptul popoarelor străine ; dădu voie Grecilor a se aşeza in Delta şi
li incredinţă lor apărarea ţerei. Această preferință acordată străinilor
nemulțemind pe Egipteni, mai bine de 200,000 de resboinici părăsiră
tara şi se.duseră in Etiopia. Această emigrare slăbi foarte tare Egiptul ; de aceia Psametic nu s'a putut folosi de căderea imperiului assirian, pentru a reda terei sale vechia supremație in Asia.
Lui i urmă fiul seu Nefo II, un rege toarte energic. El organisă
o armată puternică ; construi o flotă pe marea ; deschise un canal
intre Nil şi marea Roşie şi insărcina, pe Fenicieni ca să facă o călătorie in jurul Africei. Văzind că Assirienii sunt slăbiţi, atacați cum erau ei de cătră Mezi ; ştiind că pe tronul Babiloniei e un bătrân neputiincios ; Neko voi să profite de ocasiune, pentru a supune din nou
Asia. EI intră in Syria ; bătu pe regele Evreilor ; supuse toate ţerile in
drumul seu şi ajunse pănă la Eufrate. In 605 se dădu o bătălie teri-

bilă, sub zidurile cetăței Karkemis. Nabucodonossor, principele regal al

di

Babiloniei, bătu. pe Neko şi 11 sili a tugi in Egipt, părăsind
ceririle sale. Intors în Egipt, Neko muri peste zece ani.
când,

mănţinea

sei, Egiptul şi putu

Sub urmaşii

|

in locul Babilonilor,

toate

independența,

se ridică in Asia un nou

popor,

cu-

pănă

care ame-

nința să cuprindă lumea intreagă. După ce a desființat regatul BabiJonienilor, şi a cuprins toată Asia, Cirus, regele Perşilor, lăsă fiului *
seu

Cambyse

pe Psametic

sarcina

de a cuprinde

Egiptul.

Acesta veni, in 525, bătu

III și prefăcu tara în provincie persană *).
-

$.5.
Cu toată

Al

pierderea

doilea

Imperiu

independenței

Sait.

sale, nu putem

zice că

soarta

Egiptului a fost tristă sub domnia persană. Dariu I e trecut intre
sa
marii legisiatori ai Egiptenilor. "Țara şi conservă neatinsă vechia
in
mic
relativ
religiune ; nobilimea şi avea drepturile ei ; tributul era.
toate
comparație cu bogăţia terei ; comerțul era foarte infloritor. Cu
să
căutau
şi
dență
indepen
aceste Egiptenii nu incetau a se gândi la
Mala
profite de ori ce ocasiune favorabilă. După infringerea Perşilor

vechii regi.
raton, Egiptul se revoltă sub HKabișa, care se trăgea din
pe Greci
chiemă
Ingros
Xerxe inăduşi revolta.: Sub urmaşul lui Xerxe,

flota.
in ajutor; bătu armata persană trimisă in contra sa ; distruse
Dar afeniciană care venia in ajutorul Perşilor şi cuprinse Memfisul.
Egiptenii
Grecia,
din
ceste succese ţinură putin. Cu tot ajutorul venit
câţi-va
fură batuţi ; Inaros fu făcut prisonier şi pus pe cruce. Numai
vremein
multă
apărară
se
unde
fugari şi găsiră un adăpost in Delta,
|
contra Perşilor.
in Egipt ; dar în timpul
liniște
fost
a
ani
Timp de patru-zeci de
mare ură in contra,
o
acesta se ridică o generaţiune, insuflețită de
405 Astrăinului. Aceasta, isbuti a recâștiga independenţa pierdută. In
inyrteu ehiemă pe Egipteni la arme; dar el nu putu scapa cu totul
țara de Perşi. Sub Neforit Egiptul deveni independent. Urmașii sei intrebuințară multă ghibăcie pentru a se mănținea pe tron. Ei intrară
"in bune relațiuni cu Syria şi Cyprul ; provocară pretutindinea revolte
in contra Perşilor şi intrebuințară o mare parte din averile lor pentnu mercenarii greci. Perşii ocupați in resboaie cu Evagoras din Ci*) Am văzut pe câmpul de resboiu un lucru foarte minunat
deosebite
Oasele celor cari au perit in acea zi formează două grămezi
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pru nu 'și puteau intrebuința toate puterile pentru a supune Egiptul.
Dar când Evagoras a fost invins şi s'a supus, atunci Marele Rege trimise o armată puternică in contra Egiptului.
Faraonul Nectanebo I
luă măsuri

energice.

El intări

termurile ; construi

mai

multe “cetăți şi

era gata a se opune Perșilor cu o puternică armată, care fusese organisată de cătră generalul atenian Chabrias. Perşii făcuseră mari pregătiri in timp de trei ani. In 373 o armată de peste două sute de mii
de oameni ajunse la Pelusium ; dar se intoarse inapoi fără nici un
resultat, pentru că fu impedicată de inundația Nilului. Egiptul respiră
două-zeci şi cinci de ani. Dar in 345 și perde pentru deapururea independenţa, sub Nectambo II.
<Egiptul prosperase sub administraţia celor de pe urmă regi indigeni. De la Amyrteu pănă la Nectanebo, toți lucraseră in conştiinţă
pentru a face să dispară urmele invasiunilor străine şi a reda
ţerei
starea de dinainte de cucerire : chiar cei cari au domnit numai scurt
timp, tot au construit și decorat temple. Tebaida, neglesă de cătră regii Perșii, a fost obiectul ingrijirilor lor,
Cucerirea din 345 a fost mai nenorocită pentru Egipt de cât a
lui Cambise. 'Templele au fost arse ;. cărțile sacre duse in Persia;
zidurile cetăților au fost rase pănă in temelie și principalii partisani ai
regalității indigene jertfiți fără milă. După ce sau sfîrșit cu torturile,
mercenarii greci s'au intors in patria lor incareaţi de prăzi ; iar Marele Rege luă drumul spre Susa.»

HI.

CIVILISAŢIUNEA
$. 1.

EGIPTULUI.

Poporul.

i Vechiul Egiptean era in genere inalt de statură și subțire;
cu
trăsături fine, fruntea mică şi ochii mari. Unia zugrăvesce pe
Egipteni
ca pe un popor grav, serios, foarte religios, ocupat mai mult
cu grija.

ale Egiptenilor de o parte, ale Perşilor de cea altă. Capetel
e Perşilor
sunt așa de fragede că se pot sparge lovindu-le numai
cu 9 petricică ; ale Egiptenilor, din contra, sunt așa de tari că
de abia le poți
sfarma, cu pietre mari. Egiptenii, in adevăr, incep
din copilărie a şi
rade capul, aşa că craniul lor se intărește la soare
; Perșii, din contra, au craniul slab, pentru că din tinereta lor umblă
tot cu capul a-

coperit. (Herodot, III, 12).

|
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unei alte

vieţi.

Aceasta

e o greşală.

Cum

irăiască

să

sar putea

un

popor miorocănos, intr'o ţară aşa de roditoare, cu un fluviu aşa de
maiestos, intr'un climat așa de dulce cu un cer pururea senin ? Din
contra ; in toate monumentele vedem un popor foarte vesel, căruia i
plac petrecerile, foarte

ceasta, şi care

popor

naiv ; un

care

ţine la viaţă pe lumea a-

e foarte vesel că trăiește pe un pământ
zei.

Egipteanul

cuvîntat

de

cătră

*)

«O

frate, amice, barbate,

se ruga

bine

de

așa

o bătrâ-

zeilor să i acorde

neță fericită «pănă la vrâsta deplină de o sută zece ani; %)> petrecea bine ; i plăcea bunurile pământești şi le prefera chiar inaintea Raiului. Veselia este pănă in ziua de astăzi trăsătura caracteristică a poportului egiptean, şi numai D-zeu ştie dacă e mulțemit de stăpânii sei. %*)
bea, mânâncă, deşartă cupa plăcerei,

; fă-ţi după dorinţă şi nu
iubeşte şi celebrează serbători
tre intristarea

în inima

lasa să ţi in-

Pentru

ta, pe cât eşti pe pământ.

că

Ament

se

satură

e țara somnului greu şi a intunericului, loc de doliu pentru cei ce loă
cuiese aici. Ei dorm in formele lor necorporale ; nu se mai deşteapt
lor;
mama
pe
şi
tatăl
pe
c
recunos
mai
ca să vază pe fraţii lor: nu
şi

spre

copiii lor.

Fie

nu se mai mişcă

spre

femeia

nu

vine

să "1 laude,

*)

O visită la Mariette in 1962.

care

de apa de viaţă ; numai mie mi e sete. Apa, vine la cel care trăiește
pe pământ ; unde mă găsesc eu, chiar apa mi pricinuieşte sete. Numai
după
ştiu unde mă găsesc de când am intrat in această tară ; plâng
,
fluviului
maiul
pe
de
adierea
după
plâng
;
sus
apa care isvorăşte colo
loaice
că
Pentru
sa,
jalea
in
mea
inima
că
recorias
să-mi
ca
pentru
lucuiește zeul al cărui nume e Numai Moarte. EL chiamă pe toată
i
Putin
sale.
mâniei
inaintea
nd
tremurâ
supun,
se
toți
mea la el și
inaintea
-una
tot
sunt
pasă lui şi de zei şi de oameni; mari şi mici
nu
lui. Fie care se ingrozeste a i adresa vre o cerere, pentru că el
ascultă.

Nime

pentru

că el nu

e binevoitor pen-

i se intru cel care "1 adorează. El nu se uită la nici o ofrandă care
femei),
unei
ul
mormînt
pe
țiune
tinde.> (Jnscrip

“<Petrecusem timpul de după

amiază

inspectând,

impreună

cu

acea nemagistrul, sepăturile care se continuau sub ordinile lui, in
le esepături
;
minuni
atâtea
scos
s'au
unde
de
Sakarah
cropolă de la

pe
rau făcute de cătră 400 de copii sau adolescenţi, aduși la beilic
apusul
La
i.
Egiptulu
al
district
care
ştiu
cinci-spre-zece zile din nu
ei,
soarelui, toţi micii lucrători lasă lucrul, şi ne uităm cum se aşază
are
'şi
care
in
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legătură
Dintr'o
grupaţi pe sate, pe năsipul incă călduţ.
uscată;
provisia pe două sau trei septămâni, fie care scoate o turtă

fiii de părinți mai cu dare de mână, cei cărora li dă

mâna

să facă

nu
lucs la masă, au câte o ceapă sau un praj. Chiar delicaţii aceștia
-
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Erau inse foarte mândri și ambiţioşi ; fie care doria să facă mai bine,să
ajungă mai departe. Negreşit aveau şi Egiptenii vechi defectele lor. Erau plini -de invidie şi răutate ; mândri peste măsură, nemulțemiţi de
soarta lor și gata de revoltă. Dar aceste defecte nu ne impedică de a
considera pe Egiptenii vechi ca pe cel mai cult popor din lumea, vechiă ; ca pe un popor

vrednic

de strălucirea

sa)

|
Istoricii vechi, Herodot și Diodor, spun că poporul egiptean era
impărţit în mai multe clase. Cel intăiu zice că erau şepie : preuți, resboinici, văcari, porcari, meseriași, interpreţi şi piloți; pe când cel de
al doilea numără numai cinei clase : preuți, resboinici, agricultori, păstori şi meșteri. Din aceste spuse ale acestor doi Greci cari an visitat
Egiptul, unii învăţaţi au susținut că in vechiul Egipt erau Caste.
Această afirmare nu este esactă. Când intr'o țară sunt Caste,
aceasta
insamnă că unia oaineni n'au voie să se ocupe cu unele profesiuni
;
că un om nu poate să se amestece de loc cu cei de mai sus
sau mai
jos de cât el; că profesiunile sunt ereditare. Nu era ast-fel in
vechiul
Egipt. Monumentele ni arată că un om putea să treacă,
prin deosebitele
stări sociale; că nu era nime obligat a remânea in condițiune
a părinţilor sei; că meritul ori favoarea regală deschidea celui
mai de jos
om cariera cea mai strălucită, Negreşit, in Egipt, ca
mai pretutindinea,
fiii continuau protesiunea părinților; dar nu urmează
din aceasta că
li era absolut interzis a se ocupa cu alta. *)

se zăbovesc mult cu mâncarea Cum au sfirşit cina, se
pun
apoi se culcă ; cei mai mari, cei mai voinici, ocupă grotele, pe vorbă,
tainiţile
părăsite ; cei alți se intind pe pământul gol ; dar, inainte de
a adormi,
se pun pe cântat ; ei formează două coruri care cântă,
pe rind şi și
respund, pănă noaptea târziu.» (Perrot şi Chippiez,
Fistoive de Part
dans: Pantiquite. DEgypte).
*) «Am mers in calitate de fiu de şef, de șambelan,
general de
infanterie, nomarh la Meh... Toate pământurile au
fost semanate de
la nord la sud. Mi sau adus mulțumiri din partea
regelui pentru tributul adus in vite mari. Nimic nu s'a furat
in atelierile mele. Eu am
Incrat și intreaga provinţie era in deplină activit
ate. Nici odată, copil
mic n'a fost măhnit, nici odată văduva n'a
fost maltractată de mine:
nici odată n'am tulburat pe muncitor nici năcăjit
pe păstor, nici secetă
n'a fost pe timpul meu, și n'am lasat pe nime
in lipsă in anii răi. Am
dat de o poirivă văduvei şi femeiei măritate,
şi n'am preferat pe cel
mare inaintea celui mic in judecățile ce am
făcut. Când revărsarea
Nilului era mare și proprietarii aveau bună nădejde
, eu n'am tăiat
brațele de apă care udă câmpiile.» (Amoni
, sub Usertesen D),

|. Preuţii. Preuţii alcătuiau o nobilime care avea o mulțime
de privilegii. Ei ocupau funcțiunile cele. mai inalte şi stăpâniau mare
parte din
parte din pământul Egiptului * zeiţa, Isis li dăruise a treia
in arendă.
dădeau
li
Ei
sol, Aceste pământuri erau scutite de imposite.
de gâscă
Fie care preut primia câte o porțiune de carne friptă, carne
și vin.

si de vacă,
datori

:anta

lor.

li era permis

opriți de asemine

porc. Erau
erau

Nu

să se poarte

a mânca

curat ; purtau

Posteau mult şi

unele legume.
o haină

nici carne de

pește,

să mânânce
de

in

foarte

fin

şi,

san, o piele
ca semn al dignității lor, preuții de rangul superior purtau
de leopard, pe deasupra tunicăi. %)
şi imporPreuţii se impărtiau in mai multe clase, după rolul
mai

Cei

de sus se numiau

profeți,

adinciți in stiințile

reli-

presidau ceregioase şi in toate cele relative la cult şi disciplină. Ei
intăi părerea
moniile templului ; administrau veniturile şi 'şi dădeau
templu și anume
in adunările preuţeşti. Un preut slujia numai in un
sub preşedința
unui zeu. In fie care templu erau o mulţime de preuți
principal eră
unui. profet. In fie care Nomă, marele preut din templul
Ammon din Teba
seful preuţimei din acea Nomă. Marii preuţi a lui
erau ca un îel de Papi.
ese;» cu timpul ele au dis«profet
şi
găsim
In timpurile vechi
in cultul
părut ; dar femeile au avut in tot da una un rol insemnat
re
«servitoa
sau
egiptean. Pe lingă «cântărețe» mai găsim pe «soțiile»
concubine»

ale zeilor, care

erau

fii Nomelor

cu

de

sub

foarte onorate ; de oare ce de multe

mândresc . cu -aori principese de sânge regal, sau chiar regine, se
seminea, titlu.
asemine de priIl. Militarii. Clasa resboinicilor se bucura de
pare că sa tăcut mult
vilegii foarte mari. Organisarea acestei clase se
se alcătuia din şemai târziu, de vreme ce in timpurile vechi armata,
oamenii

ascultarea,

lor. De

timpuriu

vedem de

in armatele lor. asemine pe Faraoni intrebuințind corpuri străine
numeroasă, bine
Mai târziu găsim o armată permanentă, foarte

a
N
PNI

i

trei zile. Poartă... =) Ei (preuții) şi rad intreg corpul la fie care
ă de papirus ; nu li este
numai o haihă de în și încălțăminte de scoarț
Ei se spală de două
.
permis să aibă altă haină ori altă incălțăminte
ei au
ori pe

zi cu

apă rece şi de două

ori pe noapte ; intr'un

cuvint

ervă cu mare sfințenie.
o mulțime de obiceiuri religioase pe care Je.obs
|
(Herodot, Il 37).
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esercitată, in stare de a intinde departe supremaţia Egiptului. Infanteria se impărția in trupe de linie și trupe uşoare. Cele intăi se luptau
in mase grele şi compacte ; pe când cele din urmă se alcătuiau mai
mult din arcași. Deosebitele corpuri se deosebiau intre dinsele prin
stiaguri și armătura diferită. Erau grade ofițereşti şi fie care ofiţer primia 0 dotație teritorială in raport cu gradul seu. Gradele se capatau
prin naștere ; dar puteau ajunge şi oamenii din alte clase. Serviciul
militar era foarte greu ; şi inaintarea se făcea de ordinar in urma unor esamene. Nu se poate determina. modul recrutărei ; dar de sigur
că intreaga populațiune era chiamată la serviciul militar. Ereditar
e curat erau numai corpurile străine intrate in serviciul Faraonilor.
Clasa, resboinicilor stăpânia aproape a treia parte din sol,
Fie
care soldat primia toate cele necesare pentru iraiu ; garda
regală era
cu mult mai favorisată de cât cele alte trupe. Multe viacuri serviciul
militar a fost considerat de cătră Egipteni ca un privilegi
u şi ca o
mare onoare. Am văzut cum au emigrat clasa resboinicilor
când cei
de pe urmă Faraoni au acordat prea mari favoruri Grecilor
. Aceasta a
și fost causa pentru care țara a căzut așa de uşor
sub Perşi.
II. Agricultorii. Agricultorii erau consideraţi in vechiul
Egipt la
un loc cu meseriaşii. Proprietatea solului era in
mânile Regelui, a
preuţilor și a resboinicilor. Agricultorii erau oameni
așezați pe pământurile acestor proprietari, indatoriți să lucreze
pământul și să dea cea
mai mare parte din recoltă stăpânilor, Ei erau inscrişi,
din timp in timp,
in niște registre, ţinute cu mare ingrijire. In aceste
registre se inscriia
numele şi starea lor civilă, signalementul, şi observaţiuni
asupra purtărei
lor. Ei erau vinduţi de o dată cu proprietatea
şi nu puteau părăsi
locuința fără invoirga guvernului ; li se cerea
un pașaport chiar pentru călătoria pria interiorul Egiptului. Tot ei
erau luați la toate muncile pentru ridicarea monumentelor şi facerea
lucrărilor de utilitate
publică. Guvernul se asigura ast fel că tot pământu
l Egiptului era bine
lucrat şi că nici o părticică nu se pierdea.
Tot

in asemine

tinoase se intrebuinţau

condițiune se aflau

pentru

creşierea

şi Păstorii. Pământurile mlăş-

paserilor

pentru vite. Cei insărcinați cu ridicarea paserilo
r și

de

apă;

fânaţele

cu paza

turme-

lor erau supuși de asemine la regulamente
foarte minuţioase.
IE. Industria şi Comerţul. Industria egiptea
nă ajunsese la un mare
grad de desvoltare. Articolele de lucs
au ajuns de timpuriu la un mare
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grad de perfecțiune, Nici o societate veche nu ni a lasat atâtea obiecte de artă ca vechiul Egipt. Meşterii egipteni erau “vestiți pentru
fabricarea

țeseturilor.

Avem

mai

multe probe

din

teseturile lor și ele

sunt

de ajuns pentru

setorie

şi brodare ; unele museline remase sunt de o finetă admirabilă.
Ei ştiiau a lucra metalele ; făceau lucrări minunate
de aramă,

a ne incredința că ei erau foarte ghibaci in țe-

fier şi oțel. Era mare abundență de aur. Din timpul dinastiei IV ştiiau
a fabrica stecla, cu toate varietățile ei: albă sau colorată, translucidă

sau opacă. Erau inse inferiori in lucrarea, vaselor de lut ; poate pentru că pământul Egiptului nu li oferia argilul potrivit.
|
Asia
din
aduceau
Ei
Egiptul.
alimenta
Un comerţ foarte activ
multe materii primare şi umpleau lumea cu produsele industriei lor,
mai ales prin intermediul Fenicienilor. Nu cunoşteau moneta şi intrebuințau

bucăţi

de metal in locul

ei. Unitatea

de schimb era ten, o

bucată de aramă de 91 grame. În transacțiunile cu Asialicii se serviau cu inele de aur, de un pond determinat, pondul Asiei Anterioare.
remase

documentele

După

prețul deosebitelor

articole

in

suntem
vechiul

in stare a ni face o ideie de
Egipt; se intelege, valoarea

fiind calculată in aramă. %)
Egiptenii mâncau carne de vacă, de oaie şi de capră. Li plăceau
vinaturile şi paserile. Știiau a scoate pui incălzind ouăle in cuptoare ;.
făceau mai multe feliuri de pâne, de griu, orz și malaiu. Cultivau via
mai ales in Delta; dar băutura principală cra berea ; **) hainele lor
erau simple ; dar femeile ţineau mult la juvaieruri. Ei purtau barbă

*) Un bou 110 uteni (10 kil. 829 gr)
(978 gr.)
3
Un cuţit
Un

briciu

10

,„,

(9108gr.)

5 litri unt de lemn uteni 10 (910 gr.)
(36% gr.)
4
O rată
,„, 1/, ( 22 gr. 75)
O păreche de gâște
2 litri miere
4
(864 gr.)
Un vas de bronz in greutate de 20 uteni, 50 uteni.
**) Eu nu cunose oameni mai sănătoși şi de un temperament

mai

bun de cât Egiptenii,

vin,

ci beau

Cred

după Libyeni.

că aceasta

vine

de

la

anotimpurile care nu variază de loc ; pentru că numai variațiunile atmosferice şi mai cu samă schimbarea anotimpurilor aduc boale. N'au
bere;

se nutresc

cu pește

crud,

in salamură ; tot uscate şi sarate mânâncă
paseri mai mici (Herodot, Il, 77).

uscat la soare,

sau pus

şi prepelițele, rațele şi alte

B4

falsă și lungimea barbei era semn de nobilime ; barba regilor venia
pănă la piept; a zeilor era și mai lungă.
Casele și mobilele erau simple ; grădinile inse foarte luesoase şi
costisitoare.

$. 2.
|.

Administraţiunea.

Regele. Autoritatea regelui este nemărginită. EI este considexat ca un zeu; e «fiu al soarelui» ; Egiptenii '] adorează ca pe un
zeu ; și el insuși 'şi aduce sie-şisacrificii. «Egiptenii, zice Diodor, respectează și adorează pe regii lor ca pe nişte zei. Autoritatea suverană
cu care a investit Providența pe regi, cu voința şi puterea de a imprăştiia binefacerile, li se pare un caracter al divinității.» Regii mai
ieau numele de «zeul mare, zeul bun.» Îndată ce se suia pe tron, regele inceta de;a fi om; el se transforma in zeu. El este «soarele
domnitor al justiției» pentru că de la el purcede totul in ordinea morală, ca și in cea materială ; el regulează toate, in tocmai ca şi soarele. Divinitatea regelui se continuă și după moarte ; şirul Faraonilor
alcătuia o serie de zei, cărora li se aduceau sacrificii și rugăciuni. Erau preuli anume pentru cultul fie-cărui rege. De aceia nu este esact
ceia ces'a spus de cătră unii istorici că, după moartea unui rege, se
convoca un tribunal care "1 judeca și că acest tribunal avea drept să
"1 lipsiască de onorurile funebre, când se constata că se purtase rău.
Cine ar fi indrăznit să judece pe un zeu?
Egipteanul se cutremura inaintea, regelui ; el era dator să se supună orbește poruncilor sale ; pentru că așa i poruncia religiunea ; ;
funcționarii cei mai inalți erau ca niste servitori faţă cu Faraonul. Pe
mormintele lor inscriiau ca un titlu de glorie cele mai mici favoruri ce
li s'au acordat de cătră rege. Unul se laudă că regele i a permis să
stea cu sandalele in picioare inaintea lui. Toţi lucrau numai pentru
gloria stăpânului ; li lipsia, prin urmare, cu desevârşire acel simţimînt
de dignitate personală, fala naţiunilor moderne.
Și cu toate aceste, acest guvernămînt arbitrar a ținut mai bine
de trei mii de ani. Heligiunea 1 făcea aşa de puternic ; dar, ca să lim
drepți, trebuie să mărturisim că şi recunoştinţa poporuluia contribuit
foarte mult. Acest rege egiptean, aşa de puternic, “și intrebuinţa toi
timpul seu numai pentru a privighia la buna stare a E giptului
; pen-
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tru a mări gloria lui. Toate faptele vieții publice a regelui, chiar și
ce
viața sa privată, era regulată prin o etichetă foarte severă. Indată
raşi
se scula, regele era dator să primiască şi să celiască scrisorile
porturile, care i erau trimise din toate părţile ; pe urmă aducea un
sacrificiu zeilor. Cu această ocasiune marele preut amintia toate vir=
tuţile regelui.
Regele era in âcelaș timp şi pontifice suprem. Erau in fie care
templu unele ceremonii pe care numai regele le putea indeplini ; nunimai el putea pătrunde in unele sale misterioase din temple, in care
acelor
mărui nu i era permis a intra. Numai el pute> deschide uşile
Naos din temple,

in care

se credea

că locuiesc

zeii ; pentru

că numai

zeul de pe pământ putea privi față in față pe zeii din cer.
El
Suveranul dar stie toate ; vede toate ; se ingrijește de toate,
ni a aratat
face fericirea Egiptului ; şi intreaga istorie a acestui popor
credinţă

că această

nu

Acestei puteri regale se datoreșie

era deşartă.

; puternică și
că Egiptul a fost o țară prosperă in privința economică
.
glorioasă in privința politică ; strălucită in privința culturală
uracus,
șerpele
era
Semnul principal şi caracteristic al regalității
care

decora

truntea

suveranului,

prins de diademă; apoi

două coroane, a Egiptului de sus şi
niau pentru a designa pe stăpânul
bele intrunite se numiau Psent sau
măreț.
Administrațiunea, Egiptul
II.
|
multe Nome, care corespundeau cu
purile primitive. Dar Noma era şi
sei, sanctuarul ei central, cultul și
noi atâtea, rivalități,

şi vedem

veniau

cele

a Egiptului de jos, care se intrucelor două Egipturi. Când erau amSfent. Costumul regilor era foarte
|
era, cum ştim, impărțit
principatele independente
un district religios. Ea şi
ceremoniile sale proprii.

certe

lăuntrice

și dorință

de

în mai
din timavea zeii
De aceia
indepen-

in trei : a) Cadență in deosebitele Nome. Fie care Nomă se impărţia
se cultivau cereale,
pitala şi oraşele ; b) pământurile arabile, pe care
şi mlăștinoase,
joase
mai
locurile inundate de cătră Nil ; c) locurile
şi papyrus.
reservate pentru păşuni, pentru cultura plantelor lotus

pentru

paseri

aquatice ; d) canalele.

situate in Egipt
Era o carte oficială intitulată ; «Cartea cetăților
era un tablou comşi descrierea a tot ceia ce se referă la ele,» Acesta
şi religioasă
plect şi statistie despre toată erganisarea, administrativă
a Nomelor

şi a subdivisiunilor

lor;

cu

nomenclatura cetăților,

a teri-
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toriilor de deosebite naturi, a templelor şi a proprietăţilor lor,
a moaştelor cuprinse in ele ; enumerarea. produselor locale ; statul hierarhie
a funcțiunilor civile şi a preutimei ; in fine, indicarea principalelor serbători celebrate in Nome.» Avem câteva estracte din această carte pe
păreții unor temple. Numărul Nomelor a variat in deosebitele timpuri.
"Din timpurile cele: mai vechi, administrațiunea era in mânile unei biurocrații puternice,

numeroasă,

bine organisată,

cu

o

hierarhie

puternic întocmită. Acești funcţionari lucrau foarte mult şi scriiau
foarte mult. Ni au remas destule acte după care să ni putem face o
ideie despre chipul cum lucrau ei. Corporaţia Seribilor alcătuia această
biurocraţie. Erau Scribi sacri, depositari ai cărţilor sacre, insărcinaţi
a le conserva şi copia şi Seribi regali, insărcinaţi cu administraţia
civilă și militară. Ei inaintau in gradele hierarhice in urma unui
esamen.
Se cerea să ai titlul de scrib chiar pentru cea mai neinsemnată funcțiune ; omul invățat putea ajunge cât de sus. Erau grade
academice

in scoale ; cel

unui esamen:
plină

Asupra

mai

inalt, un

fel de

doctorat, se da in urma

secretelor. In scoalele egiptene domnia

toarte severă ; se intrebuința

bataia

și profesorii

ţineau

o discimult să

fie lăudaţi. Cariera de scrib era foarte căutată ; poeții o puneau mai
pe sus de cât toate cele alte cariere; *) și, in adevăr, față cu cele
alte sarcine sociale, sarcina de scrib era foarte uşoară.
Grija principală a administraţiunei era: lucrările publice, resboiul şi strîngerea veniturilor. Statul 'și luase sarcina de a privighia
ca pământul să fie lucrat ; ca meseriile să progreseze şi ca Egiptul
să se bucure de pace şi linişte. EI trebuia să'și indepliniaseă aceste
obligaţiuni. De aice nevoia unei administrațiuni neadormită, care
să
+)

«Seribule,

serie

un

profesor,

lasă

lenea

de

o parte

ori ai

să
mânânci bataie. Nu te deda plăcerilor, sau vei fi in miserie.
Cu cartea in mână, lucrând din gură, discută cu invațaţii. Dacă vei
capata
instrucţiunea care face pe funcţionar, de sigur, vei regăsi
la vremea
bătrâneților resplata necazurilor tale.
«Bine pregătit, scribul meşter in meseria
sa este sigur că
Junge' departe. EI se intărește prin o muncă continuă, Braţul tău va asă'ţi
fie dar pururea ocupat a serie literile. Nu te odihni nici
o zi, pentru că
altmintrelea, vei fi bătut. Spatele tânărului sunt făcute
ascultă când e bătut. Ascultă bine ceia ce ți se spune, pentru bataie;
şi vei trage mari
foloase. Caprele invață a juca, caii se inblânzesc, porumbi
i se invaţă a'şi
tace cuibul unde voim, şoimul a sbura. Nu te indeparta
nici odată de
raționament ; nu te disgusta de cărți ; ai să
tragi foloase.»
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controleze şi să privighieze totul. Ocupaţia principală era strângerea
impositelor. Fiind că moneta era necunoscută, toate veniturile statului
se strângeau in natură. Ast-fel, cetăţile plătiau in produse ale industriei ; pământurile

arabile

dădeau

cereale;

aduceau

mlaștinile

vite;

canalurile peşti şi vînat. Guvernul se ingrijise a forma un Cadastru,
pe care “] ţinea in curent cu schimbările efectuate; in acest Cadastru
erau

trecute

deosebitele

pământuri

după

calități,

cu

numele

celor

aşezaţi pe ele. Ast-fel guvernul ştiia in tot d'a una, cât trebuia să ceară
de la fie care.
III. Justiţia. Puterea judecătorească era aproape independentă
de puterea regală. Regii judecau in ultima instanță, și aceasta numai
foarte rar, mai mult când era o cestiune politică în proces. In casuri
de conspiraţiuni şi crimă de inaltă tradare, regele numia comisiuni
extra-ordinare. Incolo, judecata ordinară era incredințată unor tribunale, care aveau datorie a se conforma legilor. Judecătorii erau luaţi
dintre. Scribii invățaţi şi insemnați prin puritatea moravurilor.

Nu prea cunoaştem bine organisarea tribunalelor inferioare ; dar
avem mai multe amănunte asupra Curţii Supreme, sau cum ziceau ei
« Auditorii plângerilor de la tribunalul de justiție.» Această Curte se
alcătuia din trei-zeci de membri, aleşi câte zece de cătră cele trei
cetăţi : Memfis, Heliopolis şi Teba. Aceşti consilieri şi alegeau pe preşedintele lor. Ei trăiau pe socotiala statului şi aveau lefi foarte mari.
Procesele se tractau

inscris ; şi nici odată din viu graiu.

Curtea pro-

nunța sentința care se scriia şi apoi se intăria cu sigiliul președintelui. Judecata era fără apel.
Zeul 'Tahut fusese cel intăiu legislator a! Egiptenilor. După el,
puterea, legislativă era in mâna

regelui.

Cei

mai insemnați

egipteni au fost: Mena, Ramses II, Bokenranf,
Dariu

Etiopianul

legislatori

Sabaha

şi

fiul lui Histaspe.

Lumea antică admira foarte mult inţelepciunea, legilor egiptene.
Din nefericire, ni lipsesc teeste originale. Avem numai ştirile date de
cătră Diodor şi câteva dosare după care putem să ni facem o ideie;
ni Sau păstrat unele contracte de interes privat ; iar legislaţia lor
relativă la iezeturi şi canaluri, s'a primit şi de cătră Romani şi figudorează in Dreptul Roman. Cum că legile lor erau perfecte, avem
ca
vadă faptul că mai toţi legislatorii greci căutau să visiteze Egiptul
să se inspire din ințelepciunea legilor sale.
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Pe când Diodor
inaintea tribunalelor
spusele lui. Afară de
zi. Legile lor penale
cu moartea ; era

a visitat Egiptul, vechiele legi tot se aplicau
egiptene ; prin urmare putem pune temeiu pe
aceste, descoperirile nouă le confirmă
pe fie care
erau foarte aspre, Ast-fel: sperjurul era pedepsit

dat morţii

in primejdie de moarte
mincinoşi ;

de asemine

și nu

era condemnat

cel care putea ajuta pe un om

voia ; aceiași pedeapsă pentru acusatorii

la moarte

cel

care a ucis un

sclav ;

fie-

care egiptean era dator să declare în scris mijloacele sale de iraiu,
Pentru delicte se intrebuința inchisoarea şi bataia.
In ceia ce priveşte legislațiunea civilă, insemnăm următoarele
legi: dobinda, datorită nu' putea intrece capitalul ; cel nevoieș putea
pune amanet averile sale, dar nu persoana. sa ; putea amaneta cineva
mumia ori mormîntul părintelui seu, etc.
|
Femeia era sus pusă in vechiul Egipt. Pe cele mai vechi morminte,
femeia e numită stăpâna casei ; fetele regelui au drept a succede la
tron ; femeia administrează gospodăria casei. Căsătoria e un adevărat
contract intre soți. Prin acest contract. barbatul se obligă a da soţiei
0 sumă anumită, pe lună ori pe an, pentru inbrăcămintea ei şi pentru cheltuiala, casei, pe care

o administrează

numai

ea. Barbatul putea

avea mai multe femei, dacă avea mijloace. Era prevăzută despărțenia
;
"dar in contract se prevedea ce sumă trebuia să se dea femeiei in acest cas. Copiii moşteniau pe părinți, fără deosebire de sees, Proprietatea se transmitea prin vinzare. Dobinzile erau mari.
Păcat că nu
avem nimic din codicele civil egiptean, care cuprindea opt cărți.

$. 3.

Religiuunea.

Poporul egiptean era foarte religios ; religiunea intra in arta, in
scrierea, in ştiinţa sa ; el nu putea face nici un pas fără
să nu se loviască, de prescripțiuni religioase, care regulau toată viața
sa. Darni
este greu să ni facem o ideie despre religiunea egiptea
nă ; pentru că
in vechiul Egipt au fost o mulţime de religiuni. Religiunea a
variat
după timpuri, pentru că, in curs de patru mii de ani,
ideile religioase
s'au transformat

de

mai

multe

ori;

a variat după loc, pentru

că

nu

era aceiaşi religiune in deosebitele părți ale Egiptului ;
a variat după
clase, pentru că alta era religiunea claselor de jos, şi cu
totul alta
era religiunea ieșită din speculațiunile metafisice ale preutilo
r, Cu toate
aceste, tot se poate pune oare care regulă in
această varietate,
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Mai
giptenilor
ţelepciune
pentru ce

intăi găsim ideia despre un
era o ființă unică, perfectă,
sigură ; așa de neințeles că
este neințeles. Tot d'a una

universul fără ca ceva de pe lume să ni poată

şi in viitor; el umple

D-zeu

Acest

slabă
unic

terea de a naşte din
persoană.

lui.

de imensitatea
in esență,

a
in persoană.

i unic

nu

pu-

El are

sine insuși alți zei, cari sunt tot el inse sub altă
e Soarele,

zeu, astfel inchipuit,

Acest

pretutindinea;

"L simţim

nicăirea.» *)

dar nu-l vedem

ca

in trecut

de faţă,

sa perfecţiune ; tot d'a una

in neschimbătoarea
da o ideie cât de

singur D-zeu. «Acest zeu al Einzestrat cu o știință şi o innici nu putea spune cineva,
acelaş ; tot d'a una neschimbat

Ra,

numit

cu

deose=

de la inceput pubite numiri, după cum apare pe orison. «In zilele
primordial, la regulat
terea lui Ra intinzindu-se de asupra Chaosului
fără greutate.

El a zis astrului

nind la el, a inceput a străluci.
a făcut pământul

neted

solar : «Vino

la mine»

ve-

şi Soarele

Prin porunca lui, zeul Su, luminosul,
apele in două

și a despărțit

mase.

im-

Una,

fluviile şi mările ; ceia. altă,
prăştiată pe suprafata globului, a produs
<apele de sus» pe eare assuspendată în aer, formează bolta cerului
a pluti.» .
trele şi zeii, duşi de un curent etern, incepură
şi lumina, el
Dar fiind că zeul introdusese pretutindinea ordinea
r necurate, care să
a ridicat in contra sa pe Apap, căpetenia spiritelo
intre zeul Ho
incins
incercat să nimiciască opera divină. O luptă sa
că monștrii sunt inşi Apap, luptă care vă ţinea cât lumea, pentru

vinşi, slăbiţi, dar nu distruși.

|

adorat cu nume
E un singur zeu Soarele ; dar acelaş Soare: e
sau Atum (când
deosebite, in' deosebitele sale stațiuni pe cer; Tum
ad (la apus), Flor
luminează ceia lume), Harmakuti (la resărit), Harpocr
Pentru oamenii
(când strălucește pe meridian), Nofri-Tum (la apus) ete.

colecţiu*) «D-zeul unic, fără păreche, e unic chiar in mijlocul.
for-

nei zeilor.

El e unic, dar are o mulțime

de nume,

o mulţime

de

dar re-:
me. EL e sufletul sfint care naște pe zei, care inbracă forme Zeii sunt
seu.
corpul
in
zeii
toți
pe
şte
intrune
El
mâne necunoscut.
Substanţa zeilore
numai forme care sunt in lăuntrul lui, in sinul lui.
o, a creat'o,
produs'
a
EI
.
primară
lui
ta
insuşi corpul lui D-zeu, substan
.
el.»
din
ieşit
a născut'o ; ea a
„Ceia ce este şi ceia ce nu este atirnă de la, el.
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luminați e acelaşi zeu ; dar pentru vulg, sunt tot atâţia, zei deosebiți. *)
Acelaş zeu e numit' cu numiri deosebite in diferitele părți ale Egiptului. La Teba el e Ammon**); Ftah, la Memifis ; Sevek in Egiptul de sus; Osii, la nord. Când a inceput a se simţi nevoia de unitate naţională, atunci s'a văzut că Egiptul nu putea forma o unitate
politică dacă nu se făcea şi unitatea religioasă. Atunci zeul suprem
a inceput a avea două sau trei nume pentru ca să poată fi adorat
pretutindine. Și atunci s'au format numirile Sevel- Ra, FtahSokari,
Ftah- Sokari- Osiri, ete. Prin aceasta se imulțiau numele şi formele
zeului ; dar remânea tot numai

un

zeu.

Dar Egiptenii nu-şi puteau inchipui ca un zeu să trăiască singur ;
i trebuia o familie. De aice nevoia de treimi: tată, mamă şi fiu
; care
sunt tot un singur zeu ; pentru că, prin puterea sa, el poate fi in
toate
aceste trei stări de o dată. Aceste treimi purtau numiri deosebite:
Ammon-Ra, Mut, Konsu (a Teba); Fta),, Seket, Ra (la Memfis)
; Osiri,
Isis, Hov (Abydos) ete.

*) Imn cătră Ra.

<Laudă ţie, munne care intinerești sau renaşti vecinic ;
ființă care
te naşti singur in fie-care zi!

Laudă ţie, care străluceşti in Wu, pentru ca să dai
viață la tot
a creat el; care ai făcut cerul și ai incunjurat
cu mistere orizonul lui!
,
Laudă ţie, Ra, care, aparând la oara ta, arunci
raze de viaţă
ce

pentru

ființile inteligente!
Laudă ție, care ai făcut pe zei in totalitatea ler, D-zeu
ascunde și a cărui imagine nu poate [i cunoscută !
Laudă

ţie, când

tu

circuli

pe

firmament,

zeii

care

se

cari te insotesc
scot strigăte de bucurie.»
**) «Salutare ţie ! laudă ţie pentru că locuiești
Prosternări inaintea ta,: pentru că tu ne ai creat in mijlocul nostru !
! Tu eşti binecuvintat de cătră toate creaturile ; tu ai adoratori
in toate regiunile, in inallul cerurilor, in toată intinderea pământului,
Zeii se pleacă inaintea sfințeniei tale ; sufletel in adâncimile mărilor.
e laudă pe cel care lea
creat. Ele se bucură că se presintă inaintea născăt
orului lor, ele “ţi
zic : «mergi in pace, părinte al părinților
tutulor zeilor, care ai. suspendat cerul, ai intins pământul ; creatorul
ființilor, formător al luerurilor, rege suveran, viață, sanatate, putere
; cap al zeilor, noi adorăm
spiritele tale, pentru că tu ne ai făcut
; "ți aducem ofrande, pentru că
tu ni ai dat naştere; te bine-cuvintăm,
pentru că locuiești in mijlocul nostru.> (Imn cătră Aminon- Ra).
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Materia este insuflețită şi trăiește pentru că zeul Knum i a dat
suflarea de viață ; el e creator.
|
7eii s'au pogorit de multe ori pe pământ și s'au aratat oamenilor sub forme deosebite ; şi aşa s'au creat dinastiile divine care au
domnit asupra Egiptului.
Cu timpul ideia de luptă intre bine şi rău in lume s'a personificat in legenda lui Osiri. Osiri personifică spiritul binelui, in luptă cu
Set, spiritul răului. Osiri făcut bucăţi, plâns de cătră soţia sa Isis, renaşte sub forma lui Harpocrad pentru a-și resbuna asupra lui Set. Aceasta insemna, după ideile Egiptenilor, că esistențţa de pe acest pămâut e numai una din stările sufletului ; că omul renaşte necontenit ;

Ă
că esistența sa continuă şi după moarte.
ceremonii
cu
şi
cult
un
cu
Alăturea cu această religiune inaltă,
pline de austeritate şi de o moralitate superioară, suntem mirați când
găsim

Animalelor. E, in adevăr, de miiare ca

in vechiul Egipt Adorarea

de

gro-

animale.

Aşa

la un popor aşa de inteligent să se găsiască o religiune așa
Unele

solană.

divinităţi

sub

representate

sunt

iormă

de

d. e. Knum e representat prin un berbece ; Hat-Hor vacă sau cap de
vacă ; Seket cap de leoaică ; Baast cap de mâţă ; Osiri, cap de fenics *) ;
Hor cap de uliu ; [sis cap deleoaică sau vacă, ete. Nu numai atâta ; dar
se adorau chiar şi animalele. Unele erau adorate în ţara intreagă, d.
e. cărăbuşul, ibis, uliul, şacalul ; altele numai in o parte, d. e. cro-

codilul **); mâţa

cel mai insemnat

adorate,

animalele

*)

era de asemine adorată ca un zeu. Dar dintre toate

«Paserea

văzut'o

fenics am

era

boul Apis,

numai

al

zugrăvită : se

şi cum spun

Heliopolitanii, se arată în tara lor numai

de ani când

i moare tatăl.

Dacă

căruia

la

cult

a

vede

rar;

cinci

suie

samână cu portretul, apoi aripele sale

trebuie să fie parte aurite şi parte roşii și samână cu vulturul la figură si la mărime. Se spune despre fenics o particularitate care se
pare de necrezut. Ei spun că feniesul vine din Arabia la templul Soarelui cu corpul părintelui seu, pe care ”1 aduce invălit in aromate și
'] ingroapă in acest templu.» (Herodot, II, 73).
2%) «Unia dintre Egipteni cred că crocodilii sunt animale sacre;
dar alții "i ucid. Cei cari locuiesc pe lingă Teba și pe lingă lacul Moeris au

multă

scrise,

Cât

venerație pentru

ei. Aleg pe unul, ' cresc și "] învaţă ca

să vină la om. I pun cercei de aur şi braţelete la picioarele de dinainte. 'L hrănesc cu carnea victimelor, şi i dau şi alte bucate pretrăieşte,

au mare

şi “1 pun intr'o cutie sacră.»

grijă de

(Herodot,

el ; când

II, 69).

moare '] inbălsămează
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fost instituit din timpul dinastiei VI-a *). A trebuit să se dea o esplicație acestui fapt curios. După unia, preuţii au voit să arăte mai |
bine, să facă mai ințeleasă, puterea ori bunătatea unui zeu şi lau com-

parat cu leul ori cu vaca. Poporul a luat de bună această identificare
"si

a crezut

că de oare

ce zeule

ca

vaca

şi vaca

e ca

zeul;

prin ur-

mare vaca e zeu. Se poate; dar mai positivă se pare a doua esplicație. Se ştie că Egiptenii au găsit Egiptul locuit de cătră popoare ne- gre, care

erau

leticiste.

De

oare

ce era peste

putinţă

a isgoni sau a

i estermina, pe toți acești vechi locuitori, noii veniţi au trebuit să li
facă loc in mijlocul lor. Pentru ca amestecul să se poată face maiuşor, ei au adoptat unele din divinitățile lor. Ori care ar fi inse.introducerea lui, un lucru este sigur că cultul animalelor a ţinut in Egipt
pănă la Creştinism. %%)
Egiptenii credeau că corpul omului e făcut din pământ şi că materia

aceasta

a fost

insuflețită de cătră

Knum,

care

i a dat

o

părti-

cică din esenta divină. De timpuriu inse ei şi au pus intrebarea, pentru -ce omul

păcătuieşte ? de ce scânteia

divină

nu

e aşa

de

puter-

nică ca să conducă pe corp, ci 1 lasă să facă fapte rele? La aceste
două, intrebări,
- ei au respuns in chipul următor. Scânteia divină, Jnteligența, nu poate intra in corp, pentru că Var mistui. Ea se inbracă
in o umbră şi numai astfel corpul este in stare a o primi, Această
umbră, sufletul, care invăleşte inteligența divină, conduce corpul; el
este respunzetor de faptele sale. Animalele au suflet şi corp ; dar n'au
inteligență divină. Când moare omul, inteligența scapă şi se preface
in zeu; corpul e imbalsamat și îmormiîntat cu mare ingrijire ; iar sufletul

e dator să meargă

inaintea

tribunalului

lui Osiri,

pe ceia lume,

ca să dea samă de faptele sale. Călătoria e lungă și plină de prime)-

„%): «Apis e un vițel. Egiptenii spun

ger căzut

din cer peste mama

că el e conceput prin un ful-

sa, El se cunoaşte după oare care semne.

Părul lui e negru; are pe frunte o pată albă in formă de triunghiu ;
pe şele figura unui vultur ; sub limbă o incretitură in formă de că-

răbuș, şi perii din coadă sunt dupli. (Herodot, III, 28),

|
%) «Sanetuarele templelor sunt umbrite de văluri tesute cu aur,
zice Clement din Alesandria. Dar când te inaintezi spre fundul edificiuluiși cauţi simulacrul, un preut se presintă cu un aer grav
cântând un imn in limba egipteană ; el ridică puțin vălul, ca
pentru a ţi
arata
vre un

pe zeu. Și ce vezi atunci? O mâţă, un crocodil, un şerpe sau

necurat,

alt animal primejdios.
tăvălindu-şe

pe

un

Zeul Egiptenilor apare !... E un animal

covor

de purpură,»

---.

-

dii; dar pe pieptul mortului s'a pus «Cartea Morților» in care se cuprinde tot ce trebuie să ştie şi să respundă sufletul. *) Umbra omului
pleacă cu umbra acestei cărţi. Ajuns inaintea tribunalului, sufletul: e
supus judecății ; inima e cântărită in balanţa verității. Dacă sufletul e

vinovat, inteligenta vine, '1 mustră pentru păcate, "1 pedepseşte și "|
dă pe mâna. monșştrilor infernului. După secule de chinuri grozave, mai
ales dacă nu și găseşte corpul, i se permite in sfirşit să moară şi să
Sufletul dreptului, din contra, după ce sa curăţit de
se nimiciască.
pacatele mici, intră in raiu, alăturea cu Osiri. Une ori omul avea să invie.

De
construia

aceia
un

Egiptenii

urmă

trainic.

mormiînt

dincă, apoi o hrubă
se astupa

se

ingrijiau așa de mult de morţii lor. Se
In acest

şi aice se depunea

groapa

mormint

fie imposibil a se mai găsi corpul.

o groapă a-

corpul inbalsamat, Muziia, Pe

pietre, bucăţi

cu ciment,

se săpa
de steclă,

așa ca să

Se sculptau pe păreții mormiîntu-

lui scene din viata de toate zilele: arătură, vinătoare, gătirea bucatelor, facerea hainelor, musica, etc. şi se descriia istoria mortului. În
mormînt era, o masă pentru ofrandele adusă de cătră familie. Sufletul

avea dar ce mânca. Când se stingea familia, el tot nu muria de foame ; pentru că sculpturile aveau umbre ; fie care umbră de om lucra;
făcea umbră de bucate, haine, musică, etc. cu care se mulțemia sufletul, umbra, mortului. Acestor credinți datorim noi că astăzi cunoaş-

tem viața egipteană in cele mai
$. 4.

mici amănunte.
Cultură.

|. Scrierea. «De timpuriu, omul a trebuit să șe gândiască prin
ce mijloc ar putea conserva noțiunile dobândite şi a le comunica, se%) «Nam blestemat. — N'am inşelat. — Nam furat. — N'am mintit inaintea, judecății. — Nam

inselat pe

nimine. —- N'am

necăjit

pe

văduvă. — Nam pus pe un şef de lucrători să lucreze mai mult de
cât putea. — N'am aţitat tulburare. — N'am făcut pe nime să plângă.
— N'am adus pe nime la foame.—— N'am fost leneş. — N'am fost negligent. — Nu m'am inbatat, — N'am dat ordine nedrepte. — N'am avut o curiositate indiseretă. — N'am fost limbut. — Nam lovit pe nime. — N'am ucis. — N'am ordonat ucidere prin tradare. — Nam
cauzat. nimărui frică.— Nam vorbit de rău de altul. — Nam ros iNam intentat acusaţiuni false — N'am luat
— e.
nima mea de invidi
— N'am pârât pe sclav la stăpânul seu.
pruncilor.
laptele de la gura
— N'am făcut rău sclavului meu abusând de superioritatea mea asupra lui.» (Cartea Morților).
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menilor

sei, in altfel

de

cât nu

numai

cu

vorba.

Din

această

nevoie

sa inventat Scrierea. Scrierea este de două feliuri: ideografismul sau
zugrăvirea ideilor și fonetismul sau zugrăvirea sunetelor. Zugrăvirea,
ideilor se putea face sau prin representarea chiar a obiectului de care
era vorba, figurația directă ; sau prin representarea unui obiect ori
figură care putea representa o imagine directă, simbolismul, Fonetismul, la rîndul seu, se imparte in silabism, când o silabă este esprimată
prin

un

semn ; şi alfabetism,

când

silaba

e descompusă

şi se pune un

semn a nume pentru vocală și pentru consoană. 'Toate sistemele de
scriere au inceput prin ideografism și au ajuns la fonetism.
|
heboajele sunt cel mai primitiv semn de scriere.»
Egiptenii vechi au intrebuințat la inceput scrisoarea ideografică,
Hieroglifele, care nu sunt de feliu nişte litere misterioase, intrebuințate
numai peutru materiile religioase, cum credeau Grecii şi Romanii. Era
foarte greu a se figura toate cuvintele ; era peste putință a
se de-

sena,

d. e. un

cuvint

abstract.

De

aceia

de timpuriu

ei au intrebuin-

tat simbolul! Au inceput a representa ochiul d. e. prin pupila ochiului; boul prin cap de bou ; soarele prin discul solar ; regele prin albină ; justiţia prin o pană de struț ; setea prin un vițel mergând spre
apă, etc. Cu timpul a inceput a se lua, pentru cețire, nu intreg cuvîntul representat prin obiectul desenat, ci numai sunetul silabei de la
inceput ; şi aşa au ajunsla o scriere care samână cu rebusurile noastre,
Egiptenii aveau scrierea : hieroghifică, hieratică, demotică.
Scrierea hieroglifică se intrebuința mai cu samă pe monumente
și in inscripțiuni, Ea se alcătuia din trei feliuri de semne : alfabetice,
silabice, ideograjice, Acest mod de scriere era foarte greu ; pentru aceasta clasa Seribilor avea o importanță așa de mare. De aceia s'a inventat mai pe urmă scrierea hieratică, mai simplă de cât cea dintăi și care
se putea scrie mai repede. Din această scrisoare a, derivat, mai pe urmă, acea demotică sau populară care a inceput a se intrebuința in
timpul dinastiei XX.

II. Cărțile. Egiptenii aveau biblioteci bogate, puse sub protecţia
lui Zahut, zeul ştiinţilor și al artelor, Planta numită
Papyrus li dă-

dea un material
pieile preparate
«Literatura,
și curat literare,

de scris escelent ; cu toate aceste se intrebuințau şi
spre acest scop.
egipteană cuprindea : tractate științifice, cărţi istorice
cărți religioase. Cărţile de ştiinţă cuprindeau : geome-
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trie, astronomie şi medicină,
Cărţile

de

istorie

și

cu superstiţiuni astronomice

literatură

erau

mai

cu

samă

cronice

şi magice.
in

care

e€-

rau inregistrate zisele şi faptele vechilor regi ; poeme ca a lui Pentaur ; povestiri oficiale despre faptele regilor ca Papirul Harris ; coresliterare a Scribilor

pondențe

cu discipulii lor ; colecțiuni

de

sentenţii

de morală şi, in fine, romane şi povesti. Cărţile religioase erau considerate ca sacre. Se zicea că au fost alcătuite de cătră zeul 'Tahut.
Hermetice,

Cărţi

Grecii li ziceau

pentru

că ei identificau pe

zeul Ţa-

hut cu Hermes al lor.»
Din timpuri foarte vechi Egiptenii făcuseră progrese mari in astronomie ; prin urmare ştiințile matematice trebuie să fi fost foarte
desvoltate. Constructia piramidelor ; agricultura ; măsurarea pământuturilor făcută după fiecare inundație, presupune cunoștinti insemnate in
S'au

Geometrie.

un

avem numai

inse

pierdut

lragment

cărţile

ce tractau despre această materie ;

din timpul dinastiei XIX-a, care cuprinde câ-

solidelor. Nuteva teoreme de trigonometrie plană şi de măsurarea
merarea lor era decimală, Din nenorocire, ei credeau in Astrologie;
admiteau zile faste și nelaste ; credeau că stelele au influință asupra

şi câ se putea ceti in ele viitorul.

vieţii omului
Medicina,

N şi IV,
medici

ni a remas

Medicina
speciali

mauuscripte

de la ei două

ce

priveşte

din timpul

dinastiei

În ceia

era la ei in floare, şi Herodot chiar zice că erau

pentru

fie care

boală.

Cu

toate aceste,

progresele

a-

cestei ştiinţi erau impedicate prin oprirea formală de a face disecțiuni.
Magia ținea un loc important in medicina egipteană. Ni au remas o
mulţime de formule magice.
Pe lingă cărţile de morală pe care le cunoaștem mai avem niște
Ele
Maxime alcătuite de cătră scribul Ani pentru invățătura fiului seu.
cuprind o morală foarte naltă și pură, cu mult superioară scrierilor de
acest feliu din timpul perioadei memfite. *) Un alt papir ni a conservat

%) «Eu ţi am dat mamă, dar ea te a puriai, şi cât te a purtat
a suferit mult,

si nu şi a resbunat

pe

mine.

Te ai născut

după

luni

de sarcină, şi ea te a purtat ca pe un adevarat jug, cu țița in gură
in timp de trei ani. Ai crescut mai mare, şi ea nu s'a desgustat de
necurățeniile

tale aşa

ca să zică

<oh!

ce fac ?» Ai fost dat la scoală;

'ţi
pe când invăţai, ea era in fie care zi lîngă profesorul tău, aducânda
gosai
;
insurat
ai
te
;
adult
de acasă mâncare şi băutură. Ai ajuns
mapodărie. Nu pierde nici odată din vedere durerile ce le a suferit
5
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mai multe sentenții morale *). Din aceste câteva fragmente putem incheia că morala Egiptenilor era superioară şi că aveau dreptate Cei
Vechi când nu se mai săturau a i lăuda in această privire **). Și de
sigur că merita această laudă poporul care, pe ceia lume, 'naintea
tribunalului lui Osiri, espunând faptele sevârşite, zicea : « Am făcut zeilor ofrandele la care aveau drept. Mi am atras favoarea divină prin
dragostea mea. Am dat de ;nâncare celui flămând ; am dat de băut
celui insătat ; am imbrăcat pe cel gol; am dat o barcă celui care
era oprit in drum.» In ceia ce priveşte literatura propriu zisă, avem
destule remășițe pentru ca să ne incredințăm că era infloritoare ; avera o mulțime de poveşti și romane.
Dintre cărţile religioase, afarăde imnuri, cele mai insemnate sunt
două : Cartea Morților, din care se punea o copie in sicriul mumiei şi
Cartea despre ceia ce este în emisfera inferioară. Cea dintăi cuprinde
o mulțime de rugăciuni care au puterea
de a apara pe mort in incercările la care e. supus pe ceia lume, pentru a'l face să ieasă biruitor
ȘI să ajungă la fericire. A doua cuprinde o descriere, ceas cu ceas,
despre călătoria Soarelui pe ceia lume, in cele două-spre-zece oare cât
lucesşte
pe

in emisferul

acolo,

locurile

de

unde

desubt,

arătând

trăiesc prea

in acelaş

fericiţii

timp ce mai

vede

el

şi acele unde sunt chinuiți

cei osândiți. O mulțime de imnuri sunt săpate pe păretii mormintelor.
II, Arta. «Egiptenii au facut mari progrese in artă. Incredinţaţi
ma ta când te a născut, nici toate ingrijirile ce le a avut
nu dai motive ca să se plângă de tine, de teamă ca, nu

de tine. Să
cumva să

se adreseze zeilor și aceștia să i asculte plângerea.» (Poveţele lui Ari
cătră fiul seu).
*) «Să nu te legi cu omul reu. — Să nu te iei după sfatul prostului. — Nu te preumbla cu nebunul, și nu i asculta cuvintele lui. —
Să nu intre amărăciunea, in inima unei mame. — Nu maltracta peinferiorul tău ; respectă pe superiorii tăi. — Nu maltracta pe soţia îa,
a căreia putere e mai mică de cât a ta; ea să găsiască in tine un

protector.— Nu face pe un copil să sufere, din pricina slăbiciunei sale ;
dă i ajutor. — Nu ţi face o petrecere a ţi bate joc de cei cari atârnă de

tine.— Nu

|

ți scapa. viața ta cu prețul vieții altuia.» (Autor necunoscut).

**) Dintre Greci, numai

Lacedemonii

se potrivesc

cu

ligiptenii

in cela ce privește respectul ce au tinerii pentru bătrâni ; când un tânăr intâlneşte pe un om bătrân, se dă intr'o parte ; când un bătrân
intră intr'un loc unde se găsește un tânăr, acesta se scoală in picioare.

Când

fac

Egiptenii se intâlnesc,

o reverință

in loe de'a se saluta prin cuvinte, ei şi

adincă plecând mâna pănă la genunchi. (Herodot, Il, 80).
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să omul este nemuritor,

Egiptenii s'au silit să ridice monumente

care

să trăiască cât lumea ; de aceia au căutat să facă construcţiunile lor
nai mult joase, ca să fie cu atât: mai trainice. Un alt caracter alar-

tei egiptene este că e mai pre sus de toate religioasă.»
”
Nu cunoaştem inceputurile artei egiptene. Cel mai vechiu templu
este

cel. de la Giseh,

nu

departe de Piramide.

E tără inscripțiuni, fără

bas-reliefuri, fără picturi. Templele lor nu formau o singură construc“iune. In jurul clădirei primitive se adăogiau cu timpui o mulțime de
constructiuni. Asa s'a intâmplat cu celebrul templu de la Karnak, care
e alcătuit din un-spre-zece

temple

deosebite

și patru curti ; templul cel

mare avea o lungime de 365 metri şi 113 metri lărgime. Aice era minunata Sală a Columnelor, lungă de 50 metri şi largă de 100), cu o
inălțime

25 metri ; in lăuntrul templului

de

erau

două-spre-zece

co-

Jumne mari şi apoi 122 ceva mai subtiri ; din această sală, după ce treceai prin mai multe camere mai mici, ajungeai in fine in sanctuarul
unde se afla statua zeului. Constructia şi infrumusețerile succesive ale

bine de 3000 de ani. La două chi-

acestui templu măreț au ținut mai
lometre

spre

sud

de Karnak

era

templu

din Latesor, lung

255

de

de.

metri ; si legat de cel intăiu prin un drum cu lespezi de granit, avînd
pe margine 1200 de sfineşi colosali. Inaintea acestui templu ridicase
Ramses |! două obeliscuri dintre care unul'e pe piața Concordiei din
Paris. Rameseum ridicat de cătră Ramses II ; templele de la MedinerAbu şi altele erau niste adevărate minuni artistice + iar templul subteran
Ja Ibsâmbul, inalt de 38 şi larg de 28 de metri; cu statui colosale
de 20 de metri, sunt construcțiuni, care şi astăzi ar pune la grea in2

cercare pe artiştii moderni. Aceste
iul era zugrăvit

azuriu

cu

temple erau decorate ; acoperemin-

stele de aur : si toate columnele,

ca şi pă-

reții, erau plini de inscripțiuni şi bas reliefuri.
Am
Sfinesul

ce feliu de monumente erau Piramidele și Labirintul.
colosal de lingă Giseh uimește şi astăzi pe călători ; *) eanvăzut

|

terior celui intăiu rege egiptean.
Pictura a fost considerată de cătră

tecturei.

Egipteni

ca ajutătoare archi-

Pictorul zugrăvia figurile desenate de cătră desenator.

*) «Această figură mare ciuntită, zice Ampere,
prodigios;

e ca o apariţiune

eternă.

Fantoma

este de un efect

de piatră pare

atentă;

CHALDEIA

ASSIRIA

CHALDEIA.

I.

$. 1.

ŞI

Geogratia

ţerilor

dintre

Tigru

şi

Eufrate.
Regiunea, cuprinsă intre Tigru şi Eufrate a fost de asemine leagănul unei civilisațiuni insemnate. Ca și in Egipt, omul a găsit aice
un pământ foarte roditor, pământ de aluviune. Apărat despre apus
prin un deşert intins ; mărginit spre mează zi cu marea ; avînd spre
resărit un fluviu adinc şi o catenă de munți cari opriau năvălirile;
după cum munţii despre mează noapte erau o puternică barieră in
contra, dușmanilor, pământul Mesopotamiei, cum i ziceau Grecii, era
potrivit pentru o aşezare primitivă.
Partea de pe lingă golful Persic a fost locuită mai intăi ; aice
s'au și găsit cele mai vechi monumente ; cu timpul, civilisațiunea s'a
intins mai spre nord, așa că intreaga regiune a ajuns, in curînd, un
mare focar de lumină, de unde cultura s'a imprăștiat asupra țerilor
de prin prejur.
|
|
Mesopotamia

este

a doua

oază

in mijlocul

acelui

deşert care se

incepe pe țermurile Oceanului Atlantic și ține pănă la cel Pacifice ; deşert care se numește: Al Saharei, Arabiei, Syriei, al Asiei Centrale
şi
Gobi ; şi care incinge ca un briu cele trei continente care alcătuiesc

lumea vechiă. Întrerupt intăia dată prin acea admirabilă vale
a Nilu-

lui, acum

se intrerumpe

ar zice cineva că ea aude

din nou prin nu mai putin
şi priveşte.

Marea

-mecă pe privitor.

Pe

această

figură, jumătate

plândeţă.»

basen

sa urechie se pare că cu-

s
lege sgomot
elee trecutului
ui ; ochii sei intors și spre
ssă gâclască viitorul ; privirea are o profunditate

-se observă o măreție singulară, o mare

roditorul

resărit. par că caută
și un adevăr care far-

statuă, jumătate munte,

seninătate şi chiar oare

care
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al Tigrului

și Eufratelui.

Această

oază

este așezată

tocmai

in punctul

unde acest deşert şi schimbă constituiunea lui geologică și, dintr'o câmpie nemărginită, se preface de o dată intrun podiș foarte inalt, ajungând pănă la cinci mii de metri mai sus de nivelul mărei.
Mesopotamia, Avram Naharaim cum îi ziceau Semiţii, se mărgineşte la apus cu Fufratele şi la resărit cu Tigrul. Aceste două fluvii
isvorăse foarte aproape unul de altul; curg mai întăi in direcțiune
opusă ; intră in câmpie la cele două estremităţi ale muntelui Masios,
unde incep a deveni navigabile ; se apropie incetul cu incetul; curg
paralel multă vreme şi apoi se intrunesc pentru a forma un singur

fluviu care se numeşte Șut-el-Arab. In vechime se vărsau pe
bite guri

in golful

Persic.

Mâlul

adus

a astupat aceste

guri

deose-

și a unit

cursul ambelor fluvie. In fie care primăvară aceste fluvii revarsă peste
apa
malurile lor şi udă intreaga Mesopotamie, imprăştiind pretutindinea
ele
Nilul
şi recorea in această regiune arsă de razele soarelui. Ca şi
e
aduc un mâl, care este foarte roditor. Astăzi această revărsare
bălți
formează,
scurgere,
torte primejdioasă ; pentru că apele, neavind
tot astlel
si mlaştine care dau naştere la epidemii grave *). Nu era inse
in lumea vechiă. Pe atunci Mesopotamia era înzestrată cu 0 mulţime
; nide canaluri ; apa se imprăştiia conform necesităților agriculturei
causă,
mie nu se pierdea din mâlul și apa binefăcătoare şi, din această
rodnicia
entusiasm
mult
cu
deserie
tara era foarte roditoare. Herodot
penMesopotamiei **) şi călătorii moderninu găsesc cuvinte de ajuns

*) Se stie că Eutratele revarsă in fie care an in cele intăi zile
cu
de vară : creşterea fluviului care a inceput cu primăvara şi odată
topirea

omătului

in munţii

Armeniei,

iea atunci aşa

de

mari

propor-

dacă, prin
tiuni că toate câmpiile ar fi prefăcute in mlaștine şi inecate
dat

e a
giopi şi canaluri, nu sar abate aceste ape. Această primejdi
mari lucer
ele,
şi
e,
canaluril
Dar
a.
naştere canalurilor din Babiloni
aceasta
tara
toată
in
vegetal
pământ
de
Pătura
re.
întreține
de
crări

cone aşa de groasă, acest pământ e aşa de moale, are aşa de puţină
albia
astupă
EL
Maviului,
curentul
de
tirit
uşor
fi
sistență, că poate
canalurilor.

Si atunci canalurile revarsă

şi ele, şi se formează

lacuri,

e,
bălți, mlaştine, in curînd acoperite de trestie și de papură. (Strabon
XVI, |, 9.
**) Im Assiria nu plouă şi eată cum se nutreşte rădăcina grâuşi se forlui: se udă planta cu apă din fluviu ; ea prinde ia putere
maşinelor. şi
ajutorul
cu
sâu
mâna
cu
face
se
Udarea
spicul.
mează
. Tot teritorul
nu ca in Egipt unde revarsă Nilul şi acopere câmpiile
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tru

a lăuda

această

ţară binecuvintată

de natură, cu toată părăsirea in

care se allă astăzi. Mai in toate părţile vegetaţiunea e foarte puternică ;
pretutindinea turme de animale care crese in libertate ; pe dealuri grâul
crește

in stare

o floare, nu
Tigrul
munții de la
Zab superior

selbatică

şi fără nici o cultură ; și toată câmp
e ia
numai

ca in ţerile noastre unde florile. sunt presărate pe câmp.
şi Eufratele primesc o mulţime de fluvii care isvorăsc din
nord şi de la resării, Principalii afluenţi ai Tigrului sunt:
și Zab inferior, Gyndes, Choaspes și Pasitigris ; in Eutrate

se varsă Chaboras. În partea sudică sunt o mulțime de
cauale, rău
intreținute, remăşițe a vechilor lucrări hidraulice. Intre
aceste canale

insemnăm : fluviul regal şi vechiul Pallacopas.
Regiunea

dintre Tigru și Eufrate se imparte in două
incepe de la munții din care isvorăse cele

tea de la nord

părţi. Pardouă fluvii

şi merge pănă la cetăţile Zrt (pe Eufrate) şi Sgmara (pe
Tigru.) Partea sudică incâpe de la aceste două cetăţi și ține pănă la golful
Persic. Această impărțire se basază pe constituțiunea geologică a solului
care este deosebită şi pe aspectul câmpiilor și rodnicia
lor. Partea
de la nord se impărția in două: Assiria spre resărit și
Osroena spre

apus.

Aceste

două

se despărțiau

fratelui. Intreaga regiune
că

are

da

una stearpă

isvoare

inbelşugate ;

in cele alte părti
proprie pentru cultură.

şi puţin

zi se impărţia in Babilonia
ţară

e o câmpie

Babilonei,

prin fluviul Chaboras,

ailuental Eu-

e roditoare pe poalele muntelui Masios, fiind
ea

a fost mai in tot
Partea de la meazi

(spre nord) Și Chaldeia

nemărginită formată

ca şi al Egiptului,

(la sud).

de aluviunile celor

e tăiat prin

canale.

Intreaga

două fluvii;

dintre care

cel mai
mare e navigabil ; el se indreaptă, mergând spre sud
est, de la Eufrate
pănă la Tigru. pe care e zidită Niniva. Din toate
terile pe carele cu-

noaștem aceasta e cea mai
„cearcăa pune arbori: nici

fecundă in fructele Cererei. Nici nu se insmochin, nici vie, nici maslin : dar
e asa

de roditoare in grâne că dă qouă sute la unu,
și in recoltele cele bune
ajunge pănă la trei sute. Frunza grâului
și a orzului are o lăţime de
patru degete, şi macar că știu la ce inălțime
ajung trunchiurile de ma-

laiu şi de sesame,

nu

mai

spun, incredintat

prin Babilonia, n'au să creadă cuvintele
,

Nu

i tară pe lume

care să producă

că

cei

cari n'au

mele.

(Herodot,

atâta

orz ca

călătorit

I, 193).

Pabilonia:

se
trăiese mai
mult cu curmale : din aceste fac ei pâne,
vin, olet, miere şi făină.
Din fibrele lui, Babilonenii fabrică
tot felul de lucruri, inpletite
sau
ţesute ; simburii sunt intrebuințaţi
in loe de cărbuni ; şi cu simburii

zice in adevăr

că dă trei sute la unul,

Incolo,

oamenii

aceştia, putreziți în apă, se. ingrași
boii şi oile.» (Strabone XVI, 1, 14).

Ti
e o câmpie

care

numai

aşteaptă

puţină

apă, pentru

a ajunge una din

Vara sunt călduri foarte
cele mai roditoare țeri de pe fata pământului.

mari, nesuferite chiar

şi pentru

oamenii

din resărit ; din

contra,

ier-

nele sunt temperate şi foarte plăcute.
de mează zi, mai
Cele intăi aşezări s'au intemeiatin regiunea
tul era foarte roditor, dar
ales lingă golful Persic. Nu numai că pămân
le din golf “un "adăpost
cei intăi oameni aşezaţi aice găsiau in insule
tara era 0 câmpie nemărşi mai sigur in contra dușmanilor. «Inse,

Eufratele, nestrâns intre maluginită fără nici un accident de teren.
care unele ajungeau pănă
vile sale, avea o multime de brațe, dintre
in mlaștine. O parte din sol, tot
la 'Tigru ; pe când altele se pierdeau

fierul din pricina, razelor artot da una lipsită de apă, se intăria ca
zetoare
mezi

de

ale soarelui ; altă
năsip,

adus

de

parte dispărea

cătră

vintul

mai

cu desevârşire

deşertului ; restul

era

sub gră-

numai

0

această țară tristă una din
mlaștină plină de boale. Pentru a face din

tară de pe lume, trebuia să
cele mai bogate, dacă nu cea mai bogată
ă, pe dreptaie prin canale şi
se reguleze cursul apelor; să se impart
numai pe unele locuri” in paguba
iezeturi inundatia care se intindea

intăi locuitori al Chaldeiei.»
celor alte... Această operă au intreprins'o cei
civilisațiuni infloriȚara; dintre Tigru și Eulrate, leagânul. unei
dea o mulțime de cetăţi
toare şi centrul unui imperiu puternic, cuprin
Mai toate aceste ruine
vestite, a cărora ruine se găsesc și astăzi.
năsip, formând dealuri sau
sunt acoperite cu pământ vegetal sau cu
mai vechi cetăți sunt in Chalmovile 'nalte care se numesc Tell. Cele
au fost: cele două Sippara ;
deia. Dintre aceste cele mai insemnate
În golful Persic erau mai
Agade ; Nipw; Urul; ; Eridu Lavsa ; Ur.
nată era Tilnun.. la Bamulte insule celebre intre care cea mai insem
na. Cetățile mai insemDilonia erau : Sumer; Opis și măreata Babilo
gik şi Nebi lunus): Kornate din Assiria erau: Niniva (astăzi Kuiun
sau Ellassar, prima capitală
sabad ; Resen ; Kalah (Nimrud) ; EI- Assur
:
a Assiriei ; Singara ; Harran ; lfa ; Lit.

mează zi cu două
Chaldeia se impărția în : Sumer, partea despre
la nord. Aice se
districte mai insemnate: Meluha şi Magan ; Acead
se mai numea şi Ka
află Babilona. Regiunea din jurul Babiloniei
se intindea pănă lă
Dunias adică «locul zeului Dunias.> Acest ținut
niei o cetate puternică
Dur- Kurigalzu, unde intemeiaseră regii Babilo
de la mează noapte şi resărit.
pentru a se apara in contra vecinilor

XI

o

ş. 2,

Isvoarele

Istoriei

Mesopotamiei.

Pănă la jumătatea viacului al XIX-lea, istoria acestei regiuni
se
făcea după Biblie, Herodot și fragmentele preutului chaldeu
Berosiu
şi a grecului Ctesias. Ştirile date de cătră Herodot erau
puține şi in
» ceia ce privește istoria propriu zisă, chiar dacă ni s'ar
fi păstrat istoria Assiriei, pe care se zice că ar fi scris'o el, tot nu
ar fi fost mare
lueru. Am avea numai o parte din legendele formate
cu timpul, care
sunt foarte departe de adevăr. Chiar și asupra moravur
ilor şi obiceiurilor Assirienilor și Babilonenilor spusele lui nu
sunt așa de prețioase
ca pentru Egipt ; pentru că pe vremea lui circulau
o mulțime de povești,

care

nu

aveau

nici un

fond

real.

E o nenorocire

inse

că

ni

sa pierdut opera alcătuită de cătră Berosiu
(in viacul III a. Chr.),
Descoperirile moderne ni probează că el o scrisese
după documente

originale și autentice, păstrate in templele
chaldeiene, din timpurile
străvechi. Avem inse de la el putine fragmen
te. Ctesiae, medicul regelui persan Artaxerxe Memnon, ni a lăsat
mai mult cele ce poves-

tiau Perşii despre istoria popoarelor supuse lor.
Se ințelege că acest
popor cuceritor avea interes ca să presinte in
alț chip acea istorie;
astfel că nu e mare pagubă pierderea acestei
opere. Mai insemnate
au fost lucrările intreprinse in viacul II q. Chr.
de cătră invăţaţii greci
și romani şi lucrările celebrei scoale din Edessa
in cele dintăi timpuri
ale erei creștine. Dacă pe lingă aceste isvoare,
adăogim ştirile geografice importante cuprinse in Strabone şi noliuni
aflate in deosebiți
„scriitori, precum Diodor Siculul, Hygin,:
Psellos, am aratat mai tot ce
ni au lasat cei vechi relativ la istoria acestei
regiuni.
Pe de altă parte, cea mai mare parte din
ruinile cetăților şi monumentelor de pe aceste locuri fiind acoperite
cu pământ de viacuri, curiositatea invățaţilor nu se indrepta spre studiul
istoriei acelor imperii
dispărute ; după cum ruinile importante ale
Egiptului, Greciei şi Romeili
atrăgea atențiunea şi i obliga a se ocupa
cu cercetarea lor. Se făcuseră
oare care incercări de a se descifra
iascripţiunile persane ; dar incercarea a remas, multă vreme, fără
resultat. Numai la inceputul viacului
nostru,

a

inceput a se cerceta

serios

monumentele

scrise cu

caractere Cuneiforme. Grotefend determină
valoarea câtorva semne, in
1802. Trei-zeci şi patru de ani după
aceia, Lassen in Germania, Eug.
Burnouf in Francia și H. Rawlinson in
Anglia, determinară alfabetul
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serierei cuneiforme cu care se scriia limba persană. În curînd inseripiunea lui Dariu I, regele Perşilor, de la Behistun, inscriptiune în trei
limbi, a dat invăţatilor mijlocul de a ceti iuscripțiunile din Mesopotamia ;
pentru că una din coloanele acestei inscriptiuni era in limba assiriană. Cercetările făcute au dovedit că Assirienii vorbiau o limbă semitică.
In 1842

Emil

Botta

fiind numit

consul

la Mosul,

al Frantiei

cunoștea acel loc.

El incepuse a săpa la dealurile

numai inscripțiuni

şi bas-reliefuri.

şi

Nici nu se mai

propuse a găsi locul pe care fusese odinioară Niniva.

şi Nebi-

Kuiungiuk

Junus, unde incepu a găsi oare care ruine; dar un țaran i spuse că
in localitatea numită Khorsabad se găsesc o mulțime de lucruri. EL
'şi indreptă intr'acolo activitatea sa şi descoperi ruinele unui palat,
pe a căruia păreţi, pe o suprafața de două mii de metri pătrali, erau
Nu

erau

vuinile Ninivei ; ei ale u-

nui palat zidit de cătră regele Sargon. Atunci Angleterra trimise in
Mesopotamia pe H. Layard. Pe când Botta era strămutat la „Jerusalim, Layară descoperi ruinile Ninivei şi găsi aice o multime de anticități, care

In

fură trimise la Londra.

- ştiinţifică în Mesopotamia,

in fruntea

descoperi ruinile Babilonei care

ocupau

1851

căreia

era

o intindere

espediţiune

o

se trimise

Oppert.

J.
de

513

Acesta,
kilometri

pătraţi. Afară de ruinile Babilonei, espedițiunea francesă a cercetat o
mulţime de ruine pănă la Niniva. Din nefericire, corăbiile care aduceau in Europa toate iinunile descoperite s'au inecat in Tigru. Cercetările sau continuat sub Taglor, G. Smith: Loftus şi de Sarzec
au cercetat mai cu samă Chaldeia de jos. Astfel cu toate greutătile,
de multe ori peste putinţă de invins, activitatea stăruitoare a ştiinţei
contimpurane a reuşit să desgroape o civilisațiune inmormintată de
mii de ani. Meritul acestor învăţaţi este cu atât mai mare,
au avut a se lupta cu apatia, cu reaua credință şi cu

fancţionarilor musulmani
mori ; se mai afirma

cu cât ei.
ignoranța

de pe acele locuri. Se zicea că ei caută co-

că ei caută

in pământ

documente

prin care

să

se probeze că creştinii au drepturi asupra acestei țerişi alte credințe
deșerte, care .erau tot atâtea piedici pentru cercetări. Mulţemită lor,
astăzi suntem in stare a face istoria acestor eri după documente sigure ; pentru

că avem

istoria mai & tutulor

regilor scrisă

de cătră ei

pe monumentele lor; avem o intreagă bibliotecă assiriană, după care
“cunoaștem cultura lor și, ca şi in Egipt, istoria este in mare parte foarte
|
sigură. Mai toate monumentele sunt publicate.
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$. 3.

Origina

Chaldeilor

şi

Assirienilor.

<Au fost la inceput in Babilona o mare mulţime de oameni de
națiuni diferite, care au colonisat Chaldeia-» Așa ni spune istoricul
Berosiu. Cum că in Mesopotamia au fost populaţiuni de diferite origini, aceasta e pe deplin stabilit astăzi. Se vorbiau limbi deosebite;
erau diferite geniuri şi aplicări particulare ; nu era acelaş tip fisie. In„rebarea este : de ce origină erau acele populațiuni?
"In ceia ce priveşte pe Assirieni, cestiunea e pe deplin limpezită.
Ei
vorbiau o limbă semitică; şi e sigur că o mare parte dintre ei
erau

Semiţi

de origină.

Dar

inscripțiuni

numeroase

ni

arată

că,

pe

lîngă limba assiriană, se mai vorbia o altă limbă, care se apropie de
limbile numite ugro-fineze, vorbite in centrul şi nordul Asiei şi in nordul Europei. Această limbă se deosebeşte cu totul de limbile semitice
şi se apropie mai degrabă de familia numită tuanică. Această imprejurare a făcut pe unii invațaţi să susțină că vechii Chaldei au fost
un popor turanic. Această părere a fost inlăturată pentru următoarele
cuvinte. Se numesc popoare turanice acele populațiuni cari locuiau
in centrul Asiei; popoare de diferite origini,- cum ni arată tipul lor
fisie, apropiate inse intre dînsele prin asemănări de limbă. Popoarele
care sau numit cu acest nume ni sunt cunoscute. Ele s'au insemnat
in istorie numai prin selbătăcia lor şi prin turbarea cu care au distrus
tot ce au intimpinat in calea lor. Vechii Chaldei inse erau foarte ci„vilisaţi. Civilisaţiunea lor, in multe părţi, e superioară civilisațiunei egiptene ; și este așa

de

vechiă

că astăzi

se

discută

serios

dacă eanu

este anterioară celei egiptene,
Ni

vine

dar

greu

să presupunem

că o ramură dintre Furani Sau

pogorit pănă pe ţermurile golfului Persic ; a ajuns aice la un mare
grad de cultură; şi sa despărțit cu totul de frații sei. Afară de asemănări limbistice, nici un semn altul nu ne face să credem că avem
a face cu un popor turanic, Altă parere care caută a şi face loc în
știință

este că

temeiază

vechii

Chaldei

pe următoarele

fapte:

ar fi fost
numirile

Semiţi Această. părere se ingeografice sunt semitiee ;

scrisoarea se potrivește numai cu o limbă semitică ; civilisația e națională semitică și nu venită de aiurea. Contra acestor afirmatiuni se
opun următoarele obiecțiuni : din inseripțiunile assiriene făcute in două

limbi ; din gramaticile și dicționarele intocmite de

cătră ei, se dove-
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deşte că limba Chaldeilor era o limbă deosebită de cea assiriană ; pe
urmă religiunea şi geniul Chaldeilor sunt cu totul deosebite de a le
Semiţilor ; tot asa e şi cu tipul fisic. Intăturată fiind şi această, părere,
remânea următoarea afirmaţiune. Chaldeii fac parte din populatiunile

Kuşite. Această opiniune se sustine prin următoarele argumente : Biblia susține că cei intăi locuitori ai Mesopotamiei au fost Kușiţi ; cele
mai vechi inseripțiuni sunt in o limbă care nu era înțeleasă de cătră
Assirieni, limba Sonero-Accadică, pe care ei trebuiau să o invele;.
tot da una a fost antagonism intre Chaldei şi Assirieni ; limba Chaldeilor a ajuns a fi, cu timpul, o limbă moartă; asemănările intre
limbi in perioada această străvechiă, nu au importanța pe care ar
avea-o

astăzi,

Ar remânea
tiv

in

stiință

numai

numirile

pretutindinea ; pentru
o găsim

greutatea de a se admite intrun
de Kuşiţi

ce nu sar

intrebuințată in vechiul

şi Chamiţi.

Cuvintul

chip defini-

Semiț

e adoptat

primi şi Chamit ? Numirea de Aușit
Egipt ; unu popor

sau

al hoseenilor

Risiilor a fost pănă in epoca clasică *); şi numirea aceasta ne ajută
mult la determinarea etnografică a poporului egiptean, fenician şi
chaldeu ; autoritatea

Bibliei

asemine

de

nu

lrebuie

inlăturată; pentru

că e demonstrat astăzi că capitolul zece din Genesă care cuprinde etnografia popoarelor din Asia apusană şi Egipt, se basază pe traditiuni
vrednice de toată credința.
Prin urmare, intr'o epocă care nu se poate determina, Kuşiţii
«acești Irați vechi ai Semitilor» locuiau pe termurile golfului Persic ;
in partea resăriteană a Arabiei și dincolo de Tigru, in tara Elam şi

de a lungul mărei Eritreie pănă in India..
huşiţii dii Chaldea sau umpărţit cu timpul în două ramure. Cei
de la sud au luat numele de Acecad, pe când cei despre mează-noapte
s'au numit

Sumeri.

Accadii au

ajuns

repede la un

mare

grad

de cul-

tură şi, în acelaş timp, "si au pierdut virtuțile lor militare ; drept care

au și căzut sub puterea fraților lor de la nord, formându-se ast-fel poporul
*) «Cosseienii sunt mai toti arcași escelenți, ca și cei alți munteni vecini ai lor; ca şi aceştia ei trăiesc de azi pe mâne numai din
prăzi. Putina intindere şi sterpiciunea teritoriului lor i lăcea numai de
cât să

trăiască pe socoteala

altora ; numai

de cât,

cu obiceiurile

resboinice ei erau meniţi să formeze, mai curînd sau mai
stat puternice.» (Strabone, XVI, Î, 18).

târziu,

lor

un

Sumerilor și Aceadilor. Cum că lucrul a trebuit să se intâmple ast-fel,
ni arată numele lor: Sumer <limbă nobilă» Acead «limbă de femei»

«limbă de sclavi.» Această denumire a ținut pănă târziu. Când regii
Assirieni au. cuprins Chaldeia, ei au luat titlul de <rege al Sumerilor
şi al Aceadilor,
time

rege

al terei lui Assur.»

Pe lingă acest popor au inceput a veni in Mesepotamia

o mul-

de Semiţi,

Arabia,

a cărora

care nu era in vechime

patrie

primitivă

se pare

un deşert năsipos cum

rate ruine ni arată că odinioară Arabia era

a

au

ajuns. destul
nord;

fost

este astăzi.

foarte

parte, albia unui mare fluviu, care .străbătia țara
de afluenți insemnati, se cunoaşte şi pănă astăzi.
torală, aceşti Semiţi treceau Eufratele cu turmele
prin bogatele câmpii ale Mesopotamiei. Aceasta a
de

fi

Nenumă-

locuită ; pe altă
şi avea o mulţime
Ducând viaţa, păslor și'și făceau loc
ţinut pănă când ei

de numeroşi pentru a pune stăpânire pe toată partea
cu toate că au lost in tot d'a una in mare număr și la sud,

Și așa s'a intimplat cu timpul ca deosebirea intre nord şi sud, deosebire geologică, să ajungă a fi şi un antagonism etnografic : Chaldei
și Assirieni,

representați

prin

Babilona

şi Niniva.

Are

să fie

o

veci-

nică rivalitate intre aceste două centre politice ; predomnirea asupra
Mesopotamiei

intregi

are

să alterneze

necontenit

intre

nord

și

sud;

are să fie Imperiu Chaldean ori Imperiu Assirian ; dar aceste două
imperii au să aibă acelaş cult, aceleaşi moravuri, aceiaşi civilisatiune,
și, mai pe urmă, şi aceiaşi limbă.

$. 4.

Imperiul

«Din Kuş, zice (senesa,
ternic

pe

pământ.

Chaldeau.

s'a născut

Nemrod

V

care incepu a fi pu-

Și el a fost un puternic vânător inaintea lui Jehova.

De aice a şi venit proverbul: un vânător puternic inaintea lui .Jehova,
ca Nemrod. Și inceputul imperiului seu a fost Babel, Frech, Acead şi
Kalneh, in țara Sennaar. El a părăsit această tară. spre a se duce in
Assiria,

şi a zidit

acolo

Niniva,

Rechoboth-Ir

şi Kalah.

Si Resen,

de

asemine, intre Niniva și Kalah : (aceste patru cetăţi) formează (impreună) cetatea cea mare.»
In timpul când s'a redactat Biblia se ținea dar minte că a
lost

un timp când intreaga. Mesopotamie
pomenește

asemine

de nişte imperii

forma un singur imperiu. Berosiu

fabuloase,

eare ar fi ținut mai bine

de 400,000 de ani. El zice că cel intăiu rege, numit Fvechous, AbalBibliei şi
Kus «fiu a lui Kus> a domnit 2,400 de ani. Din afirmările
imperiu
asemine
un
ale lui Verosiu, trebuie să tragem incheierea că
Nemrod
a esistat : pentru că pănă in ziua de astăzi amintirea despre
cele
parte,
altă
de
Pe
Eufrate.
e incă vie in regiunea dintre Tigru şi
conserau
patru cetăli care au lost inceputul imperiului lui Nemrod
un

vat în tot d'a una

caracter

sacru. Multă

vreme

regii chaldei se in-

ceva istoric in
titulau regi «<a celor patru regiuni.» Este prin urmare
aşa de frumos
aceste afirmări ; dar ele s'au investit mai pe urmă in
mult; că noi
vestmint poetic ; imaginatia Chaldeilor a lucrat aşa de
sub podoaistorice
astăzi nu mai putem de feliu deosebi elementele
insemnate ruine se
bele poetice. Dar şi astăzi cele mai vechi şi mai
ajunsese așa de indrăzneţ
atribuiesc de cătră Arabi lui Nemrod, care
vultur.
că a voit să se suie la cer ţinându-se de un
cu un imperiu mare.
incepe
se
nu
i
Chaldeie
Prin urmare, istoria

regi, cari..domniau in
Cele mai vechi inscripțiuni ni vorbese despre
“
cetățile „igade sau Accad, [ridu, Sirtella şi Ur.
sau
I
Sargon
a) Dintre regii din Agade cel intăiu cunoscut este
Babilocăderea
la
pănă,
tinut
Sargon Cel Vechiu,-a căruia amintire a

El a fost protector al linici, pururea venerat de cătră urmaşii sei. .
relative la magie, asterilor ; a pus să se facă o colecțiune de tecste
ne care forma şeptecolectiu
irologie, prevestiri. și ştiinți sacre. Această
această traducere ni s'a
zeci de tablete s'a tradus mult mai târziu, şi

vrăjitoreşti şi desconservat in parte. Pe lîngă o mulțime de formule
cântece,

găsim

şi unele notiuni

istorice.

Știm că a purtat resboaie no-

sa. Autoritatea,
rocite şi că a inăduşit o revoluţiune urzită in contra
a cuprins'o. Prevestilui se intindea pănă la insula Tilmun, pe care
intreprinse in contra
rile alcătuite pentru el ni vorbesc de espediţiuni
Sin ni este cuSyriei şi a Babiloniei *) Fiul şi urmaşul seu Naram*)

conceput
meu

«Sargon,

rege puternic,

apăsa

ţara.

Ea m'a

conceput

zată pe riul Eutrate. Mama
ascuns,

rege

din Agade,

fără participarea părintelui meu,

m'a

pus

mea

pe

Mama

Eu.

când

fratele

mea

m'a

părintelui

in cetatea Azupirani, care este aşe-

deveni grea și mă născu intrun loc

intr'un pater de lozie uns cu smoală,

și m'a lasat pe

Akki, căpetenia apefluviu care mă duse spre Akki, căpetenia apelor.
apelor, mă ţinu
nia
căpete
Akki,
crescu,
mă
și
lor, mă luă la dragoste
Am ajuns rege
...
ca lucrător şi Istar mă făcu să prosperez in cultură
bronz, ţeri
de
roate
cu
cară
pe
şi am guvernat omenirea... Am...
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noscut după o inscripliune a sa și după o alta a unui rege al Babilonei Nabonid *). Acesta, ni spune că Naram-Sin a domnit 3200 inainte de el. Fiind că Nabonid a domnit.la 550, a. Chr. resultă că cei
doi regi din Agade au trăit pe la anul 3800 a. Chr. Amîndoi au in-

frumuseţat

cetatea lor cu monumente strălucite şi au fost mari protectori ai artelor. Ei au construit un templu celebru care
a fost restaurat de cătră Nabonid. Cu ocasiunea acestei restaurări,
regele ha-

biloniei ni a lasat importanta inseripțiune,
b) Cetatea

Eridu

era una din cele

mai

de

care

am vorbit.

sfinte cetăți din Chaldeia.

Sanctuarele sale erau celebre şi venerate ; scoalelu ei infloritoare.
Se
vorbeşte de multe ori despre această cetate in teestele magice care
ni
sau conservat. Avem numele câtor va regi din Eridu ; dar
nu cunoaȘlem nimică despre faptele lor. Atâta știm numai că ei nu
luau numele de regi ; ci se numiau Patesi ; şi că această demnitate
era ereditară. Fi erau in acelaş timp și mari preuți ai cetăţii.
Nu ştim când

au

trăit

ei;

după

câteva

fragmente

de

inseripțiuni

conchidem că tre-

buie să fie foarte vechi ; pentru că limba este foarte
archaică. După.
remăşilile ce se găsesc aice se poate zice că templul
era foarte bogal ; căci sa găsit o cantitate enormă de obiecte de ivoriu,
alabas-

tru,

marmură şi aur,
|
__€) În rainile cctăţii Sirtella s'au descoperit. mai
multe statuie de
ale regilor. Cei mai insemnaţi au fost [-Nina
care a construit 0

mulțime de sanctuare şi Gudea. Aice s'au găsit și două morminte
chaldeiene. Pe pieptul statuiei regelui Gudea se află o inscripțiune
foarte insemnată care cuprinde intreaga istorie a acestui
mare rege **).
———

Pi

PI

grele... am supus regiuni muntoase... am domnit
peste. regi din câmpie... Am incunjurat pentru a treia oară și am
supus 'Tilmun.> - (useripțiune a lui Sargon Cel Vechiu).
*) «Cylindrele de fundațiune a templului E-Ulba
r, din Agade, nu.
fuseseră, văzute tocmai de pe timpul lui Sargon
, regele Babilonei, şi
a lui Naram-Sin, fiul seu, regi antici, pănă
in zilele lui Nabonid, regele Babilonei. »

«Inseripțiunea lui Naram-Sin, fiul lui Sargon

, pe care de trei mii
două sute de ani, nici un rege pintre
predecesorii mei nu o văzuse,
zeul Samas, mare domn din E-Parra, locuinț
a, inimei sale vesele, mi-a
descop

erit'o și m-a făcut să o găsese.» (Înscriptiun
e a lui Nabonid).
«Zeului Nin-Girsu, eroul puternic din Mulkit, Gudea,
patesi
din Sirtella, al căruia nume este celebru, care
conduce barca din Mul„_%%)

19

Nu se poate determina
rină foarte puternică.
d) Begii

Aceadilor.»

din Ur

se intitulau : «rege

mai multe inseripțiuni

Avem

tiune posterioară

epoca in care a trăit el. Sirtella avea o

se vorbeşte

despre

«zece

ma-

din Ur, rege al Sumerilor și

de la dinşii.
mine

inscrip-

Intro

a lui Dungi»

ceia ce

nouă sistemă de măsuri şi
ne ar face să credem că el a introdus o
au domnit pe la anul 2400
greutăţi. Dungi şi părintele seu Lik-bagus
pție a lui Nabonid. Amândoi
a. Chr. Aceasta se vede din o inscri
de temple. Din mai multe lămusunt insemnaţi ca mari constructori

pe acele vremi,
viri ce tragem din inscripțiuni resultă că,
ei Chaldeie.
ajunsese să aibă supremaţia asupra intreg

cetatea Ur

; perinaintau pe calea culturei
Dar pe când Kuşiţii din Chaldeia
o intrebuintau „pentru certele lor
deau vechia bravură militară sau şi

eau la o mare putere. Călăuntrice, dincolo de Tigru, Elamiţii ajung
Chaldeia : supuseră intreaga
tă anul 2300 aceşti Elamiţi intrară in
a-şi căuta o patrie, aiurea. Atară ; şi siliră pe mulţi dintre locuitori
Hiesoşii, Fenicienii si Chananeii.
tunei au plecat spre apus, cum ştim,
intâmplat cătră 2300, aceasta
Cum că acest eveniment important s'a
banipal care a cuprins Susa,
o ştim din o inscriptie a regelui Assur
zeitei
capitala Elamului,

în 660 £), El

zice

că a adus

inapoi

statua

Da

pua inimei lui Nin-Girsu,
kit, păstorul care şi aminteşte de statornici pinecuvintează cuvintele
ternicul ministru a lui Nina, barbatul care regentul credincios supus
,
"zeiţei Bagus, cu care se irage din MazipDunsargana are deplină inzeul
care
in
,
Ninkis
lui
a
sfintei voințe
ită a lui. El a pus să se
credere, şi care guvernează locuinta favoru a lui Mulkit, zeul luminei
sape acest cuvint ; el a făcut acest templ leagă cu statornicie inima
se
strălucitoare. Această locuinţă de care
ră. Templul instrumentului
ruise
const
o
te
inain
zeului, oamenii de mai
sale, Gudea Va făcut. Penale
i
de scris, templul celor şepie atribuţiun
şi a femeilor, el a indetilor
barba
inima
tru ca zeița, Bagus să dirigă
plinit dorința

ei. O corabie

favorisată de ea, a ieşit din marea cea mare

rra. Navigatorul a cărui cuşi a mers inainte. A ajuns la marea Kansu
Gutul. Cât despre “templul regelui său,

raj n'a, slăbit şi a ținut cuvin
Bagus, mesagera,
dea a ridicat culmea casei locuinții sale.
acest templu
ruit
const
a
e]
rului, e suverana lui Gudea,;
vointa

fiica cecare este

lui NinNina, prin
seaunul sanctuarului seu. Prin voința lui
TilGubi,
a,
Meluh
,
Magan
țerile
Girsu, corăbii au adus lui Gudea din
de toate feliurile la Sirtella. Venind din mun-

mun şi alte țeri, mărfuri
in mine, a fost sculptată penţii din Magan, piatra care este ascunsă Gudea
).
lui
a
iru statuiele sale.» (Inscripţiune
marii
Kudur-Nahunta, care nu adora pe
*)

«Regele

din Elam,
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Nana, luată de cătră regele Elamului Kudur-Nahunta şi dusă, la Susa,
1635 ani mai inainte. Prin urmare cunoştem esact şi epoca şi numele
regelui sub care sa făcut această invasiune. Elamiţii, după primul
avint al cucerirei, sau purtat bine cu vechii locuitori. Ei au lăsat
guvernul cetăților in mânile capilor lor ; au respectat şi infrumusetat
sanctuarul zeilor. Dar Chaldeii n'au putut uita umilirea lor ; ei nu puteau suferi jugul străin şi au profltat de cea intăi ocasiune pentru a-l
scutura. Un rege elamit, Kodor-Lagamer, zice Biblia, a intrat in Syria. El a bătut pe micii principi de pe aceste locuri. A fost inse aiacat fără de veste de cătră Abraham şi bătut. Această, infringere suferită in Syria a putut aduce căderea puterei Flamitilor, cari şi stabiliseră capitala in cetatea Larsa.
După alungarea duşmanilor, Chaldeia se imparte din nou in mai
multe state rivale. De rindul acesta inse, vechiele cetăţi sunt pe planul

al doilea ; de sigur

pentru

că ele suferiseră

mai

mult

in

timpul

dominaţiunei străine. Dintre regii, cari domnesc in acest timp, insemnăm pe Sin-ldimam. Acesta repară şi intrumuseţă templele zeilor:
construi canale ; incurajă agricultura și ridică ast-tel ţara la un mare
grad de prosperitate. economică. Inflorirea era foarte mare mai a-

zei,

şi care,in răutatea

sa, se increzuse

in propriile

sale puteri,

puse

mâna pe templele din țara Accad şi luă statua zeiţei Nana: zilele lui
au fost pline de toate şi puterea lui nemărginită. Marii zei au permis
aceste lucruri, și timp de două nere, șepte sosse şi cinci-spre-zece ani
(adică 6 miie şese sute trei-zeci și. cinci de ani) această imagine a remas in puterea Elamiţilor. Pentru aceasta eu Assurbanipal, principele
care adorează pe marii zei, am cucerit țara Elam.> (Annalele lui Assurbanipal).
|

<Statua zeiței Nana era in nenorocire de o mie şese sute

zeci

şi cinci de ani ; ea fusese

nu i era consacrată.
chiar,

numele

meu

E-Anna.>

numai

Acest

în captivitate in Elam.

Zeița, cu zeii părinţii sei,

pentru suveranitatea

grija de a i readuce

scoată din Elam,

dusă

statua sa. Ea

țară dusmană,

ordin

contimpuranii

zise:

şi are

proclamă, . de

națiunilor,

şi

mi

«Assurbanipal
să mă

divin fusese pronunțat

mei le au putut esplica.

așeze iar
din

trei-

ţară care

atunci

incredință

are să

mă

in templul

zile indepartate, dar

Atunci,

eu am luat mâ-

nile statuiei marei zeițe, și pentru a i inveseli inima, am pornit!o
drept spre templul E-Anna. In prima zi a lunei Kisilev (novembre-de-

cembre) am adus'o in cetatea Uruk şi am instalat'o din nou în altarele eterne de la E-Anna, templul predilecțiunei sale.> (Annalele lui
Assurbanipal).
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les in Chaldeia de jos; cu toate aceste, Babilona are pretențiunea a
|
domina asupra ţerei intregi.
timp. I .
acel
din
Babilonei,
ai
regi
(Cunoaştem incă unspre-zece
avem în ordine chronologică in o tabletă cuneiformă. Ei au domnit de
la 1800-—1500. Dintre acești regi, cel mai insemnat a fost Hammuvabi care a guvernat ţara in timp de 55 de ani (1.700—1645). EL este
insemnat prin săparea canalului care a purial numsle seu şi aaltor canale ; prin ridicarea, de temple in deosebitele cetăţi. Din nenorocire inposcripțiunile remase de la el nu lac nici o alusie la evenimentele
litice şi militare *),

Nu ni sunt cunoscute

evenimentele intimplate

sub

urmaşii

lui

incepe

din

se

Hammurabi ; atâta ştim numai că in momentul când
nou istoria cunoscută, Babilona nu mai este independentă.

Nişte triburi prădătoare care trăiau la resărit de Tigru, Cosseienii

(Kaschi), după

ce cuprinseră

mai multe

Chaldeiei. Regii babiloneni

Țigrul şi se indreptară in contra
Cosseienii

a li se opune.

in stare

ținuturi din țara Elam, trecură

deiă ; cu toate aceste Sumerii "şi conservară multă
naţionali.

Nu

avem

n'au fost

cuprinseră, cu incetul intreaga Chal-

vreme

regii

lor

noțiuni asupra resboaielor ce s'au intimplat atunce.

3), că, la
Atâta ştim că ei au domnit aproape trei secule (1518—127
că regii Cosseienilor
urmă, au adoptat limba şi moravurile invinșilor şi
at o mulSau ilustrat prin măreția cu care au zidit și au infrumuseţ
time

de temple.

Dintre

regii lor cel mai insemnat a, fost Kurigalzu **%).

lui, Babilona
El a fundat cetatea cu asemine numire. După moartea
la nord.
incepe a decădea şi supremaţia trece la populaţiunile de

Accadilor

au incredințat popoarele Sumerilor şi

şi Bel mi

=) «Zeii Raman

ca să le guvernez, ; 6i au umplut

mâna

mea

cu

tributurile

, binecuvînlor. Eu am ordonat să se sape canalul Nahar-Hammurabi
Sumeurile
pământ
tarea locuitorilor din Babilonia. Acest canal udă
rilor şi Accaditor;

am

indreptat

apele

ramurilor secundare

in câmpii

să dea apă
deserte ; le amo făcut să curgă in canale secate, aşa ca
numeroase
sate
in
t
impării
Am
nesfîrşită popoarelor Sumer şi Accad.
le decâmpii
ormat
transf
am
;
Accad
și
Sumer
pe locuitorii din ţerile
; le
ența
abund
şi
şerte in pământuri roditoare ; le am dat fertilitatea
.
rabi)
Hammu
lui
a
e
ipțiun
(Inscr
am făcut un locaş de fericire.»
=)

«Din

ajungerei

ziua

care se intinde de la
lui, si de la Pasil,

mele la tron, am

Dur-Kurigalzu

in ţara Duna,

domnit

pănă la Sippara,

terei

asupra

cetatea Soare-

până la Nipur.>
6
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IL. ASSIRIA
$. î.
Istoricul

400 a. Chr.

Cei

intăi

Ctesias

regi

ai

care a trăit la curtea

Assiriei.
regilor

persani

ni spune că cel intăiu rege care a domnit

pe la anul

in Assiria

a

fost Ninu. Acest rege a fundat cetatea Niniva; a intemeiat imperiul
assirian ; a tăcut o mulţime de cuceriri şi a murit ucis de cătră soţia sa Semivamida] Această femeiă minunată a fost fiica zeiței Derceto ;

a fost aruncată de mică copilă pentru a fi sfăşiată de fiarele selbatice ;
dar a fost nutrită de cătră niște porumbiţe care erau consacrate mumei sale ; a crescut voinică şi foarte frumoasă, ca fiică de zeiţă ce
era ; sa măritat mai pe urmă cu unul din generalii lui Ninu, pe care
Va insoțit in toate espeditiunile sale ; a ajuns soţia regelui, pe care l'a
omorit ca să poată domni singură. A guvernat multă vreme statul cu
0 destoinicie

mai

mult

de

cât bărbătească,

in

numele

fiului

seu

Ni-

nias ; a cucerit toată lumea cunoscută pe atunci ; s'a insemnat prin vitejia sa, prin petrecerile sale sgomotoase ca şi prin lucrările de utilitate publică și la moarte s'a prefăcut in porumbiţă, trecând apoi in
numărul zeilor. Fiul seu Ninias a fost departe de a semăna mamei
sale. Retras in palatul seu, el 'şi a petrecut toată viața. in desfrinări.
Aceste poveşti a lui Ctesias au fost considerate multă vreme ca
istoria positivă a celor intăi timpuri ale monarhiei assiriene. Greciiafirmau chiar că Alesandru Cel Mare a găsit o inscriptiune a Semiramidei, inscripțiune in care vestita regină și descriia intreaga istorie a
vieței sale *). În realitate toată povestirea aceasta este numai o le«Zeului

Bel, suveran

al pământului,

regele

seu

Kurigalzu,

tifice a lui Bel, a construit E-Ugal, templul predilecțiunei sale.»

scripțiune a lui Kurigalzu).
*) «Natura mi
alăturea cu cei mai
spre resărit, ajunge
la ţara tămâiei și a
Sogdiani. Inainte de
văzut patru, la care
constrins fluviile să
de cât pe unde ele
udându!'l

cu

|

pon-

(In-

a dat corp de femeiă, dar faptele mele m'au pus
viteji barbaţi. Am guvernat imperiul lui Ninus care,
pănă la fluviul Hinamanes ; spre mează zi pănă
myrhului ; spre mează noapte pănă la Saci și
mine, nici un Assirian nu văzuse mări; eu am
nime nu ajungea, așa erau de indepărtate. Am
curgă pe unde voiam eu, şi nu am voit să curgă
erau folositoare ; am făcut roditor pământul sterp

fluviile mele.

străpuns cu ferul drumuri

Am

ridicat

cetăți peste

pintre stânci greu de

putinţă

străbătut.

de luat ; am

Am

făcut

93

gendă
nias,

fără nici o insemnătate istorică. Semiramida,
n'au

esistat.

ceastă legendă.
să

creadă

că

arma

-s'a plăsmuit a-

Regii Perşilor aveau interes ca popoarele
imperiul

tale ; că regii

ca şi Ninus şi Ni-

Stiinta este in stare a esplica cum
persan

supuse lor

nu

e un resultat numai al forței bruse trag din un popor neinsemnat care cu

Perșilor nu

in mână a supus lumea intreagă şi o ține sub picioarele lor. In.

special,

ei voiau

să'şi atragă

pe energicii Assirieni.

Pentru

aceasta ei

se siliau a face pe popoare să creadă că imperiul lor nu e de cât continuarea acelui

assirian, care dominase asupra

imperiu

măreț

Asiei in-

tregi; prin aceasta ei măguliau ambiţiunea Assirienilor şi i intăriau in
credința lor cătră stăpâni. Pe de altă parte, orientul nu'şi putea inchipui
ca un imperiu aşa de strălucit să aibă nişte inceputuri slabe. De aice
nevoia de a se crea legenda. Atunci s'a personificat numele cetăţii
Niniva in Ninus și Ninias ; sau luat câteva credinți religioase şi s'a
alcătuit

frumoasă,

acea

absolut

dar

neadevărată, poveste a lui

inceputurile istoriei Assiriei.,

Nu cunoaştem
puterea

Ninus |

|

şi Semiramida.
a fost la inceput

in mânile

De

că şi aice

sigur

preuţilor ; de vreme

ce se zice in

o inscriptiune,

că <regele care a mers cel intăiu, origina regalității» a

fost Bel- Pasku

şi de oare ce cea

se numeşte

F/lassar,

consacrata

intăi cetate care o găsim

lui Assur, zeul suprem al Assirienilor.

Aice s'au găsit o mulțime de inscripţiuni foarte
mult mai nouă de cât cele din Chaldeia. Pe de
jianile egiptene ni arată că prin viacul XVI era
pe malul Tigrului şi micul regat de la Singara
Habur.

Ştim

că Faraonii

şitul dinastiei XVIII

egiptene.

vechi, cu toate aceste
altă parte, inscripe
regatul din Ellassar
in basenul fluviului

intins stăpânirea lor pănă din-

egiptenişi au

colo de Tigru ; dar nu avem
care au trebuit să aibă loc in
inic despre starea acestei țeri
supunem numai că Assiria şi

în Assiria

lămuriri asupra resboaielor infricoșate,
Mesopotamia ; nu știm de asemine niin timpul dominaţiunei egiptene şi prea recapatat independenta sa cătră sfirAceastă

independență

a remas

deplină ;

cu toate că suverani ca Seti | şi Ramses I s'au incercat a recâștiga
din nou posesiunile din Asia. Ei nu şi au mai putut intinde stăpâni|
rea dincolo de Eufrate.
pentru carăle mele

drumuri

pe care

nici

animalele

selbatice

nu

le

umblase. Și in mijlocul acestor ocupatiuni, am” găsit timp pentru plă-

cerile şi pentru dragostele mele.»

(nseripțiune atribuită Semiramidei).

84.
Cei dintăi Patesi (pontifice a lui Assur) din Ellassar, despre cari
avem cunoștință, sunt: Ismi-Dagan şi fiul seu Samnsi- Raman. Ei au trăit
pe la 1760 a. Chr. Aceasta o știm din o inscripţiunea lui Teglat-palAssar 1%). După aceşti pontifici, nu mai cunoaştem nimic din istoria.
Assiriei.

Când,

după

câteva

veacuri,

incep din nou cunostințile noastre:

atunci in cetățile assiriene nu mai domnesc Patesi ci Regi ; prin urmare, domnia preuților este sfirşită. Dar nu știm prin ce revoluţiuni
a trecut puterea de la elementul preuţesc la cel mirean.
Cei dintăi regi assirieni se ingrijise, mai cu samă, să dea poporului o organisare militară escelentă, De timpuriu, ei se mândrese
cu cuceririle lor. Salmanasar I (cătră 1300 a. Chr.) iea titlul de «rege:
al legiunilor», titlul care va figura in tot d'a una, alăturea cu numele.
regelui, pe inscripliunile assiriene. După ce și au asigurat țara in contra duşmanilor din vecinătate, regii assirieni 'şi indreptează armele lorin contra Chaldeiei. De acuma inainte, politica constantă și tradițională a acestor monarchi are să fie supunerea acelei bogate şi strălucite:
ţeri şi rari popoare din lume care şi au urmărit cu ațâta statornicie:
planul lor. Sub Teglat-Adar, fiul lui Salmanasar |, Chaldeia a fost
supusă. Aceasta o știm din inscripțiunea prin care el se intitulează
de «rege al Sumerilor şi Accadilor.» **) Cu toate aceste, Babilona, pentru că ea este in fruntea, cetăților din Mesopotamia sudică, a isbutit,
a şi recapata independența sub fiul lui Teglat- Adar. Regele Ramanpal-iddin

nu

numai

că a isgonit pe Assirieni ; dar a intrat in Assiria in

fruntea armatelor sale victorioase şi s'a inaintat pănă sub zidurile cetăţii Ellassar. Regele Assiriei a căzut pe câmpul de luptă. Dar trium-

*) «Templul lui Ann şi a lui Raman, marii zei, domnii mei, pe
care Samsi- Raman, pontifice a lui Assur, fiul lui Ismi-Dagan, pontifice a lui Assur, '] construise 641 ani inainte de mine căzuse în ruine.... La inceputul regnului meu, Anu şi Raman, marii zei, domnii
mei, cari susțin puterea mea, mi ordonară să rezidesc sanctuarele lor.»
(Îuscripțiune

a lui Teglat-pal-Asar

1).

**) «Teglat Adar, rege al naţiunilor, fiu a lui Salmanasar, rege
al țerei Assur, a cucerit țara Kar-Dunias. Dacă cineva va distruge această inscriptiune şi pecetea mea, zeii Assur și Raman să facă să
dispară numele lui din aceste regiuni »—« Aceasta era scris pe sigiliul

de hematit care a fost luat din țara Assur şi Acead, in timpul

unui

resboiu. Eu, Sennacherib, rege al Assiriei, şese sute de ani mai târziu, am cucerit Babilona şi am luat inapoi acest sigiliu din tesaurul
acestei cetăţi.» (Inscripțiune a lui Sennacherib).

85

ful Babilonenilor a fost scurt. Adar-pal-assar reorganisă armata assiriană ; câștigă mai multe succese asupra năvălitorilor ; introduse astfel increderea intre Assirieni şi, când a socotit momentul favorabil, s'a
aruncat asupra Babilonenilor. Raman-pal-iddin fu nevoit a se retrage
cu rușine. Astfel Adar-pal-assar s'a putut proclama cu tot dreptul ceroul care

a intemeiat regatul

lui Assur,

cel care pentru

intăia oară a

organisat armatele Assiriei.» Sub fiul seu Assur-Dagan (cătră 1180)
armatele assiriene intră in Chaldeia şi 'şi resbună pentru năvălirea
din anii trecuti. Triumful

lor a fost desevîrşit

armate se putea foarte bine intitula
care

a ilustrat

națiunea

şi

căpetenia

vitezelor

«Cel care poartă sceptrul suprem,

lui Pel.>

|

Teglat-pal-assar

IL (1120—1100).

Cu Teglat-pal-assar | se incepe perioada glorioasă a poporului
assirian. Strins cu iubire in jurul regelui său ; plin de entusiasmul
religios şi de incredere in a tot puternicia zeului Assur ; acest popor
are să fie in curs de câteva viacuri, stăpân peste o mare parte din

iumea cunoscută de Cei Vechi. Intrecând în virtuțile resboinice pe toți
vecinii lor, Assirienii sunt plini de mândrie și au un despret, fără
margine

pentru

toţi cei alți oameni.

Nici

un

popor

n'a

intrecut

in

cruzime pe aceşti «Romani ai Asiei» cum au fost ei cu drept cuvint
numiţi. Stăpânirea egipteană era de o blândeţă nespusă fată cu noii
cuceritori ; pentru că nici nu se putea compara Egiptenii, cari se mulţemiau

cu

un

simplu

tribut,

cu

acești

spăimântători

monarchi

assi-

rieni, cari măsurau gloria şi strălucirea regnului lor după numărul ţexilor predate, a cetăților rase din temelie și a mulțimilor de oameni
duşi in sclăvie sau schingiuiţi în tot, feliul.
Vecinii Assirienilor erau, în cea mai mare parte, inferiori in cultură
şi organisare
opune

militară ; eu toate aceste

tot ar fi fost ei in

năvălitorilor, dacă nu ar fi fost desbinaţi,

in certe

dacă ar fi înțeles din timp primejdia ce i ameninţa.

Erau

stare a se
lăuntrice, şi

foarte vi-

teji ; aceasta o ştim din resboaiele indelungate pe care le au susţinut ;
dar slăbiți prin ura lăuntrică, ei au ajuns prada crunţilor lor vecini. As-,
sirienii

aveau

spre nord

Confederaţiunea

popoarelor

Nairi, care se in-

tindea de la marea Caspică pănă la marea Neagră, cuprinzind intreaga Armenie ; popoare foarte viteze, dar impărțite in mai bine de
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o sută de regi, intre care cel mai important era regele din Van. La
resărit de Nairi, venia poporul Moschienilor, ascultând, de asemine,
de o mulţime de regi. Intre Eufrate şi Mediterana erau celebrii Hittiţi,
“numeroși și puternici, cu toată invasiunea egipteană ; slabi insă prin
lupta de unitate ; în fine la est veniau popoarele Guti şi : Cosseienii,
pe

care regii

assirieni n'au

să indrăzniască

multă

vreme

a

i

ataca.

Cu nişte ast-fel de dusmani impărechiaţi intre dinşii, resboaiele purtate de cătră, energicul rege assirian au să fie pururea fericite.
Istoria lui Teglat-pal-assar 1 ni este foarte cunoscută. In ruinile
de la Ellassar, reședința lui, s'a găsit o inscripţiune de mai bine de
şepte sute de rînduri, care cuprinde istoria domniei lui *). EL plecă
mai

intăi

în contra

Moschienilor

a cărora

centru

era

țara

care

sa

numit
mai pe urmă Cappadocia **). După ce au supus ţara Kummuk
(Commagena) el a cuprins intreaga regiune pănă la Anti-Taur EEE).

*) «Eu sunt Taglat-pal-assar, cel mare, cel suprem, a
rinți au fost indeplinite de cătră zeii Assur și Adar ; care
pe dușmanii lui Assur pănă in fundul retragerei lor şi i
pe toți.
«Eu sunt fiul lui Assur-ris-isi, regele puternic, care a
rile rebele,

cucerit țe-

cei puternici.

pe

care a surpat

căruia doa urmărit
a nimicit

«Eu sunt nepotul lui Mustakit-Nusku, pe care zeul Assur, in bunatatea sa, a bine voit să'l aleagă ca să i incredinţeze guvernarea ţerei Assur.
“Eu sunt strănepotul

lui Assur-Duyan, care a ţinut in mână scep-

trul suprem şi a guvernat țara lui Bel, a căruia faptă și ofrande au
fost plăcute marilor zei și care a ajuns la o adâncă bătrâneţă.
«Eu sunt deştinzetor din Adar-pal-assar, regelă păzitor al sanctuarului lui Assur.» (Inscripțiune a lui Teglat-pal-assar [).
**) La inceputul regnului meu, am invins două-zeci de mii de
Moschieni.... Nici o dată rege n'a indrăznit a se lupta cu ei, şi in-

crezetori in puterile lor, ei invadaseră in ţara Kummuh. Am
pe Assur, domnul meu, şi am adunat carăle mele de resboiu

pele mele in mare complect. Am trecut muntele Kasiar prin
grele,

şi am

dușmani
şire

intrat

in tara

Kummuh

in fața a două

comandaţi de cei cinci regi ai lor. | am

şi am

lovit

armata

lor ca o ploaie

torențială,

zeci

de

batut
aşa

cu
că

invocat
cu tru-

drumuri
mii

de

desevârcadavrele

lor umpleau ripele şi virfurile munților ; am tăiat capetele lor si am
pus să le espună deasupra zidurilor cetăților lor, Am luat o pradă imensă. Mai remâneau șese mii din ai lor cari scapaseră de armele mele
și

cari veniră să 'mi sărute pioioarele ; i am făcut prisonieri
in Assiria.> (Inscripțiune a lui Teglat-pal-assar 1).

**%) «Districtul Kummuh

„butul ce "] datoria lui Assur,

şi i am dus
|

mi fu necredincios şi refusăa plăti îri-

domnul meu.

L'am

cuprins in intregul ;
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In campania

următoare,

armatele

assiriene

se

indreptară

in

contra

Armeniei. Cu această espediţiune se incepeau acele resboaie care au
să țină cât timp va ţinea şi imperiul assirian. Teglat-pal-assar 1 cuprinse o mare parte din țară şi supuse la tribut o mulţime de triburi
din Nairi. Succesele repurtate la nord şi nord-est ingrijiră pe Hittiţi.
uitară pentru

Aceştia

in
EI
pe
ca

un moment

toate neințelegerile lor şi

se

uniră

contra dușmanului comun. Monarchul 'assirian plecă in contra lor.
bătu pe Hattiţi ; ucise mai bine de două-zeci de mii de dușmani
câmpul de luptă, dărâmă din temelie cetatea Hunusa «şi am scris
această cetate să nu mai fie rezidită nici o dată, şi ca zidurile ei

să nu

se mai

inalțe in veci.»

După ce ni au descris toate resboaiele sale, Teglat-pal-assar |
sa ingrijit a recapitula el insuși intreaga istorie a sa. El ni spune că
a supus patru-zeci şi două de popoare, de la cursul Zabului inferior

la Eufrate şi de la țara Hittiţilor pănă la marea Neagră =),
Atară de resboaiele sale, el mai este insemnat şi ca constructor.
lui,
Recunoscător zeilor pentru gloria cu care au incununat ei armele

pănă

Fui am luat toate bogăţiile ; am dat focului şi am distrus cetățile.
-se
intărindu
şi
Tigru,
de
dincolo
Sirisi,
cetatea
in
asil
un
garii găsind
mei ;
in acea tortăreță, eu am plecat cu carăle mele şi cu resboinicii
am trecut munţi prăpăstioşi prin cărări neumblate... am trecut Tigrul

şi am cuprins cetatea Sirisi. Am urmărit pe rebeli în munte ca pe
nişte animale selbatice ; apele Tigrului şi inălțimile de prin prejur au
fost acoperite cu cadavrele lor.» (Inscriptiune a lui Teglat- pal-assar 1).
«In impetuositatea mea, m'am aruncat de a doua oară asupra țerei Kummuh ; am cuprins cetăţile cu asalt, le am pradat şi le
am ars. Fugarii cari au seapat de armele mele găsind scăpare în
munţi neaccesibili, intretăieți de prăpăstii și de piscuri "'nalte pe care
nici odată nu le calcase picior de om,

eu i am urmărit

pănă

in as-

cunzătoarea lor şi am dat o luptă in care ei au pierdut atâta lume
că podișurile şi văile erau acoperite de cadavre ; am luat toate averile lor şi am sfirşit cucerirea. ţerei Kummuh pe care am incorporat'o
definitiv la imperiul meu.> (Inscripțiune a lui Teglat-pal-assar 1).
*) «Feglat-pal-assar 1 s'a ingrijit a recapitula el insuși numărul
provinţiilor pe care le a supus! El numeră patru-zeci şi două. de popoare care recunosc autoritatea sa, de la cursul Zabului inferior pănă.
la ţermurile Eufratelui, şi de la țara Hittiţilor pănă la Marea Neagră.
«Eată,

zice el, opera mânilor

mele de la suirea mea

pe

tron pănă în

al cincilea an al regnului meu ; eată terile pe care le am supus una
.
după alta, luându-li ostatici, impunându-li contribuțiuni de resboiu...
care
sceptru
un
țin
care
tare,
cel
suprem,
cel
Eu sunt 'Teglat-pal-assar,
nu mai samână cu altul, care indeplinesc o misiune sublimă.»

4
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Teglai-pal-assar 1 a construit temple nouă şi a reparat o mulţime care
cădeau de vechime *). In acelaş timp, neobositul rege intreprindea lucrări de utilitate publică şi, intre alte lucrări, el se mândreşte că a
adus de prin țeri indepartate semințe de arbori pe
in Mesopotamia, pentru a face rodnică patria sa.

cari

ia

plantat

Marea inseripțiune a lui 'Teglat-pal-assar 1 se sfirşeşte cu anul
al cincilea al regnului seu. Nu s'a găsit nici o inscriptiune posterioară.
Din aceasta

putem

crede

că,

in ultimii

aui,

domnia

lui nu

a fost așa

de fericită. Regii assirieni nu au obiceiul a lasa posterităţii amintirea
infrîngerilor suferite. Cum că a suferit el o intrîngere, aceasta o știm din

*) «Celui care in cursul timpurilor va domni după mine, eu Teglat-pal-assar Î, zic aceasta : Templul lui Anu și a lui Raman, marii

zei, domnii
să i curețe

mei, se va invechi
tabletele, cilindrele

și va cădea in ruine; să “] restaureze,
de fondațiune şi bas reliefurile ; să facă

un sacrificiu purificator ; să le pună

la locul lor şi să inscrie numele

seu lingă al meu. Și ast-fel, Anu şi Raman, marii
zei, i vor acorda
bucuria inimei şi succes in intreprinderi. Dar cel
care: va ascunde, va

şterge sau va astupa tabletele mele şi cilindrele mele
de fondațiune,
care ie va arunca in apă, le va distruge prin foc,
le va îngropa in pământ,

le va depune

va şierge nuiele

„mele să se atribuie

ca Anu

intrun

meu

loc

unde

şi va pune

lui, și va

să nu

se

poată

vedea ; acel care

pe al seu in loc pentru

schimba

şi Raman, marii zei, domnii

ast-fel

inscripțiunile

mei, să '] loviască

ca faptele

mele;

fie

cu toată puterea lor; să "1 blesteme ; să, injosiască
regalitatea sa și să i sdruncine
basele tronului seu ; să sdrobiască puterea
autorităţii sale, puterea armelor sale ; să pună pe fugă armatele
lui ; zeul Raman să'l trăsniască ;
să lase țara lui in nenorocire ; să aducă
in ea sărăcia, foamea, boala,
moartea ; să nu ”] lase să trăiască o
zi mai mult.
Să nimiciască de
pe pământ

şi numele şi rasa lui.» (Inscripțiune alui
Teglat-pal- assar 1).
«Zei mari, voi cari cârmuiţi pământul
şi
cerurile,
voi a cărora
presență e teribilă ca resboiul şi ruina,
regală a lui 'Teglat-pal-assar, cel mare, voi cari ați adaos puterea,
favoritul inimei voastre, păstorul suprem pe care Lai chemat
in statorniea voastră bunătate,
a
căruia frunte ați incins'o cu tiara
sublimă, pe care Paţi insemnat
domni asupra terei lui Bel, dându
a
laţi insărcinat cu paza templelor i puterea, gloria şi forța, şi pe care
voastre! Eu, eu sunt Teglat-pal-assar, regele puternic, regele
legiunilor neinvinse, regele
celor patru regiuni, regele tutulor. principilor
domnul domnilor, regele regilor,
narhul suprem ; care
moi
i

rea sa... cuceritorul, urieşul,
ui inundațiunei. năvălese in țerile duşmane >» cate
prin favoarea lui Assur, nu
care sdrobese pe toți dusmanii, lui
am] rivali;
Assur.»
(aserintj
isi

pal-assar

]).

,

.2 (Înscripțiune

bi

a lui Teglat-

.

.

-

rege

a unui

o inseripțiune

"

posterior care

Babilona. statuiele zeilor răpite
zice că,

urmare putem

sa tară

că

a

din

readus

Prin

pe timpul lui Teglat-pal-assar I.

in cei de pe

urmă

rege a intreprins cucerirea Babilonei ; că
propria

ni spune

sale,

a fost respins,

urmărit

cuprinsă de

şi bătut ; că FEllassar a fost

loneni. Poate că regele a murit in
nimic despre moartea sa.

acest

ani ai domniei

in

Babi-

cătră

acest resboiu ; pentru că nu ştim
|

că popoarele supuse au
Resultatul acestui resboiu nenorocit este
din nou clara lui Assur» ascapat de jugul assirian ; Assiria a ajuns

nei. Noroc că Babilonepărându-se cu mare greutate in contra Babilo
lor. Aceasta a scapat pe
nii erau incapabili a se folosi de victoria

|

Assirieni.
Teglat-pal-assar

După

sa,
I au urmat incă trei regi din familia

a cărora domnie este foarte neinsemnată.

ş. 2.

luai

Dinastia

A?

Și

Belitaras-

iei o dinastie nouă cu
Cătră anul 1020 ajunge la tronul Assir
car bizantin ; dar avem o inBelitaras. Aceasta o stim după un croni
numeşte pe Bel-idu-irassu, nume
scripțiune a unui rege assirian care
«cel care a fost inceputul recare corespunde grecescului Belitaras,
galitătii, cel pe care zeul

foarte indepărtată.»

Assur

la

chiemat

la imperiu

din

o

epocă

ţiune in con- .
Se poate ca să se fi făcut o conspira

ia lui Teglat-pal-assar |, conspitea celui de pe urmă rege din famil
dinastie. Poporul assirian nu purațiune care a adus la tron o nouă

le suferite.
tea ierta urmașilor marelui rege infrîngeri
II, transportă reședința la
Urmașul lui Belitaras, Salmanasar
de Babilona şi păstra prea multe
Kalah. Vechia capitala era aproape
supeamintiri

din

dinastia

precedentă.

«Kalah

la confluenta

Zabului

a, pe lingă că era cu mult mai
rior cu Tigrul, ceva mai Jos de Niniv
namai bine apărată prin posiţia sa
indepărtată de fruntarie, era şi
din două părţi şi inălțimea, deaturală ; cele două fluvii o incunjurau
un asediu.»
lurilor pe care era zidită făcea greu
sui pe tron Assur-NazirDupă câteva domnii neinsemnate se
monareh se incepe din nou perioada
pal (882—8517). Cu domnia acestui
cuceririlor

assiriene.

In

curs de două

viacuri,

armatele

assiriene

cu-

din Syria și ajunseră lingă Egipt,
prinseră, pe rînd, deosebitele regiuni
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care fu supus

foarte uşor.

Imperiul

assirian

se ridică

de

o dată

şi 'și

indreptă in toate părţile armele sale victorioase, Assur-Nazir-pal porni
mai intăi spre nord. Moschienii, locuitorii din Cappadocia, câteva cetăți din Mesopotamia care indrăzniseră a se revolta, fură sdrobite pe
rînd. Nimică nu poate resista armatelor cumplitului monarch *). Neobosit, el e pururea in fruntea armatelor sale, gata a sdrobi ori ce resistență şi a inădușşi ori ce revoltă. Din nenorocire, aceste cuceriri erau foarte vremelnice. Îndată ce ieșiau trupele assiriene, popoarele se
revoltau din nou ; ceia ce obliga pe rege să porniască iarăși. Aceasta
ne şi esplică pentru ce Assur-Nazir-pal era aşa de crud. Timpul remas

liber,

Ninica.

el "1 intrebuinţa

pentru

infrumusețarea

palatelor

In curtea unuia din aceste palate, el a pus să i se

statuă

colosală,

boaielor

cu o inseripțiune

care

cuprinde

istoria

sale **). In acelaș timp, el puse să se zidiască

*) In țara Numme
țișul unui pumnal,

«Acele piscuri maiestoase

și numai

paserile

cerului,

in

sale

ridice

tutulor

un

o
res-

palat

se inalță ca

sborul

din

la

ascu-

lor, pot ajun-

ge pănă la virt; indigenii se instalară ca in nişte cuiburi de vultur.
Pintre regii părinţii mei, nici odată nime nu pătrunsese pănă acolo ;

in trei zile,

eu am

suit muntele,

am

dus

groaza

in ascunzătorile

lor,

am scuturăt cuiburile lor, am trecut pe sub arme două sute de prisonieri ; am luat o pradă mare şi toate turmele lor. Cadavrele lor
um-

pleau

muntele

ca frunzele

tat adăpost in peştere.>

arborilor,

şi cei cari

au

scapat

(Jnscripțiune a lui Assur- nazir-pal).

şi au

cău-

| « Cetatea (Pitaru) este pe o inălțime şi e incunjurată
de două ziduri concentrice care o proteg ; ea se ridică ca un ascuțis
de asupra
muntelui. Cu ajutorul lui Assur, domnul meu, am atacat'o
cu vitejii

mei soldaţi; timp de două zile am asediat?o despre resărit
; sâgeţile
cădeau asupra ei ca grindina zeului Raman. In sfirșit,
resboinicii a
căror ardoare 0 incurajam eu, se aruncară asupra,
cetăţii ca nişte vulturi. Am cuprins fortăreța, am trecut sub arme
opt sute de oameni
și li am

tăiet capul. am făcut o movilă inaintea Porții
cetăţii cu eadavrele lor ; am tăiat capul la prisonieri
şi i am pus pe cruce in număr de șepte sute. Cetatea

mat Can

o pramadă

a fost pradată și dărâmată ; am iransforde ruine,» (Iuscripțiune a lui Assur-naz
ir-pal)

< Assur. nazirlor,

rege

ni

iuni

al Asiriei. , fi] lui fe aLAI se palemic,
-(Blăl-Adar, rege mare, vege
legiunirege al puternic,
legiunilor,

rege al
rege al Assiriei, fiul lui Raman.
Nirar.
rege. puternic, rege al Assiriei,
EI stăpâneşte pământurile

igrului pănă

re
de la

ter

la Liban: el a subue
i
cea
mare :a toate țerile de la resăritul
pănă la. abusul sosale „mar
ea
,
iti
facere e asupra ruinelor fața mea se
umple de bucurie, si in satisnazir: -pal), anle! mele mi găsesc plăcerea | mea. > (Ins
criv:pțiu
ţiu ne e aa lui lui Assur-
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aceasta

După

anterioare. *)

palatelor

tutulor

strălucirea

intreacă

să

care

Kalah,

el supuse pe toate popoarele din regiunea mijlocie

şi de jos a Eufratelui; intră in tara Hittiţilor; i supuse la tribut şi
ordonă a se tăia nişte grinzi colosale in pădurile din Amanos pentru
„palatele sale. Cei de pe urmă ani ai domniei i a petrecut in pace.
«El lăsă la moartea sa un imperiu foarte intins, fruntaria sigură şi

stăpânirea
manos ; şi
nei. Acest
şi liniştea
in una

munților Zagros pănă la Aaproape de porțile Babilocu multă vărsare de sânge
acestui monareh care seriia

assiriană, asigurată de la lanţul
de la isvoarele Eufratelui pănă
imperiu fusese intocmit numai
era susținută numai prin groaza

din inscripțiunile

sale: De

asupra

se umple

fața mea

ruinelor

de bucurie, şi in satisfacerea mâniei mele mi. găsesc plăcerea mea».
— 822) ni
Istoria fiului şi urmaşului seu Salmanasar III (857
prin

-este cunoscută

o lungă

inscripțiune

a sa. In această inscripţiune

el ni povesteşte cele trei-zeci şi una de espediţiuni ale
reliefuri care

voltară

le ilustrează.

pretutindinea ;

dar

La suirea

sa pe

tron,

sale,

popoarele

SalmanasarII era toi așa

de

cu

bas

se

re-

activ

şi

=) Am refăcut cetatea Kalah ; am ras vechia terață pănă la nivelul apelor ; am ridicat de asupra o sută două-zeci de thpi şi am
construit un templu zeului Adar, domnul meu. Am sculptat imaginea
zeului

Adar, care

nu are rivali ; in pietatea

inimei

jertfit

am

mele,

marei sale divinităţi un taur pe mese de marmură acoperite cu aur
curat : lam ales ca să fie divinitatea protectoare a ţerei Kalah, şi am
instituit in onoarea sa serbători in luna Sabat (januarie) şi in luna
Ulul taugust;;

am

ridicat

un templu

de cărămizi şi am

consacrat

un

altar zeului Adar; am zidit de asemine un templu in Kalah, zeiței
Belit, zeului Sin, lui Gula, lui Nisruk, lui Raman, păzitorul cerului şi
al pământului.» (Juscripțiune a lui Assur-nazir-pal).
«Palat lingă palat se ridică pe bogatul tăpșan care o susținea,
fie care impodobit

cu

lemn

sculptat, aur,

sculptură

pictură,

fie care rivalisând in splendoare cu cele construite

de

şi smalţ ;

inainte:

mai

lei de piatră, sfinesi, obeliscuri, sanctuare, turnuri sacre, variau
Piramida inaltă
pectul cetăţii şi i mai intrerumpeau monotonia.

domina

trepte de lingă templul lui Ninip

această

gramadă

de palate.

Tigrul,

care

totul și grupa

scalda

la vest

in

jurul

piciorul

șanului, reflecta icoana ei in apele sale, și, duplicând inălţimea
rentă

a edificiilor, mai ascundea

hitecturei assiriene. Când

greutatea

ascu

ei
tăp-

apa-

maselor, punctul slab al ar-

soarele la apusul seu dădea cetății acele to-

nuri strălucitoare care se văd numai in orient, Kalah trebuia să pară
intăia
ca o vedenie din țara zinelor călătorului care o vedea pentru

dată » (G. Rawlinson,

The five great Monarclies, Il, 98—99).
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de resboinic ca şi părintele seu. Ia timp de patru ani, el supuse populațiunile din Syria de nord ; apoi se inaintă contra Damascului,
care se pusese in fruntea unei coalițiuni puternice. Regele Benhadad
incheiase

alianță

cu mai

multe

cetăți

feniciene;

ceruse ajutor

de

la

Egi: teni şi era gata a se opune Assirienilor. In 854 Sahmanasar trecu
Eutvatele şi se găsi in fața armatei dușmane, care se urca la o sută
de mii de oameni. Assirienii fură victorioși; cu toate aceste, Salmanasar nu se folosi pe deplin de victoria sa, pentru că plecă in contra
Bal 'lonei. El cuprinse această cetate și supuse Chaldeia. *) Pe când
neobositul rege assirian și indreptase armele in contra popoarelor de
la Yufratele

Da'

de sus,

din

Media

și de pe lîngă

Amanos,

noul

rege

al

aseului i declară resboiu. Intro luptă teribilă, acesta fu invins şi

pie: 'u şese-spre-zece

mii

de oameni.

Consecinţile

acestei infeîngeri au

fost că regii din Sidon şi Tir, regele lui Israil, se grăbiră a se supune
biruitorului. După infringerea Damascului, nu mai era in apus nici o
putere in stare a se măsura cu Assirienii. Cei de pe urmă ani ai domniei sale i a intrebuințat Salmanasar III in lupte cu popoarele de la
nord și de la est. EI fu victorios in toate părţile. Ajuns la bătrâneţă,
el nu mai este in stare a comanda in persoană armatele. Aceasta nu
plăcea Assirienilor. De aceia se făcu o conspirițiune in fruntea căreia
era fiul seu cel mai mare. Atunci Salmanasar chiemă la tron pe fiul
seu Samsi-Raman. După o luptă crâncenă care ținu aproape patru ani,
revolta a fost inădușită şi Salmanasar III putu muri in pace.
Imperiul

assirian

şi

conservă

strălucirea

sa

man **). EI sa insemnat prin espeditiuni fericite

şi

sub

Samsi-Ra-

in contra

popoare- -

*) «Marduk-bel-usate fu ingrozit de puterea lui Assur,
domnul
meu ; pentru a 'și scapa viața, el fugi in munţi. M'am luai
după el și
lam tăiat impreună cu părtenii sei. Atunci m'am dus
in templele zeilor și am oterit sacrificii in cetăţile Babilona, Borsippa
şi Cutha ; am
ridicat
prios

şi am
nasar

altare in onoarea lor, apoi m'am pogorit in Chalde
a si am cucetăţile de acolo ; am impus tribut tutulor regilor
din acea tară

intins gloria mea

III),

pănă

la marea.»

(Inscripțiune

a

lui

Salma-

%%*) «Zeul Adar, domnul puternic, eroul, gigantul, domnit
orul,
campionul zeilor, care presidă la guvernul cerului
şi
al
pământ
ului,
principele Ighigilor, atot puternicul, şetul archangelilo
r, cel prea inalt,
cel sublim, soarele de sud, care călăreşte pe
nouri, care, asemine lui
Samas
lumina

zeilor,

iluminează

regiunile, fiul mai

mare al zeului Bel,
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lor Nairi.

Două-zeci

şi şese de regi alergară de

pe

țermurile

mărei

Caspice şi ale mărei Negre ca să i se inchine şi să i facă jurămint.
de credinţă. El intreprinse de asemine trei espediţiuni in contra Chaldeiei, Fiul seu Raman-Nirar III continuă intreprinderile părintelui
seu. «El pătrunse de şepte ori in Media ; năvăli de două ori în ţara
Manna şi de trei ori in Syriă. Regele Damascului fu prins ; popoarele
de prin prejur nu indrăzniră a se revolta. Împeriul assirian se intindea pe acele timpuri peste cea mai mare parte din Asia Anterioară.
El ajungea pănă la golful Persic și la Elam, pănă la marea Roşie şi
Egipt. Imperiul trecuse de Taurus şi Amanos ; și tot ţermul Syriei, de
la gura Orontelui şi pănă la Gaza; toate regatele din interior, intre
marea şi deșert, atârnau de Ninivii.>
Din atâta glorie şi putere, imperiul assirian cade de o dată. Regii următori

se luptă necontenit

in

contra

popoarelor

revoltate ; spi-

ritul militar este foarte decăzut; regii nu mai conduc inșiși armatele.
Ei petrec in pace, in fundul palatelor lor. Această stare de lucruri ar
fi putut fi primejdioasă pentru Assirieni dacă popoarele supuse şi ar
fi inteles mai bine interesele lor. Spre norucirea Ninivei, aceste popoare se folosesc de independenta dobîndită numai pentru a se sfă-

şia intre dinsele.

N

ÎN

Teglat-pal-assar

i In anul 745
urmă

dintre

sitiv dacă

isbucni o revoltă

nevrednicii

urmaşi

[ami
i

SN

|

A

ai

Ii (745—726).

la Kalah, in care pieri cel de pe

a lui Raman-Nirar

HI.

Teglat-pal-assar II e din familia regală, ori

Nu

se ştie po-

un

usurpator.

«Dar dacă, origina. sa, este incă obscură, persoana lui străluceşte, in
istorie, cu o strălucire fără samăn. Era turnat in tiparul marilor cu-

ceritori de altă dată, activ şi ambițios,

mai doritor de a

sia

in

ta-

principiul a toată forta, domnul care are sanctuarul seu în Kalah,
Samsi-Raman, regele puternic, rege al legiunilor, care nu are rival,
păzitorul sanctuarelor, purtătorul sceptrului justiţiei, care domneşte asupra tutulor ţerilor, regele a căruia nume a fost proclamat de căiră zei de la inceput, pontificele suprem, restauratorul templului ESarra, păzitorul lui E-Kur, care adorează pe toți zeii țerii sale şi se

arată atent a li esecuta ordinele, fiul lui Salmanasar, rege a celor patru regiuni, rivalul tutulor regilor, cuceritorul tutulor țerilor ; nepotul
lui Assur-nazir-pal, răpitorul prăzei şi a tesaurelor tutulor ţerilor.>
(Înscripțiune a lui Samsi-Raman II).
ă
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bâră de cât in palatul seu. EI ridică energia natiunei ; i arată din
nou drumul spre cuceriri şi '] conduse mult mai departe de cum fusese pănă

atunci.>

Avem

puține

noțiuni

asupra

acestei domnii

cite ; pentru

că inseripţiunile lui au fost nimicite şi palatul

râmat,

de cătră

chiar

strălu-

seu

dă-

Assirieni.

EL *şi indreptă mai intăi armele in contra Chaldeiei de sus. Regele Babilonei n'a fost in stare a i se opune şi plăti un tribut. Else
inaintă apoi spre mează zi și supuse multe principate din Chaldeia de
jos şi luă numele de «rege al Sumerilor şi Acaddilor.» Apoi se indreptă
spre apus. După ce trecu Eufratele, regele Assiriei cită pe vasalii sei
din

Syria

refusa
nia,
veni

să vină spre

supunerea.

a i se

Chiemat

inchina.

la

sl nu i pedepsi pentru
din nou in Syria ; sdrobi

Foarte

nord

prin

puţini

o

au

indrăznit

revoluție

din

moment;

dar,

in

coalițiunea

care

se formase

anul

a

Arme-

următor,

el

in contra

sa ; supuse la tribut optsprezece regi, pintre care cel de Samaria ii
de Damasc.
|
După ce a asigurat liniştea in apus, Teglat-pal-assar II şi indreptă
armele spre resărit. E! voi să supună definitiv popoarele de la nordestul

Assiriei ; pentru

că, pe aice treceau

căile

comerțiale

care

legau

Asia Anterioară cu Estremul Orient. Toate incercările monarchilor assirieni în această direcțiune fuseseră zadarnice, din pricina energiei
muntenilor de pe acele locuri, cari puteau fi bătuți, dar nu supuşi întrun chip definitiv. Dar Teglat-pal-assar II era și inţelept organisator,
pe cât era viteaz resboinie. El nu se mulțemi numai a supune la tribut ţerile cucerite. «In ţerile care i se păreau bune de tinut, el detrona

familia

domnitoare ; așeza

turme

de prisonieri

aduşi

din

terile

indepartate, şi încredința guvernarea țerei la ofiţeri assirieni cari atârnau direct de el.» Astfel uni el, pentru multă vreme, țerile
supuse
cu imperiul assirian. Câteva campanii au fost de ajuns pentru
a reda
imperiului assirian vechia sa, strălucire și a intinde departe
hotarele
lui. In 743 el trecu Eufratele şi convocă, la Alep, pe toți
vasalii din
Syria ca să i se inchine. 'Toţi au fost siliți a se supune.
Dar peste
câți-va ani, luptele dintre regele Iudeei cu cel din Israel
şi Damasc a

dat ocasiune a lui Teglat-pal-assar a veni din nou în

apus,

in 734%.

După doi ani Damascul căzu ; Samaria fu cuprinsă ; Tirul
supus la
un tribut, şi douăzeci şi cinci de regi se supusera
de bună voie. De
atunei imperiul Hittiţilor nu sa mai ridicat. Din
opi-spre-zece ani de
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domnie

'Leglat-pal-assar

De aceia mai
sunt rezele

1] petrecu.

numai

cei de pe urmă

ani in pace.

inainte de a muri, el putea esclama cu mândrie:

care, de

la resăritul

pănă.

la apusul

soarelui,

am

-<Eu
pus

pe

fugă pe toți duşmanii mei; am supus națiunile; am guvernat pe oamenii din regiunile muntoase și de pe câmpie ; am resturnat pe regi

şi am instalat pe locutiitorii mei in locul lor.»
Cum s'a auzit de moartea lui Teglat-pal-assar II, regele lui Israel
şi Fenicia
relui rege,

se revoltară ; dar in zadar;
Salhnanasar

V,

era

pentru

vrednic

că fiul și urmaşul ma-

de părintele

seu.

El

alergă cu

mare grăbire. Fenicia se supuse şi regele lui Israel nu indrăzni a se
opune. El plăti un tribut insemnat. Dar când Egiptul renăscu sub
guvernarea
popoarele

inteleaptă a lui Sabacon
care

fuseseră

amenințate

«Fenicieni, Evrei şi Filistini, toate
de ambiţiunea regilor assirieni,

simţiră că numai din Egipt li putea veni ajutor dacă mai puteau nădăjdui in ajutorul cuiva.» Regele egiptean primi propunerea ce i se
făcu. Era şi in interesul Egiptului a arunca pe Assirieni dincolo de
sau cel puţin a
populatiunile din Syria.

Eufrate,

drumul cătră Egipt, sustinând pe
Salmanasar inse avea ochii deschiși asupra
li inchide

a tot ce se urzia. El chiemă pe regele lui Israel in capitala sa şi acesta nu indrăzni a se opune. A fost aruncat in temniță. Salmanasar
plecă in apus. Numai cetatea Tirul indrăzni a da ajutor Samariei care
fu incunjurată,

Regele

assirian lăsă o parte

din armată

in

jurul

Sa-

mariei ; iar el plecă in conțra Tirului ; supuse cu ușurință Tirul continental ; dar cetatea din insulă resistă cu multă energie și bătu o
flotă pe care o ridicase regele din popoarele supuse de pe lingă marea, Atunci Salmanasar blocă Tirul şi Samaria. Asediul ţinea de doi
ani, când el fu ucis in 721,
$. 3.

Sargonizii.

La sfirşitul viacului VIII a. Chr. Imperiul assirian se mărginia
la resărit cu munţii Susianei și cu o linie care trecea, prin Media şi
ajungea pănă la marea Caspică ; la nord cu Araxul și Pontul Euxin;
la apus

cu munții

Anti-Taurus,

munţii

Ciliciei și marea;

la

sud

cu

deşertul Arabiei. In această mare întindere de teritoriu, stăpânirea
assiriană era solid intemeiată la șesuri; dar triburile muntene şi conservau, in mare parte, independenţa lor. Monarchii assirieni introdu-
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seseră strămutarea

în masă ; macar

că in

multe

părți

se puseseră gu-

vernatori .assirieni in locul vechielor familii regale, imperiul assirian
era slab ; pentru că numai Assirienii purtau toate greutățile resboiului
şi regii lor nu căutau a 'şi asimila popoarele supuse. Acestea căutau
să profite de ori ce ocasiune pentru a, scutura jugul. Cu toate aceste,
pe acele

vremi,

nici o putere

omenească

puternicilor monarchi assirieni.,
incă

nici
că
țile
din

in triburi ; în Asia

Mică

nu

era

in

stare

Popoarele arice despre
erau o mulţime

de

a se opune

resărit

popoare

trăiau

mici

fără.

o legătură intre dinsele ; Egiptul era in plină decadență. Astfel
«Niniva ajunsese centrul civilisaţiunei şi polul lumei. Artele și ştiininfloriau pe malurile Tigrului ; colegiile sacerdotale se desvoltaseră.
ce in ce mai mult; ele observau mișcările stelelor şi făceau să

progreseze

astronomia ; scriitorii

copiiau

analele

timpurilor

trecute;

architecții zidiau palate in care se vedeau bogății feerice ; corporațiuni
de artişti in toate genurile, recrutați prin cucerirea brutală, puneau
industria lor in serviciul stăpânilor lor. Şi cât despre potentatul care
ajunsese la acest grad de putere şi de strălucire, lumea nu ştiia să
trăiască de cât prin el şi pentru el: FA era an zeu. Assirienii intelegeau că, fără dinsul, puterea rasei lor sar preface in fum ; și că bogătiile lor ca și minunile din Niniva lui i se datoriau ; sclavii ştiiau,

pe de altă parte, că cel mai bun mijloe de a mai indulci intru cât
va trista lor soartă şi a li mai uşura. lanțurile, consta in a arăta, in
ori ce imprejurare,

semne

de

cea

mai umilită

supunere.»

Aceasta era starea imperiului assirian când a fost ucis Salmanasar V și a ajuns la tron Sargon. Nu cunoaştem amănuntele revoltei
militare care a adus peirea lui Salmanasar ; dar, de sigur, armata era
nemulțemită,

cu acest

suveran

sub

care

popoarele

se puteau

indoi de

puterea assiriană. Blocul indelungat al Samariei şi 'Tirului putea incuraja și pe alte popoare la revoltă. Armata voia să aibă in fruntea:
ei un barbat care să o conducă pururea la victorie și la pradă; numai cu această condiţiune putea sta pe tron un rege dssirian.
3

Sargon

(7241—1704).

Generalul proclamat de cătră soldaţi era de familie regală și
vrednic de chiemarea. sa. Indată după proclamarea sa. de cătră sol:
daţi, Sargon alergă la Niniva pentru a pune mâna pe putere. "Toată
lumea -"| recunoscu de rege, afară de regele Elamului. El plecă în

DI

AI

contra lui ; bătu pe Elamiţiși pe Chaldei; i sili să cunoască puterea lui și se intoarse repede in tabâra din jurul Samariei. Asediul fu
condus cu.multă energie şi in curînd cetatea fu cuprinsă ; locuitorii
sei fură strămutați in Mesopotamia, uniia chiar in Media ; şi in locul:
lor, s'au adus popoare străine, fără nici o legătură cu vecinii de prin
prejur. Astfel căzu

și cea

de pe

urmă

barieră

care

despărția

Egiptul

de Assirieni. Sargon nu dădu timp Egiptenilor a se pregăti. E! porni
in contra lui Sabacon care se unise cu regele din (raza. Lîngă Rafia
se dădu o luptă crincenă in care Egiptenii fură bătuți. Pilistinii şi
Amalaciţii se supuseră la tribut. Toată Syria fu prefăcută intr'un deşert și dintre cetăţile, puternice odinioară, remase numai Tirul. Sargon
preferă a incheia un

tractat prin

care

metropola Feniciei

se obliga

a

plăti un tribut,
Indată după sfîrşitul resboaielor din Syria, Sargon se. indreptă
spre nord. In Armenia era de multe viacuri un regat puternic, numit
Urartu (Ararat). Regii
lor Nairi. Ni au remas

sei aveau autoritate asupra tutulor
de la ei o mulţime de inscripțiuni,

de la 1828

incoace. Hinks

popoarecare au

inceput

a fi studiate

Guyard

şi Sayce mai pe urmă, au isbutit a le ceti, a le interpreta, și

mai intăi, Lenormant,

o gramatică a vechei limbi armenice. Sa constatat asemănări
cu limbile arice și că poporul era de aceiaşi rasă cu populațiunile din

ni au dat

Caucas.

n

La suirea pe tron a lui Sargon, Ursa, regele din Urartu, voia
să intruniască pe toate popoarele Nairi, pentru a se putea opune Assirienilor. E atrase in partea sa pe mai mulţi regi și era gata a infrunta urgia lui Sargon. Acesta veni in 719; bătu pe mai mulți regi
cari se

revoltaseră ; cu toate aceste

nu

putu

continua

mai

departe

resboiul, fiind că a fost chiemat in alte părți. In curs de patru ani,
Ursa se pregăti de luptă. Intro nouă campanie, Sargon se mulțemeşte
a prăda şi supune pe aliaţii regelui din Urartu, fară să 7] atace direct,
Resboiul se continuă cu multă selbătăcie pănă în 713. După două
lupte crâncene, Ursa văzind că nu mai poate urma lupta; că nime

nu mai indrăzneşte a se uni cu dinsul şi că i a
parte

din armata

sa, s'a ucis singur.

Moartea

pierit cea mai mare

lui puse,

pentru cât va

timp, Armenia

la picioarele monarchului assirian.
In timpul resboaielor din Armenia, Sargon sdrobise revolta populațiunilor de la nordul Mesopotamiei şi intreprinsese o campanie in
i
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Media, care fu supusă pentru cât-va timp. Revolta și pedepsirea cetăţii Karkemis "1 ocupase de asemine in timpul acestor resboaie.
Pe urmă el făcu o simplă preumblare militară pănă, la hotarele
Arabiei. Regele Egiptului şi a mai multor popoare Qin Arabia i tri“miseră

ambasadori

incarcați

cu

daruri.

Cel

de pe

urmă

resboiu,

spre

apus, la avut cu cetatea Azot care aduse căderea definitivă a puterei Filistinilor *). După care s'a cuprins insula Cypru. Supunerea a- |
acestei insule puse in contact direct pe Assirieni cu lumea grecească,
contact care a avut mare influință asupra desvoltărei culturei intelectuale şi materiale a rasei hellenice.
După ce a asigurat in toate părțile pacea, Sargon şi indreptă armele in contra Babilonei. Aice domnia de doi-spre-zece ani, Mardulpal-iddin, unul din cei mai mari regi ai Babiloniei. Pe când Sargon
era ocupat în alte părți acesta se ocupa cu intărirea regatului seu.
Dar «cu toată agerimea sa, el fu apucat fără de veste **). In lpc dea
se indrepta

spre Babilona,

Sargon

şi impărți

in două

armata

sa.

Pe

când o parte intra in Susiana şi obligă pe regele Elamului să părăsiască pe aliatul seu ca să 'și apere propria sa țară, Sargon se po-

*) «In jurul cetăţii Asdod, €i sapară un șanț, adînc de douăzeci
de coți, şi aduseră in el apele de prin prejur. Poporul din Filistia,

Juda,

Edom

şi Moab,

care

locuiește

lingă

marea,

și care, pănă acum,

adusese tributurile lor lui Assur, se puneau la cale ca să facă
tradare. Poporul şi capii sei perverşi trimiseră presente lui Faraon
re-

gele Egiptului şi cerură alianta acestui principe care nu
putea să i
scape. Eu, Sargon, principele nobil, respectând jurămîntul
lui Assur

și Marduk, păzitor al onoarei lui Assur, am trecut cu soldaţii
mei
Tigrul şi Eufratele tocmai când apele erau mai mari. Și
el, Yavan,
plin de incredere in puterile sale Și desprețuind autoritatea
mea, au
auzit de venirea trupelor mele prin tara Hitiţilor,
şi groaza
de
Assur "1 cuprinse. El fugi pănă la truntaria Egiptului,
pănă la țermurile îluviului (Nil), păn la limita țerei, marea... şi locul
seu
a remas necunoscut, Am incunjurat și am cuprins cetățile de scapare
Asdod şi

Gimzu-Asdudim.» (Inscripțiune a, lui Sargon).

|

**) «Gloria zeilor Assur, Nabu şi Marduk pe care
o intinsesem
peste aceste eri, Marduk-pal-iddin, regele din Kar-Duni
as,
a auzit'o la
Babylona in mijlocul palatului seu ; neincrederea
in puterile sale 7]
cuprinse ; el dădu ordine ca ausiliarii sei
cu trupele sale să ieasă
noaptea și 'și indreptă pașii sei spre iara Yatbur,
lingă tara Elam. El
dase ca present de omagiu sceptrul seu de
argint, tronul seu de argint, cortelul seu de argint, insigniile regalități
i
huuta Elamitul, pentru ca să 7] ajute.» (Inscripț sale, lui Sutruk-Naiune a lui Sargon).
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goria pe Tigru;
unire

intre

cuprindea cetăţile din drumul

Elamiţi

și Babiloneni.

Bătut

seu şi impedica ori ce

odată,

Marduk-pal-iddin

nici

nu se mai incercă a apăra Babilona ci fugipe ţermul mărei, în vechiul
seu principat Bit-Yakin. In 710 Sargon intră in Babilona şi se prolamă rege al Chaldeiei *).
|
Ast-fel marele rege vedea armatele sale incununate pretutindinea
cu .0 glorie fără saimăn. De şi luptele intreprinse, mai pe urmă, in
contră lui Argistis, fiul lui Ursa, şi in contra Elamiţilor, n'au adus
mari foloase, Sargon

muri

incarcat

cu

glorie **). EI fu ucis in palatul

p
*) «Marduk-pal-iddin intări cetatea, scaunul revoltei sale. El creă
inundațiuni, tăind iezeturile. EI şi soţii lui ridicară in aer, ca pe niște
paseri, insigniile

regalității sale, şi 'şi dispuse

armata

in ordine de ba-

taie. Am intins luptătorii mei pe toată linia canalelor sale și ei” puseră pe fugă. Apele fluviior duceau cadavrele soldaţilor sei, ca pe niște
trunchiuri de arbori. Suti era de faţă la acest desastru... şi au fugit,
Eu am nimicit gardele sale şi pe oamenii din Marsau, şi am umplut
de groaza morţii restul armatei sale. EI părăsi in câmpul seu insigniile
regalității, cortul de aur, tronul de aur, cortelul de aur, sceptrul de

aur, carul de argint, ornamentele de aur, şi lucruri foarte grele, și a
scapat prin fugă. El repară cetatea şi s'a intărit cu remășitile armatei
sale. Am incunjurat cetatea Dur-Yakin și am luat'o cu asalt. Am luat
captiv, pe el, pe soția, fiii şi fetele sale, aurul, argintul, bogăţiile te-!
saurului

seu, pe toți servitorii din

palatul

seu, prăzi bogate din cetate,

şi tot ce mai seapase dintre oamenii de diferite clase cari voiseră să

ieasă de sub ascultarea mea. Am distrus cetatea prin foc ; am resturnat zidurile ei; am scos piatra de fundaţiune; am făcut o gramadă

„de ruine.» (Inscripțiune a lui Sargon).
|
**) «In acea vreme oamenii pe cari i cucerise braţul meu şi pe
cari zeii Assur, Nabu, Marduk, i supusese imperiului meu, urmau legile mele cu pietate. Atunci, după voința divină şi după dorința inimei mele, am construit, la picioarele țerei Musri, in locul Ninivei, o
«cetate pe care am numit'o Dur-Sarkin (castelul lui Sargon)... Această
“cetate

e situată

pe

coasta

muntilor,

mai

sus

de

vale

şi

de Niniva: am făcut'o ca să semene Ninivei. Aproape
cinci-zeci de regi esercitaseră inainte de mine imperiul
lui Assur şi au ilustrat puterea lui Bel ; dar nici unul,

in

apropiere

de trei sute
asupra
ţerei
pintre ei, nu

“esaminase acest loc, nici nu se gândise a'l face bun de locuit, nici
nu incercase a sapa aice un canal ; eu am luat această hotărire...
Am
cugetat zi şi noapte a face bună de locuit această cetate, a inaugura
templele sale, altarele marilor zei și palatele in care reşede majestatea mea... am. intrunit legiunele mele, am ordonat să mi aducă tiara...
Fie ca

cu

ajutorul lui Assur,

regele

care a zidit

acest palat să

se bucure de progenitura sa şi rasa lui să se imultiască ; ca

aceste

_
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seu. Domnia lui insamnă apogeul puterei assirine. Urmașii sei continuară opera sa, şi intru cât va măriră imperiul ; dar n'au fost in stare
a'l face mai trainic.
î

Sennaherib

(404+—680).

Cum auzi de asasinarea părintelui seu, Sennacherib alergă din
Babilona, unde guverna, şi se sui pe tron. Vestea uciderei regelui se .
imprăștiase, pretutindinea, şi în toate părţile isbucniseră revolte. Chaldeia

se agita; popoarele de la nord luară armele;

Fenicia şi ludea se scu-

lară. Sennacherib se pregăti timp de doi ani şi in primăvara anului 700
plecă in contra Babilonei. O bătălie teribilă care se dădu in apropiere de
această cetate decise intreaga, campanie. Babilona fu cuprinsă, *) mai
toate cetăţile din Chaldeia fură pradate și o mulţime de locuitori fură
transplantaţi in alte părți ale imperiului. Marduk-pal-iddin scapase inBit-Yakin. Dar acest neobosit patriot nu şi pierdu nădejdea. El se aliă cu regele din Elam ; ridică popoarele din Chaldeia şi resculă pe
Babiloneni. Sennacherib intră in. Babilonia mai inainte de a se aduna;
toate armatele rebelilor ; cuprinse Babilona și puse rege pe fiul seu
Assur-nadin-sum **). Intro nouă campanie, el ordonă a se construi o

ziduri să ţină pănă in zilele cele mai indepărtate ; ca cel care locuieşte
acest palat să tie incunjurat de cea mai mare strălucire ; ca să se bucure, in bucuria

inimei

sale,

că

şi a implinit

dozinţile, că şi

a

atins;

scopul, că a făcut gloria sa de şepte ori imai ilustră.» (Zuscripțiune, a.
lui Sargon),
Ă
|
*) «La inceputul domniei mele, am invins pe Marduk-pal-iddin,
regele din Kar-Dunias și armata Elamiţilor. In mijlocul bătăliei,
el părăsi bagagiele sale, fugi singur şi se adăposti in țara Guzumma
n, pe
canalul Nahar-Agamme ; se adăposti in mlastini şi "şi scăpă
viaţa.
Am intrat apoi. cu triumf in palatul seu din Babylona;
am deschis tesaurul seu, și am luat aurul, argintul, vasele de aur și
de argint, pietrele prețioase, obiectele de preț, bunurile sale, bogatul
seu
soția sa, pe femeile din palatul seu, pe ofițeri, pe cei mari tesaur, pe
ai curții
sale, toată armata sa și pe oamenii de serviciu din palat
; i am scos
și i am dus în sclăvie.» (Juscripțiune a, lui Sennacher
ib).
„_%2) «Marduk-ral-idin, pe care "1 invinsesem
»
în
prima mea campanie și pe a căria mândrie o sdrobisem, se
te mu de ishirea puternicelor mele arme şi de primejdia bătălielor
m ele, E] luă pe zeii protectori ai terei sale în arcele lor sacre
; le îmbarcă pe vase şi sbură.
că 0 pasere spre cetatea Nagit-Rakki, care se află
în mijlocul mărei.
Eu am scos din țâra Bit-Yakin, vecină cu
Nahar-Agamme, şi din mijlocul -mlaștinelor, pe fraţii sei, pe rasa familiei
sale de pe tată, care
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flotă pe Tigru şi pe Eufrate. Corăbiile erau mânate de mateloți fenicieni. Cu această flotă, armata assiriană se pogori. pănă la marea şi
întră în ţara Elam. Dar această campanie nu avu resultatul la care
se aştepta regele ; pentru că el fu nevoit a se . intoarce inapoi, din
pricină că popoarele din Chaldeia se revoltaseră şi in Babilona se
suise pe tron un rege, aliat cu Elamiţii. Coaliţiunea a fost sdrobită,

Babilona fu cuprinsă din nou şi, de astă dată, cumplit pedepsită. *)
Cu toate aceste cetatea sfîntă se ridică in curind din cenuşa sa.
Pe lîngă resboaiele din Chaldeia, Sennacherib avu a se lupta in
contra lui Argistis, regele din Urartu, care supusese cea mai mare
parte din Armenia.

Acest

rege

se laudă

in inseripțiunile sale că a su-

pus o mulțime de popoare; că a cuprins sute de cetăţi şi a făcut o
mare cantitate de prisonieri. Negreşit multe din afirmările lui pot fi
nişte simple laude ; darse vede că era puternic ; pentru că Sennacherib, în loc să'l atace, s'a mărginit a bate pe Coseieni şi a prada unele
tinuturi din

Media ; ast-fel că, in această

direcțiune, el n'a putut măn=

tinea, hotarele moştenite de la marele său părinte.
Sennacherib şi a indreptat armele sale şi spre apus. Pe atunci
domnia în regatul lui Iuda regele Ezecchias. Bătrânul rege al lerusalimului plătia tribut Assirienilor şi se purtase foarte cuminte pănă atunci. EL remăsese credincios și refusase a da, ajutor lui Marduk-paliddin. Dar cei alți regi din Syria nu erau aşa de inteleptți.- Ei se ridicară, mai ales când regele Egiptului li promise ajutor. Sennacherib
părăsise termurile mărei cu restul oamenilor din țara sa; i am redus in sclăvie. Am distrus cetățile sale ; le am dărămat ; le am pretăcut in munti de ruine. Am inspirat cutremur amicilor sei, oamenii
din Elam. La intoarcerea mea, am pus pe tronul dominațiunei pe
Assur-nadin-sum fiul meu cel mai mare ; lam insărcinat să guverneze

toată intinderea țerei Sumerilor şi Accadilor.>
nacherib).
|

(Inscripțiune a lui Sen-

*) «In a doua campanie a mea, am mers repede asupra Babilonei în care am intrat fără luptă ; m'am aruncat asupra ei, repede

ca uraganul, şi am resturnato ca un uragan .. Cetatea şi templele sale,
de la fundaţiune pănă ia acoperemînt, le am distrus, le am dărâmat
cu

totul,

le am

dat focului ; fortărețele

şi templele

zeilor,

turnurile, '

cu rînduri de cărămidă arsă şi nearsă, le am surpat şi le am arun<at in canalul Nahr-Araht... Pentru ca in cursul timpurilor să nu se
mai găsiască

cato in apă.>

locul

unde

era această

cetate şi templele

(Inscvipțiune a lui Sennacherib).

zeilor, am ine-
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se aruncă intăi asupra cetăților din Fenicia. Regele Sidonului şi găsi
scaparea «in insule, in mijlocul mărei» ; intreaga Fenicie fu supusă
cu mare ușurință. După aceasta, el bătu pe Egipteni*) şi cuprinse
cetatea Accaron care se revoltase ; apoi se inaintă spre Ierusalim, fiind
că Ezecchias uitase ințeleapta sa purtare şi se unise cu rebelii. Acesta:
se inchise in capitala, sa, pe când Assirienii pradau ţara şi o impărtiau intre regii filistini cari remăseseră credincioși. După cât va timp
el se supuse și dădu lui Sennacherib tot aurul şi argintul. care era in
cetate, impreună

cu

lucrurile

mai

de preț. Dar

auzind

că

regele

E-

giptului, Taharca, vine in ajutorul Ierusalimului, Sennacherib
crezu
că a fost amăgit de cătră Ezechias. Eli trimiseră ambasadori
ca. să
ceară, garanție de supunere, şi pe urmă apucă drumul spre Egipt.
AJjuns in Delta, el văzu o. mare parte din armata sa decimată
de ciumă ; ceia ce ”] făcu a lua repede drumul spre Assiria.
Această retragere a fost considerată de cătră popoarele amenințate
ca o adevarată minune d-zeiască. Evreii povestiau că un inger
al Domnului a.
omorit intr'o noapte aproape 200,000 de Assirieni, Egiptenii,
de aseminea, credeau că au scapat prin următoarea minune. Intro
noapte au
trimis zeii o cantitate enormă de guzgani în tabâra Assirienilor
; aceşti guzgani au ros toate coardele arcurilor şi toate
curelele de la
arme ; ast-fel că trupele assiriene s'au trezit desarmate
şi au fost nevoite a se retrage. Sennacherib nu sa mai intors in Syria
in tot cursul domniei sale. Nu că ar fi fost așa de slab ca să nu mai
poată
intreprinde

cuceriri ; dar pentru

că

a fost ocupat

in alte părţi.

Res-

boaiele teribile din Chaldeia dovedese că puterea assiriană
și a reparat in grabă pierderile suferite ; dar n'au lasat destul timp
regelui ca,

să se mai

timp

intoarcă

in apus,

“In mijlocul atâtor resboaie e de mirare că Sennacherib
a găsit
să se ocupe cu administraţiunea imperiului, cu construcțiu
nea de

*) «Regii Egiptului cu arcaşii, carăle și caii
regelui din Marea
(Meluhi, partea apusană a deltei) se adunaseră.
in număr foarte mare
şi veniseră in ajutorul oamenilor din Accar
on. . Ei formară linia lor
de bataie lingă Eltheca şi incercară soarta
armelor. În adorarea zeului Assur, domnul meu, am luptat in contra
Conducătorii carălor și fiii regelui Egiptului, lor şi i-am pus pe fugă.
cu conducătorii carălor
regelui din Marea au căzat vii în mânile
mele
asediat şi am cuprins cetățile Eltheca și Timna in mijlocul bătăliei. Am
tha si am luat multă.
pradă >» (Inscripțiun

e a lui Sennacherib).

|
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temple şi palate. Cu toate aceste, dintre toți regii Assiriei el este acela care ni a lasat cele mai importante monumente mulțumită dărlor şi
niciei sale ; mulțemită şi numeroşilor prisonieri ridicaţi din tara
nar
puşi la muncă, arta assiriană a luat sub dînsul un .sbor estraordi
infrumuşi
mări
El
şi a intrecut tot ceia ce se făcuse pănă atunci.»
selă Niniva. *)
Mândrul monareh care resturnase atâţia regi **) fu asasinat. Într'o
se
zi pe când el era prosternat "'naintea zeului Nisruk, doi fii ai sei
nu se
repeziră asupra lui cu săbiile scoase şi 7 uciseră. Dar paricizii
tronul
pe
iar
lugă;
să
putură folosi de crima lor. Ei fură nevoiţi
Assiriei se sui Assarhaddon,

re

Assarhaddon- (680—667).
Armata
clamă de

Pa

_-

alt fiu a lui Sennacherib.

și pro-

se declară in contra ucigașilor lui Sennacherib

rege pe Assarhaddon.

Ei se incercară a

resista ;

lură

dar

invinsi şi nevoiţi a fugi in Armenia. Se zice că regele din acea țară
i a primit bine şi lia dat pământuri pentru ei și urmașii lor.
=) «Niniva
tar ; ea cuprinde

e locul suprem, cetatea in care este adorată zeiţa Istoate

sanctuarele

zeilor

şi

zeitelor

care

veghiază,

timp
pentru eternitate, asupra acestor vechi fundamente. Dar de mult
scrise
mari
faptele
uitaseră
se
şi
,
ştersese
se
scrisoarea de pe piatră
zeaice ; nu se mai putea nici ceti nici interpreta inseripţiunile... In
adunamei,
sorii
predece
şi
mei,
dar de multă vreme regii, părinţii
;
seră in această cetate multe bogății și tributurile celor patru regiuni
cu toate aceste,

nici unul

se gândise

dintre ei, nu

a incunjura cu

e
duri cetatea, scaunul regalității, a repara și a reconstrui templel
mine nu

se gândise

a infrumuseța

zi-

; ni-

această cetate, a i indrepta stradele,

rău.
a sapa un canal, a construi un apăduc, a schimba ceia ce era
indeam
zeilor
unea
permisi
cu
Assur,
terei
al
rege
erib,
Eu, Sennach
plinit această operă. Eu am conceput ideia şi mam aplecat a o pune

mele, am
in lucrare... Ast-fel am reînoit Niniva, cetatea suveranității
sale,
aliniat stradele sale, am mărit numărul fântânelor şi canalelor

şi am făcut'o strălucitoare ca soarele.» (Inscripțiune a lui Sennacherib).
) «Assur, stăpânul suprem mi-a incredintat domnia asupra tu:

turor

popoarelor ; el a intins stăpânirea

mea

asupra

tutulor

locuito-

rilor de pe pământ, de la marea superioară aşezată la apus, pănă la
marea inferioară ce se află la resărit. Am supus puterei mele. pe toți
iau a
capii oamenilor. Regii dușmani, cuprinși de ameţială, nu indrăzn
se pune

in ordine

de bataie inaintea

mea ; aliații lor

i părăsiau ;

fugiau ca un stol de paseri ca să scape de intâlnire cu mine
ascundeau in locuri deșerte> (Juscripțiune a lui Sennacherib).

şi

ei

se
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Noul rege se aşeză: mai intăi la Niniva; dar mai pe urmă şi
construi un palat strălucit la Kalah, mai ales cu remăşițile vechei locuinți a lui 'Teglat-pal-assar Îl. Pentru ca să impedice ori ce revoltă,
el lăsă guvernul

fiului

seu

Assurbanipal,

şi se ocupă

numai

cu

res-

boaiele. 1 plăcea niult să reşeadă in Babilona care fu reconstruită din
nou şi infrumusețată de cătră dinsul cu construcțiuni așa de mărate,
că această

cetate a ajuns

in curînd

una

din cele

mai

tăți de pe faţa pământului. Multe din monumentele
el au fost terminate mult mai târziu.
Assarhaddon

tamia, ;
tăţi din
rea, fu
intoarse

se ingriji

mai

intăi să asigure

strălucite

incepute

linistea

in

ce-

de cătră
Mesopo-

pe urmă plecă spre apus ; pentru că se revoltaseră câteva ceFenicia, Sidonul fu luat cu asalt și regele seu, prins pe maucis %), Aiiaţii Sidonului fură pedepsiti de aseminea **). E se
in capitala sa, incarcat.-cu prăzi, după ce pustiese totul in

*) «Am atacat cetatea Sidon, situată in mijlocul mărei ; am condemnat la moarle pe toţi locuitorii ei; am dărâmat zidurile şi casele,
iar materialurile le am ars; am distrus templele. Regele Abdimilkut,
ca să scape de puterea mea, tugise in mijlocul mărei
ca un peşte;

din mijlocul mărei lam
“rul,

argintul,

prins. Am pus mâna

pietrele prețioase

pe tesaurele sale, pe au-

şi pe tot ce era

in

palatul

seu.

Am

transportat in Assiria, barbaţi și femei in număr enorm, precum şi
boi, oi şi alte vite. Am imprăștiat in teri indepărtate pe locuitorii de
pe coasta Syriei, şi in mijlocul țerei Hittiţilor am zidit o cetate pe
care

am

numit'o

Dur-assur-ahi-iddin.

i invinsese braţul meu

in munții

resărit,

pe

şi li am

impus

unul

Am

așezat in ea oameni pe cari

cari se găsesc despre
din

loculţiitorii

mei

ca

marea

de

la

guvernator»

(Inscripțiune a lui Assarhaddon).
e
**) «Ei trimiseseră ambasadori la Tahraka, regele Etiopiei, ca
să facă un traciat și alianţă cu el; ei 'şi ziseră intre ei: «să facem
un pact, de amiciţie intre noi; să ne sprijinim unii pe alţii, şi să nu

mai recunoaştem stăpân străin.» Ast-fel au urzit ei un complot
perfid in contra armelor lui Assur... Dar generalii mei au aflat de aceste
puneri la cale; ei opriră pe curieri, prinseră scrisorile si aflară in

detail aceste manopere sedițioase; ei prinseră pe aceşti regi, Şi i puseră
in lanțuri de fier. Mânia lui Assur, părintele zeilor, apăsă asupra
celor cari

se revoltaseră

in contra

marilor

zei...

Cetățile

care

luaseră

parte la complot au fost pustiate. Soldaţii mei n'au lasat nimic
in picioare; in fine, ei aduseră inaintea mea, la Niniva, pe regii
cari
ditaseră rău contra armatelor lui Assur. I am primit cu bunătate : meam
impus lui Nekao un tractat mai greu de cât cel care
esista mai inainte,
)

.

ara

sa,»

(

Ins

72pțauu
)

-
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calea sa pănă
Van,

la termurile mărei Negre.
că a ajuns

macar

pănă

Nu s'a atins inse

la fruntariile

lui.

de regatul
”

Pănă atunci, regii Assiriei se ocupaseră prea puțin cu Arabia.
Intre deşertul Syriei şi părțile infloritoare ale acestei peninsule se aflau o mulţime de popoare nomade, vestite prin prădăciunile lor. Aceste națiuni impedicau pe Assirieni de a intra în relaţiune directă cu
regiunea 'Tonuter şi Punt şi cu regatul Maveb, care era marele intrepositar al comerțului dintre India şi Fenicia. Assarhaddon supuse re-

şi căută a atrage pe locuitori prin bine facerile sale, dân-

gatul Duma

de cătră părintele seu. Prin aceasta.
minunată pentru espediţiunea, ce

du-li inapoi statuiele zeilor, răpite
el şi asigura o basă. de operaţiuni

plănuia. El plecă in fruntea unei armate puternice ; dar nu se putu
inainta departe din pricina deşertului. El supuse câte-va districte neinsemnate şi se intoarse

in patria sa.

Espediţiunea intreprinsă in contra Mezilor a fost mai mult ocasiunea de a prada

ținuturile

lor.

Pe

timpul

acesta, Etiopianul Taharca

căuta să ridice Egiptul din decadența sa. El domnia de două-zeci de
ani, când

Assarhaddon

intră in Egipt ; bătu pe Etiopieni

şi sili pe re-

gele lor a fugi in Etiopia ; cuprinse Memfisul și Teba *) şi le desbrăcă,
de toate averile lor ; impărți Egiptul in două-zeci de state mici ; luă
măsuri in contra unei nouă invasiuni a Etiopienilor și se intoarse in
capitala sa, după ce luă titlul de rege al Egiptului, Tebei și Etiopiei (762).
« Assarhaddon era foarte activ şi hotărât, cu toate aceste nu era
aşa de aspru şi fără milă, cum fuseseră inaintaşii sei. Ba chiar căuta
ocasiunea â fi blând.. EI se puse să repară ruinile cu care acoperiseră pământul părintele şi bunul seu. Din cel intăiu an al domniei sale, el dădu
ordin

să se

rezidiască

Babilona şi incepu

lucrările cu mare pompă. El:

dase libertate prisonierilor cari mai trăiau şi tocmise o mulțime de lucrători. Templele, zidurile cetății şi palatul regal se ridicară mai pre sus

*) <Am cuprins cetatea Teba și mânile mele au supus'o dominaţiunei lui Assur și Istar ; am luat argintul ei, aurul, pietrele prețioase,

tesaurile palatului regal, stofele de lână și de in, cai mări, sclavi barbaţi și femei; două obeliscuri coperite cu sculpturi mărețe de greutate

de 25,000 de talanți, care se aflau dinaintea ușei templului, le. am
luat de la locul lor și le am transportat pănă in Assiria, şi m'am intors la Niniva cu o pradă foarte mare» (Inscripțiune a lui. Assarhaddon).
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de cât erau mai inainte. El făcu de asemine o
Assiria și in ţara Aceadilor.» %)
Simţindu-se bolnav şi slab, el abdică in
se retrase la Babilona, unde și muri peste un
care el anunţa popoarelor sale abdicarea lui ni
ziua de astăzi.

mulțime

de temple in

favoarea fiului seu și
an. Proclamaţia prin
s'a conservat pănă in

Assurbanipal (667—627).
«Tânărul principe care se suia pe tron, in timp de patru-zeci de
ani, are să aducă la cel mai inalt grad de mărire puterea assiriană
şi gloria Ninivei. Activ, resboinie şi crud, deprins a guverna de pe timpul părintelui seu, și de pe atunci popular; având in mână cea mai
infricoşată armată de pe lume ; nimic nu i lipsia pentru a fi un flagel pentru popoarele căzute sub urgia zeilor.» Assarhhaddon convo-=
case in Niniva pe toţi regii vasali şi pe toţi guvernatorii provințiilor
ca să asiste la incoronarea fiului seu. Toţi au trebuit să remână uimiţi de strălucirea acestei capitale și spăimântaţi de puterea monar=
chului,.

Dar Assurbanipal nu avea sa'şi peardă timpul cu ceremonia incoronărei. Evenimente grave se intâmplaseră in Egipt. E] plecă numai
decât, Trecu Eufratele; străbătu Amanus şi merse in triumf pănă in
ludea. Toţi regii vasali veniră să i se inchine și să şi uniască armele
lor cu ale stăpânului. El intră in Egipt; bătu pe 'Paharca şi “] izgoni
in Etiopia și puse din nou pe tron pe principii vasali Assirienilor.
No
apucă bine

a ieşi din

Egipt

şi Taharca

apăru

din

nou,

sprijinit data

aceasta de regii vâsali, intre cari Nekao. Assurbanipal veni
pentru a
doua oară şi alungă pe Etiopieni. Și acum se purtă
de asemine
cu oare care blândeță față cu Egiptenii. Dar când isbueni
o nouă revoltă, atunci Assurbanipal hotări să se sfirşiască odată
cu aceste preienţiuni de independență ale Egiptenilor şi cu năvălirile
Etiopienilor. El

„__%) «Palatul lui Assarhadon, Tege mare,
rege puternic,
rege al
legiunilor, rege al terei Assur, vicar a]
zeilor la Babylona. rege. al
terei Sumer şi Accad, rege al regilo
r Egiptului, Syriei
Patros (Tebaida). și Kus (Etiopia)... Ela mers in
adorarea zeilor... zei mari, domnn se; a intins imper
iul

seu

de

la resăritul

şi a impus deosebitelor naţiuni
tributuri
:
a lui i Assarhaddon),

fără

pănă

la apusul soarelui,
Si.
>
(Jnscripțiune

număr.
măr.
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veni

din

nou

in

Egipt;

dar, de

astă

dată,

a

fost

fără

milă.

Teba fu pradată ; populațiunea, intreagă fu dusă in robie; tot ce era
mai de preț şi tot ce putea fi transportat, fu dus in Assiria. Egiptul
fu cât va timp vasalul credincios al Assirienilor. -

Căderea Egiptului şi pedepsirea cumplită a Tirului şi Arvadului
Gyges al Lydiei
a făcut mare impresiune asupra vecinilor. Regele
cari intraseră in
Cimmerienilor
contra
in
ceru ajutorul lui Assurbanipal
Asia Mică. Acesta i trimise ajutor; dar in curînd Gyges văzu primejdia ce
1 amenință din partea. Assirienilor. In zedar se legă“el cu Psametic,
regele Egiptului, care voia să injghebeze o coalițivne in contra lui
Assurbanipal. (iyges fu pedepsit şi numai invasiunea, Seitilor "i scăpă
de urgia, regelui. El peri in luptele cu aceşti barbari *), cari se intinseră cu prădăciunile lor asupra intregei Asie Mici și pănă la fruntariile Egiptului şi ale Assiriei. Assurbanipal medita cucerirea Armeniei;
când fu nevoit să intreprindă o espdițiune in contra Flamului. El
să trăiască bine cu regele acestei țeri. In timpul unei foamete
căutase
mari, el trimisese la Susa o mulțime de producte şi vite şi adăpostise
in Mesopotamia pe toţi nenorociţii, goniți de foame din patria lor. In
zadar, Elamiţii intrară in Chaldeia, indreptându-se in contra Babilonei. Ei fură sdrobiţi. Assurbanipal intră in Susiana **). După mai
*) « Ambasadorii sei veniseră ca să solicite amiciţia mea ; dar
el, in curînd, şi luă inapoi cuvintul și nu voi să indepliniască voința
lui Assur, creatorul meu ; el se increzu in fortele sale proprii, 'şi im-

pietri inima, şi trimise ajutoare lui Psammetik, regele Egiptului, care
voia să scape de suveranitatea mea. Atunci am adresat lui Assur și
Isiarei rugăciunea
după

următoare :

«Faceți ca cadavrul lui să cadă inaintea

sei și ca ei să îi imprăștie

dusmanilor
dorința

mea ; cadavrul

lui căzu

cenușa lui!»

inaintea

Și

intimplat

s'a

dușmanilor

sei

i

cari

luară resturile. Cimmerienii, pe cari i subjugaseră el pentru un moment, mulţemită sprijinului meu, se aruncară- asupra statelor sale și
le au măturat de la un capăt pănă la cel alt.» (Inseripțiune a lui
Assurbanipal).
%%)

«Zeiţă

din Arbela.

eu sunt Assurbanipal,

designat de părintele care m'a născut pentru
tara

Assur

şi a infrumuseţa,

a

opera

rezidi

mânilor tale,

templele

din

cetăţile din Accad. Eu am restaurat sanc-

tuarele tale, şi merg in adorarea ta, și, din contra, Teumman regele"
din Elam, nu adorează pe marii zei... el se luptă in contra lui Assur
şi in contra lui Marduk... De aceia pentru a inveseli inima lui Assur
am adunat armata mea şi am pregătit'o_la luptă... Tu care presidezi
la succesul bătăliilor, răpune pe Teuman și distruge!... Istar a auzit
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multe lupte crâncene, regele
alți capi

ai resculaţilor

fură

Teuman
dați

fu. făcut prisonier

la munci

şi

ucis.

Cei

cumplite.

Dar un nou resboiu se incepu in curînd in Chaldeia. Assurbanipal numise rege al Babilonei pe fratele seu Salummulin. Acesta se
revoltă in. contra regelui assirian. Această revoltă putea să aibă urmări

foarte

triste.

Regii

din

Susa,

din

Guti,

vasalii

din

Syria

și

in-

suși Psametic intrară in alianță cu el. Pretutindinea cetățile fură puse
in stare de apărare și poporul luă armele. In 661 Assurbanipal plecă
in fruntea

armatelor

sale. Spre

nenorocirea

lui Salummukin,

o revoltă

isbucni in Elam. Aliatul seu fu resturnat și noul rege se grăbi a se supune lui Assurbanipal. Aceasta. insemna pierderea fratelui vânzător. El fu
făcut prisonier şi jupit de viu. Babilona fu pedepsită cumplit şi pentru.
ca să nu se mai intimple revolte, Assurbanipal desființă regalitatea babiloneană luând insuși titlul de rege al acestei ţeri. *)
O nouă revoltă a Elamului sili din nou pe Assurbanipal să iea
armele.

De

resboiu

este cel mai teribil din câte a: purtat Assurbanipal. **) In cu-

astă

dată,

rugăciunea mea

el intră

in Elam ; cuprinse

şi a respuns : mergi,

şi prădă

Susa.

fără frică ; şi ea. adause

Acest

aceste

cuvinte care m'au asigurat : Ochii tăi vor fi satisfăcuţi, căci vor vedea ajutorul ce ţi voiu da ; ţi promit suecesul.e (Insevipțiune a lui
Assurbanipal).
*) «Pe toți cari nu se aruncaseră in flacări, cari nu se străpunseseră cu pumnalul, cari scapaseră de moarte prin foame, de lipsuri
si de foc, pe toți acei cari, intr'un cuvint, isbutiseră
dăpost, sabia marilor zei, stăpânii mei, de care nime

i a ajuns și nici unul n'a scăpat;

ei au căzut toți

in

a'şi găsi un anu poate scapa,

mânile

mele.

Carăle lor de resboiu, armele lor, femeile lor, bogătiile
palatului regal,
au fost aduse 'naintea mea. Ofiţerilora cărora gură blastamas
e in con-

tra lui Assur,

am

stăpânul meu, şi cari plănuiseră

smuls

limba şi i am

bunul

meu;

ucis.

Restul

soldaților

rele in contra mea,

cari

mai

mormîntul

lui

li

trăiau au fost

jupiti inaintea taurilor inaripaţi şi a leilor colosali făcuți
de Sennacherib,
eu insu'mi

am

jupit pe

şi am dat cărnurile lor spre mâncare cânilor, şacalilor, Sennacherib
vulturilor, paserilor cerului şi peştilor din apă. ȘI aşa am liniştit
mânia zeilor iritaţi de faptele lor ruşinoase.» (Iascripțiune a
lui Assurbanipal).
**) <Am
lor, sanctuarul

cuprins cetatea Susa, marea cetate sfintă,
locuinţa zaioraculilor lor. Prin. vointa lui Assur si
a 'Istarei, am
intrat in palatele lui Ummanaldas și m'am instalat aici

căutat casa tesaurului in care era ingrămădit aurul,

cu mare pompă; am
argintul şi toate bo=

gătiile, pe care le adunase aice regii elamiţi din
cele mai vechi timpuri şi
pănă acum, şi pe care nici un dușman nu mai
pusese mâna, pe toţi zeii şi
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rind,

eroul

pal

inchise

a Susienilor,

naționale

independentei

Umnaualdas, tu făcut

|
|
prisonier. Elamul remânea, vasal Assirienilor.
Cea de pe urmă espediţiune a lui Assurbanipal a fost in contra
Arabiei. Regii din această regiune scuturaseră jugul assirian şi unia
se uniseră cu Salummukin. Pe câtă vreme Elamul resista, Assurbaniochii

asupra

acestei revolte ; dar

in 642, el trecu

Eufra-

tele. Cu toate suferințile indurate de cătră armata sa, el prădă o
inmulțime de popoare ; supuse la tribut o mulțime de regi şi se
toarse incarcat de prăzi.
ipal
Cu toate victoriile sale, imperiul era slab ; fiind că Assurban
Egiptul
Elamului,
fiind nevoit a și intrebuinţa toate puterile in contra

se declarase independent, Lydia rupsese
regatul Van era mai puternic de cât ori
Assurbanipal trebuiau să alerge pururea
estremitate pănă la ceia altă a intinsului
fost in stare să continuie

luptă perpetuă.

această

a remas cel mai puternice suveran
urmă din rasa sa, domnia

ori ce relațiuni cu Assiria ;
când; ast-lel că urmaşii lui
in fruntea armatelor de la o
lor imperiu. Assurbanipal n'a
«Cu toate aceste, tot

din lumea, orientală. Mai cel de pe

lui s'a intins mai

mult,

şi

el

simtindu-se

aproape

de ruina

Assiria,

sa, ar fi voit să intruniască intrun singur

om toate calitățile care făcuseră mărirea
patat

pe

intrecu

inaintaşii sei în activitate, in energie, in cruzime ; ca şi cum

ei şi toate defectele care au

gloria.»

Assurbanipal termină mărețul palat din Niniva inceput de cătră
=)
Sennacherib. In ruinile acestui palat s'a' găsit o bibliotecă bogată.
z

lor,
pe toate zeitele cu bogăţiile lor, cu tesaurele lor, cu podoabele
trei
și
precum
Assur,
țara
in
cu preuții şi servitoarele lor, le am dus
zeci şi două

bastru... Am

de statuie de regi,

de argint, de aur,

de bronz

și de ala-

luat de asemine şi leii şi taurii cu fala de om care

e-

e-care
rau spre podoaba templelor ; am pus să se transpoarte coloasel
. Am viotemelie..
in
pănă
totul
distrus
am
;
relor
sanctua
porțile
păziau

lat mormintele regilor lor... am lasat umbrele lor fără

somn şi le am

în
lipsit de rugăciunile sacrificatorului... şi în timp de o lună totul,
nici
Elymaida, a fost măturat, şi na remas nici aglomerare de oameni,

turmă de boi şi de oi, nici o vită domestică, nici câmpuri cultivate.
Am lasat această tară onagrilor, gazelelor şi fiarelor deșertului, care
Sau imulţit peste măsură.» (Inscripţiune a lui Assurbanipal).
Assur,
„£) «Palatul lui Assurbanipal, rege al legiunilor, rege al ţerei
şi ochi desatente
urechi
acordat
au
Tasmit
zeița
și
Nebo
zeul
căruia
cari
chiși, pentru a descoperi povestirile scriitorilor regatului meu, pe
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In cei de pe urmă ani a domniei lui Assurbanipal se intimplaseră două evenimnente mari care aveau să schimbe fața lumei.
„La nord-estul Assiriei se ridicase imperiul Mezilor care ajunsese
foarte puternic sub Cyaxare. Acest rege organisase poporul Mezilor
şi 'şi formase o armată regulată, in stare a se putea măsura cu Assirienii. FI indrăznise a incepe lupta cu stăpânul Asiei. In acelaş timp
năvăliră în Asia Mică Scitii. Năvălirea acestor barbari sili pe Cyaxare
să se gândiască la propria sa țară. El amână, prin urmare, proiectele
sale in contra Ninivei. Pe când Sciţii cari năvăliseră prin Asia Mică
pradau Asia apusană, alți fraţi de ai lor se” pogoriră de la Oxus spre
mează zi; atacară pe Mezi ; pradară totul in drumul lor și intrară
in Mesopotamia. Regatul Urarti dispăruse sub loviturile lor ; alte popoare care multă vreme se opuseseră Assirienilor fură sdrobite. Ei
prădau totul; incunjurau cetăţile şi le siliau a se preda prin foame.
Assiria, slăbită,

nu

e in stare

a li se

opune.

Numai

Niniva resista,

mulțemită. zidurilor sale. In fine Cyaxare scăpă Media omorind la
un
ospăț pe cei mai insemnaţi dintre capii lor. De atunci nu se mai vorbeşte de ei. Puterea lor asupra Asiei anterioare a ținut opt ani. Istoricul grec Herodot zice că au domnit două zeci și opt de ani.
S2
poate foarte bine ca unele din bandele lor să fi continuat incă
multă,
vreme a prada și pustia unele regiuni din Asia, chiar după
ce corpul
principal al naţiunei se retrăsese de mult.
Năvălirea Sciţilor dădu Assiriei cea de pe urmă lovitură.
Câteva
revolte o slăbiseră cu totul. In 625 Assuredelilani, urmaşul
lui Assur- banipal, trimise pe generalul seu Nabopolassar ca să
apere Chaldeia.
Acesta se proclamă rege al Babilonei şi legă o alianţă
ofensivă şi defensivă

cu Cyaxare.

Assiria

se apără

multă vreme.

Unia

istorici

susțin

că Niniva a căzut in 625. Nu se poate primi această dată.
Inscripțiu-

nile assiriene ni vorbesc despre un urmaş a lui Assuredililani
; şapoi
e peste putință a se crede ca Niniva să fi căzut așa de
uşor. Ni lipsesc amănuntele acestei ultime tragedii din istoria
Assiriei, Istoricii

greci

ni spun

că după

ce s'a aparat multă

v

reme in contra dușmani-

i au intrebuințat regii predecesorii mei, In respe
ctul meu pentru Nebo, zeul inteligenţei, am adunat aceste t ablete,
am pus să le copieze,
le am insemnat cu numele meu, şi lea m
depus in palatul meu.»
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lor, cel de pe urmă rege assirian sa ars in palatul seu impreună cu
toate bogăţiile sale de cât să cadă viu in mânile dușmanilor.
Biruitorii şi resbunară cumplit. Niniva fu pradată, arsă şi dărâmată ; cursul Tigrului fu abătut asupra cetății, şi, două viacuri după
aceia, nu se știia nici locul unde fusese această mândră cetate.

IN.
După căderea
putea ridica

vre

BABILONIA.

Ninivei Imperiul assirian se nimici fără a se mai

odată.

boaiele sale indelungate
apărat in momentul

Assiria era

pentru

căderei.

cu

totul secată de barbaţi prin res-

cucerire şi prin energia cu care

Dar

dacă

Assiria

era stoarsă

sa

de puteri,

tot aşa de slăbite erau și popoarele pe care le ţinuse atâta vreme sub
jug. Selbatecii regi assirieni preumblaseră. pretutindinea, furia lor distrugătoare ; popoare intregi fuseseră transplantate in masă ; prin aceste se schimbase fața Asiei ; așa că popoarele supuse nu sunt in
stare a se folosi de căderea lor. Ele și schimbă numai numele stăpânilor.

Moștenirea assiriană trecu la Mezi şi Babiloneni.
toată energia

lor, nu erau

incă

in

stare

a pretinde

Dar Mezii, cu

la domnia asupra

intregei Asie. Ei se mulțemesc, de o cam dată, cu părţile de nordale
imperiului assirian. Așa că Babilonenii remân stăpâni peste Mesopotamia, cu pretenţiunea de a impune supremația lor asupra provinţiilor
apusene. Babilonia avea drept să aibă asemine pretențiuni. In timp

de mai multe viacuri ea şi apărase independența in contra

vecinilor

de la, nord ; ruinată de mai multe ori, ea se ridicase mai mândră din
cenușa sa. Pe lingă, aceasta, Babilona era un mare centru intelectual
și religios.

Ea dăduse Assirienilor

inceputurile

de cultură,

artă și in-

dustrie ; colegiile sale sacerdotale erau incunjurate de mult respect,și

am văzut că chiar in mijlocul furiei resboiului, regii assirieni simțiau un
teliu de respect

superstițios

cătră cetatea luminată,

a cărei origine se

pierdea in noaptea timpurilor. Era pedepsită cumplit când se revolta,
dar se grăbiau indată a repara, chiar ei, răul făcut. Babilona avea,
prin urmare, tot dreptul a se crede moștenitoarea Ninivei. Dar ea nu .
era in stare a intemeia un imperiu cu sorți de durată indelungată ;
pentru că i lipsiau calităţile militare.

112

In timpul acesta Egiptul se ridicase foarte mult sub mâna energică a lui Nechao II. Acest rege unificase intreaga țară ; inființase o
marină puternică ; intreprinsese mari lucrări de utilitate publică ; fă- .
-cuse apel la forțele tinere ale Grecilor şi aspira a supune din nou terile asiatice care făcuseră odinioară parte din imperiul Faraonilor.
Regatul Lydiei continua a crește și și intinsese supremația, asupra

intregei

Asie Mici.

nivei luă măsuri pentru
toria

lumei.

Ajutat

de

Nabopolassar

care

a da Babilonei
cătră

contribuise

la

căderea

locul ce i se cuvenia

soția sa Nitorris,

el se ocupă

in

cu

Ni-

is-

infru-

musețarea cetăţii. O intări cu ziduri puternice şi cheuri pe malurile
Eutratelui ; ridică mai multe temple și săpă mai multe canale. Ad„ministraţia lui era inţeleaptă şi energică. El putuse scăpa Babilonia de
prădăciunile Sciţilor. Babilona aşa cum ni o descrie istoricul Herodot.
era, in mare parte, opera acestui rege.
XXX
XA
In 607, Nabopolassar fiind bătrân şi slăbit şi prevăzând o luptă
serioasă cu . Nechao și asocie pe fiul seu Nabuchodonossor (604—561),
cu care domni'in timp de trei ani. Era și timpul, pentru că regele Egiptului incepuse a şi pune in lucrare planurile sale asupra” Syriei,
care este un feliu de dependinţă şi complectare a Egiptului. Ori de.
câte ori s'a ridicat in Egipt o putere mare; in tot d'a una a trebuit
să se gândiască

la cucerirea.

Syriei.

Nechao

bătuse

pe

regele

lerusa-

limului la Mageddo şi ajunsese pănă la Eufrate (608). Nici un principe din Syria nu indrăznise a i se opune. După această victorie. Nechao se intoarse in Egipt. Peste trei ani, el făcu o nouă invasiune in
Asia.

In fruntea

armatelor

sale

victorioase,

el se

inaintă pănă la Kar-

kemis. Aice se dădu o luptă teribilă cu Babilonenii cari erau comaudaţi de cătră Nabuchodonosor. Nechao fu bătut Şi eonstrins a se
retrage in Egipt, pierzind ori ce nădejde de a mai domni asupra
Asiei.
Noroc că această luptă s'a intimplat pe malurile Eufratelui ; de
altmintrelea sar fi sfîrșit cu independența Egiptului.
După victoria de la Karkemis, Nabuchodonosor se indreptă in.

contra

Syriei ; nu

zăbovi inse

mult ; pentru

că

a trebuit

să

se

in-

ioarcă la Babilona, unde murise părintele seu,
pare pa ,
Nabuchodonosor este cel de pe urmă rege mare din Mesopotamia. El a remas celebru in istoria Orientului. Vitejia lui; pompa
cu
care se incunjura ; bogăţiile cele mari și lucrările colosale, pe
care

le

a

intreprins;

toate

aceste

au” făcut o impresiune

adincă

asupra
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lumei orientale. De și a trăit in timpuri foarte eunoscute in istorie, cu
toate aceste s'a format o intreagă legendă in jurul numelui seu. Isto-.
ricii greci ziceau că el a cucerit lumea intreagă ;.că ar fi supus chiar
și Europa ; că imperiul lui se intindea de la. Ganges pănă la Columnele lui Hercule. Ebreii, pe cari el i a dus în captivitate, dupa ce ni
descriu puterea şi mărirea lui, adaogă că D-zeu a voit să facă un esemplu teribil -cu acest mare

cuceritor ; că,

la sfirsitul domniei,

el a

inebunit şi a crezut că e prefăcut in animal ; că păştea pe câmp im-?
preună. cu vitele. "Toate aceste povestiri insamnă numai că, in adevăr, Nabuchodonosor

a fost un mare

şi puternic

monarch ;

istoria positivă confirmă pe deplin.
Imperiul lui se mărginea, la est cu muntele

munţii Armeniei ; la vest cu marea

Mediterană

Zagros;

a fost în mare

şi la sud

cu

marea

|

|

parte opera lui. «Fără dinsul, Ba-

bilona nu ar avea in istorie alt renume
și de industrie ; mulțemită lui, ea
„victoriile şi puterea sa.»

ce.

|
_
la nord cu

Eritreiă, deşertul Arabiei şi istmul de Suez.
Acest imperiu

ceia

de cât câ o cetate de comer

fu cunoscută

in tot

Orientul

-

prin

|
*
Regele Egiptului atrase in partea sa pe unele populațiuni din
Syria, pe Ebrei şi Fenicieni, căutând a opri in loc pe puternicul mo„ mareh babilonean. Nabuchodonosor nu li dădu timp ca să se pregă-

tiască. EL plecă spre apus; apucă pe neașteptatepe regele din.
și "| nevoi să se supună.

Intr'o

nouă “campanie,

el

cuprinse

luda

lerusali-

mul ; 11 prădă.; luă în robie intreaga armată şi pe fabricânţii de ar- |
me şi lăsă numai 6. umbră de regat, numind rege pe Sedecias, in 10cul celui care

fusese trimis la Babilona impreună

cu

familia

sa,

văzut că regatul lui luda era amenințat să cadă. Aceasta deşteptă
- mergia naţională. Ebreii și intore privirile din nou cătră noul rege

Era

eal

Egiptului ; intră in- alianţă cu Tirul şi alte cetăţi din Fenicia,
şi se
“ pregătesc a resista pănă la ultima estremitate. Regele Sedecias este

silit. de curentul naţional. Revolta isbucni de odată in toate părțile.
Nabuchodonosor -şi împărţi armata sa in două corpuri. O parte
fu trimisă in contra

Tirului ; iar ceia

altă, sub

comanda

sa,

se

in-

dreptă in contra Ierusalimului. Regele Egiptului se retrase in ţara sa.
Nabuchodonosot prădă şi pustie intreaga tară şi apoi incunjură lerusalimul. După opt-spre-zece luni de asediu, cetatea fu cuprinsă (588);
Oamenii mai de frunte fură strămutați in Chaldeia, lăsând numai pu8

-
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țini țarani ca să lucreze pământul. După o nouă incercare de revoltă,
unia au fugit in Egipt şi restul a fost dus in captivitate.
După aceasta fură supuse populaţiunile vecine cu Ebreii şi cele
care locuiau pănă la fruntariile Egiptului.
Numai Tirul, răzimat pe flota sa puternică, resistă la toate atacurile Babilonenilor ; Tirul câștigă o victorie insemnată pe marea. Dar,
după trei-spre-zece ani de resistenţă, regele Ithobnal [il fu nevoit să
se supună. Intreaga Fenicie şi coloniile sale recunoscură suprematia
Babilonenilor.
Dintre toţi dușmanii sei, mai remăsese numai Egiptul. Regele
Uahabra supusese mare parte din țermurile Syriei şi se intitula cu
mândrie «cel mai fericit dintre regi. Dar după uciderea sa, Nabuchodonosor intră in Egipt, bătu armatele egiptene şi prădă țara. Acesta, a fost cel de pe urmă. resboiu al seu.
El intrebuinţa cei de pe urmă ani ai vieții sale numai in construcțiuni. A construit un palat strălucit %); a făcut grădini suspen-

*) «O Marduk,
ternic;

tu

m'ai

tu care porunceşti altor zei, principe a tot

creat ; tu mi

ai incredințaţ domnia

pu-

peste legiunile oa-

menilor. Am veghiat asupra cetăților sfinte, ca asupra unor vieţi cari
mi erau scumpe ; și in nici o ţară din lume nu esistă cetate care să
se poată compara cu Babilona. Ei biie, după cum am avut pe inimă inăl-:
țarea suveranităţii tale, şi după cum am propagat cultul tău ; fii atent
la ridicarea mânilor mele ; ascultă rugăciunea

mea.

lu sunt regele res-

taurator ; eu ţi fac bucurie mare ; eu sunt pontificele constructor ; eu
intrumusețez toate cetățile tale sfinte. Fie ca prin graţia ta, o misericordios

Marduk,

palatul

să, fie stabil multă vreme.
„bătrâneţă ; să am

pe

care Pam

zidit să ajungă

Fie ca eu insu-mi,

o posteritate

numeroasă

la vechime

şi

locuindu-l, să ajung la

; să

primese

tributuri con-

siderabile de la regii din toate regiunile pământului ; ca de la orizon .
pănă

la zenit, ca pretutindinea

unde

luceşte

soarele,

să

nu

am

duş-

man ; să nu găsesc pedeapsă de pedepsit ; in fine ca posteritatea mea
să domniască in tot d'a, una asupra omenirei.» (Jnscripțiune a lui Na-"
buchodonosor).
”
„__sindată ce zeul Marduk m'a chiemat-la domnie, şi zeul Nabu
mi-a incredințat pe supușii sei, ca pe nişte vieţi prețioase, eu m'am
consacrat cu dragoste ca să construiesc cetatea lor, și am tăcut aşa ca
să nu se poată nimic compara cu Babylona şi cu. Borsippa. In Babylona,

cetatea

care

mi e scumpă

ca lumina

ochilor,-am

construit un

palat care deşteaptă admiraţia oamenilor ; aice am aşezat scaunul gu-vernului terei... am acoperit salele cu grinzi foarte mari de cedru;
am construit ușile in cedru acoperit cu bronz.... in lăuntru, am im-
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a lui Bel; şi
date*); a restaurat turnul lui Babel și marele templu
la Babiinscriptiunile lui ni arată că a restaurat temple, nu numai
**)
ei.
'ona și la Borsippa, ci şi in alte cetăţi ale Chaldei
comeriuEI se gândi şi la fertilitatea Babiloniei şi la intinderea
inainte de călui ei. EL repară marele canal, sapat cu 1300 ani mai
ca reservoriu
+ră Hammurabi ; făcu un lac nemărginit pentru a servi
ind un port
pentru udat și asigură navigarea golfului Persic, inteme
|
|
intins la Teredon,
EI muri în vristă de șepte-zeci de ani.
Fiul seu fu ucis, după

de cătră un

ani de domnie,

doi

al seu Nergal-sar-ussur. Acesta muri intrun resboiu
aspirau

la domnie

asupra

intregei

Asie.

Nabu-nahid,

cumnat

Perșii

cu

cari
la

i urmă

care

o mulțimede temple, chiar
iron, a fost un rege foarte pios. El restaură
el să atragă sprijinul
şi pe ale zeilor străini 5), Prin aceasta voia

smălțuite, şi comori
prăștiet cu protusiune, argintul, aurul, cărămizile .
*
osor)
nemâărginite.> (Inscripțiune a lui Nabuchodon şepte minuni ale lumei.
cele
din
una
*) Grădina suspendată e
plethre (123 metri) pe
Această grădină, un pătrat nemărginit de patru i de terațe susțirîndur
multe
fie care lature, se alcătuieşte din mai

de formă cubică. Acești
nute de arcade a căreia bolie stau pe stilpi
de a se ace a permis
ceia
„stilpi sunt deşerii şi umpluti cu pământ,
fost conau
bolte,
şi
e
arcad
Stilpi,
.
duce aice cei mai mari arbori
supeteraţa
La
asfalt.
din cărămizi arse la foc şi din

strute numai
vioară te sui pe treptele unei

scări

nemărginite,

de alungul căreia au

lice, prin care se suie apa
iost intocmiţi liinace sau şuruburi hidrau
necontenit prin ajutorul oază
Eufratelui in grădină, şi care funcționea
XVI, |, 5)
bone,
(Stra
a.
aceast
_menilor însărcinați cu
omenirea

nează
=*) «Rege al dreptății, păstorul fidel care guver k, omul pios,
Mardu
şi
Samas
Bel,
si cărmuieşte pe servitorii zeilor
viaţa sa, nu incetează un mocare cunoaşte ințelepciunea, sanctifică
care Pa. chiemat la regaliment a adora pe zei, favoritul lui Marduk
lor E-Sagil şi E-Zida.»
temple
rul
urato
resta
sate din sinul mamei sale,
(Inscripțiune a lui “Nabuchodonosor).

«Eu sunt Sagaraclias, păstor

*e)
Zic aceste:

zeul

Samas. şi zeița

Anunit

ierile şi popoarele ; ei au umplut mâna

intreaga

nul meu,

omenire.

Zic aceasta, : templul

adevărat, rege
m'au

chiemat

al
ca să.

Babilonei.
guvernez

mea cu tributuri luate

de

la

Zilei, templul lui Samas, dom-

, suverana mea
la Sippara, şi templul E-Ulbar, a zeiței Anunit când domnia
timpul
pe
de
e,
temeli
pănă la

la Sippara, erau in ruine
e, am descoperit temeZabu ; e mult de atunci. Eu am curățit ziduril
și am ridicat pe temet...
dat de o parie grămezile de pămân

lia, am
Samas și
ile vechi un templu nou spre gloria lui

a

Anunitei,

spre

!

-
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|

zeilor. in contra Perşilor ; dar prin aceste onoruri date zeităților străine,
el nemulțemia pe Babiloneni. Când.Cirus, regele Perşilor, ajunse la
fruntaria Babilonei, populaţiunile aduse” cu sila la: Babilona şi o mare
parte din. Babiloneni chiar, erau bucuroşi de venirea străinului. Nabunahid

plecă in

contra

Perşilor ; dar

fu bătut

si nevoil

capitală. Cetatea nu putu' resista multă vreme.
gele căzu in mânile biruitorilor. El muri peste

a se inchide in

Ea fu cuprinsă şi recâteva zile. Cambise,

fiul lui Cirus, aduse sacrificii zeilor și puse stăpânire pe cetate in nu-

“mele părintelui. seu. Cirus trimise in cetăţile lor statuiele aduse de cătră Nabu-nahid

și prin

aceasta

atrase

favoarea

preuţilor și a oameni-

lor religioși. Căderea ultimului rege a fost considerată
-ca o pedeapsă
a lui Marduk pentru că nu la bagat in samă. Prin urmare, in "ochii
Chaldeilor, Cirus era un trimis a lui D-zeu %). Această esplicare satisfăcea

in de ajuns

mândria

va. continua, şi. de acum

naţională

a,Babilonenilor.

Această

-

IV. CULTURA CHALDEIANĂ

<

: m

_

$. 1.
inainte

de

Mb

Administraţiunea

| Descoperirile făcate in Mesopotamia
patru-zecilea

cetate

inainte, a fi una din reginele orientului (539).

Christos.

Avem

ne duc

ij
pănă

documente

A

i

in

viacul

istorice

şi

ai
des-

tule remăşițe pentru a ni face o ideii despre Starea acestei regiuni in
o epocă aşă de indepărtată. Dar ceia ce avem ni dovedesc o stare de
lucruri foarte inaintată. Constitulia socială se cunoaşte că e foarte vechiă ; istoria e scapată de legende ; este o artă inaintată chiar in cele

mai vechi obiecte ; scrierea e pe o mare treaptă de desvoltare ;
seulptura a făcut mari progrese. Cu un cuvint avem o societate
care
e

stăpână pe sine: nu e nici o vorbă de incercări. sau de pipăiri:
se
propria mea mântuire. Acoarde-mi ei afectia lor perpet
uă ; prelungiască ei zilele mele ; să-mi dea iarăşi viața mea cea dintăi,
şi să

imulțiască

in această

casă anii de fericire ; să feriască scrisoa
cestui document şi să inalțe gloria numelui meu.» (Inscripţiunerea aa lui
Nabonid).
”
*) «Marduk, marele domn, protectorul poporului
seu, văzu cu
bucurie faptele representantului seu, dreptatea
mânilor şi a inimei sale :
el i ordonă (lui Cirus) să meargă in Babilona, pe
care o părăsise Nabonid, regele necredincios... Toţi locuitorii din
Babylona, și cei din texile Sumer şi Accad, ofiteri mari și mici, supuși
de cătrăel i au sărutat picioarele, s'au bucurat de venirea sa
și fetele lor au. strălucit
de bucurie...» (Inseripțiune din Babylona).
-

»

De

AT

.

5

i-

be

of

cunoaşte o lume care trăieşte de 'secule. Cât timp a trebuit sătreacă
pentru ca scrisoarea. să ajungă la forma ce o are in acest timp? De
aceia, putem zice că nu cunoaștem incă inceputitrile civilisațiuner
perioada

chaldeiene. De sigur că a trebuit să. fie multe secule. intre
primitivă şi intre epoca ce o cunoaştem de pe “monumente:

Fiind, inse, că aceleași legi primordiale le găsim la toate popoarele, putem să ni facem ideie de ceia ce s'a intimplat” la inceput: De
sigur că a trebuit să trăiască la inceput niște triburi, mai cu samă
Kuşite, care se ocupau cu vinatul, păscuitul şi cu păstoria ; pe urmă
Sa făcut mici agregaţiuni basate pe comunitate de limbă, moravuri și
te
religiune; cu timpul au ajuns la relaiuni comerțiale, la o solidarita
se
a
nevoia
de nevoie intre aceste agregaţiuni. Și atunci s'a simțit

pune in frunte un Rege, care era ereditar pentru că- familia. din care se trăgea el era mai numeroasă sau mai puternică. De timpuriu avem,
inprin urmare, o societate organisată ; dar resboaie lăuntrice ; .uri
.
verşunate şi năvăliri străine, au făcut ca să nu se păstreze amintirea

acestor timpuri primitive, care au ținut, poate, mai bine de 2000
ani. Aşa că am. putea

arcă

zice că

inceputurile

civilisatiunei'

chaldeie.

de

se

la 6000 ani a. Chr. in
impărțită
este
regiune
Când incep timpurile istorice, intreaga

mai multe principate

; dar artele sunt in floare ; guvernul

e puternic ;

Chaldeanul e turnat după. tiparul in care se va ținea pănă la sfîrşitul
33istoriei. lui. In
multe priviri arta chaldeană are să remână aceiași pănă
3
Ja
urmă. Chaldeii erau inzestraţi cu aptitudini minunate artistice, șstiinifice şi literare. Ei erau cruzi ; se credeau

superiori tutulor

celor alte

rase ; şi in special Assirienii, şi au putul conserva in tot da una suprematia lor militară, resistând influinței enervante a Iacsului şi bogătiilor. Neobosit şi foarte răbdător ; viclean şi ipocrit ; inzestrat prin
escelință cu instincte de .dominaţiune; actif și stărnitor, Assirianul era
menit a ţinea pe cele alte popoare sub jugul seu.
pănă astăzi
şi
Remășiţi din vechia populatie chaldeiană trăiesc
și
in văile Tigrului și ale Eufratelui. Fi se numesc Mendaiți sau Subas
traYezidi.. Ei păstrează . cu tenacitate depositul. prețios. al vechielor
trăiesc
cărora
diţiuni ; nu se asimilează de loc cu popoarele in mijlocul

şi sunt urmașii acelor minunati meșteri assirieni
intreagă cu produsele industriei lor.
In timpurile vechi, agricultura ajunsese la

cari umpleau, lumea

o

mare

desvoltare,

MN

(N

mulțemită, fertilităţii solului şi ingrijirei guvernului. Ei introdusese mai
multe metode raționale in agricultură. Ştiinţa modernă incă n'a intrecut sistema lor de irigare şi cele alte procedăm agricoie : nicio pi_cătură de apă nu se pierdea. Ei sămănau o mulțime de cereale ; aveau,

tot feliul de

poame ; plantau

vii şi cultivau bumbacul.

'Turmele

erau de asemine, un mare isvor de bogății; şi vinatul era foarte numeros și variat. Ei aveau Calendare agricole in care se aratau cele
mai bune condițiuni de cultură, timpul sămănăturilor, paserile și animalele stricătoare. Un cadastru, tinut cu multă ingrijire și in curent
„cu schimbările -de proprietate, servia la repartiția dreaptă a impositelor.
Proprietatea teritorială era apărată prin multe garanții civile şi religioase ; ea se putea transmite prin vînzare ; dar oamenii tribului aveau in tot da una drept la revendicare.
„Ei au făcut progrese mari in artele industriale. Se cunoaşte că
erau

uni popor

bogat,

care trăia

in mare

lucs.

Pietrele

prețioase,

ju-

vaerurile, covoarele şi stofele frumoase erau căutate ; de asemine mobilele

de preţ.

Escelau

mai

cu

samă

in ornamentare,

întrecând

chiar

și pe Egipteni. Obiectele industriei lor ar putea servi de model artiştilor moderni. Ei erau foarte meșteri in lucrarea bronzului : steclăria
era de asemine foarte bogată. Săpau cui multă ghibăcie pietrele tari
pentru peceți și talismane ; dar erau inferiori in olărie, şi aceasta. de
sigur, pentru că li lipsia argilul trebuitor.
«Așezată la poalele

navigabil și pe marginea
Niniva

era un

ceniru

Persic
dent.
căiri
sippa
tine.

Asia de

sus

Armeniei,

unde

"Tigrul incepe

uneia din cele mai bogate câmpii

mare

cel alt pol al comerțului
nire intre

muntilor

de comerţ

și de

din Mesopotamia.

şi Asia

inferioară;

industrie.

Așezată
in

af.

din hume,

lBabilona

era

la punctul de u-

comunicație

cu

goliui.

si cu marea Indică.; ea a fost intrepositul intre Orient şi OcciIn industrie, tesăturile de lână și de in erau in prima linie. Ninu se țesau stofe și covoare aşa de fine, ca in Babilona. Bor
păstrase vechia reputație a industriei sale și in timpul erei creş-

Stofele

Assiriei,

cu

colori

deschise,

erau

vestite

in

lumea

in-

treagă, mai ales pentru cusăturile lor. Artele industriale erau
foarte
desvoltate. Intrebuințau unelte de. fier și de otel; dare se pare că le

aduceau

din

Caucasia.

Comerţul de import şi de esport era foarte desroltat. Din
HabiJona plecau trei drumuri mari de comerţ. Unul ajungea la
Hyrceania,

19

/

jos spre India; al doilea ajunde unde apuca spre Bactriana ori in
trecea prin Assiria, Armenia pănă
gea la marea Mediterană ; al treilea

i de aur, argint sau
la Sardes. Acest comerţ se făcea prin bucăţ
mă,

cântărite ca ori

că moneta nu

ce marfă ; pentru

Mai cu samă argintul se intrebuința în
aveau

ca unitate

Siclul

(8 gr.

de mine un Talant. După
aur, care se intrebuințau
ceasta se cunoaşte după
rau cunoscute Șecurile şi
greuiatea

ce simţia

415) ; 60

transacţiunile

ara-

era descoperită.

comerţiale.

de „sicli tormau

Ei

o Mină ; 60

de
acest sistem ponderal se tăiau bacăţile
Atori.
neguţi
buni
ca monetă. Erau foarte
Li -eingrijirea cu care făceau obligaţiunile.
ă prin
Scrisorile de schimb. Aceasta se esplic

cineva a trimite

o sumă

pe uscat, prin mij-

mare

:
locul atâtor primejdii.»
pănă in
t
Orien
in
t
păstra
Multe din obiceiurile Assirienilor s'au
an.
assiri
este
la Poarta cetăţii
ziua de astăzi. Obiceiul de a se intruni
fără
gardele păziau intrarea; cei
Aice săracii aşteptau milostenii ;
așteptau resultatul. De aceia, Porțile:
triabă auziau veştile ; impricinaţii
clădire. Cea de la Khorsabad are
erau o parte principală in intreaga
La porii, ca şi la ușile caselor, eo suprafață de 7000 metri patraţi.
piatră. Ei apărau interiorul in conira
rau puşi fel de teliu de monştri de
cunoaştem inbrăcămintea Asspiritelor necurate. După has reliefuri,
in, o tunică de lână şi 0 "manta
sirienilor %). Ei purtau o cameşă de
albă de pe

deasupra

; se ingrijiau mult

de păr, pe

care "1 purtau im-

0 deosebită. plăcere pentru
pletit in bucle, barbaţi şi femei ;. aveau
mult musica; şi trebuie să
cercei, brăţare şi coliete. lubiau foarte
trebuia să fi avut și moravuri
admitem că un popor așa de energic
istoricul Herodot despre măaustere ;. prin urmare cele ce le spune
rea lor sunt niște simple născovitișul fetelor babilonene şi demoralisa
ciri. Un
bine de

popor
o mie

asemine moravuri destrămate
de ani virtuțile sale resboinice.

cu

nu

ar fi pastrat mai

ă mai intăio tunică, care li
*) «Cat despre inbrăcăminte, ei poart
ă de lână. ; pe urmă .
tunic
o
upra
vine pănă la genunchi, şi pe deas
la modă în țara lor samână cu
mai pun o manta albă. incălțămintea
şi „poartă in cap o mitră, și se
“a Beoţienilor. Ei poartă părul lung,
care are 0 pecete şi un basFie
i.
ung peste tot corpul cu parfumur
crin,
a e un măr, O.rosă, sau un
ton lucrat cu artă, in viriul cărui
băt
purta
a
is
perm
e
li
nu
căci
:
sau un vultur, sau vre o altă figură bită. Așa se gătese ei. (Herodeose
ori baston fără vre o impodobire
7
dot, 1, 195).»
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p

|
Ca

10
şi in toată

sclavi ; după cum

lumea

vechiă,

| E
in

Și

Mesopotamia

o mulţime "de popoare

erau

p

y

-

|

erau o mulţime de

luate din "patria

strămutate aiurea. Condiţiunea sclavilor era foarte tristă.

Erau

lor.şi

Con

sideraţi ca animale ; mulţi lucrau cu fierele in picioareşi erau supuşi
la munci foarte grele. Mai rău era de sclavii statului ; pentru că le-

gea protegia pe ai particularilor. Aceștia, se și puteau rescumpăra, E-

“rau tirguri de sclavi, unde erau
multe acte de vinzări de aceste.

vînduţi

ca vitele. Ni s'au conservat
Condiţiunea popoarelor transplantate

nu era. așa de grea. Din momentul
revolta

ce nu mai aveau

şi stăteau liniștite, “ele şi puteau

Mulţi dintre aceşti sclavi puteau

puliinia de a se.

vedea, in pace

ajunge la onoruri.

de trebile lor.

Chiar Biblia ni d-

rată că; in definitiv, starea Iudeilor nu a fost aşa
de tristă in timpul
captivității. S'apoi guvernul avea interes a se menagia
viaţa sclavilor;
pentru că cu ei se ridicau templele, palatele și
fortărețele. Pe monumentele assiriene mai nu găsim animale intrebuințate
la muncă. Pare
că ar fi voit ca să le cruțe aruncând tot greul
asupra sclavilor.)

=
Monarehul assirian e un despot in: toată puterea cuvîntul
ui. EL
are in mâna 5a puterea civilă și religioasă, fără friu,
fără margini și

făra control. El este : «Păstor al popoarelor:»
«Rege a celor patru regiuni a lumei.» «Rege al legiunilor.» «Rege mare,
Hege puternic, Rege
al legiunilor, Rege al țerei Assur» acesta e
titlul obicinuit al monar-

chilor assirieni. EI nu e zeu ; lingușirea n'a mers
aşa de parte in As-

siria ; din

contra, el e supusul

umilit al zeilor.

Numai

puterea şi mărirea ; lor dar li se cuvine mulţemită.
De
grăbesc ei a ridica atâtea temple drept recunoştinţă.
E

zeii

i

aceia
mare

au

dat

se şi
glorie

pentru un rege a adaoga la urma titlurilor
sale şi titlul de ziditor
sau restaurator de temple. Toate faptele
regelui fiind dictate de zei,
ei au pe lingă dinșii o mulţime de astrologi
şi tâlcuitori de vise, pen-

„tru esplicarea voinţii zeilor. Această frică
de zei putea, fi singura ba„rieră care să mai
gilor și celor alţi
0 strînsă legătură.
daruri şi de aceia

impedice capriciul regilor. De aice impor
tanţa maintermediatori intre zei și regi. Din
nenorocire, era
intre acești oameni Şi intre regi,
cari i incarcau cu
autoritatea regilor era nemărginită,
|
Insărcinaţi de cătră zei a supune lumea
Ş i a arăta ast-fel a tot
puternicia zeilor Assiriei, monarchii și
indeplinesc cu prisos chiemarea
Jor. Ei sunt pururea in fruntea
armatelor. Cu 'Tiara conică pe
cap;
intrun costum strălucit ; pe depli
n inarmat, regele comandează
ar-

|

124
mata ; câştigă

vietorii ; sdrobeşte
tot un

erau

tori strălucite, “care

re-

ocupațiunile

Aceste erau

şi ar fi putut cineva

monumentele. Nici nu

gelui ; așa ni 1! represinta

dacă, ne gândim la.

feliu de resboaie,

animalele infricoșate pe care le vânau.

vână-

acele

aduce sacrificii zeilor ; ori, in timp de pace, intreprinde

şi

temple

pe dușmani ; sau dedică

inchipui un rege assirian pacinic și liniştit. Regele trebuia să. fie puvurea in fruntea armatelor ; aceasta, i ordonau zeii assirieni+ Regele se
ingrijia de buna starea poporului. Mulţi dintre dînşii s'au tăcut nemu-.
ritori prin săparea de canale, plantarea, de păduri, incurajarea. agriculturei ; unia sau ocupat cu ştiințile si au incurajat literatura naţio-

nală. In fine regele assirian şi indeplinia cu scumpătate datoria de a
Avem dovadă că erau foarte iubiţi de cătră -sujudeca pe popor.
puşii lor, pe

cari

i duceau la glorie,

la prăzi şi la bogătie.

[-- consi-

derau ca pe nişte părinți şi avem multe inseripțiuni din care se vede.
|
că se făceau rugăciuni publice: pentru sanatatea lor. %)

Palatul regal era partea cea mai importantă din o. capitală assi-

riană. Palatul lui Sargon de la Khorsabadul de astăzi ni poate servi
incundrept esemplu. El se alcătuia din o mulțime de construcţiuni
jurate de un

de

zid patrat,

1800

pe

metri

„gal ocupa o suprafaţă de 570 are şi avea

rere; Palatul
latu

fie care

locuinţa barbatilor ; Haremul,
Sclavi

şi dependinte.

femei şi

pentru

In seraiu erau

mai

bine

novă camere,

sute

două

EL se alcătuia din trei părți : Seraiul, apartamentele

şi

de recepțiune

copii ; Hanul“ pentru

de 60. de camere, cu un

mun=) «Fie ca releuă canalurilor (să fie sub stăpânirea sa); ca
depășunea
ca
sa);
ea
stăpânir
sub
fie
(să
triburi
tele care produce

Sertului care produce tributuri (să fie sub stăpânirea sa) ; ca livezile ReCu arbori roditori care produce tributuri (să fie sub stăpânirea sa).
să
tele, păstor al poporului seu, să lină soarele in mâna sa dreaptă ;
,
favorabil
colosul
,
favorabil
demonul
iină luna in mâna sa stângă. Ca
“are guvernează

domnia

și regalitatea,

să

pătrundă

min.> (Imn pentru -prosperititea. regelui).
«Proelamaţiune

a

regelui

cătră

locuitorii

in

seu!

corpul

"

de pe țermul mărei,

Cătră fiii şi servitorii lor. Pace in inima lor și fericire pentru ei. Am

ochi aYeghiatcu privighiere- asupra voastră ; am deschis proprii mei
Nabubel
lui
greşelile
totul
cu
repar)
să
(hotărât
am
şi
Supa voastră
meu,
ul
servitor
Bel-ibni,
pe
zikri. V'am scapat de el. Acuma vă trimit

şi după
Vestitorul meu, ca să veghieze asupra voastră. Poruncesc,
“unese
mă
;.
mele
trupele
trimit
vă
eu
aceasta,
Pentru
- Voința mea....
lui
Cu „voi pentru

a păstra

bunurile şi averile voastre.

diru, ziua a cincia, sub limmu

Făcut

lui Bel-haran-saduyu. >

în luna

templu şi un Observatoriu alăturea. Haremul era mobilat cu un lucs
peste putință de descris. O parte

din cetate cuprindea

ricul Ctesias zice că la curtea regelui Persiei erau

arsenalul. Îsto-

15,000

de

ofiţeri

şi servitori. Se poate ca la curtea monarchilor assirieni să fi fost un
număr şi mai mare. In asemine locuinţi au trăit cei mai lucsoși regi
de pe fața pământului. Regele era ajutat de cătră- Miniştri, cari erau
numai

un “instrument

y Tartan,

care

in mânile

comanda

sale. Cel

armatele

in lipsa

intătu

ministru

regelui ; după

era

marele

el venia Ba/-

saris_ sau marele eunuc ; apoi veniau Prefectul palatului (Mil-ekal), eapul cancelariei regale (Tufeullu), guvernatorul țerei (un feliu de ministru de interne; in fine guvernatorii cetăților din Assiria, şi în urmă,

guvernatorii

el i numeşte

provinţiilor.

Miniştrii

sunt

şi el i restoarnă ; poate numi

Gravernatorii provințiilor

erau

la disereţia

monarchului ;

miniştri şi

dintre

sclavi.

lor

datorie

a tot puternici.

Principala

era : a mănținea ordinea, a se îngriji ca impositele să se plătiască re
gulat,a fi gata cu oştile in timp de resboiu:
> UE
Colegiul Magilo» era foarte puternic. Ei se impărțiau în: “eta

(doctori in șliinile religioase,

adinciti “in interpretarea

seripturilor sa-

cre),

Hartumim (aveau pulerea a alunga spiritele necurate), Gazriur
(astrologi), Halamim (medici), Asafim (gâcitori). Ei erau, putem zice,

stăpânii imperiului.
lepciunea

lor..

Numai

Această putere o meritau
ei se ocupau

ci prin stiinta și

inţe-

cu medicina ; intrebuințau descân-

tecele ; dar cunoșteau și leacuri pozitive. Chaldeia avea o mulţime de
scoli. Seoala din Borsippa era celebră; cea din Sippara aveao bibliotecă celebră ; cea din Uruk şi a pastrat reputatia- sa pănă pe timpul
Romanilor. Magii formau o clasă inchisă, in care rar putea intra un
străin.

Ei se ocupau

foarte

observalianile lor,
Puterea Bunucilor
ful lor putea

cineva

mult

şi cu astronomia

Și au pus

era de aseminea foarte mare. Numai

pătrunde

la rege. Administrațiunea

era

in

seris

prin şebine

or-

ganisată. Regele era zilnic inştiințat de starea provinţiilor prin Curier;
cari cutrierau toate părțile imperiului. El pleca urechia la plângerile popoarelor şi era gata a pedepsi pe guvernatorii cari ahusau de puterea lor.
Imperiul se impărţia în două: a) Ţara Assur guvernată de
cătră agenţi direcți ai regelui ; b) Popoarele supuse, care şi păstrau vechia lor organisare și legile lor particulare. Ele erau indatorite să plătiască tribut şi să dea un contingent militar. Foarte rar se intâmpla
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ca o ţară supusă să fie administrată direct, ca Țara Assur. Provinţiile
erau indatorite să plătiască şi contribuţiuni de resboiu, pe lingă tributul anual. Contribuţia se plătia in natură. Guvernul se ingrijia ca să
fie intemeiată pe o basă raţională ; de aceia erau tablouri in care -se
aratau. a nume mijloacele de productiune şi bogăția fie cărei provinții.
„i Phiegele era comandantul suprem al armatelor assiriene şi era,

ALA

mai

ca să -incredinteze
se intîmpla'

in tot d'a una, in fruntea lor. Rar

icomânda marelui Tartan ; pentru că nu voia să' se facă alt cineva
lustru prin talentele sale militare. Atunci sar fi putut intimpla ca generalul vicțorios să fie proclamat rege, cum s'a intimplat cu Sargon.
armatelor ; pentru

in fruntea

una

in tot d'a

este

Regele

el

că

este

pacea ;,
cel mai capabil, cel mai tare şi cel mai viteaz. Resboiul şi
el, Videla
numai
vin
gloria şi prada ; bogăția şi pedeapsa cumplită,
Tartanul

teri militab.

gentele

lui un dignitar numit

ÎI la stînga

Guvernatorii

la dreapta

monumente,

Pe

Assur si a lui Marduk.

carul lui

Sulla, de sigur tot cu pu-

regii vasali,

provintiilor,

regelui e

comandau.

contin-

ridicate in provinții. Mai jos găsim o mulţime de ofițeri inferiori.

ha

se alcățuia

a armatelor

principală

din - Assirieni, popor e-

se ridicau toți
senţialmente resboinie. La cel intăiu semnal de resboiu,
fie care
oamenii inkstare de a purta armele ; Ii sfirșitul campaniei,
era
regelui
jurul
În
pradă.
se intorcea cu partea sa de sclavi şi de
o ceată

aleasă

care in resboiu

se

lupta

alăturea

cu el şi, in timp de

și pu-

pace, fdiina garda regală. Ea se alcătuia dintre cei mai bravi

luptau
tea. fi foarte) primejdioasă, când era nemultemită. Assirienii se
picioaCu
în cară, căltri şi pe jos. Lupta din car era cea mai nobilă.
prin
rele goale pănă mai sus de genunchi; cu tunica strînsă la mijloc

zale şi plaun briu lat AN braţele goale ; unia acoperiți peste tot cu
in şiruri comtose de fier, Asirienii se inaintau iu contra duşmanului

cu eserciţiile și cu
pacte, aliniati şi la pas, ca niște soldați deprinşi
disciplina militară. Nimine nu era in stare a. resista contra atacurilor
lor. Ei cunoștea e deplin arta de a se intări in timpul campaniei.

Nici odată armată
puternice ; făcusenă

deschis. Știiau a -construi cetăţi

nu statea in câmp
mari

arta

in

progrese

mult

tăţile şi aveau mașinid6 resboiu cu

de a ataca şi cuprinde ce-

mai

|

din epocele posterioare.

superioare

maşinilor

Ast-fel, nu numai prin bravura lor inăscută ; dar și prin

rioritatea armâturei

şi prin

ştiinta

resboiului,

supe-

Assirienii au meritat Im-

|

3

4

periul Asiei, pe care Pau avut in mâna lor pănă când Assiria a tre- buit să cadă, fiind cu totul sacată de barbaţi.
„„.* «Codicele lor nu ni este aşa de bine cunoscut ca al Egiptenilor. In materia criminală, procedura era foarte scurtă, legea draconică și pedepsele grozave ; se intrebuinţa tortura și moartea
era insoțită cu atâta chinuri, că tăierea capului se socotia ca o indulgență.
De ordinar se aplica : crucea, tapa, jupirea de viu ; pentru greşeli
mici :
ciuntirea şi scoaterea ochilor.» Poligamia era admisă ; dar mai
mult
bogaţii aveau mai multe femei.: Femeia trebuia să aibă o zestre,
Fa-

milia era, solid constituită şi strins unită ; dar legea protegia dreptu-

rile individului *). Cu toate. aceste, in societatea
era dator să şi poată apăra singur drepturile'lui
tribului ori a unei familii puternice. ori cine era
protecția vre unui om mai puternic ; pentru că,
greu

ar fi putut trăi in mijlocul unei populațiuni
pururea gaia a pune mâna pe armă.

$. 2.
|

Religiunea

ligiunea

Chaldeilor

poporului

assiriană, fie-care om .
; prin urinare, in lipsa.
nevoit să se pună sub
de altmintrelea,. cu
aşa

de

energice.

și

|

Religiunea.
şi Assirienilor se impărţia

in două, Era re-

și religiunea preuţilor, cari ajunseseră foarte depart
e

cu meditațiunile și cercetările lor «Este un singur
D-zeu pentru că tot ce
€sistă de la el derivă şi pentru că el este
“marele “Tor in care toate
se confundă și se absorb ; dar acelaş D-zeu
este multiplu ; pentru că

*) «Dacă

un fiu va zice părintelui seu : «Tu

nu esti părintele
in sclăvie şi '] va vinde pe bani.
Dacă un fiu va zice mamei sale: «Tu
nu'mi eşti mamă» i se
va rade faţa, va fi purtat prin cetate
și alungat din casă.
a
Dacă un părinte va zice fiului seu
: “Tu nu'mi eşti fiu,» va fiin:
chis in casă.
ÎN
meu,»

„_

"i va

rade, ”] va reduce

Dacă o mamă

chisă in casă,

vazice fiului seu:

«Tu nu'mi ești fiu,» va fiin-

| „Dacă o femeie va face injurie
barbatului
nu mi eşti barbat,» va fi arunc
ată in fluviu;

seu

si i va

zice:

«Tu

|
Dacă un barbat va zice femeie
1 va plăti jumătate mină de argint i sale: “Tu nu mi eşti femeie,»
.
|
Omul care loveşte pe sclavul seu:
dacă
sclavul moare, e pierdut ; dacă va fi numai stâleit,
incapa
plăti pe zi jumătate măsură de griu. bil de lucru şi făcut infirm, va, » (Fragmente din .un codice as-.
Sirian).

-

po

|

toate atributele
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sale sunt

considerate

ca tot atâtea divinități personale,

care lucrează individual, fie-care pe socotiala sa: Sunt -o multime de
emanaţiuni, formând un popor intreg de zei secundari, ieşiţi din sub* Sub

|

E

stanta sa.»

cerul frumos

purlu cu cercetarea
este o pulere

al Mesopotamiei,

inteligentă care

cereşti ; o forţă

Chaldeii se ocupară -de

stelelor şi a planetelor,

şi au ajuns

a

tim="

crede

că

lumea şi a: regulat mișcările
şi unică care pune in mișcare după o regulă

supremă

a intocmit

bine chibzuită, corpurile cerești, Aceste corpuri cerești nu- sunt de cât
deosebitele

forme sub

care

tot

sunt

supremă ;

ființa

ni se presintă

|
atâtea fețe divine ieşite din substanța fiintei absolute.
Zeul prin escelipță, principiul primar şi nematerial, din care-se
-

trag toți cei alţi zei, era Iu, care la Ninivă era numit. Assur şi la Babi-

Din

Jona Bel-Marduk.
momentul

când

materia

lu sa născut Abisul şi Marea

născut

sau

ordine,

a se punein

a inceput

Chaotică. lar în -

Anu, Bel şi Ea: tată, niamă şi fiu. Acest de pe urmă, in tecstele religioase, e creator

şi guvernător

al omenirei ; autora toată ştiinţa

și

civilisațianea; cel care a invatat pe oameni astronomia ; care a inventat scrisoarea şi artele ; cel care

a spus. oamenilor

s'a creat -lu-..

cum

mea ; lumina divină, inteligența care -dirige universul. Din aceste divinităţi s'a născut, mai pe urmă, o serie infinită. de zei mari şi mici.
Cu timpul, se iveşte neințelegere intre zei ; cei mai tineri inlocuiesc
„pe zeii de la inceput ; avem, prin urmare, mai multe dinastii divine,
Universul numai foarte greu a putut scapa de forma chaotică primi:
tivă pentru a ajunge la ceia ce este astăzi ; după cum, foarte târziu,
in locul monştrilor de la inceput, au apărut ființile de astă-zi, Intre

aceste fiinţi cel mai insemnat este omul,
zei din o materie

superioară

lumei.

care

Acest

om

a fost creat
pertect

sa

de

cătră

corupt.

cu

timpul ; pentru aceia zeii Pau pedepsit prin un potop. Legenda potopului, aşa cum ni s'a conservat in cărţile assiriene, are mare asemănare cu tradiţiunile cuprinse in. Biblie.
Religiunea oficială, cunoscută de. cătră toţi, fără mistere ȘI fără

teologie adincă, e -adorarea stelelor, Soarele, luna, planetele, constelaţiunile zodiacului, aceştia sunt zeii. In fruntea lor sunt doi-spre-zece
zei și zeite, sub ordinile stăpânului absolut al zeilor şi a oamenilor, Iu ”).

%) Assur,

marele zeu, regele adunărei

Anu, zeul epătrans,

zeilor mari :

domnul care regulează destinele ;
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Nu putem determina ordinea hierarhică a acestor doi-spre-zece zei;
pentru că, chiar pe inscripțiuni, ei sunt inşiraţi in deosebite chipuri,
Marduk, cârmuitorul lumei, protectorul special al Babilonei, era in
frunte. Se confunda de multe ori cu Bel; de aceia se numia şi BelMarduk. Era zeul planetei Jupiter.
Sin era fiul lui Marduk, representat prin Lună ; zeul special a
"cetăţii

Ur;

se confunda

cu

Istar.

Cultul acestui

zeu

s'a perpetuat “in

Mesopotamia pănă foarte târziu.
Samas, zeul Soare, era adorat. pretutindinea ; era mai pe jos de
Sin ; era zeul

|

Nin-ib,

cetăței

Sippara,

unde ardea un foc nestins pe altarul seu.

zeul planetei Saturn, zeul

fortei ; era

foarte

adorat

la

Niniva «domn al sabiei şi al armatelor.»
|

Nergal, zeul planetei “Marte, adorat sub forma de leu.
Raman, zeul atmosferei și al firmamentului ; cerul luminos; avea, drept atribut fulgerul «domnul tempestei, al virtejului, inundatorul> ; templu celebru la Ellassar.
_
Nabu, zeul planetei Mercur, „Zeul inspirațiunei profetice şi a eloquenței ; cel care păstrează secretele scrisoarei, «inteligența supremă.>
Elementul femeiesc era representat prin o mulţime de zeițe, care
in definitiv, nu erau de cât una şi aceiași divinitate, care lua deosebite numiri după funcțiunea ce indeplinia ; sau. după zeul a cărui soție era.
.
Ista» planeta

Venus,

i se zicea in Assiria ; avea

nilor ea e adorată sub nume

temple celebre la

de Beit ; ca doamnă a undelor, ea se nu-

Salman-Miruk, regele atmosferei, domnul
„Sin, învățatul, domnul sferelor, cel care
Marduk,.... ințeleptul, domnul oracolelor
Raman, nepătrunsul.... domnul suprem ;
Adar-Sandan, eroul luptelor divine, care
Nabu, zeul care transmite sceptrul, zeul
Belit, soţia lui Bel, mama

marilor

misterelor:
udă câmpiile ;
;
supune pe duşmani ;
care supraveghiază ;

zei;

Nergal,... domnul luptelor;
Bel-Dagan, părintele suprem al zeilor, architectul, creatorul;
1 Samas, arbitrul cerului şi al pământului, mandatarul adunărei
zeilor.
|

Istar, doamna cerului și a pământului, cea care judecă pe eroi ;
Aceştia sunt zeii cei mari cari regulează destinatele țerei şi mă-

resc regalitatea. (Iuscripțiune a lui Assur-nazir-pal).
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meşte Damkina ; e adorată

ca Istar mai ales

«regină, a bătăliilor» ; dar

ca formătoare a germenilor, ca zeiță a fecundității ea se numeşte Zar
panit , când e născătoare i zie Mauallidat (Mylitta) ; ca zeiţă funebră,
regina, infernurilor, i dau numele de Aliat. Representantă a principiului

in natură, ea .e representată când ca resboinică pre- a voluptății;
sidând la soarta bătăliilor ; când ca zeița amorului și
aceste matoate
in
Dar
când ca zeiță gospodină cu copilul in brate.

femeiesc

şi pasiv

nifestări deosebite, ea e o zeiță nouă, cu viața sa proprie şi individuală.
Fie care cetate avea divinitatea sa protectoară care, negreșit,

importanţa
era pusă in fruntea panteonului divin ; de aceia şi variază,
zeitate protecaeosebiţilor zei. Mai mult incă ; unele cetăţi aveau ca

zei
toară un zeu care, aiurea, nu făcea parte din cei doi-spre-zece
superiori. Aceasta mai adăagia incă numărul zeilor.
o mulțiPe lingă zeii superiori, Chaldeii şi Assirienii admiteau
Ei credeau
me de zei mai mici şi spirite de care era plin universul.
suSuprafaţa
că pământul are forma, unei bărci rotunde, resturnată.

se intinde bolta, ceperioară, convecsă, e pământul de asupra căruia,
Aice trăiese geniile ;.
rească. Concavitatea inferioară e abisul pământesc.
aice e infernul, locuinta mortilor:

bolta ceDe asupra pământului se intinde «ca un acoperemint»

rească, constelată,

cu steleie fiese,

invîrtindu-se

in jurul

la răsărit. Punctul culminant al cerului vine de asupra

muntelui

ţerei

de

Accad,

tac
care i centrul pământului. Mişcările periodice ale planetelor se
şi firmasub cerul stelelor ficse, in regiunea medie dintre pământ
ment.

Aice e şi zona in care se produc fenomenele atmosferice. 'Toate

; altele
stelele sunt divinităţile mai mici ; unele zeități bune, ângeri *)

Multe zeități
rele, demoni. Focul **), apele, sunt de asemine niște zei.

ta e
*) «Dinaintea grindinei tale cine se poate ascunde ? — Voința maCătră
.
pământ
pe
şi
cer
in
ti
stabileș
"1
care
pe
un decret sublim
vea m'am

intors,

si

marea

n'a

mai

avut

valuri;

—

cătră

plantă

inm'am intors, şi planta s'a vestejit ; cătră cursul Eufratelui m'am ,
tors şi voința lui Silik-mulu-hi a pus in mișcare albia sa. — Doamne
vesta eşti sublim ; cine este asemine ie 2» (Imn cătră Silik-mulu-hi,
titorul zeilor).
*%) «Foc, domnitor care aduni, care te ridici sus in ţară — erou,

nd cu flafiu al Oceanului, care se ridică sus in ţară; — Foc, luminâ
ti lumina ; —
stabileş
tu
icului
intuner
a
locuint
in
—
;
ă
sublim
ta
căra

și costorul, tu
protet foarte renumit, tu pui la cale destinul ; — arama iunea zeiţei
emanaț
;
i
purific
le
tu
l,
argintu
.şi
aurul
—
;
i
le amestec

PR
sunt -infățișate sub

forme

monstruoase,

cu aripi:

tauri,

cerbi, vulturi,

ete. “Apoi vin spiritele rele, in grupuri de şepte : «şepte fantome de
flacări» <șepte demoni ai sferelor de foc» «şepte' spirite ale abisului.
- «septe

intinzători

de

curse»,

ete.

Aceste

” cu samă in locuri inculte, nesănătoase

spirite

necurate

locuiesc mai

şi selbatice. Deşertul

este mai

cu samă patria lor şi noaptea au „mare putere. Aceste duhuri "şi fac
o plăcere a necăji pe om ; mai ales zeița Lilit-care e cea mai gro-

"zavă ; pentru că dă la om.

De aceia Magia a făcut mari

progrese la

Chaldei.

.

Moartea era un obiect de groază pentru
- sau

ferit de a reproduce
pe

in. bătăliile

sculptate

bas reliefuri

de cătră ei

Assirieni. Sculptorii lor

scene. funerarie,

n'au pus

după

cum

nici un Assirian mort;

moartea era neputinciosă a secera pe fiii.lui Assur; ei erau invulnerabili. Nicăirea nu sau găsit cimitire assiriene. Ce făceau ei cu mortii ?
Herodot zice că i inbalsamau. Poate că i transportau in Chaldeia de
Jos, unde s'au găsit o mulțime de n&cropole. Aice era patria lor originară, pământul sacru. Altmintrelea nu ni putem esplica lipsa mor-

mintelor in Assiria .şi 'ingrămădirea lor in Chaldeia de jos. Mormintul
era o boltă de cărămidă, bine boltit; morţii se puneau in niște. vase
de lut, foarte bine arse și şimălțuite. In morminte se mai puneau pe-

cetea

mortului, arme, juvaeruri,

băuturi,

oase

de

mistreţ

şi de

pui,

“ statuiete funerarie 7 cutii cu dresuri şi vase cu parfumuri, pentru
mei. "Mormintul

gropăciune

era: sacru.

Era

o crimă a lasa

sau a profana un sicriu.

un

„cadavru

fe-.

fără

in-

Architecţii au luat măsuri ca nici

o imprejurare, nici chiar naturală, să nu tulbure somnul cel vecini
movilele funerarie au remas pănă astăzi nesupuse stricăciunei,
Sufle-

tul nematerial stătea lîngă mormiînt ; dacă acesta era respectat, sufle-

tul devenia un spirit bun

pentru

urmaşi ; de nu,

spiritul

rătăcitor

necăjia necontenit. De aceia când monarchii assirieni vor
să'şi resbune
asupra unui dușman, violează mormintul familiei şi i
aruncă in” vînt

cenuşa

morţilor sei.

Nu prea cunoaştem

ideile lor asupra. vieţii

viitoare ; cu

toate

Ninka-si, tu eşti ; — cel care face să se cutremure
nopţii, tu ești. Fie ca faptele omului, fiu al zeului cei răi in timpul
de curăţie ! — ca cerul. să fie el de sublim !—ca seu, să străluciască
pământul să fructifice ! — ca mijlocul cerului să străluciaseă
!»

i

129 aceste,

după

monumentele

ce avem,

a

sub

scoarța

pământului şi.

măr=

ginită de toate părțile de apele glodoase ale Oceanului. 'L numiau Aral «ţara unde nu poți vedea» «tara din care nu te mai intorci» %).
Cetatea, e incunjurată de șepte ziduri concentrice, cu o poartă păzită,
"de un zeu, portar necoruptibil. Intrarea principală, păzită de cătră
Negab «marele portar al lumei> venia spre apus. Zidul de bronz din
lăuntru e străjuit de cătră doi-spre-zece zei de bronz şi la poarta lui
erau tauri de bronz cu fața de om. E greu de umbre acolo, in locul
de lipsuri şi de tristeţă ; dar se pare că ei admiteau şi un Raiu. Cel
care a murit vitejeşte pe câmpul de luptă, incunjurat de trofeie şi de
pradă, dă ospeţe amicilor sei; sângele vărsat in resboiu face cât cea
mai sfintă viață şi rescumpără toate greşelile, Resboinicul se recorește
la isvoarele apelor de viață, ape vii; şi toate '] iubesc.E bine pe ceia
lume şi de omul drept ; se vorbeşte une ori şi de Inviere. Zeii pol
sili pe puterile infernale să dea drumul unei umbre, a căreia presenţă |

|

o

pe pământ poate fi necesară.»

Istoricii vechi povestese cu un feliu. de groază
lonean.

Acest

cult ar fi fost cu desevirşire imoral.

de

cultul : babi-

Se poate

ca in u-

“ nele părti să fi fost ast-fel ; pentru că vechile reiigiuni orientale ințelegeau cu totul altfel unele idei de cum le ințelegem noi. Aşa d. e.
se adora forta producătoare din natură și din această causă se pe- treceau la serbătorile lor “fapte care pentru noi ar fi culmea imode

ralității. Pe

altă

parte

de a se sacrifica zeilor

obicinuinţa

ceia

ce

ni este mai prețios pe lume, viața omenească, adaoge la repulsiunea ce

simţim pentru cultul lor. Se poate foarte bine ca
d. e.'să fi contribuit mai

a corumpe

mult

zeiţei

Istar

de cât a

i în-

cultul

pe oameni,

departa de la viţiu, Nu urmează inse de aice că intregul lor cult presenta acest câracter. Ei aveau ideie de păcat și credeau că el se poate
spăla prin penitență. Serbătorile lor erau foarte frumoase ; la ocasiuni

=) «Şi Istar, fiica, lui Sin, şi indreptă
intuneric, locuinţa

zeului Ivkala

spiritul seu cătră casa de

; cătră casa in care se intră, dar

din

care nime nu iesă ; cătră drumul pe care pornește cineva pentru a
nu se mai intoarce ; cătră casa, unde, pentru cel care intră, orbirea
"inlocuiește lumina. Aice e locuința celor cari sunt setoşi de pulbere șşi.
cari se hrănesc cu noroiu ; lamina nu e văzută aici, remân in intuneric. Ca nişte paseri,

ei au

aripi.

bul.» (Din poiemul lui Isdubar).

,

Pe

Ai

ușă și pe zăvor, se intinde cul-

9
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solemne sau in timp de nenorocire publică se purtau statuiele zeilor
in procesiune. Se aducea, sacrificii de animale, cereale şi fructe. Re-gii sacrificau

animale

mai

de

frunte.

Se

oferiau

zeilor și

obiecte pre-

țioase. Zeii dușmanilor, aduși in robie, deveniau, intru cât va, prisonierii zeilor assirieni. Regii şi puneau statuiele lor in temple ; pentru
ca, chiar in timpul absenței lor, ei să fie presenți sub ochii divinității.
Intreg poporul era foarte religios. Credinţa fermă era că totul vine
de la zei şi că lor li 'se datorese toate ; pentru aceasta chiar monarChii assirieni sunt inaintea zeilor ca sclavul inaintea stăpânului
; i-

maginea lor-in templu

insemna

că,

zi şi noapte,

ei aduc zeilor rugă-

ciunile. și multemirile lor. Din această religiositate aprinsă a urmat și

-faptul

că

Chaldeii

au fost

cei mai superstițioși oameni

pământului.

$. 3.

Cultura.

de

pe fața

=

|.

Scrierea. Assirienii și Chaldeii scriiau pe piatră şi pe argil
moale. Nu putem ști dacă mai. intrebuințau și alte “materia
le pentru
“scris ; pentru că, pănă astăzi, nu s'a găsit altă scrisoar
e de cât numai pe piatră şi pe cărămizi. Aceste cărămizi erau
făcute din un lut
foarte bine frământat ; se scriia pe ele cu un instrum
ent de fier, ascuțit și cu trei laturi, de aceia şi scrierea s'a numit
Cuneiformă, a-

dică in forma cuielor. Fie care cărămidă se numerota
şi, pentru mai

“multă siguranță, se scriia pe cea care urma și
cel de pe urmă rînd
din tăblita precedentă. Apoi se ardeau bine in foc
și astfel aveau o
carte. Documentele cele mai populare, cele mai usuale,
cum sunt contractele private, sunt săpate pe cărămidă. Tot
cilindre de argil .se intrebuințau și pentru fundaţiunile templelor, palatelo
r, şi pentru alte evenimente importante, Scrierea e de două
feliuri : monumentală şi
cursivă. Această de pe urmă e mai culcată,
mai repede, și mai grea,
de cetit. Era o deosebire intre scrierea din
Babilona și cea din Assiria ; şi scrisoarea s'a modificat

cu

timpul.

Dar

nu

ne putem lua după

feliul scrierei ca-să determinăm vechimea
unui document ; pentru că,
chiar in timpurile mai târzii, se obicinui
a a se serie şi cu litere
foarte vechi.
Ea
,
Limba assiriană e semitică ; gramatica,
vocabularul și sintaxa

sunt semitice ; dar ea are un loc aparte in această
familie de

limbi,
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,

fiind că are particularități care nu se găsesc âiurea. Sunt incă o mulime

de probleme

care

incă

nu

sunt pe

deplin limpezite.

|

|

Scrierea cuneiformă a fost la, inceput ideografică şi in mare parte
si a conservat acest

caracter ; cu toate aceste

sunt

unele

semne

care

-esprimă silabe. Aceasta face că cetirea este foarte grea ; apoi, multe
dintre ele se pot ceti in mai multe chipuri, ceia ce adauge incă greu-

tatea. De multe ori cetirea unor semne
«al frasei

şi de

la construicțiunea

atirnă de la ințelesul general

gramaticală.

Descifrarea inscripţiunilor cuneiforme
scripțiunilor scrise
um

in mai

şi de la Elvend.

multe limbi,

Astăzi

mici o indoială. Numai

cetirea

la numele

|

s'a făcut cu

cum

au

ajutorul

in-

fost cele de la "Behis-

e sigură şi traducerea nu mai lasă

proprii se mai intimpină oare

greutate.

care

|

IN

II.
Lateratura. În autorii greci şi romani găsim multe fragmente
„relative la cultura popoarelor din Mesopotamia ; din nenorocire, acești
autori au

cules

din cărțile pe

care

le aveau

la indemână

numai

ceia

«ce li trebuia pentru sprijinirea sistemelor lor religioase sau filosofice,
Aşa că de multe ori au interpretat greşit şi au falşificat chiar noțiunile ce imprumutau, pentru ca să se potriviască cu părerile lor. Din .
această causă noi nu putem considera ca documente sigure citațiunile
«e le găsim in aceşti autori. Putem inse afirma că nu a prea fost
mare lucru de literatura chaldaică ; pentru că nici semne nu sunt că

ar fi avut ei vre una din acele monumente
menirei. Această

părere

se intăreşte

prin

literare care fac

zidilor de astăzi ; care de asemine nu cuprind nimic care
atenţia noastră.

Chiar

in cea

mai

fala

o-..

cărțile Mendaiţilor şi ale Ye-

de samă

dintre aceste

să

merite

cărți se o0b-

servă o lipsă absolută de critică şi judecată ; nu e nici un sentiment
nobil și e scrisă in un stil fără coloare și fără viaţă.
Layard a găsit la Kuyungik o intreagă bibliotecă care cuprindea
două camere spatioase. Aceasta e Biblipteca lui Assurbanipal. După a"ceastă bibliotecă putem să ni facem o ideie despre știința și literatura
assiriană in viacul VII a. Chr. Din nenorocire, nime nu şi a putut inchipui la inceput că ar fi o bibliotecă şi au inceput a se lua cărămizile fără nici o ordine; sau

amestecat

prin

urmare deosebitele tablete

ale aceleiaşi cărți ; s'au transportat in deosebite locuri ; foarte multe
Sau pierdut și stricat ; aşa că este astăzi foarte greu a. se pune in
ordine deosebitele opere. Ce greuta'e am simţi noi astăzi când s'ar

lua deosebitele foi din cârţile ce compun o bibliotecă, s'ar
şi S'ar imprăștia

în deosebite

locuri 2 Cu

toate aceste,

amesteca,

putem

avea o

ideie generală despre cărţiie ce se cuprindeau acolo. Ast-fel ştim
- că
erau o mulțime de opere asupra invăţământului limbei : dicționar
sumero-accadie cu sensul cuvintelor in limba assiriană ; dicţionar de
si-

nonime ; gramatică ; dicţionar

al serierei

cuneiforme

ideografice și indicația valoarelor fonetice ; leesicon
ticulare ; tablouri

cu esemple

pentru

invătarea

cu

semnificările

de espresiuni' par-.

construcţiunilor

gra--

maticale; Mai erau o mulțime de proverbe ; fragmente
mitologice *)
cu genealogia zeilor, deosebitele lor epitete, funcțiuni
şi atribu; te
colecţiuni de imnuri; o operă insemnată asupra Magiei,
tradusă după originalul

foarte

antic. Istoria

nu

era

de

asemine

lasată

de

.o

parte.

Avem : un fragment despre vechii regi chaldei ; o tabletă
de relaţiuni in- |
tre Assiria și Babilona ; analele câtorva regnuri ; o
listă de dignitari
in ordine hierarhică.; un catalog statistic şi geografic
; o listă de: ţerile supuse cu deosebitele lor producțiuni, etc.
Biblioteca cuprindea

«Om

iruge.pe
ființile

%) Din legenda Potopului.

din Surippak,

fă-ți

o corabie

mare

ă

pentru

păcătoși şi viata... Fă să intre germinele

peniru

a le conserva...

gintul.cât "1. aveam,

Yam

şi

tot ce

posedam,

sirîns ; tot aurul

cât

tine... Vom dis-

de -viaţă din toate
am

strins ;

-] aveam,

tot

ar-

Pam;

strîns ș.
toi ce era semînță de viaţă, am strins și
am făcut să intre în. corabie ; pe toţi servitorii mei barbați și femei,
animalele domestice, animalele selbatice, și pe tinerii din arma
tă,pe toți, i am făcut să inire... şi inundația lui Bin ajunse pănă Ja cer
; şi fratele nu mai văzu
pe fratele seu. Ea nu cruță pe popor. In
cer, zeii se temură de tempestă și căutară un adăpost ; ei se suiră
zen se cinchiră ca nişte câni cari Și ascundpănă la cerul lui Anu; și
nopti trecură ; tunetul, tempesta ŞI uraganul coada... şese zile Şi. şese:
urlau in toate părțile...
şi cel care făcuse rău și toată rasa
omenească care se plecase spre
păcat plutia ca niște irestii,.. - și in ziua a
șeptea am dat drumul unei
porumbițe și ea plecă. Porumbiţa plecă
și căută, şi nu găsi nici loc
„NICI repaos, şi se intoarse inapoi.
Am dat drumul unei rîndunele şi
ea plecă ; și rîndunica

plecă

și căută,

şi nu găsi loc de repaos şi se
intoarse. Și am dat drumul unui
corb-şi el plecă. Corbul plecă, şi
el
văzu cadavre pe apă și le mâncă
;
se mai intoarse... Bel intră in mijloc el inotăsi rătăci departe, și nu
ul vasului ; el mă luă de mână.

şi mă

conduse afară,

pe

mine.

Mă
meia mea lingă, mine ; el purifică conduse afară, şi aduse şi pe fețara, stabili un pact, și luă pe
meni sub protecția. sa.» (Din Biblio
oateca lui Assurbanipal).

193,
şi cărţi de ştiinţă. Erau liste de plante şi minerale ; animale clasate
pe familii şi genuri ; insecte clasificate după tolosul şi răul ce 1 aduc ; vegetalele după binele ce "1 fac industriei; mineralele după cadităţi. Din cărțile relative la Matematică ştim că de aicea imprumutat

Pitagora celebra sa tablă de imullire ; in Astronomie, avem cataloage
«de stele -și colecţii Qe ohservatiuni siderale; o mare operă de AstroJogie ; in fine o intreagă arhivă cu scrisori diplomatice, raporturi ofi«iale ale guvernatorilor, proclamaţiuni regale, petiţiuni, acte finanțiare,
xaporturi ale astronomilor, ete. Toate tabletele din această bibliotecă
ar alcătui mai bine de cinci sute de volume mari. Sau putut intregi
şi ceti numai câteva cărți: dar de sigur, că aice avem mai toată el-

vilisațiunea chaldeo-assiriană.
” Mai erau şi alte biblioteci ; cele de la Sippara erau vestite ; SeFavvaim, i zice Biblia «cetăţile cărtilor.» Babilona era centrul principal

pentru stadiile ştiinţifice.
«Putem dar incheia
că marele

descoperirile sunt numai la inceput Şi

că

secret al istoriei Vechiului

Orienţ

e incă ingropat

sub

nă-

sipurile deşertului din Mesopotamia.2
UI, Ştiinţa. De timpuriu, Chaldeii au notat schimbările şi variafiunile corpurilor

cereşti.

Din aceste

observaţiuni

s'a născut, Astrono-

mia. În fie-care cetate era.un observatoriu. Ei au inventat gnomonul
si cadranul solar ; in ruinile Ninivei s'a găsit o lentilă enormă de ste<lă ; sigur că e un rest din un instrument puterriic de optică şi precisiune. Ei ştiiau a descompune mişcarea diurnă aparentă a soarelui,
unei și planetelor ; a calcula neregularitățile drumului celor cinci pla-

ete ; calculau eclipsele de lună.
De la ei ni au venit: impărțirea eclipticei in două-spre- zece părți
egale care alcătuiau zodiacul

(figurile

acestuia

sunt

de

origine

chal-

deană) ; precesiunea equinopitilor ; impărțirea cercului in 360 de grade,
a gradului in minute, secunde şi terțe ; impărţirea septămânei in şepte_

zile şi.a zilei in două-zeci şi patru oare, a oarei in minute și secunde.
Ei impărțiau anul in 360 de zile ; două-spre-zece luni de treizeci zile şi luna in patru părţi. La şese ani mai adăogiau o lună de
trei-zeci zile şi la. intervale mai mari
primit de la ei numele

lunilor.

adăugiau

incă un

an. Evreii au
-

Din nenorocire, aceste mari progrese făcute în Astronomie au
fost intunecate” prin credința lor in Astrologie. Ei credeau că corpu-
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rile cerești sunt interpreti: ai voinţei zeilor și că au mare influen
ță a-

supra lumei şi a oamenilor.
De aice- nevoia de conjuraţiuni şi rugă-—
ciuni. Planetele se impărțiau in zei buni : Jupiter și
Venus ; răi, Saturn
şi Marte ; buni și răi: “Soarele, Luna și Mercur. Fiind
că corpurile cerești aveau influință asupra oamenilor, ei au crezut
că se putea „Pre-vedea viitorul prin observația stelelor, Ast-lel stelele
au ajuns regulătoarele evenimentelor de pe pământ ; de aice nevoia
de a le observa:
necontenit pentru a li afla voia. Ast-fel Astronomia
ajunge, cu timpul,
servitoarea Astrologiei și astrologii chaldei ajunser
ă a o putere foarte
mare, pe careşi au conservat'o multă vreme.
Şi crezuţi chiar și pe timpul Romanilor,

Ei erau

loarte

căutați

Chaldeii au făcut mari progrese in Matematică.
Sistema lor de:
ponduri şi greutăți era perfectă. Cunoșşteau sistema
zecimală ; dar preferau mai mult pe cea sexagesimală ; preferau pe
12 pentru că se
poate divide esact in 2, 3 şi 4 părți egale, Comerţ
ul şi pănă astăzi

a pastrat duzina.

Unitatea lui era empaa == 0m.270 lungime. Patrate
le măsurilor
liniare serviau ca măsuri de suprafață ; măsurile
de capacitate şi cele
cubice se basau tot pe cele liniare. Ca măsuri de greutat
e aveau talantul.
de 60 mine; mina de 60 drahme ; aşa că talantu
l avea 3600 drahme.
Sistema

lor a fost

cea

mai

bine

coordonată

ştiinţifice

pănă

la

Spirite *) ; aflaseră

o

sistema metrică de astăzi,
Dar avind in vedere credinţile lor, se ințelege
că Magia a trebuit să progreseze foarte mult. Lumea. fiind
plină de spirite, omul era.
dator să găsiască chipul a se feri de ele sau
a le domina. Erau două .
magii : cea alb era' binefăcătoare și atrăgea buna
voința: spiritelor ;
cea neagră se servia de ele numai pentru
a fate rău. Ei erau vrăjitori de frunte ; aveau putere a scăpa pe om de spiritul
necurat ; puteuu.

vindeca

boalele, care veniau tot de

la acele

mulțime de talismane și aveau mijlocul a feri
cetățile şi casele de
spirite, punând la porti şi la uși niște monștri
. infricoşaţi cari. erat
destul de puternici a li ţinea calea,

*) Fiind că nu au doctori, ei transpoart
ă pe bolnavi in piata
publică şi fie care se apropie de ei; şi
dacă cineva a*zăcut de acea.
boală, sau a cunoscut pe vre unul care
a fost bolnav, ajută pe bolnav cu sfaturile sale ; '1 indeamnă
să facă
ceia ce a văzut pe altul făcând la o asemi ceia ce a, făcut şi el, sat
ne boală. Nu i permis cuiva să
treacă pe lîngă un bolna

v, fără a'1 intreba de ce sutere. (Hero
dot, |, 197).
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Preuţii Chaldei erau de asemine foarte meşteri in a prezice viitorul. Ei ştiiau a ceti in toate: in mersul stelelor, in glasul fulgerului
şi al vîntului, in murmurul și agitatia apei, in foc, ete. Interpretarea
viselor ocupa de asemine un loc foarte important. Știiau să tragă in
bobi şi in sorți. Sburatul paserilor avea mare importanță ; pentru că
ristiiau din esperiență că multe paseri anunţă schimbarea anotimpu
semn
lor, atmosferei, ete. Apariția unui monstru era de âsemine un

Intr'un cuvint

divin.

interpretat de cătră
pli inşelători.

nimic nu remânea neobservat și, mai

invăţaţii preuţi,

cari cu

ales, ne-

timpul au ajuns nişte sim-

Arta. In Mesopotamia nu avem nici o construcţie mai imIV,
ca să
portantă. Trebuie săpat pănă la o adincime de două-zeci metri
dăm

monument.

peste un

Aceasta

vine

de

la feliul cum

zidiau

ei.

în căIn Chaldeia nu este piatră. Architecţii chaldei lucrau numai
mai mult
rămidă ; inse fiind că lemnul era foarte rar, se intrebuința
căfăceau
se
lucs
de
iunile
cărămida uscată la soare; pentru construcț
îmau
i
rămizi smălțuite. In Assiria era piatră ; dar fiind că Assirieni
prumutat

cultura

lor de la Chaldei,

architecţii lor construiau

ca şi a-

rar. / idurile
ceştia ; de aceia şi in Assiria piatra se intrebuinţa, toarte
așa, de
devenia
care
se tencuiau cu o amestecătură de cenușă şi vâr,,

;
degrabă se strică cărămida de căt această tencuială
pentru acest scop se întrebuința și smoala.
că nu puDar zidurile construite din asemine material se intelege
le făceau
teau fi solide. Pentru ca să li dea şi soliditate, arhitecții
d păreții erau de
foarte groase, joase şi mai fără fereşti. La Khorsaba
groși. Păretii
de
atâta
două-zeei şi patru de metri 'nalţi şi mai tot

solidă,

că mai

poată suslidintre cariere erau mai cât şi camerile, pentru ca să se
Aenea bolțile. Saleie principale aveau de asupra 0 cupolă ascuţită.
euşile
;
pod
rul şi lumina intrau pe uşă sau prin o deschizătură in
rau

foarte

mari ; cea de la Khorsabad

assiriene ocupă

o suprafaţă enormă.

era

de cinci metri. Unele palate

Salele erau foarte

inguste ; dar

nemăsurat de lungi.
pe cele
Sculptura assiriană e insemnată foarte de timpuriu. Chiar
adevăr;
mult
cu
mai vechi monumente, scenele sunt representate
e un model de
artistul a voit să copieze natura. Statua regelui Gudea

genere mici |
esactitate, pănă și in inerețiturile hainelor. Statuiele sunt-in
ea Arşi făcute spre a fi rezemate de păreți. Sculptura era ajutătoar
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hitecturei.

Pe din lăuntru

.

păreţii se căptuşiau cu lespezi de piatră, pe

care erau sepate bas reliefuri care represintă mai multe scene de resboiu şi de vânătoare. Cele de din afară erau reservate pentru zei. Ar-

tistul lucrează cu mai multă ingrijire capul, braţele şi picioarele. Re=
gele e in tot d'a una representat mai mare de cât miniştrii şi ofiterii sei; Assirienii mai matii de cât dușmanii sau sclavii lor. Sculptura e mai pre jos de cât cea egipteană in ceia ce priveşte măreţia
liniștită și religioasă ; dar, in schimb, are v energie, o viață, o mişcare-necunoscută aceleia. Monstruosităţile sculpturei : tauri aripaţi, ete.
se esplică

prin

creâinţile lor religioase.
„Toate sculpturile erau zugrăvite cu. colori

strălucite, a căror

ur:

me se văd şi astăzi. La Babilona se intrebuințau mai mult cărămi'zile colorate care alcătuiau un feliu de mozaic. De asupra bas reliefurilor se făceau

picturi

care continuau

decoraţiunea.

Exau multe camere tapisate eu lemn prețios : cyparos, cedru, abanos, ete. Aceste erau incrustate cu plăci de fildeș, smalţuri- colorate
;
decorau și cu aur şi argint.
Curțile erau de asemine impodobite cu sculpturi gigantice pe toate
părțile. Ele serviau pentru adunări. Pe de asupra era un acoperiş de
pinză. Erau de 'asemine portice de lemn, susţinute de columne mici de
lemn inbracate in metal. Porticele de lemn erau zugrăvite cu colori

strălucitoare.

i

Templele lor erau nişte prisme patrunghiulare,
pra alteia,

din ce in ce mai mici.

Cel

|
puse una deasu-

din Khorsabad era cu şepte rîn-

duri ; irei se conservă și al patrulea e necomplect. Patratul de
jos are

a lature de 43m.10; era 'nalt de 6m.10. Herodot zice că fie care rind

era colorat intr'un chip deosebit. La Khorsabad sunt șepte colori
deosebite ; era dar cm şepte rinduri. Cel din Mugheir era nalt de
40 metri ; unele erau şi mai inalte. Ruinele de la Birs-Nimrud
sunt cu d
metri mai sus de câmpia de prin prejur; poaie că. acesta
e templul
inalt de 185 metri, despre care vorbeşte geograful
Strabone. îm fiecare rînd era o capelă cu statua divinitătii căreia
era consacrată coloarea (alb, negru, roș, albastru, stacoșiu, cenușiu,
auriu). Capela din
virf avea o cupolă aurită ; iar interiorul și partea
din afară a templului era căptușită cu lamele de aur.
Templele erau destinate, in gândul architecților,
a mai intrerumpe monotonia câmpiei din Mesopotamia.
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FENICIA
$,. 1.

Geografia

şi

origina

Fenicienilor.

Fenicia era o făşie ingustă de pământ, aşezată la, resăritul măvei Mediterane, intre această mare şi muntele Liban. Ea incepea de
la cetatea Aradus la nord și mergea pănă la muntele Carmel. Pămiîntul Feniciei

nu era bun

pentru

agricultură.

puţin roditor ; pe lângă aceasta,

ţara

era

El este muntos. şi
intretăiată prin

foarte

munți

cari

ajung pănă la. ţermul mărei. Chiar dacă, pe unele locuri, pământul
producea de ajuns pentru locuitori, comunicația pe uscat era foarte
grea din pricina munţilor şi a cetelor de hoţi cari se aflau pe acele
locuri. In schimb inse, Fenicia era o țară minunată pentru comerțul
maritim şi pentru un popor industrios. Marea forma o mulțime de
golfuri

minunate

in care se puteau

adăposti

păduri nemărginite şi dădeau lemnăria
vaselor ; comunicaţia

corăbiile ; munții

trebuitoare pentru

intre deosebitele cetaţi era mult

âveau

construcția
uşoară

mai

pe

apă de cât pe uscat. Din această pricină Fenicienii sunt insemnaţi
numai prin comerţul lor maritim şi prin industria lor.
Fenicia, nu era o ţară ; am pute-o numi mai de grabă o serie
de porturi, fie care cu un mic teritoriu prin prejur. Mai toate aceste
cetăţi

se

compuneau

din

două

părţi:

o

cetate

pe

uscat

şi ceia altă pe

un promuntoriu sau pe o insulă, care venia in faţa ei.

Fenicienii nu

cunoşteau unitatea politică, aşa cum 0 înţelegem noi. 'Țara se alcătuia din mai multe cetăţi libere, guvernate de cătră regi, formând un
feliu de Confederațiune ; lucrând
vre o mare

in comun

intreprindere comerţială

numai

s'au când

națională. Ast-fel că istoria, Feniciei ar insemna
niciene.
Cu

toate

aceste,

putenmi deosebi

trei grupe

când

era vorba

istoria
.
de

era

de făcut

de apărarea

cetăților

fe-

cetăți:

a) La nord: Arad și Simyra, a „căror locuitori erau foarte resboinici, gata in tot momentul a se lupta cu. vecinii lor şi a se scula

-
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in contra: cuceritorilor străini.

de. trei chilometri de ţerm,
mente

|

Aradul

era pe o insulă

mică,

Pe continent avea o mulţime

şi stăpânirea sa se intindea

departe

pe

departe,

de

stabili-

continent.

b)
Gebal, Byblos al Grecilor, se lăuda că e cea mai vechiă cetate de pe fața pământului. Avea un templu măreț la care veniau pe=
regrini din toate părțile: Syriei <un feliu de pământ sfint, plin de temple şi de monumente.» Impreună cu Berytul, Gebal a avut mare insemnatate

la inceput ; dar

c)

Sidonul

nu şi a putut'o

păstra

multă

vreme.

«fiica intăiu născută a lui Chanaan»

|

era aşezată pe

un promuntoriu.

După aceasta venia Tirul. In timpurile istorice acetăţi au avut suprematie asupra, Feniciei intregi. Pe lin-

ceste două

| gă aceste cetăţi insemnate,

mai erau

ko,

Savepta,

Tripolis,

Karne

şi Paltos.

Istoria Fenicienilor ni este cunoscută mai mult prin documentele
istorice

„ remas

ale popoarelor

numai

cu care

au

tost ei in contact,

câteva inscripţiuni.

bogată ; fie care cetate

Aveau

şi avea analele

De

la ei

ni au

ei o literatură istorică foarte
sale ; o

cetate

purta

numele

de «Cetatea cărțitor» Kiriatsefer; istoricii greci ni vorbesc de autori
fenicieni; dar mai toate aceste bogate documenţe s'au pierdut şi causa.
este nu

numai

nenorocirile

timpurilor ; darşi ingrijirea

care

au

cu

care

venit asupra
păstrau

ei

Feniciei
secretele

lor ; pentru că mai toate faptele importante ale istoriei
se cuprindeau

comerțului

in descoperirile

lor maritim,

aceste, avem

cunoştinți

făcute

pentru

in

proxperarea

decursul
archivelor

lor naţionale
industriei

şi

descoperiri pe care le țineau ascunse. Cu toate
de ajuns asupra, istoriei

cetăților

din Fenicia.

Cercetările invătaţilor Gesenius, Morers, Sehroede» și Haltoy ; esplorările lui ru. Renan şi Clermont- Ganneau ; Corpus Inscriptionumm
Semiticarum care se publică sub auspiciile Academiei
de Inscripțiuni și
Frumoase

Litere din

Paris, ni sunt

de ajuns

pentru

studierea.

istoriei

acestui popor. Biblia ni este de asemina de foarte
mare ajutor ; pentru că Ebreii au fost in relaţiuni necontenite cu vecinii
lor Fenicieni.
Fenicienii nu se numiau pe sine cu acest nume. Ei
se numiau,
după

numele

cetăților lor:

Gibliţi,

Sidonieni,

me au fost cunoscuti mai mult sub numele
mulțime

de esplicatiuni

că acest nume

vine de

Tirieni,

ete, Multă

de Sidonieni.

pentru

vre-

Siau dai o

cuvintul de Fenician. Unia au susținut
la Fenix, fiul lui Agenor. Se inţel ege că
nici.

vorbă nu poate fi de o asemine

etimologie. Alţii zic că

ar

insemna

i

Da
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popor roş in amintirea traiuiui lor de pe termurile mărei Roşie ; sau
pentru că aveau multe fabrici de purpură ; ori pentru că ei erau roşcati la față. Aceste esplicaţiuni se intemeiază numai pe o asemănare
intâmplătoare de nume. In fine, sa zis că Fenicia ar fi insemnând
tara curmalelor. Dar atunci pentru ce nu sa dat acest nume țerilor
care, in adevăr, sunt patria acestor fructe ? Adevărata esplicatie este
următoarea. Numele lor vechiu şi naţional era Phun (de unde hHomanii aa numit pe Cartaginesi Poeni, Puni); din care Pheenix este
o formă

prelungită.

Acest

cuvint

"1 găsim

inscripţiunile

in

egiptene

:tara Punt». Acesta e vechiul nume al poporului fenician din timpul
când nu se aratase incă in locurile, pe care avea să le ilustreze atâta,
vreme. Acest nume ni dă cele intăi indicaţiuni asupra patriei priwnitive a Fenicienilor,

Țermurile

mărei

Erythreie

şi ale goltului

Persic a

fost acea patrie.
Incă de pe timpul când trăiau acolea aceste populaţiuni ajunseseră la un mare grad de prosperitate. ki se ocupau cu comerțul
maritim ; făceau comerţ insemnat cu India, cu Arabia și Africa resăculturei
riteană. Insulele Bahreine, de astăzi, erau vestite ca leagân al
care
cetăți
două
şi erau numite «Țara care produce zeii.» Aice erau
se numiau Tu şi Arad, numiri pe care le cu dat ei cetăților inteinsule se

mai pe urmă pe coastele Mediter nei. În aceste
ganisaseră acele colegii preuţeşti, in care s'a prelucrat

meiate

civilisaţia

orre-

ligioasă şi ştiinţifică a popoarelor Kuşute.
Fenicienii şi lrații lor Chananeii sunt de origine. Kușită, Aceasta
se dovedește prin spusele autorilor vechi și prin tipul lor- fisie. Genesa i numeşte de asemine «fii a lui Cham», Nu se poate zice că BiDiia i ar fi numărat intre «fiii blestămaţi a lui Cham» din pricina antipatiei naţionale, din pricină că au fost mai tot da una mare dușmănie intre. Ebrei şi Fenicieni; pentru că
dușmane Ebreilor care nu sunt numărate

maleciţii, d. e. de şi dușmani de
tre Semiti.

Dar

moarte

cea mai principală dovadă

au mai fost şi alte popoare
intre Chamiţi.. „Moabiţii, A-

ai Ebreilor suni trecuţi
este tipul

fisie.

“si poate uita limba şi origina sa; din deosebite imprejurări,
vea

o cultură

asemine

popoarelor

de altă rasă ; toate

in-

Un -popor

poate a-

se pot schimba.

cu timpul ; numai tipul fisic persistă mii de ani. Avem un monument
care
de pe timpul lui Tutmes III; pe păreții căruia, pintre alte popoare
aduc

faraonului daruri,

sunt

și Fenicieni.

După

darurile

-

ce le aducei

-
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ni putem
fisic nu

face ideie de comerţul
e de feliu semitic.

pelita, roşie,
servat de la
felia cu cel
popor Kuşit,

-

şi industria lor. Ei bine”!

Artistul

i a representat

cu

tipul

barba

lor

rară, cu

in scurt, tipul Kușit. Bas-reliefurile care s'au mai conFenicieni cuprind de asemine tipuri care nu samănă de
semit. Putem prin urmare, afirma că Fenicienii erau un
macar că rorbiau limba semitică.

Într'o epocă pe care o putem determina cu

ajutorul

inscripțiu-

nilor egiptene şi chaldeiene și cu Biblia ; intre anii 2400
si 2300
a. Chr. aceste populaţiuni au fost nevoite să 'și părăsiască
patria lor.
Scriitorii vechi chiar, ca Justin şi Strabone, știia că ei
au venit de
pe alte locuri in partea apusană a Asiei. Mai mult incă,
Justin ştie şi
drumul pe. care Tau urmat ei când s'au strâmutat in
țara Chanaan.
De sigur că ei au venit pe la nordul Arabiei pe calea
care și astăzi
pune in legătură țermurile Eufratelui cu ale mărei Roșie.
Cât pentru
timpul aşezărei lor in tara Chanaan, ştim positiv
că ei nu veniseră
incă. pe timpul dinastiei XII egipteană ; pentru
că avem un papirus la
museul din Berlin care cuprinde un raport al unui
oflțer egiptean căiră regele Amenemhat III. In acel raport se vorbește
despre populatiunile din Syria meridională ; se pomeneşte de
Semiţii cari rătăciau
pe. aceste

locuri

cu turmele

lor;

dar nu e

nici

o vorbă

de Chananei.

inzestrali

cu mijloace

Au venit dar după dinastia XII şi părerea că
ei au venit odată cu popoarele care au intrat in Egipt sub nume de
Hicsoşi poate fi primită
fără nici o reservă.
|
Aşezarea lor in țara numită Chânaan s'a făcut
de Sigur cu multă
ușurință. Populaţiunile fără nume şi fără istorie,
care trăiau pe aceste

locuri,

n'au

putut

resista năvălitorilor

cari erau

de luptă superioare ; acele populațiuni au
fost distruse aproape cu'
totul şi numai o amintire slabă s'au mai
pastrat in cursul timpurilor

„despre Retaim, Anakim, ete.. Aceasta am văzut'o
in istoria Egiptului.
grupe.

Indată după cucerire, triburile chananeie
se impărțiră in
Unele se i.nprăştieră in văile din interior,
de la Amanos

la Seir,

și in câmpiile

şi pănă

la fruntaria Egiptului.

care. se intind: la sud

murilor,

de Carmel.

Cele alte se așezară

două
pănă

pănă in deșert

de a lungul

țer-

intre Carmel şi gura Orontelui, muntele
Liban şi marea. Unii istorici sustin că cej aşezaţi pe
termul mărei, Fenicienii, au fost
nevoiți să se indeletniciască cu comerţul
"maritim; pentru că ţara lor
era

strinsă intre munţi şi marea

și pentrucă numai pe marea se pu=-

A II
teau ei inbogăți şi prospera.
popor

direcțiunea

Ni

Se poate. Necesităţile locale pot da unui

activităţii

sale ; aceasta

sa

văzut

de mai

multe ori

in istoria lumei.

Dar cât priveşte pe Fenicieni, mai de

grabă.

putem

crede că ei s'au

aşezat

ca

conti-

pe ţermul

mărei

tocmai

pentru

să

nuie vechia lor.ocupaţiune de pe țermurile golfului Persic. Prin urmare mai de grabă putem crede că ei s'au așezat aice tocmai pentru că erau deprinşi cu arta navigaţiunei ; in loc de a zice, cum susţin unia, că s'au făcut marinari de nevoie, pentru că
mărei. Era. mare lucru, in aceste timpuri îndepărtate,
cineva pe o mare absolut necunoscută ; şi progresele
cienilor ne pot face să credem cu siguranță că ei nu

erau. pe țermul
a se aventura
repezi ale Fenierau incepători

in arta navigaţiunei când s'au aşezat intre

marea

Liban

şi

Medjte-

faptul că un popor trăieşte pe malul mărei nu urmează ca

rană. Din

el să fie un popor navigator. Egiptenii n'au fost un popor de marinari, macar că trăiau pe termul a două mări. Chananeii aşezaţi în
interior, agricultori sau păstori după necesitate, s'au subimpărtit.in o
mulţime de triburi necontenit in resboiu unele in contra altora. Dintre aceste triburi cele mai insemnate au fost Amoreenii, Hiviţi, Girgaseii

etc.
Istoria Chananeilor

ni este foarte

aproape intreagă, in istoria popoarelor

cunoscută ; ea

este

cupritisă,

cu care au venit cu ei in con-

tact şi care i au supus. Din contra, frajii lor Fenicieni au un loc im_portant in istoria lumei ; pentru că acest mic popor
cele

intăi

notiuni

de cultură

; pentru -că a fost

a adus

Europei

mijlocitorul, si “un mij-

locitor activ şi energic, intre Egipt şi Asia cultă și intre Europa absolut barbară pe acele. timpuri. Și fiind că Istoria măsoară importanţa
unui popor nu după chilometrele patrate pe care le stăpânește şi nici”
după milioanele de locuitori din care este alcătuit, . ci numai după
serviciile aduse omenirei pe calea culturală, poporul fenician se pune
cu drept cuvînt alăturea cu cele mai insemnate popoare de pe fata

pământului.

8.2.

Istoria

Penieciei.

Fenicia era impărțită in mai multe -cetăți independente; cu toate
aceste,

in imprejurări

țiunea

celei mai

a avui

supremație

grave

insemnate.

toate

aceste

cetăţi

se..puneau

sub

direc-

Ast- fel, in tot d'a una, o cetate feniciană

asupra celor alte.

-
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| Se pare că la inceput Byblos (in limba feniciană Gebal «munte»)
a avut direcțiunea supremă. Se zice că ar fi fost cea mai vechiă cetate

feniciană.

principală

Dar

supremaţia

Gibliţilor.

a activităţii feniciene

fiind

a ţinut

indreptată

foarte
spre

putin.

Partea

comertul

mari-

tim şi Gebal fiind “o cetate mai mult agricolă şi industrioasă, supremaţia trece foarte de timpuriu la Sidon. Pe-lingă deosebirea de ocupațiuni se pare că era şi oare care deosebire de rasă intre Gebal şi
nordul

Feniciei și intre

tii sunt

mai apropieţi

cstățile
de

de la sud. Se

Semiti de cât

deosebire se. vede. şi in politică.
și apără,

cu

multă

a lua armele
cetăți

feniciene,

dedate

numai

fără a pune

împrejurări,

Byblos

de cei

chiar că

Gibli-

alți fraţiai lor. Această

Feniciei e mult mai resboizic ;

independenţa

și a se ridică in

a se inbogăţi,
sebite

indărăpnicie

Nordul

sustine

naţională ; e pururea gata

contra stăpânilor;
comeriului și

pe când

industriei,

cele

caută

alte
numai

mare preţ pe independenţă. Din aceste deoincetează

a lua

parte

la

evoluțiunea

„alte cetăţi şi remâne numai cetatea sfintă, iucunjurată
nerațiune de cătră poporul fenician.
|

celor

cu multă
-

ve|

Supremaţia Sidonului;

Sidonul incepe a fi insemnat mai cu samă din timpul cuceririlor egiptene in Syria. Ghibacii negutitori din Sidon au inteles indată
„ce foloase mari puteau trage din aceste cuceriri, Făcând parte . din
imensul imperiu egiptean, ei puteau face comert in Egipt şi in toate
terile care &târnau de el ; și, fiind că Egiptenii nu erau un popor co„merciant, ei puteau pune mâna pe tot comerțul lumei din acel
timp.
De aceia, in loc de a se opune armatelor egiptene ; in loc de a căuta
să și recâștige independenţa pierdută ; Fenicienii s'au supus de bună

voie şi au remas in tot d'a una supușii devotați ai Faraonilor. Ei a-

veau comptuare in cetăţile principale din Egipt ; alcătuiau echipajele
de pe flotele egiptene şi, chiar după slăbirea acestui imperiu, ei au fost

gaia a contribui cu vasele şi cu bratele lor, „la ridicarea puterei

e-

giptene, de la care avuseseră atâtea foloase.
«<Fenieienii profitaseră foarte mult din cucerirea egipteană. În atară

de drumul

armatelor,

ei nu

suferiseră

de

trecerea

lor,

nici de

luptele urmate. Cei din Arad şi Simyra fuseseră pedepsiţi cumplitde
cătră Tutmes III, care li tăiase gustul de a se mai revolta. Cele
alte
cetăți

remăseseră

credincioase,

de la Tutmes

| pănă

la Ramses Ii, Ele
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se ocupau cu comerțul şi cu schimbut intre popoare. Sidonul şi desvoltase marina sa şi ajunsese la mare grad de bogăţie şi glorie.»
Ast-feliu fiind lucrurile, ințelegem foarte ușor pentru ce Fenicia
nu are istorie politică, propriu zisă. Întreaga lor istorie se cuprinde in
descoperirile, teritoriale,

in coloniile

nenumărate

pe care

le

au

inte-

meiat, in progresele industriale pe' care le au realisaţ. Foloase materiale, câştig cu ori ce pret, eată principala basă a activităţii feniciene.
Ei făceau

comert pe uscat şi pe marea. Toate drumurile care
Estremului Orient : India, Bactriana, Chaldeia, Apietele
pe
plecau de
rabia, şi regiunile Caucasului, se indreptau spre apus și ajungeau la

Sidon şi Tir. In intrepositele din Arabia şi Chaldeia găsiau ei produsele de la Altai şi Gange şi Aveau comptuare la toate vadurile flu- .
viilor şi Ja toate trecătorile munților. Lais, la isvorul Iordanului ; Haat, in valea Orontelui; Tapsac, la trecătoarea Eufratelui; Nisibis, la

isvorul 'Tigrului, erau fundate de cătră ei. Aceste erau tat atâtea înireposite din care mărfurile se indreptau „apoi, prin caravane, spre
liban. Nu erau nişte colonii propriu zise; fiind că atirnau de regii
de prin acele locuri ; ; dar erau in mânile Fenicienilor, eu invoirea acestora ; pentru că toti aveau nevoie de acești indrăzneţi _neguţitori,

cari ajunseseră absolut necesari pentru toti. Și, negreşit, e un popor
estraordisiar acest popor fenician care a putut străbate atâtea țeri necunoscute ; a se strecura prin atâtea primejdii și a fi singura legătură
intre popoare atât de deosebite. In lumea vechiă, popoarele se puteau

apropiia numai: prin cucerire sau prin comerț; şi dacă popoare mari,
„<a Egiptenii d. e. au făcut prin cucerire ea popoarele să ieasă din isolarea lor şi să se apropie unele de altele ; Fenicienii au contribuit
şi mai mult la aceasta prin activitatea lor comerţială. Mulţemită lor,
deosebitele popoare incep a înţelege că nu pot trăi isolate și că au

nevoie unele de altele.
Dar acest comerţ prin caravane pe lingă că se făcea
primejdii era amenințat

a inceta

cu

totul in

ziua când

se

cu

multe

va

ridica

“un popor cu pretenţiune de a supune totul, a sdrobi ori ce resistență

şi, in acelaş timp, a şi crea o industrie naţională şi un comerţ al seu.
Aceste pretenţiuni le au avut Assirienii, şi noi ştim cum le au putut
ei

indeplini.

Industria.şi comerțul assirian

Fenicienilor a monopolului,

insemna

luarea

din

mâna

pe care "1 avuseseră pănă atunci. Aceasta

au inţeles'o de timpuriu familiile neguţitoreşti din Sidon şi de

aceia
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și au indreptat, mai cu samă, atențiunea, lor spre comerțul maritim, |
unde Fenicienii nu aveau rivali, şi spre Europa, unde nu era nici oteamă de vre o putere care să i ameninte, pentru mult timp.
„In mările care au să fie mai pe urmă greceşti, Fenicienii sunt
stăpâni aproape o miie de ani. Ei au intemeiat aice un adevarat imperiu colonial. Nu prea cunoaştem: amănuntele aşezărei Fenicienilor
in această

direcțiune ; pentru

că ni lipsesc

documentele.

cru este sigur, și aceasta o știm din legendele Grecilor:

Dar un lu-

«ori pe unde

sau așezat Fenicienii, mărimea. şi. indrăzniala operaţiunilor ior au lasat amintiri neşterse in imaginaţia popoarelor.»
Colonisarea fusese incepută de cătră Gibliţi; dar Byblos era
o Cetate mai mult sfîntă de cât comerțială. Avîntul de colonisare a
inceput a fi puternic numai de când Sidonul ajunse in fruntea cetăților feniciene. Pe ţermurile Asiei Mici, in insulele din Archipelag şi
pe coastele

Greciei

și ale Traciei,

Fenicienii

caută

materii.

primare,

necesare pentru industria lor, și popoare cărora să li desfacă produsele industriei lor. Activitatea lor in această direcțiune se va. arata
mai pe larg in istoria grecească. Ne mărginim pentru acum a arăta.
numai

punctele
Fenicienii

principale

ocupate

au

mai

ocupat

de cătră ei.
intăi insula Cipru. Această

insulă -cu

un pământ foarte roditor, cu păduri nemărginite şi mine bogate, -au
ajuns cu totul feniciană. Cultura resăriteană au prins rădăcini puter- nice. După. aceasta, Sidonienii s'au indreptat spre nord, pe “termurile:.
Asiei Mici. Această peninsulă era, locuită de o mulţime de populațiuni
de rase deosebite și vorbind diferite limbi. Multe din aceste populațiuni erau de rasă arică. Limba și credințile lor religioase samâna cu
ale Grecilor; dăr erau unele a cărora loc nu s'a determinat incă in
etnografia popoareloi vechi. Se crede că populațiunile de la nord-est.
erau inrudite cu cele din Elam și din Chaldeia ; unii istoriei admit.
un grup aparte de popoare, grupul Caucasie. E positiv că in Asia
Mică s'a făcut cea intăi apropiere intre civilisațiunea Asiei Anterioare
și inceputurile de cultură a Arilor ; dar sunt o mulțime de ințrebări
care

aşteaptă incă respuns.
Cât despre popalaţiunile arice așazale in Asia Mică e aproape:
-Sigur că au intrat aice pe două căi; unele au venit despre răsărit și

altele au intrat pe la apus, după ce cuprinseseră intreaga peninsulă balcanică. Scriitorii greci ştiiau că o parte dintre Traci au trecut din
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Europa in Asia. Ori care vor fi descoperirile istorice din viitor, sigur
este că in Asia

Mică,

din timpuri

foarte vechi,

trăiau următoarele po-

pulatiuni : Ieri şi Colchizi, la Caucas ; Saspiri şi Chalybi, pe termul
Pontului Euxin ; Muschi şi Tabal mai spre mează-zi. Apoi veniau
Frigieni, -Pafiagoni, Bithani, Mysi, 'Teueri, Dadani, Loydieni, Lycieni
şi Cari. Aceste popoaie au fost multă vreme sub intiuinta Hittiţilor,
<ari crau pe uscat ceia ce
tre resărit şi apus.
,
- Penicienii s'au aratat
ticia i au primit fără nici o
“nergie la âşezarea lor; Carii

Fenicienii

erau „pe marea:

mijlocitori inmai intăi pe țermuri.
Ieaitătii din Ciresistență ; Lycienii ins€ s'au opus cu €sau unit cu ei. Erau inse anevoioase re-

iatiunile dintre Fenicieniși aceste popoare necunoscute ; nu se potri:
viau nici in vorbă

nici in geniu. Cu

popnlațiuni

amestecătură

mixte,

din

tirhpul, inse, sau
Ari

format

niște

şi Fenicieni, care au fost

de

an folos nepretuit pentru Fenicieni ca și pentru. Ari. Cei Vechi tineau
„aminte pe aceste populaţiuni care purtau deosebite numiri şi care au
de timpuriu

Ai=părnt

din istorie, după

ce au

rol

avut un

foarte

im-

portant în desvoltarea poporului grecesc,
|
Ii
După ce au ocupat insula Rodos, Fenicienii se găsesc in fața a
două câi maritime: una spre nord şi alta spre sud. În direcțiunea
despre mează noapte, ei visitează pe rând şi intemeiază comptuare
in mai multe insule din Ciclade şi Sporade ; esploatează minele de
marmură

din

Paros;

se aşază

statornic

in insula

'Fhasos, unde găsese

mine imbielşugate de aur şi ajung pe coastele1 'raciei, unde incep a
esploata minele de aur din mu;;lele Pangeu. Apoi intră in Ilellespont;
tundează cetățile: Lampsac şi Abydos, trec Bosforul 'Tracic. şi intră în
"Pontul

Euxin.

Aice

dau,

in Sfirşit, de calea maritimă mult dorită spre

Colcbida, -unde, din o anticitate indepărtată, poporul Chalvybilor era
vestit prin Iuerarea, ferului şi a oțelului. Această cale maritimă a fost
multă vreme un isvor nesecat de bogăție pentru comertul fenician. Ei
aduc

de pe aceste locuri peşte,

samă

aur

şi argint,

costorul care era aşa de preţios

plumb,

pentru industria feniciană pen-

li servia la compunerea bronzului. Dar ceia
portant, pe această cale ei nu intimpinau nici un

tru

că

aveau pe mare

ter etc., mai cu
și mai

ce era
rival

și nu

grija careli o inspira calea de pe uscat in această

immai

di-

recţiune. De acum. inainte se pot ridica Assirienii, comerciul

fenician

spre
10

Colchida

nu

va avea a se teme de
A

nimic;

pentin că drumul
i
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este asigurat. Tot termul sudic al mărei Negre e plin de comptuare
feniciene care sunt tot atâtea celăți intărite, menite a asigura acest.
prețios drum. Heraclea Pontică, Sesamos, Kavambys, Sinope, erau cele
mai insemnate dintre aceste cetăți. Multă vreme Fenicienii au să tină
secret acest drum, plăsmuind tot feliul de fabule spăimântătoare pen-

tru a ingrozi pe alte popoare şi a le impedica a se lua după
In „direcţiunea

sudică,

ei ocupă

mai

intăi

Creta;

pe

ei.

urmă esplo-

rează toate insulele de la sudul Archipelagului şi au norocirea a găsi
in aceste locuri scoica din care se estrage purpura, atât de prețioasă.
pentru

industria,

Epirului,
găsesc

lor, 'l'oate termuvile

Greciei,

sunt pline de colonii feniciene.

o mulțime

de materii

primare

și

insulele

Pe toate
lociiri

Ionice,

coastele

locurile aceste, ei

de

desfacere

pentru

produsele lor. "fermurile Italiei au fost de asemene visitate.
|
Astfel, in curgere de mai bine de cinci sute 48 ani tot basenul
resăritean al mărei Mediterane ajunsese un /ac fenician * pentru că
ei domniau fără rivali.
La umbra 'puterei egiptene, Fenicia ajunsese
Doamna Mărilor. Cuventul de Sidonian ajunsese sinonim cu
Neguţitor*).

*)..
Fenicienii venind de pe termurile mărei Erytreie pe ţermurile mărei noastre,au intreprins călătorii indelungate pe marea,
indată

după

ce s'au. aşezat in tara

sporiat măriuri
la Argos.

pe

care.0

locuiesc

şi astăzi,

din Egipt şi din Assiria in deosebite

Această

cetate

intrecea

iara cunoscută astăzi sub nume

atunei

pe

toate

și

au

ifau-

teri, intre altele

cele

alte cetăţi din

de lirecia. Perşii mai spun

că Feni-

cienii ajungând la Argus, au inceput a'şi
vinde mărfurile lor; că cinci
sau şese zile după sosirea lor, vinzarea fiind
aproape sfirșită, o mulțime de

femei s'au dus pe term, şi pintre ele fiica regelui; că această
principesă, fiica lui Inachos, se numia Io, nume
ce il dau și Grecii.
Pe când aceste lemei, continuă aceiași istorici,
cumparau aproape de

pupa

corăbiei

ceia

pe alții, se aruncară

ce li plăcea

asupra

mai

mult,

lenicienii, intețindu-se unii

lor. Ciea mai mare

parie luară fuga;

dar
lo fu răpită, și alte femei cu ea. Fenicienii, după
ce le au -imbareat,
pornită pe inarea și apucară spre Egipt.
(Herodot, 1, 1).
|
1

In ceia

ce

Tepresintă

priveşte

ca

pe

un

losofi, de invătaţi ; pentru

pe

popor

Sidonieni, istoria
industrios,

un

tuturor

popor

că, de la cele mai simple

de

timpurilor ni

artiști,

și de navigatie, absolut necesarie negulit
orului - si marinarului,
ridicat pănă la abstracțiunile astronomiei
și â le aritmeticei...
de
de

in general că tirecii au invălal geometria
crezut

că

cunostințile lor

de la Penicieni.

in aritmetică

de fi-

notiuni de calcul

ei s'au
Se cre-

de la Egipteni; dar este

şi astronomie

Și astăzi chiar cine vrea, să se

li

au

venit

perlecţioneze in deo=

sebitele ramuri ale științei găseste
la “fir şi la Sidon mai multe
Joace de cât in ori ce altă ceiate. (Strabo
ne, XVI, II, 24).

mij-

o intreagă revoluțiune se făcu intre populațiunile de pe termurile Mediteranei, atâta vreme esploatate de cătră Fenicieni. Cu inteligenia care caracterisază pe popoarele arice,
Grecii din Asia Mică, popoarele mixte- de care am vorbit, incep a
imita pe Fenicieni. Ei incep a construi corăbii ; se deprind incetul cu
“ navigatiunea ; adoptează, pentru mai mare siguranță, pe divinitățile
Aceasta

ținu

pănă

feniciene care protegiau

când

călătoriile maritime, între care mai insemnate

erau Astarte și Melkarth ; incep a se orienta și ei după cursul stelelor,
intre
și, in curând, mările Uireciei sunt acoperite de marine puternice,
LycieniDardanilor,
a
care cele mai insemnate erau: cea din Creta,

lor, 'Tyrsenilor, Acheilor, ete. Monopolul

fenician in basenul resăritean

deştepal Mediteranei este serios ameniniat ; pentru că populațiunile
; aşa
industrie
de
tate nu numai că au o marină dar au şi inceputuri

sunt aluncă nu mai au nevoie de Fenicieni. Incetul cu incetul aceştiă

unde, multă
gati din Archipelag şi remân numai cu Pontul Euxin,
se
vreme, Grecii n'au să indrăzniască a i urmări. Aceste evenimente
Slăbirea

țeri au

acestei

-

Egiptului.

intimplă in acelaş timp cu inceputurile decadenței

pentru Fenicieni.

avut şi aliă consecinţă

Ebreii, scapaţi din Egipt, s'au indreptat spre tara Chanâan.

Puternica

era incă
Fenici6 luă măsuri pentru apărarea fraților sei Chananei. Ea
indrăzneții
Archipelag,
din
puternică şi bogată ; pentru că, alungați

; intemeiaSidonienise indreptaseră in basenul apusan al Mediteranei
a! Africei. Kambe
seră mai multe colonii in Sicilia și pe termul nordic
(pe locul unde

are să fie intemeiată

mai

pe urmă

Carlagena),

Utica,

0
sunt fundate in acel timp. Pe marea era, prin urmare, numai
indusși
comerțul
pentru
folositoare
mai
schimbare de directiune, şi
; ăpe uscat, primejdia era foarte mare. Israeliţii cuprintria fenician
de aceşti
seră țara Chanaan. 0 mare parte dintre Chananei ca să scape
dusmani

spăimântători

cari i amenințau

ci

o distrugere

complectă

și

de acăutară un adăpost la' frații lor Fenicieni. Ne avînd pământuri
pe corăbiile
juns pentru a li da un adăpost, Fenicienii i transportară
iea
feniciană
colonisarea
lor in terile de curînd descoperite. Si asilel
o nouă față.. Pănă
simple comptuare.

nişte
atunci, ei se multemiseră a intemeia numai
să
au
Acum: intemeiază adevarate colonii, care.

dând
umple, in. curînd, tot țermul nordic al Africei,
moare

nouă,

cum

erau

Libyfenicienii.

Sidonienii

n'au

naștere Ja po-

putut.

impedica

„pe Israeliţi a se așeza in pămîntul făgăduinței, dar li au făcut viața

amară după aşezarea lor. Sidonul a fost considerat ca cel mai teribil
dintre apăsătorii lui Israel,
Dar o nouă primejdie se arătă in curind. -Filistinii din insula
Creta sau așezat la sudul Feniciei cu invoirea Faraonilor, ştim “in
ce imprejurări. Noii veniţi au cuprins cetățile Gaza, Ascalon, Asdod,
etc. și au inceput a neliniști pe lenicieni. Puternici pe marea, ei sunt
puternici, de asemirie, şi pe uscat, La stirşitul sec. XIII A. Chr.o Ilotă
filistină plecă in contra Sidonului ; bătu flota feniciană; cuprinse cetatea şi o prădă cumplit. Cei mai bogati dintre locuitori şi găsiră
adăpost la Tir. Cu acest eveninient se sfirșeşte perioda de supremație
a Sidonului (1209).
Suprematia

Tiralui

«Cu ruina Sidonului “se incepe pentru Fenicia o perioadă nouă.
Fenicienii suferiseră multe din pricina impărecherilor lăuntrice.
. Ebrei,

Filistini, Arameieui, i atacaseră din toate părțile.

Ei au ințeles că trebuie

să se grupeze intrun singur corp. Aşa sa creat o naţiune
feniciană.
Cele alte cetăți şi pastrară autonomia locală şi vechia
lor formă -de

guvern : o Monarchie

temperată

prin

Adunări

generale

alcătuite din-

ire cei mai bogaţi cetăţeni și Consiliuri particulare de preuţi
și magistraţi. Dar regii deosebitelor „cetăți sunt supuși supremaliei
și suzetanităţii regelui

din Tir, cap

unic și adevărat

al națiunei,

care se

și

numeşte «rege al Sidonienilor». FI decidea in toate
cestiunile atingătoare de interesele generale ale Feniciei şi coloniilor
sale: incheia trae-

tate şi comanda

forțele navale

şi de pe uscat ale Confederaţiunei.

putați trimişi din cele alte cetăți "1

ajutau

cu.

sfaturile

lor.

De-

Numai

Aradus continuă”a trăi izolat. Erau legături foarte
strînse intre Aradus şi Tir; dar regii sei nu atirnau de cei
de la Tir. Centru al: co-

merțului, Tiral intrebuința' şi vâslași străini. Armata
se alcătuia mai
mult din mercenari : Libyfenicieni, populatuni
din nordul Africei Şi
Lydieni.
|
Astfel 'Tirul se fălosi foarte mult din ruina
Sidonului. In jurul
templului lui Melkarth, centrul religios
al națiunei, se strinseră. lugarii
din Sidon. Populaţia cetății se indoi.
EI ajunse un centru politic şi
nu numai religios, cum fusese pănă
atunci. De aceia unii istorici zie
că Tirul s'a fundat la 1209, Mai ales
cetatea continentală, Palaetyrusy
profită foarte mult, pentru că se
putea intinde... Mica: insulă, pe care
.
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era zidit Tirul nou, las că era prea mică, dar nu avea apă de băut ; avea
„inse un port minunat. Un port foarte bun era și in insula unde era
zidit templul lui Melkarth. De acum inainte, cetatea se va alcătui din
irei părți: a) Palaetyrus pe continent; b) cetatea maritimă ; c) cetatea preutască,

"Nu

grupată

mai era nici

Archipel şi in mările
Mică, marina Carilor

narhia Pelopizilor

in jurul

templului».

o nădejde de a

*%)

se recâștiga

i

dominaţiunea

Grecilor ; pentru
că statul Dardauilor in
la sudul acestei peninsule şi in Sporade,

in Grecia, desființaseră mai toate

in
Asia
îno-

coloniile şi aşe-

zările feniciene de pe acele locuri. [i trebuia dar Fenicienilor mări
nouă, unde să poată domni fără nici o impedicare; unde să poată scoate, fără nici o concurență şi fără primejdie din partea piraților,

metalele necesare. Ei intăriră așezările de pe nordul Africei ; trecură
dincolo de strimtoarea Gibraltar şi intemeiară cetatea Gades «loe inchis și intărit> şi, in scurt timp, Noul Tharsis, Spania sudică, ajunse
cea mai principală cucerire feniciană. Aici intemeiară Fenicienii o multime de colonii intre care: Jalacea «cetatea sărăturilor> Ser «cetatea
arsă de soare» Carteia, şi alte colonii in fața insulelor Baleare. Purdulii, Bastulii, au fost supuşi şi o mulțime de coloni fură aduşi aiee
din Africa de Nord, cotonişii cari se ocupau cu agricultura - pe minuvatul pământ al Spaniei de sud. Fenicienii sau implântat aşa de
bine in această frumoasă ţară, că, chiar pe la inceputul erei creştine,
cea mai mare-parte dintre locuitori erau de origine chananeană; chiar
pe timpul Romanilor, ei se numiau Libyfenicieni şi limba feniciană
se mănţinea.

Aveau

și dreptate Fenicienii a se aseza statornic in Spa-

*),
'Tirul e considerat ca cea mai mare şi mai vechiă, cetate
din Fenicia ; şi adevărul este că, prin intinderea sa, prin renumele

seu, prin vechimea sa chiar, dovedită prin atâtea fabule relative la
originile sale, Tirul e vrednic a rivaliza cu Sidonul'; pentru că, numele de Sidon se intâlnește mai adese ori in versurile poeților. Coloniile trimise de cătră Tir in Lybia, in Iberiaşi dincolo de Columnele
lui Hercule, au făcut mai mult pentru gloria sa de cât toate dithyrambele de pe lume... O altă imprejurare in care Lirul a avut a suferi de asemine foarte mult, e când Alesandru la pradat; cu toate

aceste el a trecut prin aceste groznice incercări, și mulţămită marinei
sale (marina cum se ştie,a făcut in tot d'auna superioritatea naţiu-:
nilor feniciene), mulţemită şi industriei purpurei, tirul a isbutit a'si

repara pierderile sale. (Strabone, XVI, II, 22).
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nia ; pentru.

că trăgeau

foloase

mari

din această

regiune,

bogată in

metale şi in producţiuni de tot feliul.
Dar pentru ca să poată-stăpâni aceste locuri indepărtate, Fenicienii aveau nevoie să ocupe toate punctele importante care leagă
apusul cu răsăritul Mediteranei. Ei ocupată Malta şi insula vecină
ă Gaulos, unde s'au găsit o mulțimede remășiti feniciene. Fiind că Siculii,

marinari

odinioară,

cum

ştim

din

invasiunile

lor

mai erau puternici pe marea, Fenicienii puseră. mâna
ciliei,

unde

nime

nu

li făcea

concurență ; pentru

că

in

Egipt,.

pe comerțul
tirecii sau

nu

Siașe-

zat aice trei secule mai târziu. Sardinia, insemnată prin nenumăratele sale turme şi minele sale de aramă şi de plumb, nu putea fi lasată de.o

parte de cătră Fenicieni.

Ei fundară aice

Caralis si Nora in

fata Spaniei. Baleavele fură de asemene cuprinse și colonisate.
Multe din coloniile din apus fuseseră intemeiate de pe timpul
supremaliei

Sidonului ; dar

că puterea maritimă
ȘI mai mare, de cât
are să remână multă
chihlimbarul, care se
baltice, şi produsele
de cătră

'Lirienii li dară. o desvoltare

asa de .mare

și comercialăa acestei cetăți este egală, dacă nu
cum era pe timpul Sidonului. Marea Adriatică
vreme in mâna lor şi, prin urmare, comerțul cu
aducea la gura Padului de pe termurile mărei
minelor: din Transilvania care se transportau aice

Sigyni.

În acelas timp, 'Lirienii intră în bune relațiuni cu Ebreii. Duş=
mani de moarle ai Fenicienilor la inceput, aceştia sunt silili a se uni
cu ei in fala primejdiei care i amenința din partea Filistinilor despre
sud şi a Arameienilor despre nord. Pe lingă nevoia de apărare comună, cele două popoare inteleg că, ele două, 'și pot croi un imperiu
puternic in Asia apusană. In adevăr, Egiptenii fiind stăbiţi şi puterea
assiriană eclipsată pentru un moment, Ebrei și Fenicieni formează 6
strinsă legătură cn seopul de a intemeia uni nperiu puternic in Syria,

Ebreii constituiți -in corp de națiune sub Saul și David. dovedesc de
odată calități militare, neașteptate de la acest popor care căzuse așa

de jos in timpul Judecătorilor.

Fenicienii sunt puternici pe marea; sunt

foarte bogati şi, prin urmare, pot aduna armate ori cât de numeroase;
pentru că țermurile Mediteranei erau pline de populațiuni sărace, care
primiau cu multă bucurie a'şi vărsa sângele pentru bani, spre marea
intindere a puterei feniciene. Ghibacii neguțitori din Tir 'se folosiră
„de ocasiune şi așa ni esplicăm ambasada regelui Hiram cătră David
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.

cei

dintre

=i aliania

Architecţi

doi monarehi.

tenicieni con-

şi meşteri

struiesc-un palat pentru regele ebreu; şi tot ei inallă și templul din
ierusalem. Sub Solomon, urmaşul lui David, se intreprinde in comun
_xălătoria spre acea misterioasă țară a Ofivului, de unde se aduceau
disculiune

fost multă

A

atâtea bogălii.

istorici

Unii

Ofir.

despre

susținut că Ofirul ar fi India ; alţii "1 strămută pe termurile

au

Atfricei şi -

unia in Peru. (ireutatea vine de acolo că Biblia zice că espedițiunea
ia Olir. cu dus și intors, tinea trei ani. Părerea mai sigură este că
(Mirul era în sudul Arabiei, care, din timpuri străvechi, servia ca initeposit intre lermul A fricei resăritene, India, Egipt, şi Asia apusană.
«u

numiri

indiene.

flota combinată
te bine
siri

mă
“oie

găsi

indiene.

numai

Din

Cei

trei

ani

că se

o espedițiune

intrebuințați pentru

intrebuintau

trei

produse

Arabiei aceste

din sudul

trei ani.

decât că flota călătoreşte

a zice

de

numai

urmează

cât

că

și Solomon mergea in India ; putea foar-

â lui Miram

in intrepositele

nu

inse

aceasta

le numește

şi

produsele ce aducea flota lui Solomon

Biblia ni. arată

ani,

pentru

că

se

nu insam-

urmare,

e, prin

Nu

cu nu-

ducea

-ne-

toemai

un timp
in India. Espeditia se trimitea tot la trei ani ; se intrebuința
era
indelungat pentru pregătire; şi călătoria pe țermurile mărei Hoșie
foarte anevoioasă.

„Unirea cu Ebreii n'au dat resultatele Ja care se
«ienii. După

un

moment de strălucire,

«e desfăcu şi cu aceasta dispăru

asteptau. Feni-

imperiul intocmit de cătră David

şi pretenția ambițioasă a Fenicienilor

de a juca. un rol important in istoria politică a Syriei.
şi istoria
De prin veacul XI incepe a ni fi mai bine cunoscută
la 1028,
tron
pe
politică a Feniciei. Domnia ]ui Hivam IL, care se sui

este foarte însemnată. El intreprinse lucrări colosale la Tir; construi
uni cele
cu mare lucs templul lui Melkarth și pe al zeiţei Astarte ;
meadespre
două insule ; intemeiă un nou cartier al cetăţii in partea
. și ziduri
zăezi, umplând marea cu pământ ; făcu iezături puternice
de: bovrednic
regal,
foarte solide de jur imprejur şi inătță un palat

găţia 'Fivului şi de strălucirea domnului seu.

Sub

dinsul meşterii fe-

- navigaţiunea
nicieni construiră templul din lerusalim şi se intrepriose
ajunse la tron
spre Ofir. Când, după mai multe revoluţiuni lăuntrice,

o dinastie

nouă

cu Ithobaal,

Fenicia esercită

o adevărată

supremație

fenician, avea
asupră” Ebreilâr;: pentru că Jezabela, fiica regelui
înfluință asupra. barbatului seu Achab, regele lui Israel.

0 mare

-
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Dar politica de supremalie continentală care se urma de cât va
timp

nu a produs

roadele

dorite ; pentru

că Assirienii

supuseră

Asia

Anterioară și-și indreptaseră privirile lor spre apus, Incă de prin viacul XII 'Teglat-pal-Assar I şi intinsese domnia pănă la liban şi Aradus.

Primejdia

fusese

inlăturată pentru cât

va

timp.

-Dar sub: Assur-

nazir- pal Assirienii apar din nou. Regele Ithobaal scăpă supunându-se
la uu tribut. Sub vepotul -seu Mathan, Fenicia este supusă, iarăşi de
cătră Assirieni. Sub domnia acestui rege, pierd Fenicienii. şi cele
de
pe urmă

posesiuni,

pe

care

le mai păstraseră

in. Archipel,

Melos. şi “Tera și câteva locuri in insula Rodos.
Mathan lăsă la moartea sa pe Pygmalion

cum . erat

.
(Piimeliun).

fiica Flissa,

.
şi pe

mai mare, cu condiţie ca ei să domniască impreună.
in timpurile aceste se schimbase in Fenicia faţa lucrurilor.
Pănă
atuici guvernul, in deosebitele cetăţi, fusese in mânile
unei aristocratii alcătuită din câte-va familii negutitoreşti, care
forma o oligarchie
foarte inchisă şi apăsa foarte mult pe clasele de:
jos. In viacul IX, poDar

porul ajunsese matur pentru drepturile politice și voia să
iea parte in
guvern. Ocasiunea se păru favorabilă la moartea lui Mathan
; peniru,
că remânea la tron un.copil de unsprezece ani și o
femeie. Partida po=
pulară, care voia să intemeieze un

regim

democratic, proclamă. de rege

numai pe Pygmalion şi "1 incunjură de sfelici favorabili
poporului.
Atunci Elissar luă in căsătorie pe Zicharbaal,
mare preut a lui Melkarth și a doua persoană din stat după rege,
care era capul partidei

-aristocratice,

După

câţi-va

ani Zicharbaal

a

lost asasinat.

Elissar. in-

cercă să lacă o conspiratiune pentru a rezbuna
moartea Barbatului
seu. "Trei sutede membri ai Senatului, capii
aristocrației, luară. parte
la, această conspirație. Văzind că uneltirile
sal e sunt descoperite, Flis-

sar cu amicii sei hotăriră a se espatria.
era staționat“in
ă port şi se - indrepte ază

ki

pun

mâna

pe flota

care

spre pus, ca să'şi caute -aiu-

rea o patrie; De aceia Elissar s'a numit şi
Didona <fagară>. Ei debarcară pe coastele Africei de nord,la Kambe,
care “căzuse tare de

când

se fundase

Utica,

şi intemeiară

aice

o cetate

nouă,

care

sa şi
„Numit Cartagena (Kiryath-hadesath;
<orașul nou.»
|
|
” hegimul democratie introdus in
Fenicia n! a avut nici un resultat »
pentru mărirea Feniciei. Se aştept
au mari lucruri de Ja fortele nouă
și energice care puseseră mâna
p e guverii ; dar ori cât ar fi fost ele
de energice, nu pute au linea piept Assiri
enilor. In 832, regele Assiriei
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a

,

numără din nou, pintre popoarele tributare, pe Fenicia intreagă, <ţerile Tir şi Sidon». Atunci Fenicienii se intoarseră iarăşi la vechia politică a părinţilor lor. Lăsând de o parte ori ce pretepțiuni de predomnire şi renunțând chiar şi la independenţa natională, ei și căutară, la umbra armelor assiriene, numai de comertul şi de industria
lor. Cu o rară energie, ei puseră din nou mâna pe comerțul cu Asia
Anterioară şi se folosiră admirabil de evenimentul cunoscul in istoria
grecească sub numele de «Intoarcerea Heraclizilor». Fiind că acest eveniment produsese in Grecia o mare strămutare de popoare - şi desființase statele care luseseră puternice pe marea, Fenicienii se arată
din nou

ca stăpâni, fără

rivali, in mările Greciei.

Au dreptate dar

is-

toricii greceşti când ni vorbese de o nouă thalasocratie feniciană, care
a ținut aproape o jumătate de secol (824 —'786). Se inţelege, că această
supremație,

să

avea

fie efemeră ; ea

va

ținea pănă

când. lumea

gre-

cească, aşezată din nou în țerile pe care avea săle stăpâniască multă
vreme, si va relua din nou -avîntul maritim, pentru care era atăt de
bine

făcut inteligentul și indrăzneţul

poper

grecesc.

ln adevăr, pe când Fenicia este necontenit in resboaie cu Assiria, care o ameninţa cu o totală .distrucțiune, Grecii ajung puternici
pe marea. De la 134 ei incep a trimite colonii în Sieilia şi, în curând,

Fenicienii au să remână numai. cu câte-va posesiuni in această insulă
pe care o slăpâniseră atâta vreme.
In timpul când. Fenicienii pierdeau o mare parte din coloniile
de la apus, Tirul se ilustra prin o resistență in curs de cinci ani it
contra tutulor forțelor assiriene, in frunte cu marele Sargon. Ylota
sa. câștigă o victorie strălucită pe marea. și regele Eluli, inchis in ceconductul care
tate, se apără cu multă energie. Assirienii Stricaseră.
aducea apă bună in cetate; Tirienii sapară in stâncă şi dădură peste
un îsvor de apă bună.

Desperând

assirieni părăsiră asediul (715).
_eu

atâta succes

de

a

cuprinde “cetatea,

generalii

'Tirul se acoperise cu glorie resistând

armatelor assiriene; dar acest asediu indelungat

a avut

urmări nenorocite pentru supremaţia tiriană. Mai intăi, “cetăţile feniciene se folosiră de ocasie pentru a se emancipa de sub heghemonia
sa ; şi apoi,

in timpul

acestui

asediu

se pierdu 'Thasos, cea de pe ut-

mă colonie din mările “Traciei; Cipru fu cuprins in curând de căiro
Sargon, care ridică in cetatea Citium o stelă amintitoare de victoriile
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sale. Această insulă a incetat de a mai
insuşi fu cuprins de

cătră Sennacherib,

fi o colonie
urmașul

feniciană.

'Tirul

lui Sargon.

Căderea 'Tirului se esplică nu numai prin puterea cea mare a
Assirienilor, Această putere era, in adevăr, foarte mare ; dar de două
ori în luptele cu Assirienii Tirul fusese părăsit de cătră cele
alte cetăţi. feniciene. Li era, de sigur, frică de Assirieni ; dar trebuie
să fi
fost şi mare gelosie din partea lor față cu 'Lirul. In adevăr,
condițiu-

;

nea deosebitelor cetăţi se schimbase cu timpul. Din cetăți confederat
e,

ele

mai

ajunseră
toate

cetăți supuse 'Tirului. 'firienii concentraseră in mâna
lor
foloasele comerţului ; cei alţi Fenicieni erau mai mult
ser-

vitori de cât asociați. Cel puţin mâna de fier a Assirienilor
stabilia
egalitatea tuturor inaintea, stăpânului. De aceia după supunerea
'Tiru-

lu

de

cătră

Sennacherib,

această

cetate

'şi pierde

supremația.

Sido-

nul se incearcă a'şi relua insemnătatea de odinioară. Dar
regele Abdimilkut are indrăzniala a se. opune lui Assarhaddan. Acesta
cuprinde
Sidonul şi duce in robie in Assiriape rege, impreună cu cei
mai in-

semnati dintre Sidonieni. In luptele ce. mai urmează
cu
radus singur mai poartă resboiu in numele Feniciei.

Assirienii,

Ae

După căderea Assirienilor, cetăţile Feniciei și recâștigară' pentru
căt va timp independenţa. Ele nu suferiră mult in timpul
invasiunei
Sciţilor ; pentru că mai mult locurile neintărite au fost
prădate de căîră aceşti barbari.
Si
Când Faraonul Nechao cuceri o mare. parte din Syria,
cetăţile
feniciene salutară cu bucurie pe noul stăpân. Ele
'și amintiâu negresit de strălucirea Feniciei pe timpul când era supusă
Epiptenilor, Fenicienii ajung din nou neguţitorii lamei şi mateloți
fenicieni au -fost

insărcinați

de cătră

regele

egipteau

ca să facă jurul Afvicei.

Unii

is-

torici au pus in indoială acest fapt; pentru că nu se
intemeiază de
cât numai pe cele ce spune Herodot şi pentru că nu a
mai fost mai pe

urmă nici o vorbă despre acest eveniment; ci,
două mii de ani, au fosttot

teliul de credinti greşite asupra Africei de mează-zi.
Aceste nu sunt
argumente puternice pentru a dobori afirmarea
lui Herodot. Cum că
drumul descoperit pe vremea lui Nechao n'a
fost urmat mai pe urmă,
aceasia se esplică foarte uşor. Calea era foarte
primejdioasă si, in
sehimb, nu aducea

un mare folos.

Comerțul cu coasta apusană a Africei,

unde se găseşte pulberede aur, dinți de elefant,
yrin coloniile feniciene de ia apus. Comercianţii

piper, ete. se făcea
fenicieni și arabi fă-

-.
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ceau comert cu ţermul resăritean. Astfel productele Africei erau in
E
comert fără a mai fi nevoie a se face jurul acestui continent.
inceputul
la
foarte sigur că şi calea descoperită de cătră Portugezi,

pe

Istoriei Moderne, s'ar fi părăsit dacă
in Europa

bogățiile

nestimate

această cale nu sar fi adus
Cuvintele

ale Indiei.

lui

Herodot

intă-

rese afirmarea lui. EI nu poate crede ceia ce i sa spus: anume că
Fenicienii trimişi de cătră Nechao au văzut cât va timp soarele resărind spre dreapta, macar că mergeau toi inainte. Istoricul grec lasă
pe alții să creadă

asemine

'Toemai

poveşti.

aceasta ne face pe

noi să

credem că in adevăr trimişii lui Nechao au făcut jurul Africei. Cât _
timp ei a mers spre mează zi, soarele li resăria la stînga ; dar când,
ei merde la capul de Buna Speranţă de astăzi, au apucat spre nord,
cum
geau tot inainte dar soarele resăria la dreapta. Ei inse nu știiau;
aceia
de
;
ară
triunghiul
nu ştiia nici Herodot, că Africa are o tormă

se aratau aşa de mirați de acest fenomen
rodot nu credea in spusele lor *).

foarte simplu; de aceia He-

bogățiile
«Sub domnirea assiriană comertul fenician nu slăbise;
asuţia
suprema
pierduse
“Firului nu se impuţinase. Adevărat Pirul şi
spăiă
pra Feniciei ; dar îlola sa era puternică și puterea sa colonial

mantătoare.
du-se,

ei au

regiune

era

Poate că pe acele timpuri
indrăznit

a

oceanul

in

intra

minele

din

Atlantic,

micșurân=

Spania

pentru-a

ajunge

această
de a dreptul la insulele Britanice pentru Costor. **) Costorul din
de mult in comerț,

adus

de cătră

Gali

cari

se

inaintau

7

=). Neco
ca.să plece prin
Hercule, şi aşa
rea Eryireiă şi

ni
regele Egiptului, a dat ordin unor corăbieri fenicie
lui
nele
Colum
la
pe
eă
golful Arabic şi să se intoar
main
enii
Fenici
dar
at
imbarc
Sau
Egipt.
să vie in
au apucat pe marea Australă. Când venia toamna, ei

griu. Pe urmă, aşteptrăgeau la termul pe care se--găsiau şi semănau
pe marea. Călătoiar.
apucau
,
recoltă
după
şi,
;
șului
tau timpul seceri
ele

trecut Column
rind astfel in curs de doi ani, in anul al treilea au
lor, că în
sosirea,
Ja
ră,
povesti
Ei
Egipt.
in
intors
lui Hercule, si sau
: Acest
pta.
drea
spre
soarele
drumul lor in jurul Libyei ei avuseseră
crede,
va
"1
cine-va
all
că
poate
dar
luciu nu mi se pare de crezut:
Asa

a fost

cunoscută Libya

pentru

intăia dată (Herodot,

IV, 49).

foarte a=). Insulele Cassiteride sunt in număr de zece, toate
costor
de
lor
r
minelo
ele
produs
despre
Cat
altele...
propiete unele de
și
aramă
de
vase
și
sare
olărie,
si de plumb, locuitorii le schimbă cu
din
eni
Fenici
,
inceput
La
străini.
orii
otel, pe care le aduc neguțit
și
Uadira

erau

singurul

popor

care

trimitea “corăbii spre aceste insule,

-
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pe cursul Seinei şi, după cât va drum pe uscat, se pogorau pe Saona
și apoi pe Ron. Se pare că Alesia, in munții cari despart basenul Seinei de al Saonei, a fost fundată de cătră Fenicieni. Fără a fi capitala,
politică a Feniciei, 'Lirul tot era cea, mai impoporată şi cea mai industrioasă cetate, și corăbiile sale străbăteau toate mările».
După sdrobirea lui Nechao la Karkemis, Nabuchodonosor oi să
pedepsască pe Fenicieni, cari se uniseră cu Egiptenii. EI 'şi indreptă
armele spre apus. "Toate cetăţile feniciene se supuseră de bună voie,
afară de Tir. Regele Ithobaal se inchise in cetate, nădăjduina că-i vor
veni ajutoare din Egipt. Tirienii se aparară cu multă energie in timp

de treisprezece ani. Cetatea de pe continent

fiind cuprinsă, ei se re-

iraseră in cea insulară. în 578, Nabuchodonosor veni in persoană.
Tirul tu cuprins, ars și pradat. O parte din populație scăpă la Cariagena. Şi in această mare nenorocire, Sidonul se dase in partea Babilonenilor ; de aceia monarehul bâbilonean i dădu mari privilegii. lrenicienii nu stiură să se folosiască de slăbiciunea urmașilor lui Nabuchodonosor.

Ei si pelrecură

timpul in certe lăuntrice.

In

56:

se des-

fiinţă monarchia

introducândi-se . forma de guvern

republicană,

eare

nu

timp ; pentru

găsim iarăşi

regi

a ţinut

mult

că

pesle câți-va

ani

in “Tir, Când Perșii au ajuns domni ai Asiei, Fenicienii li se supuseră
şi numaiei alcătuiră flotele Marelui hege. Cetățile feniciene, şi mai
cu
samă

'irul, continuară a inflori pănă când a fost cuprins de
Alesandru Cel Mare, care a pus capăt imperiului Perşilor,
După A'esandru cel Mare, Fenicia, reintinerită prin Greci,

cătră

ajunse

a fi un mare centru intelectual, fără a'si pierde insemnătatea
sa industrială și comercială. Cetălile sale au tost vestile chiar şi pe timpul Romanilor.
ȘI ast-feliu,

pe când

imperii

cu

mult mai

sdravene,

dar inteme-

iate numai pe forța brutală, se prăvăliau, unul după altal,
mica Fenicie, a continuat a răi și a ocupa un loc de onoare
în rindul poo

ma

ascundeau cu mare ingrijire tuturor celoriali drumul
spre aceste insule. S'a intimplat chiar că stăpânul unei corăbii
fenicieue, -văzindu-se
urmărit

de nişte vase romane, care voiau să alle drumul

spre aceste
a mânat de bună voie şi numai din gelosie
națională spre
niște stinci care ieşiau din fundul mărei, unde
ştiia că au să şe sdrohiască vasele romane ; scapat numai iel din acest
naufragiu general,
statul Va despigubit pentra „măriurile pierdute.
(Strabone, HI, - %, 10).
comptuare,
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poarelor din lume, pănă când a lasat locul unui alt popor, lot așa
de binetăcător pentru omenire, poporul Arab. Incă o dovadă că trăi:
nicia popoarelor nu se basază pe puterea armelor ei, mai mult, pe
zerviciile pe eare le fac pentru cultura generală.

,

$. 3.. Cultura

PFeniciană.

Religiunea feniciană este icoana adevărată a popoReligiunea.
vului fenician. Ea a imprumutat de la Assirieni şi Egipteni mare parte
dintre zei ; și mulţi dintre aceștia au trecut, prin mijlocirea lor, in
panteonul grecesc. Pe de altă parte, fie care cetate și avea zeii sel;
erau familii divine, care variiau de la o cetate la alta.

Nu cunbaştem bine religiunea lor ; pentru că avem

puține

în-

scripțiuni remase de la ei. Avem, ce i dreptul, câteva notiuni in Berosi şi Sanchoniaton £) ; unii autori greci niau Jasat, de asemine, câteva ştiri ; dar numele zeilor sunt traduse in grecește; noțiunile mi-

tologice sunt potrivite după cele hellenice ; așa că nu avem chiar zeii
ienicieni cu legendele lor naționale. Cu toate aceste, suntem în stare
a avea macar o ideie sigură despre ce era religiunea Fenicienilor.
Făcând parte din acelaș popor din care au ieşit Chaldeii, zeii
“ior sunt aceiași ca şi in Chaldeia. Dagon şi Astarte sunt de origine
babiloneană. Au luat inse şi de la Egipt pe Isis şi Osiri, pe Thot care,
şi in Fenicia, e tot istoriograful divin şi inventatorul literilor. Ta schimb,
inse ei,-au dat Egiptenilor o mulţime de zei cari erau adoraţi la Teba

a
și Memfis.
In Fenicia erau o' mulțime de zei. Fie care cetate şi avea pe al
zeu Adon (domn) şi Baal (stăpân), fie care cu un titlu particular ca
să se deosebiască de ceilalți baalim : Baal-Tsor (Tir) Baal-Sidon (Sidon),
etc. Zeii fruntaşi

erau

personificarea

focului ceresc,

soarele creator

și

*%) «La inceput era Chaosul, și Chaosul era intunecos şi tulburat, şi Suflarea plana deasupra Chaosului. Și Chaosul nu avea sfirşit.
Și a fost aşa in curs de viacuri şi de viacuri. Și Suflarea a iubit propriile sale principii, şi sa făcut un amestec, şi acest amestec a fost
numit

Poită.

Și Pofta

a fost principiul creaţiunei a toate,

şi Suilarea

nu şi cunoştea creațiunea sa proprie. Și Suflarea și Chaosul se amestecară, şi Mot (elenientul glodos) se născu. Și din Mot a ieşit toată
seminta

de creațiune,

şi Mot a

fost

părintele

tutulor

lucrurilor.

Mot

avea forma unui ou. Și soarele, şi luna, şi stelele, și constelaţiunile
cele mari străluciră>. (Fragment din Sanchoniaton).
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rotor al universului, erau regi JMelek sau Molol; ai zeilor « Melqitart,
Baal a 'Tirului». Fie-care Baal se complecta prin o “divinitate femelă,
stăpână, Baalit, a cetăţii, regina |Milkat) a cerurilor, numită in genere Astarte. Baalim erau personificarea puterilor naturei, a soarelui,

astrelor ; Astartele erau
“poiului.

Toţi

cu samă,

zeitățile dragostei,

zeii locuiau

pe

inălțimi

şi

puterei
pe

creatoare,

virfurile

a

res-

muntilor,

mai

Numele de Haal este -eel mai intrehuințat ; e zeul. suprem a!
Feniciei, soțul Astarlei. In o inscripțiune el este numit <Baal al Ce-

rurilor> (Baal-Samaim). Dupa, Baal venia Jlolol, care revine foarte
des in numele proprii ; dar nu este nici odată intrebuinlat isolat ca

nume

de

zeu. Melkart,

zeul protector al 'Firului.

e o formă

contrasă

din « Melek-quart, regele cetăţii.» Tirul era centrul cultului acestui zeu
care avea ăice două temple, unul pe- continent şi al doilea, mai celebru, in insulă. Cele două columne din templu, despre
care vorbeşte
Herodot, le mai găsim şi la Gibraltar şi Malta. *) O altă numire, foarte
des intrehuințată, era Adon «Domnul», care a ajuns cu timpul numele
propriu a unui zeu, Adonis, a căruia cult s'a intins pănă in Urecia şi

a ajuns unul diutre cele mai celebre din vechime «Mitul lui Adonis,
amant al mamei sale, ne face să pătrundem mai mult de cât ori care
altul in spiritul acelor religiuni, in care se vede mai. tot d'a una o
păreche

devine

divină

unindu-se

pentru

egală cu cea dintăi, sau,

a da nastere

după

limba

unei

a treia ființe, care

mitologică,

care

devine

sotul mamei sale.» Centrul cultului lui Adonis era muntele Liban.
În
fine, alăturea cu numele zeilor și a zeițelor, se mai intrebuința numele

ki și toti zeii erau cuprinsi sub. eavintul general de A/onimn.
Erau

prin

urmare

o mulţime

de

zei barbaţi ; dar

numai.

o

fe-

meiă : Astarte (Astoreth), care intră in compunerea numelor
proprii
cu AMilhat. Fa era zeiţa Lunei, imagina Soarelui ; dar şi zeita plane-

*) Mam indreptat spre “Tir in Fenicia, unde” era un templu a
lui Heracles foarte venerat. Acest templu era impodobit
o mulţime infinită de ofrande ; și, inte alte podoabe bogate, se cuvedeau
două.

columne,

lumina
templu,

dintre care

una era

de aur fin, și ceia

altă de

joarte in timpul nopții. Intro Zi, vorbineu
d
i am

intrebat

de când

era

smarând care

preuţii din acest

zidit templui ; dar zisele lornu s'au

potrivit cu cele spuse de cătră Greci și Egipteni. Ei mi

au

adevăr, că templul a fost zidit odată cu cetatea, şi că
aceasta
temeiată de două mii trei sute de ani. (Herodot,
11, 44).

spus,

in

era in-
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Se:

“

tei Venus.

Dar popoarele orientale

nu

făceau

deosebire

intre

zeița

castă și zeița impudică ; aceiași divinitate era considerată acum
câ
fecioară şi castă, acum ca mamă şi curtezană. Ori pe unde au umblat Fenicienii, au dus cu dinşii cultul Astartei. Cel mai insemnat
templu a! ei era, in apus, pe muntele Eryx in Sicilia, Venus Frycina
chiar şi pe timpul Romanilor. Astoreth era un. nume propriu, precedat
in genere de Babbut <Doamnă mare.»
|
”
„

Astarte forma

treime,

care

era

in

la Tir,

impreună

fruntea

panteonului

cu

Baal

și Melkart, un

fenician.

In

fie-care

feliu de
cetate

e-

rau triade de aceste care variau după importanța deosebitelor zeități
Jocale ; pretutindinea inse era Astarte ; afară de Byblos unde era BaalatGebal, Peltis, cum i ziceau tirecii. Baal- Hammon era marele . zeu al
intregei libre. In unele grupe figură zeul [smun, adorat sub forma

unui şerpe ; era zeul

Medicinei.

In stirşit, in Fenicia,
formate

prin

intrunirea

ca şi in Egipt,. erau

a două

zeităli

deosebite,

si o zeiţă : Esmun-Astoret, Molok-Baal,

divinități

complecse,

de

ori

Molok-Astoret,

multe

ete.

un zeu

Se mai

dorau fenomenele naturei şichi ar .obiecte materiale. Munţii

şi

a._

aveau

zei lor: Baal-Labanon ; de asemine! rinrile, isvoarele, stincele, unii
arbori ete. Ori unde a fost o influință feniciană mai găsim cultul
Betthalilor. Cuvintul Beth-E! «Casa lui D-zeu» este o espresie generală
prin care se inteleg toate pietrele sacre considerate ca reședința unui
zeu, Era foarte variabilă forma şi valoarea religioasă. a acestor pietre.

În genere erau pietre ovoide, conice, ori in formă de columne.
telege că

erau

representaţi ast-lel. numai

zei de mâna a doua ; cu toate

că se intâmpla de multe ori ca să ajungă unele la mare
intrecând chiar şi pe cei mai de frunte zei.
Culturile

Se in-

chananeie erau un amestec

licentioase, mult.
mai grosiere. de cât toate

celebritate,

de ceremonii sângeroase ori

cele

alte

culturi

contim-

-purane. Baalim aveau une ori un caracter selbatie şi invidios ; pretindeau sacrificii nu numai de animale, dar chiar şi de oameni. În
timpuri ordinare omul se rescumpara dând o parte din sine, tăindu-se
imprejur ; în imprejurări grele, zeul cerea moartea celor intăi născuţi.
cari erau arzi de vii, in sunetul musicei sacre ; mamele erau datoare să a-

siste in haine de serbătoare, Astartele cereau, și ele, de la preuţi, chinuri şi mari sacrificii. Un alt caracter al cultului fenician era desfrinarea. Serbătorile de la Byblos in onoarea lui 'Pamuz; barbatul As-

tartei, ucis

de cătră un

mistret, erau

cele mai insemnate. Spre toamnă,

septe zile de lacrimi şi mare jelanie ; primăvara, bucurie mare: zeul
a inviat. Cu ocasiunea acestor serbări se petreceau multe desfrânări.
Arta. Fenicienii vorbiau. o limbă semitică, de şi erau Kuşiţi. A_cest fenomen sa mai intâmplat şi cu alte popoare. El se esplică in
următorul. chip. Trăind multă vreme in contact cu Ebreii, ei au imprumutat multe

din

imprejurare.

Kuşiţii nu se deosebiau

indo-Europeii

„mit

cuvintele

de Semiţi.

lor:
Sunt

de cătră unia Proto-Semit,

noaştem

putine

cuvinte

dar nu trebuie să uităm si următoarea,

de Semiţi, cum

se deosebesc d. e.

din acelaş

care sa

nu-

iar de cătră alţii Semito-Chamit.

Cu-

ramure

feniciene ; dar un

lucru

popor
este

sigur:

Ebreii se

ințelegeau
-cu Fenicienii fără interpreţi ; rădăcinile cuvintelor sunt identice ; dar gramatica lor ni arată o limbă mai primitivă de cât a
Ebreilor. Erau o multime de dialecte.
Fenicienii. erau

mari

architecţi.

Arta

lor

era strâns

legată de re- -

ligiune, ca la toate popoarele vechi. Ei au imprumutat foarte mult de
la Egipteni şi Assirieni. Au făcut mari progrese in fabricarea vaselor
de lut. Ni au remas de la ei câteva statuie care ni arată că. sculptura era inaintată. Dar partea caracteristică a artei feniciene. a. fost, |
de sigur, lucrarea metalelor, in care erau foarte ghibaci. Artiştii “lor
erau celebri in lumea intreagă. Ei escelau, mai cu samă. în fabricarea
nor cupe de metal pe care erau săpate scene de vânătoare, de res-

boiu ori imithologice. Bas-reliefurile făcute de cătră ei erau

de ase-

mine lucrate cu multă artă ; plăcile intrebuintate pentru decorarea înterioară a ediliciilor ajunseseră la un mare grad de perfecţiune, Ei
știiau, de asemine, a turna columne masive de aramă și de aur; lu-

crau cu multă ghibăcie marmura ; lucrau pietrele prețioase ; fabricau
steclă; și erau vestiți in fabricarea stofelor fine de purpură.
Comerţul și Industria. Ei vindeau, mai cu samă, produsele industriei lor. Dar activitatea lor nu se mărginia aice. 'fot ce putea fi,
vindut in lumea intreagă intra in corăbiile lor. Unia şi petreceau toată
viața lor pe corăbii. Se aventurau de a lungul țermurilor ; când găsiau vre un loc favorabil, trăgeau vasele la mal şi se apucau de neguţitorie. Comerţul lumei era in mânile lor. Pănă in Viacul de Mijloc
ei au

remas

neguțitorii

lumei. Numai

ei cunoșteau. marele

drum prin.

care se punea in comunicaţie interiorul Asiei cu Occidentul
; prin ei
s'au introdus in Europa nu numai bogăţiile Asiei, dar și
cea mai mare
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parte din ideile Orientului. Grecii au imprumutat de la ei o mulţinie
de cuvinte. Numirile a.o mulţime de materii primare, metale, arbori,
plante aromatice şi pietre preţioase ; numirile diferițelor feliuri de vase,
a instrumentelor

de

toate aceste cuvinte
Calculul,

musică,

a stofelor ; numele de ponduri şi greutăţi ;

greceşti sunt imprumutate de la Fenicieni.

Astronomia

şi Geometria,

mult Fenicienilor,

datorese

de -asemine”

foarte

”

Dar cea mai mare binefacere a lor a fost invențiunea A/fabetu-

lui. Alfabetul nu putea să se nască in ţerile careau inventat scrierea
hieroglifică pentru că, intre alte piedici, religiunea se opunea. Poporul
care avea să '] inventeze trebuia să intruniască două condițiuni : a) să
fi fost multă vreme in raport cu Egiptenii şi b) să fi avut un comert
foarte activ. Numai Fenicienii puteau intruni aceste condițiuni. Ei au
imprumutat de la Egipteni două zeci şi două de semne, din scrisoarea
cursivă sau demotică a lor; Acest imprumut e foarte vechiu, pentru
că din tractatul dintre Egipteni şi Hittiţi știm că scrierea era in Syria
prin viacul XVI a. Chr. Numele literilor feniciene amintesc asemăna.
ființă sau obiect. Invenţia proprie a lor
rea acestor semne cu vre.o
consistă in taptul că e. au fost cei intăi cari au descompus cuvintul

in sunetele din care se alcătuiește, notând
particular.

Din

alfabetul

fenician

s'au

fie care sunet cu un semn:

tras toate allabetele cunoscute,

”

de la India și Mongolia pănă la Galia și Spania.

li

_
Ş.

1.
La

CARTAGENA

Termul
inceput,

nordic

țermul

nordic

al

Africei.

Cartagena

al Africei a fost locuit de cătră popu-

laţiuni negre ; mult mai tărziu au venit Libyenii, popoare de
rasă

cu Egiptenii,

.

a cărora limbă are mare

asemănare

teană. Dintre aceşti noi veniţi, cei de pe țerm

cu

purtau

cea

aceiaşi
egip-

numele de Li-

-byeni ; iar cei mai despre sud se: numiau Getuli ; vechii Negri continuară a, irăi in interiorul şi sudul Africei, unde trăiesc pănă in ziua

de astăzi. Prin viacul XV

şi XIV a. Chr. veniră, pe marea, mai multe

populațiuni

care

de rasă

arică

s'au amestecat

cu

locuitorii

de pe 1er-

mul mărei, dând naștere la trei popoare insemnate: a) Mauri (în
greceşte Negri, sau mai bine Occidentali, Mauharim) ; b) Numizi (de

lă grecescul Nomades) şi c) Libyeni propriu zişi, spre Syrte şi lacul
ritonis, Prin viacul XIII a inceput a se forma poporul Libyfenicienilor. Istoricul Herodot ni a: descris pe aceste -popoare și ni dă multe
amănunte asupra celor din interior. El ni vorbeşte despre Nasamonii
bogaţi in turme și poligami; cunoaşte pe Ammnonieni la cari eră 0
fântână a. Soarelui cu apă rece la amiază şi clocotitoare la miezul nopii ; ştie despre numeroșii Garamanţi și despre Lotofagi ; ne informează
că aceste

populațiuni

se nutriau cu carne

abțineau de ia carne de

şi cu lapte

de oaie ; că

vacă şi că adorau Soareleşi

se

Luna. Multă

vreme Libyenii nomazi au trăit intr'o stare de selbătăcie mare . pănă

prin viacul III a. Chr. Acelaș istoric ni spune despre Maci că și rad
"eapul lăsând numai o şuviţă de păr în virf; că la Mazyi era unpă„mânt roditor ; aceștia şi zugrăviau corpul; şi şi rădeau numai partea
stângă a capului ; că Zaecii erău foarte viteji, ete. Cu timpul, au venit de s'au așezat: Grecii spre resărit in Cyrenaiea şi Fenicienii spre

apus, in Cartagena.

|

Da

-

i
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Cartagena a fost fundată
nis, legată cu continentul prin
deau de. la Cartagena. Cetatea
cel alt militar. Citadela Byrsa
port. Citadela

venia

in peninsula din
4
fundul golfului de Tuun istm ingust. Ufica şi Tunis se veavea două porturi, unul comercial: şi
era la şese sute de metri departe de

in lăuntrul Cartagenei ; apoi

era o a doua cetate,

Magaliu. Cetatea era incunjurată cu trei rînduri de ziduri despre continent, nalte de 14 metri și groase de 10 ; zidurile- erau cu două rîn
duri : in rîndul de jos puteau incăvea 300 de elefanţi ; sus 4000
de

cai și 24,000

de

soldaţi.

Erau

de asemine

multe” tarnuri de apărare.

Cea mai vechiă așezare feniciană a fost Cambe, fundată
viacul XVI a. Chr. Această primă colonie a fost intunecată de
Utica

(sec: XII),

intemeiată

de cătră

Tir.

In 872,

cătră
cătră

Elissar veni Cu 0 co=

lonie din Tir la Cambe şi intemeie Cartagena, Karth-Hadesat «Cetaiea Nouă». Se povesteşte că Didona (Elissar) ar fi cumpărat de la re- .
gele locului atâta pământ cât ar putea cuprinde o piele de bou. Ea
ar“fi tăiat acea piele in şuvițe mici şi a cuprins o mare parte de loc.
Se poate ca să fie oare care adevăr in această poveste. Ştim că Fe-

nicienii intrebuințau ori ce mijloace când era vorbaa şi ajunge la Scop.

In tot casul e neadevărată când
Chiar numele cetății ni arată că

Fundată

e vorba
de fundarea Cartagenei.
e intemeiată peste o cetate vechiă.

de cătră partida aristocratică din Tir, noua

cetate

de

timpuriu este foarte impoporată, ceia ce nu se prea intimpla de ordinar ; din capul loculuiea
, este ajutată de căiră cele alte cetăți fe-

niciene, în fruntea cărora s'a pus. Cu toate aceste, istoria Cartagenei
ni este necunoscută pănă in viacul VI a. Chr. Ne am indoi chiar de
esistenţa, ei, dacă

nu am

ști că in momentul când

se incep luptele cu

Grecii, ea era de multă vreme suverana tutulor așezărilor feniciene de
pe coasta,

Africei.

$. 2.

Istoria Cartagenei.

Așezările feniciene din Africa se alcătuiau din o cetate
mie

teritoriu imprejurul

adevarati imperiu

ei. Cartagena

continental.

Cele

are pretențiunea

intăi resboaie

cu

un

a intemeia un

se poartă. cu

Libye-

nii ; in curs de două sute cinci zeci de ani, Cartaginesii supun toată
regiunea

de la Mica

Syrlă

pănă

la fruntaria

ei au fost ajutăți de cătră Libylenicieni.

Numidiei. In

aceste lupte

Pentru ca să poată

ţinea in

464

a

ascultare pe popoarele supuse, ei au intemeiat Colonii cu drept de căsătorie cu Metropola. Coloniile de pe țerm se ocupau cu comertul;
cele din interior cu agricultura. Prin aceasta Cartagena scapa de ingrămădirea populaţiunei şi se inbunătăţia și soarta poporului, - Coloniile erau obligate să plătiască tribut; să trimită un contingent de
soldați in timp de resboiu şi nu aveau voie a se intări cu ziduri. Asupra vechielor așezări feniciene, Cartagena avea numai o heghemonie ;
iar Ulica

era pe acelaş

picior cu

Cartagena.

Din

nenorocire,

Carta-

ginesii erau foarte aspri şi căutau numai foloase materiale ; era aprigi:
la câştig şi cu patima de dominațiune ; de aceia nu au putut nici să
supună Africa, -nici să o asimileze. Cartagena are
toare. -Ea' este cel intăiu esemplu in Istorie de un

o politică cuceristat comerciant, li—

ber şi puternie şi, in acelaş timp, cuceritor. In această privire, politica.
sa se conducea de câteva macsime, urmate cu multă statornicie, precum : a nu ocupa mai mult loc de cât s'ar putea conserva; a cuceri

„mai mult insulele. De aceia nu s'a ispitit a cuceri
nia a supus

numai

Africa, şi din Spa-

o parte,

Teritoriul cucerit în Africa se impărția in trei zone: a) Zeugitana, Africa proprie, cu cetăți mai insemnate : Cartagena, Hippone,
Utica, Tunis, Clypea ; in interior: Vacea şi Zama ; b) Byzacena, la
sud,

cu

Adrumete şi Leptis.

Intre aceste două

regiuni erau coloniile a-

gricole, mai bine de trei sute ; e) Pmporia, in jurul Syrtei Mici, care
era mai mult un intreposit de comerț.
Cartagena avea nevoie să cuprindă tara Lotofagilor şi pe a Nasamonilor ; fiind că' ei făceau comerţ cu interiorul Africei. Aceasta a-"
duse luptele cu Grecii din Cyrenaica, lupte care ţinură mai multe secule. Aceste resboaie s'au sfirşit prin invoiala ca să se pună hotarele
drept

la mijloc, unde

se vor intilni oameni

plecați

in acelaş

moment.

din Cyrene și Cartagena. Cartaginesii, fraţii Fileni, Sau sacrificat pentru patria lor; au mers mai mult drum şi au preferat să fie ingro-

„pati de

vii in locul ajuns,

jurămint *).

pentru

ca să dovediască

că

s'au ţinut

de

Altarul Filenilor a remas hotarul intre posesiunile cartagi-

„____-) «Intre cele două state, era o câmpie năsipoasă, unde nu era

nici fluviu, nici munte care să poată servi drept hotar; din această
pricină erau necontenite resboaie, care le slăbise pe amîndouă. De teamă

ca

un dușman nou să nu se folosiască de slăbiciunea.
ele se
invoiră să incheie o incetare de arme. Și regulară intre ele lor,
ca din fie-

d
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mese și cele greceşti. În această regiune era un comerţ foarte activ.
Caravanele aduceau din interiorul Africei : sclavi negri, pulbere de aur,

dinți de elefant, pietre preţioase, care se sehimbau pe
.crate, curmale

şi sare.

Nu

că Cartagincsii pastrau
mi vorbeşte
la mlaştinile

despre
de

ştim

cum

mare secret

espediţiunile

pe lingă lacul

se făcea acest

produsele”

comerț

;

lu-

pentru

asupra căilor comerțiale. Herodot

Nasamonilor
Teiad ; spune

pănă
despre

la Niger
niște

şi

pănă

Nasamoni

cari au fost făcuţi prisonieri de cătră Negri și duşi la o cetate mare
care, de sigur, trebuie să fi fost aproape de Tombuctu de astăzi. In-

colo, nu mai ştim nimic.
mare

parte

din

comerţul

E sigur

inse că pănă in ziua de astăzi, o

Sudanului

se

face cu Tripole,

in

vechia

Cyrenaică.

După cuprinderea Tirulni de cătră Nabuchodonossor, Cartagena
ajunse doamnă peste toate coloniile feniciene din apus, pe lingă că populația sa crescu foarte prin numeroșii fugari din metropolă. Coloniile
feniciene nu se puteau apăra singure. Turdetanii din Spania, Grecii
din Sicilia, erau amenințători. Ele şi intoarseră privirea spre noul Tir,

Cartagena, care puse astfel mâna pe nemărginita desvoltare colonială
a Tirului şi pe monopolul comerțului. Cu armate numeroase, recrutate
pintre Libyeni şi Libyfenicieni, cu o flotă puternică Cartagena apără. colo-

miile; supune o parte din Spania ; aduce aici colonii numeroase care
formează poporul Bastulofenicienilor ; întăreşte cetăţile de pe țermui
Africei'; şi se aliază cu Numizii, cari se obligă să respecteze teritoriul
Cartagines şi să i dea mercenari.
|

«are cetate să plece câte doi deputați, şi locul unde se vor intilni să
|
fie considerat ca hotar. ,
Cartagena alese pe doi fraţi numiţi Fileni. Aceştia merseră cu

nare grăbire. Deputaţii din Cyrene au mers mai incet, fie din greşala
lor, fie din pricină că au fost impedicaţi de timp ; pentru că se ridică.
în aceste deșerturi, ca pe luciul mărei, furtuni care opresc pe călă-

tori... Cyrenienii văzinduse mai
<uzaţi

la intoarcere

că au adus

in 'urmă, şi temânduse să nu fie
pagubă

terei lor, au acusat

taginesi că au plecat mai inainte și au făcut o mulţime de

pe

a-

Car-

greutăţi.

Ei se aratau gata a face ori ce de cât să consimtă la o impărtălă aşa
de neegală. Cartaginesii propunându-li. o nouă impacare, Cyrenienii li
propuseră ca să aleagă, ori să fie ingropaţi de vii pe locul unde zi-

ceau
vor
a şi
paţi

ei că e hotarul Cartagenei, ori să i lasă să meargă pănă unde
voi, cu aceiași condițiune. Filenii 'au primit propunerea, fericiti de
sacrifica pentru patrie persoanele și vieţile lor : ei au fost ingrode vii. (Sallustiu).
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Eră şi timpul ca Cartagena să iea ast-fel de măsuri ; pentru că
Grecii se aratau şi in partea apusană a Mediteranei. In 640 ei atlaseră de Betica ; in 600 fundaseră Massalia. Cartagena trebuia să i opriască in avintul lor colonial. La jumătatea viacului VI se incepe
resboiul in Sicilia. Malchus, urmașul lui Hannon, cuprinde toată
pariea apusană a insulei și intreg masivul central. Siculii și Sicanii
ge-:
loși de Greci "1 primesc cu bucurie ; chiar unele cetăţi grece,
ca Se-

linuntul,

se

dau

in partea

lor.

Tot

asemnine

succese

se "câştigară

și

in contra Massalioţilor. Locuitorii Massaliei s indreptase
spre Betica;
fundaseră Emporia lingă Pirinei şi bătuseră de mai multe
ori pe Cartaginesi. In 536, o flotă de Etrusci şi Cartaginesi bătu
pe Foceii
din Massalia ; cuprinse Corsica. ; ruină mai toate coloniile greceşti
din
Spania și intră in legături comerciale cu Gali. Aceste
succese ale
Carlaginesilor

ţinură

pănă

in 474,

când Hyerone din Siracusa prin Yic=

toria navală de la Cumae distruse puterea maritimă
a Etruscilor,
Generalul Magon fu pus in fruntea armatelor. EI
creă puterea
militară a patriei sale; reorganisă trupele şi introduse
o disciplină severă. După aceasta linişti revoltele unor-triburi libyce
; invinse pe Sardani şi cuceri cea mai mare parte din insula Sardinia,
care ajunsa
una dintre cele mai infloritoare colonii cartaginese.
In curînd, el supuse și insulele Baleare, vestite prin ghibăcia locuitori
lor in luptele.
cu praștia. Portul Mahon din Minorca poartă pănă in
ziua de astăzi
„numele marelui general, care a “intemeiat. Sub
direcțiunea lui Magon,
Cartagena ajunse la culmea puterei sale. Tot
comertul Africei de ,
nord, *) al Spaniei, Sardiniei şi Galiei sudice era
concentrat in mânile ei. Ea intemeie o mulțime de colonii pe coasta
apusană a Alricei ; făcu un comerţ foarte activ pe țermurile
Spaniei şi Galiei apusane și intră in legături cu insulele Britanice. In acelaș
timp, marinari
indrăzneţi intreprindeau espedițiuni maritimi
pentru descoperirea de
teri nouă. Periplul (descrierea, călătoriei)
lui Hannon, care a esplorat.
toată coasia apusană a Africei pănă la al optulea
grad âe latitudine

nordică, se conserva in templul Baal-Hammon din
Cartagena. El ni s'a.

*) Cartaginesii mai spun că dincolode Colum
nele lui Hercule este
o tară locuită cu care fac ei comerț. Cum
ajung, ei 'şi scot mărfurile din corăbii, şi le intind de â lungul
țermului : pe urmă, intră in
corăbii și fac fum mult. Oamenii loculu
i, văzind fumul, vin pe malul mărei, şi după ce au pus aur ca pret al
mărfurilor, se depărtează.
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Lă

conservat in o traducere greacă £). Cam
-

in acelaş timp cu Hannon, un

-

Cartaginesii ies atunci din vasele lor, esaminează cantitatea de aura-

dusă ; dacă li se pare că corespunde cu preţul mărfurilor, "| ieau şi
se duc. Dar dacă nu e de ajuns, atunci se intore pe vasele lor şi stau

liniștiți. Cei alţi vin din nou şi mai adaog ceva, pănă ce Cartagineşii
se mulțemese. Nici odată nu caută a se inşela unii pe alții (Herodot,
.
IV, 196).
*) Cartaginesii au hotărit ca Hannon să călătoriască dincolo de
Columaele lui Hetcule, şi să fundeze colonii cu Libyfenicieni. El a
plecat, luând cu sine o flotă de șese zeci. de vase mari, o mulţime de
barbaţi şi de femei, in număr de irei-zeci de mii, provisiuni şi toate
cele necesare pentru colonisare.
După ce am trecut strimtoarea,

noi am

mers

două zile,

şi

am

fundat intăia cetate numită 'Thymiaterium «(Mamura) lingă o câmpie
mare. De aice am apucat spre apus, spre capul Solois (Cantiu) plin
de arbori.

După

ce am

templu

inaltat un

lui Neptun,

ne am

indrep-

tat spre resărit in timp de jumătate de zi, şi am găsit mlaştine pe malul mărei, plin de trestii mari, in care erau elelanţi şi o mulţime de
animale herbivore. După o zi de navigaţie, se sfirşiră mlaştinele, şi
de aice inainte, am construit pe ţerm mai multe cetăţi, pe care le am
numit zidul carelor (Aguz), Gytte (Mozador), Acra (Agader), Melite
(Uady Messa) şi Arambys (Arauas).
Plecând

din aceste locuri,

am

ajuns

la marele fluviu Liseus (Uad

Draah), care pleacă din Libya. Pe malurile sale
nomad, Lixiţii, care se ocupau
legând cu ei alianţă. Mai sus de

cu

locuieşte

un

popor

păstoria ; am stat acolo câtva timp
ei locuiau negri selbatici, ocupând o

tară muntoasă şi plină de animale selbatice de unde isvorăşte Lixus.
Prin munți locuiese şi oameni stranii la figură, troglodiţi, despre cari

Lixiţii spuneau că intrec in fugă pe cai.
Am

luat interpreţi dintre Lixiţi,

|

şi am mers in timp de două-spre-

zece zile pe un țerm pe care se intindea, deșertul. De acolo (Capul Blanc)
o
am apucat spre resărit, şi după o zi am dat in fundul golfului de
aicea.
stabilit
Am
(Arguin).
imprejur
jur
de
stadii
cinci
de
insulă mică
navigație
coloni, dându-i numele de Cerne... Trebuia atâta timp de
trebuia
cât
Cerne
la
pănă
Hercule
lui
Columnele
la
ca să. mergi de

.
de la Cartagena pănă la strimtoare.
mare
fluviu
un
varsă
se
care
in
lagună
o
la
Am ajuns pe urmă
numit Chretes (St. Jean) şi unde sunt trei insule mai mari de cât
Cerne...-Pe term

erau munţi inalţi,

plini de oameni

selbatici

şi in-

bracaţi cu piei de animale cari asvirliră in noi cu pietre, şi ne impe-

dicară a debarca. Urmându-ni drumul, am
şi larg (Senegalul), plin de crocodili şi de

ajuns la un alt fluviu, mare
intors
ipopotami. -Ne am

|
|
inapoi la Cerne.
Plecând din nou de aice in directia spre sud, am mers pe lîngă

de negri
țerm in timp de două-spre-zece zile. “Toată “țara era locuită
chiar
neințeleasă,
limbă
o
cari, cum ne vedeau, luau fuga. Ei vorbiau
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alt. mărinar indrăzneţ, Iimilcon, cerceta coastele Spaniei și ale Galiei
pănă la. insulele Britanice. S'au conservat numai câteva fragmente din
Periplul acestuia in un poet roman. Ast-fel, de acum inainte sunt relaţiuni sigure cu coasta de Cornwalis şi cu Irlanda ; iar pe ţermul
apusan al Africei sau intemeiat mai bine de trei sute de colonii, intre care

cea

mai

insemnată

era

Cerne.

Aice

se făcea

în

fie-care

an

un târg insemnat şi o mulțime de indigeni s'au așezat in jurul acestei
cetăţi. In drumul lor, Cartaginesii descoperiseră insulele Canarie și
colonisaseră Madera.

pentru Lixiţii cari ne insoţiau. In cea de pe urmă zi, am ajuns la nişte munți inalți, acoperiţi cu păduri de fel de fel de lemne mirositoare (capul Verde). Am mai mers două zile, şi am ajuns intr'un golf
foarte mare (Gambia), cu țermuri joase, pe care am văzut pretutindinia, noaptea, focuri din distanță in distanţă.
După ce am luat apă, am mers pe lingă țerm in timp de cinci

zile, şi am intrat intr'un golf mare, pe care interpreţii nostrit "l. numiau Cornul de la Vest (goltul in care se varsă Rio Geba şi Rio
Grande). Era in acest golf o insulă mare in care era o lagună. şi in

mijlocul acesteia o insulă mică.
Am

noaptea,

tras la acest loc

focuri

multe,

|

in care ziua, am

şi am

auzit

stele.

Ziua, am

sunet

|

văzut numai păduri ; dar,

de duiere,

de

cimbale, tam-

bure şi un sgomot grozav. Ne am cuprins de groază, şi esplicătorii
voinței zeilor ni au ordonat să părăsim insula.
Am plecat, şi am trecut pe lingă o fară fierbinte, numită țara
Aromatelor (Bissagos) ; ea era plină de focuri care se pogoriau ca
niște fluvii pănă la marea. Nu ne puteam apropie de această ţară din
pricina căldurei. Ne am şi grăbit de frică să ne depărtăm de astfel
de locuri.
_
In timp de patru zile pe marea am văzut, noapiea, ţermurile pline
de focuri. Am văzut, in mijlocul terei, un foc toarte mare carese părea, că ajunge. pănă

la

distins

un

munte

foarte inalt,

care se numeşte Carul Zeilor (Sagres, la întrarea pe coasta Sierra
Leone). "Trei zile am mers tot pe lingă focuri, .și am ajuns in sfirșit
la.un golt numit Cornul de Mează zi (goltul Serboro). În acest golf
era o insulă,

lăuntru
femei

cu

asemine

cu

acea

pe

care

o văzusem,

o insulă plină cu oameni selbatici.
corpul

păros,

pe

cari

interpreții

Cea mai
noștri

cu

o lagună, şi in

mare

le numiau

parte erau
Gorgone.

N'am putut pune mâna pe barbatţi, pentru că ei au
fugit
şi
sau apărat cu pietre. Cât despre femei, am prins trei, carein munți,
au muș-

Cal. şi au sgăriet pe cei ari

le ducea şi n'au voit să meargă. Le am

omorit şi li am jupit pielea, pe care am adus'o la
îru că n'am putut merge mai departe, din lipsa d

lul lui Hannon).

parle,

psa

Cartagena,
penisiuni (Perip=

de provisiuni. (Perip
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AsMagon lăsă la moartea sa doi fii, pe Asdrubal şi Hamilcar.
ucis
fu
EI
Suffet.
ca
ani
drubal guvernă statul in curs de unspre-zece
fu cât va timp
in Sardinia, cătră 520. Fratele seu i urmă. Cartagena
acest timp ea plăin, pace dar se pregătia de resboiu ; peniru că in
incepe de odată
Sicilia
din
nuia să cuprindă. Sicilia intreagă. Resboiul

plecă pe două
“ cu BResboaiele Medice. O armată de 300,000 de oameni
regele Persute de vase de resboiu, cam in acelaș timp când Xerxes,
crâncenă
bătălie
o
şilor, trecea Hellespontul. Lingă Himera se dădu
in care Gelon,

tiranul

Siracusei,

-cartaginesă -

cu totul armata

desfăcu

s'a câștigat
şi ucise pe Hamilcar. Grecii ziceau că această victorie
După
Salamina.
la
in aceiaşi zi in care flota Marelui Rege era bătută
de ani, in care
nenorocirea de la Himera urmă o pace de șepte-zeci
mai mult. Cartaginetimp influința comerţială a Cartagenei crescu şi
apusană unde, după.
sii trăgeau mari foloase şi din comerțul cu Italia
Ni sa
ruina Etruscilor, Romanii erau poporul cel mai comerciant.
care se regula
pastrat un tractat dintre Romani şi Cartaginesi prin
care putere se leacomerțul celor două popoare. In acest tractat, fie
gă şi în numele

aliaţilor sei.

Sicilia, res-“
In anul 400 se incepu un resboiu nou cu Grecii din

cel mai insemnat
boiu care finu aproape o sută de ani. Evenimentul
Africa. Acesta se
din acest resboiu este espedițiunea lui Agatocles in
e de şubred imhotărâse să atace pe Cartaginesi in Africa, ştiind „cât
nici un reavut
Dar intreprinderea lui n'a
periut lor continental.
sultat.

In

Grecii

adevăr.

din

Sicilia,

desbinaţi

intre

dinșii,

puteau

Aceasta o va pule face
răni adînc pe Cartagena dar nu a o distruge.
resista in lumea venumai poporul inaintea căruia n'a putul nimine
<hiă. După

cele trei crâncene. Resboaie

Punice, Cartagena

a. Chr. şi e ştearsă de pe fata pământului.

mult mai

cade

in 146

Dar aceste resboaie şi au

bine locul lor in Istoria Romanilor.

$. 3.

Cultura

Cartaginesilor.

greci,
Guvernământul Cartagines !| cunoaştem numai după autorii
aceste suntem
cari ni au lasat câteva noţiuni ne complecte ; cu toate
- in stare

a avea

ideie despre

chipul

cum

se

guverna

această,

puter-

aristocratică, guvernată ”
nică republică. Cartagena alcătuia o republică
pe avere. Numai bogaţii
de cătră o nobilime ereditară, basată numai

5
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puteau intra in magistraturi ; pentru că magistratul era dator să facă
o mulţime de cheltuieli din averea sa. Dar această aristocrație se preînoia. din timp in timp ; pentru: că averea era mai cu samă mobilă.
Cu

toate

aceste

unele-familii

strălucite

au fost

multă

vreme in frun-

tea statului cartagines; cum au fost d. e. familiile Magon, Hannon,
Barca, etc. Aceste se intemeiau nu numai pe nemărginita lor avere;

dar și pe virtuțile cetăţeneşti și pe talentele membrilor lor.

Republica era cârmuită de cătră Sufeți cari erau

aleși

dintre

familiile mari, pintre membrii influenţi ai Senatului. Această alegere
era intărită de cătră popor. Suffeţii aveau mare influință şi autoritate.

intreaga

administraţie

civilă

era

in mânile

lor ; ei presidau Senatul Şi

- diriguiau -deliberările lui. Nu ştim positiv cât timp ţinea
poate că erau numiţi pe viață, Coimandaţii armatelor
„cătră Senat; dar alegerea, se ratifica de cătră, popor ;
şi permitea a aclama pe un general ; dar aceşta nu
lua.
ce

poporul

nu

aproba

alegerea armatei.

de armată erau trimiși câți-va
pau

cu

Pe

lingă

funcțiunelor
a ;
erau numiţi de
une ori armata.
comanda, pănă

fie care

membri ai Senatului.

comandant

Aceștia se ocu-

trebile publice ; incheiau sau desfăceau ahanţele
; observau pur-

tarea generalului ; dar ] lăsau stăpân absolut peste
operaţiunile.
militare. De multe ori, generalii plătiau cu viaţa greșelile
sau insuccesul

intreprinderilor lor.

i

Mai pre sus de cât Suiffeţii era Senatul, o adunare
permanentă
“alcătuită din bogaţi. Senatul avea in mâna
sa inalta direcțiune a tre-

„bilor

publice.

El se alcătuia

din

fie care trib. Senatul se ocupa
_primia

pe ambasadori

; discuta

trei sute

de

mai cu-samă

membri,

câte o sută din

cu afacerile esterne el

asupra tutulor cestiunilor ; decidea: res-

boiul şi pacea ; cu toate că, de formă,
une ori poporul intăria hotărirea luată de cătră Senat. Un comitet
de trei-zeci de membri pregătia cestiunile;

le discuta și le esamina

mai

inainte

dă

a le aduce ina-

intea Senatului. Un Consiliu de. Zece, ales
de cătră_ Senat din mijlocul
seu, controla actele Suifeţilor şi privighia
intreaga administraţie. Cu
timpul, toată autoritatea se concentr
ează in mânile acestui Consiliu;
iar Suffeţii remân numai cu
numel e. Mai târziu, se creă un Consiliu:
de O Sută, un feliu de tribunal
s uprem, care | era insăreinacu
t poliţia
statului ; judecape magistra
ți, pe generali şi pe Suffeţi.
Aces
t Consiliu

şi luă dreptul a decide in ioat
e trebile. cele mai importante.
In Adunar

ea Popor ului intrau numai
acei cetățeni cari aveau des- .

|

ATA
a
tulă avere pentru a merita drepturile politice. Aceasţă Adunare hotăria in neințelegerile dintre Senat, Comitete şi Suffeţi. Ea nu avea.
dreptul să discute cestiunile ce i se puneau inainte ; putea numai să
le aprobe sau să le respingă ; nu avea dreptul, de inițiativă,
Cu timpul s'a format un partit popular care plănuia să introducă democraţia ; dar nu a putut indeplini revolutiunea ce medita. In
-loe de a inbunătăţi starea lucrurilor, acest partit aduse căderea republicei ; pentru că provoacă certe şi lupte lăuntrice.
Alăturea cu corpurile constituite ale Statului mai erau in Cartagena o muliime

de

buri, care aveau mare

clu-

feliu de

un

de cetăţeni,

regulate

intruniri

influință asupra trebilor publice.

Cartagena tracta cu mare asprime pe popoarele supuse ; le su-.
pubea la imposite grele; numia guvernatori fără milă. De aceia şi ele
erau pururea gata la revoltă. Ea era aspră faţă cu coloniile: nu le
permitea să facă. comerţ. Popor ocupat numai cu comerțul, Cartagi-“

nesii nu se ocupau cu meseria armelor. Erau foarte puţini Cartaginesi în armată, care se alcătuia din contingentele popoarelor tributare
şi, mai

cu samă,

din

din mercenari

Spania

princi-

Puterea

şi Galia.

pală a armatelor consta in cavaleria uşoară, recrutată pintre Africanii
nomazi ; Numizii. erau vestiți cavaleri. Ei intrebuințauşi elefanți in
resboiu.
Religiunea

«Baal

cel

Cartagenei

arzător»,

preună cu Esnun.

Tanith

Melhart

era

ca

«zeița

şi a Fenicienilor.

cerească»

era de asemine

Baal- Hammon .

formau

adorat.

foarte

im-

o triadă

fie-care

In

an se trimitea o ambasadă la Tir la templul lui Melkart cu dejma din
- prăzile făcute. Religiunea Grecilor a influențat, mai târziu, asupra
Cartaginesilor. S'au ridicat un templu lui Appollon; sau luat obiceiul
a se trimite ambasade la Delfi şi după desastrul din Sicilia au inceput a fi adorate

Demeter şi Persefone.

Preuţii

erau recrutaţi din

fa=

miliile de frunte, mai ales dintre fiii Suffeţilor.
Cultul. era grozav, ca şi in Fenicia ; in fie care an, și mai ales
in timpuri de nenorocire publică, se jertfiau copii aruncându-se in
gura

zeului

Moloch,

representat

prin un taur

de aramă

inroșit in foc.

Aceste ceremonii grozave au ținut in Cartagena pănă in Sec.
Chr. Numai

II

d.. -

Creștinismul le a putut desrădăcina.

- = Comerțul se făceă numai prin schimb ; toemai prin viacul IV au

inceput a avea

monetă, Industria Cartagenei . era

foarte

infloritoare+

12
„Cartagena era foarte geloasă de industria şi de comerțul seu ; păstra
mare secret asupra, fabricațiunei deosebitelor articole ale industriei. și
asupra căilor comerţiale ; imprăştiia fel de fel de vorbe asupra greu“tăţilor navigațiunei ; ucideau fără milă pe cei cari se incercau a le
afla, și, in așemine, imprejurări, ajungeau pănă la eroism.
.
Agricultura era foarte desvoliată. Cei mai insemnați barbați considerau ca o onoare a fi agricultori. Ei ajunseseră la o adevarată
ştiinţă agricolă. După căderea Cartagenei, Africa a ajuns grănarul Romei.
„Ei aveau o Literatură foarte bogată, care consta mai cu samă
in lucrări de ştiinţă ; dar toate operile lor au pierit când s'a cuprins
cetatea de cătră Romani, sau au fost date deosebiților principi din
Africa, aliați ai Romanilor, Aceştia au făcut escepție numai pentru
vestita: operă a lui Magnn asupra agriculturei și economiei
rurale. Aceasta

operă

a fost tradusă

agrotomii romani.

Nu

grafice, care erau

foarte

in latineşte şi era

prețioase;

s'au nimicit

cărțile lor de Istorie.
In Arte ei au făcut puţine progrese.
Cartagenei,
artişti

greci.

cele mai

foarte lăudată de cătră

ni s'a păstrat nimic din. documentele lor

insemnate

monumente

de asemine “şi

Chiar in timpul
au

geotoate

strălucirei

fost ridicate de

cătră

PALESTINA
$. 1. Geografia

Palestinei.

Palestina se află in basenul

î
Originile.-

mărei Moarte şi face parte din Sy-

ă-zi cu deşertul;
ria. Ea se mărginește la răsărit şi la “meaz
le Anti-Liban sau
cu marea, Mediterană ; la nord cu munte

la apus
Hermon

a. Mantele Liban nu a
şi cu Libanul prin care se desparte de Fenici
ei se folosiau de mifost sub stăpânirea, Israeliţilor ; cu toate aceste
inalt a acestui munte este
nunatele sale păduri de cedri. Viriul cel mai
le sale sunt foarte rodi- acoperit de omete vecinice; pe când coaste
Ceia ce a făcut pe un
toare , văile inse sunt foarte arse de soare.
pe cap, toamna pe umere
poet. arab să zică că Libanul poartă iarna
acopere picioarele. Antii
şi primăvara pe genunchi, pe când vara
o linie paralelă cu LibaLibanul sa numit astfel pentru că formează

se intinde mai mult ramure
nul. Din aceste două lanţuri de munţi
aceste se insamnă Carmecare acopăr aproape toată Palestina. Intre
ata sa rodnicie, despărțit de - Iul vestit prin viile sale şi prin minun
Mageddo, atât de vestită in
munții Amoreilor prin celebra strimtoare

mai suni Taborul, elboe,
istoria lumei vechi. Alte piscuri insemnate
Hermon pleacă munţii Ga»
Garizim, Golgotha, Sion, Morea, etc. Din
Moarte. Aice se insamnă
laad cari inchid, spre resărit, basenul mărei
muntele Nebo.
me de ape dintre care
Intre aceste lanţuri de munți curg o mulţi
EI isvoreşte din Hermon,
numai Jordanul merită numele de fluviu.
Moartă, după ce a trecut
curge spre mează zi şi se varsă in marea
şi marea iberiadei sau a
prin lacul Genizaretului care se numește
”
|
Gal"unei.
pe unele locuri ; apele sale cuadincă
toarte
e
Moartea Moartă
de magnesie, sodă și calciu ; şi din
prind o cantitate enormă de sulfat
şi de groase că furtunile cele mai
pricina aceasta sunt aşa de grele
.

-
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mari

nu pot produce

nici

un

val;

samână intru

câtva

cu unţul de

a zis un mare

poet «munți

Jerin şi in ele nu pot trăi pești. Din ele se evaporează nişte
gazuri aşa.
de vătămătoare că și paserile care sbor pe deasupra
cad inăduşite,
De aceea domneşte in acele locuri o tăcere de moarte;
natura e absolut stearpă ; pe ţermuri sunt numai stânci de sare
şi de smoală,
|
Unele părți din Palestina, sunt foarte
useate şi seci? aşa sunt.
imprejurimile mărei
Moarte, termurile Mediteranei unde numai aclivi„tatea comerțială au putut intemeia câteva porturi,
câmpiile vecine cu
deșertul.

Imprejurimile

Ierusalimului

sunt,

fără umbră, văi fără apă, pământ fără verdeață,
stânci fără groază
şi fără măreție». Cu toate acestea, in valea Iordanului
sunt şi unele

"locuri foarte roditoare și nu de geaba i ziceau Ebreii
pământ «din care
curge

laptele și mierea.»
E
Când au venit Chananeii pe aceste locuri țara
era locuită de cătră:
popoare pe care ei le au esterminat.
Insemnătatea istorică a acestei regiuni se incepe
de când s'au
așezat aice Ebreii.
=
Sa
„Acest popor-are o insemnătate deosebită in istoria
omenirei. El
& singurul popor din anticitate care-trăiește
pănă in ziua de astăzi;
iar cartea sa religioasă, Biblia, formează temelia
pe care s'au clădit cele .
două religiuni monotheiste : Mosaismul şi
Creștinismul, Această Carte
prin

au

escelință a fost tradusă sin toate limbile;
nenumărați comenta tor

cercetat'o din toate punctele de vedere ;
biserica creştină

sideră

ca o carte inspirată,

şi istoria acestui popor

o con-

se invață ca o B-

torie Sacră,
.
Di
Cum că poporul ebreu crede că e poporul
ales a lui D-zeu ; această e foarte natural. Ştim că toate popoarele
din lumea vechiă au cre-

zut

tot aşa;

cum

că biserica

creștină crede

că

Biblia,

e o carte

inspirată ; aceasta e foarte logic. "Temelia
religiunei trebuie să stea pe baze
neclătite.
Dar știința

este

datoare

să

caute

ca

adevărul' să

fie dovedit
prin metoadele ştiinţifice și Istoria
admite ca sigure numai acele fapte
şi evenimente care se pot proba.
Ea consideră deci Biblia . ca pe-un
document istoric foarte important
dar "și reservă dreptul a se pronunța
asupra ei. Considerată din.acest
punct de vedere, Biblia remâne
un
monument istoric, foarte venerabil
negreşit, dar care nu poate fi
luat
așa Cum este ;

pentru că multe greutăţi și nedumeriri
ni. presintă ea. -

Sunt unele date suspecte,

afirmări

indoielnice,

legende

și potriviti;..
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fapte

sunt

sigure

egiptene

numai

ori assiriene.

-

acele care s& dovedesc şi prin inseripțiunile
Este drept inse,ecă deseoperirile nouă intăresc-

din ce in ce mai mult afirmările Bibliei.
meu

«Părintele

era un

-

”

|

Aramean nomad ; el s'a pogorât in Egipt

cu putini oameni şi s'a aşezat in acea fară; acolo au ajuns ei o. națiune mare, puternică şi numeroasă. Egiptenii ne au. chinuit și ne au
apăsat, şi ne au supus la o grea robie. Noi am strigat la Iahveh,
D-zeul părinţilor nostrii. Iahveh a auzit rugăciunea, noastră ; el a: văzut apăsarea noastră, necazurile și nenorocirile noastre. Iahveh ne a

din Egipt cu mâna

făcut 'să ieşim

groază,

multă

<u

semne

sa tare

și cu brațul seu puternic,

El ne

a condus in acest loc (țara

şi minuni.

Chanaan) şi ni a dat această țară, unde curge laptele şi mierea.» A-.
ceste sunt cuvintele pe care trebuie să le rostiască Israelitul când *şi
ofranda

depune

inaintea

altarului

E un resumat

lui Iahveh.

despre tot ce ştiiau Ebreii relativ la inceputurile
inceputuri

Aceste

sunt cuprinse

in o

complect

naţiunei lor.

mulţime

de legende,

care

in fond au mult adevăr.
Intre Semiţii cari rătăciau cu turmele lor prin Chaldeia, era 0
familie care avea in fruntea sa pe Phare. Această familie a părăsite
cetatea Ur și sa așezat pe malul stâng al Eufratelui şi a locuit cât
va

lingă Harran.

timp

După scurtă

vreme

a

trecut

Eufratele

a

şi

străbătut intreaga Syrie de la nord spre sud. Atunci aceşti Semiţi au
luat numele de Ehrei, adică oameni veniți de dincolo de fluviu. Mult

păstoria ŞI Î“4imp ei şi au continuat viaţa nomadă, ocupându-se cu
printre |
seminţii
multe.
la
mulțindu-se foarte ; aşa că au dat naştere

care erau Moabiţii şi Ammoniţii, dincolo de Iordan ; Edomiţii pe marginile -desertului Arabiei ; Ebrei, propriu zişi in țara Chanaan. Aceştia cunoșteau drept părinte al lor pe Abraham, sub care au ajuns
pănă la fruntariile Egiptului, Fi au mai luat numele de Fii a lui Israel
si după ce au umblat multă vreme cu turmele lor prin ţara Chanaan,
de
s'au pogorât în Egipt, pe timpul când această țară era stăpânită
cătră

Hicesoși.

Bine primiţi de cătră acesti stăpâni ai Fsiptului, pe care

popor foarte
"1 apărau in contra bandelor prădătoare ale deș ertul
E.egiptene.
pacinic; ei au trăit bine în tot timpul inflorirei put
giptenii i au lasat in pace, chiar după alungarea Hiesoşilor. Dar când
Faraonii

au

inceput a şi pierde

posesiunile lor din Asia ; când

ma păcei incheiate de cătră Ramses II cu Hittiţii,

regii

in ur-

nu

egipteni
Lă
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mai-au prisonieri pentru clădirea monumentelor lor ; atunci fii lui
- Israel au inceput a fi persecutați.
.
|
Ei au fost supuși la munci grele; i au pus să facă cărâmizi pentru cetățile şi mânumentele inăltate in acel timp; i au cbinuit in tot
feliul ; aşa că, tradițiunea ebraică sustinea că erau ameninţaţi cu o
complectă distrugere *). Nu li au remas altă ceva de făcut, de cât să.

părăsiască această țară de chinuri și, după mulţi ani de robie, ei au
părăsit Egiptul sub conducerea lui Moisi. leșirea Ebreilor din Egipt
esie

povestită de Biblie şi e insoțită de o mulțime de minuni. Faptul
positiv este că ei au ieşit din Egipt sub conducerea lui Moisi. Per-

sonalitatea acestui mare barbat nu poate fi pusă in discuțiune. Dar
in ceia ce priveşte timpul când s'a făcut acest Fod, nu 7] putem determina

cu precisiune. Unii

istorici susțin

că

acuvasta

s'a intîmplat pe

timpul lui Menaftah.

Această părere nu se poate admite. Sub acest rege,

Egiptenii

o victorie

capataseră

strălucită

asupna

barbarilor

cari inva-

daseră in Egipt ; marele Faraon și concentrase toate fortele sale ; “și
ar fi fost peste putință ca tocmai atunci să fi putut ieși din Egipt o
populațiune așa de necesară Egiptului pentru muncile publice. Mult
mai potrivită a fost epoca ce urmează după Seti IL. Atunci Egiptul e
ameninţat

in propria

sa

esistenţă ; in lăuntru sunt numai certe şi lupte

interne ; atunci a, putut foarte bine ca această turmă de sclavi să. părăsiască Egiptul, fără ca Faraonul să se incerce a i impedica ; - cu
toate că tradițiunea povestia că Ebreii au trecut prin marea Roşie și
că armata egipteană s'a inecat in marea. *%)
_
*)

«Și li au pus

lor ispravnici

de lucruri,

ca să i necăjiască pre

ei cu lucruri ; şi au zidit cetăți tari lui Faraon, Pithomul și Ramesul, și Onul care este Iliupolis. Și cu cât mai mult
i smeria
cu atât mai mult se imulţia, şi se intăria foarie, şi se scârbia pre ei,
Egiptenii de fiii lui Israil. Şi asupria Egiptenii pre fiii lui Israil
cu sila.
Și
le chinuia

viata lor cu

lucruri

grele,

cu lutul, si

cu

cărăwmidăria,

și cu toate lucrurile cele din câmpuri, cu toate lucrurile
cu
pre robi cu sila i asupria -pre ei.> (Exodul, LI, 11—15).

care

ca

&*) Atunci au cântat Moisi şi fiii lui Israi] cântarea aceasta.
lui
D-zeu ȘI au grăit zicând: Să cântăm Domnului că cu mărire
s'au mărit ; pre cal şi pre călăreț au aruncat in mare ; ajutor şi
acoperitor

sau
pre

făcut mie spre mântuire.

el; D-zeul

sfarmă

părintelui

resboaiele, Domn

Acesta este D-zeul

meu,

numele

şi "1 voiu inălța

ui.

Carăle lui

meu, şi "1 voiu mări

pre

el. Domnul

Faraon

şi

cel ce

puterea.

lui au aruncat in mare ; pre cei alți călăreți căpitani i au afundat
in
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După ce au scapat din Egipt, Moisi au condus pe Ebrei in peninsula Sinai. Aice se cunoaşte direcțiunea inteligentă a unui -om su-

perior. Erau căi sigure care legau Egiptul cu țara Chanaan
mergeau

apuca

Israeliţii.

Dar

poporul

scapat

din

pe aceste căi ; pentru că ar fi dat in drumul

puternice

ocupate

de garnisoane

egiptene,

spre

care

robia Egiptenilor nu putea
sau

sar

seu peste

cetăţi

fi intâlnit cu

bar-

barii cari se aruncau asupra Egiptului. Infundaţi inse în deşertul. din
peninsula Sinai, ei puteau aştepta in linişte desfăşurarea evenimentelor
ulterioare. De sigur că au stat multă vreme in acest deșert pentru
că victoriile lui Ramses II i opriau a se gândi chiar la cucerirea unor ieri care atîrnau de puternicul monareh. egiptean. 'Trebuiau, “prin
urmare, să aştepte o nouă slăbire a Egiptului și, in acelaş timp, slă-

birea şi a, popoarelor
atâtea lupte

dintre

Chananeie ; ceia ce şi trebuia să urmeze

Egipteni

şi popoarele

Petrecerea Israeliţilor in peninsula

după

din Syria.

Sinai a avut mare importanţă

in desvoltarea lor istorică. Ei au intrat in legături de prietinie cu Keniții, Edomiţii şi Madianiţii ; aici au inceput a formă un singur popor;
pentru că pănă atunci alcătuiau mai multe grupuri deosebite. Tradiţiu-

nea zice că era două-spre-zece seminţii,
lui lacob, nepotul lui Abraham ; aice au
in

cele

zece

porunci,

scrise

de

insuși

după cei doi-spre-zece fii a
capatat ei Legea, cuprinsă
lahveh

pe

două

table

şi

date lui Moisi. Amintirea acelei epoce a remas in tot da una prețioasă in Israel; muntele Sinai a remas pentru tot da una muntele
sfint, reşedinţa lui Iahveh, pururea gata a se arunca in ajutorul poporului seu in ziua primejdiei. Tradiţiunea spune că Ebreii au rătăcit

prin desert in timp de patru-zeci de ani, pentru ca nici unul din cei ieșiţi
din Egipt

să nu poată intra in ţara Chanaan ; pentru

că in Pământul

Jăgăduinței nu putea intra nici unul din cei cari adoraseră in Egipt
zei mincinoşi. În pământul dăruit de cățră D-zeu poporului seu ales
nu

aveau

marea

să se

aşeze

de cât oameni

crescuțiin dragostea

Roșie. Cu marea i au acoperit pre ei: afundatu-s'au

și in frica

intru a-

adinc ca o piatră... Trimis-ai mânia ta şi i ai mâncat pre dinşii ca
pre o trestie ; și prin duhul mâniei tale s'au impăriit apa ; inchiega-

tu-s'au ca un părete apele, inchiegatu-s'au și valurile in mijlocul mărei.... Cine este
ţie, mărit intru

dul, XV,

asemene tie intru D-zei, Doamne ? Cine este asemene
sfinți, minunat intru mărire, făcând minuni ? (Ex0-

1—11).
12
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„lui, vrednici de misiunea

ce li se insemna : a păstra neatinsă credinta

intrun singur D-zeu in mijlocul idolatriei

de

care

era

plină

lumea

vechiă, Nici chiar marele Moisi nu a putut intra in tara Chanaan.
E! a putut vedea numai de departe, de pe muntele Nebo, pământul
| promis.
“După o petrecere indelungată in deșert, Ebreii se indreptează spre
tara Chanaan, sub conducerea lui Iosua. Unele familii (numite mai pe
urmă triburile lui Juda şi Simeon) s'au indreptat spre nord și s'au aşezat

nu

departe

de Hebron.

Grosul

națiunei

a

apucat

pe

versanul

sudie al mărei Moarte şi a intrat in țara Galaad, care era foarte roditoare. Cu timpul s'a cuprins şi regiunea de la apusul Iordanului.
Tradiţiunea descrie cuprinderea țerei Chanaan ca pe o cucerire repede și fără. milă, intreprinsă prin ordinul lui Iahveh. Resboiu de moarte
in contra Chananeilor, distrugerea complectă a celor niecredincioşi,
destrucțiunea cetăților, așezărilor şi chiar a sădirilor făcute de cătră
ei: acesta era ordinul lui Iahveh, Sabaoth «zeul armatelor. > Ast-tel că
aşezarea Ebreilor in țara Chanaan ar fi asemine unei invasiuni de barbari cari n'au

lasat nimica in picioare in urma lor. Această povestire s'a

tăcut mult mai târziu şi scopul ei a fost câ să se sape o prapastie intre
Israeliți şi cele alte populaţiuni. In realitate lucrul s'a petrecut cu totul alt-fel. Nici vorbă nu poate fi de victorii câștigate asupra Chananeilor

sau

de

o cucerire

repede.

Aşezarea

Ebreilor

s'a făcut treptat

și cu incetul. Ei s'au furişat pe nesimţite, ca păstori sau hoţi, şi când
sau văzut in număr mare, au apucat fără de veste pe vechii locuitori ;
i au alungat, supus sau absorbit. Dar in partea apusană a Iordanului
au

dat

peste

naţiuni cu totul

superioare lor,

cu cetăţi

puternice,

ar-

mătură grea, cară de fier; națiuni care luptaseră sute de
ani in COntra Faraonilor. Faţă cu aceste populațiuni, Ebreii au fost nevoiţi
să
fie domoli ; să se mulțemiască a și face un loc pe intinsele
câmpii
nelocuite,

fără a se atinge de cetăţi,

care remaseră

independente ca şi

in trecut, Ast-fel Israeliţii n'au putut cuprinde regiunea de
pe ţermul
mărei ; Chananeii au remas stăpâni peste cetăţile din
interior, și noii

veniți sunt impărțiți in trei grupe, despărțite prin
populațiuni
lor. Aceasta era, starea Palestinei după așezarea
Israeliţilor.

rivale

Era de nevoie ca să se facă fusiunea celor” două
rase ; să ajungă
-

la unitate

de limbă ; să se deprindă

Ebreii cu

viața

sedentară ; să se

facă apropierea, și pe calea religioasă, intre
aceste popoare dușmane ;

,
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şi, in definitiv, să se eonstituiască o naționalitate ebraică ; pentru că,
intrunite numai intrun singur scop : cucerirea țerei Chanaan, deose-

bitele triburi trăiau in duşmănie unele cu altele. Erau lupte cu cei de
alt neam ; dar erau și mai multe lupte lăuntrice. Această perioadă de
formațiune şi de organisare a naţionalităţi ebraice este cunoscută sub
numele de Fpoca Judecătorilor, epoca eroică a poporului ebreu. Situațiunea era foarte critică. Ebreii erau in lupte lăuntrice ;. unitatea
religioasă era in primejdie ; pentru că mulți incepuseră a adora zeii
chananei ; popoarele dușmane căutau să se folosiască de certele lăuntrice ; și o primejdie nouă se arătase la miază zi. Filistinii, așezari la
sudul Feniciei cu permisiunea lui Ramses III, se amestecară cu vechii
locuitori ; primiră limba, și religia acestora și alcătuiră un popor” puternic, format din două clase : populară, care cuprindea pe vechii l0<uitori, şi aristocrația, compusă din noii veniţi. Ei intemeiară cinci
principate,
importanță

puse

sub stiprematția celui din Gaza, şi ajunseră la inare
militară şi comerţială. Filistinii bătură in mai multe rin-

pe Israeliţi ; puseră garnişoane in mai multe cetăţi ale lor; i opriră
a avea. meşteri pentru lucrarea fierului şi ajunseră stăpâni
anătate din Israel%). Mintuirea nu putea veni de cât numai

peste jude la Iah-

veh. Acesta în vreme de grea cumpănă, li ridică Judecători.
La, vremi grele se ridica un barbat superior prin curajul și inteligența sa. Acest

om avea putere

să intruniască, pentru

un moment,

pe toate triburile şi să scape pe Israel. Fiind că nici vorbă nu putea
fi de o conştiinţă naţională, această intrunire nu se putea face decât
numai in numele lui lahveh, zeul particular a lui Israel. Dar cum inceta, primejdia,
*) Și sau

vechia
mâniiat

neunire

apărea

cu iuțime

din nou ; triburile

Domnul

asupra

se desfăceau

lui Israil, şi i

au

dat pre ei in mâna prădătorilor, cari i au prins pre ei; şi i au vindut vrajmaşilor lor prin prejur, şi nu au putut sta inprotiva vrăjmaşilor săi intru toate in carele mergea. Ci ori unde au vrut să meargă,
mâna Domnului era preste ei spre rău, precum au grăit Domnul,
şi
precum s'au jurat lor Domnul, și i au necăjit pre ei foarte... Şi câni
li au ridicat lor Domnul judecător, era Domnul cu judecătorul și i

nântuia pre ei din mâna vrajmaşilor lor in toate zilele judecătorului ;
că se făcea milă Domnului de suspinul lor cel de cătră faţa, celor ce
i incunjura,și i necăţia pre ei. Și au fost, după ce muria judecătorul,
se intorcea, şi cu mult făcea mai mari rele de cât părinții lor, mergând după. d-zei străini, slujindu-Je lor, şi inchinându-se ler. na au
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şi cădeau, din nou, sub puterea dușmanilor %), Tradițiunea ni a conservat numele câtor va din aceşti „Judecători ; dar este foarte greu a.
deosebi faptele in adevăr istorice indeplinite de cătră er. Cel de pe urmă dintre dinşii, Samuzl,e in adevăr o figură istorică. Pe timpul lui
„sa, intimplat un mare eveniment: întemeierea” regalității. Cu acest e
veniment se incepe și istoria cu totul sigură'a Ebreilor.
|
|

$. 2.
Samuel

Istoria

«a fost judecător

Israeliţilor.

in Israel in toată

viața sa.

El mergea

in fie care an de făcea o călătorie in Bethel, Guilgal, Mispa, şi judeca
pe Israel in toate aceste locuri. Apoi el se intorcea la „Rama, unde
era

casa

sa, și acolo judeca

pe Israel.

Tot Israelul,

de la Dan pănă la

Beer-Seba, cunoscu că Samuel era pus profet a lui Iahveh.» EI era
prin: urmare judecător şi profet ; judeca pe Israel dar spunea şi unde
sunt asinele lui Kis, tatăl lui Saul. Samuel guverna in numele lui

D-zeu. Dar față cu puterea duşmanilor, și mai ales a Filistinilor,

E-

breii incep a intelege necesitatea unității naţionale şi a unei
institu:
țiuni, independentă
-de puterea preuţească. Ei cerură de .la Samue: ca
să li dea un hege. Acesta se opusecât va timp ; arătă Israeliţil
or toate

suferinţile ce vor indura de la un rege **) ; dar fu nevoit să. cedeze
și spuse poporului că lahveh, intru mânia sa, i va da un
rege. El unse
pe Saul.
părășit isvodirile

18, 19),
”

sale, și căile

*) Și au auzit

sale cele năsălnice.

(Judecători,

|

Eli glasul

strigării şi au

zis:

II, 14,

Aa

ce este

glasul strigării aceștia ? şi grăbind omul au intrat, și au spus lui
Eli. Si Eli era.
de nouăzeci şi opt de ani, şi ochii lui se intune
au zis Eli oamenilor celor ce vra lingă el: ce case, şi nu vedea.Si
este glasul sunetului aceluia ? Și grăbind omul au venit la Eli, și
au zis lui: eu sunt cel
ce vin din tabâră, şi eu am fugit din resboi
u astăzi
ce lucru sau făcut, fiule ? Și respunzind pruncul au ; şi au zis Eli:
zis: fugit-au Israel de la fata celor de alt neam şi sau
făcut bătaie mare in horod,
Și amindoi fiii ăi au

murit, și sicriul lui D-zeu

când i au pomenit de sicriul lui D-zeu, au căzut sau luat. Și au fost
din scaun indărăpt.
țiindu-se de ușă, și Sau rupt spinarea
lui, şi au murit; că era om
bătrân ȘI greu. (|, Samuel, IV, 14—20
),
rele

**) Și au zis lor Samuel:

va

impărăți

preste

voi:

acesta este dreptul

pre fiii voştrii

ei în carăle sale, şi i va face: şie călăreț
i, şi

Impăratului,

va lua si i va

alergători

pune

inaintea

capre

ca-

În

a)

«După

cn

Perioda de Eunitate naţională,

ce sa ales Saul rege, el făcu in toate părțile resboiu tu- £5%2 £

tulor duşmanilor

sei, lui Moab, fiilor lui Ammon, lui Edom, regilor din 22 fa
“Isoba şi Filistinilor ; şi ori incotro se intorcea el, era invingător. EL şi
arătă puterea sa ; bătu pe Amalek şi liberă pe Israel din mâna celor cari
"| prădau.> Astfel descrie Biblia inceputul domniei celui intăiu rege

israelit. Din nenorocire, nu toate triburile recunoșteau nevoia

de uni-

tate naţională. Saul intimpină oposiţie in unele triburi, mai ales in
uda, cucerit de cătră Filistini şi aproape pierdut în mijlocul Chananeilor. Aceasta se dovedeşte chiar prin Biblie. In resboiul in contra
Ammoniţilor, Saul ridică o armată colosală : erau 300,000 din Israel,
şi 30,000 din Juda ; dar intrun resboiu in contra Yilistinilor de abia
poate ridica 3,000 de oameni, şi incă reu armaţi; pentru că aceştia
se ingrijiseră a nu lăsa in Israel nici fierari, nici lucrători de arme.

Cu toate aceste, sigur este că Saul a fost un rege energie.
mai

că a

fost

nevoit

să

şi intrebuințeze

Păcat nu-

o mare parte din energia sa in

luptele susținute in contra lui David, eroul tribului Juda și
tului intemeitor al puterei israelite. Acesta purtă mai multe

adevăra- Ze !* se
resboaie

cu

şi

Saul ; fu nevoit

a şi găsi adăpost

la duşmanii

lui Israel

para-

jisă mult acţiunea lui Saul. Când acesta a fost ucis intro luptă cu
Filistinii, David ”] plânse *) ; dar și mănținu pretenţiunea la tron.
rălor lui : şi va pune preste ei mai mari peste sute, şi preste mii, şi
să are arătura lui, şi să secere secerătura lui, şi să i culeagă culesul,
şi să i facă uneltele la carăle lui. Şi fetele voastre li va lua să i facă

ungătoare, şi de mâncare, şi pâne. Și țarinele voastre, şi maslinetul
vostru ?1 va lua şi ”] va da slugilor sale. Și sămănăturile voastre, și
iile voastre, le va zeciui, și va da famenilor săi, şi slugilor sale. Si
pre slugile, şi pre slujnicele voastre, şi boii voştri cei mai buni, și
asinii voştri va lua, şi iva zeciui la lucrurile sale. Și turmele voastre le va zeciui, şi voi veți fi lui robi. Și veţi striga in ziua aceia

de cătră fata Impăratului vosteu, pre care aţi ales vouă şi nu va auzi
pre voi Domnul D-zeu in zilele "acele,
4 Samuel, XII).

=)

Și

au

zis

David:

elInalţă

că voi v'ati ales vouă Impărat.

stilp

Israile

pentru

morţii

tăi,

<ari sau omorit intre cele inalte ale tale. Cum au căzut cei pulternici, nu povestiți in Geth, şi să nu vestiți la eșirile Ascalonului, ca nu
să se
cumva să se bucure fețele “celor de alt neam ; ca nu cumva
veseliască fețele celor netăiaţi imprejur. Munţii din Ghelboe, să nu se

pogoare rouă şi ploaie peste voi şi țarinilor celor de pirgă, că

acolo

-

-

-

“

-

„182

.

.

e:

După ce s'au sfîrşit luptele civile prin destrucțiunea casei lui Saul,
::: David se sui pe tron. Istoricii de pe urmă au crezut că toate triburile.
lau recunoscut de rege, chiar de la moartea lui “Saul %) E mare greşală a se admite aceasta ; pentru că luptele civile mai ținuseră incă şepte

ani. De acum inainte s'au stirșit eu vechiele divisiuni ; venise momentul in care toate triburile, strînse intr'un singur mănunchiu, aveau să.
formeze numai un corp. David cuprinse cetatea. Jebus și i dădu numele de Ievusalim. EI se aşeză pe muntele Sion ; intări Millo ; construi un palat de piatră şi de lemn de cedru, cu meșterii trimişi de
cătră Hiram, regele din Tir ; aduse in capitală Arca Alianţei, îm care
se pastrau tablele legei ; şi dădu ast-fel lui Israelşi nn centru religios.
Filistinii se deciseră a ataca pe noul rege mai inainte de a restabili el ordinea și a organisa armata. David i bătu şi i isgoni în
propriul lor teritoriu. El purtă o mulțime de lupte cu dînşii ; lupte in
care

se lupta

de a valma

cu

soldații

sei ; se-țineau

minte multe fapte

minunate de pe acele timpuri. Filistinii cerură pace. În curind apuse
şi puterea lor.
”
|
«Regatul lui David se lăţi foarte repede. Moab căzu mai intăi ,
două treimi din populațiune a fost măcelărită. Pe urmă fa bătut Zobah
care cucerise

Damascul

şi ameninţa

să

intruniască

toată

Syria intr'un

singur imperiu ; Idumeii sunt sdrobiţiși toată partea bărbătească a.
fost masacrată ; cetatea Eziongaber, pe țermul mărei "Roșie, a fost cu-

-prinsă. Autoritatea Ebreilor se intindea de la Oronte

pănă

la toren-”

sau lepădat pavăza celor tari ; pavăza lui Saul nu Sau sins
unt
de lemn. Din sângele celor răniţi, din săul celor tari, arcul luicu lonathan nu s'au intors deşert inapoi; şi sabia lui
deșartă.

Saul

şi lonathan,

Saul

nu

s'au invirit

cei iubiţi și frumoși, nedespărțit bine cuvioși

in viata lor, şi la moartea lor nu s'au despărtit ; de cât vulturii mai
ușori, de cât leii mai tari... Cum au căzut cei tari in mijlocul
resboiului ! Cum au căzut cei tari și au perit uneltele cele de resboiu,
»

(IL Samuel, 19—927).
*) Și s'au

adunat

tot Israilul

la David

a

in

Hevron

oasele tale și carnea ta sîntem noi. Și eri și alaltaeri,

impărat,

iu erai cel ce povățuai

tine: tu vei .paște pre norodul

pre Israil. Și

au

zicând:

când

zis

Eată

era Saul

Domnul

cătră

mieu Israil, şi tu vei fi povăţuitor peste

norodul mieu Israil. Și au venit toţi bătrânii lui Israil la Impăratulin
şi li au făcut

Hevron,

lop Împăratul

tea
ui, 40),şi au uns p pre David
ChroniDomnul
c. XII,
vid

David

legătură

in. Hevron

Imwărat
ne
împărat preste

inain-

tot israilu
i l (E
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tul Egiptului şi pănă la termurile mărei Roşie. Fenicia căuta alianţă,
_cu ei; unele state din Syria li plătia tribut. Dar acest regat era foarte
subred ; popoarele

cu toate că Ammoniţii au

la independenţă,

aspirau

fost cumplit pedepsiti. Se părea că Syria și a găsit stăpânul. Assirienii fiind mărginiţi dincolo de Eufrate şi slăbiti, şi Egiptul sleindu-şi forțele sale in luptele lăuntrice; ocasia ar fi fost minunată a intruni
intrun singur imperiu toate natiunile dintre Eufrate şi marea Roşie,
Dar Ebreii nu erau un popor militar; un cap energic i putea. însufleți

pentru

un

dar

moment;

ei

patiunile lor de agricultori şi nomazi, la

intorceau

indată

neintelegerile

lor

se

-ocu-

la

lăuntrice,

_ Prin urmare, nici vorbă nu poate fi de un Imperiu a lui David ; pentru că atunci ce numire am putea să dăm stăpânirei egiptene ori

assiriene ?»
Cai de pe urmă ani a lui David.au fost tristi, El avea o multime de femei ; de aice certe intre fiii de la aceste deosebite soții. Unul dintre aceştia, Absalom, se revoltă in contra părintelui seu ; dar
stil_revolta a fost inăduşită de cătră vrednicul general Joab, unul din
pii regatului lui David. Mult. mai serioasă a fost incercarea triburilor
că
de la nord care voiau să se desfacă din regat. David insuşi zicea
incerAceastă
<este ceva mai serios de cât pe timpul lui Absalom.»
care a fost sdrobită prin energia viteazului seu general Joab.
El

abdică in favoarea

fiului

seu

Salomon

după aceia, după! o domnie de patru-zeci
După regele energic- care a intemeiat
gele intelept menit a” organisa. Salomon,
a capatat de la Iahveh darul ințelepciunei

şi

muri,

câteva lun

şi unu de ani. 206
regatul, ajunse la tron refiul prea iubit a lui David,
cu care putea hotărî în pro-

grele; a fost un scriitor distins ; era vestit in lumea
indepariaţi voiau să "1 vadă şi să "| admire. Sub el
este pe
«Juda -și Israel erau foarte numeroși, asemine năsipului care
tumalul mărei. Ei mâncau, beau şi se veseliau. El domnia asupra

cesele cele mai
intreagă;. regi

tulor regatelor de la fluviul Eufrate pănă la tara Filistinilor și pănă
in
la fruntaria Egiptului ; ele i aduceau daruri şi au fost supuse lui
prejur.
tot timpul vieții sale. Și avea pace de toate părțile de prin
Juda

şi Israel,

de la Dan

pănă

la Beer-Seba,

trăiră in

care la umbra viei sale şi a smochinului seu, in tot
lomon>. Așa ni'l descriu scriitorii posteriori.
Din

nenorocire,

realitatea nu corespunde

siguranță,

timpul

lui

în totul cu laudele

fie

Sace

/

Up

Zane

ș

Ei
„E

.

paelae

Bodu

/

Aaa
N
/

teme

în pda
i sau adus. El s'a intărit
aceștia ea şi Joab, care
serva regatul moştenit de
rea de a lua in căsătorie
şi se intemeiă un regat a]

e fiare E “Ze

a

cete

Î8d

_-

Peacepăi

prea Ca

—
asta

„<

Ia

STEA,

pe tron ucigând pe toți protivnicii sei. Intre
n'a mai putut fi inlocuit. EL n'a putut conla părintele seu. A avut, ce i dreptul, onoape fiica lui Faraon ; dar Idumeia se revoltă
Damascului. Noroc că Moab şi Ammon au

remas liniștiți şi 'Lirul reinoi alianța cu Ebreii.
Cu toate aceste, el a
fost un administrator ințelept. A intemeiat mai multe cetăți ; a incunjurat Jerusalimul cu ziduri ; a construit palate, portice, ete. Toate a-

ceste inse cu mari greutăţi pentru popor. EL se folosi de imprejurarea
că

prin regatul seu treceau căile comerţiale care legau Egiptul cu
Chaldeia ; introduse o mulțime de monopoluri şi intră in relațiuni co-

merțiale cu țerile cele mai indepartate. Salomon intreprinse, impreună
cu Hiram, comerțul cu indepărtatul Ofir şi, cu meşterii trimisi de cătră acesta,

ridică Templul

din

lerusalim.

EL

așeză

Arca

Alianței

in

Sfinta Sfintelorşi aduse sacrificii lui Iahveh in mijlocul bucuriei generale. Acest templu era socotit de cătră Ebrei ca o minune artistică;
dar faţă cu monumentele din Egipt şi Chaldeia, era ca şi regatul Ebreu față cu acele mărețe imperii: un templu mic pentru un popor mic.
Departe de a fi «cel mai mare rege de pe faţa pământului prin
bogățiile și prin ințelepeiunea sa: Salomon este vinovat că a ingreuiai
pe popor cu biruri grele ; că a introdus la curtea sa desfrînarea şi cultul zeităților străine, ridicând mai multe capele pentru nenumăratele
sale femei idolatre ; și că a pregătit ast-feliu desfacerea regatului, cu
atâta greutate intemeiat. de cătră David.
De

boam
la nord

abia

muri

Salomon

şi indată

isbucni

o revoltă.

Fiul seu Ro-

fu recunoscut fără nici o oposiţie in Ierusalim ; dar triburile de
şi resărit, popoarele

supuse,

proclamară

de

rege pe Jeroboam.

Acesta, se ridicase sub Salomon ; fusese inse bătut și nevoit a fugi in

Egipt.

ve

ps

Data

aceasta

el isbuteşte ; fiind că

Roboam.

n'a

voit să

facă

nici o concesiune. Din contra, el respunse la cerer.:- poporului
că va
domni și mai grozav de cât părintele seu. Zece triburi aleseră
pe Jeroboam și fornară Regatul lui Israil ; pe când cele două
remase credincioase alcătuiră de acum inainte Regatul lui Juda
(929).
«David, soldat de aventură Și erou, e un adevărat
fundator de

„dinastie ; fațarnie,

crud și bun

pabil de devotament,
măreț,

desfrinat,

de petrecere;

de generositate şi căință.

pios, care

succede

dar brav, prevăzător, ca-

de ordinar

Salomon

e monarchul

intemeietorului

dinas-

1iei. Dacă

d

|

ca Pan

pot feat: Cs

fundat

n'au

A
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a.

paleta

a.

Pe.

pa

_

ni

Pa

—.

fate.

LE

A

E

Mi

_

.

—

Pat

nimic

durabil,

causa

este că n'au

cu care aveau

nul să recunoască bine natura poporului

nici

voit

u-

a face. Ebreii

; nu erau
nu erau o rasă resboinică şi David i indreptă spre reshoiu
vremi, spre conici marinari, nici constructori, nici aplecaţi, pe acele

spre intremerţ şi industrie, şi Salomon făcu flote, drumuri, se dădu
Egiptul
moment.
un
prinderi comerțiale. Intîmplarea păru a i favorisa

; David a putut câşşi Assiria erau slabe: Aram și Fenicia divisate
ă a Tirului - dădu
tiga bătălii şi a şi mări teritoriul ; alianța interesat
comeri şi de conde
sale
lui Salomon mijloace de a realisa planurile
Dar

strucțiuni.

regatul

pe

care

"1 intemeiaseră

cu

greutate

el a căzut fără
numai pe ei ; indată ce au dispărul ei,
a lucrurilor.»
fară nici un sbucium, prin singura forță
Cele. două

Regatul

Cât timp a

lui Israel

a fost mult
intemeie

mai

şi

vuiet

mai

Regate.

puternic

mai

ţinut el, acesta a avut numai

cu străinii. Jeroboam

răzima

se

multe

de cât a

lui

Juda.

o importanță secundară faţă

sanctuare

şi

un

to

sacerdotiu 7

acesta, rivalitatea politică adeosebit de cel din Jerusalim. Cu chipul
cultul rival era criminal. Cel
junse şi religioasă. Fie care susținea că
în două a fost invasiunea lui
mai insemnat eveniment după desfacerea

nse lerasalimul ; 7] prădă şi apoi
Sesonc, regele Egiptului. Acesta cupri
ii sei nu se mai incercară a €intră in regatul lui Israel; dar urmaş

asupra Palestinei.
sercita această supremație momentană
le şi neinţelegerile lăunLuptele dintre cele două regate ; crime
, Heghemonia asupra Syriei trecu
trice, slăbiră cu totul poporul ebreu
fi isbutit chiar să intemeieze
de la lerusalim la Damasc. Damascul ar
un imperiu

puternic,

Omwi unul
o localitate spre
dându-i numele
Damascului, el
regele

dacă nu

din regii lui
nord-vest de
de Samuria.
insură “e fiul

sar

fi ridicat

Israel, a fost
Sichem şi şi
Pentru ca să
seu Achab cu

'Lirului : prin această căsătorie

din nou Assirienii.

foarte insemnat. El alese pa,
aşeză acolo capitala sa,
se poată apăra in contra
Jezabela, fiica, lui Ithobaal, 7/e

el şi asigură alianţa Fenicienilor.

. Jezabela câştigă
Dar acest fapt avu consecinți foarte triste

o

foarte

Ea căpătă dreptul de a practica
mare influință asupra barbatului seu.
ŞI chananeie ; ridică temple şi
in libertate cultul zeităților teniciene
cre=
Astarte, pe când Achab. remânea
dumbrăvi sacre pentru baal şi
=

Ia
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dincios zeului naţional. Dar vechia credință că nu este alt D-zeu afară de Jahveh prinsese rădăcini puternice; Câţi-va profeţi din Israel
se ridicară in contra lui Baal, contra reginei care 1 adora, contra regelui care tolera acest cult. Mai cu samă profetul Elie se insemnă
prin

oposiția

sa violentă.

Achab

se ridică

cu

resboiu

lui din Damasc ; câștigă două, victorii insemnate
cantoanele,

care

fuseseră odinioară a

nia in lerusalim piosul rege dia

in contra

şi luă

rege-

inapoi

toate

lui Israel. Pe timpul acesta dom-

A

toată pietatea, sa şi ura in

contra culturilor străine, el inţelegea ce primejdie va amenința ţara
sa dacă va cădea regatul lui Israel. EI se uni'cu Achab; insură pe

fiul seu Joram cu Athalia, fiica lui Achab ; şi dădu acestuia ajutor:
în un nou resboiu in contra Damascului. Dar acest resboiu afost nenorocit. Achab căzu pe câmpul de luptă si Iosatat scăpă cu mare greutate la Ierusalim. Numai intervenirea Assirienilor scăpă pe Ebrei (850).
Profeţii nu iertaseră casei lui Omri, introducerea religiunilor străine. Eliseiu unse de rege pe Jehus Acesta ucise pe Joram ; lezabela
fu asvirlită pe fereastă din palat și 'şi sfărmă capul.
Toţi principii regali au fost uciși; adoratorii şi preutii lui Baal, intruniţi prin trădare in templu, au fost măcelăriți ; Jahveh remase singur stăpân. in
Israel, In acest timp, Athalia dă
în lerusalem, pe toţi membrii
familiei

lui losafat,

afară

de

micul

Joas,

care

scăpă

ascuns

fiind

de

cătră marele preut. După acest masacru, .ea puse mâna pe putere ; se
incunjură cu o gardă feniciană și introduse oficial religia lui Baal.
Dar N
partida. preuţilor era atot puternică. Athalia a fost ucisă; preuții
lui __
Baal de asemine. Sub Joas%'care era numai de şepte ani, preuţii
au :
pus mâna pe putere, Dar ei abuzară de autoritatea lor. Aceasta
făcu
pe Joas

să-i indepărteze,

pentru

care

faptă

el fu

ucis,

Atâtea nenorociri produseseră o foarte mare mișcare in spirite.
_Pe lângă aceasta, trebuie să mai adăogim foametea,
seceta, ciuma și
apropierea

fără de veste

două curente puternice.
e puternic,
lățurea

cu

acest

Atunei

se

nasc

Unia incep a se intreba, dacă

şi dacă nu

Fenicia, cari procurau

a .Assirienilor.

sunt

cu

mult

mai

puternici

intre

numai

Ebrei

Jahveh

zeii din Assiria

şi

lahveh

şi

atâta putere şi bogăție adoratorilor lor
? Dar a-

curent

era. cel naţional.

Numai

e D-zeu

Israel e poporul seu ales. Chiar nenorocirile
care au venit asupra E»
breilor sunt o dovadă despre a tot puternicia
sa. Israel e pedepsit,
pentru că șa abătut de la adevăraţa credință.
Mai mult incă. Au să
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D-zeu
mai fie suterinţi, şi suferinţi cumplite ; pentru că nu-i plac lui
capilor,

moliciunea

asprimea

lor cătră

cei slabi, superstițiile lor. %) Dar

nou Casa
Israel are să renască ; cei credincioşi vor vedea inflorind din

pi para

lui David.

so

triburile pas
Sub Jeroboam Il care domni patru zeci de ani, toate
ins
intrepr
s'au:
;
timp
fură intrunite sub autoritatea sa pentru cât-va
resboaie

Fenicia
raturei
ționale
operile
Pe

cu

cu
in contra vecinilor ; a inflorit din nou comerțul

succes

ea liteşi Egiptul. Epoca lui este insemnată şi pentru inflorir
nalegende
e
vechiel
religioase. Atunci au inceput a se aduna
Câteva din
şi religioase și a se pune in o ordine sistematică.
timp.
cuprinzind precepte morale sunt tot din acel
acea

vreme

Assirienii

deveniau

amenințători

pentru - popoa-

de cătră vecini, ceru £7! T
rele din Syria **). Ahas, regele ludei, amenințat
ruină regatul lui Israel
ajutorul Assirienilor. Peglat-pal-Assar veni. El
fu nevoit a plăti un tribi ut.
si ”] reduse la capitala sa. Regele lui Israel

PE

*) «Pentru

A)

fi

m se re- <».
aceia eată eu restorn de desuptul vostru precucel ce a- .
la
de
de trestie ; şi va peri fuga

stoarnă carul cel incarcat
sa ; şi cel resboinie nu va: mînaleargă ; şi cel tare nu va ținea tăria
şi cel iute cu picioarele sale
sta;
va
nu
l
tui sufletul său ; şi săgetătoru
Și va afla i-

ul său.
nu va scapa ; şi cel călăreț nu va miîntui suflet aceia, zice Domnul:..
ziua
in
goni
va
nima sa intru puternici ; cel gol
amiază zi, și lumina se va
Și va fi in ziua aceia, soarele va apune în serbătorile voastre intru
ce.
intoar
intuneca ziua pre pământ. Și voiu
; şi voiu pune preste tot
plângere ; şi toate cântările intru tînguire
şi] voiu pune pre el ca
mijlocul sac, şi preste tot capul pleşugire ;

zina durerei. lată vin zile, zice
plânsul celui iubit, şi pre cei cu el ca
nt ; nu foamete de pâne, nici
Domnul, şi voiu trimite foamete pre pămâ
lui D-zeu... Inse nu pănă |
tul
cuvin
sete de apă ; ci foamete de a auzi
a-voiu cortul lui David cel
in sfirşit voiu pierde casa lui Iacov... ridic
şi cele resturnaie ale
lui,
ale
e
căzut şi de nou voiu zidi cele căzut
|
).
(Amos
zidi».
voiu
7]
lui le voiu ridica, şi earăşi
umce
cel
iute,
şi
mar
cel.a
l
*%) «Eată eu ridic pre Chaldei, neamu
ri nu ale sale.

ă locașu
blă preste lătimile pământului, ca să moşteniasc lui va fi, şi luarea lui
ata
judec
dinsul
dintru
este;
at
lumin
şi
oșat
Infric
de cât păârdoșii caii lui, şi
dintru dinsul va ieşi. Şi vor sări mai tare
călăreţii lui, şi se vor
mai iuți de cât lupii Araviei ; şi vor incăleca
Perire
.

cel gata a mânca
porni de deparie, şi vor sbura ca vulturul
tivă cu fețele lor- din
impro
stând
veni,
va
oşi
dinci
asupra celor necre
aţi se va

prejmă + şi va aduna ca năsipul robimea.

destătă,

și tiranii de batjocură

vor

fi lui;

Și el intru

impăr

şi el de toată tăria va ride ;

şi va pune şant; și o va supune şie.» (Flabacuc). -
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i

a-ti
Așa. făcu

şi urmaşul

seu

Ozea

cătră Salmanassar.

Dar era văzută pri-

mejdia ce amenința pe Ebrei. Ozea făcu greşala a crede că va putea
fi ajutat de cătră regele Egiptului Sabaeon. Chiemat in Assiria, €l îu
aruncat in temniţă ; iar Samaria fu incunjurată de cătră Assirieni Și
cuprinsă pe timpul regelui Sargon. Cea mai mare parte din populalaţiune fu dusă in captivitate; puţini au scapat in regatul lui luda;

unia au

fugit tocmai în Egipta a ceas ue

7

mn

MA

Cu căderea Samariei s'a desființat regatul lui Idrael,

lahveh 'şi resbunase asupra lui Israel pentru că au părăsit. Căderea Samariei făcu o impresiune adâncă asupra tutulor popoarelor
de prin prejur ; şi mai cu samă asupra Ebreilor din lerusalim *). Regele
245 1& Heechias luă de consiliar pe profetul Jsaiiă **), care se ridicase cu
putere in contra lui Ahas ;. pentru că acesta chiemase pe Assirieni.
Ezechias se rescoală in contra Assirienilor. Cu toate că Sennacherib
intră in regatul lui Iuda şi '] pustie, profetul sfătui pe rege să resiste;
pentru că lahveh va scăpa pe poporul seu. Ceia ce s'a şi intimplat.
Sennacherib a pierdut mai toată armata sa in o campanie nesocotită
in contra Egiptului. Era văzută prin urmare atot puternicia, lui Iahveh.
Evlaviosul rege desființă Locurile Înalte ; distruse imaginile de care
era plin templul şi chiar şerpele de aramă ; şi proclamă pe. lahveh
de singurul zeu a lui Israel. Poporul inse tot regreta pe vechii zei;

căzut

*) «Vai cununei sumeţiei, năimiţii lui Efrem, floarea care
au
din mărirea virful muntelui celui gras ; cei ce se inbată fără de

vin. Eată tare şi grea este mânia Domnului, ca grindina ce cade jos,
care hu, are acoperemint, silnie cade ; ca mulţime de apă multă care
tirăşte tara pre pământ ; va face odihnă cu mânile; și cu picioarel
e
se va calca cununa sumeţiei, năimniții lui Efrem ; și va fi floarea, care

au căzut din nădejdea mărirei pre virful muntelui celui inalt ; ca
cel
ce aleargă inainte la smochin ; care văzindu-o, mai
inainte de ao
lua

în mână, polteşte să o inghiță.»
*%*)

«Văzutam

pre Domnul

(Isaia,

şezind

XX VIII,

pre scaun

1—4).

inalt

plină casa de mărirea lui. Şi serafimi sta imprejurul

unul, şi şese aripi

sfint, Domnul
zis:

mergi

la altul...

Și striga unul

Savaot, plin este tot pământul

şi zi norodului

acestuia,

cătră

altul:

inima

norodului

cu auzul veți auzi

acestuia ; şi cu urechile sale

ŞI

Cu

inima

(Isaia, VI).

să

ințeleagă,

să vază

și să

se

sfint,

de mărirea lui...

telege; şi uitându-vă vă veți uita şi nu veţi vedea;
se! 1 au inchis ; ca nu cumva

şi ridicat,

greu

şi

lui, şese aripi la

că
au

şi nu

s'au

sfint,

şi au
veţi

in-

ingroşat

auzit ; și: ochii

cu ochii, şi cu urechilesă auză

intoarcă,

și să i vindece pre ei.>

de aceia el are să fie pedepsit %).
trecătoare ; pentru

că,

din

ruine,

Dar

nenorocirea are să fie

va ieși

un nou

lerusalem,

numai

guvernat

de cătră un rege ideal, a căruia glorie se va intinde pretutindenea **).
După

incercarea

de

sub Manasses, pe timpul căruia: sad

reaciiune

deschiseră din nou altarele locale ; se introduseră din nou imaginile;
Baal și Astarte fură adoraţi din .nou pe Sion şi Isaia fu ucis; urmă la.
to
tron Josias, pe timpul căruia se indeplini opera lui Ezechias. Pe timpul
Caracestui rege, preutul Ifilkias făcu cunoscut că a găsit in templu
şi letea Legei. Atunci Josias convocă pe pătrânii norodului din Jjuda
preuti,
întreagă,
ea
populațiun
rusalim ; apoi se sui in templu, şi cu el
profeți, şi se cetiră cuvintele din Cartea Alianţei. In această Carte
numai in
sfintă se cuprindea : ca lui lahveh să i se aducă inchinare
lerusalem ; regele

să mediteze

legea

lui D-zeu

şi să o cetiască

în fie-

în Iahveh ;
care zi ; în timp de resboiu, să-și pună el nădejdea numai
ură de imoarsăracii, văduvele, sclavii erau puși sub protecţia divină;
te in contra

celor

de alt neam;

ameninţări

grozave

de nu

vor

re-

pre ea;
*) Iată Domnul va strica toată lumea ; și o va pustie
sa. Și
intriin
c
locuies
ce
cei
pre
risipi
va
şi va descoperi fața ei; şi
a ;
Doamn
ca
a
slujnic
şi
va îi norodul ca preutul ; şi sluga ca Domnul ;
cel
ca
ut,
imprum
dă
ce
cel
şi
vinde;
fi va cel ce cumpără ca cel ce
se
dator ; cu stricare
ce iea imprumut ; și cel dator ca acela cui este
pământul ; că gura
pierde
va
va strica pământul ; şi cu pierdere se
-va viia ; suspinaplânge
;
vinul
-va
Plânge
.
Domnului au grăit acestea
; ince-

timpanelor
vor toți cei ce şi veselia sufletul: Incetat'au veselia glasul alăutei. Și
'au
incetat
;
tilor
necura
tatau indărăpnicia, şi avutia
(Isaia, XXIV)...
vor remânea cetăți pustii ; şi case părăsite vor pieri. e Domnului, și
Muntel
arătat
apoi
=) Că va fi în zilele cele de.
mai pre sus de
Casa lui D-zeu pre virturile munţilor; şi se va inălta
Si vor merge neamuri
dealuri , şi vor veni la dinsul toate neamurile.
Domnului şi in Casa
e
Muntel
in
suim
ne
să
veniți
multe, şi vor zice:
si vom merge pre
sa,
D-zeului lui Iacov ; şi ne va spune nouă calea

din Ierusalim
dinsă ; că din Sion va ieşi legea, și cuvintul Domnului
Il).
(Isaia,
ați teVeseliţi-va ceriuri că au miluit D-zeu pre Israil ; irimbiț e cele
lemnel
toate
şi
dealuri
,
veselie
munţi
strigați
;
tului
meliile pămân
va mări... cel
dintr'insele ; că au isbăvit D-zeu pre lacov şi Israil se
ă-veți ; și
zidi-v
:
ludei
or
cetățil
şi
-vei,
ce zice lerusalimului : locuite
te-vei şi riurile ”
pustie:
lui
adincu
zice
ce
Cel
odrăsli.
vor
lui
pustiile
și toate voiele
tale le voiu usca ; cel ee zice lui Chir să inteleagă
casa mea cea
şi
vei:
zidi-te:
i
limulu
Ierusa
zice
ce
cel
;
mele va face
28).
sfintă o voiu întemeia (Isaia, XLAV, 23,

mâne

credincioşi

D-zeului

lui Israel.

*) După

aceasta

se

celebră

eu

mare pompă Paștele. Josias a murit in luptă in .contra lui Nechao
care aspira să cuprindă intreaga Syrie. Victoria lui Nabuchodonossor
ia Karkemis scăpă pe Ebrei de frica ce li o inspirase Faraonul egipte an
Dar

primejdia

era amânată

numai

pentru

un

scurt

timp.

Inte-

meierea Imperiului babilonean şi evenimentele intîmplate se părea că
dau dreptate celor cari susțineau că Iahveh e supărat că a rămas
numai cu un templu. Profetul Ieremia cât pe ce era să fie ucis pen:
tru
bai

ia
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că predicase

ruina

Ierusalemului.

Nu

credeau

că cetatea va fi cu-

prinsă. Aceasta inse s'a intimplat in 597. Nabuchodonossor lăsă nu"+ mai O umbră de putere lui Sedekias pe care ?] puse pe tron. Cu
toate că era pus de Nabuchodonossor, Sedekias făcu greşala a se
uni cu Egiptul, leremia sfătuia pe popur să nu creadă că intoarcerea
va fi așa de curând. Regele Babiloniei veni ; ucise pe fiii regelui și
pe toți magistrații ; iar lui Sedekias i scoase ochii. Cetatea fu arsă
(586) şi Ebreii duși in captivitate la Babilona; unde au stat şeptezeci
a
de ani.
La inceput erau ei foarte desnădăjduiţi, **) dar, mai pe urmă, au
inceput a urma poveţele profetului Ieremia ***) și, in definitiv, starea

tea

*) De fața mâniei lui cite va putea suferi; și cine va, sta inain-

iuțimei

sfărmat
ziua

mâniei

lui?

dinaintea lui. Bun

necazului.şi cunoaște

mânia
pre

**) «La riul Vavilonului,

am

adus

lui topeşte

este Domnul

noi aminte de Sion.

stăpâniri,

şi pietrile s'au

celor ce'] aşteaptă

cei ce se tem

de el. (Nahum,

acolo am șezut, şi am

In sălcii, in mijlocul

plâns

lui, am

pre

el in

1).

când ne
spânzurat:

organele noastre. Că acolo ne au intrebat pre noi cei ce ne au robit
pre noi cuvinte

de cântări,

şi cei ce ne au

dus

pre noi : cântare cân-

taţi nouă din cântările Sionului. Cum vom cânta cântarea Domnului
in pământ străin ? De te voiu uita, lerusalime, uitată să fie dreapta
mea. Să se lipiască gura mea de grumazul meu, de nu mi voiu aduce a-

minte de tine; de nu voiu pune inainte Ierusalimul ca intru inceputul veseliei mele,»
***) Aşa au zis Domnul D-zeul lui Israil preste instrăinarea,
care
o au instrăinat de la Ierusalim: Zidiţi case şi lăcuiţi
: şi sădiţi grădini,

ȘI mâncaţi rodurile lor ; și luați muieri ; şi naşteți feciori
luaţi fiilor voştri muieri şi fetele voastre le măritați ; si vă,și fete; şi
imulțiți şi

nu Vă inpulinați; și căutați pacea pământului, la care vam

instrăi-

nat pre voi ; și vă rugați pentru ei cătră Domnul; că intru pacea
lor
va fi pace vouă. Că așa a zis Domnul: să nu vă inşele pre
voi
proTOCu cel minciunoși cari sunt intre voi ; și să nu
vă, inșele” pre voi

|
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|

lor nu a fost aşa de tristă. Unia au ajuns la favoarea regelui, pre<um a fost Daniel. Ebreii din Babilona au cunoscut mai de aproape acest imperiu subred «colosul cu picioarele de lut» cum zicea profetul. Fi au inceput a urmări cu atențiune evenimentele contimpuzane şi au inteles indată folosul ce puteau trage din ridicarea Perşiior. De aceia, ei au salutat cu entusiasm victoriile lui Cirus. Indată
după cuprinderea Babilonei, acesta dădu un edict prin care permitea
intoarcerea in pământul

Ebreilor

părinţilor lor, sub conducerea lui /o-

robabel (536).
Cei intorşi in patrie au intimpinat mari greutăţi ; cu greu
putut

mai

aşeza,

ales din

pricina

Nu

Edomiţilor.

s'au
tri-

era intoarcerea

'“amfală prezisă de cătră profeți. Era greu de zidit Templul, mai ales
din lipsa de mijloace; pentru că mai toţi bogatii remăseserăin Babilona. Afară de aceasta Samaritenii li erau duşmani; fiind că nu li
se invoise a lua şi ei parte la reconstruirea Templului. Aceştia întrigară pe lingă Cirus şi acesta li retrase permisiunea, acordată. Numai

'Templui, care

pe timpul lui Dariu, fiul lui Histaspe, incepu a se zidi

şi fu 'gătil in patru ani ; negreșit că nu în dimensiunile şi nici cu stră-

ducirea. celui vechiu.

|

Cei remașşi in Babilona se intruniau in ziua Sabbatului pentru
rugăciunea in comun, şi aceasta i scapă de a fi absorbiți de cătră cei
Aice se elaboră Mosaismul

de alt neam.

cărţile

; aice se complectară

care au alcătuit mai pe urmă Biblia, şi care au fost atribuite lui Moisi,
Aceste cărţi divine dădeau preuţilor foarte mare importanță ; de aceia
cu mare

greu

au

fost primite de cătră cei din lerusalem.

veni

In 458,

o nouă colonie sub Ezra. Aceştia, găsiră multe grozăvii in Ierusalim.
Cei veniţi mai inainte intraseră in legături de căsătorie cu popoarele idolatre. Nehemia, paharnic al regelui, căpătă pentru lerusasalim

permisiunea,

de “a se incunjura

cu

ziduri ; pentru

că

fuseseră

dărâmate după pâra vecinilor. Apoi Ezra ceti poporului Cartea Legei. Poporul căzu in o descurajare adincă când văzu că e așa de Jos
căzut față cu cerințile lui lahveh. A trebuit ca Ezra şi Nehemia să "|
diniștiască,

făcându-l

să nădăjduiască,

vrăjitorii voştrii ; să nu ascultați

in bunatatea divină. Poporul jură

de visele voastre

care voi le visați ;

că neadevărate prorocese ei vouă intru numele meu,
trimis pre ei. (Ieremia, XXIX, 14—10).

şi eu nu

i

am

192
„că de acum inainte va respecta Legea lui Moisi. Au
neințelegeri ; dar, in fine, oposiția slăbi ; generaţiile
| capul : Legea

mai fost multe
nouă şi* plecară.

fu respectată.

_ Ebreii constituiți intrun mănunchiu peste putință
au să inceapă o nouă evoluțiune istorică. Răzimaţi pe
lahveh,

ei au

să resiste regilor

Syriei ; au

să

de desfăcut,
protecţia lui

fie insufleţiţi de un mare

zel pentru propaganda, religioasă ; au să umple lumea cu Synagogele
lor ; şi, căzuți şi imprăştieți de cătră Romani, ei au să continuie a representa in mijlocul păgânătăţii Credința intrun singur D-zeu.
pu
i

d

af

$. 3. Beligiunea

erati

Religiunea Israeliţilor nu se deosebeşte mult de a popoarelor vecine cu ei. A avut inse o desvoltare deosebită. E, in adevăr, singura.
religiune care a ajuns la Monotheism şi singura care a avut despre D-zeu
idei aşa de pure şi de inalte, că ea este temelia pe care se razimă cele
două mari religiuni monotheiste de astăzi: Creștinismul și Mahometismul. Cum a fost cu putinţă ca un popor, așa de. neinsemnat în privirea politică, să ajungă aşa. de departe cu concepiiunile sale religioase ?
Unii istorici,
S'au dat multe esplicaţiuni acestui fenomen minunat.

intemeindu-se pe credinţa admisă in biserica creştină, zic că desvol:
tarea deosebită a religiei israelite vine din pricina revelărei supranaiurale ; Ebreii au crezut intr'un singur D-zeu pentru că acesta, de la
inceput, s'a aratat lui Abraham și a ales pe Israeliţi ca popor al seu.
Alţi istorici au susținut că popoarele semitice au instinctul religioș
monotheist.

Această esplicaţie

se doboară prin fapte. O mulţime de por

poare semitice au remas pentru
odată monotheiste. In fine, sa
religios prin escelință. Această
rea că Ebreii n'au fost așa de
chiar, in lumea vechiă au fost

tot dauna păgâne şi n'au ajuns nici
zis că poporul ebreu a fost un popor
afirmalie se contrazice prin imprejurareligioși. Egiptenii, Eiruscii, Romanii
cu mult mai religioşi de cât acest po-

por. "Toată neintelegerea
vine din pricină că

sa

giune a Ebreilor ceia ce a fost reiigiunea numai
popor.

În adevăr,

religiunea

inaltă

considerat

ca

reli-

a unei minoritălii din

şi pură cuprinsă

in Vechiul

Testa-

ment, n'a fost nici odată religiunea poporului lui Israel; ci a părții
cei mai alese din populaţiune care forma o partidă politică şi religioasă. Une ori această partidă a isbutit a impune intrun chip. vio-
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lent ideile sale poporului ; dar indată ce trecea sila, poporul revenia la
vechia sa religie, singura pe care era, în stare a o ințelege. Prin urmare,

mai

mult

este

lui Israel s'a putut

vorba

să vedem

cum

din

unul

dintre'culturile

desvolta o concepțiune superioară despre religiune,

şi cum a ajuns, cu timpul, ca această concepţiune religioasă să se impună tutulor Israeliților.
De aceia avem nevoie de a ne ocupa cu

istoria religiunei israelite.
Nu știm posiliv ce religiune mărturisiau Ebreii in timpul şederei
in Egipt. Saddai «Cel Puternic» era una din divinitățile lor; Iahveh
este numit necontenit «D-zeu de la ieşirea din Egipt.» Probabil că,
conform obiceiului din anticitate, ei au adorat in Egipt pe zeul prin-

cipal al ţerei in care locuiau, şi lau adorat in feliul cum se adora:
in Egipt, tără a renunța inse la vechile lor credinți, care ni sunt necunoscute. Dar, pe acele timpuri, zeul principal in Egiptul de Nord
resbunător. Poate că acest Sutek a fost

de zeu

era Sutek,

cu atributele

adorat de

căiră Ebrei sub numele

terioare

găsim urme

le; Kiyun
gioase

.

că ar fi adorat

Sedec

«Cel Drept> ; in epocele pos-

un zeu

cu asemine

atribute.

Me-

(planeta Saturn), şi alte zeități, ni arată că ideile lor. reli-

pe când trăiau

in ţara

Gosen

și in Deşert

erau aceleasi cu ale

popoarelor de aceiaşi rasă cu ei. Nimic nu ne face să credem că ar fi
o desvoltare superioară. Aceasta se datorește unui om mare care i a
indrumat pe calea,in care au intrecut ei pe ioate popoarele din vechime.

Acest om mare au fost Moisi. «El a dat Ebreilor pe zeul lor național. La poalele muntelui Sinai el făcu a se.incheia o legătură intre poporul

seu

și acest D-zeu,

și promulgă

in numele

lui Iahveh

le-.

gile pe care trebuia să le observe poporul. lui Israel. Yoate legile produse în epocele următoare ; chiar acele care, in timpul esilului, au fost
făcute de cătră preuţi in interesul preuțimei, au fost atribuite lui Moisi
care vorbia in numele lui Iahveh. In mijlocul taberei era un cort mă- .
ret, in slujba căruia era un corp de preuţi,-ajutați de cătră o mulţime de leviţi. Moisi nu numai că avea ideile cele mai inalte despreacest D-zeu care nu suferia alţi zei alăturea cu dinsul ; dar cuprins de
indignare, când

văzu

că. poporul

nu

era matur

aceste

pentru

concep-

ţiuni spiritualiste, el stărmă tablele săpate chiar cu mâna lui D zeu.
Aceste tradiţiuni nu se potrivesc cu desvoltarea istorică a Mosaismului.
Iahveh a fost la inceput un zeu al naturei. <Lumina este veșmintul seu și vintul suflarea sa» au ajuns simple espresiuni poetice mult
:
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"mai târziu ; la inceput inse ele erau luate in adevăratul lor
Manifestarea. cea mai ordinară a lui lahveh a fost uraganul
tenomenile ce ”] insoțese. Tunetul este glasul lui;şi acest
ghiață de frică inimile oamenilor şi pe ale tutulor ființilor.
prin

trăsnet pe toți dușmanii

sei ; ori cine se atinge

inţeles.
cu toate
glas inEl ucide

de Arca aliantei

este ucis ; legea a fost dată pe muntele Sinai in mijlocul tunetelor şi
a fuigerilor. Dâr nu numai uraganul este manifestarea lui Iahveh. Vîntul, tortuna, cutremurul de pământ, chiar adierea unui vînt uşor, anunță presenţa sa ; el oprește ploaia când este iritat şi i dă drumul
când este liniștit. Adam şi Eva simţiau presența lui in vintişorul răcoros de dimineața şi sara. Din toate aceste resultă că, la inceput,
lahveh a fost un zeu al cerului, sufletul cerului, principiul ascuns al

vieţei universului. Iahveh era: «Cel ce crează.»
«Eu sînt cel care
sînt.» El era representat prin Arca alianței, aşezată intre doi Cheruvimi. O altă representare a sa a fost șerpele de aramă, care sa pastrat in templul din Jerusalim pănă pe timpul lui Ezechias. Acest
şerpe, simbol al fulgerului, a fost sfăramat numai pe timpul acestui rege.
Un astfel de zeu n'a putut să fie imprumutat de la Egipteni. Adevărat, sunt multe analogii intre religiunile acestor două popoare:
tăierea imprejur, costumul preuţilor, legi de puritate legală, obiceiul de
a se afla viitorul prin sorți, ete. Au făcut Ebreii multe imprumuturi
de la Egipteni ; două triburi israelite erau din o mamă egipteană;
Egiptenii puteau fi primiţi in adunările sfinte ; analogie intre Arca
alianței și ale zeilor egipteni; dar lahvismul nu este de origine egipteană.
Iahveh nu a fost imprumutat nici de la Chananei, Se intimplă,
in adevăr, de multe ori ea popoarele cuceritoare să imprumute religia
celor cuceriţi. S'a zis că Iahveh este un zeu chananeu pentru că găsim la. acest popor un zeu lav; pentru că Fenicienii adorau pe lao.
Se poate ca Adonis şi Esmun să se fi numit şi lahu. Dar Iahveh se
deosebeşte toarte mult de zeul voluptuos al Syriei și de zeul plăcut
al. toamnei, care dă oamenilor vinul şi untul de. lemn. lahveh e zeul
infricoșat, resboinie, mânios ; zeul deșertului care nu iubește viața sedentară, nici agricultura ; care urăște vinul. Nici vorbă nu poate fi,
prin urmare, de un imprumut din Chanaan.
„Iahveh a fost luat de la Keniţi, un trib care trăia pe lingă mun=
tele Sinai; care s'a aliat cu Ebreii in timpul. petrecerei lor in deşert
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şi a remas aliati credincioşi ai lor pănă la

desființarea

regatului

lui

Iuda. Din aceşti Keniţi s'au tras Recabiţii, o sectă din Israel, cari trăiau la marginea deşertului ; nu aveau case ; trăiau sub corturi ; opriau
lucrarea pământului şi nu beau vin. Zeul lor a iost luat de cătră Is-

raeliți, indată după ieşirea din Egipt; cu acest zeu fac ei alianță

in

peninsula muntelui Sinai. Moisi Pa, introdus in Israel. De aceia "] putem
numi cu drept cuvînt nu numai creatorul religiunei israelite, dar şi
intemeitorul naţionalității lor ; pentru că pe acele vremi nu putea îi uni-

tate naţională fără o religiune comună. El a introdus un zeu național
pentru o nouă esistență naţională. De aceia «lahveh este D-zeul lui
Israel de la ieşirea din Egipt.» E mare glorie pentru acest barbat că
a isbutit a forma un popor din o adunătură de sclavi demoralisați
prin șerbitutea lor indelungată şi că a putut face -o reacțiune în contra sensualismului

acestui popor

degenerat.

Ebreilor

in țara Chanaan.

după

indată

Dar această religiune pură s'a schimbat

așezarea

aceste locuri au

Locuitorii civilisați de. prin

avut mare influință asupra religiunei israelite. Chiar dacă i ar fi: esterminat pe toți, incă n'ar fi scapat Ebreii de influința ţerei şi a climatului. "Țara era bogată ; climatul incântător. Nu mai putea fi vorbă,
de o viată

“rul

pastorală

şi nomadă ; Israelitul devenia plugar.

Dar păsto-

nu are aceiaşi religiune cu plugarul. Jahvismul auster al deşertu-

lui nu

se mai

potrivia cu nouele

condițiuni

de

viață,

in

care

erau

puşi Ebreii. Ei trebuiau să se arăte respectuoşi cătră zeii cari li pro-

; şi apoi
curau atâtea bunuri in țara «unde curgea laptele şi mierea»
în litrăiască
să
doriau
dacă
ei trebuiau să adoreze pe zeii locului,
zeii
la
inchina
nişte in noua lor patrie, De aceia, ei au inceput a se
Chananeilor. "Tradiţia posterioară zicea că Ebreii sau aratat nemulțecă numai in
mitori cătră Iahveh ; că au adus jertie la zei străini ; şi

zile de primejdie şi aduceau aminte de D-zeul
Aceasta e o greșală. Ei au adus ofrande zeilor
ceştia li procurau toate bunurile aceste. Nu le
veh ; pentru că nu el le producea. Zeul aprig
zeul văilor roditoare şi al viei ; ci al munţilor
In ziua,

de grea

cumpănă,

ei se intorc

care i a scos din Egipt.
locului ; pentru că aputeau aduce lui Iahal deşertului nu era
şi al deşerturilor sterpe.

spre Iahveh

Sabaot

«zeul ar-

matelor> ; cum au trecut primejdia, ei se arată plini de evlavie cătră
Judecătorilor,
zeii blânzi din țara Chanaan. Cătră sfîrşitul perioadei
pare părăsită
poporul a ajuns așa de demoralisat că vechia credință
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cu desevirșire. Meritul cel mare a judecătorului Samuel a fost tocmai
că a redeșşteptat intre Israeliţi simţul religios și naţional; că nu şi a
pierdut increderea in faţa unei situaţiuni in aparenţă desperată, şi că.
a pregătit in tăcere liberarea poporului seu.
|
Se crede câ pe timpul acestui mare judecător sa intemeiat acea

instituţiune care avea să introducă din nou cultul lui

Iahveh ; să lu- |

" creze cu atâta energie pentru desființarea culturilor păgâne in Israel;
și să insemne Israeliţilor adevărata lor menire: a representa credința
cea adevărată în lumea vechiă. Aceustă instituţie au fost Scoalele de:
Proleţi. Numai Profeţilor se datorește că lahvismul a ajuns o religiune de stat. Profetul (Nadi) era un om inspirat prin suflarea divină și
in stare de a putea arata oamenilor vointa lui D-zeu. In scoalele in- .
temeiate de cătră Samuel, profetismul se regularisază ; se invață musica și pcesia. sacră ; se conservă vechiele imnuri şi tradiţiunile prețioase ale vechimei ; aice se fac cele intăi incercări de a se scrie. istoria naţională. Cu timpul, ei ajung a avea și o acțiune politică. Ei
sunt consilierii regilor sau capii unei oposițiuni politice și religioaseSaul a intreprins. o luptă imposibilă in contra. preuțimei. Negreșit. el
este vinovât ; dar și corpul preuţesc: e greșit ; nu putea Saul să se mul-

țemiască a fi rege numai cu numele. David, din contra, a fost protectorul preuților și al profeților ; tot d'a una s'a slătuit
cu dinşii şi
a urmat sfaturile lor ; chiar când a ajuns in culmea puterei sale, el
nu i a impedicat a şi spune sus și tare părerile lor. Cu toate aceste,
el se considera ca singurul Mare Preut al regatului.
Dar chiar când este un templu, centru religios al poporului israelit, culturile străine nu au putut fi impedicate, cu atât mai puţin
stărpite. Salomon a ridicat templeşi pentru divinitățile străine. Dar
Templul ridicat lui Iahveh a fost centrul de gravitate in jurul căruia
se concentra

religiunea naţională.

Un

singur loc de inchinăciune
a fost

calea cea mai sigură spre o singură divinitate. Dar, din acel timp, sta-.
tul se face una cu religia in persoana regelui. El dedică templele ; el.
oficiază

mai
era
lie
tăzi

la

serbătorile

mari ; el este Marele

Preut

al religiunei.

Religiunea era foarte ameninţată cu această theocraţie regală,
ales când ajung la tron regi necredincioşi sau slabi in credință, cum:
Achab. Când acesta ridică temple divinităților străine, profetul Ei făcu o oposiţiune crîncenă. Noi nici nu ne putem inchipui asoposițiunea acestui mare barbat. Locuind intr'o peșteră ; cu fata
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slăbită de post şi de rugăciune, cu hainele in desordine, el intră in
curtea regală ; mustră pe regele in fața miniştrilor şi gardelor sale;
prorocia mândrei regine Jezabela că va fi ucisă şi că se vor sătura,
cânii de sângele ei ; şi se retrăgea fără ca nime să indrăzniască al
Aceasta pentru că poporul intreg credea, că el vorbeşte in
supăra.
numele lui D-zeu. Influinţa lui Eliseiu, urmașul lui Elie, se intinse
a fost ucisă Jezabela, şi cei
pănă la Damasc. Ni putem dar esplica cum
septe-zeci de fii ai regelui ; cum au fost măcelăriți preuţii lui Baal.
Mulţemtă dar Profeţilor, religiunea israelită se purifică din ce in
ce mai mult și intră in conştiinţa poporului. Lumea oficială este îevoită atunci a se supune voinței Celui prea inalt ; şi atunci se fac reformele după care : Jahveh este singurul „D-zeu a lui Israel ; cultul
nu poate fi celebrat de cât numai de cătră preuţi şi in Jerusalim;
poporul lui Jahveh trebuie să fie sfint şi să se feriască de ori ce
impuritate.

Dar atunci a incetat t rolul Profetismului şi s'a inceput domnia
Preuţilor, Invăţaţi in ale legei ; de atunci litera textului legei a luat.
locul inspiraţiunei libere a Proteţilor. Când, in timpul captivităţii, Ebreii
fac cunoștință de aproape cu religiunile din Mesopotamia şi Persia;
când, mai pe urmă, au făcut cunoștință cu religia greco-romană, Judaismul este pe. deplin constituit ; câteva elemente străine pot fi primite in Mosaism fără a atinge intru nimic fondul, care remâne pentru de a pururea

Această

monotheist.

intrunire de elemente

deosebite

intr'o singură religiune era aurora fundărei unei Religiuni Universale.
Ad
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Popoarele

Arice.

Ştiinţa viacului nostru, intre alte descoperiri minunate, a dove=
vedit şi gradul de inrudire intre nişte popoare, care pănă atunci se credeau cu totul străine unele de altele. Prin Filologia Comparată s'a
dovedit că limbile Indienilor, Mezilor şi Perşilor din Asia, a GrecoLatinilor, Tracilor, Galilor, Germanilor şi Slavonilor din Europa, alcătuiesc un grup de limbi care se asamană prin forma. lor esternă, prin
gramatică şi geniul lor particular. Franz Bopp are onoarea de a fi statornicit pe base ştiinţifice acest mare adevăr. Gramatica sa Comparată
este

temelia

pe care s'a clădit mai

pe urmăo

intreagă

ştiinţă a lim-

bilor indo-germanice. A avut dar dreptate lumea invăţată din Germania când a serbătorit ca o mare serbătoare naţională, in 1866, aniversara de cinci-zeci de ani a broşurei publicate de cătră Bopp in.
1816

asupra

conjugărei

rori ; pentru că era una
timpurane.

sanscrite in comparaţie

cu

cele alte limbi su-

din cele mai mari descoperiri ale științei con-

Alţi invăţaţi au continuat calea arătată de cătră el, şi, pintre aceştia, cei'mai insemnaţi au fost Fick şi Adolf Pictet. Pictet s'a in
cercat, şi in mare parte a isbutit, a ni arata pe strămoşii noştri, pe

acei cuceritori cari sub nume de Perşi, Greci, Romani, uu fost pe rind

in fruntea omenirei
nici un monument,

și cari, și astăzi, au directiunea lumei,
nici o inscripțiune, nici o amintire, nu

Adevărat,
ni

a

re-

mas din acele timpuri indepărtate când toate popoarele aceste formau
un singur popor. Știința limbei, numai ea singură, a putut să ni dea
lămuririle necesarie ; atâtea limbi, formate din aceleași elemente şi prin
aceleaşi procedări, n'au putut să se nască isolat. Ele sunt derivări dintr'un singur isvor ; inrudirea dintre aceste limbi presupune o limbă
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mamă.

Cu

drept

cuvînt

susţin

dar limbiștii că a fost un popor

European primitiv şi că a fost o . vreme
vorbesc aceste limbi trăiau la un loc.

când

toate

erau moravurile,

ştie care

industria

trăiau ele la un loc. Cu această cestiune
El a luat vocabularele

Pictet.

acestor

samă

cu

mai

ocupat

sa

pe când

popoare

căutat

deosebite limbi; a

care

a voit să

Ea

Dar ştiinţa nu s'a multemit cu această afirmare.
și ideile acestor

Indo-

popoarele
|

ră-

dăcinile comune ; si susținând că aceste rădăcini comune represintă
ideile acestor popoare pe cână trăiau la un loc, adică limba lor coa lor,
mună, a ajuns a ni da un tablou complect de starea de cultură
sa:
opera
numit
a
mai inainte de a şi părăsi ele leagănul comun. El
Paleontologie limbistică. Negreșit, multe din afirmările lui sunt prea
indrăznete ; une
nere, resultatele

ori a mers prea departe cu dovezile
la care au ajuns el sunt intărite

ulterioare.

sale ; dar, in geprin cercetările

N

Fiind că aceste popoare când trăiau la un loc și dădeau'numele
de Aryas «Oameni venerabili» ele s'au și numit Popoare Arice ; cu
toate că se intrebuintază şi numirile de Iudo- Germanice sau IndoEuropeiene.
Mai 'nainte de a se despărți, aceste popoare ajunseseră la un
oare care grad
tea omenirei.

de cultură și aveau

calități care le meniau a fi in frun-

Ei trecuseră de mult din perioada in care omul trăiește numai
cu vânatul și cu păscuitul. Trăiau de multe viacuri cu viata de păstori. Cuvintele care insamnă : turmă, bou, oaie, câne, porc, păstor şi
.
pășune, stînă, carne, lână, lapte, unt, etc., sunt cuvinte comune. Din
aceste cuvinte se derivă cuvintele care insamnă bogaţie, proprietate,
familie, fată, stăpân, oaspe. Taurul și vaca figurează mai in toate mi-

inurile lor. Dovadă că principala lor ocupaliune era păstoria. Cu toate
aceste,

cunoşteau plugăria.

Lucrau

pământul ; semănau

orz;

măcinau

grăunţile şi făceau, poate, şi pâne. Mâncau supă şi cunoșteau băuturile
fermentate,

poate

si vinul.

Aveau

inceputuri

de industrie.

Erau,

pin-

dar
tre ei, lemnari şi fierari cu instrumentele lor ; nu topiau fierul,
de sigur, cunoşteau aurul, argintul și arama. Şliiau a țese; şi făceau
haine : aveau

incălțăminte

și se impodobiau

cu inele şi brățare.

Ei nu erau nomazi ; aveau locuinţe ficse , case cu ziduri, cu uşi

si cu

o ingrădire în jurul

casei,

Locuinţile

erau durate din lemn ; erau

tencuite şi văruite. Aveau paturi, scaune și câteva
focul pe zatra din casă şi vatra, altar în acelaș

vase.
timp,

onorată.
Nu

Aprindeau
era foarte

|
trăiau isolați. Mai

multe

case

alcătuiau

un

sat.

Aveau oraşe

şi cetăţi. Ei formau mai nâulte grupuri deosebite. Membrii grupului erau legaţi prin legături puternice de sânge. Resboiul era ocupaţiunea
lor plăcută ; se luptau de călare şi pe jos. La resboiu se insuflețiau
prin sunetul cornurilor de luptă şi invinsul pe câmpul de luptă ajungea sclavul invingătorului.
Ei: cunoşteau proprietatea individuală şi comună ; se folosiau de
dreptul de moștenire şi aveau inceputuri de comerț. Boul servia drept
monetă, ca mijloc de schimb şi ca preţuire.
Aveau noțiuni de lege, drept, judecată, datorie, delict, pedeapsă,
amendă.
|
Li plăcea danțul; se ocupau cu poesia şi cunoşteau jocurile de
petrecere. Dar mai pre sus de toate, li plăcea a fi cântaţi, a fi lăudaţi şi cunoscuti ; aceasta era ca o necesitate. Fi se guvernau de cătră Regi; intâlnim “chiar și titlul de Rege al Regilor ; ceia ce ar insemna, că la vremi grele deosebitele triburi se intruniau pentru o acțiune comună. Dar aceşti regi nu erau absoluți. Ei lucrau cu sfatul
bătrânilor, representanți ai deosebitelor triburi.
«Se crede că aceste popoare trăiau la un loc pe la anul 3000
a. Chr. Pe acele vremi Egiptul și Chaldeia erau cu mult mai superioare in privirea culturală. Aceste imperii erau puternice ; artele și
industria, scrierea, infloriau pe ţermurile Nilului şi ale Eufratelui. Arii
n'au

inventat

nimic.

Cum

se

face

dar că ei au

intrecut aşa

de mult

pe invățătorii lor și au transformat civilisațiunea pe care au moștenito ? Geniul chaldeian şi egiptean
a realisat repede, prea repede poate,
idealul seu, a ajuns la limitele peste care unele rase nu pot trece;

pe

când

Arii, mai

tineri

şi mai

noi,

după

ce şi au

asimilat

tot ce e-

ra mai trainic in munca anterioară, au desvoltat mai cu pacientță.
și
mai complect toate insuşirile naturei omenești. Ei au găsit in moştenirea adunată in timp de viacuri un punct de plecare solid
pentru o activitate superioară. Aşa că s'au folosit de muncă fără
a simţi obosala. Aceasta inse nu ni esplică. totul. Și alte popoare
au venit peste
o civilisațiune infloritoare. Hicsoși, Arabi, Turci, Mongoli,
s'au pătruas
de ea pentru un scurt timp ; au ajuns la apogeu ; darau
dispărut sau
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a dispărea.

sunt aproape
mea.

germenii

surit

Care

Arii inse acoper pământul ; guvernează
mărirei

lor, causele

duratei

lu-

lor?

Toată gloria şi toată puterea, Indo-Europeilor se basază pe irei
fapte capitale : a) monogamia ; b) pantheismul naturalist ; c) limba.
Ei mau adus in lume nici artă, nici industrie, nici comerțul ; dar
au adus o familie sănătos organisată; fundată pe autoritatea: părintelui, pe dignitatea femeiei_şi pe o dreaptă hierarhie intre toți membrii

ei. Cunoscut'au ei fasele cunoseute sub numele de promiscuitate, matriarcat, poligamie? Este foarte probabil ; dar limbile lor ni au pastrat
urme

foarte slabe

in această

in sinul acestui trib, produs
când

Ele ni spun

privire.

că era tribul;

dar

al familiei primitive, erau grupuri așa zi-

individuale, intocmite in casă,

in jurul

focarului

domestic.

Aice

domnesc soțul şi soția, stăpânul şi stăpâna casei, a vitelor şi a sela- *

vilor. Părintele are autoritatea ; mama cârmuiește ; unul este protecnutrimentorul şi nutritorul şi ceia altă creatoarea şi distribuitoarea

tului şi a trebei de fie care zi. Mai jos, dar lingă ei, sunt fiul şi fiica; unul destinat a fi sprijinul casei ; ceia altă, a ţinea loe de mamă,
a mulge vaca. Imprejur, socrul şi soacra, bunul şi buna, bătrâni '0noraţi ; apoi cumnati şi cumnate, colaterali, ginere şi noră. Monogamia a fost basa moralei ; silința cea mai energică făcută de cătră om
pentru a corege. natura, a stabili ordinea în societățile omenești.
Ca şi Semiţii şi Egiptenii, Arii n'au fost scutiţi deo mulțime de
credinți şi de păreri deşerte ; cu toate aceste, starea vagă şi flotantă
a zeilor lor ; religiunea lor fără culturi obscene şi crude, fără urme de feticism şi de idolatrie, a lăsat câmp liber imaginaţiunei şi, prin
cugetărei,

urmare,

științei şi rațiunei.

După

ce au adorat

fenomenele

naturei, ei le au observat. Nici o groază peste putință de invins n'a
impedicat curiositatea lor. Luinea li datorește lor acea libertate de

spirit,

care a resistat

semiiice,

au

care

Limba

tiraniei

atacato

violente

şi au

lor este bogată

şi fără de milăa fanatismurilor

distrus'o.

in forme

şi in elemente

gata pentru

de-

rivare. Gramatica sa este complectă. Limba, mai inainte de separare,
ieşise de mult din perioada monosilabismului şi a aglutinaţiunei. Ea
se simplificase.

Maărginită la cinci sute de rădăcini

care

esprimă,

nu

obiecte determinate, ci stări şi caractere generale, ea asigura inteligenței un instrument udmirabil pentru a pulea cuprinde toate nuanrădăcini
tele presente și viitoare ale cugetărei. Aparițiunea limbilor cu
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puţin

numeroase

şi cu

derivare infinită a fost, in Istorie, o revoluţie

mai mare și mai rodnică de cât invenţiunea Alfabetului. De aceia limba

indo-europeeană
's'a lățit aşa

de tare;

toate popoarele

care au cu-

noscut'o au adoptat'o ; şi in toate ferile, unde au pătruns Arii, vechiele limbi au remas in stare de insule mici care descresc necontenit.» *)

*) Arii
I.

primitivi
Civilisaţia.

a) Aveau proprietate, pentru ca cuvintul i insemna «a posede»
şi cuvintul apnas voia să zică «proprietate, dobindire».
b) Aveau mai cu samă vite şi turme. Toate cuvintele care se
rapoartă la viața păstorală,

pecku ; grec zv
c)

Cunoşteau

vite (sanscrit pacu ; latin pecus ; borussie

; gotic faihu) sunt comune.
mai

toate

animalele

domestice.

Aveau

vaci, rakâ

«cea care mugeşte» ; boi (sanscrit go, gaiis latin dos ; grec Boc ; ger-

man huh), cai (sanscrit acoa ; zend acpa ; grec î7zoc şi Tazoc ;
latin equus), câni (sanscrit kuan ; grec 4vowv ; latin canis), oi (sanscrit.
aus ; latin ovis : slav ovtza ; grec dis),porci (sanserit sâkara ; latin sus;

"grec is; german vechiu sâ), capre (sanscrit agâ ; grec ctg ; ers agh;
irlandes a:ghe; lituan ojis), ţap (sanserit urana ; lituan baronas ; grec
device), ied (latin hoedus ; sabin Jedus ; gotic gaitsa), gâște (sanscrit
hansa ; irlandes gara ; latin auser ; vechiu german Haus ; grec
zijv;
rus ghousse).
d) Puneau caii și boii la jug (sanscrit jugam : grec $wyov ; german joch) şi i intrebuințau la cară pe roate (sanscrit akschas ; latin
azis ; grec d&wv),
e) Lucrau unele metale. aurul (latin aaa 7 pers or; kymrie
aur ; borusic ausis ; lituan au/lsas ; sanscrit hirana ; zend zara ; oset.
gharin), argintul (sanserit vadjata ; zend erezata ; armean ardzath ;
grec coyuero» ; latin argentum ; irlandes airgeat).
|
f) Și făceau arme, lance (sanscrit .cala ; irlandes câil ; sabin curis; sanscrit funta ; grec xovrc ; latin contus) sulițe de asvirlit (sanscrit pilu ; latin pilum ; Kymrie pilerrn ; scandinav pila), săgeți (sanscrit

ischu ; grec

0i0rdc).

Aveau scuturi (sanscrit

chiu seem ; grec zrdouty ; latin parma.

slavon - schtitu):
£) Aveau

gătele

şi

juvaieruri

7charma ; german ve-

Latin scutum ; irlandez sciath;
(sanscrit mai ; irlandes

grec uă»ov ; latin monile ; anglo-saeson

menas),

mâini ;

h) Locuiau in case (sanserit dama ; zend demâna
latin domus : irlandez damh : anglo-sacson ţheam ; slavon; grec doung ;
domu. Sanscrit
zâca ; zend

vic;

grec

oizog ; latin

vicus ; gotic

zeihs)

cu un

altar
domestic (sanserit zasi, vasta; grec forie ; latin resta
;
irlandes
fois
;
lituan eeisle) in jurul căruia familia şedea
pe scaune (sanserit sadas;
„Zend hadis ; grec î'9os; latin sedes ; irlandes sadi
b ; scandinav set ;
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Toţi invățaţii se invoiesc asupra celor spuse pănă aice. Se deosebesc inse în două tabere când este vorba a se determina locuința
|
primitivă a Arilor.
Pănă la jumătatea secolului nostru părerea admisă de cătră toți
era că această locuinţă primitivă a fost in centrul Asiei, şi anume :

slavon siedalo) case cu ziduri (latin mnurus ; irlandes mir ; anglo-sac-son

înâr ; german

vechiu

mâra ; lituan muras) cu acoperemiut (sans-

crit sthag ; grec ozEyos ; latin tectum ; irlandes eg ; anglo-sacson thac ;
lituan stogas) cu ușă (sanscrit drâra ; grec 9ton ; gotic dauro ; german vechiu furi ; latin fores ; lituan durrys ; irlandes doras).
i) Mai multe case formau sate (grec acu ș gotic hains ; lituan
laimas) şi chiar un feliu de oraşe (sanscrit pur, pura; grec nos ;
lituan pillis ; kymric plicg).
k) Aveau cunoștinţi de agricultură, de și foarte imperfecte. Se
nutriau

cu grăunțe

(sanscrit aduna, anna ; latin ador ; scandinav

aet ;

anglo-saeson ata; irlandes etha.—Sanscrit sîtya ; grec cirog) măcinate
(sanscrit malana ; grec uviiw ; latin înolo ; irlandes meilim ; gotic ma-

lau ; lituan mâl: ; slavon miieti) şi reduse in făină (sanscrit samâda ;
grec oeuidalg ; latin simila ; scandinav similia ; anglo-sacson smeo-

doma). Obicinuiau și carne (sanscrit krazya ; grec +gtag ; anglo-sacson hreaw ; scandinav hrae) pe care o mâncau cu sare (sanscrit saras ; latin sal; grec 646).
1) Aveau luntre (sanscrit acis ; latin nasi ; grec vavg.—Sanserit

plata ; grec zchoiov ; german vechiu pfluoch, ploh ; scandinav plogr)
mânate cu lopeţi (sanscrit aritram ; grec foeruos ; latin remus).
II.

Familia şi Societatea.

a) Familia e puternic constituită sub autoritatea, părintelui
familie. Căsătoria (sanscrit gama; grec yăuoe ; irlandes gamh) e

de
un

act sacru şi liber. Barbatul e numit pati «stăpân» dar și soția e putuiă
«stăpână». Copilul e «cel care aduce bucurie» harschazitmu, «cel care
adaoge fericirea» nandaravdhana, «cel care alungă intristarea> Kleceapahăâ : fata e numită, și ea, nandană «cea care inveseleşte». Fratele
e <cel care sustine» (zend brâtar ; grec qonre ; latin frater ; irlandes

brathir ; gotic brothar ; lituan brolis ; slavon bratru) ; sora e «cea
bună, cea prietinoasă> seusar (zend ganhar ; latin soror ; irlandes

sethar ; gotic scistar ; borusie shostro ; slavon sestra). Fiul este «cel care
purifică» putra (zend puthra ; latin puer ; armoric pater) ; lata e «cea

dughcare păzeşte turmele, cea care mulge .vacele>, duhitar (zend
; sladukte
lituan
;
dear
irlandes
;
dauhta»
gotic
;
dar; grec 9uyărro

pita»
von dusehti) ; cât despre părinte, el e «protectorul» familiei,
mama.e
fine,
in
;
fadarn)
gotic
;
pater
latin
(zend pitar ; grec mare ;
«creatoarea» mâtar (zend mâdar ; grec uprje ; latin mater ; irlandes
mathi ; lituan îmote ; slavon mat).
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pe malurile Oxului, intre Pamir, Indu-Kuh și marea Caspică. Aice au trăit ei inainte de anul 3000 a. Chr. când s'au despărțit in mai multe
popoare. Aice trăiau ei impărțiţi in două grupe: grupul oriental, Arii
propriu zişi ; şi grupul occidental, Yavanas, cei tineri. Din acest de pe
urmă grup au plecat mai intăi Celfii, cari au intrat in Europa pe la
nordul mărei Caspice şi, după ce au locuit multă vreme pe malurile
Dunărei, au apucat spre apus, impinși de cătră alți fraţi ai lor, şi şi
au găsit, in definitiv, o locuinţă statornică pe ţermurile Oceanului Atlantie și in insulele de la nord-vestul Europei, in Galia şi. Britania,
După ei s'au despărțit grupul Greco-Latin, urmat indată de grupul
Tracic, care s'a aşezat in peninsula balcanică. In fine, tot pe la nordul mărei Caspice, au intrat in Europa Germanii şi, după ei, Slavonii,
cari sau așezat in centrul şi resăritul Europei.
Pe când grupul occidental, Yavanas, şi părăsiau locuinţile lor şi
se strămutau in Europa, o parte din Arii orientali, din pricina neintelegerilor religioase, se despărțiau de fraţii lor cari s'au numit mai pe
urmă Zendi sau Iranieni ; apucau spre sud-est ; ajungeau in valea.
Indului şi ocupau India, unde și au conservat vechiul nume de Ar- yas,
relor,

vorbind

limba

Această

părere

invasiuni

Sanscrită.

se intemeia pe faptul că toate invasiunile popoacunoscute in Istorie, s'au făcut de la resărit spre a

pus ; pe imprejurarea că
ceia, ce ar dovedi că au
grafică Airyanem- Vaedjo
servat pănă in timpurile
b) Familia

sunt asemănări limbistice intre Ari şi Semiţi,
trăit aproape unii de alții ; pe numirea geo«locuinţa, Arilor» și Ariana, care sa conistorice.

desvoltându-se

a format Clanul,

(sanscrit vicpati ; 'zend vicpaiti ; lituan
investit cu

o putere absolută.

Mai

cu

un

cap

“esapatis ; slavon

in frunte

gospodar)

pre sus venia tribul ; şi, in fine,

națiunea (sanscrit djana ; grec ytvoş ; latin genus—latin natio
pentru gnatio) mulţimea (grec mAjdos ; latin plebs ; kymric plyuwf
; anglo-saeson
Jole ; slavon pleme), e o intrunire de oameni uniți prin
o legătură comună (grec 0rjuoş; irlandes dam ; anglo-sacson team).
Acest popor
are im iruntea sa un rege «cel care povățuește» (latin
rez;
irlandes
719 ; gotic reiks) şi «cel care sprijine» bharatha (persan
bâri
;
irlandes
barn ; galic brennos ; anglo-sacson beorn).
c) Sunt locuri intărite (sanscrit varana ; zend vara
; latin. vâllu ; irlandes fal ; german, vechiu ari ;
anglo-sacson real ; lituan
+olas) cu turnuri (grec 7vveyos ; gotic baurgs;
irlandes brugh). (Fr.
Lenormant, V, 358 —373).
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De la 1851 incoace, a inceput a şi face loc in știință o nouă părere,
care susține că locuința primitivă a. Arilor trebuie căutată in Europa. "Unia sustine că

peninsula

Scandinavă

ar fi leagânul primitiv al acestor

popoare ; alţii 'l pun in mlaștinile din Polonia ; țermurile Dunărei și intinsele

câmpii

ale Europei

orientale sunt susținute de cătră alții.

Argumentele pe care se sprijin aceşti invățaţi sunt următoarele.
Platoul Pair din Asia, crezut ca locuința primitivă a popoarelor arice, nu a putut sluji ca leagăn al acestor popoare. Ars de soare in
timpul verei ; pătruns de frig in timpul iernei ; foarte puţin roditor,
mai că am putea zice cu totul sterp; acest platou nu era favorabil
traiului unor populaţiuni așa de numeroase. Pe de altă parte, in
vocabularul
nor animale

comun

tutulor

ce trăiesc

acestor

pe acolo,

popoare

nu

se

găsesc

d. e. leul, cămila,

numele

u-

ete. şi seaflă, din

contra, nume comune pentru plante şi animale care trăiesc numai in
Europa. Pe lingă aceasta, tipul blond al Scandinavilor se apropie mai
|
de grabă de tipul aric propriu zis.
„Cum
nice

vedem,

şi, in starea

amîndouă

părerile

actuală a științei,

se sprijină pe argumente putercel mai cuminte lucru este a nu

ne pronunța intr'un chip categoric pentru nici una dintre ele,
tând

ca cercetările ulterioare să limpeziască

mărgifiim numai a constata comunitatea
deosebite, lăsând

$. 2.

de o parte cestiunea

Aşezarea

pe deplin

aștep-

cestiunea.

Ne

de origină a acestor popoare
leagănului

Arilor

in

primitiv.

lundia.

India a intrat foarte târziu in Istoria Universală. Țară foarte bogată; cu o populaţiune foarte numeroasă ; alcătuind ea insăşi o lume
a parte ; India

a remas

aproape

necunoscută

celor

alte

popoare

din

lumea vechiă. Atâta ştim numai că, inainte de anul 1000, erau relațiuni comerțiale intre această țară și lumea apusană. Dovadă despre
aceasta avem in espediţiunile comerţiale a lui Salomon și Hiram. Ea
început a fi cunoscută numai de prin viacul V a. Chr. când imperiul
Perşilor a ajuns pănă la Indus. De atunci au inceput a avea Cei Vechi
cunoştinți mai sigure asupra acestei nemărginite peninsule. Dar ei s'au

mărginit a o cunoaşte mai mult din puntul

de vedere

comerțial.

A

fost dat ştiinţei contimpurane a face cunoscută şi civilisațiunea indiană ; după cum a desgropat pe cea egipteană şi ussiriană,
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La sfirşitul viacului trecut, indată după cucerirea Indiei de cătră
Englezi, s'a inființat Societatea Asiatică din Calcutta care a publicat,
lucrări foarte importante asupra geografiei, literaturei şi anticităților
Indiei. Dintre membrii acestei Societăţi cei mai insemnatți au fost Pilliam

Jones,

Wilkins

şi Colebrooke,

cari au

mers

toarte departe cu cer-

cetările lor. După dinșii, Sc/legel, Eugene Burnouf, Christian Lassen,
Franz Bopp si Maz Miiller, au fost cei mai insemnaţi dintre Indianiști.
Mulţemită lor, astăzi cunoaștem India Vechiă după documente originale.
«Avînd munţii Himalaya la nord, Indul la vest, Gangele la resărit şi marea Cyelonilor la sud, Indianul e prisonier al naturei ; o natură bogată şi generoasă, dar infricoşată in turia sa.... Dacă dușmanul

pătrunde

cu sila in acest teritoriu

in adevăr

aci mlaștinile pline de boale, pădurile pline de
putință

de trecut. Şi

cu

toate

aceste,

sacru,

fiare,

el intâlneştey

deşerturi

cu toată marea,

cu

peste

toate

Îlu-

viile, cu toate negurele umede, măreata peninsulă va duce in ispită pe
cuceritorii mândri și pe negutitorii lacomi. Cât despre Indian, el nu
va trece nici odată afară de fruntariile erei sale; va remânea credincios teritoriului seu propriu, după ce a dat lumei spectacolul cOmplect al unui popor născut din sine insuşi, care şi a făcut singur ci-

vilisațiunea sa.»

|

Numele de India nu este un nume naţional; i sa dat cătră
Perşi şi de la aceştia Pau imprumutat și cele alte popoare. Locuitorii o numiau: «Țara arborelui sacru Djambu» «Frumoasă la vedere»:

«Ţara roditoare».

|

Fa se mărginea

la apus

cu

fluviul Jndus,

fluviul

cel mare

al A-

rilor ; pe care poeții lor nu se săturau
a '] cânta. Indul e bun, mândru,
robust, frumos și maiestos *). Acest fluviu are o mulțime de afluenți,
Inn

*) O

Sindhu,

cele

cătră Indus,

alte riuri vin la tine şi ţi aduc tributul lor,

după cum vacele şi aduc laptele la viţelul lor. Câud tu te inaintezi
in fruntea acestor unde impetuoase, tu semeni ca un rege resboinic

care şi intinde cele două aripi de bătaie... Strălucitor, impetuos, Sindhu
şi desvoltă undele sale cu maiestate. Inzestrat cu

mii

variate,

aprinsă.

măreț,
goleşte
lenți,
miere

el încântă

ochii,

el se infurie ca o cavală

de

frumuseți
Tinăr

şi

superb și fecund, impodobit cu malurile sale fertile, el rostovalurile sale de aur ; el vede pe ţermurile sale cursieri esce- .
cară repezi, turme cu lâna ca matasa.... el imprăştie cu el o
imbielşugată,
|
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intre

cari cei mai

insemnați

erau:

Vitasta

(Hidaspele), Ciandrabhaga

(Sandurafagus), Jrasati (Hyarotis) şi Satadru (Hesydrus). Regiunea
scaldată de cătră Indus şi afluenții sei purta numele de Pancianada
«regiunea celor cinci fluvii, dincolo de care-se intindea deşertul Mavustala,

care

forma

o barieră

intre basenul Indului

Veniţi despre mează noapte, Arii sau
Indului

şi, mai

pe

urmă,

s'au

intins

şi al Gangelui.

aşezat mai intăi in valea

pănă

la

Sarasoati

şi

pănă

la

Mavea.
marea,

Un imn indian ni a lasat impresiunea adincă ce li â făcut lor
despre care pănă atunci ei nu aveau nici o ideie.*)
Mult mai târziu ei au ajuns in valea Gangelui şi a afluenților
sei. Acest fluviu prin inundaţiunile sale bine făcătoare; prin salubritatea apelor sale ; prin aspectul seu maiestos; a meritat onorurile
divine

care i s'au
Nu se poate

dat de cătră Indieni.
determina esact timpul

intrărei Arilor în India ; pă-

verea generală este că acest eveniment sa întâmplat pe la anul 2500
a. Chr. Fi au găsit țara locuită de cătră mai multe pături de popuiațiuni.

-

Cei intăi locuitori ai Indiei au fost de rasă neagră, din aceiași
rasă cu Negrii din Australia. Au mai remas urme din aceşti locuitori
primitivi prin munţii din centrul Indiei. Numărul lor se urcă pănă.ia
trei milioane şi națiunea Gonzilor este cea mai insemnată, Ei sunt
foarte curagioşi

şi foarte voinici ; trăiesc

sub

regimul

patriarehal

și

au obiceiul de a aduce zeilor sacrificii umane.
- Peste aceasta intăia pătură au venit in India popoare de origine
Dracidiană, inrudite cu popoarele cunoscute sub numele de popoare turanice. Remășiţi de a lor trăiesc și astăzi sub numele de 1uluvas, Malabari, Tamuli, Singalesi, etc. Tradiţiunile indiene ni arată

apele

*) «Acolo au văzut ei Marea, receptacul imens al undelor, cu
sale profunde, impoporată, de rechini, acoperită de ființi nenu-

mărateşi de
lui Varuna,

toate formele... mina tutulor

stăpâna

fluviilor... pură,

pietrelor

scumpe,

cerească, prodigioasă,

palatul

imposibilă

de măsurat, cu unde limpezi ; laboratoriu imens în care a fost preparată ambrozia Nemuritorilor ; teribilă, cu un sgomot ce te inghiață
de frică, peste putință de trecut in bulboanele sale profunde, băgând
groaza in sinul tutulor creaturilor, formidabilă prin tipetele monștrilor sei de apă ; legănându-se

pe țermurile sale la suflarea puternică a

vîntului, ridicându-se in agitația sa, dănțuind peste tot şi mișcând mănile sale de valuri ; cu totul plină de valuri, care se umilă după cum

lana crește sau descrește».
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pe aceste popoare afundate
numai

pănă

in barbarie.

la o sută. In limba

Nu

lor-nu

puteau

aveau

număra

cuvinte

de

căt

a

es-

pentru

prima ideia de: zeu, suflet, templu, preut ; nu i vorbă, nici vre o ideie de cultură. Numărul celor cari vorbesc limba dravidiană se urcă
la, trei-zeci și cinci de milioane.
In fine,

intraseră

in India

nişte

populatiuni

smolite,

o

ramură

dintre Kușiţi. Ei se aşezaseră in: basenul Indului şi au continuat a
trăi aice şi după cucerirea arică. Din contra, basenul Gangelui a fost
arianisat cu desevârşire. Toate tradiţiunile vechi ale Arilor represintă
pe Kuşiti ca pe un popor foarte inaintat in civilisațiune. Ei aveau cetăţi întărite, o agricultură perfecționată, o industrie infloritoare. Faţă
cu aceste popoare, intrarea Arilor era o adevarată invasiune de barbari ; dar nişte barbari cu mult superiori lor din punctul de vedere
moral și intelectual şi capabili de o desvoltare superioară.
Pentru

Arii. năvălitori

toate

populațiunile

se confundau intr'unul

singur : Dasyu «duşmani» sau Mlecias «barbari, a cărora limbă nu
se poate inţelege.» Cu toate aceste, ei au făcut escepțiune pentru unii locuitori cari trăiau pe la poalele munților Himalaya. Pe acestia i
numiau ei Anasa «oameni fără nas» sau «cu nas de taur». Aceștia sunt
designaţi

de multe ori in cărţile indiene

cători de carne crudă» şi Asutripa
potrivesc

cu gradul

e vorba

de

unele

de cultură
triburi

sub numele de Kravyad «miîn-

«antropolagi.>

la care

de origină

ajunseseră

mongolă,

Aceste

epitete nu se

Kuşiţii.

Probabil

că

moarte

ai

dușmani

de

noilor venili.

_

Cărţile numite

Vedale ni dau oare care lămuriri asupra venirei

Arilor in valea Indului şi asupra modului
Ei au

intrat

in cete

mici ; au

cum

trecut pe rînd

s'a făcut așezarea lor.
fluviul

Indus

şi afluenții

sei ; au cuprins Pengiabul şi s'au aşezat aice, impărțindu-se in mai multe
state, independente unul de altul. A fost greu de cei cari au intrat
mai

intăi.

puterea

Au

urmat

duşmanilor.

resboaie
Aceasta

teribile
a ţinut

şi de multe
pănă

când

au

ori au
crescut

căzut
in

sub

număr

şi in putere şi au putut supune pe Kuşiţi. O parte din vechii locuitori au fost esterminati, cum sa intimplat cu cei de rasă tibetană ; o parte dintre Kuşiţi aw fost reduși in sclăvie ; și o parte au

„fost admişi intre Ari, fiind că au primit cultul şi credinţile acestora.
Atunci s'a intocmit «Țara Sacră> de pe țermurile riurilor Sarasvați şi Yamuna

«Țara

lui Brama»

«Pământul Inţelepţilore a cărora

obiceiuri au capatat puterede lege. De aice au ieşit Braminii cari au
puterea de a conduce pe oameni; aice Sau constituit acele: colegiuri
de Bramini din care a ieşit o văligiune- nouă ; aice s'a elaborat acea
organisare socială care a asigurat supremația clasei preuteşti.
Organisarea

primitivă. a Indienilor

ni este

cunoscută

după

Gea

mai vechiă dintre Vedale. Aceste cărți se alcătuiau din patru colecțiuni :
a) Rig- Veda, colectiune de imnuri ; b) Yaju- Peda, colecţiune de. rugăciuni in. prosă ; c) Samana, cuprinde imnuri destinate afi cântate la ceremoniile

cultului

şi d)

Afharsana,

cu formule de consecrare, espiare şi

imprecaţiuni. Fie care colecțiune se alcătuieşte din trei părți: imnuri -şi două feliuri de comentarii.
Dintre aceste Vedale cea mai vechiă este Rig-Veda. Unele imnuri- din

această

valea Indului.

colecţiune

sunt

alcătuitein epoca

Se ştie sigur că prin viacul

venirei

XIV a. Chr.

Arilor

sau

in

adunat

deosebitele imnuri răsletite pănă atunci şi s'a alcătuit colecțiunea numită Vedale. Dar trebuie să fi trecut cel puţin o sută de ani de la

cele de pe urmă

imnuri şi pănă “ce sa făcut colecțiunea. Inse fiind că

'cele de-pe urmă sunt alcătuite in valea Gangelui, trebuie să preșupunem căa trebuit Indienilor macar un secul:ca să ajungă de la Sarasvati

pănă

la, cucerirea basenului

oada primitivă
In

această

acestui

fluviu ; prin

urmare

peri-

numită perioada vedică e anterioară anului 1600 a. Chr.
perioadă

Arii se

ocupau

tot mai

mult

cu păstoria de

şi erau agricultori. În rugăciunile adresate zeilor ei cer recolte im-bielșugate ; dar se roagă mai mult pentru vaci frumoase; pentru turme numeroase. Erau nevoiţi să se tot mute din loc in loc pentru locuri

nouă

Ei duceau

de pășune ; cu toate aceste
viala de triburi și in fruntea

viața sedentară

li era

scumpă.

fie- cărui trib era un rege <păs-

tor» şi estăpân» al poporului. Poporul era impărţit in mai multe clase,
după ocupațiunile particulare fie cărui om ; dar incă nu e vorba de
Caste. Funeţiunile religioase erau in mânile capului de familie. Acesta
"aducea, zeilor sacrificii pentru familia sa şi tot el alcătuiași imnurile
de rugăciune sau de mulţemită. Religiunea lor consista in adorarea
fenomenelor naturei; mai ales a fenomenelor luminoase. Soarele, focul,
stelele, fulgerul şi trăsnetul, aurora, nourii şi noaptea, erau obiectele a-

dorațiunei lor. Indra,:zeul „cerului, al aerului azuriu, al fulgerului, este
cel mai de frunte. dintre zei. El e cerul sau ființa misterioasă și ne- |
pătrunsă care locuiește intr'insul. «El este mai pre sus de toate, de zi
14
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şi de noapte, de aer şi de marea. EI se intinde mai departe de cât
vîntul, de cât pămîntul, de cât fluviile, de cât lumea.» Rig-Veda cuprinde o mulţime de imnuri cătră Indra, toate pline de o poesie su-

blimă și de o inălțime de cugetări. %)

N

N

Agni «focul» ocupă al doilea loc după Indra. Flacăra din focul
de pe vatră era .considerată de cătră Ari, ca focul pogorit dinceruri

pentru a locui intre oameni.

Vișnu, personificarea adincimilor firma-

mentului, urma după aceia ; in fine era, adorat Soma, zeitatea libațiunei, care a ajuns cu timpul a fi alăturea şi chiar superior lui Indra.
Această organisare patriarchală, această religiune pură și simplă,
era potrivită cu viața Arilor in Pengiab. Dar lucrul se schimbă când
ei sunt nevoiţi a se opune altor bande de fraţi de ai lor care voiau
să li cuprindă țara ; când impinși de cătră aceștia spre resărit, ei sunt
*) Imn cătră Auroră.

-

«Fiica cerului se ridică ; ea se apropie ; se arată. Ea gonește
intunericul pe care "| vedem cum fuge; ea crează şi aduce cu fericire
Lumina.
=
In acelas timp soarele dă drumul la vacele sale luminoase. Astrul radios se arată la resărit. La resăritul tău, Auroră, la resăritul
Soarelui, fie ca noi să dobîndim abundența !
Auroră, fiică a Cerului, noi ne grăbim a te deştepta, pe tine,
binefăcătoare,

care aduci servitorului

tău,

ca

un

tesaur

prețios,

ave-

rea cea mai dorită.» (Rig-Veda, VII, 6, 1).
|
a
„Intelepte şi puternice sunt faptele aceluia care a despărţit nemărginitele firmamente (cerul şi pământul). El a pus de asupra cerul
strălucit și glorios ; el a isolat bolta stelelor şi pământul.

Mi spun eu aceste mie? Cum mă pot eu apropia de

Primi-va el ofranda

mea

fără desplăcere ? Când

niștit, favorabil rugăciunilor mele ?
Te invoce,

invoe

Varuna,

doritor

|

de a cunoaşte

pacatele

mele:

pe intelept. Toţi ințelepţii mi au spus acelaş lucru:

mâniat in contra

Varuna?

"1 voiu vedea eu, liAm să

«Varuna

e

ta,»

Oare pentru un păcat vechiu, voiai tu, Varuna, să distrugi.pe amicul tău care celebrează pururea laudele iale ? Spune-mi, tu Domn
pe care

nimic

nu

?] poate

linişti,

și voiu

grăbi

a veni

la

tine,

cându'ți un tribut de omagii, liber de acum inainte de păcat.
Acordă-mi iertare pentru greşelile părinţilor noştrii, şi
cele pe care noi inşine le am făcut cu trupurile noastre.

„Nu

adu-

pentru

era vina noastră, Varuna; ne am alunecat ; eram sub jugul

beţiei, a unei pasiuni, a unei disposițiuni trădătoare. Bătrânul rătăceşte pe tînăr pe căi greșite; nici somnul.nu e scutit de păcat. (Rig-

Veda, VII, 86).
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mevoiți

a intreprinde

cucerirea

basenului. roditor

al Gangelui.

Atunci

au nevoie de capi puternici cari să i conducă la luptă, de preuți cari
să i inbărbăteze in cumplitele lupte ce au să urmeze. Atunci se in-

cepe perioada epică a Indienilor.

Această epocă, din

nenorocire,

ni

este prea puțin cunoscută ; pentru că sub frumosul cer al Indiei, in
fața naturei atât de prodigios bogată in această peninsulă, geniul indian s'a ridieat. la atâta inălțime, imaginaţiunea a. lucrat așa de mult,
că ni este aproape peste putință a ni face o ideie lămurită de evenimentele care au urmat. Știm numai că această periodă a ținut mai
bine de cinci sute de ani, pănă la anul 1000 a. Chr. şi că dacă au
urmat reshoaie teribile in contra celor de alt neam, mult mai cumplite au fost luptele pentru intăietate intre deosebitele Iracțiuni ale rasei arice:
|
a
și
Gangelui
valea
in
așezați
Arii
dintre
resboiu
crâncen
Cel mai

cei cari veniau despre apus este cunoscut sub numele de Resboiul celor zece regi, cu ocasiunea căruia s'au alcătuit mai multe imnuri din
Rig-Veda. Zece regi ai Bharaţilor, avind in frunte pe sacrificatorul
_ Vistamitra, se indreptează spre Sarasvati cu familiile și turmele lor.
Aice dau peste Tritsu sau Kosala, cari aveau preut pe Vusista. Năvălitorii sunt respinşi şi urmăriți in locurile pe care le părăsiseră.
Dar ei nu sau descurajat. Inflăcăraţi din nou de cântecele poeţilor, siguri de sprijinul zeilor, ei pornesc din nou spre Sarasvati ;
sdrobese

in drum

pe Triisuşi

şi se fac stăpâni pe valea Gangelui. Stă-

pâni peste intreaga Indie, Arii nu mai sunt neinsemnatele triburi care
Sau aratat cu un feliu de sfială pe malurile Indului ; ei au ajuns acuma națiuni puternice şi numeroase. Aveau in fruntea lor regi puternici şi respectaţi, dinastii vechi ale cărora origine se pierdea în nnaptea timpurilor, dinastii care pretindeau că se trag din zei.
Dintre

aceste dinastii cele mai

'au fost cea Solară care
insemnate

_ domnia peste Kosalasi şi cea Lunară care stăpânia pe Bharatasi. Luptele purtate intre” Kurusi şi Pandavasi pentru tronul de la Hastinapura se cuprind in marea poemă indiană numită Mahabharata care
se alcătuieşte din 100,000 de distichuri. Pe lingă câte-va fapte positive,
găsim in această poemă un noian de reflecțiuni religioase, dogmaţice
şi filosofice ; ceia ce face că Indienii o crăd ca o carte sfintă şi o
pun alăturea cu Vedalele. Lupta teribilă ține 'opt-spre-zece zile şi se
Indiei
sfirşeşte cu: sdrobirea definitivă a Kurusilor. Toate popoarele

luaseră parte la acest mare

resboiu. In realitate sub

buie

pe urmă

să, înțelegem

pe

cei de

Ari

cari

au

Pandavasi.

intrat

in

tre-

India

şi

au sdrobit. pe popoarele care se așezaseră mai inainte şi și pierduseră...
vigoarea lor militară. Noii veniţi sunt invingători ; pentru că ei pastraseră mai curată vechia religiune ; adversarii lor primiseră, in parte,
religiunea popoarelor supuse. Cu noii veniți Arya tă, „ locuința Arilor,

are

să se regenereze.

După ce s'au sfîrșit mişcările de popoare şi Arii au
4
remas stă-.
pâni definitivi pe valea Gangelui, ei incep a intreprinde espediţiuni,
pentru a cuprinde centrul și sudul peninsulei, şi, pe urmă, insula Ceylan.

Amintirea

acestor

espediţiuni

ni s'a conservat

in

a

doua

mare

epopeie indiană, Ramayâna. Dar in timpul alcătuirei acestui poiem,se
schimbase faţa, lucrurilor. Spiritul religios e atot puternic și a ajunsa domina spiritul resboinie ; legenda e mai mult mithologică de cât e
Toică

; persoanele

sunt

mai

mult

divine

de cât

umane.

Nu

mai

sunt

lupte eroice ; sunt minuni opuse la minuni.
„Aceasta insamnă că prin viacul X a. Ch. slăbise puterea regilor
şi ajunseseră

preutii

$. 3.

a tot puternici.

Brahmanismul

şi Budismul:

Timpul de mâi bine de patru sute de ani, in care India a fost..
puterea Braminilor ni este cunoscut din Codicele lui Manu, alcăprin viacul IX a. Chr. Acest Coâice de legi cuprinde: a) prescripreligioase ; b) precepte politice şi regule pentru guvernare ; €)
civile. Mai puternică inse de cât toate legile este legea, religioasă.
Acest Codice este dictat de cătră Manu, representant a lui Brahma. Acesta, este un zeu nou. La inceput raman insemna, «rugăciune».
Cu timpul inse această rugăciune s'a personificat şi ea. intr'un' zeu,
cel mai mare dintre zei *). Adică actul chiar al rugăciunei, indeplinit.

sub
tuit
țiuni
legi

=) Braman,

rugăciunea,

mai pre sus de

Indra.

«D- zeule, văd

in
corpul tău pe toți zeii şi turmele fiinţilor vii... 'Pu porţi tiara,
mă:
ciuca și discul, tu, munte de lumină, strălucind in toate părțile !
Abia te pot privi in totul ;„pentru că strălucești ca focul şi ca soarele
in nemărginirea ta. Tu eşti Cel Nevăzut, tu ești Inteligența supremă
.
Tu ești tesaurul suveran al acestui univers, tu ești curagios, 'Tu'menţii Legea nemutabilă, fără inceput, fără mijloc, fără sfirşit ;
inzestrat.

23
<onform prescriptiunilor rituale, de cătră “Bramini, cari numai ei ştiu
cum să se roage zeilor, acest act e mai puternic chiar de tât zeii la
<are se adresază. Prin urmare nu mai este vorbă de zei; principalul

este a şti cum să te adresezi lor,; şi aceasta numai
Dar

aceasta insemna

o intreagă

revoluțiune

organisarea lor politică și socială.
tere ; ea ordonă

in numele

in ideile Arilor,

o știiau.
ca şi in .

Clasa preuţilor a pus mâna pe pu-

zeilor ; ea are in mâna

telor şi pe a indivizilor in parte.

Braminii

-

E

sa

destinele

i

sta-

TI

La inceput *) Brama a făcut pe oameni; dar nu pe toți in acela mod. El a luat o parte din gura sa şi a făcut pe Bramin (preut)
cu o putere infinită. Bratele tale nu au hotare ; privirile tale sunt ca
Luna şi ca Soarele ; gura ta are strălucirea focului sacru. Prin căldura ta tu incălzeşti. universul. 'Tu, singur, umpli totspațiul dintre cer
şi pământ, şi tu ești aproape de toate regiunile. O zeu măreț, la _ve-

derea puterei tale, supranaturală şi teribilă, cele trei
mură > (Din Mahabhar ata).

lumi

*) Creațiunea,
«Acest univers era ascuns în intuneric, imperceptibil,
tribut

se

cutre-

fără un a-

deosebit, neputândfi descoperit prin raționament, nici revelat ; ză-

cea ca adormit,
Atunci

a

tot puternicul

care

esistă prin sine insuşi,

care

nevă-

zut făcea universul visibil cu elementele primitive şi cu alte principii,
se manifestă in gloria sa imprăștiind intunericul,
Acela pe care numai spiritul "1 poate concepe, care scapă de
simţuri, nedescoperit și nedescoperibil, etern, principiul formator al
tutulor creaturilor, pe care nici o creatură. nu 1 poate intelege, apăiu
in toată splendoarea sa.
Hotărind a emana din propria sa substanţă corporală diversele
creaturi, el produse mai intăi apele, şi depuse in ele un germine.

Acest germine deveni un ou strălucitor ca aurul, strălucitor ca
_astrul cu mii de raze ; şi in acesta se născu Fiinţa supremă Sub forma lui Brama, cel intăiu născut din toate lumile.
Apele

au fost numite, născute

din

om (nara), pentru că erau fiice

- ale primului om, adică spiritului suprem ; şi pentru că in aceste ape
sa intimplat cea intăi mişcare (ayana) a lui nara, el s'a numit cel
care se mişcă de asupra apelor (Narayana).
Din această causă, imperceptibilă pentru simțuri,-eternă, care este
şi nu este, sa produs acel barbat divin care este. cunoscut in univers

sub numele
In acest

de Brama.
ou

intăiu născut,

puterea supre

ă a stat neocupată un

an divin; la finele căruia făcu ca oul să se despariă de la sine.
Și din aceste părți, puterea creatoare a lui Brama a făcut cerul
şi pământul ; aerul aşezat la mijloc, cele opt regiuni cerești, şi re-

-
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din braţul seu a făcut pe Șatria (resboinic) ; din coapsa sa a făcut
pe Vaişia (neguţitor şi plugar) ; şi din călcâiu pe Sudra (servitor).
Prin aceasta, fiinţa supremă a creat deosebitele clase şi a asignat fie
căreia menirea și ocupaţiunea şa. Aceste clase nu se pot amesteca.
După cum piciorul nu poate pretinde nici odată să fie cap; tot asemine, un om de clasa de jos nu i poate trece prin minte că sarridica vre odată la dignitatea de Bramin. Această impărțire in clase
este eternă și neschimbătoare. Deasebitele clase s'au numit Caste *).
Lumea. intreagă este a Braminilor. Ei formează clasa luminată.
Numai ei cetesc și au dreptul a interpreta Vedalele ; numai ei adue
sacrificii placute

zeilor.

Bi sunt

eonsiliarii necesari

ai regilor, cari sunt

datori să asculte de sfaturile lor. Pentru dînşii nu sunt pedepse ; pentru că un Bramin este sfint ; el nu poate greşi. Familia lor este de
asemine sfintă ; și numai lor li este permis a ieşi din lume şi a se
consacra studiului şi meditaţiunilor religioase, intrun deşert indepărtat. Cea mai mică ofensă care li sar aduce e pedepsită cumplit. Ceb

care a lovit un Bramin macar cu un fir de iarbă merită greâ osîndă;
şi celui care a indrăznit să i spună vorbă de batjocură i se taie limba.

Pentru

o

mică

observație

făcută de

cătră

Sudra

unui

Bramin,

pedeapsa este a i se turna unt de lemn clocotit in gură și in urechi.
Așa de sus este condiţiunea unui Bramin că nici zeii nu pot să re-

servoriul perpetuu al apelor. Pentru a propaga rasa omenească, „din
gură, din braţ, din coapsă, din picior, a produs pe Bramin, pe Șatria,
pe Vaișia, pe Sudra.»> (Codicele lui Manu, I, 5 —14, 31).
*) Caştele.
Pentru

a conserva

toată

această

creațiune,

fiinţa

cu

desevirşire

glorioasă asignă ocupaţiuni diferite celor pe cari i produsese din gură,
din braţ, din coapsă, din picior.
.
|
Braminilor li dădu a studia şi a invața Vedalele, a pregăti sacrificiul, a dirige sacrificiile oferite de cătră alții, dreptul de a da și de
,

a primi.

Șateilor li impuse a protege poporul, a fi caritabili, a sacrifica,
a ceti cărțile sacre, și a nu se deda la plăcerile simțurilor.
|
A ingriji de turme, a face milostenii, a sacrifica, a studia cărtile sacre,

a face

comert,

a

lucra

pămîntul,

sunt

funcțiunile

Sudrasilor nu li insemnă altă ceva de cât' a

precedente. (Codicele lui Manu,

1, 87—72)

servi

Vaișilor.

pe clasele

215.
formă de Bramin.*)

nască sub
tria,

regii şi resboinicii.

Codicele

7

Este o clasă puternicăin india, Șalui Manu

zice că un Bramin de zece

părin-

ani şi un Şatria de o sută de ani e ca părintele și fiul ; inse

Devoţiunea unui Bramin consistă in cunoştinţa sfintelor dogme ;
a unui Satria, in a protege popoarele ; a unui Vaişia, in datoriile pro-

fesiunei sale ; a unui Sudra, in supunere și ascultare. (Ibidem, XI, 235).
*) Braminti.

Pintre fiinţi, cele intăi sunt insuflețite ; pintre cele insufletite, sunt
cele care se sustin prin propria lor inteligență ; pintre cele inteligente

cei intăi sunt oamenii, și intre oameni Braminii.
Intre Bramini cei mai insemnați sunt acei
sacră ; pintre invațati,

acei

cari

și cunose

cari

ştiinţa

posedă

-

datoria lor.

Naşterea lui Brama este incarnaţiunea eternă a justiției ; pentru
că Braminul născut pentru a urma justiţia, este destinat a se identi-|

fica cu Brama.

Braminul are cel intăiu loc pe pământ: stăpân suprem al tutu„lor ființilor, el e dator a conserva tesaurul legilor civile şi religioase.
Tot ceia ce lumea cuprinde e proprietatea Braminului ; prin intăia şi inalta sa naştere el are drept asupra tot ce esistă.
Numai Braminul mânâncă un nutriment al seu, poartă un vestmint care ea lui, din avutul lui ; cei alţi oameni
nurile lor numai prin generositatea Braminului.

se bucură

bu-

de

Bramin de zece ani și un Șatria ajuns la o sută trebuie să

Un

se considere ca tată şi fiu ; și intre ei doi, Braminul e părintele.
Nu anii, nici perii albi, nici bogăţiile, nici rudele, formează mă-

rirea : sfinţii au ordonat următoarea lege ; «Cine cunoaşte Vedalele şi
Angalele, acela e mare intre noi.»
Un om nu e bătrân pentru că i s'a căruntit capul dar acel care,
fiind tînăr, a cetit sfinta scriptură, acela e socotit de cătră zei ca om
matur.

Braminul să şi iea femeie bine făcută, cu nume grațios, care
să aibă mersul unei lebăde sau a unui june elefant, corpul acoperit cu
un puf moale, cu perii fini, dinți mici, membre suave.
In familia unde barbatul și iubeşte femeia, și femeia pe barbat,
fericirea e asigurată pentru tot d'a una.
Cel

care a lovit pe un Bramin,

chiar cu un

iarbă, va re-

fir de

naşte de dou-zeci și una de ori in pîutecele unui animal necurat.
Omul se naşte singur ; moare singur, și singur și primește resplata faptelor sale.
In timpul copilăriei femeia trebuie să asculte de părinte, in atinereței

de barbat,

după moartea

acestuia,

de fii.

.

Femeia e datoare să fie pururea veselă, să cârmuiască

băcie

trebile

nu aibă mâna

familiei,

să aibă mare

grijă de lucrurile

ghi-

cu

din casă,

şi

să

largă la cheltuieli. (Codicele lui Manu, H—VII, passim).

tele e Braminul de zece ani.*) Pe asemine bază este intocmit: intreg
codicele de legi.
aa
i
Mai pre josde cât cele patru

"ciţi cari purtau nume

Caste- erau o mulțime de

de „Parias «necuraţi.»

nenoro-

Pentru aceştia, nu eră in

vech. ia
Indie nici un drept ; unii dintre dinşii, Ciandala; nici nu aveau
voie a trăi prin oraşe şi sate, nici a și clădi locuinţi. **)
Erau foarte
numeroşi aceşti Parias, clasele urgisite.
|
,
_
Care sunt causele care au modificat așa de adinc societate
a in"diană ? In toate ţerile unde s'au aşezat popoare care au
subjugât pe
vechieie populațiuni, am găsit clase superioare, cu drepturi
foarte.
*) Regele.

Lumea fiind fără rege, totul era tulburat de groază ;
Domnul a creat un rege pentru conservarea tutulur ființilor. de
Pentru

a ajuta

pe regi

in funcțiunile

lor,

Domnul

a

aceia

creat

pedeapsa, protectoarea tutulor fiinţilor, care esecutau justiţia,
din
esența.
sa divină,
Toate clasele s'ar corumpe, toate barierele ar fi resturnate,
universul ar cădea in confusiune, dacă nu ar fi pedeapsa.
Sculat in

zori de ziuă, regele e dator să şi arate respectul
seu
cătră Braminii adinciți in cele trei cărți și in știința
morală, şi să guverneze după consiliul lor..

Regele e dator să facă deosebite sacrificiuri insoţite de presente

bogate ; şi pentru a şi indeplini in totul
Braminilor plăceri şi bogății.
A nu

fugi in luptă,

eată datoriile care procură

a protege

datoria, e dator să procure
N

popoarele,

regelui fericirea.

a revera

pe

Bramini,

|

Cânad un Bramin a descoperit un tesaur in pământ,
el "| poate
lua intreg ; pentru că el e stăpân a tot ce esistă.
_
Dar când un rege va găsi un tesaur, ascuns de
mult in pămînt,
el e

dator a da pe jumatate Braminilor.
i
Regele să'şi pună toată silinta a constringe pe Vaişia
şi pe Sudra ca să şi indepliniască datoriile ; pentru că, de
nu le vor observa,
ei sunt in stare a resturna lumea. (Codicele lui Manu,
VII, VIII, passim).
**) «Locuinta lor să fie afară de oraș; nu au
voie să aibă vase.

intregi,

şi nici altă avere

de cât

câni şi magari.

Să aibă drept imbrăcăminte haine de la morti;

fer drept

podoabă ; şi să rătăciască

necontenit

de

la

vase

ă

stricate;

un loc la altul.
Nici uri om credincios datoriei sale să nu aibă relațiune
cu ei ;
să nu aibă afaceri de cât numai intre ei
; intre ei să

se căsătoriască.
Mâncarea ce li se va da de cătră alții să li se
dea
in vase stricate. să nu i apuce noaptea in oraşe sau
sate. (Codicele lui Manu,
A,
51—55).
,
EA

mari,

şi clase

de jos, tără nici un

drept. Nicăirea

inse in lume nu gă-

sim o posiţiune aşa de injositoare ca a Pariăsilor: in India. Numai cucerirea Indiei de cătră Ari nu-ni poate esplica acest fenomen.
Braminii au ajuns a tot puterniciin India pentru două motive:

a)

serviciile

aduse

poporului

şi superioritatea

lor intelectuală;

b) groaza religioasă pe care au putut'o inspira tutulor claselor din
societate.
o
Poporul indian era foarte religios. Pentru motive religioase Arii
din India s'au despărțit de frații lor, Zendii. In numele și cu sprijinul
zeilor au intreprins ei cucerirea. Indiei. In cursul resboaielor pentru

cucerirea terei, in luptele groznice ce au urmat mai pe urmă, victoria
atirna mai in tot dauna de Ja preutul care ştiia să roage bine pe zei,
de.la poetul care știia a inflăcara inimile vitejilor. Prin urmare, aveau
drept a fi respectaţi, să ceară drepturi mari, aceşti -preuţi poeţi ; pen-

tru că, in definitiv, numai lor se datoria cucerirea şi pacinica
__mire

a Arilor asupra

acestei

țeri bogate.

Odată sfîrșită

stăpâ-

cucerirea,

a-

cești Bramini şi consacră tot timpul lor ocupațiunilor intelectuale. Familia lor e un model de sfințenie ; riumai ei se ocupă cu. ştiințile și
artele şi, când un Bramin şi a indeplinit datoria cătră societate, dând
naștere la fii cari

să continuie

familia,

el

se

retrage

intr'un

unde şi petrece timpul in austeritate şi lipsă, meditând

deşert,

celor

asupra

mai indrăznețe cestiuni care şi le poate pune o minte omenească. *%)
Putem dar să ni esplicăm pentru ce au ajuns ei la atâta autoritate.

|

*) «Nici nc-ființa nu era, nici fiinta,
nici firmamentul mai pre sus de ea. Unde
de ? in ce era inchisă ea? apele erau ele
măsurat ?
”
Moartea nu era, și prin urmare nici

atunci ; atmosfera nu era, era dar invălită lumea ? un? prăpastia peste putință de
nemurirea:

nici.

o

deose-

bire intre noapte şi. zi. — De la sine inşași se ridică o suflare, ieșită
din nici un piept! Aceasta era ființa, Ce? Unul, şi nime nu mai era a-

iunci de cât el şi nime
Intunericul

cesta era numai
in vid,

mai pre sus de cât el.

a fost. Învăluit

in noapte

0 undă nedeosebită.

Cel

născu atunci prin puterea căldurei.

Iubirea,
germenele

eată ființa care se născu

primar

al cugetărei

şi in care

”

la inceput,

tot universul a-

Unul, formidabil,
.

infășurat
-

la inceput; Iubirea care a fost
inţelepţi, când și intreabă i-

|
nima lop, descopăr legătura dintre ne ființăși ființă.
Raza transversală care a făcut urzala lumilor, venia ea de sus,
venia ea de jos ? Frau puteri fecundante, și puteri de creştere ? Natură jos, energie sus?

.

”
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Atunci nu li a mai remasde cât să lucreze ca această

putere

să remână pentru de a pururea in mâna lor. Această au făeut'o ei
prin: Codicele lui Manu şi prin introducerea credinței in Transmigrațiunea sufletelor. Legea dictată de cătră D-zeu impunea omului o multime de datorii, pe care trebuia să le urmeze cu sfințenie. Cea. mai
mică greșală sau omisiune era considerată ca păcat şi păcatul avea,.
pentru

Indian, urmări

grozave.

Indianul nu

muria. Îndată după moarte

sufletul mortului trecea in o altă ființă şi incepea o nouă viaţă pe pământ. Codicele de legi prevedea o gradaţiune infinită, care incepea de
la lucruri şi fiinţile neinsuflețite şi ajungea pănă la fiinţile superioare,
pănă la om și la Bramini. Legea dictată de cătră D-zeu arată ființa
in care trecea omul care a făcut un păcat. Lacomul, d. e. se prefăcea in pore şi trecea succesiv prin intreaga serie a ființilor de la acest animal pănă la clasa din care a făcut parte, in mai multe renaşteri

succesive.

Aceasta

dacă nu

făcea

nici o greșală

ca animal sau

om din o clasă inferioară ; căci, in acest cas, cădea şi mai jos şi incepea din capăt. Prin urmare nenorocitul Indian era pururea cu groaza

in suflet ca să nu facă nici cea mai mică greşală ; pentru că

o.pe-

deapsă teribilă "i aştepta. Nu pedeapsă pe lumea ceia altă ; ci suferinți grozave pe această lume, in o altă condițiune. *) Ca să scape de

Cine știe ? Cine ar putea spune de unde a ieșit această creațiune ? Zeii sunt posteriori e.nisiunei sale ; prin urmare, cine ştie de
unde a ieşit ea?
„ Această emisiune, de unde a ieșit ea şi dacă cineva a. făcut'o
sau nu, Acela care din inaltul firmamentului supraveghiază această lume,
acela ştie I—boate că nici el nu ştie.» (Rig-Veda, X, 129).
*) A cugeta să pună mâna pe lucrul străin, a medita o faptă vi: |
novată, a uitna ateismul sau materialismul, sunt cele trei fapte rele
ale spiritului.
|
A spune injurii, a minţi, a vorbi rău de oameni, a vorbi fără
vreme,

sunt

cele patru

fapte rele ale cuvintului.

A se face stăpân pe lucruri nedate, a face rău unor ființi insuflețite fără autoritatea legei, a indrăgi femeia altuia, sunt cele trei
fapte rele ale corpului.
o
Pentru faptele criminale provenite
de la corp omul trece în o
creatură fără mișcare ; pentru vinele cuvintului, el devine pasere san
s6lbătăciune ; pentru

țuită condiţiune.
După

moarte

cele

mintale,

sufletele

el se renaşte

oamenilor

in cea

torturilor

infernului.

despre-

!
cari au

făcut fapte

alt corp, la formarea căruia concurg cele cinci elemente

destinat

mai

rele ieau un

subtile

şi e
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această groază vecinică, i remânea numai un singur lucru : să sesupună Braminilor, să asculte orbește de prescripţiunile lor. Ast-fel această.
credință a contribuit foarte mult la intărirea puterei Castei preuteşti.
DC XAceastă stare de lucruri a. ţinut pănă in viacul al VII a. Chr.
câăd sa arătat in India «Mântuitorul» care avea să scape pe popor

din apăsarea 'sub care gemea. Acest om a fost Stddarta, fiul unui
-ce avu un copil, se
rege din Kapilavastu. Acest tinăr. principe, după
retrase in deşert sub numele de Sahiamuni (călugăr din familia Sao petrecere

kia) şi după

PE

indelungată aice fu numit Budha. Știința con=

timpurană a pus in indoială esistența acestui intemeitor de religiune.
S'a susținut că esistența lui e numai 0 legendă. Dar mai bine de pamilioane

de oameni, Budiştii,

cred

in el.

Cărţile Budiştilor spun că ceia ce la făcut mai mult pe dinsul
lusă părăsiască palatul părinților sei a fost incredințarea că această
el.
me e o lume de miserie «Nimic nu i statornic pe pământ, zicea
aprinde
se
Ea
lemnelor.
Viaţa e ca o scânteie produsă din frecarea
Viaţa
şi se stinge: noi nu știm nici de unde ine, nici unde 'se duce:
unde a
e ca sunetul unei Iyre şi in zadar se întreabă ințeleptul-de
care
in
supremă
știință
o
venit, şi unde se duce. Trebuie să fie vre
știință,
am putea găsi noi repaosul. Dacă ași putea ajunge la această
aş putea liaş aduce lumina in omenire. Dacă aş fi liber eu insu-mi,
lar

bera. lumea.»

ca motiv care

plece

făcut să

la

a

cât

de

numai

.

tru sute

*

Sufletele

inzestrate

cu bunătate

dobindesc

cele

divină ,

natura

in instăpânite de patimi, au condițiune omenească ; cele cufundate
raţiuni
transmig
trei
cele
sunt
aceste
:
tuneric sunt prefăcute in animale
mai de

frunte.

După

infernului,

ce au trecut multe serii de ani in grozavele

la sfirșitul acestui

ceste transmigraţiuni.
asin,
sectă,

period

Cel care a ucis un Bramin
cămilă, taur, ciandala, etc.

Braminul
vierme,

Braminul

intră in corpul unui

animal feroce.

care fură se va preface

pe, animal de apă.

,

ale

chinuri
la

sunt condemnaţi

păcătoşii

care bea băuturi spirtuoase

pasere,

a

unui

a

câne,

a-

-

renaşte in formă

de

in-

de mii de ori in broască, șer-

|

carea
Cel care a fost erud va renaşte in animal carnivor ; cel
inmânâncă
se
care
ființe
in
hoţii,
mâncat bucate oprite, în vierme ;
e lui

“tre sine ; cel care indrăgeşte
Manu, XII, passimn).

femei de jos, în
-

spirite.»

(Codicel
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fost priveliștea ce i s'a infătişat inaintea ochilor când a voit să ieasă

Aă preumblare pe porţile cetăţii. £)

|

„El se retrage intrun deșert şi spăimântă
„mini prin austeritatea vieţii sale. Toţi declară
| rugăciune și in sdrobirea simțurilor. Atunci el
chiemarea sa. Budha părăseşte pustietatea, se
| incepe
atunci

a predica.

Aceasta

era obiceiul ca un

era

o intreagă

pe cei mai pioşi Bracă i au intrecut in post,
se. crede pregătit pentru
arată intre oameni şi

revolutiune ; pentru că pănă

ințelept să se adreseze

numai la câţi-va dis-

cipuli aleși ; pe când el se adresa la lumea intreagă, fără deosebire de
Castă şi de origină. Toţi cari fac bine sunt vrednici de mântuire. **)

*) «Intr'o zi Budha iesă pe poarta de la resărit a cetăţii. Aice el
vede un om căzut de bătrâneță. Atunci gândi el: «Vra să zică, creatura ignorantă și slabă, cu judecata rea, e mândră de tinereța careo
inbată, și nu vede bâtrăneța care o așteaptă. Cât despre mine, mă
- due. Vizitiu intoarce repede carul. Eu care am să fiu in viitor lovit
de bătrâneță, ce mai caut eu plăcere şi bucurie ?»
|
Peste câteva zile voi să ieasă la preumblare pe poarta despre
mează zi, când dădu peste un om greu bolnav, părăsit de toți, fără
nădejde. «Vra să zică, sanatatea, zise el, e ca jucăria unui vis, şi frica
de boală

are forma această

nesuferită.

Care

e omul

inţelept care după

ce a văzul ce este ea va mai putea avea ideie de bucurie şi de plăcere ?> şi intră in cetate.
a
„A treia oară, abia ieşise pe poarta despre apus şi se găsi in fată
unui convoiu funebru, <Ah ! strigă el, vai de tinereța pe care are să
o distrugă bâtrăneta ; vai de sanatatea pe care o distrug atâtea boale ;
vai de viața, in care omul petrece așa de. puţin. Când n'ar fi nici bănici moarte.

Dacă

s'ar

putea

ca

de a pururea !»

moartea, să fie inlănțuite pentru
In fine, ieşind pe poarta

despre

nord,

rea celor alte creaturi ; ea va

ajunge

pentru

bătrâneţa,

|

a intâlnit

un

boala,

cerşitor

cu

mantaua călugărilor bramini. «Bine, zice el. A te departa de lume, eată
fapta, lăudată de cătră inţelepţi ; aceasta va, fi scaparea mea şi scapa-

de fericire şi de nemurire.»
**) «Am

venit

ca să dau

ignoranţilor

mine

un

fruct qe

ințelepciunea.

viaţă,

Comoara

in-

telepciunei este milostenia, ştiinia şi virtutea
; eată meritele care nu
se imprăștie, A face puţin bine face mai mult de câţ a indeplini fapte
grele. Dacă ar voi omul să ințeleagă căt e de mare fructul milosteniilor, n'ar inghiți cea de pe urmă bucăţică mai inainte de a
o da.

Bunavoinţa

este cea intăi dintre virtuți ; ea este mama

devotamentu-

lui. Omul desevărşit nu i nimică, dacă nu imprăştie bine
- faceri asupra creaturilor, dacă nu mângâie pe cei intristați. Invăţătura
mea e o

invățătură

de .milă ; pentru

aceia

cei

fericiți pe

lume

o găsesc

grea.

Ei sunt mândri de nașterea lor şi nu se gândese că fructele aceluiaşi
arbore sunt toate de aceiași origină. Trebuie respeclată ordinea
de lu-

'

trâneță, nici boală,

da
Toţi nenorociţii,

toţi cei

apasati

tînărului magistru ; pentru
cătră

mântuire

şi

.

«

de 'cătră Bramini,

se string in:

jurul

că el mângâia pe. toți ; arata tutulor calea,

scapa

pe Indianul,

atâta vreme ingrozit

de

cătră.

Bramini, de frica Metempsicozei (transmigrărei sufletelor”).
Invăţătura lui era

o invățătură.

de pace

și de dragoste; morala

lui este sublimă comparată cu a Braminilor. El combate toate viţiile;
invață pe oameni să fie recunoscători cătră cei ce li au făcut vre un
bine, moderați in timp de ferieire, blânzi și cătră animale. Numai el
dintre intemeitorii de religiuni păgâne a-impus să ierte omul injuriile. ce
i s'au făcut ; să nu facă rău pentru rău. Dragostea şi mila sunt isvorul
tutulor virtuților, zicea el %). Toţi oamenii sunt egali și toţi sunt ehie-

cruri stabilită, dar calea mântuirei este deschisă pentru toată lumea;
nașterea nu condamnă pe nici o ființă la ignoranță şi nenorocire. Toi
omul poate ieşi din lume şi a face parte dintre intelepti. Braminul,
care vrea să spintece pământul ca focul, e născut din o matcă de femeie ca şi ciandala, cel de pe urmă dintre oameni, căruia el i inchide

calea maântuirei. Dar nime nu poate inchide această cale, afară de
Mara, demonul păcatului și al morţii. Fugiţi de el, sau mai bine, luptați-vă cu el scoţind necontenit strigătul de resboiu in eontra-patimilor voastre. Nimiciţi patimile voastre cum restoarnă un elefant o colibă de trestie. Se insală acel care crede că va putea scăpa de pati-

-mile sale asezându-se in asilul munţilor şi a sihăstriilor ; cel mai bun
adăpost in contra răului, e realitatea sănătoasă. Poate scăpa cineva

de inteţirile simțurilor şi de plăcere, a indeplini legea şi a fi un per.
-fect călugăr, macar că trăieşte in lume şi e gătit cu podoabe. Eu am
venit

să

readuc

creaturile

la realitatea

sănătoasă,

le “au

care

de la

indepartat prin învățături mincinoase, care vor aduce infrieoşata epocă
a

sfirsitului timpurilor.»

(Discurs

a lui Budha).

*) Tot ceia ce suntem e resultatul a ceia ce am cugetat noi : CU
getările noastre sunt temelia, cugetările noastre sunt substanta. Vorbeste sau lucrează omul cu gând rău ? pedeapsa "1 urmează, cum ur- mează

roata

paşii celuia care trage

căruța.

Ințeleptul, in viața aceasta de pe pământ,

PE

albinei

samână

care

„culege sucul florilor, pentru ca să facă miere, fără a li căşuna nici un răuAceşti copii sunt ai mei ; această avere e a mea ; aceste gân-

duri necăjese pe nebun. Și el nu e stăpân nici macar pe el;
mai puţin pe copii și averea lui.
Nimine

să nu

cugete

la rău

cu uşurinţă,

zicând

in

cu

atât
-

inima

sa:

răul nu se va apropia de mine. Nimine să nu cugete la bine cu uşurință, zicând in inima sa : binele nu-mi va folosi. Picăturile de apă
.
câre curg câte una sunt de ajuns a împlea un vas.
bune,
cele
prin
intrecute
Omul a căruia fapte rele sunt

respân-

- deşte strălucirea sa asupra lumei ca şi luna când iesă dintre nouri.

N
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maţi la mântuire ; de

aceia,

datoria lor este

a se tracta ca

fraţii ; a

nu 'și face rău; a fi virtuoşi; a şi stăpâni aplecările rele și a se sili
prin toate chipurile ca să ajungă la perfecțiunea morală și să aspire
a fi Bodhi (inteligenta supremă). Cu chipul acesta tot omul poate ajunge la Niveana

(nimicire)

când nu mai remâne

nimic

soiut nimic,» adică, când
care a ieşil.
Incunjurat

«când nu

mai

remâne nimic din agregare ;

din esistenţă ; când nu mai

omul

de o mulţime

reintră în -sinul
de discipuli,

fiinţii

remâne

ab-

supreme din

cari se string

cu dragoste

in jurul seu, Budha străbate intreaga Indie, predicând in timp de einci
zeci de ani, şi moare după ce a pus basele temeinicea unei religiuni
care numără astăzi aşa de mulţi inchinători. *)
Învățăturile lui Budha fuseseră predicate prin viu graiu. După
moartea magistrului, discipulii sei se intruniră pentru a pune in scris
“doctrinele lui. Acesta a fost cel intăiu Conciliu al Budiştilor, alcătuit
din cinci sute de bătrâni. EI a tinut şepte luni, in care timp sa in„ toemit religiunea budistă. Atunci s'a compus -Adhidarma, metafisica
Budismului. În curînd s'a făcut Tripitaha sau culegerea de scrieri relative la morala, disciplina și metafisica acestei religiuni, care fusese
atât de simplă in concepțiunea intemeitorului ei. Noua religiane s'a
lăţit foarte repede in centrul și apusul Indiei ; indată după moartea

Omul
vitie prin

să respundă
dărnicie,

la ură prin iubire, la rău prin bine, la

la minciună

ava-

prin sinceritate.

Nu tunderea transformă in sfânt pe omul fără disciplină : poate
îi sfint omul robit de dorinţile şi lăcomia sa ? (Parabole de a lui Budha).
*)

<Nu

mă

indoiesc a adaoge

că, afară

numai

de Christos,: nu

se află intre inființătorii de religiune, nici o figură mai pură

şi

mai duioasă de cât a lui Budha. Viaţa lu: este fără nici o pată,

roismul

lui statornic

este

egal

cu

convincțiunea

sa ; şi dacă

nici

E-

teoria lui

poate fi falsă, esemplele personale pe care le dă sunt fără nici un cusur. El e modelul desevârşit a tutulor virtuţilor pe care le predică ; abnegarea lui, caritatea

țese nici un minut;

lui, blândeța lui neschimbăcioasă,

el părăsește la două-zeci și nouă

nu

se desmin-

de ani

curtea

xegelui, părintele seu, ca să se facă călugăr şi cerşitor ; „pregăteste.
in
tăcere doctrina sa prin şese ani de retragere și de meditaţie
; o pro-

pagă numai prin puterea cuvîntului seu și a convingerei, in curs .de
mai bine de cinci zeci de ani; şi când moare in braţele
discipulilor
sei, el moare cu seninătatea unui ințelept care a practicat binele in
toată

vila sa, şi care e asigurat că a găsit adevărul.»

Hilaire, Le Boudha

et sa religion).

(Barthelemy

Saint-

__

ea sa intins in toată India cuprinsă de cătră Ari. In viacul

ui Budha
membri

in care au luat parte şepte sute de
a tinut opt luni. Atunci s'a mai complectat invăţătura,

al doilea

tinut un

V sa
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si care

Conciliu,

E

ă

iu: Budha.
In cursul timpurilor,

s'au

alcătuit atâtea opere

relative

la

teo-

logia şi disciplina Budiştilor că astăzi corpul cărților primite ca bune
se alcătuieşte din două colecțiuni mari, Kanjur și Tanjur, formând la
un loc peste trei sute de volume. Invăţătura lui Budha sa depărtat de
la simplicitatea primitivă. S'au fundat o mulțime de mănăstiri, mai ci
samă in Tibet ; s'a creat o mithologie cu legende de multe ori estravagante ; ceia ce a permis Brahmanismului să cuceriască din nou cea

mai mare parte din India, pe care o pierduse la inceput. Aşa că Budismul infloreşte astăzi mai mult in țerile vecine cu patria sa primitivă.

$. 4.

Cultura

Brahmanică.

Braminii au concentrat in mâna lor toată cultura indiană. Ei au
toate
modificat vechia religiune arică ; au făcut progrese foarte mari in
ei au
ramurile ştiinţei şi, invinşi pentru un moment de cătră Budism,
India.
in
ă
capatat iarăşi marea influință ce o avuseseră odinioar

“Am văzut că sub influința lor sa modificat vechia

Arilor,

atât

de

nobilă în concepțiunile

sale, atât de simplă

religiune
in

a'

cultul:

face ruseu. Din moment ce Brahma «rugăciunea» adică feliul de a
că vegăciunea a fost considerat ca cel intăiu dintre zei, se ințelege
În frunte
chiele zeități au trebuit să se pogoare intrun rang secundar.

e Bialma, sufletul lumei, cea intăi manifestare a Fiinţei de sine stătătoare. Zeul suprem și arată
gei eterne. Dar Indra nu mai

voinţile sale prin Manu, revelatorul leeste zeul suprem de odinioară ; el aa-

in. care
juns unul din cei opt zei, mai mari peste cele opt regiuni
de la
este impărtită lumea. Nu i vorbă, Indra domneşte asupra părții
locuință
vechia
Meru,
nord-vest, unde e Aryavartha, unde e muntele
domn al Oceaa Arilor şi are primul râng intre zei. Varuna a ajuns
nului.

Focul

si Ciandra

continuă a fi adorat sub nume de Agni;
(Luna) sunt zeități de frunte ; după cum,

Surya (Soarele)
de asemine, se

(zeii luminoşi). Mai pre
“numeră intre zei Marutii (Vinturile) şi Aditya
a, lui Brahma, a căror
jos, sunt o mulțime infinită de zei, emanaţiuni
zeci de milioane.
număr ajunge pănă la trei sute trei
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Dâr această mitologie brahmanică, de şi bine intoemită, nu era"
inţeleasă
de căiră popor. Erau prea multe. abstracţiuni, prea: multe
esplicaţiuni, care o făceau neâccesibilă pentru vulg. Poporul ştiia, că.
este un zeu superior, care stă deasupra pământului, in acel firmament.
in care se petrec revoluțiunile Soarelui ; el vedea că de la acest Soare
atîrnă tertilitatea pămîntului, inundările Gangelui, variâțiunea anotimpurilor ; cu un

cuvint

tot ce contribueşte

a intretinea

viăța şi a face

să sporiască omul pe pămânț. Acest zeu e Vişnu, Soarele, zeul luminei, care locuieşte in nouri. Acest zeu se ocupă cu guvernarea, lumei..
E sprijine binele și combate răul ; el are pururea ochii sei” deschişi.
spre binele lumei şi a oamenilor, Nu e numai Providenta care ingrijeşte de toate. La nevoie, el se incarnează și vine pe pământ pentru
ca să sprijine binele și să sdrobiască răul. «Macar că, zice el
insuşi,
macar

că in natura

mea

eu nu

sunt supus

a naște

car că stăpânese intreaga creațiune; cu toate aceste,
priei

mele

naturi

şi mă

fac visibil pentru

puterea

sau

a muri; ma-

eu

mea

ordon

pro-

; SI, oride câte

ori in lume virtutea slăbeşte, vițiul și nedreptatea ridică capul
; de a-

tâtea

ori mă

arăt și apar

din timp in timp, ca

să

scap pe “cei drepti,

să distrug pe cei răi şi să intăresc virtutea sdruncinată.»
Astfel sa
intemeiat o religiune populară a căreia zeu de frunte
era Vișnu,
Pe lingă această religiune populară s'a intocmit cu timpul
o a.
treia care recunoștea de zeu principal pe Siza. Aceasta
era o religiune„cu totul materialistă și- consta, mai cu samă, in adorarea
vieții şi a fenomenelor de distrucțiune și generatiune. Siva, sau mai
bine zis, pă-!
rechea alcătuită din Sica și Kali, representau cruzimea şi varsarea
de sânge, voluptatea, melancolia neagră şi desfrinarea. Era
religiunea.
crudă și desfrinată a claselor apăsate din societatea
indiană. Aceste
clase, silite a imbrăţișa religia, invingătorilor, s'au intors
cu timpul la.
vechiele lor religiuni. Cu timpul a pătruns pintre
Sudras şi chiar in- .
tre Vaişia.
o
_ |
Braminii au ințeles indată că ei au remas isolați
cu religiunea

lor. Aceasta era mare primejâie ; mai ales că Filosofia
făcea progrese. .
foarte mari şi Budismul se arata amenințător. Ghibaci
cum erau ei,
au căutat să-și atragă clasele de jos introducând
Trimaurti sau 'Treimea. Ei s'au aratat ingăduitori față cu aceste
religiuni populare ; și prin.
Treimea intocmită, ei au făcut loc si celor
două divinităţi de frunte,
ŞI

Vișnu și Siva. Aceasta s'a tăcut cam in acela
ș

timp

cu

aparitiunea.

„995
inainte, in fruntea. Panteonului indian este Trei-

Budismului. De acum
mea alcătuită

(Creatorul),

din Brahmna

Visnu

şi Siza

(Conservatorul)

(Distrugătorul). Vra să zică, nu mai sunt trei religiuni rivale, ci. trei
ramure din acelaş trunchiu. Era inse fie-care liber a crede că zeul
seu era superior in Treime. Cu această purtare ințeleaptă, Braminii şi
au

din

atras

nou

clasele

populare,

au putut

resista Budismului și, in

a

fine, a şi recapata influenţa pierdută.

In ceia ce priveşte știința indiană, cunoaştem multe din resultatele la care a ajuns ea ; dar nu avem multe cunoştinți asupra epo- -cei precise când a inceput şi când s'a desvoltat. Aceasta vine din imprejurarea că Braminii aveau pretenția de a presenta toate descoperirile
ştiinţifice ca o revelare divină. Ştiinţa fiind. impărtăşită oamenilor de
cătră zei trebuia să remână nemutabilă. Când se făceau descoperiri
nouă, atunci se ascundeau cu ingrijire toate descoperirile anterioare,
sau

se puneau

nouă

aceste

li se piardă urma.

pe numele

Știința lor dar e impersonală şi absolut fără, isto-

mie. Noroc numai că dacă nu i cunoaştem istoria, cel
in stare a constata gradul la care a ajuns.
a) Braminii au făcut progrese foarte mari
ceastă

parte din

ştiinţă făcea

„interpretarea şi conservarea
ori ce popor

Vedalelor.

in ceia ce

din lume

monument

Fi au tăcut mai
cunoaşterea

priveşte

Gramatica

lui Panini

a Braminilor.

al ştiinţei filologice

puţin

suntem

|
in Știința limbei. A-

stiințile religioase ; pentru

gramatică, lecsicografie, metrică.
important

ca să

vre unui scriitor vechiu,

că

la

servia

mult de

cât

legilor limbei,

este cel - mai
Acest

autora

şi complectrăit cătră anul 140 a. Chr..El a eocordonat, sistematisat
pentru
tat lucrările inaintaşilor sei. Erau o mulţime de vocabulare

interpretarea

foarte desvoliată

Vedalelor.

Metrica

a fost, de asemine,

in India;

Vedalele

sau pastrat multă vreme şi s'au irans-

s'a inpentru că chiar multe opere didactice erau in versuri, Scrierea
trodus

târziu

bogat din
mis oral. Alfabetul lor, derivat din cel fenician, este cel mai
adincită
cunoștință
o
arată
să,
lume şi e singur care, prin ordonarea
zeilor.»
a regulelor limbei. El se numeşte Deranagari «scrierea
că ab) Ei au inceput, de timpuriu, a observa stelele; pentru
sacrificii
religios:
veau nevoie de aceste observaţiuni pentru cultul

ete. Cu toate
solemne la lună nouă și plină, la inceputul anotimpurilor,
aceste Astronomia

a progresat foarte incet. Ei aveau un an de 360de

trei zeci de zile, penzile; la cinci ani mai adăogiau incă o lună de
15
-

-

;

„926

j

.

tru ca anul astronomic să concoarde cu cel civil. Ei distingeau Planetele. Numiau pe Marte roş, pe Venus alb, pe Saturn incet la mers.
Știiau că sunt şepte planete. Dar numai tărziu, după contactul cu Grecii, Astronomia

incepe a avea

un

caracter

curat

științific.

Erau foarte tari in Trignometrie, Algebră şi Geometrie ; deterininaseră raportul razei cătră circumferința pământului, și, in Matematice, știința Braminilor poate susţinea comparaţia, cu ştiinţa, modernă.
c) Medicina lor la inceput era mai mult Magie. Pe urmă, inse,
a ajuns o adevărată ştiinţă, revelată de cătră zei. Făcuse mari progrese pe la inceputul erei creştine. E o artă originală. Aveau obser=
vaţiuni făcute cu multă ingrijire ; farmacologia lor era inaintată; şi
Chimia,

macar

că

era

cu totul empirică,

cu toate

aceste

ajunsese

a

face o mulţime de descoperiri foarte importante. Medicii lor erau
foarte indrăzneţi ; ei, cei intăi pe lume, au indrăznita intrebuința mineralele pentru cura internă.
Făcuseră, de asemine, mari progrese in Chirurgie ; macar că religiunea opria disectiunile. Cu toate aceste, aveau peste o sută de instrumente chirargicale şi făceau operaţiuni foarte importante.
„Medicina veterinară a progresat mult. Aveau multe. opere asupra boalelor de cai şi de elefanți.
d) Geografia a remas pururea foarte inapoiată ; pentru că ei nu
au căutat nici odată serios a cunoaște țerile străine. Au stat tot
la
Geografia mitică a. strămoşilor din vechime.
.
e) Cu Filosofia s'au ocupat foarte de timpuriu. In privinţa aceasta
Braminii au meritul că au tost foarte toleranți. Ei au lasat să se desvolte
sistemele cele maî opuse, chiar şi pe cele care ajungeau la o negare
absolută, pe câtă vreme se mărginiau numai a face filosofie. Au persecutat numai pe Budiști ; pentru că aceştia căutau să restoarne
intreg edificiul social.
Filosofia indiană și a pus şi a căutat să resolviască
cele mai

îndrăznețe cestiuni, pe care şi le poate pune

au căutat să cerceteze originea,
a vieței ; și au pus intrebarea,
imigrarea, sufletelor şi să ajungă
vățau prin Aforisme, cam greu
Erau

o mulțime de

scoale

mintea

omenească.

Ei

lumei, problema esistenței, a, ființei şi
cum ar putea omul să scape de Transla fericirea supremă. Filosofii lor inde inţeles fără comentar.
filosofice.

Una

admitea

numai

per

cepțiunea, inducțiunea și mărturia ca isvoare ale
cunoştinţilor omeneşti;
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susținea că Natura

e materia

eternă,

producătoare

aceia Braminii o numiau scoala ateistă
filosofie nega esistența Fiinţei supreme ;
că esistă suflet și un D-zeu, regulatorul
omul putea scapa de influința materiei
sisteme

se ocupau

mâne ortodocse,
cărțile sfinte.

numai

cu Logica,

sau

şi neprodusă.

De

şi materialistă. Altă, scoală de
pe când altă sistemă admitea
suprem. După această, scoală,
numai prin contemplare. Alte
avînd

pretenţiunea

de a re-

căutau să determine sensul revelaţiunei și să esplice:
-

MEDIA
$. 1.

ȘI PERSIA

Imperiul

Mezilor.

La resărit de Tigru se intinde un podiș nemărginit,
care poartă
numele de podişul Iran. El se mărginește spre
mează noapte cu lanțul de munţi Elburz, care, plecând din munţii
Armeniei, se indreptează spre marea Caspică şi se unește cu
munţii Hindu-kuh, mai sus
de Cabulul de astăzi; spre apus vine Zagros
care se intinde pe malul stîng al 'Tigrului, formând mai multe
şiruri paralele pănă la Far-

sistan.

La mează zi sunt o mulţime de dealuri care
se

intind

de. a

lungul Persiei și a Belucistanului de astăzi,
ținându-se in tot d'a una
la oare care departare de marea Indiilor ;
in'fine, spre resărit, se mărgineşte cu munţii Soliman şi cu alte şiruri de
nunţi, prin cari se des-

parte de valea Indului.

Partea centrală a acestui podiș formează o infund
ătură in care
se scurg apele din munţi, formând mai multe
lacuri, mai toate sărate.

Cea

mai

mare

ginite. Lacul

parte

Urmiah

este

cu

totul

e mai jos de

trăi peşti. In partea apusană

este

stearpă,

formând

deşerturi

nemăr--

cât nivelul mărei și in el nu pot
o regiune

ternice şi prăpăstii adinci ; munți cu virfuri

intretăiată

de curente pu-

neaccesibile

dar şi văi
„roditoare. Dincolo de muntele Zagros pămâ
ntul are ploaie la vreme ;

populația este numeroasă ; in interior inse
apare deşertul. Numai
ravanele cu cămile se pot aventura pe
acele locuri ; nu inse și
matele. Căi comerțiale sunt numai pe
la estremităţile podișului,
unde sunt pământuri cultivate şi cetăți
impoporate. Chiar locurile
unde sunt intemeiate cetățile, fiind la
o inălţime de. peste o miie

metri,

sunt

arse

de frigul iernei

și de arșița verei,

caarpe
pe
de

Aceiaşi

uscăciune
in regiunea despre marea Indiilor.; climatul
e cu totul arzetor şi sec.

In vechime, partea, resăriteană a, podiș
ului

următoarele

țeri:

”

Iran se

impărţia

in

|
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a) Sogăiana, la nord, -foarte roditoare la centrul ei, cu capitala
Baracanda. Ea se despărți prin piscuri inalte de
b) Bactriana, câmpie roditoare, străbătută de fluviul Oxus. Această ţară era vestită prin caii sei ; şi fiirid că era foarte impoporată»
era cel mai puternic stat din Iranul oriental. Capitala sa era Zariaspa,
numită. in de comun Bactra.
c) Ohorasmia ; d) Margiana ; €) Aria cu. capitala Artakoana, aproape de Heratul de astăzi. - .
.
() "Țara de la sud de munţii Parapanisos (Hindu-Kuh), naltă mai
bine de o miie de metri, purta. numele de Arachosia si Drangiană
(Afganistanul

de astăzi);

g)

Gedrosia, partea

sud-estică a podișului, a

fost multă vreme locuită de cătră o populaţie oacheşă, Etiopienii din“
resărit, cum li ziceau Grecii.
In partea apusană erau următoarele ţeri:
a) Persia, cea mai despre mează zi. Foarte muntoasă ; cu greu
se pătrunde in ea prin partea vestică” şi sudică. Are câteva pământuri
bune pentru cultură ; dar, in genere, e mai mult loc de pășune. Cea
mai insemnată câmpie era domeniul Pasargazilor, cu cetatea de asemine numire. Aice era mormîntul lui Cirus. De ceia altă parte a acestei câmpii se afla vestita cetate Persepolis, unde s'au găsit o mulțime de ruine cu sculpturi și inscripțiuni,
b)

Carmania

spre resărit ;

c)

Parthia,

puţin

roditoare;

dar

|
foarte vestită, mai târziu.
d) Media, cea mai insemnată dintre provinţiile Arice din Asia
” Anterioară ; tot odată şi cea mai bogată in producţiuni, cu câmpii in- .
tinse, bune pentru agricultură şi pentru creșterea vitelor. Aice se aflau următoarele cetăţi: Rhagai, vechia capitala a Mezilor ; Ecbatana,
la o inălțime de 2000 de metri, cu un climat temperat.
Arii cari au părăsit locuinţa primitivă şi s'au așezat in “podişul
Iran, Sau despărțit de fraţii lor, Arii din India, pentru cause religioase.
Aceasta se dovedeşte prin faptul că Mezii numiau demoni pe zeii Îndienilor, vechii zei ai Arilor ; după cum şi Indienii treceau pe Mezi și
pe Perși in numărul popoarelor inferioare şi blestemate. Atâta urănu
se poate esplica de cât numai prin certe religioase, cele mai grozave
dintre toate neihțelegerile omenești. Aceşti Ari cari s'au pogorit spre
mează zi, sau numit Mezi şi Perşi. Nu mai este nici 0 indoială:
Mezii și Perșii sunt acelaș popor. Ei vorbiau aceiaşi limbă ; aveau a-
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ceiaşi religiune, moravuri și obiceiuri. Câi Vechi
nu făceau nic
o i
deosebire intre aceste două popoare. Ei formează grupul
Iranic, in care
intră şi Sciţii şi Tracii.
,
|
„Istoria Mezilor și a Perşilor ni este bine cunosc
ută. Ei au intrat târziu in Istorie şi au strălucit in epoca când
această ştiinţă era
desvoltată la Greci ; au fost in relațiuni cu Ebreii
și, pentru aceasta
Biblia şi scriitorii Greci: Herodot, Ctesias, Diodor
şi Strabone sunt is„voare importante pentru Istoria lor. Afară de aceast
a, mai avem documente curat persane. In viacul trecut Anquetil
Duperon a tradus:
şi publicat cartea lor religioasă Zend-Avesta. *)
După el, Bugone Bwrnouf,

fraţii Ronwlinson,

Spiegel,

Oppert,

Darmestetter,

au mers

p6 ur-

mele lui ; s'au cercetat, descoperit și publicat ruinel
e cetăților inflorite
din Iran ; ast-fel că astăzi și istoria acestor
popoare se face, in mare

parte, după documente

originale.

Studiile zendice

au luat o

desvoltare

foarte mare ; și astăzi ni este cunoscută desvol
tarea politică şi culturală a acestor Ari, despărțiți, de atâtea mii
de ani, de fraţii lor din
Europa.
Cele dintăi noțiuni istorice despre Mezi le
găsim in inscripțiunile
assiriene. De timpuriu regii Assirienilor și
indreptară armele in contra

Mezilor ; dar numai

după

lupte

de secule,

ei au

isbutit a

sdrobi

pe popoarele care li inchideau drumul spre
Media ; atunci ei au intrat in ţara Mezilor ; au supus câteva cantoa
ne de ale lor ; darnu au

*)

Anquetil- Duperon

dedică Braminilor cartea

Upanishads.

«Nu
desprețuiţi, o ințelepților, această operă
a unui om care e
din familia voastră. Ascultaţi, vă rog,
care e feliul meu. de traiu :nutrimentul meu consistă din pâne, puţin
şi mă costă patru soldii de Galia (20 lapte, brînză și apă din isvor de bani), ceia ce ea dousprezecea, parte din o -rupie englesă ; obice
iul de foc în timpul iernei, de
saltele și prostiri pe pat, mi e lucru necu
noscut. Fără venit, fără liafă,
tără funcţie, destu

l de sănătos pentru vriîsta mea (era
de 70 de ani)
ȘI munca trecută, trăiese cu roada
lucrărilor mele literare ; fără femei
e,
fără copii, fără slugi, lipsit și
scutit de toate bunurile şi de
toate legăturile de pe lume,

singur, absolut
menii Și mai ales pe oamenii de bineliber, de și iubina pe toţi oaresboiu de moarte simțurilor, sdrob ; în această stare, purtând un
ind toate ispitele -lumei, sau
puțin desprețuindu-le cu inima
cel
vesel

ă, aspirând cu o silinţă
spre Fiinta supremă și perfectă,
aștept in liniştea sufletului
acestui corp, de care nu sânţ
tare departe,,
=

continuă
disoluția
-
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fost in
popor.
In
unde are
meră pe

multă vreme stăpânirea asupra acestui
”
viacul IX Assirieniii ajung cu cuceririle lor pănă in locurile,
să se ridice, mai pe urmă, Ecbatana. Raman-Nirar II nuMedia intre terile tributare *) ; dar el nu a cucerit intreaga
stare

şi mănţinea

a

țară ; pentru

că .ar fi zis atunci,

seu, numeşte

Media

după

cum

a zis despre

feri, că

alte

le a cuprins in totalitatea lor. Sub Teglat-pal-assar II stăpânirea assiriană sa intins mai mult şi s'a intărit şi mai bine in aceste regiuni, *%)
In fine Marele Sargon, sub care imperiul assirian ajunge la apogeul
indepartată.»

«tara cea

El numeşte

pe

Mezi

tot

puternici. Media se revoltă de mai multe ori pe timpul acestui puternic monarch ; el i pedepseşte ; ni spune in inseripțiunile sale că isa

rege mare, rege puternic,

*) Palatul lui Raman-Nirar
versal,

care

rege al terei Assur...

nul seu, şi care

a mers

rege

uni-

cu ajutorul lui Assur, dom-

a supus la picioarele sale pe regii celor patru regiuni,

asupra
esercitând dominaţiunea sa de la Musiluna soarelui resărind
erei
Misu,
țerei
Arazias,
erei
terei 'Psab, terei Iilibi, terei Kharkhar,
Parsua,
ţerei
Munna,
țerei
sa,
ea
totalitat
in
da
Madai, ţerei Ginubun

terei Allabria, terei Abdadana,
rei Andiu

a căreia situaţie

ţerei Nahri, in toată intinderea sa, ţe-

este

departe,

terei de jos in toată

intinde-

la
vea sa pănă la marea cea mare a soarelui resărind. Incepând de
ţara
(Syria),
Khati
tara
meu
jugului
termurile Eufratelui, eu am supus
Akharri

(Fenicia)

in

totalitatea

sa, țara 'Tsurra

(Tyr), țara. Tsidunu

țara
(Sidon), tara Khumri (a lui Omri din Israeil), ţara Udumu (Edom), (Inapunând.
soarelui
a
mare
cea
marea
la
pănă
Palasta (Filistinilor),
scripțiune a lui Raman-Nirar ll).
=%) Regele care, prin hotărirea lui. Assur, a lui Samas,a lui Mar“
la ţara
duk, marii zei, de la Marrati Bit-Yakin (golful Persic) pănă
la țara
pănă
apusului
marea
Bikni, la resăritul soarelui, şi de la
a eşi
ţerile
subjugat
a
resărit,
la
pănă
apus
la
de
Mutsri (Egiptul),
sercitat regalitatea asupra lor.
Am năvălit in toată intinderea lor in terile (în numer de 33)...
. țara SBikrakideaur, canton din țara Mezitor.
Parsua...
țara
Am ucis soldaţii lor in mare număr; am luat 60,500 de oameni
in robie cu
număr. Am

averile lor, cu caii lor.... cu boii lor, cu oile lor, fără
în dărămat, am pustiet, am ars orasele lor, le am redus

vii.
grămezi de ruine şi le am prefăcut in locuri de plantat
ceAm adaos la teritoriul lui Assur ţerile (in număr de 15)...
care
oraşele
sat
reorgani
am
;
i
tatea Zikruti din țara Mezilor puternic
meu ; am ase găsiau acolo ; am stabilit respectul lui Assur, domnul pus in fruntea
Am
mea.
mâna
sezat in ele pe oamenii locului supuși de
Teglat-pal-assar ID).
lor pe ofițerii mei ca prefecţi. (Inscripțiune a lui
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plătit tribut de cătră capii Mezilor dar nu zice nici odată că a supus
pe -Media intreagă, cum vorbeşte despre alte țeri. Din contra, : intemeiază o cetate puternică pentru ca să poată ţineain respect pe «Me-

zii rebeli.»

|

Prin urmare,

i

|

-

a

in tot timpul strălucirei puterei assiriene Mezii

şi

„au pastrat esistenia lor naţională. Faptul că erau unele colonii ebraice
aduse in Media nu dovedeşte nimic in contra acestei afirmări.

Hero

dot ni deserie foarte bine starea Mezilor din acel timp. EL ni spune
că nu era nici o legătură intre deocebitele triburi medice. Fie care localitate şi avea esistența: sa deosebită. Căpiteniile poporului aveau puţină autoritate asupra capilor din deosebitele cetăți. Media aproape intreagă, şi pastrase independența sa; pentru că. Sennacherib zice intr'o

inscripție a sa că a primit un tribut considerabil de la Mezii indepărtaţi, despre
pus jugului
spune că a
incăpea “in

țara cărora părinţii sei nu auzise vorbindu-se, şi că ia su- .
seu. Mezii erau foarte bogaţi ; pentru că acelaş rege ni
trebuit să măriască magasinele regale pentru ca să poată:
ele toate bogățiile aduse din Media. Cu. toate aceste impe-

riul assirian este atacat și slăbit foarte de cătră Cimmerienii, aliaţi cu
Mezii,

şi, la jumatatea

singur. regat.

viacului

VIl-le,

Media

se

intocmeșşte
-

intr'un
-

Herodot zice că Media, impărţită cum era in mai multe cântoane rivale, se afla prada capilor puternici cari apăsau pe popor.
Pe fie-care zi se intîmplă câte o crimă care remânea nepedepsită ; nu.
mai era dreptate. Atunci s'a făcut cunoscut un om numit Dejoce,. A-

cesta era vestit prin ințelepeiunea sa. El căuta să impace toate neintelegerile
nia la el
Dejoce a
și neglige

și judeca cu atâta dreplate şi nepărtinire că toată lumea veca să capete dreptate. Când a văzut că toți au nevoie deal,
relusat a se mai ocupa cu impărţirea dreptăţii sub cuvint că
afacerile sale particulare. Nedreptatea şi violen!a au inceput *

a domni din nou intre Mezi. Atunci prietinii lui au imprăştiet vorba

pintre popor că nu este alt chip de indreptare de cât numai să se dea
lui Dejoce puterea supremă. *) Ceia ce sa şi făcut. Atunci Dejoce
a pus :

„___*) Era la Mezi un om înțelept numit Dejoces. EI aspira
la domnie, și eaiă ce mijloc intrebuință ca să ajungă. Mezii trăiau
imprăştieţi in mai multe cătune. Dejoces, fruntaș in cătunul seu, judeca cu
atât mai mare zel şi aplicare, cu cât in toată Media legile
erau desprețuite, şi ştiiă că cei apasaţi pe nedreptul urăsc hedreptatea. Locui-
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să se zidiască cetatea Echbatana ; a intărit'o cu ziduri; s'a incunjurat cu
o gardă şi a inceput a domni ca un rege absolut. După Dejoce, care
a domnit cinci zeci şi trei de ani, a urmat fiul seu Fraorte. Acesta
a supus

triburile

de prin

Mezilor ; apoi

prejurul

a

in

plecat

Ast-fel ni povesteşte Herodot
istorici foarte

insemnati

|

|

și doi de ani. RA

se indoiesc

contra

de douzeci

Assirienilor şi a pierit in luptă cu aceștia, după o domnie

istoria celor dintăi regi ai Mezilor.
de esistența

doi

acestor

regi

şi

prea samână a tiran grecesc; susțin că e peste putință ca să fi esistat
un imperiu medic inainte de Assurbanipal ; pentru că atunci monar'
chii assirienii ar fi căutat să '] spulbere ; nu şi pot esplicaĂ cum Cyaxare
,
N
a
.
55
.
.
Sa
greuarată
medie;
a fost privit in genere ca intemeitor al imperiului

tăţile- chronologice care nu se impacă cu domnia cea indelungată a
celor doi regi ; şi conchid că istoria lor -e o simplă Blăsmuirea lui
Herodot. Când ne gândim inse că fundarea unei cetăţi in lumea vechiă era un act foarte important, indeplinit cu anume formalităţi religioase, a căror amintire se celebra in fie care an ; că o personalitate

ca a lui Dejoce a putut să facă mare
mintirea

lui să se păstreze;

că mai

impresie contimpuranilor
inainte

de perioada

şi a-

de strălucire

torii din cătunul seu, martori ai moravurilor sale, '] aleseră judecător.
Dejoces, care aspira la domnie, se purtă cu multă inţelepciune şi dreptate. Această purtare i atrase mari laude din partea concetăţenilor sei.
Locuitorii

din

cele alte cătune,

apasaţi pănă atunci prin

sentințe

ne-

drepte, auzind că numai Dejoces judeca. conform cu regulele equității,
alergară cu plăcere la tribunalul seu, şi nu răai voiră să fie judecaţi
de cătră alții ci numai de cătră el.
Multimea clienților creştea pe fie care zi, incredințaţi cum erău
pricitoți de dreptatea, judecăților sale. Când Dejoces văzu că toate
unde
de
tribunal,
la
sui
se
a
nile sunt numai pe umerii lui, el refusă
pretecstă
El
sale.
e
funcțiunil
de
formal
lăsă
se
și
judecase pănă atunci,
trecându-şi
că si face lui rău lăsând in părăsire propriile sale trebi, şi
nou cu
din
incepură
anarchia
şi
timpul cu judecarea altora. Hoţiile
se sfăși
adunară,
se
Mezii
inainte.
mai
cât
de
mai mare violență
«Pen:
termini
acești
în
tuiră intre ei. Amicii lui Dejoces vorbiră cam
această
în
trăim.
să
permite
mai
ni
nu
tru că viața pe care o ducem
cârmuită de legi
țară, hai să ne alegem un rege; atunci Media fiind
ne teme că vom
a
fără
noastre,
bune. vom căuta in pace de câmpiile

1, 96, 97).
fi isgoniți prin nedreptate şi violență» (Herodot,

4;

susțin că cel intăiu rege şi adevăratul intemeitor al imperiului. .Mezilor a fost Cyaxare (624—583). Ei se intemeiază pe faptul că Dejoce.
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de sub Cyaxare, a trebuit să fie o perioadă pregăt
itoare, de organisare ;
că, tocmai la finele viacului VII-lea, regii assiri
eni aveau a lupta de
ajuns cu greutățile ce intimpinau in propriul
lor imperiu, fără a mai
avea timp să se ocupe cu «Mezii indepărtați»
; atunci putem admite
că au esistat acești doi regi, fără să luăm de bune
Și cele spuse de Herodot
asupra timpului cât au domnit ei. In trăsăt
uri generale, istoria lor
poate fi adevărată. Se ințelege că nici vorbă
nu poate fi despre A7dace, care ar fi domnit cu mult mai inaint
e şi care ar fi ruinat odinioară Niniva. Această poveste a găsit'o
Ctesies fabricată la curtea

regilor persani.

Intr'o

vreme

când

Mezii

şi Perzii domniau asupra

A-

siei intregi nu li venia să spună ca origin
ile lor sunt foarte modeste.

"Trebuia să creadă lumea

că imperiul

lor e foarte

vechiu

Cu Cyaxare să incepe istoria sigură a Mezilo
r. EI şi formă oarmală regulată ; bătu pe Lydieni şi, in unire
cu Babilonenii, se ridică in

contra
de

Assirienilor. Câștigase deja mai multe
victorii și era, aproape
Niniva, când se intîmplă invasiunea
Seiţilor. Faţă cu această gro:

zavă, invasiune, Cyaxare fu nevoit
să şi amâne planurile sale in contra Assiriei ; pentru că și propria
sa țară era ameninţată: de _cătră
barbari. Dar Sciţii au contribuit la realis
area planurilor lui ; pentru că,

de sigur,

Assirienii

nu ar fi căzut; dacă

nu

ar fi fost slăbiţi

tare prin
această invasiune, inaintea căreia
nime nu era in stare a se opune.
Cyaxare a fost nevoit să şi plece
capul ; pănă cânl a isbutit să seape de Sciţi prin o strategemă. Tradi
tiunea spunea că s'a
fi supus
r lor ;

că li sa aratat credincios ; pănă când
a putut ucide

pe toti capii Scitilor, intruniţi de cătră el la un
banchet *). Prin această ucidere
Seiții au fost nevoiţi a părăsi Asia,
cu toate că unele cete. o mai
pradară incă mulţi ani.
După alungarea Sciţilor, Cyaxare
reluă planurile sale in contra

Assirienilor. El se uni cu Nabopalass
ar al Babiloniei și cuprinse.
Ni-

niva. Invingătorii și impărțiră

terile, prădând

imperiul assirian.

Babilonenii

tot ce găsiau in calea lor.
Cyaxare

și

luară

şi Mezil poftind la
de Sciţi, i imbatară şi
i uciseră. Astfel și au scapat Mezii imperiul lor ; ei
sup
prinseră Niniva, și supuseră useră sub jug pe vechii lor supuşi, cuAssiria intreagă, afară de
Babilona. (Herodot, 1, 106).
masă

o mulţime
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pe

la sud;

de

provinţiile

Mezii

când

peste toată

stăpâni

remâneau

|
partea nordică a imperiului. Atunci ei anecsară şi Susiana.
de.
inainte
.
mai
ruinată
Armenia,
uşurinţă
cu
cuprinse
Cyaxare
mai
şi
Cappadocia
cuprinse
cătră Sciţi ; apoi se inaintă spre apus ;
multe popoare din drumul seu şi ajunse pănă in mijlocul Asiei Mici.
In această regiune se ridicase regatul Lydienilor, care ajunsese puterpic sub Alyatte. Puterea acestui regat se intindea pănă la hotarele Armeniei și regii sei erau vestiți prin bogăţiile lor. Din prieina unor bande de Sciţi care şi găsiseră

adăpost

la Alyatie ; sau mai

bine, din ne-

voia in care erau Mezii de a și intinde imperiul, se incepu un resboiu
teribil intre Mezi şi Lydieni, care ţinu cinci ani. In anul al șeselea se
intimplă o eclipsă de soare, care făcu pe amindouă părțile să incheie
pace (28 Maiu 585). Fluviul Halys remânea hotar despărțitor intre
cele două ţeri şi fiul lui Cyaxare lua in căsătorie pe fiica lui Allyate *).
Doi ani după aceasta muri şi Cyaxare, după ce a intemeiat un puternic imperiu,

care se intindea

de la Halys pănă

la Helmend.

După moartea lui Cyaxare se sui pe tronul Mezilor fiul seu Astyage. EL a domnit mai bine de trei zeci de ani, fără a se insemna
prin

nici o faptă

strălucită.

Afară

de un

resboiu in contra.

Cadusilor,

cari au fost uşor biruiţi, nu -mai mai avem nimic de spus despre el.
El era un tiran crud şi prepuielnie ; trăia retras in palatul seu și nemai cu

gligia
s'au

folosit

samă organisarea militară a imperiului. Vecinii Mezilor
de această indolență a lui Astyage. Babilonenii şi au for-

mat un imperiu intins sub Nabuchodonossor ; Perşii se organisază sub
Cirus, nepotul lui Astyage; iar Lydienii la apus supuneau intreaga A=
nou
sie Mică. Era văzut lucru că Asia era amenințată a cădea din
sub

mâna

unui

stăpân

și că, in curînd,

se va

distruge

echilibrul

in-

*) Resboiul continuând fără vre un resultat definitiv, in anul al
șeselea,

intr'o

luptă,

toemai când erau să se apuce

la bataie, s'a intîm-

plat că ziua s'a schimbat in noapte. Thales din Milet prezisese loniesă se innilor această schimbare, și chiar ficsase anul in care are

tîimple. Cât despre Lydieni şi Mezi, văzind
părțile,
incetară resboiul şi, din amîndouă

pentru

că noaptea “a inlocuit ziua,
se făcură mari incercări

a se face pace. Syennesis din Cilicia și Labynet

cari se puseseră

la mijloc, grăbiră

din

Babilo-

incheierea tractatiălui și '] con-

nia,
fiica sa Aryesfințiră prin o căsătorie. Ei voiră ca Alyaite să dea pe
puternică
legătură
o
fără
că
pentru
Cyaxare,
lui
fiul
Astyage,
nis lui
74).
I,
,
tractatele nu se intărese. (Herodot
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“tocmit după căderea Ninivei. Nime inse nu și putea inchipui că tocmai Perșii vor fi moștenitorii străluciteler imperii din Asia. Arii din
Persia fuseseră foarte necunoscuţi pănă atunci și nime nu se aștepta”
că “tocmai ei vor ajunge domni peste intreaga, Asie Anterioară,o parte

din Europa și peste Egipt..

|

a

Evenimentul a fost aşa de neaşteptat că sau format o mulțime
de legende care căutau să "1 esplice. Ni este greu a lămuri adevărul
istoric, intunecat prin povestirile lui Herodot și a altor istorici greci;
dar pe cât se poate lămuri lucrul, se pare că s'au intîmplat următoarele fapte. Astyage măritase pe fiica sa după Cambise I, regele Perșilor. Din această căsătorie s'a născut Cirus, care a trăit multă vreme -ia curtea. bunului seu, ca nepot al suveranului dar și ca ostatic. Suit pe
tronul Perşilor după moartea părintelui seu, Cirus intelese că din pricina caracterului pacinic a lui Astyage s'a slăbit constitutia . militară
a Arilor din Media. El formă atunci indrăznețul plan de a se revoltă
in „Contra bunului seu a pune Imperiul Perşilor în locul Imperiului
Mezilor, Departe de corupțiunea moravurilor. babilonene Perşii conservaseră mai multă simplicitate in moravuri şi mai multă energie de
cât Mezii. Puteau dar aspira ca să li iea locul. După ce organisă pu"terea, militară a Perșilor şi strinse intrun singur mănunchiu deosebitele triburi prin restabilirea, in toată puritatea sa, a cultului religiunei lui Zoroastru, Cirus se revoltă in contra bunului seu. Acesta nu
avea copii; prin urmare, singurul seu moștenitor era Cirus. S'ar părea că nu mai era nevoie de revoltă ; cu toate aceste este sigur că a
fost resboiu intre ambii suverani. Chiar la inceputul revoltei sale Cirus a fost ajutat de cătră Tigrane, regele Armeniei, unul din regii
cei
nai cântați in legendele Armenilor *). Astyage nu avea
nici o grijă,

„__%)

Era cu părul

privirea dulce

blond,

ca mierea;

argintiu

membrele

la

sale

virf,
erau

cu

faţa colorată, cu

robuste,

umerii

largi,

piciorul uşor ; tot d'a una sobru la ospețe și regulat in plăceri
le sale.
Strămoșii noştri celebrau in sunetul pamprinului modera
ţia lui in plăcerile simţuri
lor,

mărimea

folositoare pentru omenire.

lui de suflet,

Tot

eloquența,

calitățile lui foarte

d'a una drept in judecăţile

sale şi
prietin al dreptăţii, el ținea in mâna sa balanța
şi
căruia. Nu “purta invidie celor cari erau mai mari cântăria faptele fie
de cât el; nu despretula pe cei cari i erau inferiori, și nu avea,
a intinde asupra tutulor mantia solicitudinei sale,altă ambițiune de cât
(Moise din Khorena
după possiile populare ale Armenilor).

»

-

-

,
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el care numia

pe Cirus

«micul seu servitor» cum

ni spun

inscripțiu-

nile €). EI plecă in contra lui Cirus și, după mai multe lupte

sânge-

roase, fu bătut şi făcut prisonier. Capitala 'Ecbatana fu cuprinsă și intreaga Medie se supuse biruitorului (548). Ast-fel Cirus, din dinastiaAchemenizilor,

ajunse

Rege

al

Perșilor

şi al Mezilor.

Im

realitate,

a:

|

fost numai o schimbare de dinastie. E acelaș Imperiu.
a

$. 2.

Imperiul

Perşilor.

Persia, Farsistanul de astăzi, se afla pe țerinul resăritean al gol_fului Persic. Despărtiţi de fraţii lor, Perșii au îrăit multă vreme. in
stare nomadă şi din pricina feliului lor de traiu şi a climatului aspru,
- ei şi au pastrat neatinsă vigoarea lor militară. Se zice că Cirus ar fi
stăruit mult ca să nu

părăsiască

ei țara lor cea aspră

şi aproape ne-

roditoare pentru a se strămuta intr'o ţară cu o climă mai dulce ; pentru că zicea el «ţerile cele mai frumoase produc in genere numai oameni -molatici şi” afemeiaţi, şi in pământul care dă fructele cele mai
Perşii a :
frumoase nu se nasc oameni resboinici.» Au continuat: dar
trăi în vechia lor patrie, şi aice şi au inăltat -ei cetăţile lor de frunte,
cum au fost Persepolis, Pasargade ete. Ei se impărtiau in zete triburi
şi in trei clase sociale. Cel mai insemnat era tribul Parsagazilor ; in
acest trib era familia Achemenizilor, din care se luau regii. Ducândo
viață foarte simplă, ei erau foarte energici ; și nu e de mirare că au
biruit aşa de uşor pe fraţii lor Mezi, cari se moleşiseră prin bogățiile

=) Astyage și adună armata, şi merse in contra lui Cirus, regele
in
cetăţii Ansan, ca să "1 prindă, şi... armata lui Astyage se revoltă
Cirus,
lui
mâna
pe
contra regelui său ; ea "1 făcu prisonier şi "1 dădu
luă
Cirus merse asupra erei Agamtana (Ecbatana), cetatea regală, şi

țara Ansan 0argintul, aurul, tesaurele, și duse din țara Ecbatana in
lui Cirus).
a
iume
(Inscripț
pradase.
piectele şi bogăţiile pe care le

.
Marduk mi vorbi ast-fel: Nabonid, rege al Babilonei, .suie-te pe
lui
tronul
şte
restabile
şi
carul tău, rezidește zidurile templului Hulhul
cu respect
Sin, marele zeu care reşede in acest loc. — Eu am respuns
de cătră

zeului Marduk : voiu rezidi templul de care vorbești, distrus
trei-.
pentru că violentă era puterea sa. Dar in anulal
Mezilor,
Ansan, micul
sprezecelea, el avu neințelegeri cu Cirus, regele ţerei
pe Istuprisonier
făcu
;
seu servitor. Acesta veni cu o mică: armată
sa.
armata
și
tesaurele
luă
i
;
a
Urvand
din
vegu (Astyage), regele

regele

(Inscripțiune a lui Nabonid).
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adunate şi prin o pace indelungată. Perşii trăiseră impărțiți în triburi
pănă pe timpul lui Cirus. El insuși fusese ales rege in Adunarea fruntașilor națiunei. Multă vreme au remas la ei urme de această indepen-

denţă primitivă,
.
şii

|

Nu ştim nimic din istoria lor pănă la Cirus. Ştim atâta că Peraveau, de

multă

vreme,

in fruntea

lor regi ; pentru

că Cirus, in o

înscripțiune a sa, seintitulează strănepot de rege. „Prin urmare, la suirea sa pe tron el era al patrulea rege din dinastia Achemenizilor, cari
domniau in țara Ansan, la resăritul Susianei. După desfiinţarea imperiului medic, Cirus a părăsit vechia capitală a părinților sei și a
- zidit cetatea Parsagade sau Pasargade. In ruinile acestei cetăţi s'au
găsit. remășițile unui palat zidit de cătră el; un bas relief represintă
pe Cirus. In apropiere se află un monument, care se presupune a fi
mormîntul părintelui seu.

Cirus (548-529). __
Supunerea Mezilor făcea pe Cirus stăpân peste toate terile care
se intindeau pănă la laxarte şi pănă la munţii Hindu-Kuh. Mai inainte de a şi indrepta armele sale in altă direcţiune, el căută să se asigure de aceste ţeri care veniau la. nordul imperiului seu. 'Toate ţerile arice recunoscură supremaţia tinărului invingător, cel mai strălucit
representant al rasei lor. El luă măsuri pentru a asigura liniştea
acestor provinţii in contra năvălirei Sciţilor şi a popoarelo
r turanice ;
intemeie mai multe cetăți care dominau vadurile laxartelui şi trecătorile munților ; supuse mai multe triburi turanice şi luă măsuri
pentru ca să se asigure de credinţa lor ; primi in armatele sale mai multe
cete dintre aceşti barbari : şi asigurat, la nora și est, se
indreptă in
contra popoarelor de pe lîngă Caucas. Aice i a fost
mai greu. Natiunile din Caucas și au apărat cu multă energie
independența lor.
Dar cu toată bravura lor, ele au fost nevoite să se supună;
pentru
că nimie nu putea resiste armatelor persane. Albania
şi Iberia, populațiunile vestite prin industria, lor metalurgică,
au-fost supuse și imperiul lui Cirus se intinse, in această direcțiune, pănă
la culmile mun»
telui Caucas. Aceste lapte au ținut mai bine
de patrusprezece ani;
ceia ce este mare onoare pentru popoarele supuse. Imperiul
seu avea

drept margini: Pontul Euxin, Caucasul, marea Caspică, Aral
şi Iaxartele, la nord ; golful Persic la sud ; fluviul Halys și nordul
Eufratelui
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la apus. In curînd are să fie cuprinsă Chaldeiași Asia Mică ; iar spre
resărit, Cirus are să caute a se apropie de Indus.

De la 558 se suise pe tronul Lidyei vestitul Cresus. Foarte bogat, el căutase

pe

a şi atrage pe Greci prin darurile nepreţuite

care

; amle trimitea da sanctuarele zeilor. Dar Grecii n'au căzut in cursă
biţiosul monarch se hotări a cuprinde prin violenţă ceia ce nu pu-

tuse atrage prin linguşiri şi presente. El căută să supună cetățile grecești din Asia Mică. Din nefericire, aceste cetăţi n'au putut ințelege,
nici in ziua

primejdiei,

foloasele

ce le ar putea

trage din

unire.

Ele

continuară a se guverna separat ; ceia ce inlesni foarte mult planurile lui Cresus. El cuprinse pe rînd mai multe cetăți intre care Efesul şi Smirna ; şi plănuia să intocmiască o flotă cu care să supună
cetățile din

insule,

când

auzi de căderea, cumnatului

ințelese indată primejdia ce '] ameninţa

seu Astyage.

Ed

din partea Perşilor. Pentru a-

ceasta, Cresus şi propuse a supune toate ţerile pănă
us, pentru ca astfel să fie in stare, cu numeroasele

la muntele Tausale puteri, a se

opune lui Cirus. In mai multe campanii fericite el cuprinde toate țerile care mai remăseseră libere in Asia Mică. Misya, Bitinia, Paflagonia,
Caria şi Pamfilia, au fost subjugate pe rînd. Numai Lycia și Cilicia
remaseră independente. Atunci Cresus crede că e cel mai puternic
rege de pe faţa pământului. In capitala sa Sardes, el arata un lucs
şi o pompă care uimia pe popoarele din apus. Pe lîngă prăzile enorme, pe care le luase de la popoarele supuse, Cresus mai avea aur
din năsipul riului Pactol şi din minele pe care le deschisese lingă Pergam.

Din

această causă

Lydia

are onoare

de a

fi

inventat

moneta,

lueru necunoscut pănă atunci in lumea vechiă. Pe lingă minele de
aur, Lydia mâi era bogată prin comerțul şi industria sa. Parfumăriile
şi covoarele ei erau vestite in lumea, întreagă.
In aceste timpuri Cirus cuceria ţerile de lingă Caucas şi ajun-

gea vecin cu Lidenii.

|

In faţa primejdiei care "1 ameninţa, Cresus se hotări se iea ofensiva. Mai inainte inse de a pleca in contra Perşilor, el trimise să
va
consulte oracolele greceşti. De aice i se aduse respuns că dacă
trece fluviul Halys el va resturna un mare imperiu *). Plin de bucurie

=) Lidienii insărcinaţi a: duce aceste presente

la, oracolul de

Delfi și la a lui Amfiaraus, aveau ordin a intreba dacă

era

bine

la

ca
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la auzirea acestui respuns,. pe care Cresus '] interpreta in favoarea sa €l
trimise de a doua oară, să intrebe dacă imperiul lui are să ţină nultă
vreine. Oracolul i respunse că are.să dureze pănă când un catâr se
va sui pe tronul Mezilor. Acest respuns ”] intări şi mai multîn pla-

nurile sale. El incheiă un tractat de alianţă cu Ahmes,

regele

Egip-

tului, cu Lacedemonii și cu Nabonid, regele Pabilonei, şi decise să inceapă resboiul cu Perșii.
ă
cc.
In primăvara anului 549, Cresus trecu fluviul Halys şi cuprinse
Cappadocia. Atunci Cirus alergă in fruntea armatelor sale. Se . dădu
o luptă” teribilă, dar fără nici un resultat.
Cresus se retrase in sta-

tele sale ca să stringă oşti nouă şi vesti pe aliaţii
primăvara viitoare ca să atace din nou pe Cirus.
resboiul să continuie şi peste iarnă. Dar pe când
_oracolele, Cirus intră in Lydia şi ajunse pănă sub
des. Cresus ieși in fruntea călărimei sale, vestită

și incepu lupta.

sei ca să fie gata
El nu se aștepta ca
Cresus tot consulta
zidurile cetăței Sarin lumea intreagă,

EI fu bătut şi nevoit a se inchide

in cetate.

EI tot,

nădăjduia că cetatea va putea resista multă vreme ; drept care și tri-.
mise respuns aliaților sei ca să grăbiască a i veni in ajutor. Dar pe
când aceştia erau gata de plecare, li veni vestea că cetatea Sardes a
căzut și că Cresus e făcut prisonier. Cetatea fusese cuprinsă numai
după patru-spre-zece zile de asediu.
|
„După căderea regatului Lydiei Grecii din Asia Mică trimiseră deputați la Cirus ca să i facă cunoscut că ei se inchină cu condițiune
ca să fie supuși la aceleași indatoriri ca și sub Cresus. Regele Perşi:
lor li respinse

propunerea

şi lor şi, făcând

o escepțiune

numai

pen-

tru Milet, intreprinse supunerea celor alte cetăți. Aceste cerură ajutor
de la Sparta,

care li refusă

ori ce ajutor;

dar

trimise

o ambasadă

Cresus să facă resboiu Perşilor, şi să uniască trupe ausiliare pe lingă
armata

sa.

La

sosirea

lor, Lidienii presentară

ofrandele

şi consultară

oracolele in acești termini : «Cresus, rege al Lidienilor şi al altor națiuni, incredințat că numai voi sunteţi oracole adevărate din lumea |
intreagă, vă trimite aceste presente, vrednice de ghibăcia voastră, Acum, el vă intreabă dacă e bine să plece in contra Perşilor, şi dacă
trebuie să mai iea și trupe ausiliare.» Ambele oracole s'au potrivit in
respunsuri. Amindouă profetisară lui Cresus că qe va - intreprinde resboiul in contra Perşilor are să distrugă un mare imperiu, şi "1- sfătuiră să caute prietinia celor mai puternice state din Grecia. (Hero-

dot, 1, 53).
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la Cirus ca să '] înștiințeze că Sparta nu va suferi să se facă vreun
rău unei cetăţi greceşti. Regele Perşilor respunse cu despreţ la această
amenintare.

După

care

se intoarse la Echatana,

insărcinând

pe satra-

pii sei să supună cetăţile greceşti. Perșii cuprind. Priena ; pradă tinuturile Magnesiei şi asedie Foceia. Atunci locuitorii din această cetate
şi au părăsit patria lor şi se duseră in alte părti *). Tot aşa făcură și
cei din Teos.

Toate

cetăţile

din

Ionia,

Caria

şi Licia au

fost

supuse,

cu toată energica lor resistență,
|
Mică,
Asia
din
Pe când generalii sei supuneau cetăţile greceşti
Cirus aducea la ascultare pe populaţiunile de la nord-estul imperiului
seu. După aceasta, el şi indreptă armele in contra Babilonei. Regele
Nabonid intrase in alianță cu Cresus in contra Perşilor. Acesta era
destul motiv pentru un resboiu. Afară de aceasia, ocasiunea era minunată ; pentru că Nabonid ridicase in contra sa pe preuţii din Babilona, prin pietatea sa cătră zeii din Chaldeia, şi pe intreaga populațiune din capitală, prin preferința ce o arata cătră popoarele supuse.
Cirus plecă din Echatana ; ajunse in Mesopotamia ; cuprinse tabâra
intărită, întemeiată de cătră Nabuchodonossor, și incunjură Babilona,

care era aparată de fiul regelui ; pentru că acesta, se inchisese in reşedinţa regală din 'Tema. în 538, Cirus cuprinse Babilona, in timpul
unei

serbători.

cursul

El abătu

Locuitorii s'ar fi putut apăra

mijlocul

in

şi intră

Eufratelui

cetății.

incă multă vreme, dacă ar fi inchis por-

*) Pe când Harpag şi retrăgea trupele de dinaintea cetăţii,
ceienii dădură

drumul

vaselor in marea,

piii şi mobilele lor; pe urmă,
de picturi

puseră

Fo-

in ele pe femeile, co-

statuiele şi otrandele din temple, afară

şi de statuiele de bronz

ce și au trans-

și de piatră. După

portat pe vase toate lucrurile aceste, ei se imbarcară şi porniră spre
|
Chios : Perşii găsind cetatea părăsită, o cuprinseră.
0einsulele
vîndă
li
să
voit
n'au
Chios
din
Fiină 'că locuitorii
nuse,

ei se deciseră a pleca in Corsica.

Dar,

mai inainte

in-

de a se

drepta intr'acolo, ei se intorseră la Foceia şi măcelăriră garnisoana la-

sată

de cătră

Harpag.

Pe

urmă

blestemând

cumplit

cei cari

vor

când această

bu-

pe

şi
“părăsi flota, ei aruncară in marea o bucată de fier inroșită in foc,
se jurară

de a nu

se mai intoarce la Foceia,

pănă

mai
cată de fier nu va ieşi la suprafața apei. Pe când erau in drum,
și

bine de jumătate,

unii, plini de jale,

şi regretându-şi

patria pierdută

Foceia. Cei
-vechiele lor locuinți, şi caleară jurămîntul și se intoarseră la
drucontinuară
și
şi
alți, mai religioşi, plecară de la insulele Oenuse

mul. (Herodot, 1, 164, 165).
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țile de bronz care se aflau pe cheurile Eufratelui şi care puneau in
comunicațiune cele două părţi ale câtăţii. Dar ocupâţi cu serbătoarea, ei negligeaseră a le inchide,
ea
,
„ Inseripţiunile găsite in Babilona ni presintă pe Cirus ca pe un
instrument a lui Marduk şi a celor alți zei babiloneni, cari voiau să

și resbune pe necredinciosul Nabonid *). Aceasta se dovedeşte şi prin
faptul
Dacă

că

populaţiunea

Babilonenii

stăpân ; cu

din

Babilona se

au primit cu bucurie

atât mai

mult

revoltase in contra: regelui.

a fi guvernaţi

a trebuit să fie salutată

de

cătră

venirea.

noul

-sa de că-

?

tră popoarele supuse. Orientul şi schimba cu indiferință stăpânii
; pentru că, in definitiv, condițiunea popoarelor stipuse nu puteafi mai rea.
Cu atât mai mult trebuia să fie primit cu bucurie Cirus care protegia
pe agricultori ; căuta, să indulciască, pe cât era cu putinţă, nenorotirile resboiului ; și dădea, libertate popoarelor transplantate de cătră Babiloneni. «Am adunat aceste popoare și li am dat voie a se intoarce
in patria lor» zice insuşi el. Prin urmare, nu poate fi pus la indoială
edictul dat de cătră el relativ la Ebrei. Acest edict, se află in Bi-

*) Regele zeilor (Marduk) era, intristat de această umilire şi toți
zeii cari locuiese in templele din Babilona părăsise sanctuarele lor;
Marduk şi cele alte divinităţi nu mai veniră la procesiunile din Kalanna,
ci ei se retraseră in alte cetăți care nu li refuzau omagiile lor. Cu toate
aceste, poporul Sumer şi Aecad, in doliu mare, ?] rugară să revină,

Marduk ascultă rugăciunile lor şi le satisfăcu alegând un rege pentru a guverna țara după voința sa divină. EI proclamă pe Cirus

(Iurus), regele cetăţii Ansan, ca rege al intregei lumi și anunţă acest
titlu tutulor naţiunilor. "Țara Guti și toate popoarele pe care le pusese
sub picioarele sale, Cirus le guverna cu ințelepciune şi. dreptate. Mar-

duk, mare

domn,

restauratorul

poporului

seu,

văzu

cu

bucurie fap-

Eufratelui, şi săbiile soldaților sei, au fost numai

o podoabă ză-

tele vicarului seu, dreptatea mănilor sale şi a inimei sale. El i ordonă a merge in contra Babilonei, propria sa cetate, şi el conduse armata persană ca pe un amic şi binefăcător. Trupele lui, asemenea va=-

lurilor

darnică : Marduk le conduse fără luptă şi fără a intimpina nicio re-

sistență pănă la Kalanna,
tate. Nabonid,

regele

apoi el incunjură şi cuprinse propria sa ce-

care '] desprețuise,

fu dat

de

cătră

e] pe mânile

lui Cirus. Locuitorii din Babilona cu toții şi cei din țerile Sumer
şi
Accad, nobilii și preuţii cari se sculaseră in contra lui Nabonid şi nu
mal voiseră să i mai sărute picioarele, toţi se bucurară de venirea
lui
Cirus ȘI 1 Jurară

viață și e gata

credință

; pentru că domnul 'care aduce pe morți
a alerga in ajutor la toată nenurocirea şi scârba i a-la

cordase favoarea sa.» (Inscripţiune din Babilona).

|

a
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cătră blie *). Măsura era generală. Cirus s'a aratat. plin de pietate
. și,
;
na
Babilo
din
zeii celor alte popoare. El a adus sacrificii. zeilor
botemplelor
in loc de a prada templele zeilor, el a inapoiat wutulor
gățiile

şi odoarele

de care fuseseră

sub

despoiate

regii

anteriori,

din
După. cuprinderea Babilonei, Cirus cuprinse cele alte cetăţi
mai bine de
Chaldeia, mai fără nici o greutate. Apoi petrecu in linişte
une in
espediţi
o
nse
intrepri
opt ani. La sfirşitul domniei sale (529) el
că Cirus
contra Massageţilor, cari locuiau la nord de laxarte. Se zice
de şi
ar fi murit in acest resboiu. Corpul seu a, fost adus la Pasarga
nt
monume
un
e
apropier
inmormintat lîngă palatul regal. S'a găsit in
De
aripi, afunebru, pe care e sculptată o figură omenească cu patru
e ursupra e figura lui Ormuz. Mai jos e.0 inscripţiune care cuprind
monuAcest
id.».
mătoarele cuvinte : «Eu sunt Cirus, regele Achemen
ment se crede a fi mormîntul Marelui Cirus **).
Cambise

Intemeitorul Imperiului

intr'un resboiu în contra
popoarele

(529—522.

Perşilor

Massageţilor.

a murit,

cum

tradiţiunea,

zice

Cu toate aceste nici unul din

să. scuture jugul. Aceasta este deja un

supuse nu s'a incercat

Marele barbat a insemn de trăinicia imperiului creat de cătră Cirus.
un singur stăpân,
sub
- teles că” atâtea, sute de popoare nu puteau trăi
de cât

cu condiţiunea

ca să li se lase fie-căruia legile, moravurile, limba.

a care lăsa
o putere
Asi
si religianea. sa. Pentru intăia dată se ridica in
revoltat nis'a
că nu
oare care răgaz popoarelor supuse. Nu numai
Perşi nu au căutat a
minea ; dar nici popoarele amenințate de :cătră
ia care le amenința.
se uni intre sine pentru a putea infrunta primejd

pe fiul seu CamMai inainte de moartea sa, Cirus lăsă de urmaș

*) «Așa zice Cirus, regele Perşilor.

dat toate regatele pământului,

lahveh, zeul cerului, mi

și el mi a ordonata

i zidi un

a

templu

eari sunteti din poporul său, fie
la Ierusalim, care este in ludea. Toţi
care este in ludea, şi zidiți
cu voi zeul vostru ; suiți-vă la lerusalim,
e zeul din Ierusalim. Și

templul lui Iahveh, D-zeul lui Israelvor; acesta
remânea inapoi in locurile in care
toți cari, din lipsa de mijloace,

sunt stabiliţi,

oamenii

locului

vor

fi datori

a i ajuta

cu

argint,

cu

de darul de bună voie pentru
aur, cu vite şi cu alte punuri, afară
,
Si
.
care este in lerusalim.>
templul IuiEu D-zeu
rege |
se,
Cambi
lui
,
fiul
i
Ansan
cetăţi
al
rege
Cirus,
sunt
-*)
epot
străn
rege al. cetății Ansan,
al cetăţii Ansan, nepot a lui Cirus, (Înscripțiune a lui Cirus).
.
Ansan
i
cetăți
al
a lui 'Teispes, rege
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bisc

incredințind

celui

alt fiu al seu,

Bardias (Smerdis), guvernămintul

provinţiilor resăritene. Indată după suirea sa pe tron, Cambise respinse și pedepsi cumplit pe Massageţi, apoi și indreptă armele in Contra Egiptului, doritor de a mări imperiul moştenit de la părintele seu.
Mai inainte inse de a pleca in această espedițiune, el ordonă a se
ucide fratele seu şi, pentru ca să nu se afle crima sa, imprăştie vorba că l'a inchis in o cetate din Media. După această ucidere, el se
indreptă in contra Egiptului. O singură bătălie dată la Pelusium decise de soarta Egiptului.
|
Cambise avu la inceput o politică foarte ințeleaptă față cu Egiptenii,
El căută a și atrage pe cei mai insemnaţi dintre Egipteni ; se arătă plin
de respect. cătră religiunea lor ; luă titluri egiptene și costumul vechilor Faraoni și luă. parte la serbătorile pompoase ale cultului egiptean,
Căderea Egiptului a făcut o impresiune adincă asupra popoarelor
de prin prejur. Libyenii se supuseră fără luptă ; Grecii din Cyrena
plătiră tribut. Dar Cambise nu se mulțemi numai cu atâta. EI şi pro-

puse a trimite o flotă in contra Cartagenei ; a supune pe locuitorii din
Oaza lui Ammon și a cuprinde Etiopia. Espediţia in contra Cartagenei
nu s'a putut face, din pricină că Fenicienii au refusat a lua parte in contra

strălucilei lor colonii şi Cambise n'a indrăznit a şi instrăina pe Fenicieni,
cari se supuseseră de bună voie şi cari formau puterea sa maritimă.
Mai inainte de a pleca in contra Etiopiei, el trimise spioni cari
să se intormeze despre această țară. Furios de respunsul care i sa adus, *) el se puse in fruntea armatei şi plecă repede, fără să iea nici

o măsură care să poată apăra armata de căldură, de foame şi de sete.
Ajuns la Teba, el trimise un corp
prindă oaza lui Ammon şi el apucă
sale. Ca să mai scurteze drumul, el
a dreptul prin deşert. «Infundaţi in

*) Etiopianul
nişte

spioni.

»Regele

de 50000 de oameni ca să cu-l
pe Nil in sus, cu restul armatei
părăsi valea Nilului şi apucă de
mijlocul unor câmpii nemărginite

nu.a căzut in cursă şi ințelese că are a face

Perşilor,

zise el, nu

v'a trimis

cu

să mi aduceți da-

ruri şi voi nu spuneți adevărul. Scopul vostru este ca să spionaţi regatul meu... Ei bine, duceţi i acest arc şi repetați i cuvintele unnătoare : liegele Etiopienilor dă următorul sfat regelui Perşilor: când Perşii vor fi in stare a intinde așa de uşor, cum fac eu, arcuri de mări-

mea aceasta, atunci, și dacă vor fi foarte numeroşi, vor putea indrăzni

a ataca pe Etiopienii Macrobi. Pănă atunci, să mulțemiască ei zeilor
că aceștia n'au inspirat Etiopienilor ambiţiunea de a și mări teritoriul
-patriei.» (Herodot, III, 21).
Ă
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pentru animale, . fără
de năsip, fără locuitori, fără arbori, fără nutreţ,
aflară in lipsa cea mai
apă, fără nici un feliu de ajutor, soldaţii lui se
ceva din pământ, sol„cumplită. Cat timp au mai putut smulge câte
dații tot se mai

tinură

cu

ierburi;

dar şi aceste

au dat de năsipuri ; atunci unia au ajuns

a

face

li au lipsit indată ce

o

faptă

zece.» Nici n'au
trăgeau la sorți şi mâncau un om din
se intoarce inapoi,
treia cataractă şi au fost nevoiţi a

grozavă

:

ajuns la a
după ce sa

din armată. Corpul trimis in conpierdut in deşert cea mai mare parte
Libyei. Nici un om nu s'a
fra Ammonienilor a pierit in deșerturile
|
mai intors in Egipt. *)
bine de
Mai
e.
lui Cambis
Aceste nenorociri au sdruncinat mintea
a cuvîntului.
un an ela fost un nebun in toată putere
cerea sa el găsi pe EgipSpre nenorocirea Egiptenilor, la intoar
un bou Apis și, ca tot dauna,
4eni in o foarte mare veselie. Se găsise
ent. Lui Cambise nu i a venit
Egiptenii serbătoriau acest mare evenim
Egiptenii erau așa de veun asemine lucru. El a crezut că
să creadă
se intîmplaseră lui. El ordonă să
seli din causa nenorocirilor care i
pe boul Apis şi incepu a peromoare pe Egiptenii cari serbau ; ucise
de proprietate a fost calcat in pisecuta cumplit pe Egipteni. Dreptul
; ceremoniile religioase oprite.
cioare ; cultul egiptean a fost desființat
şi cu Perșii. Ucise pe sora sa ;
El se purtă, de asemine, foarte crud
de la curte şi ucise pe mai mulţi.
ingropă de vii doi-spre-zece nobili
Pe când

aceste scene

de nebunie

se petreceau

in Egipt,

in Per-

ta, care semăna. foarte bine cu
sia isbueni o revoltă. Un Mag, Gauma
dându-se drept fiu a lui Cirus a)
fcatele ui Cambise, se sui pe tron,
necă s'a suit el pe tron, în locul
şi făcu

tutulor provințiilor cunoscut

nu
a ajuns pănă acolo ; dar nime
*) Se zice că armata Perşilor ă, afară de Ammonii şi de cel
pe urm
s până
ştie ce sa mai intimplat mai
este sigur, este că ea m'a ajun enii
ce
Ceia
ei.
la
oni
cari au auzit de
Amm
t.
sa mai intors in Egip
făcut
in tara Ammonienilor şi că nu
cea plecat din Oază, și &
după
tă,
arma
sa
te,
ceta
povestesc, că această
stă
acea
drumul care e intre ei şi
ză
mea
re
prin năsipuri pe jumătate
desp
nie
groz
şi mânca, un vint
ridicat, pe când ea se odihnia de năsip și a nimicit'o cu desevirşire.
i
munţ
sub
ato
Il, 26).
zi care a ingrop
spun Ammonieni. (Herodot,
că SmerAșa a pierit această armată,
ştiut
n'a
rul
popo
pe Smerdis,
se aflain
8) «Când Cambise ucise
e
bis
dus in Egipt. Pe când Cam
Persia,
in
dis a tost ucis. Cambise s'a
și
a,
dine
utin
Minciuna era pret
Egipt, poporul deveni rebel.
inții.
——

şi in Media, și in cele alte prov
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bunului de Cambise. Cum auzi de aceasta, Cambise plecă in feuntea armatelor credincioase ca să pedepsiască pe usurpator. Tradiţiunea spune că s'ar fi rănit cu propria sa sabie, când incăleeape cal,
şi că a murit intrun sat din Syria.
_
a
Gaumata

se crezu

sigur de domnie.

sa pe populațiunile Imperiului,
militar, pe timp

de trei ani.

Cu

Pentru

a şi atrage in partea

el le scuti de imposite şi de serviciul
toate

aceste,

in

curînd

incepe

a se

naște in popor indoiala că ar fi fiu a lui Cirus. Noul rege petrecea
ascuns in palatul seu, ceia ce nu se potrivia cu sângele lui Cirus Cel
Mare, şi trăia in prea mare intimitate cu Magii Mezi, pe cari i incărca
cu privilegii. Atunci câţi-va dintre nobili şi au adus aminte că era pe
vremea lui Cirus un Mag care semăna foarte bine cu fiul seu Smerdis ; și că Cirus ordonase ca să i se taie urechiele, spre-a indeparta
ori ce confusiune pe viitor. Trebuia, prin urmare, să se afle dacă noul
rege are urechi. Aceasta s'a constatat foarte ușor. (Gaumata luase femeile lui Cambise. Una dintre ele inştiință pe fratele seu că urechiele

_

Era atunci un mag
unde

yahna

este un

munte

tfevruar 522).

Smerdis,

Gaumates.

numit

fiul lui Cirus,

Acesta

Arcadres ; el sa

se

ridică

sculat

în

Pasargade,

in 24 a lunei Vi-

El amăgi pe popor cu aceste cuvinte : «Eu sînt
fratele lui Cambise.>

Atunci intreg poporul de-

veni rebel, se duse la el părăsind pe Cambise, şi Persia
şi .Media
cele alte provinţii. Acesta puse mâna pe putere !... După aceasta, Cam-și bise muri rănindu-se singur,
N
Acest imperiu pe care Magul Gaumates ”] răpise de la Cambise,
acest imperiu era al rasei noastre de multă vreme. După ce Magul
Gaumates

făcu după

a răpit lui Cambise

şi Persia,

şi Media,

voia sa: el fu rege. Nu era nici un

nici in Media, nici macar

un om de rasa

a smulge corona acestui Mag Gaumates.

om,

şi cele alte țeri, el

nici

in

Persia,

noastră, care să indrăzniască

Poporul se. temea de el din

pricina cruzimei sale. El ar fi ucis pe toți cari cunoşteau
pe vechiul
Smerdis : ar fi ucis poporul intreg, pentru ca să nu se mai afle
că
nu era el Smerdis, fiul lui Cirus. Nime nu indrăznia să zică nimic lui

Gaumates, pănă ce n'am venit eu. Atunci m'am rugat lui Ormuz
; 0rmuz 'mi a venit in ajutor. In 10 a lunei Bagayadis (April 521) am omorit, insoțit de oameni credincioşi, pe Magul (iaumates şi pe com-

plicii sei mai de frunte. | ara luat imperiul. Prin voința
lui Ormuz,
am ajuns rege. Ormuz mi dădu suveranitatea.
|
|
Imperiul, care fusese smuls de la rasa noastră, lam restaurat.

lam

pus la loc. Cum

fusese inainte de mine, așa !'am restabilit. Al-

tarele pe care le resturnase: Magul Gaumates, eu le am
ridicat ca un
mântuitor al poporului ; am restabilit sfintele ceremonii ale cultului an-

tic ; am restabilit ordinea in Persia, in Media, și in celealte provinţi ?
(Jnscripțiunea de la Behistun).
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regelui sunt tăiate. Atunci nu a mai fost nici o indoială : regele care
domnia era Magul Gaumata. Şepte nobili din familia Pasargazilor făcură o conspiraţiune; siliră intrarea palatului; măcelăriră gardele care
se opuneau și nciseră pe usurpator. După aceasta au ucis pe toţi Magii cari incunjurau pe Gaumata. Acest eveniment a fost celebrat

multă vreme
dis domnise

in Persia sub nume
șese luni.

Dariu,

de Mayofonia

fiul lui Histaspe,

(521).

Falsul

Smer-

din familia Achemeni-

zilor, s'a suit pe tron. Acest eveniment și cei intăi ani ai domniei lui
Dariu ni sunt cunoscuţi din Herodot și din marea inscripţiune de la
Behistun. *)

Dariu fiul Ivi Histaspe (521—485).
La suirea sa pe tron, Dariu găsi pretutindinea revolte. Mezii erau ne nulțemiţi că și au pierdut supremaţia, pe care credeau că şi
au recâştigat'o pentru un moment sub falsul Smerdis ; Babilonenii regretau vechiul lor imperiu ; Armenii se revoltau

pentru

că se uitaseră

vechiele servicii făcute Perșilor şi erau tractaţi ca un popor cucerit;
in Persia chiar erau nemulțemiri in contra unui guvern care, sub
Cambise, ajunsese cu totul absolut. Așa că inceputurile domniei lui
Dariu au fost foarte grele. Noroc că noul rege era vrednic de sarcina
ce şi luase pe umerii

din

sei. Pogoritor

vechia familie

regală

a Ache=

menizilor ; foarte viteaz şi, mai pre sus de toate, organisator inţelept,
aDariu poate fi pus alăturea cu ilustrul intemeitor al Imperiului. In

devăr, dacă Cirus a ridicat pe Perşi din obscuritate in care zăcuseră

acest
pănă atunci, şi i a făcut domnitori ai Asiei, Dariu a organisat
temeibase
pe
mare imperiu ; a intins hotarele sale și l'a intemeiat

nice, pentru două

|

sute de ani.

inălțime
=) Stinea de la Behistun e perpendiculară şi are o
un bas
t
sculpta
e
patru sute cinci-zeci şi şese de metri. Pe dinsa
.
rînduri
zece
re
şese-sp
sute
pajru
de
țiune
lief colosal cu o inscrip
pănă.
seu
ui
regnul
faptele
și
Dariu
lui
a
tron
pe
suirea
ni arată
și Oppert.
515 a. Chr. Inseripţiunea a fost tradusă de Rawlinson
lui şi
tablou
asupra
De
santă.
intere
e
ief
bas-rel
pe
Scena. de
u'],

se vede

marea

figură

a lui

Ormuz

in discul aripat,

de
reEa
la
do-

sem-

minând
răzimat pe arcul
nul divinității supreme in panteonul assirian. Dariu,
unui nenopieptul
pe
l
seu si făcând un.gest de comandă, pune picioru
la alte
uită
se
el
,
iertare
cere
ar
cum
şi
rocit care ridică braţele ca
gât, legaţiula
funia
cu
lui,
ea
inaint
e
picioar
in
sunt
persoane care
stau ofițeri ai curţii.

“nul de altul şi cu

mânile

la spate.

Lingă

rege,

a
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Nu ni sunt bine cunoscute resboaiele pe care le-a susținut el,
la inceputul domniei, pentru a. inăduşi revoltele ; dar. ştim că i atrebuit mai bine de şese ani pentru ca autoritatea lui să fie recunoscută
in intreg imperiul. După ce a restabilit ordinea in provinţiile resăritene, el s'a, indreptat in contra Babilonei. Babilonenii. făcuseră mari
"pregătiri.

Uciseseră cea

mai

mare

parte

dintre femei

ca, să nu fie es-

puși la foamete ; intăriseră infricoșatele ziduri ale cetății lor; construiseră o flotă pe Tigru, pentru ca să opriască trecerea fluviului de
cătră armata persană ; și, pe de altă parte, erau cu ochii deschişi asupra,
Eufratelui
pentru ca să nu se mai intimple ca pe vremea lui Cirus.
Ast fel pregătiţi, ei aşteptau cu incredere venirea Perşilor. Darin trecu
Tigrul cu mari pierderi ; bătu pe Babiloneni intăia oară și apoi, Sese
zile după aceasta, câştigă o nouă victorie asupra lor. Cu toate aceste
înfringeri,

Babilonenii

nu și pierdură

nădejdea.

Ei se inchiseră in ce-

tatea lor şi susținură un asediu de donă-zeci de luni. Numai
crificii foarte mari, cetatea a fost cuprinsă. Herodot zice că
cuprinsă

prin devotamentul
Resistenţa indelungată

lui Zopyr. *)
a Babilonenilor

poare la revoltă. Ani intregi regele Dariu
sângeroase

pănă

ce introduse

|
imcurajă

şi pe

cu saa fost
alte

po-

a fost nevoit să poarte lupte

pretutindinea

ordinea

şi liniştea.

In-

Perşii nobili conjurați in contra

lui

scripțiunea de la Behistun ni vorbeşte de nouă regi, pe cari
a trebuit

*) Zopyr, fiul unuia dintre

Gaumata, cugetând că Babilona nu va putea fi luată de cât numai
dacă se va sluţi el, trecând apoi la duşmani ca fugar, nu stătu
un

moment la
putință de
lui, și făcu
după ce se

indoială, și nu mai ţinu socoteală de
lecuit. EI şi tăie dar nasul și urechile,
trupul numai sânge cu biciul și fugi
arătă lui Dariu in această stare. Cei

o diformitate, peste
şi 'rase jurul capuspre portile cetăţii,
de pe turnuri s'au

pogorit repede, cum lau văzut ; şi deschizind o portiță lau intrebat
cine este şi ce doreşte. El respunse că e Zopyr şi că a venit la
Babiloneni. Gardele "1 conduseră inaintea Adunărei. Când a venit,
el incepu a şi plânge nenorocirea sa ; spuse că Dariu l'a adus
in aşa stare,

pentru

că el la sfătuit să ridice asediul. «Şi acum,

zise el, vin cătră

voi, Babilonenilor, pentru marele folos al vostru, și spre
marea nenorocire a lui Dariu, a armatei sale şi a Perşilor. Toate planurile
lui

mi sunt cunoscute; va ști elcă nu mă poate sluţi fără să
şi iea
plata»... Pe când Babilonenii se aparau in contra armatei
lui Dariu,
1999 pleschise porțile şi introduse pe Perși in cetate. (Herodot, IV,
4,

).
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După

el să i supună %).

aceasta el sa ocupat a da Imperiului

organisare impărtindu-l in Satrapii, pentru
viitorime, ori ce incercare de rescoală.

Im fine,
de altă parte,
numai armele
ne in contră!
care stăpânia
pănă dincolo
buri, fie care

particulare.

seu o

ca să facă imposibilă,

pe

doritor de a intinde marginile Imperiului, şi voind, pe
să dea Perşilor ocasiune de a face resboiu, pentru că
erau meseria lor, Dariu intreprinse taimoasa EspediţiuSeiţilor. **) Sciţii alcătuiau un popor foarte puternic
intinsa regiune de la resăritul Europei, de la Carpati
tride marea Caspică. Ei erau impărțiți în mai multe
capul seu

trib cu

deosebit,

cu

cultul și obiceiurile

sale

jurul seu
Seiţii regali tormau tribul cel mai puternice și în

e. Cea mai mare parte
se grupau toate cele alte in vreme de primejdi
se ocupau cu agriculcari
dintre Sciţi erau nomazi ; dar erau unia
o sabie infiptă in pătmra. Foarte viteji, divinitatea lor principală era

care se ingrijiau ca
mânt %*%). Credeau in neimurirea. sufletului ; drept
prisonieri şi i am
=) «Eată cei nouă regi pe cari i am făcat

, minciuna mi le răpişe ;
sârobit în lupte. Aceste țeri mi erau rebele
mea i-a prins; Ormuz ia
a
armat
dar
;
r
acesti regi amăgiau pe popo
şi eu li am smuls puterea.
dat pe mânile mele, i a lasat la voia mea
de omul care

O tu care vei fi rege după mine, fereşte-le
minte ; pedepseste]

va fi puternică.»

greu, şi dacă

vei

domni

de minciună,

in acest chip,

(Inscripţiunea de la Behistun).

fara

mea

.

şi, in genere, pe po*%) Pentru tot ceia ce priveşte pe Sciţi
ÎIsei, a se vedea:
Dunăr
poarele care au locuit in vechime in văile
te de

u şi Dacia inain
toria Critică a Românilor de D. B. P. Hasde
escu.
'Locil
Romani de D. Gr. C.
.
+) Eată ceremoniile ce observă ei in ce priveşte pe zeul Marte

u in chipul următor. Intro câmîn fie care nomă, i se ridică un templ
se adună bucăți de lemne, și
pie destinată pentru adunările naţiunei,
e ; ceva mai
dă de trei stadii in lungimeşi în lățim

se face o grăma
face o podeală patrată, nemică in nălțime. Pe această gramadă, se
e mai trăgănată, „pentru ca
patra
a
ea
prin trei laturi ; latur

accesibilă
an aduc o sută cinci-zeci de cară
să se poată sui pe ea. In fie care
da, care se tot lasă din. pricina
de lemne, ca să se mai nalte grama
nahune scită infige un

fie care
vremilor rele. In virful acestei grămezi,
de imagine a lui Marte. Ei oloc
ține
li
care
fier,
de.
u
vechi
iartagan
de cai ŞI de alte animale,
icii
sacrif
gau
iarta
acestui

feră în fie care an
acât celor alţi zei. | jertfesc de
şi i jertfese mai multe victime de
; cerele
anima
pe
ca
nu
dar
ieri,
semine şi a suta parte din prison
intăi libaţii cu vin peste camonia este. cu totul deosebită. Fac mai
unul
i junghie de asupra
urmă
pe
petele acestor victime omenești ;
gan.
iarta
peste
le

şi varsă sânge
vas ; duc vasul acesta sus pe movilă,
(Herodot,

IV,

72).
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regii lor să nu ducă lipsă pe
ingropau, impreună cu dinsul,
mine şi armele şi uneltele de
toarte cruzi ; jupiau de piele
celor întăi dușmani căzuţi pe
cutremurase adesea ori numai
Espediţiunea lui Dariu

-

ceia lume ; şi, pentru aceia, omoriau şi
femei, sclavi și cai ; ingropând de asecare putea avea mortul nevoie. *) Erau
şi prefăceau in cupe de băut craniurile
câmpul de luptă. %*)- Lumea, vechiă se
la auzirea numelui de Sciţi.

in contra Sciţilor

a fost descrisă pe

larg

de cătră Herodot. Dar povestirea lui nu se potriveşte cu cele ce știm
despre Dariu. Este peste putință ca înțeleptul rege să fi plecat cu 0
armată de peste șepte sute de mii de oameni in contra unor triburi
nomade, care fugiau inaintea lui. Nu putem crede că el a urmărit pe.
Sciţi timp de două luni prin deşerturile Seiţiei. O armată aşa de co-

supuse

*) După ce Tau purtat prin toate provinţiile şi pe la toate naţiunile
lui, corpul

(regelui

mort)

e adus

in țara

Gerrilor,

la estremi-

tatea Sciţiei, şi e pus in locul. de inmormîntare, pe un pat de veideață și de frunze. Pe urmă, se infig in jurul corpului sulițe ; se pun
de asupra

lemne,

pune o concubină

acoperite

cu

erăci de salcie. In locul remas

de a regelui, pe care sau

ingrijit

a

o

gâtui

gol se

măi

inainte, pacharnicul, bucătarul, scutierul, ministrul seu, un servitor,
cai; ş'apoi, tot ce e mai insemnat dintre uneltele cu care se servia

el, şi cupe de aur; pentru că ei nu cunosc nici argintul nici arama,
După ce au făcut toate aceste, ei umplu groapa cu pământ ; şi muncesc cu toţii, intrecându-se care de care, ca să ridice o movilă foarte
inaltă, peste locul de ingropare. (Herodot, IV, 71).
.
**) In ceia ce privește resboiul, eată ce obiceiuri au ei. Scitul
bea sângele celui intăi om pe care 7] doboară ; taie capetele la toți
pe care i omoară in luptă, şi le duce la rege. Dacă ia presentat un
cap de dușinan, atunci are parte din pradă ; fără aceasta, el nu iea
nici o parte. Ca să jupiască un cap, Seitul taie pielea
de jur imprejur, şi, apucându-l de creştet, i scoate pielea scuturându-l.
Pe urmă
freacă pielea aceasta cu mânile, după ce i a ras toată carnea
eu uh
os de bou; după ce a făcut'o moale, se serveşte cu ea ca cu
un şervet,

O alirnă la friul calului, şi se mândrește de aceasta: căci cu
cât un
Scit are mai multe șervete de aceste, cu atâta e socotit mâi voinic

şi mai

viteaz. (Herodot,

IV, 64).

Când Sciţii incheie cu cineva un tractat,.
ori cu cine, ei toarnă
vin intr'o cupă mare de lut, şi cei cari se leagă amestecă
sânge de

a lor, făcându-şi

mici tăieturi pe corp

cu

un

cuțit sau

cu

0

sabie :

după aceasta, ei moaie in această apă un iartagan, sâgeţi, o secure
şi
o

suliță. După ce s'au sfirşit aceste ceremonii, ei pronunță

ciune

lungă ; apoi beau

o parte din ceia

ce

o rugă-

este in cupă, şi, după ei,

persoanele cele mai de samă din suita lor. (Herodot, IV,
70).

-

o

-

losală, ar fi pierit de foame in câteva zile și Dariu nu era un Cambise.

Nu

preună

putem
cu.

admite,

toată

armata

de asemine, că Dariu ar fi fost pierdut, imde peste
sa, dacă Grecii ar fi tăiet podul

Dunărea, cum i invaţa atenianul Miltiade. Nu putea el lasa paza podului pe mâna Grecilor, de cari nu era de-feliu sigur. Pe de altă
parte, resultatele

acestei campanii nu

au

fost așa de nenorocite,

cum

ni spune istoricul grec. Adevărul este următorul. Este sigur că Dariu
a intreprins o espediţiune in contra, Sciţilor. Doritor de a lăţi marginile Imperiului spre apus, el a plecat in persoană in contra acelor

popoare care erau mai viteze de cât toate, in contra Sciţilor. A trecut Helespontul ; a supus pe toate popoarele tracice din drumul . seu
şi sa inaintat spre nord. EI ştiia foarte bine că hotarele posesiunilor.
din Europa nu vor fi sigure, pe câtă vreine nu va fi datun esemplu
teribil acelor Soiţi, cari spăimântaseră lumea intreagă. A trecut dar
Dunărea ; a ars şi pustiet toate în drumul seu şi a sdrobit ori ce resistență pănă dincolo de Tanais ; şi s'a intors inapoi, deplin incredințat că ori ce grijă

din partea

Sciţilor

a dispărut

de acum inainte.

- Nu a fugit dar spăriet de mesagiul ce i lau trimis Sciţii: o broască,
spre
o pasere, un şoarece şi câte-va săgeți. Nu sa grăbit el a fugi

Dunărea ; pântru că Sciţii "1 ameninţaseră că numai atunci va scapa
din (ara lor, când va putea înota persub apă ca broasca, a trece pe

sub pământ
marele

ca șoarecele sau prin aer ca paserile. S'a retras in linişte

monarch,

după

ce a pus

fluviul

Dunărea

ca hotar

imperiului

Dovadă despre adespre nord vest ; după cum pusese Indul la est.
ceasta avem in faptul că el s'a retras. in Persia, lăsând generalilor sei”
insărcinarea a supune 'Tracia intreagă şi Macedonia. Ceia ce “a. şi

făcut. "Tracia a fost supusă. *) Macedonia plăti tribut ; “iar cât despre
lui
Sciţi nu se mai vorbeşte despre ei in Istorie după espediţiunea
invasiunile
de
liniştită
inainte
Dariu. Lumea cultă putea fi de acum
lor. Scopul Marelui rege fusese ajuns (508).
*) Tracii

sunt, cel puţin

țiune de pe faţa pământului.

după

Indieni, cea mai

numeroasă

na-

Dacă ar fi ei guvernaţi de cătră un sin-

fi, după păregur om; sau dacă ar fi uniţi strîns intre dînşii, ei ar
unire e imaceastă
dar
;
lume
rea mea, cel mai puternice popor din
nume deoun
fie-care
au
Ei
slabi.
ei
sunt,
ce
pentru
posibilă, şi eată
legile și
aceste
toate
cu
;
sebit, după diferitele cantoane ce le ocupă

obiceiurile lor sunt aproape aceleași la toți. (Herodot V, 3).
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Dar după aceste cuceriri trebuia să, urmeze, numai de cat cucerirea
Greciei. Resboaiele Medice erau fatale. "Sub Dariu sa trimis de două ori
armate in contra Grecilor. Amîndouă incercările n'au avut nici un resultat. Mai mul! incă. Desastrul Perşilor la Maraton putea să aibă urmări triste pentru Imperiu ; pentru că sar fi aflat in lume că se poate
găsi un popor care să resiste Perşilor. Dariu făcu pregătiri urieşe și
era gata a veni in persoană in contra Grecilor, când se intîmplă o
revoltă in Egipt, Dariu inăduşi această revoltă, dar se purtă bine cu
Egiptenii. El lăsă o bună amintire despre petrecerea sa in această
tară şi legile ințelepte date de cătră el au făcut pe Egipteni să'l treacă
in numărul. marilor legislatori ai lor.
Domnia lui Dariu este insemnată şi pentru Geografia lumei vechi.
EI ordonă a se construi o flotă pe Indus şi puse in fruntea ei pe grecul Seylax din Caryanda. Această flotă, construită 'in apropiere de
Kaşmirul de astăzi, s'a pogorit pe fluviu pănă la marea; pe urmă apucând spre apus, a luat de a lungul coastele mărei Erytreie și, după
trei-zeci de luni de călătorie. a ajuns la marea Roșie, in portul de unde
plecaseră Fenicienii. trimiși de catră, Nechao ca să facă jurul Alricei.
Seylax a tăcut o descriere a călătoriei sale și astfel, pentru intăia oară, a |
avut lumea apusană noțiuni positive despre călătoria pe marea Erytreie
şi despre acea Indie, vestită prin bogăţiile ei dar absolut necunoscută.
Dariu muri in mijlocul pregătirilor ce le făcea ca să şi resbune
asupra

Grecilor,

in 485.
Urmaşii

«După Dariu urmă
inăduşi

lui Dariu

(4$5—330).

fiul seu. Xerxes.

revolta lui Kabişa ; umili pe

Acesta pedepsi pe Egipteni ;

Babilona

care

se incerca. să

dice capul. Cetatea a fost pedepsită ; vechiele morminte
tost, violate și templul lui Bel-Marduk profanat. Ast-fel
ce a asigurat iu lăuntru

pacea,

Xerxes

reluă

planurile

ri-

ale regilor au
numai după
părintelui

seu

contra Grecilor și organisă invasiunea. Pentru a doua oară, Asia venia asupra Europei. Bătăliile memorabile de la Salamina și Platea
(480 şi 479) sdrobiră pe Asiatici cari au fost nevoiţi să se intoarcă
inapoi. In curînd flotele ateniene, luând ofensiva, ameniniară Cyprul
și țermunile Asiei Mici. Xerxes, care se pare că şi a petrecut cci de
pe urmă ani ai regnului seu in trândăvie şi desfrinare, a fost ucis de
doi ofițeri din garda sa (465).
A

_

.

ta

Dama

da

7 pb

-
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Un resboiu civil isbucni intre cei doi fii a. lui Xerxes cari şi ,disputau puterea : Histaspe, satrapul Bactrianei, și Artaxerxe ; acesta
remase învingător. El domni patru-zeci de ani (465 —425) luptându-se
necontenit in contra Egiptenilor cari se revoltau, şi in contra, flotelor
pradau

care

greceşti

fermurile

sau

Mediteranei

Egipteni.

pe

ajutau

După mai multe succese ale Grecilor, Artaxerxe consimţi ca toate cetătile de pe coasta loniei să remână libere. Din nenorocire tocmai atunci se revoltară

pendenți.
numai

Acesta

satrapii

din Syria

şi Lydia

inde-

şi se prociamară

era semnul desmembrărei imperiului lui Dariu, pe care

victorii continuie

"1 mai

puteau

intări. După Artaxerxe, nu mai

vedem la curtea din Susa de cât numai intrigi de palat și ncideri domestice. Un Xerxes II, fiul lui Artaxerxe, a fost asasinat după o domnie de patru-zeci

și cinci de zile de

cătră

fratele seu

Sogdian,

care,

şi el, a fost detronat după șese luni de cătță ua, alt fiu a lui Artaxerxe, care luă numele de Dariu Il Nothostătunei, pe când Resboiul
Peloponesiac pustiia Grecia, in Asia Mică sunt numai revolte de ale

satrapilor. Aceste revolte sunt inădușite ; dar la moartea lui Dariu Il,
isbueneşte un alt resboiu civil intre cei doi fii ai sei, Cirus Cel Tinăr

şi Artaxerxe II. Cirus a căzut mort
Artaxevrze

dușe o nouă
dependent
vagoras,

IL Mnemon

a fost

pe câmpul de luptă de la Cunaxa:

nevoit,

revoltă în Egipt sub Amyrteu.

ca şi inaintaşii

sei, să ină-

Acesta făcuse Egiptul in-

ajutorul lui Agesilau, regele Spartei. In acelaş
regele din Salamina, și intindea autoritatea asupra
cu

timp, ECiprului

intreg și flota sa neliniștea coastele Ciliciei şi pe ale Syriei. Cu toate.
afost
aceste, cu toate greutățile in mijlocul cărora se afla, Artaxerxe
să deştepte
destul de ghibaciu ca să arunce desbinarea intre Greci,
a lost seAcesta
gelosiile dintre ei, și să și găsiască pintre ei aliaţi.
Spartanii
cretul politicei sale, și această manoperă a reuşit pe deplin.
Antalcidas
lui
a
tractat
căzură in cursă şi atunci s'a subscris vestitul
imperiu(387), care a mai amânat pentru cinci-zeci de ani căderea
„lui persan.
şi a putut
Atunci, scapat de ori ce primejdie esternă, Artaxerxe
interior. Armele lui
pune. toate silințile pentru a inăduşi revoltele din
șese ani de bloau fost indreptate mai întăi in contra Ciprului. După
Regelui Recare şi de lupte crîncene, Evagoras recunoscu autoritatea
plătiască un tribut anual
gilor, care i lăsă tronul cu condițiune ca să.
doi ani de lupte civile,
(380). Regele Egiptului, Nectanebo I, după

pe
ințelese că şi Egiptul era amenințat. El intări fruntaria asiaticăa statelor sale şi aşteptă cu incredere armata persană care şi veni, in adevăr, la inceputul anului 372. Ea era comandată de cătră satrapul
Farnabaze şi număra. două sute de mii de oameni, fără mercenari și

fără flota de cinci. sute de vase. Armata persană fu bătută sub zidu-

rile cetăţii Pelusium şi Egiptul și recâștigă, pentru multă vreme, independenţa sa. Cei de pe urmă ani ai domniei lui Artaxerxe II au fost
plini de revolte de ale satrapilor. El muri de durere
doi fii ai sei revoltându-se in contra sa (8360).

că

a văzut

pe

Artazerze III Ochos (359—338) şi intări autoritatea sa măce-

lărind -pe toţi membrii familiei sale. Apoi şi propuse a, restabili dominațiunea persană in valea Nilului. Respins intăia dată de armatele lui
Nectanebo II, el văzu că se revoltă regii din Cipru și satrapii din Asia
Mică şi Fenicia. Două armate trimise in contra Ciprioţilor au fost bătute. Aceasta spăimântă pe Ochos ; drept care şi propuse a ridica o
armată nenumărată. Trei sute de mii de Asiatici, ajutaţi de zece mii
de mercenari greci, veniră inaintea Sidonului. Locuitorii se rugară de
pace. Rugămintea lor a fost respinsă. Atunci ei s'au inchis prin casele lor și li au dat foc: patru-zeci de mii de oameni preferară a muri

arși de cât a fi măcelăriți de cătră Perşi.

Syria era domolită pentru

“multă vreme. Remânea, Egiptul, unde Nectanebo pregătișe totul pentru
O resistență desperată. După o luptă crîncenă, Pelusium, mai pe urmă
Memifisul, deschiseră porţile lor Marelui Rege și Nectaneho scăpă in
Etiopia. Imperiul persan ajungea din nou pănă la marele deşert al
Alricei (345).
|
Artaxeree

III

Ochos

a fost, prin

urmare,

un

mare

cuceritor,

vrednicul urmaş a lui Cirus și a lui Dariu Cel Mare. El guverna ca,
un tiran oriental, cu cei doi favoriţi ai sei, Bagoas, care avea administrația, provinţiilor din interior, și Rodianul Mentor, care avea provințiile maritime.
Ordinea nu prea era perfectă in toate părțile, și multe popoare erau
supuse numai cu numele, cum erau cele de pe lîngă Caucas ; eele care
trăiau in munții Taurus, Zagros sau ai Armeniei, cele de pelingăndia, și Sciţia, plătiau tribut numai când voiau, Imperiul cu” toate
succesele sale militare, era prea intins pentru ca să poată ţinea multă
- vreme ; şi cu toate silințile şi victoriile cele mai strălucite, se . simţia
că se desface intreaga mașină. Intrigile de palat, care au fost in tot
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da una nenorocirea monarchiilor, orientale, grăbiră căderea bătrânei *
III muri, otrăvit după indemnul primului seu
lumi asiatice. Artaxerxe
numai
ministru Bagoas. Arses ocupă tronul numai un an şi au fost
punînd
un instrument în mânile lui Bagoas, care a seapat de dînsul
indată

ca să *] omoare,

jugul a tot puternicului

ce

tinărul principe

ministru.

sa

să

incercat

Ne indrăznind să

primejdiosul

iea

titlu de Rege al Perşilor, Bagoas "1 oferi unuia dintre

scuture

sei,

complicii

Aceasta se intimplă in
Daviu III Codomanos, strănepot a lui Dariu II.
Macedoniei.»
acelaş an, in care Alesandru Cel Mar6% isuia pe tronul
cu Europa
iarăşi
Cu tînărul rege macedonean, Asia se intâlnia
şi Gaugamella. Aceste bă=
pe câmpurile de bataie de la Granic, Issus
Il care, de şigur, merita
tălii au. fost fatale pentru nenorocitul Dariu
lupte, el a fugit in părțile
o soartă mai bună. Bătut in toate aceste
apararea națională in
nordice ale imperiului cu scop de a organisa
a Perşilor. El a fost uvitezele provinţii, patria originară a Mezilor şi
apune şi mărirea Perşilor,
cis de cătră un satrap al seu. Cu dînsul
sute de ani.
două
cari domniseră asupra Asiei mai bine de
despotismului şi a releDar imperiul a căzut numai din pricina
Mezii şi Perşii erau incă
lor obiceiuri care se introduseseră la Curte.
ei au să apară mai spăimântăplini de vigoare. De aceia, in curind
tori. -Sub

care

nu

nume

de Parţi

ei au

să

tremure

şi poporul

chiar

Roman.
de nimine pe această lume, poporul

s'a temut

unor crâncene

când, în urma

să facă

resboaie, susținute de mari

căpitani

Si
ca

Parţilor va slăbi, de pe rui=
'Traian, Septimiu Sever, și alţii, imperiul
Chr. Noul Imperiu Persan, intri
nile sale se va ridica in viac. III d.
de
in timp
sei şi stăpân al Asiei Anterioare
unită cu fanatismul ' aprins
şepte secule. Numai energia Arabilor,
ingenunchia, intrun mod definitiv
religiunei lui Mahomet, a putut

coşat

pentru

dușmanii

al
pe

din Asia.
aceşti străluciți representanţi ai Arilor

$. 3.

Civilisaţiunea

„+

Medo-Perşilor.
/

Religiunea lui Zoroastru.

, os

Um

Perşilor este vechia. religiune a
Religiunea primitivă a Mezilor şi
fenomenelor naturei, mai 'cu samă
Arilor : adorarea şi personificarea

e împoporat de
a fenomenelor luminoase. Universul
de zei,

in fruntea

cărora. este n

zeu

superior,

cătră o mulţime

Părinte -al zeilor şi al
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oamenilor. Acest zeu suprem are suprema putere, suprema inţelepciune și e foarte drept.
Organisator al lumei, rege universal, a, toate
ştiutor şi judecător infailibil, astfel e Varunala Indieni. Creator, cârmuitor al lumei, a toate știutor și judecător necoruptibil e și Ormuz
(Ahura-mazda) al Perșşilor. Asemine atribute le vom găsi la Zeus al
Grecilor, iar Romanii se vor mulţemi a zice despre zeul lor suprem
că e Jupiter Optimus Maximus, cuprihzind astfel numai in două cuvinte
toate atributele principale ale zeului suprem. Această fiinţă supremă e
Cerul.

*) EL străluceşte

luminos,

se intunecă,

este adunător

are in mână trăsnetul ; el dă drumul ploilor, numai el vede
știe toate. Romanii ziceau «sub Jove frigido» in loc de sub
coros. Ori unde poate ajunge ochiul omului, dă de cer; tot
este in această boltă nemărginită ; tot ce se naşte şi moare,
şi moare intre aceste hotare. 'Tot ce se petrece aice, merge
lege

care nu

se desminte

nici o dată.

Fiinţa

supremă

de nouri,

toate și
cerul rece esistă,
se naște
după o

este dar Ordi-

nea universală. Această ordine din cer trebuie să domniască Și pre pâmânt ! Fiinţa supremă e numai Lumină și Lumina ştie Adevărul; ea
eşte

Adevărul.

Zeul

cere

ca in lume

să domnească

Ordinea

vărul, de aceia este pedepsită Minciuna şi Zeul suprem
de judecător.

Aceste

idei erau comune

tuturor

Arilor,

şi. Ade-

are misiunea
mai inainte de

despărțirea lor ; pentru că le găsim, aproape sub aceiași formă,la toate popoarele Indo-germane.
|
Cu timpul şi, de sigur, inainte de 2000 a. Chr. s'a produs
o desbinare in grupul resăritean al Arilor. Pe când Indienii au ramas credincioşi vechei religiuni, in ramul Franic s'a făcut o reformă religigioasă,

care,

se zice,

că

a fost introdusă

de

cătră

Zoroastru

(Zarat-

hustra). Sunt invățaţi cari susțin că acest personagiu nici n'a esistat.
In adevăr, nașterea ca şi viața sa sunt incunjurate cu atâtea legende
că ni este absolut imposibil a deosebi adevărul.
Se zice că s'a năs-

*) Muritorii vedeau că se mișcă într'o ordine fiesă revoluțiunile

regulate ale Ceriului şi deosebitele anotimpuri ale anului și nu puteau

descoperi prin ce cause

se intâmplă aceasta.

de cât a lasa toate în mânile zeilor

voia lor.

Și nu aveau altă scapare

și a crede că toate merg după

Și ei au pus in cer scaunul și domeniul

in cer se văd mergând noaptea şi ziua,

zeilor ; pentru

că

și astrele triste ale nopții și

făcliele nocturne rătăcind pe Cer, și flacările sburânde, nourii, soarele,
ploile, neaua, vinturile, fulgerile, grindina şi toate vuietele mari și âmenințătoare. (Lucretius, De Rerum Natura).
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cut la Rhagai,

intr'o

vreme

pe

când

triburile

medice

trăiau

incă in

Bactriana. Din sânge regal, el a fost ales de cătră zei peniru a predica religiunea cea adevărată și a regenera lumea, mai inainte de a
se naşte. Din frageda sa copilărie şi pănă la vrâsta bărbăției, el a
avut. a se lupta in contra demonilor, cari se incercau să'i biruiască
pentru

ca credința

cea

adevărată

să nu

străluciască

asupra

lumei.

S'au repezit spiritele necurate asupra mamei sale ca să'l scoată cu sila
din ea, mai

inainte

de a se naşte;

ziua. S'a născut rizind.
niştit in mijlocul

lor;

n'au

A fost aruneat

isbutit pentru

in flacări,

că ia apucat

şi el a dormit li-

a fost espus a fi călcat. de picioarele

cailor şi a

boilor, şi ela scapat viu și nevatamat ; lupii au venit să sfăşie ; au fost
goniți numai prin un gest al seu. La vrista de trei zeci de ani el sa
dus inaintea lui Ormuz.
Dorind să cunoască numele şi funcțiunea
ângerilor, natura şi atributele spiritului r&u *), a fost supus la o mul-

țime de incercări. A străbătut unimunte de flacări ;i s'a deschis corpul şi i s'a turnat metal topit, fără aise căşuna nici un rău, Atunci
Cu această carte in
Ormuz ia incredințat Avesta „Cartea Legei“.
mâni, el se duse la Balk, la curtea regelui Vitaspa, care domnia asupra Bactrianei.

Șesezeci

de trăsnet sau

asasinat.

de invățaţi,

adînciţi

in ale legei,

luptară

cu

el in timp de trei zile. Ela dovedit superioritatea inteligenței şi a
nouei sale invățături. Atunci i se permise a ceti regelui Avesta. Cu
toate aceste, incercările nu se sfirşiseră. El mai avu a se lupta “cu
preuţii şi invaţaţii cari." acuzau de magie ; pănă ce, ieşit triumtător
și
din toate ispitele, el isbuti a converti pe rege cu intreaga sa curte
recurtea
la
liniştit
trăit
a
el
o mare parte din popor. Din acel timp
ucis
gelui, propoveduind doctrina sa şi a murit la adinci bătrâneţe,

la inceput
*) Te conjur, spune mi adevărul, Ahura ! Cine a fost
soamișcă
se
care
pe
calea
făcut
a
părintele creaturelor curate ? Cine
să decrească
şi
crească
să
face
tu,
nu
dacă
Cine,
?
rele și stelele
luna ? Aceasta şi mii de alte lucruri voiesc să ştiu, Mazda.
dat pă“Te conjur, spune-mi adevărul, Ahura !. Cine ţine suspen
astrele ?
și
marea
mântul şi nourii aşa ca să nu cadă? Cine susține
Spirituui
creator
e
Cine
?
or
nouril
şi
lor
Cine a dat repegiune vînturi
,
Sa
?
lui bun
binelumina
făcut
a
Cine
!
Ahura
Te conjur, spune mi adevărul,
deşteptafăcătoare şi intunericul ? Cine a făcut somnul binefăcător şi
pe acela
făcut
a
Cine
?
rea ? Cine a făcut diminețile, lunile şi noptile
XLIV).
,
(Yaena
?
legile
care cântărește şi măsoară,
Ă

17

258

Dar dacă personalitatea intemeitorului Mazdeismaului este pusă in
discuţiune, nu este tot aşa şi cu religiunea intemeiată de cătră el,
Această. religiune ni este foarte cunoscută prin cărțile religioase, care
sau pastrat pănă in ziua de astăzi. Cele mai insemnate dintre aceste
cărți sunt: Avesta, colecţiune.de scrieri sâu feagmente compuse in
deosebite timpuri, remășiţi din o literatură mult mai bogată ; Bun:
dehesh, operă de cosmogonie teologică. Avesta se imparte in : a) Yacna,
sacrificii și rugăciuni la sacrificii ; b) Vispered, laude adresate puterilor superioare ; c) Vendidad, legea dată in contra spiritelor rele, cartea care conține, afară de tradiţiuni vechi, și legile morale şi pentru
ceremonii, cu prescripţiunile

relative

la puritate.

Aceste trei cărți luate

la un loc alcătuiesc Vendidad cea pură (Vendidad- sade), cartea bisericească a Parsismului. La, inceput Vendidad-sade cuprindea douăzeci
și una de cărţi. Multe dintre ele s'au pierdut mai cu samă in timpul
cucerirei Persiei de cătră Arabi când s'a introdus religiunea mahometană. Numai Vendidad ni s'a conservat intreagă..
Pe lingă aceste opere mai avem Yast, imne pentru sacrificii şi
Gathas, poieme religioase lirice; apoi Yacna in prosă alcătuită din
șepte capitule.
|
Toate cărţile religioase ale Zendilor sunt relativ nous. Cea mai
vechiă se suie pănă la sec. VI d. Chr. De sigur inse că alcătuitorii

lor s'au servit de documente foarte vechi. Chiar pe atunci, limba A=

vestei era o limbă moartă. Aceasta este şi cea mai vechiă dintre toate.
Zeul suprem al Mazdeismului este Ormmue (Ahuramazda). El
representa la inceput «Cercul intreg al Cerului» cu corp
de lumină
«ăuverană

şi infinită» ai căreia ochi era Soarele.

Mai pe urmă, el a de-

venit abstract şi a ajuns: «a toate ştiutor, luminos, strălucitor,
prea
mare și prea bun, prea. perfect şi prea activ, prea inteligent şi prea frumos>. *) El nu a fost creat; dar el a creat toate prin cuvîntul seu.
Mai inainte de a zice el să se facă lumea, nu era nimic,
Elle a fă»

___%) „Proclam,
MINOS, prea mare,
prea ințelept, izvor
format, care ne a
(Vana, |, 1).

'celebrez pe
prea bun,
inbelşugat
nutrit, care

creatorul Ahura Mazda, strălucitor, luprea frumos, zeul suprem al. ordinei,
de plăceri, care ne a făcut, care ne a
e cel mai binefăcători dintre spirite.“
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cut toate din nimic. *) El are pe lingă dinsul șese genii superioare,
„Îmesaspentas, cu dinsul şepte sfinţi ne muritori, intre cari erau:
spiritul bun, puritatea deplină, impărăţia dorită, abundența şi sanatatea,
ințelepeiunea. Spiritul bun era geniul care protege pe oameni ; i primeşte in locuinţa sa cerească şi măreşte creațiunea lui. Ormuz ; puritatea deplină era geniul focului, dușmanul boalei şi al morţii, adversarul tuturor spiritelor rele, pururea unită cu Ater, focul, fiul lui Ormuz.

şepte

“Toţi aceşti

ţiune, acelaş
septe, veniau

<au

cugetare,

aceiaşi

|

ac-

acelaş cuvint, aceiaşi

părinte, acelaș domn». *%) Mai pre jos de cât aceşti
Yazatas, 0 mulțime nenumerată, de spirite imprăştiete in

*) Ahura

Creator.

Mazda,

in natrăieşte, fără columne pe care să se sprijine,
rubidin
făcute
hotare,
rtate
indepă
cu
firmamentul

«Prin mine
tura sa cerească,

materiale, fără
nul strălucitor ; prin mine pământul care poartă fiinţile
, luna, stesoarele
mine
prin
;
de nici un sprijin pentru a ţinea lumea
eu am
raze;
aruncă
care
lor
corpul
eră
Jele şi preumblă in atmosf
se,
incolțe
ele
,
pământ
in
in așa feliu că, semanate
organisat grăunţile
se fac mari şi ies afară ; eu am

desenat

vinele in fie

care

specie

de

ființele un loc care nu
plantă ; eu care am pus in plante şi in toate
născut ; care, memnoul
pe
e
matric
le consumă ; eu care pun şi creez in
ele, ochii, upicioar
,
sângele
le,
unghii
pielea,
bru cu membru, formez
poată

dat apă picioarelor ca să
rechile şi toate organele ; eu care am
apă lumei aceştia şi tac să
aduc
cari
alerga ; eu care am făcut nourii
aerul, care, cum se vede,
cadă ploaia, unde li place; eu care am făcut
seu cum i place;
drumul
in
ă
pogoar
se
sub puterea vintului, se suie,
prinde. 'Loate aceste lucruri,
fără ca vre o mână omenească să'l poată

eu le am făcut“.

(Bundehes, 71, 9, 72, 3).
Puternic este Ahuramazda !
El a făcut acest pământ, aice;
EI a făcut acest cer, colo sus;

.

EL a făcut pe muritori.

(Inscripțiunea din Elvend.)

**)

Adorăm

pe Amesaspentas,
țiunei

Ahuramazda,

posesorii binelui,

ceia ce spiritul bun

sale şi

pe

curatul,

a creat, tot ceia

spre lățirea

domnul

curăţiei ; adorăm

distribuitorii binelui; adorăm
ce poate

bunei credinţi.

servi spre

binele

Lăudăm toate

cugetările

sunt sau care vor
Ahuramazda. fi-

faptele bune, care
bune, toate cuvintele bune, toate
ce este bun.
ceia
tot
enie
curăț
in
m
ervă
fi, şi cons
! ne silim a cugeta,
ită
feric
a
daun
ţot

ință tot dauna bună,
ajutăm
a lucra după cun se cuvine ca să
XXXV, 1—3).

tot

crea-

cele două vieti.

a vorbi,
(Yacna,

,

260

univers, cari au insărcinarea a privighia, la conservarea creațiune
i lui
Ormuz. hitre aceștia, cei mai iscusiţi erau : Mithra, zeul luminei,
Hoama, zeul băuturei care aducea nemurirea, Anahita, probabil
de
origină străină. Veneau pe urmă zeul vîntului, geniile focului,
aerului, apelor şi astrelor. In fine, mai erau Fravasii, spiritele bune
care
„Sunt pe lingă fie care creatură, sufletele morţilor și protector
ii oame"nilor pe

cât

ei trăiesc.

Acești

„ângeri

păzitori“

sunt

creati inainte de

nașterea oamenilor şi sunt nemuritori. După moarte, ei
se prefac in
spirite independente, puternice pentru bine dacă creatura
pe lingă
cara fuseseră s'a purtat bine.
Mazdeismul şi a tăcut inse de timpuriu intrebarea : dacă lumea e ereată de cătră Ormuzăd, Binele și Ințelepciunea supremă,
pentru ce esist pe lume animale şi plante rău făcătoare, pentru ce este
“boală şi moarte ? Ormuz nu: putea face pe toate ființile bune,
vecinie
sănătoase şi nemuritoare ? La această intrebare a respuns
că in lume
sunt

două împărății adînc despărțite intre

dânsele : regnul

luminei, al

adevărului și al purității și domnia intunericului, minciunei
şi a impurității. Această divisiune se intinde la totalitatea creațiunei,
organi- că și anorganică, materială și spirituală. Sus, in sferele
cele mai inalte,
este impărăţia Domnului cel atot înțelept ; jos, in adîncimea
abisului,
e regatul puternicului seu adversar ; intre ele, este lumea :
teatrul luptelor necontenite dintre ei.
In fruntea spiritelor rele sau intunecate este Ahriman
(Angromayinius), spiritul care atacă și loveşte, creatorul a tot
ce este necurat, atât in partea fisică cât și in cea morală, și
adversarul lui Ormuz. *) El nu a fost de la inceput.
Cât timp n'a fost lumea, n'a

*) »Ormuzd știa cum au să se sfirșiască, toate. EI se
pogori inaintea lui Ahriman şi'i propuse pace zicând: Ahriman, fii bun
pentru
creațiunea mea, fă omagiu ; in schimb, fie ca
creaţiunea ta să fie, şi
ea, scutită de moarte şi de bătrânetă, de
foame şi de sete.
Ahriman şi zise: Ormuzd e neputincios, pentru
aceia umblă el
după pace. El respunse : nu, nu voiu ceda ; Nu voiu fi
bun pentru cre-

atiunea ta : nici o dată nu mă voiu impăca
voiu distruge in tot d'a una creaturile tale ; le cuvoiutine ca să fac bine;
face dușmane ie,
prietine mie.

Ormuzd

relvă :. Tu nu eşti nici a toate ştiutor, nici a tot puter-

nic, o Abhriman ; tu nu ai să poți face să
mu poţi face ca să se depărteze ea de
la

piară creațiunea mea și tu
minee (Bundeheș, 2, 10).
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esistat nici Răul. Ahriman e geniul distrucțiunei şi al necazurilor ; el
este tot ce e urit și rău: intuneric, crimă, păcat. Și el este creator ; dar creațiunea sa e in totul opusă lui Ormuz. El a creat pe oa-menii răi, animalele vătămătoare, plantele nefolositoare sau veninoase,
Ajutat de cătră spiritele necurate, Daevas (devas a vechilor Ari) intre care cel mai insemnat este Aesma, Mânia, el nu numai a creat
atrătot ce e rău; dar caută să nimiciască creațiunea lui Ormuz,
bune,
cele
spiritele
Fravasii,
cum
după
De aceia,
gând'o spre rău.
proteg pe om, de aseminea Dujas, inșelătorii, mincinoșii, milioane
de spirite rele, caută să impingă pe om spre pacat, să se depărteze
Dar

de Ormuz.

aceşti demoni,

de la

Zoroastru

in coace,

nu

se pot

arăta de cât numai sub formă de animale.
De la inceputul lumei, s'a incins o luptă teribilă intre Ormuz
și spiritele bune de o parte, Ahriman şi demonii necuraţi de ceia, zltă.
Această luptă care s'a inceput:o dată cu creaţiunea, are să ailă un
sfirşit. La sfirşitul timpurilor, vor apărea trei Profeţi, cari vor aduce
trei cărli nouă pentru a complecta mântuirea lumei. Atunci va inceta
lupta dintre Bine şi Rău. Angromayinius va recunoaşte, şi el, atotEl va inceta de a trăi, contopinputernicia şi bunătatea lui Ormuz.
Atunci «Universul va deveni etern viu, etern cresdu-se in Ormuz.

cână, stăpân pe sine». Intunericul va dispărea inaintea Luminei, MoarPertea inaintea Vieţei, Răul inaintea Binelui. Atunci va fi numai
|
fecțiune.
fără
Cu timpul, s'a introdus in teologia zendică şi Zervan «timpul

această conmargine» din care s'au născut Ormuz şi Ahriman. După
emana din
Răul
și
Binele
ceptiune, Dualismul era numai cu numele.
timp,
câtva
pentru
o singură substanță divină. Cei doi frați, desbinați

a se intruni din nou in
Morala Mazdeismului este
gura datorie a omului este a
cătră Daevas, el e aparat de
are un loc de onoare, pe lingă
folositoare ; a seca mlaștinile ;

aveau

semăna

sinul Fiintei supreme din care au ieşit.
o morală superioară. Cea intăi şi sinAtacat. de
urma pe căile lui Ormuz.
cătră Yazatas. Cultivatorul de pământ
preut şi soldat. A stărpi buruenile nea face un pământ bun de cultură şi a

seminţe bune, e a tace cele mai bune

A domestici animalele, a le ingriji,
*) E

sfint, acel

care

ea

fapte, e adevarata pietate.

urma porunca

şi a construit

divină. =) Om

aici pe pământ

bune.
care intreiine focul, vite, femeie, copii şi turme

o

casă

in

Cel care face

"962
bun și diept e acela care are cuget bun, cuvinte bune, faptă bună. Cine
intruneşte

in sine aceste trei virtuţi e in o stare de ordine şi de puritate

complectă. Dar faptă bună se numește a combate pe Ahriman şi pe
toate creaturile lui. Prin urmare, a omori broaștele, şerpele, furnicile ;
a curăți bălăriile ; a lecui boalele ; a mărita o fată tînără şi sănătoasă cu un barbat drept: sunt fapte foarte plăcute lui Ormuz. Omul
era dator să creadă, să se roage și să aducă sacrificii. Să fie simplu
cu inima, sincer in cuvinte, leal in toate faptele sale.
Cultul era foarte simplu ; ceremoniile sale de asemine. Nu erau
nici statui, nici sanctuare misterioase, nici altare; ci, pe inălțimi, se
„ridicau altare in care flacăra sacră era alimentată necontenit de cătră
_preuţi, cari erau datori să nu o lase să se stîngă.%) Victima principală era calul; se sacrificau inse şi boi, capre şi oi. După ce se impărția la cei de față băutura sfinţită, Haoma, preutul tăia animalul
și punea bucăţile, nu in foc care s'ar fi pătat prin contact, ci inaintea
vetrei. Ceremonia se sfirşia, de ordinar, prin un banchet solemn, când
se mânca carnea victimei. %*)
'

pe pământ ca să producă grîu ; cel care cultivă fructele câmpurilor ;
acela cultivă puritatea : el face să crească legea lui Ahuramazda ca
şi cum ar fi făcut o sută de sacrificii. (Yaena, XXXIII, 2—3).
„*) Eată acum obiceiurile Perşilor, pe cât le cunosc eu. Ei nu
au obiceiul a ridica zeilor statuie, temple, altare ; consideră ca nebuni
pe cei cari. fac aceste ; aceasta vine, cum cred eu, pentru că ei nu
admit că zeii au formă omenească, cum cred Grecii.
Au obiceiul a
sacrifica lui Jupiter pe virfurile celor mai

inalți munţi,

piter pe .intreaga circonferință a cerului. ki mai
lunei, pământului. focului,
tăţi aduc ei sacrificii. Mai

şi numesc Ju-

fac sacrificii soarelui,

apei şi vinturilor, şi numai acestor diviniin urmă au adaos şi cultul Venerei ceresti

sau Urania, pe care lau imprumutat de la Assirieni şi de la Arabi.
Assirienii numesc pe Venerea Mylitta, Arabii Alitta, și Perşi Mitra
(Herodot, I, 131).
**) Eată riturile ce observă Perșii când sacrifică zeilor : Când
voiesc să jerifiască victimele, ei nici nu fac altar, nici nu aprind foc,
nu

fac libaţiuni,

și nu intrebuințază

nici

flaute

nici

cordele sacrale,

nici orz amestecat cu sare. Vrea să aducă un sacrificiu?' Condue
viclima intr'un loc curat, şi, cu capul coperit cu o tiară incununată

de ordinar cu myrt, el invoacă pe zeu. Nu e permis acelui care oferă
un sacrificiu să se roage numai

iru prosperitatea

pentru el:

regelui şi pentru a tuturor

că şi el este cuprins in această enumerare

)

trebuie să se roage penPerşilor in general ; pentru

generală.

(Herodot, I, 132). .
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E După moarte, corpurile nu se ingropau, nu se aruncau in apă,
„nici nu se ardeau ; pentru că s'ar fi pângărit pământul, apa ori focul ;
ci se invăliau in ceară ori miere, şi aşa se puneau in pământ; ori
se puneau in turnuri inalte, pentru ca să fie mîncate de paseri. Sufletul mai stătea trei zile pe lingă casă ; apoi se ducea la locul de jude»
cată.

Aice

Rasnu

geniul

"1 cântăria.

puntea Şinvai.

Pe urmă, el trecea

Cel rău cădea şi
și intra in Raiu.
O religiune
Cu toate aceste,
tre om şi D-zeu.

devenia sclav a lui Angromayinius ; cel bun trecea
Acolo aştepta invierea corpurilor.
aşa de simplă şi de pură nu avea, nevoie de preuti.
mai târziu «Magi: ajung intermediatorii necesari inNime nu putea oferi un sacrificiu, ori face un act

religios, în lipsa

lor.

Inbracaţi

in haine

lungi

albe,

cu tiare

inalte in

era valacap, in mâni cu vergi de tamarise, fără care nici un rit nu
vărsau libaţibi], ei se suiau in procesie la altare, preparau victima,
puteri supraunile şi cântau formulele misterioase. Se lăudau că au
Autorii
viitorul.
naturale, că pot esplica şi da oracole, că pot prezice
viţii mon- .
clasici afirmă că sub aparență de austeritate, ei ascundeau
adevărat. Dar ştim
struoase., Nu putem afirma intru cât aceasta este
şi asupra nobilide sigur că ei aveau mare putere asupra poporului
mei ; și se poate

ca să fi abusat

ei de

Organisarea

această

mare

putere». *)

Imperiului.

Seriitori greci laudă virPerşii erau un popor foarte resboinic.
l Resboaielor Meâice, chiar în
tuțile lor militare. %*%) Chiar in timpu

*) Remășiți de ale Maadeilor.
irea musulmană, nu
Mazâdeismul, isgonit din Persia prin cucer
cari au fugit de per- .
cioşii
credin
mai este practicat de cât de cătră
ducând, impreună cu focul
secuţie şi 'şi au găsit un adăpost in India
e. Ei trăiesc astăzi im- ,
iranic
sacru, şi depositul vechielor tradițiuni
prăştieți

prin

satele

din jur de Bombay,

in

Guzerata

şi Kirman,

in

cuţi sub numele. de Ghebri
număr cam aproape de 150,000: sunt cunos
ui, Parsiul şi spală mânile
soarel
tul
resări
sau Parsis. In fie care zi, la
erea demonilor,
corpul de ating
şi fața cu urină de taur, care fereste
rat fie Ormazd,
<Impă
cingătoarea recitând :
şi 'şi pune

injosit

fie

Ahriman.>
de ani, tinerii: Perşi
=*) De la cinci pănă la două zeci şi patru
călări și a spune aa
suliţi,
a
arunc
a
invaţă numai a trage cu arcul,
ii cei mai in- ku
oamen
pintre
devărul. Institutorii lor, tot deauna aleşi
şi util, a"
moral
scop
n
într'u
esc,
țelepţi şi cei mai virtuosi, se ingrij
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timpurile cele de pe urmă ale imperiului, când erau pretutindene numai revolte, şi când se părea că lumea asiatică nici nu indrăznește .
a se măsura cu Grecii, istoricii greci laudă moravurile lor cele simple
şi curajul lor neinvins.
Dacă a căzut imperiul aşa de curind vina
este că curtea regală s'a incunjurat cu un lucs asiatic ; că la această
curte se petreceau scene scandaloase, care se imitau apoi la reședințile tutulor satrapilor. Dar poporul persan, in genere, s'a ținut departe
de această, moleşire şi, multă vreme, Arii din centrul Asiei au remas
cei intăi soldați din lume; multă vreme familia persană a fost un
model de virtuţi. *) Cirus a servit pentru Greci ca tipul unui om mare.
|
Imperiul era foarte bine organisat. Indată ce a putut restabili
pretutindinea liniștea, Dariu, fiul lui Histaspe, s'a pus să reorganiseze
imperiul pentru ca să preintimpine, pe viitorime, ori și ce revolte,
Pănă atunci, Imperiul fusese numai o aglomerare 'de triburi slab unite
cu guvernul central. Regele şi toți Perşii se considerau ca stăpâni absoluți peste averea «i viața, supușilor lor. Această ideie a domnit şi la
noua organisare. Regele era absolut; el guverna ca și vechii regi assirieni. Numai in Persia propriu zisă puterea regală avea oare care mar-

amesteca, prin lecțiunile lor ficțiuni ingenioase şi povestiri sau cânturi,
in care se celebrează opera zeilor și istoria oamenilor mari... Se cere
ca elevii să 'și dea samă de fie care lecţie, şi sunt esercitaţi la alergare pentru ca să li se desvolte voacea, pieptul, plămânii. Mai caută
de aseminea ai face nesimțitori la căldură, la frig, la ploaie, şi, spre
acest scop, i deprind să treacă torentele fără a și muia nici armele,

nici veștmintele

lor, a paşte

turmele,

a petrece

noaptea

pe câmp,

și

a se mulțemi drept mâncare cu fructe selbatice de terebint, stejar și
jir.. Dar in timp ordinar, eată regimul lor: in toate zilele, după esercițiile gimnasiului, fie care primeşte o pâne, o turtă de grîu, salată,
sare, şi o bucată

de carne

fiartă

sau friptă.

Să

mai

spunem

că nu

beau de cât apă. El vânează in tot dauna de călare, cu arcul, suliță
ori praştiiă (Strabon, XV, III, 18).
*) După virtuțile resboinice, ei socotesc ca un mare merit
a avea mulți copii. Regele dă in fie care an presente celui care are mai

mulți. Ei cred că puterea constă in număr. La vrista de cinci ani incep a i invăța; şi pănă la două zeci de anii invaţă numai
trei lu-

cruri : a călări, a trage cu arcul şi a spune adevărul. Mai inainte de
vrista de cinci ani nici un copil nu se presintă inaintea părintelui
seu
e pe mânile femeilor. Și aceasta o fac ei, pentru ca, dacă moare in;

acest timp, pierderea lui să nu măhniască pe părinte. (Herodot,
1, 136).
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gini ; pentru

că

aice

se mai

conservaseră

oare

care

țiuni liberale şi pentru că mai trăia incă ceva
libertate, patrimoniul popoarelor Arice.
Pe
pecetia

Rege

lingă

era un

şi inaintea

regală

feliu de

căruia

toți

Ministru
se

urme

de institu-

din vechiul spirit
7
Primar,

care

de

păstrează
Suve-

prosternă ca şi inaintea

ranului. Dar acest ministru, așa de puternic, este un adevarat sclav inaintea suveranului. Acesta numeşte ministru pe cine vrea, chiar pe un

sclav, și”! poate 'resturna ori când. Sub acest ministru, este un feliu
de consiliu permanent, a căruia membri au in mâna lor administrarea imperiului. Apoi veneau cei şepte capi ai eunucilor, consultaţi uneori asupra trebilor publice ; aceștia pun in lucrare ordinele regale.
În casuri estraordinare, când era vorba d. e. a se intreprinde
vre o mare espediţiune militară, se convoca 0 Adunare alcătuită din

satrapi, din comandanții trupelor, ofițerii coroanei și cei mai fruntaşi
Adunarea avea dreptul a şi da
din aristocrația militară a Perşilor.
părerea asupra intreprinderei, şi persoana a căreia părere se adopta
respundea. cu capul pentru succesul intreprinderei.
Palatul imperial purta, numele. de Poartă; in el nu putea pătrunde poporul ; era foarte greu de pătruns pănă la rege. Miniştrii,
curtenii intrebuințaţi in funcțiunile din lăuntrul palatului, stăteau iri
curţile exterioare. In juriul palatului se mai afla, de asemine, o multime nenumărată de sclavi şi servitori. La aceștia era dator să se adreseze

cineva

mai

inainte

de a intra

in palat;

moarte tot cel care pătrundea fără să fi capatat

şi era

pedepsit

cu

audienţă de la mo,

narch,

stăpânii AOrganisarea Imperiului era admirabilă. Pană atunci
in cas
sdrobi
le
siei se mărginiseră numai a prada ţerile supuse; a
mai stimpăde revoltă ; și a transplanta popoare intregi, când nu se
rau. Meritul

lui Dariu

este că ei a incercat,

cel intăiu

in Asia,

a or-

de părânt
ganisa intrun chip definitiv, regulat şi pacific, o intindere
de două
aşa de mare şi atâtea popoare. Opera lui a tinut mai bine
sute de ani.
cu strinGrija principală a lui a fost ca să nu se facă abusuri
incercat,
sa
nu
El
gerea impositelor şi să nu se intimple revolte.
ceia ce ar fi fost peste

pe popoarele

putință,

ca să contopiască

intrun

singur

supuse. Li a lasat dar legile, limbu, religiunea lor.

tot

Dar
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a impărțit intreg Imperiul: in nouăsprezece Satrapii. *) Numărul acestor divisuni a sporit necontenit. La această impărțire s'a luat de normă ca să intre in o satrapie mai multe popoare mici ; iar țerile mai
mari se impărțiau intre mai multe satrapii. Prin aceasta, el făcea imposibile revoltele ; pentru că greu se putea intîmpla ca toate popoarele din o satrapie să fie deopotrivă dispuse la revoltă.
Pe de altă
parte, națiunea bucăţită intre mai multe provincii cu greu putea ishuti
*) Cele

nouă-spre-zece

Satrapii.

1. Grecii din Asia Mică, Ioni, Magneţi și Eoli, cu Caria, Lycia
și Panfilia ; tribut anual: 400 talanţi de argint.
2. Lydia şi Mysia, cu diferite triburi care trăiau in munții dintre aceste două eri, Lasoni, Cabali și Hygeni ; tribut : 500 talanţi de
argint.
E 3. 'Ţermurile Helespontului, Frigia, Bitinia, Paflagonia şi Cappa.

docia ; tribut: 360 talanţi de argint.
4.

Cilicia; tribut: 300 cai
şi 500 talanti de argint.
5; Fenicia, Syria, Palestina
lanţi. Triburile arabe din deșertul
depindeau de această satrapie, dar

6.

albi pentru serviciul

şi Insula Cipru ; tribut: 350 iaSyriei şi de pe fruntaria Egiptului
erau scutite de ori ce tribut.

Egiptul, Libya şi Cyrenaica ; tribut:

7.

Satlagyzii, Gandarii,

de la Indul

de sus;

tribut:

700 talanţi de argint!

Dadicii şi Aparytii,
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N
casei regelui.

naţiuni

din munții

talanți.

8. Susiana ; tribut: 300 ialanți.
9. Babilonia și Assiria ; tribut: 1000 talanți.
10. Media ; tribut : 450 talanți.
,
11.
Hyreania, cu diferitele sale populaţiuni, Caspieni, Pantimaţi
și Dariţi ; tribut: 200 talanți.
12.
Bactriana ; tribut: 360 talanţi.
|
13. Armenia, cu câteva districte pe care le adăogise Cirus pentru a resplăti serviciile lui Tigran 1; tribut: 400 talanti.
,
14. Sagartii, Sarangeii, 'Thamaneii, Mycienii şi Utienii, cari se
par a fi fost popoare din Carmania Drangiana, precum şi locuitorii in-

sulelor

de la intrarea

15.
16.
17.
400

talanti,

18.

19.

in golful

Persic ; tribut : 600

talantți.

Sacii; tribut: 200 talanți.
.
|
|
Parthia, Chorasmia, Sogdiana și Aria ; tribut: 300 talanti.
Paricanii și Etiopienii sau Kusiţii din Gedrosia; tribut:
,

Iberia și Albania, intre Araxe şi Caucas : tribut : 400 talanti.
Pontul,

Tibarenii, Macronii

cu

naţiunile

mai

mici

care

"1 locuiau,

şi Mosynoecii : tribut: 300 talanți.

Moschienii.

Când Dariu a unit la imperiul seu şi țermul drept al Indului, a
format atunci a doua-zecea satrăpie care dădea in fie care an, ca tribut, 360 de talanți in pulbere de aur.
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revolta,

pregătiască

- ca să

fără a se prinde

veste.

de

acea-

Pe. lingă

sta, Dariu a dat drepturi deosebite la diferitele provinţii. Satrapii erau
egali intre ei ; ei aveau pretutindinea aceleaşi puteri militare și financiare ; dar sistema

de

administraţie

internă

presenta

diferinţi

foarte

mari. Ca şi in imperiul assirian, erau provinţii administrate direct de
cătră trimişii puterei centrale şi provinţii numai vasale, care 'și pastrau autonomia

instituţiunile

lor interioară,

R-

şi capii lor naționali.

-

rau administrate direct terile unde era teamă de vre o revoltă, cele
insemnate pentru posiția lor strategică şi cele deprinse de mult cu acest feliu

de

guvernare.

In aceste provintii,

satrapul

comânda.

arma-

tele, stringea impositele, administra prin agenții sei şi se ingrijia, mai cu
regale
samă de agricultură. In îerile vasale, satrapul comanda trupele
dăristrîngea,
și
importante
mai
care țineau garnisoană in punctele
administra inse, ci se mărginia a controla administraţiunile
Armenia,
indigene. Două sătrapii erau in o positiune escepțională.

le;

nu

alcătuit din o
ca o resplată pentru serviciile lui” Tigran ] şi Pontul,
al familiei
multime de popoare mici, și guvernat de cătră un membru
de aceia, stăregale. Provintiile vasale aveau in fruntea lor regi și,
Regilor. Aceşti
al
pânul suprem se putea intitula cu drept cuvînt Rege
lor in cas deo
regi plătiau tribut; erau datori să se ridice cu oștile
resboiu ; dar guvernau după

supra

supuşilor lor şi aveau

vechile legi naționale ; puneau

imposite

a-

chiar dreptul a încheia tractale cu prin-

Cu toate că
Ei aveau dreptul a bate moneţă.
cipii de prin prejur.
apusane ; in resărit era
moneta se intrebuinţa mai mult in provințiile

cântăriau.
tot vechiul obiceiu : bucăţile de metal se
popoarelor, Dariu
revoltelor
contra
După ce a luat măsuri in
i
Sa ingrijit.să prevină pe ale satrapilor.
prin trei persoane, cu
«In fie care satrapie regele era representai
contrabalanțau. Satrapul era
deosebite grade şi cu atribuțiuni care se
insărcinat

cu

administrațiunea

şi militară ; el era

civilă

numit

de că-

nesiguranță în ceia
tră rege, pe un timp ne hotării. “Tocmai această
să fie şi mai mult in mâna
ce priveşte durata puterei sale "1 făcea
de cătră satrapîn guverregelui. Când te uitai la pompa desfăşurată

curtea, mulțimea de femei, de garnămintul seu, la palatele, parcurile,
rege. Dar el nu era nimic in faţa
de, de eunuci, ai ( socotit că e un

monărhului din Susa carel depunea,
să fie ucis chiar

de cătră

oamenii

"1 condamna

sei, numai

la 'moarte,

după un

cuvânt,

ordona

pe un
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simplu prepus. Lîngă el, Secretarul regal, însărcinat in aparență cu ser- .
viciul- cancelariei, era in realitate un spion care pândia, necontenit ;
şi fiind că forțele militare erau in mânile unui Comandant militar, era
greu de inchipuit o intrunire de evenimente care ar uni intro acţi-une comună pe trei persoane, naturalmente rivale și dușmane intre
sine, Pe lingă aceasta, niște Înspectori, cari. erau numiţi Ochii și Urechile regelui, ţineau în friu pe toţi oamenii aceștia şi făceau să circule
in acest corp administrativ imens un spirit de grabnică supunere Şi:
de absolută credință».

Pentru ca deosebitele provinţii să poată comunica repede intre .
dinsele și pentru ca Curtea din Susa să fie pururea inştiințată de ceia
ce se petrecea pretutindenea, Dariu a intemeiat Curieri impărtiţi pe statiuni, aşezate la distanță de o zi de cale, cari duceau ordinele regelui și aduceau raporturile satrapilor. Herodot ni a lasat descrierea
drumului de la Sardes la Susa, drum care se făcea: in nouă-zeci.de
zile .*)
,
O dată cu noua organisare administrativă, Dariu a regulat, și
sistema contribuțiunilor. Afară de Persia care era scutită de imposite,
toate cele alte provinţii sunt supuse la un tribut in bani şi in natură.
Aceasta era o mare binefacere pentru populaţiunile supuse ; pentru
că era ficsat o dată pentru tot d'auna, ceia ce trebuiau să dea şi nu

*) In tot drumul sunt poste şi ospătării frumoase ;- și trece tot
prin ţeri locuite și sigure. Se numără in Lydia şi in Frigia douăzeci
de stațiuni și nouă-zeci și patru de parasange (0 parasangă avea 5550
de metri) și jumătate. La ieșirea din Frigia, e fluviul Halys, pe care
se află un fort insemnat cu porţi, prin care trebuie să treci ca să ajangi pe cel alt mal al fluviului. In Cappadocia pe care o treci pe urmă, pănă la fruntaria Ciliciei, sunt două-zeci şi opt de stațiuni și o
sută patru parasange. La fruntarie, treci două porți intre două forturi.
Contisuând prin Cilicia, intâlneşti trei stațiuni ; sunt cinci-spre-zece
parasange și jumătate. Intre Cilicia şi Armenia, curge Eufratele pe care
1 treci

cu corabia.

În Armenia

sunt

cinci-spre-zece

tării, cinci-zeci şi şese parasange şi jumătate,
tiuni.

După

ce ai trecut patru

găseşti la Matieni patru
meră patru zeci şi două
care '] treci cu luntrea
unspre-zece stațiuni. De
și stațiuni. (Herodot, V,

fluvii cu

staţiuni, apoi
parasange şi
şi pe care e
la Sardes la
32).
.

şi un

corabia,

staţiuni

fort

ieşi din

cu ospă-

pintre
Armenia

stași

unspre-zece la Cissieni ; se nujumătate pănă la Choaspe, pe
zidită Susa: ceia ce face in totul
Susa, sunt atâtea ospătării câte
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mai erau lasate in voia guvernatorilor, ca pănă atunci. Herodot ni a
lasat lista deosebitelor satrapii, impreună cu suma dărilor. Ținând s0coteală de valoarea banilor pe acele vremi, vedem că Marele Rege
incasa peste 662 de milioane de lei; sumă mică in comparaţie cu
mărimea imperiului. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere că aceştia
erau

numai

banii

cari

se trimiteau la Curte;

provinţiile

mai

erau

da-

toare a intretinea pe zatrapi şi curtea lor, armatele din garnisoană,
şi, pe deasupra, guvernele lor locale. Afară de aceasta, tributurile in .
natură erau de asemine foarte mari. *) Cu toate aceste, cu toate sumele aceste mari,

cu toate abusurile

satrapilor,

popoarele

resăritului

sunt mult mai fericite de cât sub stăpânii de mai inainte. N'au isbutit regii persani să ţină tot d'auna in respect pe satrapi, cari aveau
prea mari puteri in guvernamentele lor ; s'au intimplat multe revolte ;
provințiile au ajuns nişte adevarate domenii esploatate de cătră satrapi ;
căderea imperiului ni arată cât de slab erau legate intre sine deosebitele pării ale Imperiului, cu toate acestea, Perșii au marea onoare
de a fi fost cel intăiu popor din lume, care a căutat să intemeieze un
Imperiu, iar nu numai să aibă mai mulți: supuși de esploatat.
foarte

Cancelaria. Statului era

bine

organisată.

Perșii au adoptat

scrisoarea assiriană, după cum au imprumutat intreaga cultură a vechilor popoare din Mesopotamia. Prin urmare ei scriiau limba lor azică cu

caractere

cuneiforme.

Aceasta

a şi contribuit,

după cum

am

văzut, ca să se poată descifra inscripțiunile remase de la Chaldei și
Assirieni. Ei au făcut inse mare progres in scriere ; pentru că scrierea
lor e alfabetică, fără nici o urmă de silabism sau ideografism. De la
ei ni au remas.o mulţime de inscripţiuni, care se incep de pe timpul
Achemenizilor şi ţin pănă la noul Imperiu Persan, intemeiat in via-

cul UI d. Chr. Cele mai importante sunt ale lui Dariu |.

* (Imposite în natură.
Afară de impositul in bani, mai erau in natură. Media dădea pe
fie-care an 3000 de cai, 4000 de catâri şi 100000 de oi; Egiptul dădea

venitul de

trimăntul a
avea

un

pe păscuirea

120000

imposit

lacului Moeris şi griul necesar pentru nu-

de soldaţi cari țineau aice

de 30000

garnisoană ; Armenia

harmasari ; Cilicia, 360 de cai

albi;

Ba-

bilonia şi Assiria trimiteau în fie-care an 500 de tineri eunuci la palatul Regelui Regilor.
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Fiind că guvernau atâtea popoare deosebite, regii Perșilor aveau
mai multe cancelarii deosebite și scriiau ordinele lor in mai multe
limbiţ Multe din inseripțiuni -sunt de asemine, in două sau trei limbi.
Sau găsit unele în Egipt in patru: persană, medică, assiriană şi egipteană.. Guvernatorii 'şi aveau cancelaria lor deosebită. Dintre toți cuceritorii vechi, Perșii au fost cei mai toleranţi și cei mai inţelepţi.

Nici o dată regii lor n'au căutat să confisce libertăţile provințiale, im„punând, în numele centralisărei administrative,
limba, și scrierea Perşilor.

moravurile,

religia,

Arta.

Arta Perşilor este mai mult o imitare a artelor anterioare. Se
găsesc urme de o artă naţională independentă, dar nu ni a remas nici
un monument după care să ni facem o ideie lămurită despre gradul
de inaintare la care a ajuns ea. De pe timpul celor dintăi Achemenizi se observă imprumutul făcut din arta celor alte popoare. Indată
după cuprinderea Babilonei, palatul regelui incepe a se umplea. cu
bas-reliefuri copiate după cele din Chaldeia. După supunerea Asiei Mici
se ridică un palat asemine cu cele din cetăţile grecești din Ionia. 0
mulțime de architecţi greci intră in serviciul Marelui Rege. Când sa
cuprins Egiptul, începe a apărea imitația monumentelor egiptene. Din
aceasta a urmat că arta persică a fost o combinaţiune din deosebite
elemente artistice, combinaţiune care nu e lipsită. de orice valoare ar-

tistică. Această artă oficială o găsim in numeroasele reşedinţi ale re-

gilor persani: Ansan, Ecbatana, Pasargade, Babilona, Suză; mai cu
samă, și Persepolis. Aice construi Dariu un palat măreț, iar fiul seu
Xerxes inălță cea mai vastă reședință regală de pe fața pământului. Dintre ruinele cercetate pănă astăzi cele de la Pasargade şi Persepolis,
şi cele din Susa, ni dau cele mai bune lămuriri asupra artei persane.

Aici s'au găsit ruinele

unor ediflcii măreţe care poartă astăzi numele

de «Tronul mamei lui Solomon» și mormîntul părintelui lui Cirus.
Amiîndouă sunt niște turnuri pătrate, făcute din pietre calcarice, fără
mortariu, legate prin cârlige de fer. Sus este o sală patrată, cu lespezi mari pe jos; in afară era o scară. Samână, cu mormintele din
Licia. Mormiîntul lui Cirus, descris de cătră autorii greci, semăna cu
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aceste

turnuri.

sculpturile

%*) Bas-relieturile de

ninivite.

Fata e arică ; dar

Cirus

pe păreiii palatelor

e infăţișat cu patru

barba e încrețită ca

samână

aripi ca geniile

a Assirienilor;

cu

assiriene.

costumul

și

chiar bumbii sunt ca. la 'Niniva.
Ruinele din Persepolis, ni arată influința egipteană. Cetatea e
mai toată conservată. O mulţime de terațe cu palate şi o pădure de
în picioare sau pe jumatate căzute, scări cu bas-relieturi, bucăţi de zid de cărămizi, grămezi de seulpturi : eată Persepolis, 'Temeliile sunt tot din stinci foarte mari, legate cu cârlige de fer; o scară.

columne

cu o sută unsprezece trepte, așa de mare că se pot sui zece
alăturea, ducea pănă in virful teraței; apoi un drum pentru
<us trei terațe, comunicând intre ele prin scări de marmură.
principală era impodobită cu o colonadă și cu tauri mari cu
om, de marmură albă. Pe terața cea mai inaltă, patru palate.
de la mijloc,

remăşiţile

unei sale mari,

cu

o sută

oameni
trăsuri,
Scara cap de
Pe cea

de columne,

pe o

suprafață, de cinci mii de metri patraţi: Sala de onoare din palatul
Jui Xerxes. Palatul avea trei zeci și şese de ferestre, dintre care numai trei dădeau lumină ; celelalte erau condemnate, pentru ca să nu
intre prea multă căldură. Columnele erau foarte inalte ; unele au şi

La nici un popor, columnele n'au fost.
acuma şepte-spre-zece metri.
așa de elegante și grațioase; pentru că nu aveau de purtat greutăţi
mari. Părelii sunt de cărămizi arse; dar ușile, ferestrele, columnele,
cu
scările, erau de porfir cenuşiu sau de calcar alb. Erau impodobiţi
decoraaceastă
soarelui,
faianță smălțuită albastru-deschis ; la razele
*%*)
ţiune strălucitoare trebuie să fi produs un efect minunat.

*)

„Mormintul

era în mijlocul

grădinelor

regelui ; era incunjurat

patrat nu
cu arbori, cu isvoare și verdeață. Era in forma unui turn
ra. Pars
incunju
care]
deasă
tocmai inalt, aşa. că era ascuns in umbra
tea, inferioară

era

solidă şi era compusă

din pietre mari

cubice.

In

miînt
partea superioară, era camera sepulerală acoperită cu un acopere văzut .
a
ul
Aristob
ingustă.
foarte
ușă
o
de piatră. Intrâi în lăuntru prin
un basen auaice un pat de aur, o masă cu cupe pentru libațiuni,
juvaieruri. Se corit pentru spalat și scaldat, şi o.mulţinie de haine şi
însărcinaţi cu
preuții
erau
care
în
camera
cu
munica, prin -o seară,
|

mormântului“.
când
*=) Când mă încere să mi inchipuiesc aceste edificii mărețe, acei
lustruit,
porfir
de
şi
ă
marmur
de
columne
cu
portice
văd acele
erau inbracate
tauri bicefali a cărora coarne, picioare, ochi şi sgarde,

paza
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Influința assiriană se arată mai ales in sculptură. Taurii cu aripi de la porticele palatelor lui Dariu și Xerxes sunt intocmai ca cei
din Niniva ; nnmai sunt de două ori mai mari şi sculptați cu mult
mai mare talent. Sunt mai bine observate proporțiile deosebitelor părţi
ale corpului. Bas-reliefurilein care figurează mai in tot d'auna regele
ca şi la Niniva sunt imitate tot după Assirieni. Monumentele funebre
a lui. Dariu și a. urmașilor sei sunt nişte grote săpate in munte, cu intrarea impodobită cu bas-reliefuri și sculpturi. Păreţii din lăuntru sunt.
tăiați în formă de bolte ; nu sunt nici picturi, nici sculpturi ; sareofaşiile samână cu cele din Egipt.
Ruinele Susei formează o movilă aşa de mare că se poate lua
drept un munte natural.
Ruinată cu totul de cătră Assurbanipal,
această cetate renăscu din cenuşa sa indată ce Dariu decise să strămute aice capitata imperiului. Ruinele sale au fost esplorate de cătră
Dieulafoye.
Acest cercetător a găsit ruinele palatului lui Artaxerxe
Mnemon. S'au găsit o mulțime de obiecte şi o mulțime de cărămizi
„smălţuite care serviau pentru decorarea interioară a palatelor regale.
Sau găsit câteva remăşiţi din perioada istoriei vechi a Elamiţilor. Cu
cărămizile găsite in urmă s'a putut reconstrui un părete intreg, representând niște arcași, din cei Zece Mii Nemuritori, garda, regelui
Perşilor. „Cu toate aceste, ori cât de interesante sunt aceste monumente, ele nu ni pot da de cât o ideie necomplectă despre acele palate :din Susa, moștenitoare directea celor din Babilona, acărora lucs
feeric era legendar pe vremea lui Herodot.
in foi subțiri de aur, grinzile de sus de cedru, mosaicurile de cărămidă asemine unor dantele grele aruncate ca o inbrăcăminte pe păreţi, acele cornice coperite cu plăci de smalţuri albastre “terminate
prin o rază de lumină, când 'mi inchipuiese draperiile spânzurate
inaintea uşilor, păturile groase de covoare aruncate pe lespezi, mă.
intreb une ori dacă monumentele religioase ale Egiptului, dacă templele Greciei chiar puteau produce asupra imaginațiunei visitatorului ,
„0 impresiune aşa de satisfăcătoare ca palatele Marelui Rege. (Dieulafoy, L'art antique de la Perse,)

APENDICE
Lumea

vechiă

in

momentul
(după

Susiana

cucerirei

macedonene.

G. Maspero).

şi popoarele de la nord ; Assiria și Babilonia.

r semitice, Elamul se
La mează-zi, pe vechia fruntarie a raselo In munți Uxienii, E|
bită.
impărțise in două regiuni cu soartă deose
lor şi prădau cu inso-

ţa
lymeii, Cosseienii, şi conservau independen
cineva
scă
găsia
se
să
ca
fără
,
lenţă terile, vecine

ca să îi pedepsiască

la câmpie primise cu buin visuniile lor. Din contra, populațiunea de a primi fără resistențţă
pata
arata
se
şi
nă
curie dominaţiunea persa
Fericita posiţiune a Susei ape ori cine s'ar fi presentat ca stăpân.
r ; vechiul palat al suvezilo
meni
Ache
trăsese de timpuriu atenţiunea
recorit vara de cătră vinranilor elamiţi, zidit pe o eolină artificială,
de adierile călduțe ale
iernei
l
turile de la munte, incălzit in timpu
favorită. Dariu, fiul lui Histaspe,
golfului Persic, ajunsese reședința lor
pe timpul lui Artaxerxe | şi
ars
găsindu-l prea mic "l reconstruise. A
târziu, de cătră Artaxerxe II.
a fost restaurat, aproape un secol mai
la vedere, satrapii, principii vaAice, intr'o sală hypostilă măreaţă
chiar cei greci, veniseră ca să
și
e
sali, ambasadorii națiunilor străin
eraţi a
viacuri, inaintea urmaşilor degen
se prosterne, in curs de două
această
de
pe
aproa
sunt
ruine
lui Dariu. Edificiile mai mici, a căror văzuseră desfășurându-se, an cu
şi
sală, arată locul unde era palatul
comploturile eunucilor şi ale femei,
harem
din
drame
an, deosebitele
ale
Amestris, resbunările grozave
s şi
lor, desfrinările unora ca Amyii
lui Ar1 căzuse aice sub pumnarul
Xerxe
;
ra
Stati
unei Parysatis şi
aice pe
inase
inven
s
Bagoa
d
curin
de
tabanos şi Aspamithres, şi chiar
se decare
in
ne
inter
crise

de aceste
rind doi regi. Grecii, preocupati
nu se mai gândiau să se informeze
lume,
de
ate
jumăt
a
cidea soarta
la condiodinioară, şi indigenii resignați
Sudespre ceia, ce a fost Susa
ului.
trecut
le
glorii
cu
“băteau capul
niile
țiunea lor presentă, nu şi mai
campa
eia şi in Syria,

lor in Chald
lăunveranii naţionali, incursiunile
cuceritorilor niniviti, discordiile
a
contr
naimagi
adese ori victorioase in
uitat:
era
totul
Assurbanipal,

trice, infringerea lor de cătră!
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ția Grecilor

inlocuise

douăzeci

de dinastii

prin un

singur erou,

Mem-

non, fiul lui Tithon şi al Aurorei, cel care venise in ajutorul lui Priam
cu o armată de Etiopieni şi a căruia moarte pregătise ruina. Troiei.
Natiunile care locuiau la hotarele Asiei Mici, și munţii Tigrului
și ai Kutratelui, Urarti şi Van, Muskaia și Tabal, vecinii Assiriei de
cătră Nord, decimaţi prin invasiunea Sciţilor, se plecaseră. inaintea unor rase mai tinere şi mai puţin incereate. Muskaia şi Tabal fuseseră
tăiaţi in două trunchiuri: mai multe triburi de ale lor, amestecate probabil cu remăşiți de ale Cimmerienilor, tot se ţineau in văile profunde

ale muntelui Taurus, in Melitena şi in Cataonia; cei ali, impinși spre
nord, locuiau, in timpul lui Herodot, munţii cari vin lîngă Pontul Euxin,

la un

loe cu Macronii,

cu Moesynecii

şi cu

Marii. Când cucerito=

rul med ajunse spre locurile pe care le ocupaseră ei şi cărora el li
a dat din nou numele de Katpatuca (Cappadocia), el a găsit numai
pe Syrienii albi, remăşiţi de a Hitiţilor, şi un popor nou, pe Armeni.
Armenii ieşiţi din Frigia cătră finea sec. al şeptelea, se așezaseră mai
intăi îm cantoanele vecine cu patria lor de origină, apoi se inaintaseră
cu incetul pănă cătră isvoarele fluviului Halys ; in timpul lui Herodot,
ei stăpâniau cantoanele de la resărit de Eufrate, Armenia Mică a geografilor romani, şi partea apusană din cursul fluviului Arsanias. Ei for-

mau ei singuri 0 satrapie, a treispre-zecea, pe când oamenii din Urarti, Alarodienii, era, cuprinși in a optsprezecea, cu Matienii şi Saspirii.
In timpul tulburărilor ce urmară după campaniile din Grecia, fata ţerei se mai

schimbă.

Moskii

se despărliră

de

'Tibareni

și se duseră spre

a se uni cu Colchii in basenul fluviului Fașis. Alarodienii, impinși spre
nord, se amestecară 'cu popaulaţiunile pe jumătate arice care se răzimau :
pe Caucas. Armenii indreptaţi din ce in ce mai spre est, puseră cu incetul mâna

pe masivul

muntos

care se inalță intre

pica şi se pogoriră in câmpiile Araxului.
sia,

mișcarea lor de evoluțiune

era

Când

Asia

Mică

și

Cas-

Alesandru apăru in A-

terminată : ei

absorbiseră sau dis-

truseseră pe locuitorii primitivi cari n'au fost emigrat, şi principii lor,
sub

modestul

titlu de satrap,

exercitau

o adevărată

autoritate

regală.

Cappadocia se impărțise in două provinţii, Cappadocia propriu zisă și
Pontul, a căror guvernatori erau ereditari, inrudiţi cu familia acheienidă, și aşteptau numai ocasiunea de a se declara regi. Vechiele dinastii,

vechiele

nume,

vechiele

rase, lumea resboinică

şi

barbară

pe

care o cunoscuseră cuceritorii assirieni intre câmpia Mesopotamiei şi
marea Neagră nu mai esista: trei regate nouă se născuseră pe ruinile sale şi i ştersese pănă şi amintirea,
In domeniul

propriu

al raselor semitice,

intre

ţermurile

Medite-

ranei și cele de pe urms povirnișe ale podișului Iran, decadența nu
era aşa ce generală și mai cu samă nu era așa de simțită. Numai jumătate din popoarele de altă dată dispăruseră. Dincoace de Eufrate,
Rutenu erau morţi, morți şi Hitiţii, mort Karkemis, mort Arvad, mort
Codsu ; cetăţile care scapaseră de distrucțiune, Batnae, Kalybou, Hamath, Damascul, vegetau in obscuritate şi cantoane intregi se prefăcu-

seră in deșert, din lipsă de brațe

pentru

cultură.

Fenicia,

sărăcită

prin distrugerea Sidonului și a 'Tirului, cu greu și repara nenorocirile
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sale : nu i remăsese

s

nici o colonie, şi micile regate

care

Cipru

din

de amai erau sub influinta ei, cel din Kition şi cel din Amathonte,
inAssiria
Grecilor.
contra
in
lor.
enţa
bia şi puteau apara independ

săşi era o amintire pierdută in negurele trecutului. Partea ei de teri-.
toriu cuprinsă intre “Tigru şi Eufrate era aproape un deşert. Unele din
cetățile

aşezate

in

Edessa, mai pastrau

din propriile

lor

vecinătatea

munților,

Sangara,

mijloace,

dar, cu cât te inaintai

Resaina,

Nisibis,

rău

sau

bine

un rest de vigoare și trăiau mai

spre sud, numai gră-

cetăți pe
mezile de ruine mai aratau locul unde fuseseră numeroasele. spre Sylor
drumul
in
odinioară
intâlniau
care cuceritorii niniviți le
cu ochii, câmpii
ria. Prin prejur se intindeau, cât puteai cuprinde!
ce, pline delei,
aromati
ierburi
cu
te
sterpe şi lipsite de păduri, acoperi
in toate părțile.
u
rătăcia
cari
Sceniţi
Arabii
şi
e
onagri, struţi, antilop
părăsite, ca
cetăţi
câteva
sei
Pe malurile Eufratelui şi ale afluenților
Korsote,

câteva

tirguşoare

Jurile Tigrului populațiunea

assirieni, liberaţi de cătră

servind

drept pieţe pentru

nu era

Cirus

nici

după

deasă

căderea

nici

din templul

cel

mare

Esilaţii

fericită.

Babilonei,

;
Assur şi se inbogăţiseră prin cultură şi prin: comerţ și
deşert,
un
numai
care desparte cele două Zaburi era
primise.
priu zisă incă nu se ridicase din lovitura care o
şi cinci
locuită. «Zidurile ei erau groase de două-zeci
Erau de
inalte de o sută, jurul era de două parasange.
ci
două-ze
de
'naltă
piatră,
de
temelie
o
pe
basau
sc
dar
“Turnul piramidal

Pe ma-

Beduini.

rezidiseră

dar cantonul
Assiria proKalah era, ne-

de picioare

și

cărămizi arse,
de picioare.» *

subsista incă : <era de

piatră,

Niniva presenta aceiași
de un plethru de gros şi doi plethri de 'nalt.> piatra şlifuită, incrusde
era.
zidului
priveliște ca şi vecina sa. «Basa,
grosime şi pe atâta inălțime ;
tată cu scoice, de cinci-zeci de picioare
cinci-zeci de picioare şi
de
pe ea se afla un zid de cărămizi, gros

ge.» Numai două sute
inalt de o sută ; jurul era de o sută de parasan
rege al Ninivei, in mourmă
pe
de ani trecuse de la moartea celui de
-tară, şi deja locuitorii satelor de prin .

mentul când Xenofon trecea prin
ruinele lingă care trăiau.
prejur nu mai știiau ale căror cetăţi erau
a ; şi istoricii nu erau
Mespil
doua
a
Re cea intăi o numiau Larissa, pe
cu Tugultininip și
incepe
care
ori,
cucerit
de
mai înstruiți. Acel şir
prin două per-"
numai
ei
la
ține pănă la Assurbanipal, era representat
Semiraapal.
Sardan
şi
mis
Semira
se,
fabuloa
sonagie de o potrivă de
a
present
re
apal
Sardan
le.
mis Înase pe socotiala ei victoriile şi cuceriri intâlniau călătorii făcut
ce
Tot
partea rafinată şi sensuală a rasei.
celui alt. Semiramis a ridi-,
de cătră Assirieni se atribuia uneia sau
Semiramis a intemeiat cetăţi .
a,
cat principalele monumente din Babilon
inseripțiuni comemorative
in Armenia şi in Media, Semiramis a lasat lui Jupiter Amon. Piral
pe muntele Bagistan şi a consultat oracolu Niniva era mormiînlul lui
mari din
mida de la unul din templele cele
distrus pentru ca să şi intăriască
Sardanapal. După uniia, Cirus Var fi
ar fi găsit un epitat pe care
şi
tabâra sa in timpul asediului cetății
lassos : «Am domnit şi cât am
“Ya pus in versuri poetul Khoerilos din m
cât
cât esteeste
tiind
, Ă am iubit, ştiind
văzut lumi ina soarelui, :am băut, amun mâncat câte nenorociri ŞI MISerii
ȘI la
de scurt timpul cât trăiesc oamenii,
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sunt ei supuși !» Alţii credeau că regele Assiriei ar fi ingropat in apropiere de Tars. Mormîntul avea de asupra o statuă representând un om
care plesnia din degete; o inseripțiune cu litere chaldeiene zicea:
«Eu, Sardanapal, fiul lui Anakynderaxes, am fundat Anchialul şi Tarsul intr'o zi, dar acum am murit.» Istoria unui popor intreg ajunsese
numai materie de povești de copii şi de declamaţiuni morale..
Numai

intr'un

singur

punt

bătrâna

civilisaţiune de pe

țermurile

Eulratelui părea, că se perpetuă in strălucirea sa. Chaldeia, perzindu-și
independența sa, nu şi pierduse nici bogăţia nici prestigiul seu. Desele
sale revolte nu i prea făcuseră mult rău, şi cele mai multe din cetățile
„sale erau incă in picioare, micşurate, ce i dreptul. Ur ajunsese nu:
mai un sat neinsemnat ; dar Uruk era scaunul unei scoale de teolo-

gie şi de știință celebră in tot Orientul, ca și cea din Borsippa. Grecii nu prea cunoşteau pe locuitorii din Chaldeia de jos : Herodot 'se
mulţemește a ni spune că trei dintre triburi se nutriau numai cu peşte.

«După ce lau prins ei "1 usucă

la soare, apoi 'l pun

intr'o piuă,

pisază şi "1 trec prin o petică ; apoi prepară din el plăcinte
aluatul

care se coace

ca și pânea.»>

Pentru

sau

1

iau

cei mai mulți călători, Ba-

bilona singură representa pe intreaga Chaldeiă.

Babilona era

in ade-

văr a doua capitală a imperiului persan : curtea reşedea aice o parte
din an și căuta aice resursele comerțului şi ale industriei care lipsiau

la Susa. In primul secol care urmase după cucerire, ea se incercase
de mai multe ori a restaura dinastia sa natională ; dar de la Xerxe
care

0 prădase, ea părea

că s'a resignat pentru servitute. Zidurile prin

mijlocirea cărora Nabuchodonossor crezuse că o va protege în con:
tra invasiunei tot mai subsistau şi deşteptau prin dimensiunile lor adinirația străinilor... De pe acum ea ajunsese prea mare pentru
populația care trăia aice ; cartiere intregi erau numai grămezi de ruine;
şi pe

locurile unde

fuseseră odinioară

clădiri erau numai

grădini. Edi-

ficiile publice suferiseră din pricina resboiului ca şi casele particulare.
Vemplele fuseseră despoiate de cătră Xerxe şi nu fuseseră restaurate:
chiar şi templul lui Bel, era pe jumătate acoperit de sfărâmături, Acest templu se inalța in centrul cetăţii şi domina pe toate. cele alte edificii ce se aflau in ea ; statuiele de aur care fuseseră in virfal lui
erau răpite de cătră regii perși, şi turnul cel mare lipsit de accastă
splendidă coronă servia acuma numai pentru observațiunile astronomice ale preutților. Palatele vechilor regi cădeau pentru că nu mai erau

intreținute ; in citadelă numai

se aratau

vestitele

grădini

suspen-

- date. Se zicea că sunt făcute tot de cătră Semiramis, dar: oamenii
bine informaţi ştiiau de sigur că au fost făcute de cătră un rege din
urmă

pentru

o soție a sa...

Chiar lipsită de monumentele sale, cetatea ar fi oferit multe lucruri de mirare călătorului. Contrar obiceiului observat in cetăţile grecești, ea era zidită după un plan regulat, și uliţile erau tăiate in un-

ghiu

drept,

unele

paralele,

cele alte perpendiculare

cu

Eufratele:

a-

ceste de pe urmă se terminau la o poartă de aramă care era deschisă

in zidăria de pe cheu şi pe ea se pogorau la fluviu. Mulțimea care
-circula, pe aceste strade cuprindea specimene din. toate rasele asiatice,
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pe care comerțul

se

le inprospăta in fie care zi. Indigenii

cunoșteau

după costumul lor elegant. Ei erau. inbraeaţi in o. tunică de in, care.
venia pănă la picioare, pe deasupra căreiă mai puneau o.a doua tu-

nică de lână şi un feliu de guler alb.
Grecii căutau in Babilona origina

sacte. E oare
că cei mai de

care esagerare
frunte invătaţi

unei părți din ştiințile

lor e-

a se declara, cum spuneau: ei adesse,
Pitagora,
ai lor, Ferecide din Seyros,

Democrit din Abdera, au studiat la, scoala magilor principiile filosofiei,
matematicilor. teologiei. Dar contimpuranii lui Alesandru cu'oşteau că

sunt biblioteci de
Callistene punea
se aflau in acele
Dar acesta e un

lut, a căror file erau cărămizi scrise şi arse in foc;
să i se comunice unele observaţiuni astrono:nice care
biblioteci şi le comunica invățătorului seu Aristotele.
cas aproape isolat: disprețul ce aveau Grecii pentru

studiul limbilor barbare i a impedicat de a utilisa documentele ingrămădite in archivele

templelor,

facă. Atenţiunea

pe cât ar fi trebuit să

de cât
lor a fost oprită de un subiect mult mai interesant pentru ei
vreme
multă
de
vestiți
metoadele ştiinţifice ale preuților, Chaldeii erau

pentru descoperirile lor in magie
a găsit la ei un Codice complect

şi in astrologie. Superstiţioasa Grecie
de legi şi de instrucțiuni care li per-.

instelate
mitea de a judeca ce legături strînse leagă mișcările boltei
asupra
astrelor
acțiunea
esplica
a
de
pământ,
pe
de
cu evenimentele
prezice
a
de
omeneşti,
fenomenelor naturei sau asupra destinatelor
cerești. Ea
viitorul prin” posiţiunile relative şi prin aparenta corpurilor
se inchina

conceda
pe care

inaintea

lor

superiorității

in

materie

şi

astrologie

de

li

privilegiul de a esploata tesaurele de ințelupciune indoielnică

o adunase

ei in cursul

viacurilor.

şi Berosiu

va deschide

Gâcitorii

de

noroc,

magii,

sau au trebuit
protetii, sau au fost originari de pe malurile Eufratelui,
sanevechiele
in
studiat
au
că
muşierii,
capete
şi
să
ca
să se laude,
vrăjicu
sinonim
devenise
tuare din Borsippa sau din Uruk : Chaldeian
tor. Incă

un

secol,

la Cos un curs

publice

de.

chiar când
astrologie : magie. chaldeiană cucerește lumea in momentul
|
Chaldeia şi dă ultimul suspin.
nu e singura
Supremaţia incontestată in aceste ştiinți indoielnice

sa trăi şi domină multă
moştenire ce a lasat'o ea lumei semite : limba
Idiomul rafinat de
sale.
armelor
supuse
fuseseră
care
vreme in ţerile
in-

pentru redaclia
care se serviau scribii din Niniva şi din Babilonia
cât numai un fede
vreme
multă
de
era
mai
oficiale nu
scripțiunilor
liu de limbă

nobilă,

inţeleasă de

câti-va

Sargonizi,

Babilonenii

oameni

aleşi,

necunoscută

la țară vorbia diacelor alți. Acelaş popor de prin cetăți şi de pe
: pe acesta au lălectul Aramean, mai greoiu, mai clar şi mai proliesDin timp imemorial
umblat
au
țit cuceritorii in toate părţile pe unde
pe cari i cuei erău deprinşi a strămuta in departare pe prisonierii
anexate
curând
de
cetățile
legiau in espeditiunile lor, şi a i aseza în
propriu

zisi şi Arameienii

lor. Sub
parte din aceşti colode la gurile Tigrului au format cea mai mare
şi de pe Oronte au
Eufrate
lîngă
nişti fără voie. Cantoanele de pe
in Bit-Adini, pe lingă Haprimit un mare număr cari au fost aşezaţi
prin grupe de noi esilaţi,:
tenit
math şi Damasc, la Hittiţi. Intărit necon

la domeniul
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imulțiți prin adaosul de bună voie primit de la triburile din deșert,
triburi Arameiene ca și ei, acţiunea lor a fost mare, resistența indigenilor aşa de slabă, că ei au câştigat indată o preponderanță văzută,
apoi absorviră

remăşiţile

vechielor

populațiuni.

Căderea

Ninivei,

vic-

toria lui Nabuchodonossor la Karkemis, punându-i sub autoritatea di.rectă a fraţilor lor remaşi in Chaldeia, mai adaoseră incă puterea lor
„de absorpțiune : Syria de Nord deveni unul din centrele principale a
rasei arameiene, și aproape Aram prin escelință. Când dominatiunea
persană succese celei chaldaice, limba arameiă nu pierdu nimic din
importanța sa. Ea deveni limba oficială a imperiului in toate -prorințiile occidentale : o găsim pe monetele din Asia. Mică, pe papirus şi
pe monumentele din Egipt, in edictele şi în corespondența satrapilor
şi chiar in a Marelui Rege. De la Nisib la Rafia, de la țermurile gol-

fului Persic pănă la ale mărei Roșie, ea se substitui mai tutulor limbilor, semiliee sau nu, vorbite pănă alunci. Limba feniciană i. resistă
la inceput cu succes, şi se mai mănținu incă multă vreme pe ţerm
şi în insula Cipru; dar ebrea, deja invadată in timpul captivităţii, se
feri inaintea ei și dispăru-aproape cu totul in contactul cu dialectele
vorbite de cătră populaţiunile” vecine cu lerusalimul. Ea remase ca
«0 limbă nobilă a aristocrației remase credincioasă vechei discipline a
lui Juda,> pe urmă, când arameiana a isgonit'o și de aici, ca limbă
literară şi liturgică.
”
>
EGIPTUL

„_

Assiria 'nu mai era;

mai mult

Babilona şi Fenicia muriau ; Ebreii trăiau

in trecut de cât in present; numai

nestricăciosul

-Egipl'sca-

pase de un naufragiu și părea că are să trăiască după rivalele sale,
după cum li fusese anterior in istorie. Era una din -terile orientale.pe
care Grecii o cunoșteau inai bine : neguțitorii, mercenarii, călători "1
străbăteau liber, şi relațiunile lui Hecateu din Milet, a lui Herodot din
Halicarnas, a lui Hellanicos din Lesbos, i arătaseră toate curiositățile.

Se intra in Egipt pe la apus, cum fac şi astăzi turistii sau negulitorii
europeieni. Inainte de Alesandru, Racoti era numai un sat. și insulă
Faros n'avea altă glorie de cât că a fost cântată de cătră Homer. Dar
se aflau, rinduile de a lungul gurei canopice, Nauecratis ei tirgusoarele

care atirnau

de el, Anthylla,

Arkhandrupolis.

Aceste erau ca un feliu

de prelungire a Greciei: adevăratul Egipl incepea la Sais, câteva leghe mai spre resărit. Sais era plin de dinastia XXVI; aice se arăta
palatul unde Psametic II primise o depulaţiune a Eleienilor veniți ca
să'l consulte asupra jocurilor Olimpice, şi cel in care Uahabra fusese
inchis, apoi tăiat după infringerea sa. Propileiele templului zeitei Nit
păreau gigantice unor oameni deprinşi cu micele dimensiuni acelor mal
multe din templele grecești. Zeița era primitoare față cu străinii
: Greci
sau Perşi, ea i primia la pompele sale şi i iniția la misterele sale fără
a cere de la ei de cât numai puţină discrețiune. In sara din 17 Ihot

'Herodot a văzut pe locuitori bogați sau saraci, inșirând

in jurul casei
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lor lămpi mari pline. cu undelemn și sare care ardeau toată noaptea,
in onoarea lui Osiris şi alui Morbilos. El a pătruns in templul zeului

cu nume nespus şi a asistat, pierdut in mulţime, la scenele vieţii, pasiunei şi a invierei pe care preuții le representau pe lacul sacru. Teocât
logii nu descoperiau barbarilor chiar fondul doctrinei lor, dar puțin

lasau să se intrevadă implea pe călătorii greci de respect și de mirare.
Ca şi astăzi nu se prea umbla atunci prin cetăţile situate in centru şila

Delta.

est de

Căuteu

numai să vadă una sau două drept probă,

foarte

indigeni li deştepta

de

celor alte. Dar ceia ce auziau

noțiuni asupa

şi să afle numai

mult curiositatea.

Mendes

la

pe zeul seu

adora

sub forma unui țap viu şi avea pentru toți indivizii de această specie
din Aceva din veneraţiunea ce o avea pentru tapul divin. Locuitorii

muria vre un
tarbiki, in insula Prosopitis, aveau cultul taurului. Când
numai un
afară
lăsând
bou acolo sau aiurea, '] ingropau in mahalale,
din Apornite
bărci
an,
pe
Odată
locul.
ştie
se
să
corn sau duouă ca

tarhiki făceau jurul terei ca să iea corpurile in starea
sau

cioalanele,

polă comună.
cursul

şi le ingropau

mai pe urmă

aveau

Egiptenii din Busiris

serbătorei

zeiței Isis, ei se apucau

cu mare

de

putregiune

grijă.

în o necro-

o religiune

resboinică ; in

la bataie, şi furia

lor

fana-

mijlocul
tică se comunica străinilor presenţi. Carienii chiar găsiseră morţii lui
aniversara
la
Șiiţi
a intrece pe indigeni ; ca şi musulmanii
bataia făcea de
Hussein, ei şi scrijălau fruntea cu cuţitele. La Paprimiisdeosebit. In sara
chip
asemine parte din cult, dar era regulată intrun
făceau un saserbătorei lui Onhuri, la apusul soarelui, câţi va preuți
templului, cu
uşa
la
puneau
se
preuţi
alți
cei
când
pe
crificiu repede,
zeuimaginea
incarcau
ei
c'omegze in mână. Cum se sfirșia ceremonia,
lui într'un car cu
dar cei alţi preuţi
numai interveniau

asupra

patru roate, ca și cum ar duce-o in alt templu;
Aiunci
se opuneau la plecare, şi li inchidea drumul.
repeziau
se
şi
uşa
pământ
la
dădeau
:
i
credincioşi

preuţilor carii asteplau

cu

ciomegele.

Aceste

erau

groase,

fără ca să fi murit vre-o
brațele vinjoase şi lupta ținea multă vreme,
|
preuții.
ziceau
așa
putin
cel
luptă;
această
dată cineva in
vorba
e
când
d'auna
tot
in
mai
Delta
Herodot citează cetăţile din
secundare
cetăţile
in
adevăr,
în
şi,
serbătoare,
o
de
de un templu sau
era de văzut de cât nudin Egipt ca şi in micele cetăţi italiene, nu
visita Buto sau Tanis,
Herodot
cultului.
mai monumentele consacrate
pentru a admira un templu
cum visităm astăzi Orvieto sau Lorette,
In cele de mai multe ori
celebru.
sau a se inchina intrun sanctuar
imprejur, câte-va căsute, in care
cetatea nu era. nimic: zid de jur

ruine vechi ingrămătrăian cei bogați şi funcționarii, apoi, pe movile
nearse la soare,
cărămizi
de
sau
lut
de
bordeie
în viac,

dite din viac
impărțite în grupe

neregulate

prin uliți strîmte

şi cotite. Tot

interesul

celor ce locuiau in el,
se concentra asupra templului, şi asupra
contempla ceia. ce
meni şi zei. Călătorul pătrundea cum putea, acelaş lucru, fericit
pentru
voiau să i arate, şi se ducea aiurea
Bubasta, ca să ajungă in
i se intimpla câte odată, ca Herodot la
cu gramada din toate
mentul serbătorei anuale. Peregrinii alergaula un loc pe corăbii mari.
i
ingrămăâliț
țile Egiptului, barbaţi şi temei

0abine

dacă

mopărTot
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drumul era numai o petrecere. De câte ori ajungeau la uscat, femeile
se pogorau cu casianete și cu flaute, şi mergeau să provoace şi să
insulte pe femeile din partea locului săltând şi sărind care de care.
Serbătoarea zeiței Bastit nu se deosebia, pentru străini, de cele alte
serbători egiptene : era o procesiune solemnă cu imnuri şi “sacrificii,
Dar in cele câte-va septămâni de dinainte sau după ziua de serbătoare, cetatea Bubasta nu era de cât un loc intins de plăceri, «Zeii

din cer jubilau, strămoșii se veseliau, cei de fată se imbătau cu
avind pe cap o cunună de flori; populația alerga in toate părțile.

vin
ne-

bună de bucurie, cu capul partumat, copii săltau in onoarea zeiței,
de la resărit pănă la apusul soarelui. Oamenii locului spuneau, şi nu
fără mândrie, că se bea mai mult vin intr'o zi, in timpul. serbătorei,
de cât in anul intreg.
Mlaştinile de pe ţerm aveau o populațiune specială in contra invasiunei Perșilor şi in contra visitei turiştilor. Erau oameni foarte curagioși, necontenit in luptă cu străinul, dar săraci şi rău hrăniţi. Ei
estrăgeau oloiul lor de luminat nu din maslin, ci din ricinul
comun,

şi beau numai bere, din lipsă de grâu, şi mâncau rădăcinele sau grăunțile plantei lotus ; unia trunchiu de papirus fiert sau fript. Partea, principală a nutrimentului consta in peşti de care era plin Menzaleh şi
lacurile vecine. De satele şi monumentele lor nu se vorbia şi poate că
nici nu meritau a fi visitate. Afară de câți-va negustori sau soldaţi
de aventură, cari erau atraşi in aceste mlaştine prin dorinţa de câş-

tig,

cea

mai

luau drumul

mare

parte

din

străinii cari

veniau prin calea

de la est

militar de la Petusiu la Dafae si de la Dafne la Bubasta.

Aproape de Kercasou, in vîrful Deltei, piramidele incepeau a se arata
la orison, mici la inceput, in curind așa de inalte că in timp
de i-

nundaţie, in momentul când intreagă vale, de la munții Arabiei pănă
la munții Libyei, formează numai un fluviu imens, barca se părea
că
naviga pururea pe lingă ele, mai la umbra lor. Remânea la stânga
Heliopolis și: templul seu dedicat Soarelui, carierile din Traja,
şi ajungeau in fine la cheurile din Memfis.
Pentru Grecul de pe acele vremi, Menfisul era ceia ce Cairul a
fost multă,

vreme

pentru

moderni,

cetatea

orientală

prin escelinţă, re-

presentantul şi un feliu de tip viu al bătrânului Egipt.
Cu toate nenorocirile care! lovise in cele de pe urmă secule. tot era o cetate foarte
frumoasă, cea mai mare din Orient după Babilona.
Serbătorile religioase, mai ales ale boului Apis, atrăgeau aice, în unele timpuri ale
anului, myrinde de peregrini.
Comerţul aducea necontenit bande de

străini

veniţi din

toate

unghiurile

Africei

şi ale Asiei.

Portul

şi stra-

dele sale trebuiau să represinte, ca stradele Cairului de astăzi. priveliştea impestrițată a sute de rase şi a sute de costume deosebite, Fenicieni, Ebrei, Arameeni, Greci, Libyeni, de la preutul egiptean cu
capul ras, inbrăcat in alb, pănă la soldatul persan din fortăreața
Zidului Alb şi pănă la negrul din Sudan, cu capul şiclit de grăsime,
cu
pene de struţ pe cap, cu inele in nas, la urechi, la brațe, la picioare

şi cu

panțaloni

scurți

cu

dungi in culori bătătoare

multe din. popoarele care veniau

la ochi.

Cele mai

prin cetate și aveau un cartier par-
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ticular cu numele seu : Fenicienii Câmpul Syrian ; Carii Zidul Carian. ErauCaramemfiţi şi Hellenomemfiți pe lingă Memfiţii indigeni. Animalele pe care nu te ai fiaşieptatsă le vezi pe stradele unei cetăți

mari circulau fără frică prin mijlocul mulţimei, vaci şi capre, pentru
câ oamenii de rînd, in loc de a trăi deosebiți de animale cum fac cei

alţi oameni, trăiau familiar cu dinsele și locuiau la un loc cu ele. Și
nu era singurul -obiceiu curios pentru un nou venit. Ar fi zis cineva
Pitariul
că Egiptenii se purtau anume ca să pară ciudaţi străinilor.

pânea cu
pe care "] vedeai la treabă prin ușa pităriei sale frământa
a
picioarele ; in schimb, pietrarul nu avea nici un instrument pentru

cu
şi putea, lipi tencuiala sa şi oamenii din popor strîngeau noroiul
cei!
Grecia,
In
i.
bordeiulu
păreţii
dreagă
şi
să
ca
mânele
e
amindou
mai

săraci

tenii

nu

se

intrau
feriau

a casă
a

ca să stea

mânca

şi a

bea

cu

la masă
pe

stradă,

ușile inchise ; Egipcăci,

ziceau

ei,

fap-

in public.
tele urite şi josnice trebuie să se facă. in secret şi cele oneste
o scară
bordeie,
două
intre
liber
loc
un
ungher,
Cel intăiu colţ dintr'un
de

sală
la uşa unei case sau a unui templu, tot li era bun pentru de turtă
feliu
Un
bucate.
de
feliurile
mâncare. Nu i prea incurcau
câte o dată o bucată
cu un gust acriu, une ori o ceapă sau un praj,
sau de bere: nu
vin
de
ulcior
de carne sau de pasere, udată cu un
timpul ca
nimerit
fi
n'ar
apoi
şi
i,
străinulu
prea era de aţițat polta
să se poftiască

singur.

Grecul,

care

se nutria

de vacă,

cu carne

era

sau temeie de jos
necurat in cel mai inalt grad: nici o dată barbat
a "| săruta pe
nici
el,
cu
blid
acelaş
din
mânca
a
t
nu ar fi consimţi
atâia familiadmitea
nu
ă
egiptean
gură în semn de salutare. Politeța
opriau la
aritate ca cea greacă:
oare care distanță unul
genunchii sau se făceau
inaintea bătrânilor, sau,

se intâlniau se
dar prietinii când
ă şi “și imbrățişau
reverinț
de altul, şi făceau
că i inbrăţişiază. Tinerii se dădeau in lături
dacă şedeau jos, se sculau ca să'l lase să

onii și nu se mira,
treacă, Călătorul şi amintia că aşa făceau şi Lacedem
nu'l pregătia
Grecia
aşa mult de acest semn de respect ; dar nimic in
, fără
libertate
in
venind
şi
-se
de a vedea pe femeile cinstite ducându
cari
barbati
de
ndu-se
deosebi
umere,
pe
sarcini
cu
escortă şi fără văl,
când
ținând dughiană, pe
purtau sarcinile pe cap, mergând prin piaţă,
pânză, calca lut pențesea
casă,
a
inchis
stetea
barbatul sau părintele
a crede că barbatul
tru vase şi lucra la meseria sa. Nu era departe
obiceiu era tocmai
acest
.că
ziceau
Unia
era sclav si femeia stăpână.
s : Sesostris era
Sesostri
lui
vremea
din
alții
Osiris,
lui
de pe timpul
N
..
incurcati
erau
când
scaparea supremă a istoricilor greci

Imprejurimile cetății, mai ales cele de pe lingă

regal,

erau

apărate

prin mai

multe

iazuri.

sacre sapate din nou de cătră Uahabri.

de pe

atunci

incepuse

a cădea

in ruine,

remăşiti

vechiul

Vechiul palat

dar

Zidul

cartier

din vechile lâcuri
Alb

al Faraonilor

tot era sgo-

timpul lui Herodot o amotos şi plin de animaţie. E cuprindea pe
revolța lui Amyrteu şi care
devărată armată persană, cea care inădușise
casul' când sar ivi o nouă
u
pentr
fusese lasată la disposiţia satrapului
in cartierul străin, templul
:
e
templ
de
plină
era
seditiune. Cetatea proprie
iei XVIII, preuți de odinast
Astartei feniciene, in care, de pre timpul
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rigine syriană celebrau misterele marei zeițe, templul lui -Baalzefon,
templul Marnit ; in cetatea egipteană, templul lui Ra, templul lui Ammon, alui Tum, Bastit, Isis. Templul lui Ftah, incă neatins, oferia
admiraţiei visitatorului un spectacol cel puţin comparabil cu cel ceni
-oferă templul lui Ammon tebanul la Karnak.
Fie care rege modificase planul primitiv după capriciul său, adăogând, unul obeliscuri sau
statuie colosale, altul un pilon, cel alt o sală hipostylă. Ast-fel complectat prin munca succesivă a trei zeci de dinastii, el ajunsese un
feliu de museu de antichitate egipteană, in care fie care imagine, fie
care inscripțiune, fie care statuă atrăgea atenţiunea curiosului. Voia
să afle care erau popoarele curios imbracate pe care le vedea intrun
tablou de bătălie, numele regelui care le invinsese, cuvintele care "
determinase

a construi

cutare

parte

a edificiului,

şi nu lipsiau oameni

in stare de a satisface curiositatea, visitatorilor.
Interpreţii erau de
față pentru a da informațiuni, şi călătorii cari au avut ocasiunea de
a intrebuința un dragoman şi inchipuiese uşor cam ce feliu de lămu-:
riri se capata cu acest chip. Preuţii din clasa, de jos erau deprinşia
fi interpreţi

şi cam

ştiiau

în trăsături

grosolane

istoria

templului

in

care trăiau. Mena la fundat, Miri a zidit propileiele de la nord, Rampsinet cele de la vest, Psametic cele de la sud, Asykhiz cele de la est,
cele mai frumoase dintre toate. Se știia cinea fost Mena Un om din
Memfis, născut la umbra templului lui Ftah și a piramidelor, era familiar cu Mena și cu Kuvu şi dispus, prin urmare, a li atribiii lor
tot ceia ce se lăcuse mare in timpul vechielor dinastii. Mena nu numai că a zidit templul; el a creat şi cetatea; nu numai a creat cetatea, dar a scos din ape pământul pe care era zidită ea. Inainte de
el, intreg

Egiptul era

numai

o mlaștină,

afară de

provinţia Teba,

și

nimic nu se vedea din cantoanele care sunt la nord de lacul Moeris.
Aluviunile astupase golful, păturile de mâl se ingrămădise;
Mena a
dat o altă direcțiune cursului fluviului, şi a zidit Memfisul, pe acest pământ secat de el. Si autorul invățat aprobă, pentru că observase prin
sine insuși ce isprăvi face mâlul: la distanţa de o zi de la ţerm, nu
se putea arunca sonda fără a nu o scoate, acoperită cu un 7nâl negricios, dovada văzută că Nilul continua a ocupa pământ ce fusese

al rnărei. Am regăsit pe Mena in fruntea listei Faraonilor; dar
de geaba -am căutat pe monumente pe Miri, Asykhis, Feron, Proteu,
şi pe

cea

mai mare

teşte Herodot.

parte

Protocolul

dintre

persoanele,

egiptean

a căror

designa in mai

istorie o poves-

multe chipuri pe

suveran. Pe un pilon inscripțiunea e săpată cu numele regelui, peur
altul en pronumele sau cu vre o poreclă populară, ca Sesostris; a-

iurea e numai un simplu titlu.. Pruti sau Fero, incunjurat sau nu de
cartuș, designă intrun chip general, pe suveranul a căruia nume a
fost inscris pe o altă parte a edificiului. Aceasta inducea in eroare
„pe turiştii egipteni ; ei luau un mormint de la, Beni-Hassun drepto capeli

a lui Kutu.

Străinii,

increzindu-se: in buna credința dragomanilor,

erau scusabili că personilicau un titlu regal şi schimbau pe Pruti sau
Fero

intrun

personagiu

Faraonul Ferou.

constructor

de temple,

Faraonul

Povestirile sunt ca și numele proprii:

Proteu

sau

une ori era

283
un fond

de

adevăr istoric,

alte ori era numai

o potrivire

nele, care se povestiau prin populațiunea din Memfis.

din roma-

Povăţuitorii po-

vestiră lui Herodot, şi Herodot ni povisteste cu gravitatea unui istoric,
cu ce leacuri s'a vindecat Feron de orbirea sa, aventurile lui Paris

şi a Elenei la curtea

lui Proteu,

cum a inșelat un hoţ şiret pe regele

Rampsinit.
Și pretutindenea, la Piramide, la Heliopolis, in Fayum, călătorul intâlnia aceleaşi nume de regi care i deşteptase curiositatea la

Memifis : acele cicle de istorie populară cuprindea toate monumentele,
şi ceia ce se auzia

intrun

loc

complecta

sau părea

că complectează

ceia ce se auzise in altul.
Nu ştiu dacă mulţi călători aveau timp sau dorinţă de a se inainta dincolo de lacul Moeris: se pare că resboaiele intrerupsese co- |
merțul regulat pe care Grecii contimporani ai Saitilor şi a primilor
regi persani

prin

cu oazele

intrelineau

Străinul

calea de la Abydos.

care

care se aventura in Tebaida era in aceiaşi posiţie cu Europeanul
in secolul

trecut

de

sosire,

pănă

să meargă

şi propuhea

A-

la intăia cataractă.

celaș punct de plecare, sau aproape acelaș, Memfisul şi Cairul ; acelaş
“punct

și Assuan.

Elefantina

nimic nu samănă

Aceleaşi

mai bine cu dababiele

transport:

de

mijloace

moderne de cât barcele li-

gurate pe monumente. Acelaş anotimp : porniau dupa retragerea apclor, in Novembre sau in Decembre. Acelaș timp intrebuintat pentru escursiune : drumul de la Cairo la Assuan cere numai o lună, dacă e
strict

timpul

cineva

şi dacă merge

vintul favorabil,

reinoirea

peniru

necesar

fără a se opri

de cât

provisiunilor..

Cea

numai.
mare

mai

parte din timp se pierdea in dusul de la un punct la altul; nevoia:
de a profita de un vint favorabil făcea pe călători să neglige multe
localităţi interesante. În cele câteva locuri in care stăpânul barcei consimlia a se opri, populaţiunea era duşmană Grecului. Adaogeii că interpreții, mai toți originari din Delta, nu aveau de multe ori ocasiu-

nea a face călătoria pe Nil, și trebuiau să se simtă la Teba mai aşa

de străini ca şi călătorul. Rolul lor se mărginia a traduce notiunile
date de cătiă oamenii locului, când consimțiau a li da. La Panopolis,

ceia ce impresionase mai mult pe Herodot, era un templu zi jocuri
gimnice consacrate lui Perseu, fiiul Danaei. Cum de se prelăcuse zeul
Min in Perseu ? Poate că inscripțiunile ni o va spune intr'o zi. Dragomanii

că Danuos şi Lynceu erau din această ectate;

povestiau

că

ber-

seu întorcându-se din Libya cu capul Medusei, se abătu din drunul
seu ca să visiteze locul originei sale, şi că a instituit, in amintirea
trecerei

sale,

ei erau

sau

jocuri

invingătorul

in care

primia,

cu

o dată

premiul,

vite, haine şi piei. Teba nu era de cât numai o cetate moartă. Guve natorii perși nu și mai băteau capul a repara templele, şi principii
pânilor

țerei.

acestuia

era

prea săraci
Herodot

despre monumentele
de

spusele Tebanilor
numai

ei.

prea

avari

spune

mai

sau

nu

Hecateu

ajuns pentru

pentru arepara

nimic

despre

negligenta stă-

această

cetate

și

o descrisese inainle de el, şi opera

curidși.

El s'a

mulțemit

a

constata că

se potriviau in genere cu ale Memfitilor : o cestiuhe

l'a interesat şi i s'a părut

că merită

lungi

desvoltări.

Preuiii

râpite din
lui Ammon i povestiseră intre alte lucruri că două preutese
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Teba. de cătră Fenicieni şi vindute, una in Africa, ceia, altă in Grecia,
" stabiliseră cele întăi oracole in aceste două feri. El 'şi aduse indată
aminte că i se spusese in Epir despre două porumbițe sburate din
Teba şi. ajunse, una in oaza Ammon, ceia altă la Dodona: aceasta
s'a pus pe un fag și a inceput a vorbi cu glas omenesc ca să se intemeieze in acest loc un oracol lui Jupiter. Herodot nu mai pvate de
bucurie

că divinațiunea

greacă

se leagă

prin

ceva

cu

cea egipteană:

el credea, şi compatrioții sei cu el, că se mai inobiliază originele cul_turilor hellenice dacă se. deduc din culturile Egiptului. Ajuns la Elefantina,

trebuia

se te opreşti.

garnisoană persană.
una contestat intre

Elefantina

era in adevăr

cea de pe urmă

Mai departe se incepea teritoriul Nubiei, tot d'astăpânii Egiptului şi ai Etiopiei.
Din norocire

pentru curioşi, Elefantina era, ca şi Assuanul de astăzi,
comerț important : se găsiau prin bazare Etiopieni din

de pe Nilul de sus şi de la lacul Ciad, Ammonieni,
teau

capata

lămuriri.

Cataracta

care

domină

centrul unui
Meroe, negri

de la cari se pu-.

chiar intrarea in port se

putea trece uneori ; locuitorii de pe ţermuri aveau drept să treacă cu
vasele de comerț. Suişul ținea patru zile in loe de două sau chiar
trei cât ţine astăzi: la ieşire, Nilul forma un feliu de lac semănat cu
insule dintre care două sau trei, Philae, Begeh, erau sanctuare celebre

pe care Egiptenii le impărțiau cu Etiopienii.
Cu un cuvint, străinii nu vedeau chiar Egiptul, ci decorul estern
al civilisaţiunei egiptene, măreția monumentelor şi a mormintelor, pompa ceremoniilor. Gravitatea şi desvoliarea mistică a formulelor religi-

oase, lovia privirile lor şi li inspira mare respect pentru ceia ce nu
vedeau ei : ințelepciunea egipteană era proverbială la Ebrei şi la Greci.
Şi cu tuate aceste frumusețele

cadență fără remediu.
nu

mai

inainta,

Când

aceste esterne

de abia ascundeau

te uitai de aproape,

că stiințile erau

o

rutină,

o de-

recunoşteai că aria

că religiunea

se

degrada

pe fie care zi. Căderea dinastiilor tebane adusese cu ea şi căderea. monoteismului ; din moment ce Ammon nu mai putea ţinea pe credincioşii sei şi pe preuţii sei in primul rang, ce mai insemnau pretențiunile

lui la regalitatea divină ? Un

zeu

care

nu mai era destul de pu-

ternic pentru a triumfa asupra celor alţi zei nu mai era zeul singur,
Pe de altă parte, autoritatea dinastiilor care urmase după a doua zecea nu ținuse nici o dată destul timp pentru a permite divinitătilor
sub protecția cărora trăia ele de a moşteni rolul important pe care 1
avusese trinitatea tebană. Feudalitatea divină triumtă pretutindineala
umbra feudalităţii umane, şi zeii din Mendes nu mai consimțiră a se
lăsa ca să fie absorbiți de cătră cei din Sais după cum Mendesienii nu
voiră să şi plece capul inaintea Saiţilor. Simtimentul. religios, divisat
in acest mod,

nu

slăbi cu

toate aceste ; din coutra,

deveni şi mai pu-

ternic şi ajunse in curind simţimentul comun Egiptului intreg. Înstinc* tul național nu fusese nici o dată foarte puternic în omul din clasele
de jos ; puţin i pasa lui cine stringea impositul, pentru că el era obligat să plătiască tot aşa de scump in ori ce
prea țineau nici ei la patrie:
ei se revoltau

cum

se revoltau in contra Marelui

Rege,

cas. Nobilii
şi in contra

feudali nu
Faraonilor

şi turbulenta lor fusese de
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multe ori fatală țerei. Numai intr'an singur punct, al religiunei, fellahi
şi principi

se

intruniau

intr'o

singură

cugetare.

Ceia

ce i umilia

mai

mult in infringerea lor, e că vedeau divinitățile Egiptului bătute de
ale Persiei şi ale Greciei : apăsarea nu i scotea din rabdare, dar cea
mai mică

resignau

insultă

adusă

animalelor

a suferi toate numai

zeii lor : zeii

era

sacre

ale lor pricinuia o revoltă.

Se

cu condiţie ca nime să nu se atingă de

tot ceia ce li mai

remăsese

viu din trecutul

lor.

Numele

Regilor.

Numele proprii din Istoria Vechiului Orient se transcriu in deosebite chipuri. Pănă să se ficseze cetirea lor, am crezut că e mai nimerit a intrebuinţa numirile primite in știința curentă, Ni s'a părut
prematur a introduce numiri care nu sunt admise in genere. Cu toate
aceste dăm in tabloul de mai jos numele aşa cum le transcrie D.
Maspero față cu cele intrebuințate in lucrarea noastră.
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