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PREFAŢĂ. 

Numeroasele note arată că pentru alcătuirea volumului de : față 
ne am adresat mai intăi la isvoarele originale. Ele singure cuprind 
aproape intreagă Istorie a Grecilor, așa cum ni au lasat'o Cei Vechi. | 

Pentru tecst am intrebuințat, pe lângă alte opere, Istoria Gre- 
cilor alui Curtius și pe alui Duruy, Istoria Hellenismului de Droysen 
şi Geog grafia Veche alui Kiepert. Am avut in vedere escelentul Ma- 
nual alui CA. Normand, introdus in Liceiele din Franța, pentru că 
am ținut ca scoalele noastre să nu fie „mai pe jos. 

Am pus in Introducere cele mai. insemnate Legende greceşti; 
după Istoria lui Grote. Credem că prin aceasta, vom inlesni cunoaste-" 
rea inceputurilor poporului grecesc şi cetirea, autorilor clasici. 
Im ceia ce privește ” redacţiunea, am ţinut ca să fie limpede, 

esactă şi potrivită, cu scopul principal al cursului de Istorie ce publicăm, 
Pentru acest. scop, am. şi căutat ca să "punem numai fapte” şi reflev- 
țiuni intemeiate pe autorități nediscutabile. 

Cât pentru desvoltarea materiei, am avut in vedere că proteso- 
rul poate intrebuința cel. puțin patru zeci de lecțiuni pentru Istoria, 
Grecilor, în clasa V-a, şi am căutat ca estensiunea materiei să. co- 
respundă cu “timpul de care se dispune. 

75 Decembre 1890;
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ISVOARELE ISTORIEI GRECE. 
7 

Autorii greci, citați in note și la finele volumului, sunt isvoa- 
rele principale pentru Istoria, Grecilor. Cei mai mulţi sânt contimpu- 
rani cu evenimentele pe care le descriu. | 
Pe lângă autorii clasici, Juscripțiunile remase de . la Greci 

sunt foarte prețioase, pentru că ni dau o mulțime de ştiri asupra le- 
gislațiunei politice și civile, asupra moravurilor și obiceiurilor. 

Pănă- acum s'au găsit şi publicat mai bine de 20,000 de ins- 
criptiuni grecești ; numărul lor crește necontenit. 

- Corpus  Inscriptionum  Graecarum şi Corpus Inscriptionum 
Atticarum, ambele publicate sub auspiciile Academiei din Berlin, sunt 

„cele mai inşemnate colecțiuni de inscripțiuni greceşti. 
Pe lângă aceste fântâni originale, lucrările erudițiunei moderne 

sunt de un folos neprețuit. 
Intre aceste lucrări deosebim publicaţiuni : 

a) Asupra Istoriei propriu zise : 

Fasti Hellenici de Clinton. 
A History ot Greece de G. Grote (trad.). - 
Griechische Geschichte de Em. Curtius (trad.). 

Histoire des Grecs de V. Duruy. 

Geschichte des Hellenismus de J. (. Droysen (trad.). 
Istoria Critică a Românilor de Haşdeu. 
Dacia inainte de Romani de (ir. C. Tocilescu. 

b) Asupra Instituţiunilor : . 
Griechische Alterthiimer de (. Fr. Schoemann (trad), — 
Lehrbuch der griechischen Antiquităten K. Fr. Hermann. 
La Cit6 autique de Fustel de Coulanges. 

c) Asupra religiunei : 

Griechische Mythologie de Preller. 
Histoire des religious de la Grâce de Alfr. Maury. 
My thologie de la Grâce antigne de P. Decharme. 

d) Asupra Artei: 

Handbuch de» Archiologie der Kunst de 0. Miiller (trad.).
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Histoire de l'art de J. J. Winckelmann. 
Histoire de V'art de Perrot şi Chippiez. 
Denkmăler der alten Kunst de Miiller-Wieseler. 
Monuments de Part antigue de O. Raget. 

e) Asupra Geografiei : 
Geographie von Griechenlaud de C. Bursian. 
Handbuch der alten Geographie von Europa, de Forbiger. 
Lehrbuch der alten Geographie de H. „Kiepert. (ad) 

î)  Publicaţiuni enciclopedice : 
Real-Eneyelopădie alui Pauly. ÎN 
Algemeine Encyelopădie de Ersch și (iruber. Ă 
Dictionnaire des antigaites treegues et Romaines de 

Daremberg şi Saglio. 

N 

  
NB." S'au notat operile traduse în limba francesă.



INTRODUCERE - 

GRECIA ANTE - ISTORICĂ 

$. 1. Geografia Greciei Vechi , 

1. Geografia fisică. 

Grecia este una din cele trei peninsule de mează zi a Europei. 

Așezată în partea resariteană a acestui continent ; legată: cu Asia ci- 

vilisată “prin nenumăratele insule din marea lui Egeu, care sunt ca un 

felia de punte de trecere din Asia in Europa ; avind spre mează- zi în- 

sula Creta din care se putea uşor ajunge in acel minunat Egipt «far 

strălucitor in mijlocul intunericului din, lumea vechie,» Grecia a fost 

cea intăi tară din Europa care a intrat pe, calea civilisațiunei. Pe lîngă 

aceasta, (Grecia mai avea norocul de a-putea îi aparată cu inlesnire în 

contra năvălitorilor şi a oferi locuitorilor sei un climat dulce, un aer 

sănătos, un pământ destul de roditor pentru a li inlesni traiul, fără 

de a-i lăsa in lenevire, cum se intimplă în terile foarte bogate de la 

resărit, și era lingă marea care o incunjură de toate părțile și intră în 

uscat, formând o mulţime de golfuri şi porturi minunate ; marea care 

indemnă de timpuriu pe locuitori să se ocupe eu comerțul maritim, să 

țină spiritul lor in tot d'a una treaz şi gata de intreprindere, şi să-i 

facă, stăpâni nu numai pe pământul patriei lor, dar să prelacă intrun 

lac grecesc toate mările care o incunjurau, remâind pănă astăzi, după 

două mii de ani, cei mai buni marinari din resăritul Europei. 

Munţii Greciei au avut de asemine o mare influință asupra des- 

voltărei poporului grecesc. Prin şirurile lor paralele care se intretaie a- 

dese ori intre dinsele, formând văi adânci, despărțite prin prăpăstii si 

culme greu de străbătut, acești munți nu numai că au făcut din pă-
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mântul grecesc o țară uşor de apărat, dar au impărţit pe Grecia in o 

mulțime de state mici, rivale intre dinsele, sfășiate prea adesea ori 

prin lupte lăuntrice, dar iubitoare de independenţă, şi foarte geloase de 

personalitatea lor ; aceasta a făcut ca viaţa grecească să se desvolte 

pretutindine, ferită fiind Grecia de o centralisare care ar fi concentrat 

toate puterile intrun singur loc in dauna tutulor celor alte părți. Tot 

in munţi găsiau Grecii metale prețioase şi folositoare, marmura și lem- 

nul necesar pentru activitatea lor comercială. Atât de mult 'şi iubiau 

irecii patria lor că o preferau chiar fericirei din câmpii Elisei. £) 

In cursul viacurilor, Grecia a fost locuită de cătră populaţiuni deo- 
sebite, de și legate intre dinsele prin origină comună. De aceia nici n'a 

purtat în tot d'a una acelaș nume. In timpurile mai vechi ea se numia 
tara Acheilor ; cu timpul, in epoca strălucirei sale, ea s'a numit H- 
lada, patria Hellenilor. Ionia sau tara Ionienilor s'a dat de asemine 

unei părți din Grecia ; iar acest de pe urmă nume Grecia, care la 
inceput se da numai unei regiuni din partea de la nord vest, a de- 
venit un nume general numai cătră sfirşitul istoriei grecești. Dintre 
toate aceste numiri cea mai insemnată a fost Hellada. Grecilor li plă- 
cea mai cu samă a fi numiţi Helleni, şi prin  Hellenism se inţelege 
pănă in ziua de astăzi nu numai țerile pe unde s'au intins Grecii, dar 
și intreaga lor desvoltare culturală, care, incetul cu incetul, s'a intins 
de la mica regiune ocupată de cătră Helleni in Europa, pentru a 
se statornici intr'un chip definitiv pe toate termurile mărei Mediterane, 
pe coastele mărei Negre, in Egipt şi in toată Asia pănă la fluviul Indus. 

Munţii. Munţii Greciei fac parte din sistema muntisor Alpi. Alpii 
Dinarici se pleacă spre mează zi, de a lungul mărei Adriatice, se u- 
nese cu măreţii Balcani (in vechime Emus) și se pogoară in peninsula 
grecească, unde ramura principală iea numele de Pindu, cu piscuri 
care trec peste 2000 de metri. Pindul se prelungeşte in Grecia Cen- 
trală sub nume de Parnas şi in Pelopones' sub numele de 'Tayget. Pa- 
ralel. cu această ramură principală, spre resărit, este un al doilea lanţ, 
in care se află muntele Olymp, pe fruntaria nordică a Greciei, piscul 
cel mai inalt din această peninsulă (2985 metri). Această ramură se 
  

  

*)  «Nobile Ulyssc, strigă de odată eroul (Achile), nu'mi vorbi 
de moarte ; aș prefera mai bine să fiu slugă la un om vecin cu să- răcia, abia asigurat de subsistența sa, de cât să domnesc asupra tu- 
tulor acelor cari nu mai sunt.» (Homer, Odysea, XI).
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intreraumpe de mai multe ori formând văi adânci și piscuri isolate (Ossa, 
Pelion) şi se prelungeste prin insulele Cyclade. Intre aceste două ramuri 
principale se intinde, de la apus spre resărit, alte lanţuri care le leagă 
intru câtva. Aici insemnăm munţii Oeta, Helicon, Citheron, Parnes. 

Apele. In Grecia sunt puţine ploi şi de aceia nu sunt cursuri 
mari de apă. Chiar in vechime, când ţara era mult mai bogată in pă- 
duri, cele mai multe riuri secau in timpul verei. Afară de aceasta, pe- 
ninsula fiind foarte ingustă, deosebitele cursuri de apă dau indată in 
marea, fără să aibă timp a se forma in fluvii. Cu toate aceste se 
insamnă, următoarele riuri: Alfeu, Eurotas, Pamisus și Peneu in Pe- 
lopones ; Cefisus, Sperchius, Achelous in Grecia centrală şi Peneul in 
Tesalia. Cele alte sunt mai toate seci in timpul verei. În regiunile unde 
erau cursuri mai mari de apă, un pământ. de aluviune făcea ea solul 
să fie producător. Aşa era in Arcadia, Beoţia și Tesalia. Aice erau 
păşuni bogate şi se cultivau cerealele. In toate cele alte părți, princi- 
pala cultură consta in vie, masline, smochine și alte fructe, iar Grecii 
crau nevoiţi să'şi aducă din alte locuri productele necesarie vieții de 
toate zilele, mai cu şamă in timpurile când populaţiunea s'a mărit. 

11]. Geografia politică. 

Grecia. a fost impărtită in o mulţime de state. Această impărtțire n'a 
fost aceiași in cursul timpurilor. In epoca strălucirei sale, epoca isto- 
rică, ea se impărția in trei: Grecia Sudică sau Peloponesul, Grecia 
Centrală și Grecia Nordică. Pe lîngă aceasta mai erau Insulele. 

I. Peloponesul «Insula lui Pelops» formează o peninsulă „legată 
cu continentul prin istmul de Corint. Cuprinde in centru un podiș cen- 

| tral, plin de munti cu ramificațiuni in toate părţile ; are in partea su- 
dică două golfuri mari şi mai multe porturi şi băi spre mează zi și 
in partea resăriteană. In Pelopones se aflau următoarele ţeri : 

1. Achaia, cu munţii Cyllene şi Erymantul, se alcătuia din o con- 
tederaţiune de două-spre-zece cetăţi, a cărora centru era templul lui 
Zeus din Aegion ; dar cetatea Patrae era mai insemnată prin comerțul 
şi agricultura sa. 

2. Elida cu cetate mai insemnată Elis. In Pisatida, numită astfel 

de la cetatea Pisa, se aflau opt cetăţi puţin importante ; dar aice era 

Olympia, pe riul Alfeu. Această localitate, insemnată prin jocurile so-
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lemne la care veniau toţi Grecii, se alcătuia numai din sanctuare, con- 
strucțiuni pentru jocuri şi pentru cei cari veniau să asiste la serbări. 
Triphylia a fost căt-va timp cuprinsă de cătră locuitorii din Elida, dar 
a fost incorporată foarte târziu. Une ori această țară se numia tară 
Lepreaţilor, de la cetatea cea mai importantă Lepreon. 

3. Arcadia acoperită in mare parte de munti, intre cari cel mai. 
insemnat era muntele Lyceu. Era impărțită in o mulţime de cantoane 
fără nici o legătură politică. Pintre cetăţile mai insemnate erau : Te- 
gea odinioară cea mai puternică din toată Arcadia ; Mantinea care a- 
junse mai târziu la un mare grad de putere ; Orehomenos era mai pu- 
tin important. 'Toemai târziu s'a intemeiat Megalopolis ca, să fie cen- 
trul Arcadiei intregi ; dar incercarea n'a isbutit. 

4. Messenia se deosebia prin climatul cel dulce şi prin rodniciă 
pământului ; aice se aflau cetăţile Stenyelaros, Messena aproape de an- 
tica, fortăreață Ithome şi Pylos, cetate vestită in timpurile fabuloase, as- 
tăzi cel mai vast port din toată peninsula (Navarin). 

5. Laconia. Lanţurile munților Tayget şi Parnon se intind spre 
mează zi pănă la capul 'Tenar și Maleu. Intre acești munţi era valea 
rîului Furotas, foarte roditoare in partea sa superioară, Cetățile mai in- 
semnate erau: Amyelea, vestită in timpurile mylice, Spartu, oraş ne- 
fortificat. Partea muntoasă despre resărit purta numele de Cynuria, 0- 
biect de ceartă vecinică intre Argos și Sparta. | 
6 Argolida, peninsulă intre golful Argolie și cel Saronic. În vre- 

mea vechie erau aici mai multe state, intre care cel mai important era 
Argos, cu portul Nauplia Și vechile cetăţi Tiryntul şi Myeene. În par- 
tea resăriteană a Argolidei era peninsula Acte cu cetățile Epidaur și 
Trezena. Templul lui Neptun din insula Calauria era un centru reli- 
gios pentru populațiunele de pe ţermul resăritean. 

7. “Corintul, cea mai insemnată cetate de pe coasta apusană, cu 
puternica fortăreață Acrocorintul, aşezată pe o stincă prăpăstioasă, "naltă 
de cinci sute de metri. %) 

  

„__*). Corintul, din causa posițiunei sale pe istm, a fost de tim- 
puriu o piață de comert. Fiind că odinioară Grecii comunieau intre ei 
mai mult pe uscat de cât pe marea, această cetate punea in raport pe 
locuitorii din interiorul Peloponesului: și pe cei din afară; de aceia a 
ȘI ajuns el foarte inflorit, după cum se dovedește din supranumele de 
bogat, pe care i lau dat vechii poeţi. Când navigația s'a intins, Co-
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„8. Sicyonia, vestită din o anlticitate indepărtată prin lucrarea 
bronzului. | 

9. Mica Fliasie și a păstrat multă vreme independenţa. 
1]. Grecia Centrală cuprindea următoarele state : 

1. Megarida cu capitala Megara, însemnată prin comerțul ei maritim. 

2. Attica, incunjurată spre nord de un lanţ de munţi cari ajung 

pănă la o mie patru sute de metri: Cytheron și Parnes : avind la mij- 

loe muntii Pentelic şi Hymet ; mărginită spre sud de munţii Laurion 

vestiți prin minele de argint ; formând o câmpie roditoare in partea 

apusană și centrală, câmpie scăldată de riul Cefis. %) Attica era im- 

părtită in zece triburi, intre care erau mai insemnate 'Thria, Acharnae 

și Deceleia. Brauron și Eleusis nu aveau nici o importanță politică ; 

purtau inse numele de cetăţi şi cea din urmă era vestită prin myste= 

rele sale. Insula Salamina făcea parte din Attica. Atena singura cetate 

din aceaștă regiune era lingă o stâncă inaltă de o sută de metri, care 

era vechiul castel Cecropia, numit mai -pe urmă Acropole. Aice se a- 

jlau cele mai vechi sanctuare, intre care Parthenonul. Pireul era por- 

tul Atenei, legat cu cetatea prin trei ziduri. - 

3. Beotia, aşezată la nordul Atticei, e străbătută de muntele He- 

licon. Are o mulțime de câmpii intinse, cu un pămâni argilos şi bine 

udat, cu un climat umed ; produce cereale și pentru esport. Lacul Co- 

pais mai in tot-d'a-una sacă in timpul verei, așa că poate fi arat. Liga 

Beoliană se alcătuia la inceput din trei-spre-zece cetăți, intre care cea 

  

rintienii intrebuințară vasele lor pentru a distruge pirateria ; şi deschi- 
zind o piață duplă pentru comerț, ei avură o cetate puternică prin ve- 
niturile sale. (Lhueyd. I, 13). 

*)  «Isvoarele Cefisului nu dorm nici o dată şi procură o apă 
nesecată, care șerpueşte prin câmpie ; necontenit şi in fie care zi a- 
pele sale limpezi fecundează in drumul lor vastul sin al pământului. 
Nici corurile Muselor nu desprețuesce această fară, nici Venerea cu 
frinele de aur. Mai este un arbore aşa cum nu mai creşte, după 
cum se zice, nici pe pământul Asiei nici pe marea insulă dorică a lui 
Pelops, un arbore pe care nu la plantat mână de om, fruct spontaneu 
al solului, groaza lăncilor dușmane, care nicăiri nu inverzeşte mai vi- 
guros de cât in această ţară: e maslinul cu frunzișul palid, hrănitorul 
copilăriei... mai am de spus un alt merit al acestei metropole, dar mă- 
re! a unui zeu puternic, şi cea mai nobilă glorie a ţerei noastre: arta 

de a domestici şi â dresa pe cursieri șia naviga pe marea. .> (Sofocte, 
Oedip la Colona).
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mai însemnată era Teba, una din cele mai mari cetăţi din Grecia, 
cu citadela Cadmea. Cele alte localităţi insemnate erau: Tanagra cu 
porturile Aulis. Delium şi Orope ; Platea cu satul Leuctra ; Thespia ; 
Orchomenos, cu satul Cheronca ; Coronea; Haliarte. 

4. Focida la inceput cu capitala, Crissa, pe urmă Delfi cu ves- 
titul templu a lui Apollon, cetate foarte bogată și impodobită cu ne- 
numărate obiecte de artă, daruri ale pietăţii grecești. Elatea era in- 
semnată prin posițiunea sa. | o 

5. Locrida se impărția în Loerii Epicnemidieni de la muntele 
Cnemis şi Opuntici de la capitala Opuntul. Locrii de la apus purtau 
numele de Ozoli și aveau două localităţi mai insemnate : Amfissa, şi 
Naupacte. Locrii se impărțiau in mai multe cantoane fără nici o im- 
portanță istorică. 

6. Dorida. Pe coasta sudică a muntelui Qeta locuiau Dorienii cu 
cetate mai insemnată Cytinion, | 

7. Malida, Oetea. Pe coasta de nord se aflau Oeteii și Matii, unde 
se afla celebra strîmtoare Termopile, din pricina isvoarelor calde ce 
erau aice. Cetăți mai insemnate : 'Trachis și Lamia pe lingă muntele 
Othrys. Mai spre nord găsim cetatea Hypeta. 

3. Etolia, cu cetatea 'Thermon. | 
9. Acharnania, cea mai apusană peninsulă, din Hellada Centrală. 

Locuri mai insemnate : Anactorium, Actium și Stratos, 
IN. Greria Nordică se alcătuia numai din două feri: 
1. Epirul, țară muntoasă şi plină de păduri, despărțită de Te- 

salia prin muntele Pindus.  Molottida se numia la început numai re- 
giunea din interior ; cu timpul se intinse mai asupra intregului Epir. 
Localităţi mai insemnate : Ambracia, cetate comercială ; Dodona ves- 
tă prin oracolul lui Zeus ; Thesprotia și Chaonia, regiuni de pe ţer- 
mul mărei, cu cetăţi mai insemnate : Fenice, Pandosia şi Actia Nicopolis. 

2. Tesalia cu câmpii intinse macar că e incunjurată de cei mai 
inalți munţi din Grecia. Pintre ramificaţiunile stâncoase ale munților 
Olymp şi Ossa se intinde ingusta vale 'Tempe prin care curge riul Pe- . 
neu. 'Lesalia este foarte roditoare şi in vechime era vestită prin caii 
sei. Ea se impărția in patru regiuni : 'Tesaliotida la sud, Hestieotida 
la nord cu muntoasa Perrhebie, Pelasgiotida in câmpia de jos, Ftiotida 
pe muntele Othris. Cele mai insemnate cetăți ale Tesalie. erau in Pe- 
lasgiotida : Larissa şi Fere ; mai spre nord Farsala şi Tricca in Hes-
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tieotida iar pe ţerm s'a fundat mai târziu Demetriada, in apropiere de 

portul lolcos. | - 

IV, Insulele din marea lui Egeu erau: 

1. Creta, cea mai mare dintre insulele greceşti, are o mulțime 

de munţi inalţi cu piscurile Ida şi Dicte ; văile ei sunt foarte roditoare ; 

are păduri pline cu lemne de construcțiune. In: Creta: erau mai bine 

de trei-zeci de republice independente. Cetăți mai insemnate : Cnosos, 

Gortyni la nord: Cydonia, Lyttos, etc. 

2. Cele mai insemnate dintre Sporade erau: Melos şi 'Thera 

vestite odinioară prin comerțul lor. 

3. Insulele Cyclade se numiaii astfel pentru că formaă că un 

fel de -cerce in jurul insulei Delos, patria zeului Apollon şi centrul reli- 

gios al lor. Cu toate aceste Naxos era în truntea confederaiiunei, din 

punctul de vedere politic. In afară de aceste insule mai era Paros ves- 

tită prin marmura sa. 

4.  Eubea, cea mai mare insulă de lîngă țermul grecesc, despăr- 

țită de continent prine canalul Eurip. E plină de munţi păduroşi și nu- 

mai spre apus e roditoare, Cele mai insemnate cetăți erau : Chalcis şi 

Eretria, foarte vestite prin comerţul lor. 

V. În marea lonică se aflau următoarele insule: 

Leucadia pe coasta Acarnahiei ; şi apoi, inşirate in faţa golfului 

de Corint ; itaca ; Cefalenia ; Zacynthul ; Coreyra cu capitala de ase- 

mine numire. i 
. L 

$. 2. Grecia legendară A i: 

IL. Legende relative la Zei. 

(vecii şi incepeau istoria lor cu o mulţime de fabule şi legende. 

Ei credeau că sunt autochtoni adecă născuţi pe pământul grecesc. De 

asemine şi zeii lor erau zei greceşti, cu locuința in muntele Olymp. 

Ei nu 'şi puteau inchipui că ar fi trăit odinioară in vre o altă țară, 

alară de Grecia, care li era atât de scumpă. După cum origina de 

asemenea şi cele intăi evenimente ale istoriei lor sunt inbrăcate intr'o 

formă poetică foarte frumoasă de care trebuie să ţinem socoteală, 

pentru că adese, ori sub legendă ori fabulă se ascunde un fond isto- 

ric adevărat. Nu le putem lăsa cu totul de o parte, pentru că aceste
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legende au fost crezute de cătră ei in curs de mai multe viacuri, și 
pentru că intreaga literatura și arta lor aii fost pline de această credință. 
Poeţii Homer şi Hesiod, tragicii Eschyle, Sofocle şi Euripide, po- 

etul liric Pindar sunt cele mai insemnate isvoare pentru Grecia le- 
gendară. Multe din aceste legende sunt aduse de cătră Greci din Asia ; 
dar geniul şi bogata lor imaginaţiune le au transformat atât de mult, că 
le putem in adevăr considera ca un product curat grecesc. 

Grecul credea că lumea intreagă este guvernată de cătră Zeus 
(Jupiter) «părintele zeilor şi al oamenilor». Incunjurat de o familie 
numeroasă : soție, fii şi fiice, fraţi ; având sub ordinile sale o mulţime 

_de zei inferiori, el e a tot puternic, și toți cei alţi zei la un loc nui 
pot resista. *) Dar această generaţiune de zei, cu Zeus in frunte, e 
nouă. Inainte de Zeus au mai fost zei și alți zei, după el, vor lua 
guvernul lumei. **) Revoluţiuni prin urmare, schimbări de dinastii, pro- 
gres continuu, fusese și in lumea. zeilor, după cum se intimplase și pe 
pământ. 

De aceea şi Mythologia lor incepea cu povestirea, istoriei zeilor, 
«La inceput, zice Hesiod, a fost Chaosul ; apoi ea. cu largul seu 

sin, etern şi neclătit sprijin al tuturor lucrurilor, şi Eros (Iubirea) cel 

  

%*)  «Ascultaţi-mă, zice el, voi toți zei ȘI zeițe ; voiu să vă spun 
ce-mi dictează inima mea : nici o zeită, nici un zeu să nu se incer- 
ce a călca ordinile mele ; ci, toți la un loc, să le aprobaţi, pentru ca 
să indeplinesc cu grăbire opera. mea. Acel pe care'l voiu vedea in- 
depărtându-se pentru a da ajutor trecilor ori Troienilor se va intoar- 
ce in Olymp rănit ruşinos ; sau 7] voiu lua şi " voiu arunca in Tar- 
tarul intunecos, in cea mai adâncă prăpastie care se intinde pe sub 
pământ ; in locul unde se inalță porți de fier și prag de aramă, departe 
de palatul lui Pluton, cum e pământul de cer. Va afla atunce cu cât 
sunt. eu mai puternic. de cât voi toți. Da, nemuritorilor, faceţi o 
probă, pentru ca să ştiţi cu toţii: spînzurați de cer un lani de aur; 
atârnați-vă cu toții de capătul lui; vă veţi necăji de geaba ; nu veti 
putea trage spre pământ pe Jupiter, supremul arbitru. Dar dacă la rîn- 
dul meu, mi-ar plăcea a vă atrage, eu ași trage spre mine pământul 
chiar şi marea ; aşi lega pe urmă lanțul de virful Olympului, și toate 
ar remânea aşa spânzurate : atât de superior sunt eu zeilor şi oame- 
nilor.> (Homer, Iliada, VI). | 

**) «Jupiter va cădea de pe vechiul iron al ceriurilor, precipitat 
de cătră un gigante neinvins, care va găsi un foc mai puternic de cât 
fulgerul, sgomote mai asurzitoare de cât irăsnetul, și care va sdrobi 
in mâna lui Neptun tridentul cu care ridică oceanul şi face să se cu- 
tremure pământul». (Esehyle. Prometh, înlănț.).
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mai frumos dintre nemuritori, care pătrunde cu focul seu dulce şi pe 

zei și pe oameni, care supune inimile şi infrânge cele mai inţelepte 

sfaturi». Sub influența Amorului elementele se unesc şi produc viaţa. 

Atunci se nasc Noaptea şi Ziua, Uranus sau Cerul, Pontos sau Kro- 

nos (Saturn) sau Timpul. 

Gea luă in căsătorie pe fiul seu Uranus şi din această insoțire 

se născură doi-spre-zece Titani şi Titanide, trei Cyelopi şi trei Heca- 

tonhiri (fiinţi cu o sută de mâni). Cyclopii erau foarte ghibaci mai a- 

les in lucrarea fierului, iar Hecatonhirii erau inzestraţi cu - o putere 

estraordinară. Spăriat de puterea fiilor sei, Uranus luă măsuri. Cum 

se năştea un fiu, el] inchidea in adîncimile pământului oprindu'! de a 

mai ieși la lumină. Duioasa (ea plîngea pe fiii sei. Ea produse fierul, 

făcu o secere şi indemnă pe fiii sei să pedepsească pe părintele lor, 

Numai Kronos indrăzni a face aceasta. El mutilă pe părintele şei și 

remase stăpân al lumei impreună cu Titanii, pentru că cei alți fraiai 

sei remaseră tot sub pământ. 

Kronos luă în căsătorie pe: sora sa Rhea şi avu trei fete : Hestia, 

Demeter, şi Here, şi trei fii: Hades, Poseidon și Zeus, cel mai tânăr 

şi cel mai puternic. 

Dar Kronos presimţia că unul din fiii sei are să/l restoarne ; pen- 

tru aceasta, indată ce soţia sa năştea un copil, el 1 lua şi '] inghitia 

păstrându'l astfel in pântecele seu. Aşa a făcut e! cu cinci copii. Atunci 

Rhea ceru sfat de la părinţii sei. Aceştia o ajutară să ascundă pe cel de 

pe urmă fiu. Ei o transportară noapta la Lyktos, in Creta, ascunse- 

ră pe noul născut (Zeus) intr'o peşteră de pe muntele Ida şi dădură 

lui Kronos o piatră infăşurată in scutece, pe care el o şi inghiti la 

moment. Astfel scăpă Zeus şi se făcu mare, crescând pe fie-care zi 

in putere, ne auzit de Kronos, pentru că Cyelopii făceau un sgomot te- 

ribil cu ciocanele lor, ca să nu se audă plânsetele copilului. 

Dar in timpul acesta din deosebite uniri dintre ființele ce esis- 

tau, sai născut mai mulți monstri şi ființe supranaturale intre care : 

Klotho, Lachesis și Atropos, cele trei Parce ; cele cinci-zeci de Nere- 

ide sau Nimfe ale mărei; Gorgonele, intre care Medusa; Echidna, 

jumătate nimtă, jumătate şerpe ; Kerberos, cânele lui Hades; Styx, ete. 

Zeus amăgi pe părintele seu şi 1] făcu să scoată la lumină pe 

fraţii şi pe surorile sale. Când s'a făcut mare, el se uni cu aceștia 

ca să restoarne pe părintele lor. Atunci se incepu. o. luptă teribilă, la



care luară parte toţi zeii și zeițele. Zeus atrase in partea sa, pe Styx 
cu cei patru fii ai sei (Zelos, Nike, Kratos, Bia), dădu drum Cielo- 
pilor şi Hecatonhirilor, cari erau in Tartar, și incepu lupta teribilă în 
contra lui Kronos şi a 'Titanilor. Cyelopii fabricară pentru el trăsnetul 
și fulgerul.  <Resboiul ținu zece ani intregi ; Zeus și Kronizii ocu- 
pând Olympul, şi Titanii fiind așezați pe Othris. Natura intreagă a fost 
sdruncinată.... 'Trăsnetul lui Zeus, combinat cu stâncele și munţii smulși 
din rădăcini şi asvărliţi de cătră Centimani, repurtară, victoria şi Ti- 
tanii sdrobiţi fură aruncaţi in Tartar. Kronos, Iapetos și cei alți Ti- 
tani (afară de Okeanos) fură intemnițaţi pentru tot-deauna in această, 
temniţă de sub pământ, pe care Poseidon o incunjură cu un zid de 
aramă, păzit de cătră trei Centimani.» Tiphoeu, născut din insoțirea 
tieei cu Tartarul, în de asemenea sdrobit. %) 

Atunci cei trei frați se invoiră să-și impărliască domnia asupra 
lumei : Zeus luă Eterul şi Atmosfera, cu dreptul de a fi cel intăiu; 
lui Poseidon i se dădu marea -cu puteri asupra centrului pământesc : 
iar Hades luă lumea de desubt, in care trăiesc umbrele morților. 

Dar, cu timpul, familia zeilor se inmulți, mai ales prin nume- 
roasele soţii a lui Zeus. EI luă in căsătorie pe Metis (înţelepciunea); 
dar zeii bătrâni i făcură cunoscut că copiii născuţi din ea 7] vor de- 
trona. El inghiţi pe Athene (Minerva), fiica ințelepciunei «Zeița şlo- . rioasă, cu ochii căprii, zeita ințeleaptă şi neclătită, fecioara venerabilă, 
protectoarea cetăților, pe care a născut'o prudentul Zeus din capul seu, investită cu arme de aur strălucitoare. La vederea ei, toţi ne- 
muritorii au fost cuprinși de admiraţiune. Ea ieși din capul lui Zeus 
care poartă kgida, invârtind o :ance ascuţită : sub loviturile zeiţei cu 

    

    

*) Plang amar soarta fratelui meu Atlas care, in picioare pe țermurile apusului, ţine in spate columna cerului şi a pământului, sar- cină sdrobitoare. Am văzut, şi n'am putut vedea fără duioşie, pe fiul pământului, pe cel care locuieşte in tainiţile Ciliciei, pe urieșul grozav cu o sută de capete, pe indrăznețul Typhon. EI resista la atacurile tutulor zeilor ; o șuerătură de moarte ieşia din grozavele lor măsele: in Ochii lui stecliau fulgere : ai fi zis că imperiul lui Jupiter are să se surpe sub puterea monstrului. Dar Puternica sâgeată a zeului, fulge- rul care cade vărsând flacăra, inăduşi violentele lui amenințări.  Ni- merit drept in fundul inimei, aprins, sdrobit de trăsnet, puterile lui slăbese ; corpul lui, acuma numai țenduri, e intins lângă o strîmtoare intre măr, sdrobit sub rădăcinile muntelui Etna. (Eschile, :Prometh. inlânț.). 
|
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ochii căprii, s'a cutremurat vastul Olymp și pământul a scos un sunet, 
teribil». Oarele, cele trei Graţii, Musele, Apollon şi Artemis (născuți 
din Latona), Persefone, sunt fiicele lui Zeus. Hera (Junona), soția sa, 

a fost considerată tot dauna ca regină a zeilor; ea născu pe Hebe,: 
Ares; Hermes (Mercur) era fiul lui Zeus din Maia, fiica lui Atlas ; Hera 

născu pe Hefaistos (Vulcan). | 

Această mulţime de zei se impărția in: 

a) Doi-spre-zece zei principali cari trăiau pe muntele Olymp. A- 

cestia erau : | 

1. Zeus (Jupiter) «Cel mai mare şi mai puternic dintre zei. Cei. 

alți nu i se pot opune. Toţi la un loc nu au atâta putere cât el sin- 

gur ; dar nici el nu poate nimic in contra. hotăririlor Destinului. Pă- 

rinte al zeilor, el este şi părinte al oamenilor. EI li imparte : bunurile 

şi relele, i protege, „li resplăteşte, i pedepsește ; dar inima lui se in- 

duioşiază. inaintea, căinței şi a rugăciunei. El mai avea și alte atribute; 

era cu adevărat zeul universal: Sanctuarele cele mai insemnate a lui 

erau la Dodona in Epir, pe muntele Lyceu in Pelopones, pe muntele 

Ida in Creta. 

2. Hera (Junona). Era adorată ca şi barbatul seu Zeus in locu- 

rile inalte ; foarte respectată de cătră cei alți zei, ea era zeița femeilor 

măritate ; i se imputa numai că era nesuferită față cu soțul ei. *) Era 

adorată mai ales la Argos. 

3. Pallas Athene (Minerva), fiica şi copila iubită a lui Zeus. 

Zeiţă resboinică ; ea poartă zale strălucitoare, ţine in mână o suliță şi 

are drept pavâză Egida. Dar ea era in acelas timp zeița artelor. Ea 

protegea pe architecţi, sculptori, pictori și muzicanți. Ea era personi- 

ficarea inteligenţei ; e foarte natural dar ca să fi fost adorată mai cu 

samă de cătră poporul atenian. 

4. Artemis (Diana), personifică pe Luna, după cum fratele ei, A- 

pollon, personifică pe Soare. Era o zeiţă castă și mândră: inarmată 
    

*) «Nebuno, de sigur că meșteșugurile tale au indepărtat de pe 
câmpul de luptă, pe divinul Hector, și au pus pe fugă armata. Nu știu 
dacă n'ar trebui să te fac să culegi, tu cea dintăi, roadele curselor tale 
necurate şi să te stâlcesc in bataie ! Nu'ţi aduci aminte de ziua când, 
asvirlită in aer, cu un ilău legat de fie care picior, cu mânile incătu- 
șate in legături de aur peste putință de deslegat, te spânzuraser in 
eter şi in nouri? Zeităţile se indignau in Olympul intins ; ele se apro- 
piiau de tine şi nu puteau să te deslege. » (Homer, Iliada, XV).
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cu arc şi o tolbă de sâgeți, incunjurată de un cor de nimfe sprintene, 
ea străbate munţii umbrosi urmărind animalele selbatice. Locuinţa sa, 
favorită era Arcadia ; iar in Asia Mică centrul principal al religiunei 
sale era Efesul. 

5. Afrodita (Venus), născută din spuma mărei, era, zeița amo- 
rului ; puterea ei se intinde asupra naturei intregi și se arată mai a- 
les primăvara, cu frunzele nouă și cu florile. Era adorată la Corint, 
Cythera, Cypru. 

6. Demeter (Ceres), simbolul pământului care ne hrăneşte și care 
produce griul. Cultul ei era. foarte vechiu, şi serbătorile sale corespun- 
deau celor mai importante ocupațiuni din viaţa agricolă. Atributele sale 
erau spicul. şi macul Toș; ea a invățat pe oameni să intrebuințeze deo- 
sebitele instrumente de agricultură. Cult insemnat la Eleusis in Attica. 

7. Phoebus Apollon, zeul luminos, soarele. Născut la Delos, ar- 
caşul cerese care nu greşeşte nici odată, este şi zeul harmoniei, re- 
presentat cu o cithară de aur. Arta divinațiunei atîrnă de el. Sanc- 
tuare principale la Delos și Delfi. 

8. Hermes (Mercur) iscusitut fiu a lui Zeus, a ucis. pe Argus cel 
cu o sută de ochi; a furat vitele lui Apollon ; era curierul zeilor și 
conducătorul sufletelor care se cobor in regiunile infernale ; protecto- 
rul călătorilor, el imparte bunurile pământeşti ; e zeul câştigului, dar 
și al cuvîntului și al eloquenței. Ține in mână un caduceu, băț infă- 
şurat de doi șerpi ; cu aripi la picioare. 

9. Ares (Marle), zeul resboiului, resboinie, violent. Strigătut lui 
e asemine cu acela a zece mii de resboinici ; e tipul soldatului bru- 
tal, selbatic și puţin inteligent. 

10. Hefaistos (Vulcan), șehiop pentru că părintele seu Zeus 
aruncase in spaţiu. Zeul a căzut in Lemnos, insulă, vuleanică, unde şi 
a așezat ateliile sale ; mai avea un ateliu sub muntele Eina. EI a în- 
vățat pe oameni să lucreze metalele ; lucrările ieşite din mânile lui e- 
rau admirabile, ca material şi ca. formă. 

11. Poseidon (Neptun), domnește asupra mărei, locueşte in sinul 
apelor. Ca şi elementul peste care domnește, el e liniștit şi blând, ori 
ciudos și furios. Vai de cel care provoacă mânia lui. Cu tridentul seu 
el sdruncină pământul nemărginit şi piscurile inalte ale muntilor. Am- 
fitrita era soția sa. 

12. Hod-s (Pluton) zeul de sub pământ, regele infernurilor. Era
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zeu selbatic şi fără milă ; nici o rugăciune nu '] putea induioșa. Locuinţa 

lui era sub pământ; uşile, tot-d'a-una deschise pentru cei cari intră, 

sunt inchise pentru cei cari vor să -ieasă ; grozavul Cerber cu trei ca- 

pete le păzeşte. Ca să ajungi trebuia să treci apele, negre și posomo- 

rite ale Siyxului pe barca. lui Charon. Hades stă pe un tron alăturea 

cu soția sa Persefone şi e ajutat de cătră trei judecători : Minos, Eac şi 

Rhadamante. 

b) Divinităţi secundare. Nu erau numărate pintre zeii din 0- 

lymp, de sigur pentru că numărul doi-spre-zece era un număr com- 

plect, dar erau tot puternice. Cele mai insemnate erau : 

1. Hestia (Vesta), vechia divinitate a locului, onorată in fie care 

casă şi in TI6 care templu ; la Delfi, altarul ei era focarul comun al Helle- 

nilor ; de acolo se aprindea din nou focul in temple când se stîngea. 

2. Dionysos (Bachus), cel mai tânăr dintre zeii grecești, dar nu 

cel mai părții important. Cultul seu adus din Tracia in Beoţia s'a im- 

prăştiat in toată Grecia. Este zeul vinului și e vecinie incunjurat de 

zeități câmpeneșşti> Serbătorile lui sunt sgomotoase. Cele mai celebre 

erau cele din Atena. Preutesele lui se numiau Bacchante. 

c) Servitori ai Zeilor şi Musele. 
Themis personifică Legea ; Oarele; Graţiile: Iris; Ganymede, 

paharnicul curţii cereşti; Hebe, care'l ajută ; cele nouă Muse, ado- 

rate pe Helicon, fiicele lui Zeus şi a Mmnemosynei, zeița memoriei: 

Clio (Istoria), Euterpe (Musica), . Thalia (Comedia), Melpomena (Ira- 

gedia), 7 erpsichora: “(Danţul), Erato (Poesia pasionată), Polymnia 

(Poesia Iyrică), Urania (Astronomia) ; şi in fine, cea mai puternică și 

cea mai augustă dintre toate, Calliope, zeița poesiei epice, a eloquen- 

ței şi a științei. 

d) Divinităţi cereşti : Helios (Soarele) şi fiul seu Faeton; Eos, 

Aurora cu degetele de rasă ; Selene (Luna). Geniurile focului : „Prome- | 

teu, Cabirii. „Geniurile uraganelor și ale vinturilor: 77 ypheu, zeu Gu teri- i 

bil inarmat cu o sută de capete de şerpi; Boreu, vintul « de nord; No- 

tos, Huros si Zephyros,. vîntuzile de sud, est şi vest. 

“SDivinităţi ale mărei. Nereu, bătrânul mărei, liniştea Oceanului ; 

cele cinci-zeci de fete ale sale, Nereidele ; Proteu, zeu cu mii de forme 

care spune viitorul ; Zriton. 

f) Divinităţile riurilor, pământului şi câmpurilor : Tethys care 

prin unirea sa cu Oceanul a dat naştere la trei mii de fluvii și la trei 
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mii de Nimfe. Aceste locuiesc in păduri și pe la isvoarele fluviilor. Ele 
se impart in Naiade (apele de ploaie și de isvoare), Oreade (nimfele 
munților), Dryade. (ale pădurilor de stejar), Hamadryade (care sunt una 
cu stejarii și mor când moare arborul). 

Dintre divinităţile pământului cea mai insemnată era Rhea-Cy- 
bela, zeița piscurilor muntoase. În jurul lui Bacchus erau : Satirii un 
tel de zei distrămaţi, cu picioare de țap; Silene tot d'a una bat, că- 
lare pe un măgar; Pan, zeul păstor, zeul naţional al Arcadiei, dar și 

răutăcios. 

3) Divinităţile care presidă la viaţa omenească. Ilithya (zeita naş- 
terilor) ; Asclepios, fiul lui Apollon, zeul sănătăţii ; cele trei Parce, fii- 
cele nopții : Clotho, Lachesis şi Atropos, care esecută hotăririle des- 
tinului și taie firul vieţii omeneşti ; Nemesis, care personifică resbu- 
narea zeilor, geloși de fericirea oamenilor. *) 

h) Divinităţile infernale. Thanatos şi Huypnos; Erinnyile, zei- 
tăți resbunătoare, însărcinate a face să se respecteze legile care gu- 
vernează lumea. Neimpăcate, cu ochiul aprins, cu mânile inarmate de 
serpi, ele urmăresc pe ucigaș. S'au ficsat in Attica şi au primit a lua 
numele de Pumenide (bine-voitoare).: 

il, Legende velative la Oameni. A 

La inceput zeii au făcut rasa de aur, oameni buni, perfecţi și 
tericiţi, cari se hrăniau cu productele pământului, buculându-se de re- 

paos și liniște ca și zeii. Nu erau supuși la boală şi bătrândţă, şi moartea 

lor părea un somn dulce. După ei au făcut zeii rasa de argint, inferioară 

celei de aur şi in fisic și in calitățile morale. Erau fără, credință și fără 

lege, rei unii cătră alţii, plini de dispreț cătră zeii nemunitori, refu- 
sându-li cultul și sacrificiul. Zeus i-a ingropat in pământ. Pe urmă 
Zeus a făcut rasa de aramă, oameni foarte puternici şi cu un suflet 
tare ca şi diamantul. Ei nu semanau nici nu puneau mâna pe pâne. 

  

  

%*) «Aceasta trebuia să fie, pentru că cei rei nu mor ; din con- 
tra, zeii au mare grijă de ei; pe inşelători, pe sceleraţi, ei i aduc 
cu plăcere din infernuri ; dar pe omul drept și virtuos, ei 7] aruncă 
in infern de sigur. Ce trebuie să gândesc despre toate aceste, și cum 
am să găsesc că e bine? Aș voi să laud ceia ce fac zeii, şi găsesc că 
zeii sunt nedrepţi.» (Sofocle, Philoctet).
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Armele, casele, instrumentele lor, erau toate de aramă. Li s'au ucis 

unii pe alții şi rasa lor s'a stins şi s'a pogorit in- Hades fără să aibă 

drepturile celor mai "nainte de ei. In fine Zeus a făcut rasa a patra, 

mult mai dreaptă şi mai bună de cât, cea precedentă. Aceștia au fost 

Eroii sau semi-zeii. Dar şi această ge erațiune strălucită s'a stins. U- 

nia au pierit in resboaie, alţii au trecuţ into stare mai fericită in in- 

sulele Preafericiţilor. Aici trăiesc in pate sub guvernarea, lui Kronos, 

recoltând de trei ori pe an fructele pe dare le produce pământul, fără 

să mai fie nevoie de muncă. Rasa a cintia, care succede eroilor, este 

o rasă de fier: oameni rei,. neonești, nedrepti, nemulțemitori, sperjuri. 

Ea este condemnată să sevârsască crime, Fă aibă eriji, să sufere mul- 

time de rele. Ast-fel descrie Hesod inceputuțile neamului omenesc. Ast- 

fel omul se lega de zeii cari lau creat. Ceilintăi oameni se prefăceau 

in geniuri bine-făcătoare. | 

După o altă legendă, omul a fost creat| de cătră titanul Prome- 

ieu, *) care l'a făcut din pământul negru al Arcadiei, și Pa, insuflețit 

furând din cer focul sacru. Pentru că a inzestrat pe om cu inteligenţa 

şi pentru că a amăgit pe Zeus făcându'l să aleagă oasele victimelor, 

pe care le invălise in grăsime, lăsând carnea oamenilor, Prometeu a 

fost condemnat. EI a fost țintuit pe o stâncă din muntele Caucas, iar 

un vultur i rodea inima. Bine-făcătorul omenirei a suferit chinuri gro- 

zave pănă ce a fost scăpat de cătră Hercule (Herkcles), care a ucis pe 

vuliur, a tăiat o pădure intreagă și a ars pe nenorotitul titan. **) După 
S 

   

    

=) Şi pe ştiinţa atât de variată, divinațiunea, tot eu am fun- 
dat'o. Eu cel intăiu am deosebit, pintre visuri, visiunile care au să se 

impliniască ; eu am esplicat prevestirile pe care nu puteau de feliu să 

le priceapă oamenii. Intâlniri întimplătoare in călătorie, sbor al pase- 

„rilor de pradă, pe toate le am definit cu limpezime; eu am spus 

care, paseri sunt de un augur favorabil sau sinistru ; eu am aratat o- 

piceiurile deosebitelor lor rase, urele dintre dinsele, prietiniile, intru- 

nirile lor ; in fine eu am aratat feliul de lucire, coloarea care plăcea 

zeilor şi măruntaiele victimelor, şi nuantele de frumusetă a fierei și 

a maiului. Eu am pus să se ardă pe foc, intr'un invăliş. de grăsime, 

buturile, rărunchii victimei, povăţuind pe muritori pe drumul unei 

arte intunecoase, şi făcându-i să simță, semnele flacărei, odinioară ne- 

esplicate ! (Eschyle, Prometh. înlănț.) 
*:) «Cum sa suit pe tronul părintesc, el impării recompense 

la, zei: fie-care 'şi avu partea sa; şi puterea stăpânului se intăria. Dar 

el nu ținu nici o socoteală de nenorociţii muritori. Ba incă făcu pla-
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pedepsirea lui Prometeu, Zeus şi a resbunat şi asupra oamenilor. Din 
ordinul seu, Vulcan făcu o fată foarte frumoasă ; Minerva o inbrăcă ; 
Venus şi Graţiile o impodobiră cu frumuseţă şi cu graţie feriecă- 
toare iar Mercur "i inspiră vielenia şi perfidia. In lipsa lui Prometeu, 
tinăra Pandora fu primită intre oămeni. Ea deschise vasul in care 
erau toate bunurile. De atunci sau inprăştiet asupra oamenilor toate 
relele şi nefericirile. Din toate bunurile cerești, numai Speranţa a re- 
mas inchisă în vas; ea singură mai alină suferințile muritorilor. 

We af Oamenii ajungeau din ce în ce mai răi. Atunci Zeus trimise 
niște ploi teribile care au acoperit cu apă toată Grecia. Din acest po-: 
top a scăpat numai Deucalion, fiiul lui Prometeu; cu soția sa Pirrha. 
Ei și au găsit adăpost pe muntele Parnas, Pronketeu i invățase mai 
dinainte să-şi construiască o corabie. Dar in curind lui Zeus i a pă- 
rut rău de distrugerea neamului omenesc. EI se plbcă la rugăciuneă lui 
Deucalion şi permise ca să se impoporeze din nou pământul. EI li ordonă 
să plece inainte aruncând pietre pe de asupra capetelor lor. Din pie- 
trele aruncate de cătră Deucalion se năşteau barbăti ; femei din cele 
aruncate de cătră Pirrha. Aşa s'a impoporât lumea din nou. „Deuca- 
lion recunoscător aduse un sacrificiu și ridică, in 'Țesalia, altare ce- 
lor doi-spre-zece zei din Olymp. E 

Deucalion avu doi fii : Hellen şi Amliction. Hdllen avu trei fii: 
Doros, Xuthos şi Aeolos. Acesta domni in Tesalia, |Xuthos in Pelo- 
pones, iar Doros pe lingă istmul de Corint. Din Xuthos s'au născut 
Achaeos și Ion. Așa esplicau Grecii impărtirea lor in patru seminţii 
deosebite : Foheni, Achei, Ionieni şi. Dorieni. 

Legenda lui Deucalion arata dar Grecilor că ei shnt. din acelaş 
părinte comun, cu toată deosebirea de limbă ; că ei se trag din zei, 
pentru că unia credeau că Hellen era fiu a lui Zeus; 

    

     
  

nul de a nimici toată rasa lor, a produce o rasă nouă. Nimic nus'a 
opus voinței sale ; nimic, afară de mine: numai eu am avut acest cu- 

- ra). Fără sprijinul meu, muritorii, sdrobiţi de trăsnet, ar fi fost inghi- 
țiţi în fundul infernurilor. Eată pentru ce sufăr greutatea nenorocirilor 
pe care le vedeţi : chin grozav pentru mine ; priveliște deplorabilă pen- 
tru voi ! eu am avut milă de oameni ; el, nu m'a crezut vrednic de mi- 
li.» (Esehyle, Promerh. înlănț.) |
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aceia puneau ei lă inceputul istoriei lor pe Eroi. Aceştia erau nişte 

oameni cu totul. superiori celor alți prin virtute, inţelepciune ori prin 

calitățile fisice. Născuţi din impreunareh zeilor ori zeiţelor cu muritori, 

ei sunt intemeitorii deosebitelor state grecești şi, după moarte, sunt 

adoraţi ca Semi-zei, remâind de a pururea protectorii cetăților inte- 

meiate, mijlocitori intre urmașii lor şi divinităţile din Olymp. Pentru 

aceasta legendele se continuă şi in toată |perioada numită FEroică. 

a) Cele mai vechi legende eroice să găsesc la Argos şiincep cu“ 

regele Inachos fiul lui Okeanos. Unul din| succesorii sei a fost Argos, 

fiul lui Zeus. şi al Niobei. Din această familie a ieșit celebra Io, trans- . 

formată in vacă cătră Zeus, care voia să 6 scape de ura Junonei. Su- 

parată de un tăun, lo rătăci fără repaos şi! mâncare prin toată lumea. - 

Ea apucă spre nord, străbătu toată Grecia] Epirul şi Ilyria, trecu 

muntele Emus, trecu înnot Bosforul Traciei, jcutrieră toată Asia şi a- 

junse pănă in Egipt, unde Zeus i perinise in |sfârșit să 'şi iea din nou 

forma sa anterioară. Mulţi ani după aceia a “l la Argos Danaos, fra-: 

      

tele lui Aegyptos, cari se trăgeau din fiul lugarei Io. Acesta avea 

cinci-zeci de fete. Fiind că nu voia să le mărițe după cei cinci-zeci 

de băieți ai fratelui seu, el fugi la Argos. Fratâle şi nepoţii sei 7] ur- 

măriră şi aice. Căsătoria se făcu : dar, in timpul nopţii, fiicele lui 

Danaos uciseră pe barbaţii lor, afară de una care crută pe barbatul 

seu Lynceu. Danaos ajunge rege la Argos și delaceia Grecii au fost 

numiţi şi Danai. Akrisios nepotul lui Lynceu avu o fiică Danae. Un 

oracol i făcu cunoscut că va fi ucis de cătră fiul acesteia. EI o inchise 

intr'o cameră de aramă sub pământ. Dar Zeus intră pe acoperemânt 

in forma unei ploi de aur, și Danae născu pe Perseu. Atunii Akri- 

sios puse pe mamă și pe fiu intrun cufăr şi li dădu drumul pe ma- 

rea. Regele din insula Seris prinse cufărul şi-i scăpă de moarte. Per- 

seu ajunse un viteaz de frunte. Intre alte fapte salute el ucise pe 

(torgona Medusa şi scăpă pe Andromeda, care era) să fie mâncată de 

un monstru. Întors in patrie, el se impăcă cu Akrisios, dar '] ucise din 

greșală la niște jocuri. Mustrat de conștiință, el făcu un schimb cu re- 

gele din 'Tirynt. EI zidi in apropiere cetatea Mycena cu ajutorul Cy- 

clopilor din Lycia. 

_Alemene, nepoata lui Perseu, fu măritată cu Amfitrion. Dar Zeus 

o amăgi luând figura barbatului seu şi asttel ea născu pe Hercule. Când 

era să se nască copilul, Zeus se lăudă in adunarea zeilor că in acea zi 

2
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are să se nască un copil care va domni asupră vecinilor sei. Junona ] făcu 
să intăriască această vorbă cu jurământ. Aţunci ea se repezi la Argos 
si făcu pe soția regelui Sthenelos să nască inainte de vreme. De aice a 
urmat că Hercule, de și foarte puternic şi favorit a lui Zeus, a trebuit 
să fie supus şi să facă tot ceia ce "i va porunci | Eurystheu, fiul lui 
Sthenelos. Foarte voinic, bine-făcător al omenirei, el cutrieră uscatul 
și mările, ucigând monștrii cari băgau groaza, in lume ; bun inse şi 
blând cătră cei slabi şi nenorociţi. Dar eroul atot puternic, „care aa- 
jutat pe Zeus să scape de Titani; care a ucis mistrețul din Erymante, 
paserile de la lacul Stymfal ; care a curățit grajdurile lui Augias ; care a fost in stare să lege pe Cerber pentru ca să scape din infern pe 
eseu ; care a strins in puternicile sale brațe pe iAnteu, fiul pământu- 
lui ; care a ucis pe muntele Aventin pe teribilul Cacus care vărsa foc 
din gură ; %) a căzut şi el sub puterea unei femei. slabe in Lydia, şi 
a tors lână, in timp de un an, la picioarele Omfalei. El a luat in in- soțire pe Dejanira. Aceasta temându-se de frumoasa Iole, a trimis bar- 
batului seu o tunică. Cum s'a imbrăcat cu ea, efoul a simțit dureri cum- 
plite. %*) Atunci el s'a suiţ pe Oeta, unde Pean, tatăl lui Filoctete, 

  

*) Alte fapte a lui Hercule. «Mai intăi a curăţit pădurea lui Zeus de leul care o locuia (leul din Nemca), se impodobi cu pielea lui și acoperi blondul seu păr cu capul monstrului. Răni cu arcul seu uci- gător selbatica rasă a Centaurilor, locuiţori ai munților şi i străpunse cu săgețile sale aripate... Căprioara cu coarnele aurite și cu părul cu pete, spaima plugarilor, căzu de asemine sub loviturile lui Hercule... Pe urmă se sui pe car şi inblânzi caii lui Diomede : el supuse la friu acele iepe furioase şi pănă atunci neimblânzite, care in ieslele lor o- mucide se hrăniau cu membre omeneşti... apoi veni la grădinile Hes- periei, cătră nimfele cu cânturi armonioase, ca să culeagă mărul de aur pe ramura incărcată de fructe, ucigând pe balaurul roș ca para focului care păzia trunchiul, de care nu se putea apropia: nimine, in- colătăcindu-se in jurul lui. EI pătrunse in locurile neumblate ale mă- rei nemărginite, pentru a asigura muritorilor o navigare liniştită. Apoi inaintându-se spre locuința lui Atlas, el puse mânile in mijlocul  bol- tei cerești, și puterea lui neinvinsă sprijini locuinţa instelată a zeilor. Il se inaintă pintre valurile Euxinului in contra armatei Amazoanelor, care călăriau mândri cursieri, lângă lacul Maeotis care primeşte mai multe fluvii in sinul seu... cu flacâra in mână, el nimici hydra din Lerna cu o miie de capele, acel flagel distrugător, şi impregnă cu veninul ei sâgețile cu care sirăpunse pe păstorul din Erythia, care a- vea un triplu corp.» (Euripide, Hercule /urios). *%*) «Hercule, după ce a imbracat'o, cum i trimisese 'Şi res- puns, junghie doi-spre zece tauri de frunte, partea cea mai insem-
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i-a făcut un rug şi la ars. Drept mulţemită, el i lăsă arcul și sâge- 

țile sale care nu dădeau greş, şi fiul. lui Zeus luă loc in Olymp. După 

moartea lui Hercule, fiii sei, alungaţi din Pelopones, găsiră un adăpost 

in Attica. Eurystheu i urmări şi aice. Dar fu ucis impreună cu [iii sei. 

Atunci Heraclizii plecară spre Pelopones ca să iea moştenirea părin- 

lilor lor. Hyllos, fiul lui Hercule, propuse -ca să se decidă totul prin 

o luptă intre doi, eu condiţiune că dacă va îi invins să renunțe la 

moştenirea, părintească pe timp de trei generaţiuni. El fu ucis şi He- 

raclizii au părăsit patria lor. Ei se retraseră, in Dorida, de unde sau 

intors la espirarea terminului. | 

b) Asupra lui Aeolos şi 'a urntaşilor sei erau de asemine o mul- 

time de legende. El a domnit in Tesalia şi a avut şepte fii şi cinci 

fete. Mai in toate legendele aceste este amestecat zeul Poseidon și Eo- 

lizii se deosebesc, in genere, prin o niândrie nesuferită care i face, de 

multe ori, să se egaleze cu zeii. Cei nai insemnaţi dintre urmaşii lui 

Aeolos au fost următorii. Salmoneu, fiul seu, care luase numele :de 

Zeus, imita tunetul şi iulgerile mergând. cu căldări de aramă atârnate 

de car şi aruncând torţii spre cer; ceia: ce a făcut pe Zeus să | trăs- 

niască şi să cufunde in pământ. cetatea fundată de cătră el. Neleu, care 

s'a așezat in Pelopones și a fundat regatul din Pylos. Nepotul aces- 

tuia, Melamp, care cunoştea glasul animalelor şi al paserilor. Peri- 

klymenos, fiu a lui Neleu, care capatase de la Poseidon, părintele a- 

cestei rase, puterea de a se transforma după voie in pasere,. animal, 

reptilă, sau insectă. Nestor care in tinereța sa a fost foarte viteaz. E] a 

ajutat pe Lapiţi in lupta in contra Centaurilor, a fost tovarâşul lui Te- 

seu și a altor eroi, şi, ajuns la bătrânetă, a fost de un folos nepre- 

tuit in resboiul Troiei. Urmaşul lui Nestor Melanthos a părăsit Pylos, 

când cu intoarcerea Heraclizilor, şi a venit la Atena, unde a ajuns 

  

  

nată din pradă ; luase in totul o sută de animale de: diferiie specii. 

La inceput, nefericitul, mândru de haina sa strălucită, adresa cu bu- 

curie rugăciunile sale zeilor; dar, când flacâra sacrificiului măreț, mă- 

rită prin sânge şi prin lemnul rişinos, a sbucnit, sudoarea se imprăștie 

pe corpul seu ; tunica se leagă, se lipește de membrele sale, şi, ca in- 

ro statuă, i desenează intreg conturul ; oasele lui sunt agitate de con- 

vulsiuni sfăşietoare. Nime nu indrăznia să se apropie, căci el se sbu- 

ciuma pe pământ şi se ridica, strigând, urlând, şi prin prejur resunau 

stâncele şi munţii prăpăstioşi ai Locrilor şi promuntoriile Eubeei....» 
> 

(Sotocle, 'rachinienile).
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rege. Fiul seu Codrus a fost ultimul rege al acestei cetăţi. Dintre Eo- 
lizii remaşi in Tesalia vom număra pe Admete care a putut injuga la 
un car un leu și un mistreţ și a luat astfel in căsătorie pe frumoasa 
Alceste. Apollon care fusese sclav la Admete, drept mulțemită pentru 
că lusese bine tractat, căpătă favoarea ca stăpânul seu să scape de 
moarte, dacă se va găsi o persoană care să Tnoară in locul lui. Toţi 
au refusat, afară de Alceste. Dar spre. norocirea ei, tocmai când şi 
a dat duhul, Hercule a venit să li ceară ospitajitate, Aflând de moar- 
tea Alcestei, el s'a luat după Moartea care luase sufletul şi a silit'o 
să invieze pe devotata soţie a oaspelui seu. Dari dintre toate legendele - 
relative la Eolizi, cea mai insemnată este kspedițiunea Argonauţilor. 
Oracolul spusese regelui Pelias să se feriască de omul care va veni 
inaintea sa cu un sandal in picioare. Intro zi pă când el celebra un 
sacrificiu, veni inaintea sa nepotul seu Jason numai cu un sandal, pen- 
tru că pierduse pe celalt trecând un rîu. Atunci el i ordonă să aducă 
din Colchida lâna de aur, pe care Frixus o hărăzișe regelui de acolo. 
La intoarcerea din această espeditiune, Medea, soția lui Jason, amăgi 
„pe fetele lui Pelias să taie bucăţi pe părintele lor și să "1 fiarbă in- 
tr'o caldare pentru ca ea să '] facă tânăr. In adevăr făcuse inaintea 
lor esperienta cu un berbece bătrân. Ea era vestită vrăjitoare. In loc 
de a'l scoate tânăr, ea dădu semnalul pus la cale cu Jason şi acesta, 
cuprinse- lolkos. In curând inse "1 lăsă fiului lui Pelias şi el se retrase 
la Corint. Aci trăi el-cu Medea timp de zece ani. Când inse Jason voi 
să iea in căsătorie pe fiica regelui din Corint, Medea tțimise miresei o 
tunică otrăvită, care o ucise impreună cu părintele ei. Sisif un alt fiu 
a lui Aeolos era vestit prin viclenia și inşălăciunile sală. EI inchisese 
istmul de Corint şi ncidea pe cei cari treceau pe aice, tostogolind a- 
supra. lor stânci din munți. Intrecea in hotii chiar şi pei cel mai de 
frunte hoț, pe Autolikos, fiul dui Hermes. A fost condemnat de cătră 
Zeus la chinuri vecinice în infern. *) Nepotul lui Sisif, „Bellerofon, a 
  

*) «Ochii mei văd pe 'Tanital, intrat pănă la bărbie in valurile 
unui lac in care el sufere suferinți teribile. Chinuit de sete, lui nui 
este permis a ua cu ce să'şi o astimpere. Indată ce bătrânul se pleacă 
ca să bea, unda fuge de o dată și se face nevăzută ; nu mai e sub picioarele sale de cât un pământ negru, secat de cătră zei. Cu toate a- 
ceste, arbori cu funzi superbe fac, să atârne, pănă pe capul seu, pere, 
mere. smochine dulci şi verzi masline. Cum intinde bătrânul mânile 
ca să le apuce, vântul le ridică pănă la nourii intunecați.
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fost de asemine foarte insemnat. Tinereia și frumuseța lui a făcut pe 

soția lui Proetos, regele din Argos, ca să '] indrăgiască. Văzind că Bel- 

leroion nici nu se uită la ea, regina stărui pe lângă barbatul seu ca 

să 7] omoare. Acesta inse refusă dar "I trimise la ginerele seu, regele 

Lyciei, dându-i nişte tăblițe in care se spunea să "1 omoare. Bellerofon, 

fu insărcinat să atace pe monstrul. Chimera, să lupte in.contra res- 

boinicilor Solymi și in contra Amazoanelor. Pe când se intorcea vic: 

torios din aceste espediţiuni, el fu atacat de cătră cei mai resboinici 

dintre Lycieni : toți au fost uciși. Atunci fegele ”1 recunoscu ca fiu-de 

zeu şi "i dădu pe fiica sa in căsătorie, Fiii sei Glaucos şi Sarpedon 

s'au luptat in contra Grecilor in resboiul Troiei. In familia lui. Athae 

mas, un alt fiu a lui Aeolos, sunt de asemine multe legende. Acesta 

luase in căsătorie pe zeița Nefele; de la tare avu doi fii: Frixus și 

Helle ; dar curînd se disgustă de zeiță şi luă in căsătorie pe Ino, fiica 

lui Cadmos. Aceasta uria de moarte pe fiii! sei vitrigi. Ca să'şi. res- 

bune asupra lor, ea sfătui pe temeile din țără să coacă grăunțile care 

erau să se samene. De aice a urmati o lipsă mare. Când Athamas in- 

trebă oracolul, i se respunse, prin punerea la cale a reginei, că pă- 

mântul va deveni din nou roditor numai când Frixus va fi sacrificat 

lui Zeus. Mama lui inse ?] scăpă de moarte trimiţindu-i “an . berbece 

cu lâna de aur, pe care incălică el şi sora sa Helle. PBerbecele sbură 

peste marea. Helle căzu in apă și se inecă (Hellespontul). Frixus inse 

ajunse in Colchida, sacrifică berbecul. şi spinzură lâna de aur in 

dumbrava sacră a lui Marte. Dintre urmaşii fetelor lui Aeolos cel mai 

insemnat a fost Meleagru, vestit. prin espediţia in contra mistreţului 

din Kalydon. Acesta fu trimis de cătră Diana, pentru că regele uitase 

să-i aducă şi ei sacrificii. Era foarte puternic, desrădăcina arborii . şi 

nimicia toate fructele. Eroul l'a ucis ; el a invins :mai pe urmă pe Cu- 

reţi cari atacau. pe Etolieni. Alţi eroi însemnați au mai fost Tydeu şi 

fiul seu Diomede. 
  

Văd de asemine și pe Sisyf, chinuit de suferinţi teribile: el ri- 

dică cu amândouă mânile o stâncă enormă şi o rostogolește cu mare 

necaz pănă in virful unui munte ; când e aproape de a, atinge crește- 

tul, Cratais o impinge inapoi, şi face să cadă stânca pănă pe câmpie. 

De odată, el 'şi incordează mușchii şi reincepe munca ; sudoarea i 

curge peste tot corpul, și pulberea se ridică de asupra corpului seu», 

(Homer, Odysea, XI).
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c) Pelopizii. «Pintre vechiele genealogii legendare, nu era nici una 
care să figureze cu mai multă strălucire, sau care să cuprindă in- 
tr'un grad mai inalt pateticul și interesul poetic ca legenda Pelopizilor. 
Tanial, Pelops, Atreu și Thyeste,. Agamemnon şi Menelau, Egist, He- 
lena și Clytemnestra, Oreste, Electra și Hermiona. Fie care din aceste 

„caractere e o stea de prima mărime in emisfera greacă ; fie care nu- 
me ni'dă ideia vre unui roman interesant sau a unei tragedii sfășie- 

„toare : blestemul, care pângăreşte familia de la inceput chiar, dă lovi- 
turi imulțite fie-cărei generațiuni succesive.» Pelopizii sunt infățişaţi 
in legenda greacă ca superiori tutulor celor alţi regi, prin bogăție, cu- 
raj şi talente. Sceptrul lui Pelops e pogorât din cer. Făcut de cătră 
Vulcan, sceptrul a fost dat lui Zeus şi acesta, prin Mercur, Pa dat lui 
Pelops. Bogăţiile Pelopizilor ajunseseră proverbiale in lumea grecească. 
Tantal care trăia lângă muntele Sipyl in Lydia avu doi fii: Pelops și 
Niobe. Avea posesiuni nemărginite și era mult mai fericit de cât se 
cuvine unui muritor : zeii ”] poltiau la banchete și nu se injosiau a fi 
găzduiţi de cătră el. Inbătat de atâta prosperitate, el comise o crimă 
foarte mare : fură ambrosie și nectar de la masa zeilor Şi spuse oa- 
menilor -secretele lor ; ucise pe fiul seu și "| servi zeilor la un ospăț. 
Zeii cuprinși de groază inviară pe copil, iar pe 'Tantal "1 supuseră la 
munci cumplite in iad. Niobe, măritată cu Amfion, era mândră de co- 
piii sei : avea șepte băieți şi şepte fete. Prietină cu Latona, mama lui 
Apollon şi a Dianei, ea 'şi permise să 'și rîdă de zeița care avea nu- 
mai doi fii. Aceştia uciseră pe toți copii Niobei, care muri de scârbă 
şi fu schimbată intr'o stâncă, de piatră. Venit in Europa, Pelops in- 
trecu in luptă cu carul pe regele din Pisa, pentru că Poseidon i dă- 
duse un car de aur și cai cu aripi ; luă in căsătorie pe Hippodameia, 
fiica regelui, și ucise pe conducătorul Myrtilos, fiu a lui Mercur. Pen- 
tru aceasta zeul avea să'şi resbune in viitor. De la el intreaga penin- 
sulă luă numele de Pelopones, și aceasta din pricina bogățiilor mari, 
pe care le adusese el din Lydia. Atreu, fiul lui Pelops, se făcu că se 
impăcă, cu tratele seu Thyeste, cu care era in mare dușmănie. La un 
banchet dat cu această ocasiune, el servi bucate făcute din fiul lui 
Thyeste, pe care nefericitul părinte le mâncă fără să bănuiască crima. 
Agamemnon și Menelau sunt causa resboiului “Troian. 

d) Legende din Laconia. Regele autochton Lelex a avut fiu pe 
Eurotas, a căruia fiică Sparta a luat in căsătorie pe Lacedemon, fiul
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lui Zeus. Unul din urmaşii sei, Tyndar, au avut fii pe Castor şi pe 

Clitemnestra ; pe când Polluz şi Helena erau făcuţi de cătră soţia sa 

Leda cu Zeus. Castor şi Pollux sunt vestiți prin iubirea, lor frățască 

şi prin "naltele lor calităţi corporale. Ei au luat parte la espediţia Ar- 

gonauților ; au scos din robie pe sora lor Helena răpită de cătră Teseu ; 

sau luptat cu Ida și cu Lynceu, care avea o privire așa, de pătrunzetoare 

că, de pe muntele | Tayget, vedea tot Peloponesul. La moartea, lor, 

Zeus voia să acorde nemurirea lui Pollux. Acesta inse o refusă fiind 

că nu voia a se despării de fratele seu. Zeus li acordă ca să fie ne- 

muritori pe rînd. Mai pe urmă, sub numele de .Dioscuri, Castor şi 

Pollux au fost trecuţi in numărul zeilor, protectori mai cu samă ai 

marinarilor. 

e) Genealogia din Arcadia se incepea cu Pelasgos al căruia fiu 

Lykaon avea cinci-zeci de fii, cei mai nelegiuiţi şi mai rei dintre oa- 

meni. Ca să se convingă de nelegiuirile lor, Zeus veni la ei schimbat 

la faţă. Ei uciseră un copil şi i "l serviră la masă; dar zeul resturnă 

masa si, cu trăsnetul seu, ucise pe Liykaon și pe toți fiii sei, afară de 

cel mai mic, pe care ”] cruță după stăruința, zeiței Gaea. Altă legendă 

spunea că Lykaon ar fi fost prefăcut in lup. Sub regele Arkas, Trip- 

tolem a invățat pe Arcadieni cele intăi inceputuri de agricultură, meş- 

teşugul de a face pâne, a toarce și a țese. Nepotul seu luă in căsăto- 

rie pe Coronis care lusese iubită de:cătră Apollon. Necredincioasa a- 

mantă fu ucisă de cătră Diana, dar Apollon seăpă pe copilul care era 

aproape să se nască. Crescut de cătră Chiron și inzestrat cu o ințe- 

lepciune supra umană, tânărul Fsculap (Asklepios) a ajuns să cunoască 

puterile plantelor și fu un chirurg şi medic, cum nu se mai văzuse pănă 

atuncea. El nu numai că indrepta pe bolnavi, pe răniți şi pe oamenii 

aproape să moară, dar putea, invie pe morți. Zeus se temea ca nu cum- 

va oamenii să ajungă a nu mai avea nevoie de zei. El trăsni pe 

Esculap și *] omori. Apollon mâniat ucise pe Cyclopii cari fabricaseră 

irăsnetul ; pentru această faptă, Zeus era să “| osîndiască la Tartar ; 

Lătone inse ?] induplecă a '] pedepsi cu o servitute timpurală la Admete, 

Esculap fu adorat ca Zeu. Fiii sei, Machaon și Podalir, sunt medicii 

Grecilor in resboiul 'Troiei. Familia Asclepiazilor pretindea că. se tra- 

ge din Esculap și toți medicii, intre cari Hippocrat şi Ctesias, se ziceau 

urmași ai lui. , 

f) Dintre legendele urmașilor lui Aeacos cea mai insemnată este
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acea relativă la Peleu care a luat in: căsătorie pe zeița mărei, Thetis, 
iubită cu pasiune de cătră Zeus și de cătră Poseidon. Ajutat de Chi- 
ron, Peleu puse mâna pe zeiță. Toţi zeii au asistat la acea nuntă mi- 
nunată şi i aduseră presente mărete; „Apollon cântă acompaniindu-se 
cu lira ; Poseidon dădu mirelui doi cai nemuritori și Chiron i dărui 
o lance infricoşată, tăiată de pe muntele Pelion. Alt nepot a lui Aea- 
cos a fost Ajax a căruia fapte vitejeşti inaintea "Troiei au fost in-: 
trecute numai de cătră Achille; Zeucros a fost silit de cătră părin- 
tele seu să se espatrieze pentru că s'a intors de la Troia fără Ajax. 

2) Legende Atice. Erechieu, fiul Pământului, orescut de cătră 
Pallas Athene, este cel mai vechiu nume din legendele Ateniene ; dar 
cu timpul, Cecrops a ajuns a fi pus chiar mai sus de cât Erechteu. 
Pe timpul lui s'a intâmplat disputa intre Athene şi Poseidon. de la, stă- 
pânirea, asupra Acropolei. Poseidon lovi stânca cu tridentul seu și in- 
zestră cetatea cu un isvor inbielşugat ; Athene plântă un maslin. Cei 
doi-spre-zece zei hotăriră, după mărturia lui Cecrops, că e mai pre- 
țios darul zeiței ; de aceia ea remase protectoarea Atenei. Sub regele 
Pandion veniră in Attica Dionysos și Demeter. Egeu fiul lui Pandion 
a fost părintele lui eseu, eroul Atticei. La vrista de șese-spre-zece 
ani era așa de voinic că a ridicat o stâncă foarte mare sub care 
ascunsese părintele seu sandalele și sabia sa. Ca şi Hercule avea in 
mână o măciucă pe care v luase de la uriasul din Epidaur Periphe- 
tes. FI curăți Grecia de hoţi. Intre aceştia cei mai grozavi erau : Sin- 
nis care stătea la istmul de Corint, apleca virfurile celor mai inalti 
brazi şi punea pe călători să facă tot așa. Mulţi erau svirliţi in aer. 
Seiron stătea la, goltul Saronic şi arunca in marea pe cei cari tre- 
ceau pe acolo; Geryon la Eleusis i provoca la luptă. şi omoria pe cei 
pe care i intrecea ; Procust, pe malul Cefisului, i poftia să se odih- 
niască pe un pat. De erau mai lungi de cât patul el li scurta picioa- 
rele ; dar dacă erau mai scurţi el i intindea cu curele pănă i o0mo- 
ria. *) Teseu a scapat patria sa de scroala de la Krommyon și de tau- 
    

*).  «Teseu hotări să se ducă la Atena pe uscat, macar că dru- mul era plin de tâlhari şi de hoţi. Acel secol produsese oameni foarte ghibaci, foarte iuți și aşa de puternici că nu "ţi vine a crede ; dar, in loc de a intrebuința aceste calităţi naturale pentru ceva onest şi fo- lositor, lor h făcea mare plăcere numai batjocura, şi neruşinarea : şi tot ce trăgeau ei din superioritatea lor erau : indeplinirea tutulor poftelor, apăsarea, distrugerea tutulor cari. cădeau in mânile lor» (Plut. eseu).
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rul de la Maraton ; a luat parte la lupta teribilă intre Lapiţi şi Cen- 

tauri ; s'a pogorit în Infern cu amicul seu nedespărțit Pirithous; a 

luat parte la espediţiunea în contra Amazoanelor și a ucis Minotaurul 

din Creta. Amazoanele erau fiice a lui Ares şi Harmonia. Ele trăiau 

separatie de barbati, intrunindu-se cu ei numai câte-va zile pe an;e- 

rau foarte curagioase și neobosite şi "şi ardeau sinul drept ca să poată 

trage mai bine cu arcul. 'Toţi eroii mari ai. (Greciei s'au luptat in con- 

tra lor. 'Teseu le bătu şi prinse pe regina lor. Ele năvăliră in Attica, 

unde fură din nou sdrobite de cătră 'Teseu. Amintirea acestui eveni- - 

ment s'a păstrat pretutindinea, in lumea greacă. Alungat din Atena, 

'Teseu a fugit la Seyros. Aice lu aruncat in marea de cătră regele. 

Lycomede. | 

h) Legende. Uretene. Minos Și Rhadamante sunt fii a lui Zeus 

şi ai fvuropei, fiica lui Phoenix ; sunt născuţi in Creta. Cel intăiu a 

domnit in Creta şi a fost prietinieu marele Zeus. Amândoi frajii au 

fost numiti, după moarte, judecători in Infern. Fiind că a neglesa a- 

duce intru implinire o promisiune făcută lui Poseidon, acesta inspiră 

soției lui Minos, Pasiphae, o patimă monstruoasă pentru un taur. Din 

acest amor sa născul Minotaurul, jumătate om şi jumătate taur. A- 

cest monstru a fost inchis. intr'o subterană lucrată, din ordinul lui 

Minos, de cătră marele architect Daedalos, fugit din Atena. Minos a 

fost foarte puternic pe marea ; a alungat pe pirații carieni ; a intreprins 

mai multe espediţiuni in contra oraşelor de pe termuri și a impus A- 

ihenei să trimită la nouă ani un tribut de şepte băieți şi șepte fete. 

Acestia erau inchişi in labirintul. din care nu mai puteau ieși și stăşiați. 

de Minotaur. “escu rugă pe părintele seu ca să fie trimis şi el.. Ajuns 

la Knossos el fu iubit de cătră Ariadna, fiica lui Minos. Aceasta i dădu 

o sabie şi un ghiem de aţă. ELintră in labirint ; ucise pe Minotaur 

si apoi, cu ajutorul firului din ghiem, putu ieşi afară, impreună cu 

toti soţii sei. La intoarcere, cl părăsi pe Ariadna la Naxos; se opri la 

Delos, unde aduse un sacrificiu lui Apollon drept mulțemită că i-a. 

scăpat şi plecă spre Atena. Dar de bucurie uită să schimbe pânzele 

cele negre ale corăbici, cum. pusese la cale cu. părintele seu. Acesta 

era vecinic pe malul mărei așteptând. intoarcerea corăbiei. Cum a vă- 

zut tot pânzele negre, el s'a aruncat in marea, ţ Marea Egeă). Acest vas, 

reparat necontenit, a servit în tot, d'auna pentru a se trimite in fie care 

an o ambasadă ca să sacrifice la Delos. Minos a murit urmărind. pe
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Daedalos. După ce i-a zidit Labirintul, regele n'a mai voit să i dea 
drumul pentru ca să nu mai lucreze aiurea. El Pa inchis in labi- 
rint. Dar marele maistru 'și făcu niște aripi pentru sine Și pentru fiul 
seu. Ele erau lipite cu ceară: Daedalos sbură pănă in Sicilia: dar 
fiul seu Icar făcu greșala a sbura prea sus ; ceara se topi și el se ine- 
că in marea: (Marea, Icarică). Minos se luă după el, ajunse in Sicilia 
dar "și găsi. aice moartea. Cretenii sei fundară in Sicilia cetatea Minoa ; alții mai pe urmă se așezară in Italia Sudică, pe când in Creta se 
așezau colonii greceşti. 

i) Legendele Tebei. 'Teba e locul de naștere a lui Dionysos şi Heracles. Agenor, nepotul argienei Io a avut trei fii: Cadmos, Phoenix și Kilix şi o fiică Furopa. Zeus se aprinse de dragoste pentru Europa și luând forma unui taur, o luă in spate şi trecu in Creta. Kilix şi 
Cadmos, trimiși ca să caute pe sora lor, au pierdut nădejdea de a o 
mai găsi şi, fiind că nu se puteau intoarce fără ea, s'au aşezat unul 
in Cilicia și cel alt in Beoţia ; nepotul lor 'Thasos s'a oprit in insula cu acelaş nume. Cadmos veni din Fenicia in Tracia şi din Tracia la Delii 
ca să intrebe oracolul despre sora sa; Zeul i făcu cunoscut să n'o mai 
caute in zadar, ci să se iea după o vacă şi să zidiască o cetate pe locul 
unde se va opri ea. Vaca se opri la 'Teba. Aci era o fântână păzită 
de cătră un balaur cari omoria pe toți cari veniau la apă. Cadmos 
ucise balaurul și, indemnat de cătră Athene, semănă in pământ din- 
(ii animalului. Din acești dinți ieșiră nişte oameni inarmaţi, numiţi 
Sparți, in mijlocul cărora el aruncă pietre. Atunci Sparţii se luară la 

„luptă şi pieriră toţi afară de cinei, După ce s'a spălat de vina aceasta, 
el a luat in căsătorie pe Harmonia, fiica lui Ares și a Afroditei. Toţi 
zeii veniră la Cadmeia, citadela Tebei, cu presente bogate. Cele pa- 
tru fete a lui Cadmos au fost toate vestite. Ino a luat in căsătorie pe 
Athamas. Semele fu iubită de Zeus. Ea avu dorința să vadă pe zeu in “toată strălucirea sa dar corpul omenesc al fecioarei n'a fost in stare 
să sulere presenţa infricoșată a zeului. Ea muri ; dar Zeus i scoase din 
pântece copilul cu care era insărcinată, '] purtă sub coapsa, sa şi "] născu la timp ; apoi "1 prefăcu in ied ca să. '] scape de furia Herei şi 7] dădu 
Nimfelor ca să "1 crească. Acest fiu a fost Dionysos. Autonoe a fost 
mama lui Actaeon, amic al Dianei, dar pedepsit de cătră zeiță pentru 
că a indrăznit să o vadă pe când ea se scălda, şi pentru că pretindea că e mai bun vânător de cât ea. Zeila Va transformat in cerb, şi el a
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fost sfășiat de cătră propriii sei câni. Pentheu, fiul Agavei, s'a opus la 

introducerea, cerenioniilor lui Dionysos. El se duse intr'un munte pe 

când femeile impreună cu Agave, serbau Bacchanalele. Surprins de că- 
tră această trupă in delir, el fu. făcut in bucăţi. Amifion, discipul a lui 
Hermes, fortifică Teba ; el cânta aşa de frumos din liră că pietrele 

singure se așezau și alcătuiau zidul. Cu 'regele Laios, nepot a lui Cad- 

mos, se incep nenorocirile acestei familii. Acestuia, i prezisese oraco- 

lul cum că, va fi ucis de cătră propriul seu fiu. Atunci el 11 luă şi-"] 

expuse pe muntele Citeron.. Aice fu găsit de cătră, păstorii regelui Po- 

lyb de la Corint. Ozdip a crescut la curtea regelui ; dar când sa fă- 

cut mare a aflat că nu e fiu a lui. Atunci el plecă la Delfi ca să 
consulte oracolul. Intrun drum ingust din. munte, el intâlni pe Laios. 
Se incepu o luptă şi regele fu ucis. Pe urmă el scăpă Teba de Sfinx +). 
Drept mulțemită, locuitorii "1 aleseră rege dându-i in căsătorie pe Jo- 
casta, care îi era mamă. Dar in curînd o. mulţime de 'nenorociri ve- 
niră asupra, Tebei.**) Oracolul respunse că zeii pedepsesc cetaiea pen- 
inu că are rege pe un om care a ucis pe tatăl seu și a luat in căsă- 

torie pe mama sa ***). Atunci locasta s'a ucis ; iar Oedip şi a scos 

  

*) Corul. Sfinx aripat, născut din pământ şi din infernala E- 
chidna, tu ai venit, da, tu ai venit contra fiilor lui Cadmus, aducând 
cu tine pustierea și desolarea ; fecioară cu forme neinţelese, monstru 
sângeros, cu aripi furioase şi ghiare răpitoare. De pe locurile scăl- 
date de apele Dirceei, tu ridicai in aer copii mici, in strigăte selbatice, 
deslănțuind asupra patriei lor o Furie funestă. şi dureri sângeroase. La: 
com de sânge a fost zeul care te trimise in contra noastră. Tipetele 
lugubre ale mamelor, vaietele plângătoare ale fecioarelor resunau in 
case ; glasuri dureroase, trist repetate din una in alta, se succedau prin 
cetate. Dar strigătele și gemetele ajungeau asemene vuietului de tunete, 
când fecioara. aripată făcuse să dispară vre un om din cetate. (Euri- 
pide, 'enicienele). 

*) «Căci cetatea, cum vezi tu insuţi, e de multă vreme bătută 
de furtuni, şi nu mai poate ridica capul mai pre sus de valurile care 
o ineacă. Roadele pământului pier in germinii lor; copiii in sinul ma- 
mei lor. O zeitate inarmată cu locuri, ciuma uricioasă, s'a lasat asu- 
pra cetăţii noastre, pustiind și despopulând cetatea lui Cadmos ; negrul 
Pluton se înbogăţeşte cu gemetele şi lacrimile noastre.» (Sofocle, 0e- 
dip Rege). , 

***) O spun dar, acel am pe care "] cauţi tu de multă vreme ; 
acel omoritor a lui Laius, pe care "1 urmăreşti cu amenințările şi cu 
edictele tale, e aici; el trece drept un străin aşezat intre zidurile noas- 
tre ; dar va fi recunoscut in curind ca un copil al Tebei, şi nu se
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ochii. EI părăsi Teba. şi condus de cătră fiica sa: Anhigona *) a umblat 
rătăcind prin lume, pănă ce a murit la Colona in Attica. %*) Fiul seu 
Polynice s'a dus la Adraste regele din Argos; luă in căsătorie pe fiica 
acestuia și i ceru ajutor in contra patriei sale. Atunci sa intâmplat 
espediţia Celor Șepte in conta Tebei. Resboiul se sfîrşi prin o luptă 
intre cei doi fraţi, Eteoclu şi Polynice, in care amândoi au remas 
morţi. *:*) Zece ani după aceasta, urmașii Celor Şepte, Epigonii, in- 
treprinseră un nou resboiu in contra Tebei. Cetatea a fost cuprinsă și 
nime n'a mai remas din familia blestemată a lui Oedip. Cele două im- 
presurări ale Tebei au fost cel mai insemnat eveniment din Grecia 
legendară ; mai puţin insemnat inse de cât resboiul Troiei. i 

  

va bucura de această descoperire ; căci el vede ziua, și va fi orb; e 
bogat și va ajunge sărac ; și va pleca pe pământul străin, cu un bas- 
ton în mână ca să i povăţuiască paşii sei. Va fi dovedit că el e .pă- 
rinte și tot o dată frate al fiilor sei, fiul şi soțul temeiei care l'a năs- 
cut, barbatul mamei sale 'și ucigașul părintelui seu.» (Sofocle, Oedip 
hege). - - | 

*)  <Așa și cu voi copilelor: cei cari erau datori să aibă grija 
ce o aveți voi stau leneși acasă, ca niște fete ; şi voi amândouă in- 
părtășiți in locul lor nefericirile unui părinte nenorocit. Una de - când 
a ieșit din copilărie şi de când corpul ei a câpatat oare care putere, 
n'a incetat a rătăci cu mine, nefericita, şi povăiuește paşii bătrânului ; 
de multe ori a străbătut ea pădurile selbatice, flămândă şi cu picioa- 
rele goale ; adesea ori a suferit ploile şi arşiţile soarelui ; dar ea re- 
nunță la avantagiele unei vieți sedentare pentru a putea nutri pe pă- 
rintele seu. Tu, fiica mea, tu ai venit adine-oare, fără ştirea 'Tebani- 
lor, 'să anunţi părintelui tău toate oracolele care i priviau ; tu ai fost 
păzitoarea mea credincioasă, când am fost alungat din patria mea.» 
(Sofocle, Oedip la Colona). - 

-**) «Cum a murit Oedip ? eată ceea ce nici un muritor n'ar 
putea spune, afară de Teseu ; căci el n'a fost consumat de săgețile in- 
flăcărate a lui Jupiter, nici luat de vre-o turtună fără de veste, venită 
de pe marea ; ci vre un trimis al zeilor la răpit, sau s'a intredeschis 
pământul cu bunătate pentru a'l duce fără durere la cei morți: sfâr- 
şitul lui n'a fost insoţit de nici un gemăt, de nici o suferință ; nici 0 
dată mmritor n'a avut un sfârşit mai minunat.» (Sofocle, Oedip la 

0lona). - Ă 

| ***)  «Bteoclu intrebuințază o stratagemă, tesaliană : şi dă pi- 
clorul stâng inapoi, acoperind propriul seu corp ; apoi, inaintând pi- 
ciorul drept, el implântă sabia in corpul fratelui seu, și i-o infige pă- nă la vertebre. Nenorocitul: Polynice cade și curg valuri de sânge.
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III. Espediţiuni întreprinse în comun. 

a) Espediţiunea Argonauţilor. Jason, după ce a primit de la Pe- 

lias ordinul ca să i aducă lâna de aur, fu incurajat de cătră oracol 

ca să chieme in ajutor pe tineritul Greciei intregi : cinci-zeci de vi- 

teji de frunte respunseră la chiemarea sa. Pintre ei erau: Heracles; 

Teseu, Telamon. şi Peleu, Castor şi Pollux, Lynceu, Meleagru, Laerte, 

Admete. Argos fabrică corabia punând la cârmă o bucată din vesti- 

tul stejar de la Dodona, care avea darul de a vorbi; doi profeţi "i in- 

soţia in călătorie, iar Orfeu li alina oboselile şi li impăca certele prin 

sunetele harpei sale. Ei trecură prin Lemnos, străbătură Helespontul 

şi ajunseră pe ţermurile Propontidei, unde lasară pe Heracles. Trecând 

in Pontul Euxin, ei apucară pe coasta despre mează-zi şi ajunseră 

in Bithynia unde poetul Phineu fusese orbit de cătră Poseidon, fiind 

că ii aratase drumul spre Colchida. 'Tot el i invățase cum să treacă 

pintre stâncele Simplegade, două stânci care se apropiiau una de alta 

şi se indepărtau cu atâta repegiune, că era greu chiar și” pentru o pa- 

sere să treacă pintre ele. Zeița Athene le inu un moment nemișcate. 

După ce au trecut pe lângă Caucas, unde au văzut vulturul care ro- 

dea măruntaiele lui Prometheu, ei ajunseră în Colchida şi fură bine 

primiţi de cătră regele Aietes. Acesta li puse condiţiunea ca să 

injuge doi tauri cu picioare de aramă, dar a lui Poseidon, care sco- | 

teau flacări din nările lor. Here şi Atrodita li veni in ajutor. Medea, 

fiica regelui, se aprinșe de dragoste pentru Jason. Ea era fermecătoare. 

Ea dădu lui Jason o alifie făcută din earba pe care se scurgea sângele 

lui Prometheu. Uns cu această alifie, Jason deveni invulnerabil. Atunci el 

puse taurii la jug; semănă dinţii de balaur şi, sfătuit, de cătră Medea, 

aruncă in: mijlocul oamenilor inarmați, ieşiti din câmpul arat, o piatră 

mare. .Ei au inceput a se lupta iitre ei, aşa că av putut fi invinşi u- 

şor. Cu toate aceste regele relusa a li da lâna de aur; ba incă plă- 

nuise să-i omoare. Atunci Argonauţii fugiră intro noapte cu lâna de 

  

Mândru de victoria de care se crede sigur, rivalul seu și aruncă jos 

sabia, şi se inaintează ca să "| despoaie, fără a se mai gândi la el. 

Fatală 'siguranță ! cu suflul de viață care i mai remâne, Polynice 'şi 

ridică cu greu sabia pe care o conservase in căderea sa grozăvă, și 

o infige in inima lui Eteoclu : amândoi mușcă pulberea, şi cad unul 

ligă altul lăsând victoria nedecisă.» (Euripide, Penicienele).
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aur, luând și pe Medea. Aietes se luă după dânşii cu toată armata sa. 
Era să-i ajungă, când tot Medea i scăpă. Ba tăiă pe fratele ei și i 
imprăştie membrele pe marea. Nefericitul părinte căută să strângă re- 
mășiţile fiului seu imprăştiete de valurile mărei și aşa Argonauţii sca- 
pară. Dar Zeus, infuriat de această ucidere de frate, i osîndi să rătă- 
ciască multă vreme mai inainte de a ajunge in patria lor. Ei străbă- 
tură o mulțime de mări și de fluvii. Au apucat pe Phasis și au ajuns 
pană la marea care incunjură pământul ; au trecut in Nil ; pe urmă 
au luat corabia in spate au dus-o pănă la lacul. Tritonis in Libya ; 
apoi trecură in marea, Mediterană. Au visitat în drum pe Circe în in- 
sula sa; apoi Coreyra; au suferit de o furtună mare lângă insula 
Thera ; apoi prin Creta și coasta Eubeei -au ajuns la Ioleos. Ei con- 
sacrară Herei vasul Argo la istmul de Corint. Grecii credeau că gă- 
sese pretutindinea urmele Argonauţilor. Cu timpul, legenda s'a. modi- 
ficat. Fi: au apucat pe Dunărea şi apoi prin un brâț al fluviului ai 
trecut in marea Adriatică. „Alţii susțineau că au apucat spre nord 
pe fluviul Tanâis ; că au ajuns in Oceanul. de nord ; au trecut în cel 
Atlantic pănă la Gades, de unde au intrat in Mediterană pe la Colum- 
nele lui Hercule. Aşa că n'a remas Nici o -parte de lume cunoscută 
miai pe urmă de cătră marinarii greci, cari să nu, fi fost visitată de 
cătră vitejii lor strămoși. | | 

b) Resboiul Troiei. Dardanos, fiul lui, Zeus, a fundat o cetate 
pe muntele Ida. Nepotul seu 'Tros avu trei fii : Ilos, Assaracos și pe. 
frumosul Ganymedes, pe care Zeus Va luat: în cer să-i serviască de 
paharnic, dând in schimb doi cai nemuritori. Ilos a fundat in câmpia 
Troiei cetatea, sfântă ]lion. Sub mândrul Laomedo, fiul lui Ilos, Po- 
seidon și Apollon, intrară in serviciul lui. Cel întăiu construi zidul ce- 
iății şi cel al doilea păzi turmele sală. Dar el nu voi să |i -plătiască 
salarul cuvenit ; pentru care Poseidon "1 pedepsi, irimițind un monstru 
marin care pustiia țara şi omoria pe locuitori. Hesione, fiica regelui, 
espusă a fi mâncată de cătră monstru, după. ordinul oracolului, a fost 
scapată de cătră Hercule. Pentru a doua oară perfidul rege nu se ținu 
de cuvint. EI i -aădu niște cai muritori in locul celor capatați de la 
Zeus. Atunci eroul mâniat atăcă şi cuprinse Troia şi ucise pe Lao- medon, după aceia puse pe tron pe Priam, singurul fiu a lui Laome- 
don care nu aprobase purtarea părintelui seu. Priam avu o nhulţime de fii şi de fiice de la soția sa Hecuba şi de la: alte femei. Intre acești 

p 

P.
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fii erau : Hector, Paris, Creusa, Polyxene şi Cassandra. Mai inainte | 
de a naște pe Paris, Hecuba visă că a născut. un tăciunie aprins ; a- 
tunci Priam ordonă să "1 espună pe muntele Ida. Dar Zeii Pau scapat ; 
și el a crescut frumos, cu un păr minunat, bine proporţionat şi favo- 
rit special al Afroditei. Intr'o zi pe când se preumbla el pe muntele 
Ida veniră in fața lui cele trei zeițe Hera,. Athene și Aphrodita pen- 
iru ea să hotărască el cui,se cuvine mărul de aur asvirlit in rnijlocul lor, 
la nunta lui Peleu cu zeița Thetis. Mărul fusese dat de cătră Discor- 
die Celei mai frumoase. EI hotări in favoarea Afroditei. *) In acest timp 
Helena, soția. lui Menelau regele Spartei era cea mai frumoasă femeie 
din lume. **) Toţi principii greei o ceruseră in căsătorie. Părintele ei : 
hotărise că. o va mărita după barbatul ales de ea. Atunci . toţi pre- 
tendenţii se invoiră să respecteze alegerea. Helenei, legându-se să se 
ridice cu toţii in contra aceluia care ar indrăzni a se alinge de 
ea. ***) Helena alese pe Menelau cu care trăia liniştită in Sparta. Dar 
Zeus hotărise in alt mod. Erau prea mulți oameni şi el voia un res- 
boiu teribil care să mai impuțineze numărul lor. Priam, după stăruința 
Afroditei, dădu lui Paris o corabie ca să călătoriască prin lume, cu 
  

*) . Helena : «Paris e făcut judecător intre cele trei zeițe : Pallas 
i oferi cucerirea Greciei in fruntea unei armate frigiene ; Hera i pro- 
mise imperiul Asiei și al Europei dacă va decide in favoarea sa; A- 
frodita, in fine, lăudând grațiile mele, promise că mă va da lui dacă 
va capata ea premiul frumuseței.» (Euripide, Troienele). 

- **)  Bătrâneta i indepărtează de pe câmpul de luptă ; dar ei 
strălucesc prin ințelepeiunea vorbelor lor. După cum grierii in fundul 
pădurei, ascunși in frunzișul unui mare copac, fac să se audă glasul 
lor delicat : aşa bătrânii Troiei stau in virtul turnului. La apropierea 
Helenei, ei schimbă intre ei, incetișor, următoarele cuvinte: «Nu i să 
ne indignăm dacă, pentru așa femeie, Troieni şi Greci sufăr cu stator- 
nicie henorotiri grozave. Prin fața şi prin mersul ei, ea samână cu 
zeiţile nemuritoare...» (Homer, Iliada, II). i 

__%**) Helena a avut pretendenți pe cei mai bogaţi tineri din 
(arecia. Neinţelegeri grozave 'aveau să isbucniască intre cei cari nu : 
o vor lua. Aceasta incurca foarte mult pe 'Tyndar părintele ei, care 
sta la indoială: să aleagă. Atunci el concepu ideia de a obliga pe. toți 
rivalii să se“ lege prin un jurământ mutual, legându-se solemn, prin 
victime arse, intărind legătura prin imprecaţiuni teribile, de a ajuta 
cu toţii pe acela dintre ei care o va lua in căsătorie ; dacă vre un ră- 
pitor va veni să o fure din palatul ei violând patul nuptial, a-i face 
resboiu şi a ruina, cetatea lui, fie ea greacă sau barbară, cu armele. 
(Euripide, Jfigenia ia Aulis). |
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toată opunerea Cassandrei care era inzestrată cu darul profeţii. Paris 
veni la Sparta, profită de absenta lui Menelau care plecase la Creta, 
și fură pe Helena, impreună cu multe bogății. Menelau se intoarse in 
patrie, se sfătui cu fratele seu Agamemnon, regele din Argos, şi cu in- 
țeleptul XVestor din Pylos. Nestor și Palamede plecară in toată Grecia 
cerând ajutoare ca să pedepsiască pe indrăznețul troian care 'și bă- 
tuse joc de legile ospitalităţii. Zeitele Athene şi Hera luară o parte 
activă, la” pregătirile făcute in timp de zece ani. 

La Aulis in Beoţia se strînse o armată de 100,000 de oameni cu 
1,200 de vase, oaste in care se aflau o mulțime de eroi intre cari, pe 
lingă cei de mai sus, erau: Idomcneu din Creta, Uiyse (Odysseos) din 
Ithaca, Ajaz fiul lui Oileu din Locrida, Achille cu Mirmidonii, M';- 
chaon şi Podalirios din 'Trikka, Philoctte din Meliboea, Ajaz din Sa- 
lamina, ete. Cei mai insemnaţi erau Achille şi Ulysse ; cel intăiu, tânăr 
născut din o mamă divină, uşor la alergare, selbatic și foarte voinic ; 
cel de al doilea eloquent, *) foarte răbdător, un amestec. de curaj şi 
de viclenie. Se făcuse Ulysse nebun ca să nu iea parte in espediţie : 
nu se indura să se despartă de soția sa Penelopa și de fiul seu Te- 
lemac ; a tost inse dovedit, fiind că n'a voit să tragă brazda peste cor- 
pul fiului seu. I spusese inse un gâcitor că va lipsi din patrie timp 
de două-zeci de ani. Lui Achille i se prevestise că va muri plin de 
glorie sub zidurile Troiei, care nu va putea fi luată fără el. Cu toate 
că i se făcuse cunoscut că va trăi mulți ani, dacă va voi să trăiască 
obscur, €l se grăbi a pleca in espediţie, inpreună cu amicul seu Patroclu. 

Flota grecească stătu multă vreme la Aulis, pentru că Diana 
trimitea vînturi contrarie. Agamemnon fu nevoit să sacrifice pe fiica 
sa lligenia. **) Atunci numai au putut Grecii ajunge in Asia. Troienii 

  

*) _«Dar când înțeleptul Ulysse se ridica, lasa ochii in jos, fic- sați la pământ, neplecându-și sceptrul nici inainte nici inapoi, : stând 
nemișcat ca un tînăr neesperimentat ; ar fi Zis cineva că e un om 
tulburat de mânie, și chiar afară din sine ; dar in curînd glasul lui 
mare ieșia din sinu-i puternic, şi cuvintele hui ieșiau repezi ca un u- 
ragan de omăt. Atunci nici un muritor nu ar fi indrăznit să se mă- 
soare cu el, și noi nu mai eram surprinşi că ni se părea atât de fru- 
mos.» (Homer, Iliada, Ul). 

**) «Capii armatei, in turbarea lor resboinică, nu au fost indu- 
ioşați nici prin tinereța, fecioarei, nici prin plângerea, rugăciunile ce le 
adresa ea părintelui seu. El insuși, după invocarea sfântă, părintele
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refusară să predea pe Helena. Dar şi ei făcuseră apel la vecinii lor din 

Asia Mică si din Tracia. Sub steagurile lui Priam se luptau : Enea cu 

Dardanii, Sarpedon cu Lycienii, etc. Două-zeci şi trei de cetăţi din 

Asia au fost cuprinse. de cătră Greci. Palamede care inventase literile, 

“fu ueis prin intrigile lui Ulysse. Resboiul ținea de nouă ani *) când se 

născu ceartă intre Achille şi Agamemnon. Achille refusă a continua 

lupta. Atunci Troienii sunt invingători. Hector ajunse a pune foc va- 

selor dușmane. Grecii desperaţi roagă pe Achille să permită, cel puțin 

Mirmidonilor cu Patroclu să iea parte la luptă. El se invoieşte. Dar 

când Patroclu este ucis, infuriatul: Achille se repede asupra Troienilor, 

i sdrobeşte; ucide pe Hector **) şi i poartă cadavrul in jurul cetă- 

  

chiar, ordonă servitorilor sacrificiului de a o lua ca pe o capră, a o 

depune pe altar infăşurată in vălul ei, cu capul lasat in jos. Prin or- 

dinul lui, se inchide gura victimei: un căluș oprește ţipetele. ei, bles- : 

temele ce aruncă ea in contra; familiei sale ; sângele ei curge şi ro- 

şeşte pământul ; privirile ei pătrund de milă sufletul sacrificatorilor. 

Ea e frumoasă ca in picturi. Sar zice că are să mai vorbiască incă. 

Ar crede cineva că e in zilele când ea cânta la splendidele ospete ale 

părintelui seu, când voacea fecioarei fără. pată incânta esistența no- 

rocită a lui Agamemnon.» (Eschyle, Agamemnon). 
*)  «Inâată ce prea, ericiţii nemuritori au impins pe cele două 

armate una contra alteia și au adus intre ei pe funesta Discordie, 

Jupiter din inălțimea tronului seu, aruncă trăsnetul seu, și Neptun face 

să se cutremure intinsul pământ. El sguduie de o dată naltele vîrfuri 

ale muntilor ; pe Ida de la vîrt pănă in temelie; pe cetatea Troieni- 

lor, şi vasele Grecilor. Regele mortilor, Pluton, in locuinţile sale sub- 

terane, e lovit de groază ; el sare de pe tron scoțind un strigăt de 

frică ; se teme ca loviturile groznice a lui Neptun să: nu intredeschi- 

dă pământul, și să nu arate oamenilor şi nemuritorilor locuințile: în- 

tunecoase, infricoșate, de care se spăimântă chiar și zeii. (Homer, /- 

hada XX). , 
zi) EL zice, şi 'şi scoate lunga și tăietoarea sabie atârnată la. 

coapsă, se intepenește sub armele sale şi se aruncă asupra lui Achille. 

Ast-fel vulturul cu sborul măreț, pintre nourii intunecoși, se pogoară 

pe câmpie pentru a lua un miel fraged sau un iepure fricos: asa 

Hector se aruncă cu sabia in mână. Achille, şi el, se asvirle. Cu 

sufletul plin de o furie selbatică, cu pieptul: coperit. de scutul seu mi- 

nunat, el scutură pe cap casca lui cu patru conuri, Și face să fluture 

coama deasă de aur pe care a puso Vulcan prin prejurul crestei, 

După cum in noaptea intunecoasă, Hesperos, cea mai frumoasă dintre 

stelele care umblă pe cer, intrece in strălucire pe toate cele alte stele : 

asa străluceşte ascutita armă pe care Achile o mânuieşte cu dreapta sa, 

cu gând reu asupra lui Hector, ochind pe frumosul lui corp locul pe 

3
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ţii. *) In zadar alergară in ajutorul Troienilor Amazoanele cu regina lor 

Penthesilea și Ethiopii sub Memnon, fiul Aurorei. Vitejia lui Achille i 

sdrobi ; dar și el fu ucis prin o sâgeată a lui Paris indreptată de că- 
tră Apollon. Corpul seu a fost luat de cătră mama sa. Armătura lui 
fu disputată intre Ulysse -şi Ajax. Acesta inebuni când văzu că ca se 
dă lui Ullyse, şi văzind că in nebunia sa a atacat o turmă de oi, cre- 

zind că sunt Greci, s'a ucis singur. Atunci Ulysse află că Troia nuse 
va putea lua dacă nu va fi față Philoctete, care avea armele lui Her- 
cule şi Neoptolem, fiul lui Achille. Philoctete fusese mușcat de un şer= 
pe ; rana se cangrenisise şi fusese părăsit in insula Lemnos din causa 
infecțiunei ranei. Zece ani petrecuse el acolo, dar avea arcul lui Her- 
cule şi sâgeţile care nu dădeau greș. EI fu adus in tabâra greacă şi 
vindecat de Machaon. El ucise pe Paris. Fiul lui Achille veni de ase- 
mene. El fu vrednic de părintele seu ilustru, intrecându'l chiar in elo- 
quență, şi bun simţ. Ulysse fură in curând Palladiul Troiei şi inventă 
ultima stratagemă. Se construi un cal de lemn, in care puteau incăpea 
o sută de oameni. Cei mai aleşi dintre eroii Greci intrară in cal, pe 
când flota pleca pe marea. Troienii ies din cetate ; admiră calul, da- 
rul lăsat lui Poseidon, şi uniia sunt de părere a'l duce in cetate, pen- 
tru a remânea ca un monument amintitor de acest mare resboiu ; pe 
“când alţii erau de ideie a'l nimici. Laocoon, preut a lui Poseidon, lovi 
cu bățul in cal pentru a vedea dacă e deşert; dar, in acel minut, 
doi șerpi mari ieşiră din marea, se incolătăciră in jurul luj Laocoon 

  

unde ar fi de rănit, căci e pretutindinea coperit cu armele de aramă, 
de care a despoiat pe Patroclu după ce Pa ucis. El vede în fine gât- 
lejul descoperit, in locul unde clavicula separă gâtul de spate şi unde 
incetarea. vieței e mai grabnică. Divinul Achille indreptă. intr'acolo su- 
liţa sa ; ascuţișul se infige in gâtul delicat; dar nu taie conductele gla- 
sului, şi permite invinsului a respunde la cuvintele superbe ale invin- 
gătorului. (Homer, Iliada, XXII). * 

%**) Zice, şi, pregătind eroului batjocuri crude, el i străpunge 
mușchii celor două picioare, de la virf pănă la călcăie, petrece prin 
ei niște curele, şi le leagă de car, lăsând să se târâe capul ; pe urmă, 
el se suie in car, pune in el armele nobile pe care le a luat, şi in- 
deamnă pe cursieri, plini Și ei de ardoare. Hector e târât, ridicând 
un mare colb in urma sa. Perii sei negri sunt in desordine ; și capul 
seu, oare când plin de grație, brăzdează pulberea, acum când Jupiter ] părăseşte pe câmpurile părinţeşti, lăsat in batjocurile duşmanilor sei. 
(Homer, Iliada, XXII). |



XXXV. 

și acelor doi fii ai zei şi “i striviră, Acest semn divin şi sfaturile tră- 

dătorului Sinon făcură pe Troieni să dărâme o parte din zid pentru ca, 

să transpoarte calul fatal in cetate. Pe când Troienii petreceau plini 

de o bucurie nebună, Sinon dădu semnal flotei ; vitejii ieşiră din cal 

şi Troia, atacată pe din lăuntru şi pe din afară, fu cuprinsă, pustiată 

şi arsă. Priam fu ucis ; fiul lui Hector de asemine ; Polixena fu jun- 

ghiată pe mormântul lui Achille ; Cassandra fu dată în robie lui Aga- 

memnon ; Andromaca lui Neoptolem ; iar Helena se impăcă cu Mene- 

lau şi trăi multă vreme la Sparta, trecând, după moarte, in numărul 

zeilor. Poetul Lycophron a fost orbit de cătră zei pentru că şi-a per- 

mis să vorbiască cu puţiu respect de ea. 

Aşa sa sfirşit acest resboiu in care s'au luptat chiar și zeii. *) 

Dar şefii greci nu onorase şi nici nu lasase in picioare altarele 

zeilor, la luarea Troiei. Zeii aveau să-şi resbune. Unia ca Nestor, 

Diomede, Neoptolem, Idomeneu şi Philoctete s'au intors in patrie. A- 

gamemnon ajunse la Argos dar fu ucis de cătră soția sa Clytemnestra, 

care trăia de mai mulți ani cu Egyst. Moartea lui a fost resbunată de 

cătră fiul seu Oreste care i ucise pe amindoi. Furiile resbunătoare **) 
  

=) «Pentru ce, căţia neruşinată, pentru ce ai chiemat pe Dis- 

cordia pintre zei ? Ai o indrăznială fără saț, și inima ta e înflată de 
mândrie. "Ţi aduci aminte de când ai întețit pe Diomede să dea cu 
sulița in mine ? Tu "i indreptai brațul lui, tu mi-ai rănit corpul meu 

divin. Nădăjduese că vei plăti îndată reul ce mi-ai făcut.» Zice și lo- 
veşte Egida, armă grozavă care ar resista, și fulgerului lui Jupiter. Sân- 

gerosul Marte o loveşte cu marea lui suliță. Zeița dă inapoi, și cu pu- 

ternica ei mână, smulge de pe câmpie o piatră enormă,. pe care o pu- 

seseră odinioară oamenii ca semn de hotar; ea o aruncă, şi atinge 

la gât pe zeul resboiului ai căruia genunchi slăbesc; el cade și aco- 

pere şepte plethre; părul lui se împle de pulbere. Lângă el, armele 

lui cad cu sunet. (Homer, Jhada, XXI). | 

=) Plectra. Vai ! fratele meu, ochii tăi se tulbură ; de odată te 

au cuprins din nou furiile, tu care adineoare erai cu atâta bun simț. 
Oreste. Mamă, te conjur, nu intărta in contra mea fetele acestea 

cu ochiul sângerând, cu părul impletit cu șerpi. Fată-le, eată ! se a- 

runcă asupra mea |! | 

Plectra. Nenorocitule, stăi liniştit pe patul tău ; pentru că nu 

vezi nimic din ceia ce ţi se pare că vezi așa de bine. 

Oreste. O Phoebus! au să mă jertfiască, aceste preutese ale in- 

fernului, aceste zeități infricoșate, cu faţa de câne şi cu căutături te- 

ribile. ” . . 
Electra. Nu, nu am să te las; am să te string in brațele mele; 

am săţi liniştese furiile.



XXXVI 

au urmărit pe. Oreste pentru uciderea mamei sale *) şi chinu- 

rile lui s'au. sfîrşit numai când Areopagul din Atena, in care a vo- 

“tat. şi zeița Athene, Ta iertat **%). Unele tradițiuni greceşti spuneau că 

eroii greci, la intoarcere, s'au oprit in diferite lucuri, formând așezări 

nouă. Unia au pierit pe drum *%*%*%).. Ulysse contribuise mai mult de: 

cât toți la cuprinderea Troei; asupra lui s'a revarsat mai mult mânia 

Afroditei. Cu toată protecţia Athenei, el a rătăcit in timp de zece 

ani ****); a vorbit cu umbrele Preafericiţilor in câmpiile Elizee; a fost in 

insula, Circeei, unde tovarășii sei au fost prefăcuţi in porci ; corăbiile 

  

Oreste. Lasă mă, Furie nemilostivă, care mă apuci de mijlocul 
corpului ca, să mă arunci in Tartar. (Euripide, Oreste). | 

_%) «Nu, nu; sa dat sentința. Sângele de mamă, vărsat pe 
pământ, nu se mai rescumpără : ceea ce a băut 'odată pămâniul nu 
mai dă inapoi. 'Tu trebuie să dai sânge pentru acel sânge ; trebuie ca. 
corpul tău viu să-mi stimpere setea ; trebuie să-mi o alin multă vre- 
me in băutura roşie şi amară. Apoi, consumat de o moarte inceată, 
te voiu tiri in infernuri. Acolo, vei suferi. tu pedeapsa paricizilor ; 
acolo vei vedea pe alți muritori vinovaţi ca şi tine; pe toţi cei cari 
nu au respectat pe zei, sau pe oaspeţi, sau pe rudele lor, i vei vedea 
pedepsiţi, pe fie-care cu pedeapsa vrednică de crima sa». (Eschyle, 

« Lumenidele). 

**) «Când am ajuns pe collina lui Marte şi am venit inaintea ju- 
decăţii, mă puseiu pe un scaun, şi cea mai bătrână dintre Furii luă 
pe cel alt; Apollon, ascultând şi respunzând la acuzaţia de paricid, mă 
scăpă prin mărturia lui. Pallas numără voturile cu propriile sale mâni; 
ele erau egale, și am ieşit absolvit de această acusaţie capitală». (Euri- 
pide, Ifigenia în Taurida). | 

**) Neptun ”] împinse spre stâncele nemărginite ale Gvrilor și ”] 
scăpă de furia vâlurilor; ar fi scapat elatunci cu toată ura Minervei 
“dacă nu ar fi pronunțat o vorbă superbă, ceia ce a fost o mare gre- 
șală. «Da, strigă el, in ciuda zeilor, am scapat de întinsul abis al 
mărei». Dar Neptun a auzit această vorbă indrăzneață. Indată el iea 
cu puternica lui mână infricoșatul seu trident ; loveste pe una din GY- 
Ti și O intredeschide. O parte remâne in picioare; ceia altă, aceia pe 
care Ajax, după ce s'a pus peea, a făcut o mare greşală, se surpă, ȘI 
1 duce sub valuri. (Homer, Odisea, IV). 

**%*) Cassandra... Nenorocitul Ulysse! el nu prevede toate relele 
care '] aşteaptă ; ale mele și ale Frigienilori vor părea mici in com- 
parație ! După zece.ani de muncă, pe lângă cei petrecuţi in jurul Troiei, 
el se va intoarce singur in patrie, dacă va scăpa de flux şi reflux, 
in o strimtoare de stânci unde locuieşte teribila Charibda; de selbate- 
cul Cyclop care se hrăneşte cu cărnuri crude; de fermecătoarea Circe 
care preface pe oameni in porci; de naufragiile mărei furtunoase; de
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s'au sdrobit intre Seyila, şi Charybde (*%) și a căzut in mâna cyelopu- 
lui Polyphem carea mâncat mai pe toți soţii sei;-a petrecut multă 
vreme cu zeița Calypso şi, după multe nenorociri, a ajuns in patria 
sa. Soţia sa Penelopa i remăsese credincioasă. Strinsă de cătră o mul- 
țime de pretendenți, ea i tot amâna sub cuvânt că trebuie să țese o 
pinză pe care să o pună pe faţa socrului seu, bătrânul Laerte, când va 
muri. Noaptea ea desfăcea tot ceia ce lucra ziua; in timpul acesta 
pretendenfii trăiau pe socoteala averilor lui Ulysse. Reintrat in patrie, 
eroul ucise pe pretendenți şi trăi fericit cu credincioasa sa soţie. 

Cu resboiul Troei s'au sfârşit timpurile eroice. 

  

fructul amăgitor numit lotos şi de boii sacri ai soarelui cari 1 vor 
umplea de gioază ; și, ca să sfârșesc intr'un cuvânt, el se va pogoră viu 
in imperiul morţilor și nu va scapa de primejdiile mărei de cât. pen- 
tru a'şi regăsi casa sa in prada a o mulțime de nenorociri». (Euri- 
pide, Troienele). - _ 

(%) Noi intrâm tremurând in grozava strâmtoare ; de o parte se 
inalță Sevilla, şi de ceia altă, divina Charybda inghite cu un sgomot 
teribil valurile undei amare. Când le varsă, apa clocotește mugind 
ca un vas deasupra unui jaratic, şi spuma înflată cade asupra celor 
două stânci. Când le absoarbe, ea pare agitată pănă in măruntăiele 
sale ; stânca de prin prejur resună ca trăsnetul, şi pământul intredes- 
€his lasă a se vedea in sinul seu un năsip de o coloare intunecată.. 
Groaza, palidă cuprinse pe tovarăşii mei ; toate privirile noastre sunt 
indreptate spre Charybda, şi de la ea aşteptăm cu frică pierderea noa- 
stră. Cu toate aceste, Seylla: smulge de pe corabie pe sese soţi ai 
noștri, cei mai viteji, cei mai robuşti. (Homer, Odysea, XII).



ISTORIA GRECILOR 

IL. GRECIA PRIMITIVĂ 

$ 1. Origina și inceputurile poporuluigrecese 

„Grecii fac parte din marea familie a popoarelor Arice. Cu toate 
că sunt invățaţi cari susțin că leagănul acestei familii este in Europa, 
opinia generală este că podişul Pamir, in centrul Asiei, este locul in 
care s'au ivit aceste popoare. De aici au apucat spre sud-est, spre 
sud şi spre sud-vest, deosebitele ramure care, cu timpul, au format 
popoare deosebite. Unul din aceste popoare este și cel grec. Prin 
urmare credința Grecilor că ei sunt născuţi in Grecia, că sunt autoch- 
toni pe pământul grecesc, este o părere greşită. Ei au pornit din cen- 
trul Asiei, impreună cu frații lor cari au format grupul Italioților şi 
au ajuns in Asia Mică. Aice sau despărțit in trei ramuri deosebite. O 
parte au remas in interiorul peninsulei, in țara numită mai pe urmă 
Frigia; a doua parte. s'a așezat pe coastele Asiei Mici şi in insulele 
din Marea lui Egeu; iar cei alţi au trecut Hellespontul şi au trăit multă 
vreme în jurul muntelui Olymp, unde și-au creat o cultură a lor pro- 
prie. Este peste putință a se determina timpul când s'a făcut această 
strămutare de popoare, dar, de sigur, aceasta s'ă intimplat inainte de 
anul 2000 a. Chr. 

In aceste timpuri indepărtate, Grecia era locuită de cătră oameni 
de altă rasă, cari trăiau intr'o stare complectă de hbărbărie.  Cercetă- 
rile archeologice dovedese că acești oameni erau in epoca de piatră,
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trăiau prin peşteri, umblau goli şi intrebuințau arme de piatră. -Cirerii 

păstrau amintirea acestor popoare:Cespre aceşti oameni vorbeşte po- 

etul Eschyle când (in Prometheu îniănţuit) zice : «La inceput oamenii 

aveau ochi şi nu vedeau, urechi şi nu auziau. Timp de mii de ani, 

totul remase pentru ei confus şi incurcat ; erau ca niște fantome care 

flutură prin visurile noastre. Nu aveau nici case de cărămizi deschise 

la soare, nici legături de lemn; drept adăpost, niște tainiţe, in care ca 

furnica cu corpul lungăret, ei lunecau in fundul peșterilor intunecoase». 

Povestirile despre Cyclopi sunt de asemenea amintirea vechei epoce 

de selbătăcie ; după cum legenda despre «Atlantida», un continent care 

sa prăbuşit in Oceanul Atlantic, ni arată puterea cu care s'a pastrat, 

pănă în timpurile istorice, amintirea revoluţiunilor geologice care au 

schimbat faţa pământului) 

După aceste popoare primitive, Grecii susțineau că ţara lor a fost 

locuită de cătră Pelasgi. In ştiinţă este şi astăzi discuţiune asupra a- 

cestui popor. Sau scris nenumărate opere asupra originei sale. Unii 

istorici susțin că ei nici nu fac parte din ramura indo-europeană, ci 

că ar fi Semiţi ; dar părerea generală este că ei au fost inrudiţi cu 

Urecii, despărțiți de fraţii lor numai prin un grad de cultură mai ina- 

poiat ; sunt fraţi cari au apucat mai inainte şi sau pogorât spre sud ; 

cu 0 muncă supra omenească ei au secat mlaștinile, au curățit pă- 

duri, au distrus fiarele selbatice şi au intemeiat cele intăi cetăți intă- 

rite. Dar, ocupați in timp de mai multe viacuri cu aceste lucrări co- 

losale, ei au remas in urma fraţilor lor, cari venisera in contact cu 

popoare mai civilizate și erau mai inaintaţi. De aici şi enorma de- 

osebire intre Pelasgi şi Heleni. Dar și Grecii insăși admiteau inru- 

direa cu Pelasgii. Oracolul lui Zeus de la Dodona din Epir, în- 

temeiat de cătră Pelasgi, a fost onorat in tot deauna de cătră reci. 

Mai mult incă : teritorul din jurul Dodonei este prima regiune care 

sa numit Hellada. Adorarea lui Zeus pe inăltimi, cum a fost cultul 

lui Zeus  Lykaeus din Arcadia, cult pur, fără temple, fără imagine 

sau statuie, e de asemene intemeiat de cătră Pelasgi. Principalii is- 

torici greci i consideră ca frați cu (Grecii. „Achille, in Homer, adresa- 

ză rugăciuni lui «Zeus Pelasgie». Ș'apoi Girecii erau așa de mândri 

de puritatea sângelui că n'au admis nici odată ca in ţara lor să se îi 

așezat străini. O singură familie străină a indrăznit a se aşeza pe 

pământul grecesc, Cadmus in Beoţia, dar zeii au urmărit cu o furie ne-
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impăcată pe acești indrăzneţi şi i au esterminat cu desăvirşire.  Ceia 
ce nu spune tradiția despre Pelasgi. 

Prin urmare, pănă când se va dovedi contrariul, se poale afir- 
ma că Pelasgii sunt de aceiași origină cu Helenii. Fi s'au imprăștiet 
asupra Greciei intregi, purtând deosebite numiri ea: Lapithi, Oramei, 
Dryopi, ete. Fără atingere cu alte popoare, ei și a creat o civilisa- 
tiune a lor proprie. CSipăturile moderne ni dau o ideie de gradul lor 
de cultură. In insula Santorin de astăzi, un cataclism grozav a pră- 
bușit o parte din insulă cu patru sute de metri șia ridicat pe ceialaltă 
cu opt sute; prin urmare suprafaţa de odinioară a insulei s'a acope- 
rit de odată. Făcându-se aici săpături s'au găsit vase cu orz carbo- 
nizat, paie tăiete pentru oi şi capre, vase cu desemnuri şi figuri care 
arată gust de ornamentare geometrică, vase pe care erau desemnate 
flori; măsuri și greutăţi făcute din lavă; arme și imstrumente de pia- tră, ete.  Cataclismul s'a intâmplat pe la 2000 a, Chr.; prin urmare ur- mele găsite sunt ale civilisaţiei din acele vremi. Civilisaţie grosolană, 
dar proprie Greciei, fiind că nu sunt de feliu urme de asemănări sau imitare a celei oriental6> i 

Când au inceput Grecii a'și scrie istoria, lor, ei s'au găsit față cu două lucruri care nu se puteau nega: 1) Amintirea, nesupusă indoielei, că in Grecia au venit coioni din Asia şi din Egipt; 2) asemănare in- ire limba şi moravurile lor cu ale popoarelor de pe ţermurile Asiei Mici: 
Ionia, Frigia, Caria, etc. Fată cu aceste fapte positive, cei intăi is- torici greci s'au văzut foarte incureați. Ei nu puteau admite că Gre- cii ar fi locuit vre odinioară in alte teri afară de Hellada ; mândria lor națională și dragostea nemărginită pentru pământul țerei lor i.0- pria a avea o asemenea părere ; pe de altă parte, ei nu puteau priimi de asemenea ca străinii să, fi contribuit la nașterea poporului grecesc. Pentru ca să iasă din această incurcătură, s'au fabricat, le- gende după care Carienii, Frigienii şi lonienii au emigrat din Grecia in Asia ; iar Pelops din Frigia, Cecrops şi Danaus din Egipt, au venit in adevăr in Grecia, dar ei erau Greci din Europa prin Io şi alte fi- guri mytologice. Cu asemine esplicare, Barbarii remâneau stăpâni pes- te Asia, şi Egipt; dar Grecia ajungea centrul pământului, locul de unde Helenismul a radiat in toate: părțile. Astfel s'au format legendele. Vom vedea cum se esplică ele. 

Pentru acuma -ne mulțemim a constata următoarele :
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a). Pelasgii, inaintaşii Helenilor, s'au pogorât in Grecia și au um- 

plut şi insulele ; | 

b). O ramură a Helenilor stă in munţii Greciei de nord. Aceştia 

au să fie numiţi Dorieni. 

c). Pe coastele Asiei Mici sunt aşezaţi Grecii cari se vor numi 

1onieni. , 

Vechia aşezare din jurul Olympului a fost părăsită. Cu toate a- 

cestea tradițiunea grecească ținea minte că aice au: fost inceputurile 

culturei lor. Muntele” Olymp este locuinţa zeilor şi cei intăi: poeți ai 

lor: Orfeu, Lynos, Museu, etc. au trăit la nord. Aceasta insamnă că 

in timpurile ante-istorice Tracia sudică a fost centrul.culturei grecești. 

$ 2. Infiuinţa FPenicienilor. 

Grecii au venit din Asia cu un capital bogat de cunoșstinți. Fa- 

milia era puternic constituită și intemeiată pe monogamie ; aveau o or- 

ganisaţiune de stat: rege, consiliu al celor mai cuminţi din seminție ;: 

aveau cetăţi ; cunoşteau arta resboiului, lucrau metalele ; aveau ince- 

puturi serioase de agricultură şi aveau in limba lor irasparentă şi 

mlădioasă un element puternic de cultură. Cu toate aceste, lasaţi in “ 

voia lor, ei ar fi ajuns foarte târziu la gradul de strălucire, la care au 

ajuns cu timpul. Era de nevoie ca poporul grec. să intre in eontact, 

cu civilisația popoarelor orientale şi a avut noroc de Fenicieni. 

Acest popor se aşezase pe termurile răsăritene ale Mediteranei. 

pe făşia de pământ care se intinde intre marea și muntele Lyban. De- . 

prinși din o anticitate indepărtată cu arta navigațiunei ; foarte industri- 

oşi; Fenicienii sunt cel intăiu popor care a indrăznit a naviga pe 

marea Mediterană. Ei călătoriau pentru interesele lor comerţiale. Li 

trebuea. să găsiască popoare cărora să li desfacă produsele industriei. 

lor ; aveau nevoie de lemn de construcţiune ; și. mai cu samă, li tre- 

buia. scoica dia care estrăgeau coloarea roșie, cu care boiau purpura, 

şi costorul care, amestecat cu aramă, dădea bronzul, metal necesar 

industriei feniciene. Pentru toate aceste motive ei sunt nevoili a cer- 

ceta insulele din marea lui Egeu, țermurile mărei Negre, coastele Gre- 

ciei şi, mai pe urmă, intreg basenul mărei . Mediterane. In Archipe- 

lag ei găsiau scoica de purpură ; in insula Paros se afla marmură 

vestită ; 'Thasos şi coastele 'Traciei aveau mine de aur și pădurile vir-
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gine ale Greciei li oferiau lemn minunat de construcţiune. La ince- 
put. ei se mărginese a schimba cu indigenii produsele lor ; cu timpul inse 
ei incep ași crea locuințe fixe, un fel de comptuare care erau puse 
sub protecțiunea zeului Melkarth, Malar al Grecilor, zeul păcei, Sa- 
lamis. De la Cypru, prima lor cucerire, Fenicienii ajung la Rodos; pe 
urmă se inaintează spre sud cătră Creta sau spre nord pănă la Cau- 
cas (Colchida) ; dar relaţiunile lor cele mai primitive sunt cu Grecii 
din Asia Mică. Fenicienii vorbiau limba serăitică, cu totul deosebită 
de limba grecească. Li era imposibil a se ințelege cu popoarele gre- 
ceşti şi, de sigur, la inceput comerţul lor consta mai mult in piraterie. 
Numele de Sidonian a remas in limba greacă sinonim cu neguțitor, 
dar și înșelător. Cu timpul, pe țermul Asiei Mici s'au format nişte 
populațiuni mieste, amestec de Semiţi şi Indo-Europeieni, care au servit 
multă vreme ca intermediari intre Greci și Fenicieni; popoare care au 
dispărut din istorie, dar care au adus servicii ne mai spuse Europei; 
pentru că numai mulțemită lor acest continent a putut ieși din băr- 
bărie. Aceste popoare se numeau Lelegi, Carieni, etc., treci de pe 
coastele Asiei care şi-au insușit o parte din civilisațiunea feniciană, 

Influința Fenicienilor a fost foarte mare. In toate părțile (ăreciei- 
găsim o mulțime de localităţi cu numele -de Heraclea, Macaria, Sala- 
mina, sau Phoenike. 'Toate aceste numiri geografice ni arată că sunt 
vechi aşezări feniciene. De la aceşti mijlocitori ai civilisațiunei orien- 
tale au invăţat Grecii a esploata minele de aramă, argint și fier; de 
la dânșii au luat ei numerile, măsurile, pondurile și o mulțime dein- 
vențiuni orientale.  Multemită lor, Grecia incepe a avea drumuri, por- 
turi : ei au introdus cultura smochinului, maslinului, viei, ete, In sfir- 
şit, instrumentul puternic de cultură, Scrierea, este de asemenea impru- 
mutată de la ei, pentru că Alfabetul este o invențiune a Fenicienilor. 
Tot lor li datoresc Grecii şi introducerea statuielor in cultul “zeilor. 
Fie-care corabie feniciană având in frunte o mică statuie a Astartei, 
Grecii şi-au inchipuit foarte natural că puterea și bogăția acestui po- 
por, norocul seu pe marea, atârnă de la acea statuă ; de aci dorinţa 
de a i imita, pentru ca să atragă binecuvântarea zeilor şi asupra, lor. 
Multe din elementele religiunei greceşti sunt de asemenea imprumu- 
turi de la Fenicieni. In fine, Fenicianul Cadmus a fundat cetatea Teba. 

Dar influința Fenicienilor a fost şi mai mare asupra Grecilor din 
Asia. Cu timpul, și prin mijlocirea. popoarelor amestecate care se for-
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maseră aici, Grecii incep a se ocupa cu navigaţiunea : construiesc co- 
răbii, introduc pânzele, se orientează după stele in călătoria pe marea 
Şi ajung aşa de puternici că isgonesc pe Fenicieni de pe coastele A- 

siei Mici, remâind aceştia stăpâni numai pe marea Neagră, unde Phi- 

neu (adică Fenicienii) ştie, numai el, drumul cătră, Colchida. Prin ur-. 

mare, după Fenicieni, Grecii de pe coastele Asiei Mici, au supremaţia 

maritimă in Archipelag. Aceasta inainte de anul 1500 a. Chr. Pe a- 

- ceste timpuri Egiptul strălucea in lume prin bogăţiile sale ; drept ca- 

re şi era ținta cătră care se indreptau.cu lăcomie toate privirile po- 

poarelor sărace şi aproape selbatice de prin prejur. Prin viacul XVI 

se făcu o mare invasiune asupra Egiptului. Monumentele egiptene. ni 

vorbesc despre invasiunile care s'au repetat in curs de mai bine de 

două viacuri. Pintre popoarele care năvăliau erau ; Dardani, Lici- 

eni, Mysi, Maeoni, Teucri, Tyrheni, Achei, etc. Adică, pe acele vremi, 

- aceste” popoare erau destul de indrăznețe pentru a intreprinde un res- 

boiu in contra Egiptului, cu intenţia de a se așeza in această frumoasă 

şi bogată ţară.  N'au isbutit in intreprinderea lor. Egiptul slăbise, in 

adevăr, dar tot era destul de puternic pentru a sdrobi pe aceşti in- 

drăzneţi.  Unia au capatat voie a se aseza in Egipt, dar cei mai mulți 

au fost nevoiţi să-şi caute aiurea o patrie; pentru că, cum se intâm- 

plă cu invasiunile barbare, când un popor şi-a părăsit patria pentru a 

se aseza aiurea, zece altele sunt gata ai lua locul, şi i este aproape 

imposibil a şi le mai lua inapoi. Astfel, după anul 1500, o multime 

de Greci din Asia au fost nevoiţi să intre in relațiune cu fraţii lor din 

Europa şi să se așeze aice. Se ințelege insă că era o deosebire intre 

cele două ramure. Cei din Asia sunt mult mai inaintaţi in cultură ; 

sunt superiori în armătură ; au o organisare de stat mai solidă; in- 

trun cuvânt sunt vrednici a stăpâni ; pe când frații lor sunt mult mai. 

slabi, mai inapoiaţi şi pot fi supuşi foarte uşor: Are dreptate dar le- 

genda greacă când ni spune că Pelops a venit din Frigia, Cecrops și 

Danau din Egipt, ete. 

Dar am face mare greşală dacă am zice că ei au fost Frigieni 

sau Egipteni. Ei sunt Greci din Asia; pentru aceasta Helenii nu se 

feriau de ei; i cântau in poesiile lor şi se mândriau cu faptele lor 

strălucite. Legendele au totdeauna un fond de adevăr; dacă se fal- 

sifică mai pe urmă acest adevăr, vina, nu este a poporului naiv care 

le a creat, ci a scriitorilor cari le au amplificat şi, mai cu samă, a
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acelor cari au căutat să le interpreteze. Legendele ni spun două lu-. 
cruri : a) că in afară de Grecia este o lume esternă: Creta, Syria, 
Fenicia, Troada, Frigia, Egiptul, ete. b) că lumea grecească e inru- 
dită cu acea lume esternă prin coloni orientali veniţi in Grecia. A- 
ceasia e adevărat ; de cât numai să ştim bine că aceşti coloni sunt 
veniţi dintr'un orient grecesc, unde rasa ionică “și asimilase civilisaţia 
orientală. Sunt numiţi Frigieni ori Egipteni numai pentru că trăiseră 
in Frigia ori in Egipt. | . 

Acești Greci amestecați sau Greci curaţi, veniţi din orient, se a- 
șază pe coastele Helladei. Astfel găsim Lelegi in Leia, 'Troada, Ca- 
ria ; dar și in Mesenia, Laconia, Elida şi Megara. Popoare de pe 
coasta apusană și din Epir sunt fraţi cu Lelegii. Oracolul lui Apollon 
vorbia in limba carică ; multe familii din Atena erau de origină ca- 
riană. * Popor foarte indrăzneţ, marinari iscusiţi şi pirați de frunte, 
Carienii au dispărut fără să aibă istorie ; dar ei au dat Europeilor ar- 
mătura : scut, cască de aramă, etc. Mai toate cetăţile importante 
ale Grecilor sunt intemeiate pe țermul resăritean ; și mai toate legen- 
dele se indreptează spre coastele Asiei, de unde au venit Zeii şi Eroii. 

In adevăr, religiunea primitivă a Pelasgilor era foarte simplă. 
Ei adorau pe Zeus suprem, fără imagine materială şi fără templu. 
Inălțimile erau templele lui, ridicate de cătră natura insăşi. Cerul; e- 
therul, locuinta, luminoasă a celui nevăzut, cerul care vede toate şi 
de unde ni vin toate bunurile: lumina Și căldura, ploaia, ete. eată 
Zeus, divinitatea primitivă și cea mai insemnată a Grecilor. Zeus pă- 
rintele oamenilor și al zeilor, era Cerul ; după cum atmosfera, de multe 
ori incăreată de nouri, locul unde se intâmplă o mulțime de fenome- 
ne spăimântătoare, e Hera soţia sfădăcioasă a lui Zeus; după cum 
focul divin, inteligenta, fiica născută din capul lui Jupiter, Pallas Athene, 
e zeitatea artelor dar şi a: resboiului, deosebită de bătăiosul Ares, res- 
boiul brutal, zeul care știe numai a sdrobi. Zeus din Arcadia, necorpo- 
ral, neaccesibil, străluceşte cu o strălucire divină pe vârful păduros al 
„muntelui Lyceu. Dar această religiune nu era de ajuns. Orisonul 
grec se mai lărgeşte ; are nevoie de mai mulţi zei ; la idei şi nece- 
sităţi nouă şi zei noi. Cei vechi puteau fi de ajuns pentru un po- 
por agricultor şi păstor; dar pentru nouele_ nevoi, pentru navigatie, 
pentru plăcerile, consequență a unei stări de lucruri mai cultă, trebuiau 
alți zei. Grecii i-au imprumutat de la străini.
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Ei imprumută de la Fenicieni cultul. eZeului păcei» Baal Salam; 

imitează. statuiele şi fac cele intăi statuie, Xoana ; ieau cultul zeitei 

principale a Sidonienilor, Astarte, care va avea centrul cultului seu, 

sub nume de Afrodita, tocmai in loealităţile unde Fenicienii "și aveau 

principalele lor așezări: Cypru, Cythera, Cranae. Pe când Afrodita 

«născută din spuma mărei» seintroducea pe marea, pe uscat intra in 

lumea greacă Myhită din Babylona, Rhea Cibela, Artemis, simbolul 

fecundității nesecate a naturei. Dar sub influința geniului cumpătat şi 

pur al Grecilor, aceste divinități pierdură impuritatea orientală. Mai 

pe urmă se introduce, prin Tyrieni, cultul zeului Melharth, Makar, 

“Heracles al Grecilor «călătorul fără repaos» care găseşte purpura; călă- 

toreşte pe o cupă”; care a construit iezeturi, a făcut cele întăi dru- 

muri. Pe lângă zeități străine, Grecii şi-au creat zei noi, proprii ai 

lor. Intre aceştia este Poseidon, zeu al mărilor, adorat pe termuri, 

cu un caracter selbatic ca şi elementul peste care stăpâneşte, -cu sa- 

crificii umane, de cai, etc., incunjurat de genii reu făcătoare. Unele 

divinități nu s'au putut introduce fără resistență.  Ast-fel cultul lui 

Dyonisos cu orgiile sale orientale, cultul Artemise; cu preutesele sale 

inarmate, au pătruns in Grecia, dar numai cu mare greutațe. Geniui 

grecesc simţia repulsiune pentru asemene culturi desfrânate sau sel- 

batice.. Un zeu care a avut mare influință asupra desvoltărei ulteri-. 

oare a Grecilor a fost Apollon. Şi el a venit pe marea, incunjurat de 

un cortegiu de delfini ; dar selbatie la inceput, in pădurile din Cypru 

şi la Magneti, el ajunge Apollon Pythiul, la. Delfi, moderator. al sta-. 

telor, focar de lumină și de justiţie, centrul intelectual al intregei lumi 

helenice. Cultul seu insamnă : drumuri şi ziduri care se construiesc; 

deosebirea intre sacru şi profan ; cântece din instrumente ; profeți ; 

posibilitatea de a se ierta pacatele ; slăbirea puterei Furiilor. . 

Prin urmare, inainte de anulo miie a. Chr. , 

1). Lumea greacă este iniţiată la cultura orientală ; ea incepe a 

fi stăpână in patria sa; 

2). Sunt legături continuie intre cele două țermuri ale mărei 

lui Egeu. 
3). Religiunea greacă s'a complectat cu toate elementele necesarie. 

Putea incepe Istoria Grecilor.
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7] 7 $ 3. Cele intăi state greceşti. 
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Așezarea (Grecilor asiatici in Europă, fuşiunea lor. cu Pelasgii din 
interior, nu s'a putut face fără violență. Multă vreme țermurile Ar- 
chipelului au fost teatrul a o mulţime de lupte şi disordine. Pirateria 
era in floare. *) Aceasta a ţinut pănă când s'a găsit un om destul 
de puternic care să introducă ordinea Şi să ţină in respect pe prădă- 
tori. Legenda ni spune că acest om a fost Minos şi că cel intăiu 
stat grecesc s'a inființat in Oreta **). Cum că in această insulă s'a 
infiintat cel intăiu stat grecesc, nu mai este nici o indoială. Situată 
la poarta despre sud a Archipelului; ca o cetate intărită de cătră na- 
tură, fiind că este incununată de toate părțile de cătră munţi urieși, - 
acoperiţi cu omăt, Creta, prin porturile sale vaste oteria un adăpost 
minunat pentru vasele in primejdie ; dar era - şi apărată in contra in- 
vasiunilor ***). pe de altă parte, pământul ei cel roditor dădea locui- 
torilor mijloace de traiu ; in munți erau lemne de construcțiune și 

  

*) Odinioară Grecii și acei dintre Barbari cari locuiau in insule sau pe țermurile continentului, indată ce au putut comunica intre ei 
cu ajutorul vaselor, povățuiţi fiind de cătră oameni puternici, au şi in- cepul a se ocupa cu pirateria, atât pentru câștigul lor propriu, cât şi pentru a procura nutriment celor slabi. Aruncându-se fără de veste asupra orașelor deschise, compuse din sate deosebite, ei le pradau şi trăiau mai cu samă din această pradă. Meseria aceasta, departe de a fi ruşinoasă, era mai degrabă considerată ca onorabilă ; dovadă u- 
nele popoare continentale care și astăzi se fălesc că sunt meșteri in 
piraterie ; dovadă. vechii poeţi cari ihtreabă in tot d'auna pe cei cari vin pe marea, dacă nu cum-va sunt pirați, arătând prin aceasta că 
oamenii cărora li se face o astfel de intrebare nu se ferese a măr: 
turisi că au asemenea meserie, și că nu i considerată ca o injurie pentru cei cari și au cuvintele lor pentru a se ocupa cu ea. (Thucyd. [, 5). 

**) După tradițiune, Minos este ' cel mai vechiu rege care şi-a creat o marină. El şi intinse iinperiul asupra celei mai mari părți din marea care se numeşte astăzi greacă. El domni asupra Cycla- delor; colonisă cele mai multe din aceste insule, din care alungă pe Cari, punând căpitenii pe proprii sei fii ; in fine, pe cât putu, el cu: 
răți marea aceasta de pirați, pentru ca să poată asigura strîngerea, im- 
positelor (Thucyd. [, 4). | 

_***) Insula Creta pare a fi destinată de cătră natură a porunci Greciei intregi, și a avea o posiţiune admirabilă. Ea dominează asu- pra mărei și asupra țerilor maritime pe care mai toţi Grecii le au a- 
les pentru a se așeza in ele. Pe deo parte, ea e puţin indepărtată
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-de multe viacuri, se făcuse aici o apropiere intre Semiţii veniţi din 

Siria şi din Egipt şi intre vechiele populațiuni pelasgice. Ajunsese 

Creta foarte bogată şi puternică ; număra mai bine de o sută de ce- 

tăţi, intre care cea mai insemnată era Cnossos, reşedinţa lui Minos, 

grec venit din Frigia. Numele şi faptele lui pot fi de domeniul legen- 

dei ; dar adevărul este că cel intăiu rege din Creta a curățit Archi- 

pelui de Carieni obligându-i să fugă sau să se statorniciască.; a unit 

Naxos şi Cyeladele la imperiul seu şi şi-a intins dominațiunea pănă la 

Helespont, spre nord, spre apus pănă la Sicilia ; a contribuit la fixa- 

rea cultului. divinităților grecesti şi a protes artele, după cum ni arată 

tradițiunea, despre Daedalos. Din Creta a ieşit prima, civilisațiune in 

adevăr grecească ;.aice geniul grec si-a insuşii invenţiunile Semitilor, 

le a transformat şi a născut instituțiuni potrivite caracterului seu. 

In Prigia a tost de asemine un vechiu stat, foarte puternic o- 

dinioară, după cum se constată din legendele regilor Gordius şi Mi-. 

das. Remăşiţile de monumente care se păstrează pănă astăzi ni arată 

că. Grecii aveau dreptate când spuneau că din această țară li au venit 

eroi puternici prin bogăţiile şi forțele de care dispuneau. Mormântul 

regelui Midas, operă de artă colosală, in apropiere de riul Sangarios, 

“cuprinde o inseripţiune cu litere aproape de cele grecești. Frigienii a- 

veau aceleaşi vocale ca şi Grecii şi legi tonetice corespunzetoare. 

„Zeul lor Sabazios sau Bagaios era. identic cu Zeus al Grecilor. Tra- 

diţiunea despre carul regal al lui Midas şi nodul gordian *) de la ca- 

  

de Pelopones, şi pe de alta, ea se intinde pănă la Triope şi Rodos. 
Această posiţiune fericită a dat lui Minos imperiul mărei. El a supus 
mai multe insule, a format stabilimente in altele, şi şi-a intins privi- 
rile pănă în Sicilia, unde a şi murit la asediul cetăţii Camica (Aristot. 
Polit. UI, 7). 

*) Se zice că Gordius era un: om din Frigia, proprietar a unui 
câmp mie pe care 1 cultiva, şi a două, părechi de boi, din care una 
era pusă la car, şi cu ceialaltă ara. Intr'o zi pe când ara la plug, un 
vultur veni de se puse pe plug, şi stătu pănă ce deshămă. Mirat de 
această minune, Gordius consultă pe gâcitorii din 'Telmiss, consideraţi 
ca cei mai ghibaci.... O fată de a lor, i ordonă să meargă in cetate 
și să sacrifice lui Jupiter Basileus.  Gordiu o rugă să meargă cu el, 
ca să'l invețe cum să sacrifice ; fata consimți. Gordiu o iuă de soție 
şi avu un fiu, pe Midas. Ajuns la tinereță, acesta se distingea atât. 
prin frumuseţă cât şi prin curajul seu, când nişte turburări grave îis-
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re atârna dominaţiunea asupra Asiei intregi, este-o amintire de tim- 
purile când Frigia stăpânia Asia Mică; dar intrecuţi mai pe urmă de 
cătră Grecii de pe țermuri, ei au remas cu totul in. urmă și au incetat a 
avea istorie. : . 

Imperiul Dardanilor in peninsula formată de cătră muntele Ida 
a avut de, asemine epoca sa de strălucire, incă de prin viacul XV a. 
Chr. Aici se poate şi mai bine vedea apropierea intre elementul grec 
şi cel semitic. Dacă vechia cetate Sipylos a fost nimicită prin urgia 

zeilor, Troia era sub protecţia lui Apollon, zeul eminamente grec. 
Eroii troieni poartă două, nume ; Hector și Darios, Alesandru şi Paris ; 
Troienii sunt numiţi «vorbitori a două limbi» ; găsim elemente frigi- 
ene in numele lor proprii. Statul amestecat al Dardanilor a fost foarte 
puternic pe marea. Fenomene teribile vulcanice a nimicit regatul de 
la Sipylos, și tradiţiunile grecești țineau minte numai căderea lui. 

În Lycia găsim de asemine un stat primitiv, care a ajuns la un 
mare grad de cultură și a avut o mare influință asupra desvoltărei 

- Poporului grecesc. Aici se găsesc o mulțime de rămășiţi de monu- 
menie artistice și inscripţiuni. În Lycia s'a născut cultul lui Apollon. 
Preuţii din Delos ţineau minte acest fapt. "Templul lui Apollon Ly- 
kios (zeul luminei) de la Patara a fost tot d'auna venerat in lumea 
grecească. Leagân al religiunei blânde a lui Apollon, Lycia era vestită 
prin moravurile ei culte, respect cătră femeie, ingrijire pentru morți; 
ceea ce presupune, fără să mai avem nevoie de alte dovezi, o civili- 
sațiune inaintată, | 

Cele intăi state intemeiate in Greciu au fost in 'Tesalia, in Be- 
oția in jurul lacului Copais, şi mai pe urmă in Pelopones. 'Ţermu- 
rile roditoare ale acestor regiuni au fost favorabile peniru formarea 
unor inchiegări puternice care s'au intocmit in state. Muynii din 'Te- 
salia sunt cel intăiu popor grecese care a avut indrăzneala a naviga 

  

bucniră in Frigja. Se consultă Oracolul : el respunse că rescoala se 
va linişti, numai când va veni intr'un car cel care era destinat la tron. 
Adunarea delibera asupra acestui respuns, când apăru Midas in mij- 
locul ei, insoţit de părinţii sei, și suil intrun car; i se aplică prezi- 
cerea ; este ales rege. EI termină impărecherile, şi consacră, ca mul- 
temire zeilor, carul pe care se aşezase vulturul. Se mai zicea că acel 
care va deslega nodul cu care era legat jugul va ajunge stăpân . peste toată Asia. (Arrian, II, 2).
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in Pontul Euxin. - Amintirea, acestor indrăzneţe călătorii pe marea s'a 
păstrat in legenda espediţiunei Argonauţilor, care insamnă alungarea 

Fenicienilor din marea Neagră, esplorarea țermului nordic al Asiei 

Mici şi intrarea in relaţiuni cu Colchida, unde din o anticitate depăr- 

tată poporul Chalybilor era vestit prin esploatarea minelor şi prin lu- 

crarea, fierului. Lâna de aur despre care pomeneşte legenda, insamnă 

foloasele cele mari care s'au tras din aceste călătorii; după. cum ră- 

tăcirea Argonauţilor prin lumea intreagă a fost o inboldire puternică 

pentru navigația grecească in timpurile mai de pe urmă, incredințați 

cum erau Grecii că ori in cotro 'şi'vor indrepta paşii lor au să dea 

de urmele străluciţilor lor strămoşi. Cu timpul Mynii s'au pogorit spre 

mează-zi; s'au aşezat in câmpiile Beoţiei ; au inzestrat această țară cu 

canale, iezeturi, drumuri şi au făcut din cetatea lor puternică, Orcho- 

menos, patria Graţiilor «reginele melodioase ale strălucitului Orchomen, 

zeitățile protectoare a vechiului popor Minyan» cum zice Pindar. 

"“Cadmeienii din Teba sunt singurii Semiţi cari sau așezat pe 

pământul grecesc. Fenicianul  Cadmos nu insamnă numai un comp= 

tuar comerţial ; e o adevărată aşezare statornică. Grecii numiau «pă- 

mânt cadmean» pământul care servia a curăţi arama brută ; de la 

Cadmos au invaţat Grecii a lucra armătura de resboiu; el a adus 

scrierea. in Grecia ; architect și inginer, Cadmos a adus in țară pe 

Gefyreenii, constructorii de poduri. Cultul zeiţei Buropa, cultul lui He- 

racles sub nume de Makar, numirea de «insula lui Makar» care se da 

citadelei tebane, isolată in mijlocul torentelor ; legenda Sfinxului : toate . 

aceste sunt dovezi că a fost in Beoţia un stat intemeiat de cătră Fe- 

nicieni. Dar cea mai mare dovadă este urgia cu care au urmărit zeii 

greceşti pe familia lui Cadmos. Nenorocirile lui Oedip și ale familiei 

sal6, exterminarea. acestei familii, insamnă că, Grecii nau voit ca. să re- 

mână nici o urmă. din aceşti străini de alt neam, cari au fost indrăz- 

nit a se așeza pe un pământ grecesc. 

Tradiţiunea numeşte Fo pe Grecii cari amestecați cu coloni ve- 

“niţi din orient au intemeiat cele intăi state. După o perioadă de stră- 

lucire, acești Eoli au fost intunecaţi de cătră Achei, o ramură de a 

lor, confundați mai pe urmă cu dânșii. Acheii domnese în Asia Mică, 

Creta, la gura Peneului şi in Atica. Având in fruntea lor familii pu- 

ternice, mult mai inaintați in cultură de cât Eolii, Acheii impun nu- 

mele lor intregei Grecie. «Fiu de Acheu» insemna nobil de sânge. Ei 

4
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ajung mai cu samă vestiți de când se aşază in Pelopones. Tiryntul, 

Mycene, Nauplia, regate puternice se formează in valea riului nachus. 

Sepăturile moderne dau dreptate legendelor greceşti care ni vorbese 

de bogăţiile nemărginite ale urmașilor lui Pelops. Zon şi Acheu erau 

frați, zice tradiţiunea ; şi ştiinţa recunoaște strânsa legătură dintre Jo- 

mienii din Asia mică şi Acheii din Grecia. Mai toate legendele eroice 

se rapoartă la eroi Achei. Argosul ajunge o cetate achaică. Regii din 

Argos erau puternici nu numai pe uscat ; insulele și aproape toate ter- 

murile se supuneau lor. Are dreptate legenda când pune pe Aga» 

memnon in fruntea tutulor regilor cari intreprind resboiul Troiei. Am- 

fictionia maritimă care avea drept centru Calauria cu templul lui Po- 

seidon, ni arată heghemonia Argosului: asupra, celor alte cetăţi grece, 

în această epocă indepartată. 

Tradiţiunea greacă spunea că in urma, resboiului Troiei, o sehim- 

bare foarte mare s'a intâmplat in Grecia. Această schimbare ea caută 

a o esplica prin relele pricinuite de acest resboiu, prin nenorocirile 

suferite de cătră principii greci la intoarcerea din espedițiune şi prin 

uciderea lui Agamemnon. În realitate lucrurile Sau petrecut cu totul 
alt-fel. Faţa Greciei eroice s'a schimbat cu totul ; dar adevăratele cause 

ale acestei transformări au fost că seminţii nouă apar in istoria gre- 

cească. Pănă acuma ne am ocupat de preponderența triburilor grece 

din Asia ; de epoea de iransiție, intermediară intre lumea pelasgică și 

lumea adevărat hellenică, care se va naște numai după strămutarea 

popoarelor din interiorul Greciei. 

$. & Strămutări de popoare. 

Pe când Grecii de pe ţermul resăritean, sub conducerea capilor 

veniţi din Asia, intemeiau regate puternice şi inaintau pe calea cultu- 

rală, o ramură a lor trăia in Epir, strînsă in jurul sanctuarului ve- 

nerat de la Dodona. Graikoi este numele lor primitiv. Sei sau He- 

lii erau preuții lui Zeus şi regiunea se numia, Hellopia sau Hellada, 
care va ajunge numele naţional al intregei Grecie. 

Cătră secolul XII A. Chr. Grecii din Epir, sub nume de Tesalioti, 

irec munţii in Tesalia, desființază regatele din această ţară și inte- 

meiază altele nouă. Faptul este positiv. De acum inainte populaţiunea 
din Tesalia se va impărţi in invinşi și invingători. Vechii locuitori sub
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nume de Penesti, remân in o stare de inferioritate față cu noii ve- 

niţi. O parte inse dintre dânşii emigrează in Grecia Centrală. Unul 

dintre triburile tesaliene, Dorienii, se inaintează spre sud. Se așază 

intăi in Ftiotida, apoi in Hestiotida şi in fine lângă Pindu. Aici pri- 

mese cultul lui Apollon şi formează cea intăi Doridă intre Parnas şi 

Oeta. Aici fundează ei o Amfictionie, al căreia, centru e templul lui 

Apollon de la Delfi. Doros e un fiu a lui Apollon, zice tradițiunea. A- 

ceasta insamnă că Dorienii şi au insuşit cultul acestui zeu şi au dat 

o nouă organisare cultului seu. Grupul amificţionic de la Parnas, al- 

cătuit din două-spre-zece popoare, este cea intăi asociaţiune națională 

hellenică. O legătură strânsă. uneşte pe membrii asociaţiunei, cari ieau 

numele generic de Helleni. Aceste populațiuni care acuma intră in is- 

torie se deosebesc de inaintaşii lor. Popoare de uscat, fără, nici o le- 

gătură cu lumea esternă, Dorienii şi au pastrat virtuțile resboinice, 'și 

iubesc foarte mult tara şi urăsc pe cei de alt neam. Pentru intăia 

oară se face deosebirea intre Helleni și Barbari. După cât va timp, 

Dorienii se indreptează spre sud. Ei trec golful de Corint pe la Nau- 

pact şi incep a ocupa Peloponesul. Tradiţia grecească numia venirea 

lor in Pelopones: strămutarea Heraclizilor ; urmaşii lui Hercule ve- 

niau să 'şi reia patrimoniul părintesc. Conduşi de cătră trei fraţi, ei 

au cuprins Argosul, Laconia și Messenia. În realitate nici vorbă nu 

poate fi de urmaşii myticului Heracles şi de o cuprindere repede -a 

Peloponesului. Adevărul este că așezarea Dorienilor s'a făcui cu mare 

greutate. Ori cât de slăbite erau principatele Acheiene, ele tot puteau 

opune o resistență indărăpnică. Dorienii se aşează mai intăi in locuri 

intărite natural. Din aceste centre ei atacă fără răgaz cetăţile vecine 

şi, in fine, isbutesc a le supune. Numai coasta de pe lângă golful de 

Corint a scapat. lonienii de aice au remas liniștiți. Acheii, respinşi de 

la sud, veniră peste ei. Atunci lonienii fugiră în Attica. Dorienii se 

indreptează în cortra Atenei ; dar eroismul acestei cetăți și posiția 

muntoasă a Atticei au făcut ca Atena să remână a lonienilor. 

Emigraţiunea triburilor de la nord a determinat o mare strămu- 

tare de popoare. Mulţi tireci “și căutară un adăpost spre coastele A- 

siei Mici. O parte din Achei pleacă de la Aulis, apucă pe coastele 

“Traciei şi ale: Hellespontului, trec peninsula dardanică și se stabilesc 

la Lesbos ; alții mai indrăzneți, trec marea lui Egeu și fundează Ky- 

mae pe continentul Asiei. In tot viacul XI această mişcare de emi-
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grare continuă. O serie de emigrări ionice pleacă din Attica și for- 
mează o mulţime de colonii intre riurile Hermos şi Meandros, coloni: 
alcătuite mai ales din lonienii fugăriţi de cătră Dorieni din Pelopones. 

Vechiul stat dardan. este desființat. Cele mai insemnate aşezări 
ionice au lost Efesul, Miletul şi in Cyelade. O parte din Dorieni au 
plecat și ei spre Asia și au intemeiat colonii strălucite la Samos, Cos, 
Halicarnas, insulele Rodos, Melos și Thera. Dorieni sau aşezat, de a- 
semine și in Creta. Regiunile in care se așezau noii veniți erau pline 
de locuitori Fenicieni, Creteni, populaţiuni mieste cum erau Carienii 
şi Lelegii. Aceștia atârnau de puternicul imperiu Iydian, care nu puse: 
nici o piedică nouelor aşezări. Afară de Efes, unde s'au întâmplat lupte 
crâncene intre colonii veniţi şi statul preuţese al Artemisei, lupte care 
sau terminat prin o impăcare, in colo colonisarea se face in linişte. 
Sanctuarele din Samos, Efes, Milet 'și păstrară toate onorurile şi pri- | 
vilegiile ; populaţiunile se amestecă cu noii veniţi, pentru că aceștia au 
fost găsit aice o populațiune de acelaş sânge. Deosebirea consistă nu- 
mai in progresele făcute la Grecii din Europa, in ceia. ce privește or- 
ganisarea de stat. Noua lonie se intemeiază dar in liniște. Cu totul 
altfel s'a intâmplat cu coloniile eolice. Eolii dau peste state puternice. 
Ei sunt cuceritori ; nu se aşază numai pe țermuri ca lonienii şi Do- 
rienii ; ci se inaintează, in interior şi, după multe lupte crâncene, des- 
ființază vechiele state, intre care era cel Troian. In aceste lupte ei se 
inflăcărează. cântând vitejiile strămoşilor Atrizi ; faptele trecutului se 
confundă cu evenimentele presentului și ast-fel se alcătuieşte un ta- 
blou de fantaşie, pe care imaginaţia unui popor poetic ni "1 dă ca is- 
torie reală. Aşa s'a format legenda Resboiului Troia. Așa numai ni 
esplicăm pentru ce flota grecească pleacă din Aulis ; pentru ce sunt. 
atâtea certe intre căpiteniile grece inaintea 'Troiei şi pentru ce intă- 
ietatea lui Agamemnon e așa de multă discutată. Când s'a intreprins 
fapiul real de care vorbim, așezarea Folienilor şi a fraţilor lor Acheii 
in peninsula muntelui Ida, deosebitele ramuri ale acelor populațiuni s'au 
intrunit la Aulis pentru a intreprinde o espediţiune in comun. Toti 
Sunt uniţi in acest scop; dar deosebitele corpuri de armată lucrează 
separat ; capii se ceartă pentru pradă; căpiteniile se pizmuiese intre sine; 
şi, în fine, după o lungă perioadă de ostilităţi, ei cuceresc țara pas cu 
pas. Cânturile poetice formate cu ocasia acestor lupte s'au imprăştiet 
şi au fost primite cu entusiasm de cătră toți Grecii așezați in Asia.
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în nouele așezări se făcuse o apropiere intre deosebitele triburi gre- 

cești : lolieni, Achei, Ionieni şi Dorieni : mai cu samă Smyrna a fost 

locul unde s'a făcut această fusiune. Aice “limba. greacă a inceput a 

pierde formele dialectale, pentru a deveni națională, ințeleasă de cătră 

toți Helenii. | | 

$. 5. Lumea Homerică. 

Grecii credeau că cele două poieme Ilyada, in care se descrie 

resboiul Troiei, şi Odysea care cuprinde intâmplările lui Ulysse după 

resboiu, au fost alcătuite de cătră un poet numit Homer, care a trăit 

in Asia Mică. Nu se ştiia sigur locul nașterei sale, pentru că mai 

multe cetăți se certau pentru aceasta. Ei susțineau că totul se găsește 

in Homer : religiune, poesie, istorie, politică, ete. Astăzi se contestă 

esistenţa lui Homer. Se crede că e peste putinţă ca un singur om să 

fi alcătuit aceste mari poieme, care sar fi conservat prin memorie in 

curgere de mai multe viacuri. Se observă contradicțţiuni in Iliada ; u- 

nele repetiţiuni ; pe de altă parte, stilul Ilyadei se deosebește de al 0- 

dyseei ; și părerea admisă in genere astăzi este că deosebitele părți ale 

acestor poieme s'au alcăţuit de cătră mai mulţi autori ; că deosebitele 

triburi greceşti au căutat. să se laude cântând faptele strălucite ale 

strămoşilor şi că, intr'o epocă oare care, sa găsit un om de geniu 

care să pună in armonie aceste bucăţi deosebite, făcând un singur tot 

din aceste sfărâmături. Acest om de geniu ar fi” fost Homer. Cu toate 

aceste sunt invăţaţi cari susțin că cele două poieme sunt opera lui. 

Dar pe noi nu ne interesază istoria marelui poet ; in operile care trec 

ca făcute de cătră el, căutăm noi lămuriri istorice asupra. epocei pe 

care o cântă. In această privire, aveau dreptate Grecii când susțineau 

că in Homer se găsesc toate. In adevăr, operile lui cuprind noțiuni 

neprețuite asupra civilisaţiunei greceşti in timpurile primitive. Poetul 

ni a descris -lumea din timpul seu şi operile lui sunt; preţioase docu- - 

mente istorice ; pentru că ni presintă tradiţiuni incă vii şi peniru că a 

fost inzestrat cu o mare putere de observaţie psichologică. | 

- Societatea homerică este o societate ajunsă l. maturitate, cu in- 

stituțiuni regulate. De timpuriu lumea greacă ni apare fundată nu nu- 

mai pe agricultură şi pe economia rurală, ci și pe navigaţiune şi co- 

mert. Dragoste mare pentru câştig. Pănă şi Beoţienii cari trăiesc in 

roditoarele văi de lângă Copais, după ce 'şi au sfirșit lucrul câmpului
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pornesc pe marea ca să câștige *). La Orchomen care e un oraş maritim 
și continental, se intâlnesc străini din toate țerile. Piraţii greci ajung pănă 
la gurile Nilului; un comerț activ insuflețeşte Grecia, și operile de artă 
aduse de cătră Sidonieni, sunt muli preţuite de cătră Greci, cari. le 
trec din mână in mână și nu se.mai satură a le admira. In această 
societate nu mai e o masă contusă, ci sunt clase. In fruntea ei sunt A- 
naktes (principii) cari sunt totul. Mai jos de cât ei sunt preuți, pro- 
feți, artiști de merit, cari toţi lucrează numai pentru cei mari. Cei alți 
oameni nu au nici o insemnătate ; au o libertate personală, dar n'au 
in viața publică nici un drept. Mai găsim incă și străini sclavi. Ele- 
ment important, pentru că aceşti străini sunt admişi in familie ; prin 
ei. se propagă artele. I putem numi mai de grabă oameni neliberi, pen- 
tru că sclavi in adevăratul ințeles al cuvântului nu găsim in Homer. 

Deosebitele clase sunt legate intre ele prin Rege. Puterea lui este 
ereditară ; dar mai pre sus de toate e militară pentru că titlul de rege 
se pierde prin bătrâneță. Ulysse şi Achille au părinți. Aceştia sunt res- 
pectaţi, dar autoritatea lor au trecut la fii, pentru că ei sunt bătrâni. 
Laerte nici nu apare ; Telemac e rege in lipsa lui Ulysse. In acele tim- 
puri de desordine curajul este foarte mult prețuit. Nu putea fi cap acel 
care nu puiea conduce la luptă. Regele are şi putere preuţască. El e 
organul puterei divine, mediator intre oameni și zei. Calchas e profet nu 
preut; el nu aduce sacrificii, nu presidă la ceremoniile fanebre. Regele 
are in mâna sa un sceptru care e de origină supranaturală. «Tu ești 
regele popoarelor, zice Nestor lui Agamemnon ; Zeus ţi-a incredințat 
sceptrul şi dreptul de a judeca, pentru ca tu să hotărăşti conform în- 
teresului lor.» Regele este centrul tutulor aspiratiunilor umane. Pen- 
tru el inflorește poesia ; pentru dânsul lucrează architectura şi artțile 
plastice. Cetățile sunt in acelaş timp «tesaurele» sale. El e foarte bo- 
gat .prin domeniile sale și prin darurile ce le primește de la supuşi; 
daruri de bună voie odinioară, dar obligatorie acuma ; regii sunt «mân- 
  

*) După ce au alungat departe de ei foamea şi setea, Nestor 
i intreabă : «Acuma când oaspeiii noştri (Telemae şi soții sei) s'au să- 
turat la ospățul nostru, e mai cuviincios a-i intreba, cine sunt. Oaspe- 
ților ! cine sunteți ? de unde veniţi despicând căile umede ? călătoriți 
voi pentru vre o. neguţitorie, sau la intâmplare, cum fac piraţii, cari 
rătăcese espunându-și viata, şi duc nenorocirea la străini ?» (Homer, 
Odysea, UI). E
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cători de popor» «<mâncători de daruri» *). Trebuie să fi fost superiori 

celor alţi oameni prin o civilisaţie superioară şi prin inalte calităţi 

personale aceşti Regi din lumea homerică. Numai aşa au putut ei intruni 

in state triburile imprăştiate şi a intemeia o societate regulată **). Dar 

aceşti regi nu sunt a tot puternici. Lângă ei sunt capii familiilor cu 

cari regele se consultă. Sunt Adunări, in care cei mari ieau cuvântul 

și discută. In judecăţi regele se sfătuieşte cu ei. 

Familia este basa societăţii. Părintele de familie are o autoritate 

*) Im cele dintăi timpuri, acei pe care poporul i alesese drept 

regi, *şi petreceau tot timpul vietii lor in această dignitate supremă, 

ocupându-se a fortifica porturi avantagioase, a le incunjura, cu ziduri, 

şi a intinde fruntariile lor, pentru siguranța statului şi pentru ca su- - 

puşii lor să trăiască in mare bielșug. Fiind că nu căutau a se deo- 

sebi prin vestminte ori prin masă, şi fiind că din contra traiul lor era 

intoemai cu al supuşilor lor, ei fericiau pe poporul lor, şi nime :nu i 

invidia. Dar cei cari veniră mai pe urmă nu se mulţemiră numai de 

a fi în siguranţă, și de a avea chiar mai mult de cât li trebuia pen- 

wu trebuinţile naturei; abundența in care erau n'a făcut de cât să 

inflăcăreze patimile lor ; ei 'şi inchipuiră că un rege trebuia să fie 

mai bogat inbracat şi servit mai cu pompă de cât supușii sei ; că ni- 

me n'avea voie să i contrazică in amorurile lor, ori cât de nelegi- 

time erau. Dintre aceste desordine, unele ofensară pe supuși şi esci- 

tară invidia, altele făcură pe regi odioși și ridicară contra lor pe po- 

por. (Polyb. VI, tragm. 11). | 

=*) Un al patrulea felia de monarhie regală. e aceia care esista 

in timpurile eroice, fundată pe lege, pe consimțimântul supușilor, și 

incă şi ereditară. Cei cari au fost cei intăi bine-făcători ai popoarelor 

prin învențiunea artelor, prin valoarea resboinică, sau pentru că au 

intrunit pe cetățeni, și | au procurat pământuri, au fost numiti regi 

prin liberul consimțimânt al supușilor lor, şi au lasat regalitatea fiilor 

lor. Ei aveau comanda supremă in timp de resboiu, şi decideau in tot 

ceia ce priveşte cultul, afară de funcțiunile preuteşti. Pe urmă, judecau 

procesele, unia depunând jurământ, alții. cu scutiala de jurământ. De- 

punerea. jurământului se făcea ridicând sceptrul. (Aristot. Polit. HI, 10). 

Când un potop, o ciumă, o foamete sau alte 'calamităţi ucid cea, 

mai mare parte din oameni, cum s'a intâmplat pănă acuma, Și cum 

negreşit se va mai intâmpla, ruina oamenilor atrage după sine ruina 

obiceiurilor, moravurilor şi a artelor. Din cei cari au scapat din a- 

cest naufragiu general, ca dintro semință, se ridică oameni noi, “cari 

slabi negreşit şi incapabili a se sustinea prin sine insuși, se intrunesc 

si se adună unii cu alții, cum fac şi cele alte animale. Atunci e ne- 

voie ca cel care intrece pe cei alți in putere corporală şi in indrăz- 

nială, să fie el in fruntea lor şi să-i conducă ea un stăpân. (Polyb. 

VI. fragm. Il).
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nemărginită asupra tutulor membrilor cari o alcătuiese ; dar numai pe 
cât timp este puternic. Esistă proprietatea individuală. Aceasta s6 cu- 
noaşte după pietrele de hotare de pe câmp. 

Grecii au aceiași religie, limbă și moravuri ; dar poetul recunoaste 
că la cei din Asia e o civilisaţie mai inaintată.: Capii Achei sunt ves- 
tiţi prin brutalitatea lor ; Achille e insatat de sânge ;: cei doi Ajax sunt 
grosolani ; Ulysse e un inșelător şi Nestor a ajuns înţelept numai la 
bătrâneţă ; pe când Priam şi ai sei sunt un model de lealitate și de- 
licateţă de moravuri. 

| 
Dar poesiile lui Homer ni arată că societatea, se transformase in 

timpul seu. Pretutindine se observă o melancolie. Oamenii «de acum» 
sunt mai pre jos in forță şi energie generaţiunilor precedente. Preuţii 
au inceput a face un contrapond autorității regale; afacerile publice 
se decid in Agora ; oamenii de jos au ajuns insolenți și primejdioşi ; 
poporul indrăzneşte a şedea. jos in Adunări și un 'Thersit 'şi bate joc 
de regi. Nu-i vorbă, el e pedepsit ; dar acest incident ni arată cam 
pe când Sa alcătuit poiemele : intrun timp când poporul din orașe 
incepe a se organisa. Cam” pe la anul 900 a. Chr., când «Demos» in- 
cepu a avea conștiință de forța sa. 

Lo dovadă că scrierile lui Homer ani represintă o lume inaintată 
este și chipul cum ni vorbeşte el despre zeii Grecilor. Nici vorbă nu 
poate fi de fatalismul -oriental in care omul, sdrobit de puternica na- 
tură ce “] inconjoară, se simte slab și umil, prosternat inaintea zeilor 
intr'o umilită adorare. Sunt foarte mulți zei ; pentru că pădurile bogate 
ale Helladei, animalele şi riurile din ea, arată omului că sunt o mul- 
țime de puteri in natură, in afară de o și superioare lui. Dar acești 
zei sunt. aproape de om. N'au fost de odă lumea și nu. vor fi in tot 
dauna. Istoria lor se adauge, se infphusetază pe fie care zi; stă in 
puterea poeților Sti descrie. £j au de spus multe despre Zeus ; Hera 
se sfădește vecii i ține de i barbatul ei şi pălmuieşte pe Arte- 
mis ; Hermes nu/ numai că € un șiret şi necinstit dar invaţă şi pe oa: meni să fie astfdl ; (feribilul Hephaistos e de ris in Olymp; iar Ares 

seu bătăios. Homer nu ni mai represintă credința 
naivă ; cu el ingepe revolta spiritului omenesc. «Cu ajutorul zeilor și 
un laș poate in inge ; eu, nu am nevoie de zei,» zice Ajax. Homer cântă forţa, curajul Şi ghibăcia oamenilor. Zeii urăsc sau. ajută pe oa- meni, dar când aceştia i desprețuiese ori i mulțemesc. Fi trăiesc. in 

     

   
= 
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mijlocul oamenilor fără a fi văzuţi ; au un corp de o natură particulară, 

care nu se poate pipăi, nestricăcios, pururea frumos, putând lua toate 

formele. Ei se nutrese cu nectar şi ambrosie, şi li place fumul căr- 

nurilor de pe altar. Aveau nevoie de .victime. Grecii i onorau de frică, 

pentru că aveau nevoie de ei şi ştiiau că zeii sunt invidioși ; dar nu 

i iubiau. Interesul şi nu iubirea era basa cultului religios. Ei cereau 

de la zei bunuri pământeşti ; nu umblau după raiu. Oamenii muriau 

pentru. patrie şi nu pentru religiune; sau mai bine zis,.Grecul con- 

funda patria cu religiunea ; pentru că zeii erau datori să apere ceta- 

tea care li aducea multe şi bogate sacrificii *). Zeii erau şi ei supuşi 

hotărîrilor Destinului, o zeitate prin care Grecii voiau să esplice eve- 

nimentele neințelese ; dar şi aceste hotăriri atîrnau mult de la faptele 

omului. 

EGener țiunile omeneşti samână cu frunzele arborilor, zice Ho- 

mer. Taul arte frunzele pe pământ şi pădurea fecundă produce 

-altele primăvara. Aşa tre-rasele umane : una vine, alta se: duce.» 

Dar dacă oamenii se treceau, remâneau Umbrele celor morţi. Grecul 

nu "şi putea inchipui că părinții morţi au dispărut pentru tot d'a una. 

Ei credeau că umbrele lor privighiau asupra urmașilor și se ingrijiau 

de ei, cu aceiași dragoste ca şi in viaţă. Morţii se prefăceau în geniuri 

bine-făcătoare, dacă urinașii li făceau onorurile funebre şi li aduceau 

sacrificii ; la din contra, se prefăceau in strigoi şi causau multe rele. 

generaţiunilor viitoare . 

«Se mai găsesc şi astăzi pe pământul Greciei câteva monumente 

din epoca primitivă, dar- nu putem să ficsăm data clădirei lor. Sunt 

niște construcţiuni masive, făcute poate de cătră Pelasgi, despre care 

Grecii credeau că -sunt inălțate de cătră niște ființi fabuloase numite 

Cyclopi. Cele mai vechi sunt zidurile numite eyclopice. Ele sunt for- 

  

*) După ce eroii şi au sfîrșit rugăciunea și au presărat orzul 
sfinţit, ei ridică capul victimei, o junghie, o jupese, destac buturile, le 

invălesc in grăsime de amândovă părțile, pun deasupra lor mărunta- 

iele sângeroase, şi le ard pe ramuri lără frunze, ţinând de asupra îla- 

cărei măruntaiele puse in frigări. După ce s'au consumat buturile, după 

ce au gustat din măruntăi, ei impart cărnurile victimei, le infig in 

frigări, le frig cu ingrijire, şi le iau de pe jaratie. Cum au isprăvit a- 

ceste pregătiri, ei orînduiesc ospățul ; se pun pe mâncare, şi nime nu 

se poate plânge in sufletul seu că n'a avut parte dreaptă din bucate. 

(Homer, Iliada, Îl).
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. X 

mate din stânci foarte mari şi neregulate, aşezate unele peste altele 
fără ciment ; locurile dintre ele sunt implute cu pietre mai mici. Se 
găsese mai ales in Argolida, la Tirynt. Zidul acestei cetăţi s'a con- 
servat foarte bine : are septe metri și jumătate pănă la cinci-spre-zece 
metri in grosime, şi unele din pietrele din care e alcătuit sunt lungi 
de trei metri şi groase de un metru și două-zeci centimetri. E străbă- 
tut de patru trecători interioare sau galerii de câte trei metri inăl- 
țime. Apoi vin zidurile numite pelasgice. Aceste sunt construite cu oare 
care artă : stânci, de formă polygonală, se prind regulat intre sine. 
Aşa e zidul de la Mycena, a cărei acropolă, clădită pe o stâncă inaltă, 
intre două piscuri selbatice, esistă aproape neatinsă. În fine un al-trei- 
lea gen de construcțiune, in pietre de formă patrunshiulară, se găsește 
tot in: acea acropolă. | 

Aceste nu sunt singurele curiosităţi din epoca prehistorică pe care 
le găsim la Mycena, vechia capitală a lui Agamemnon. Poarta princi- 
pală a eitadelei, situată la vest, esistă incă: e celebra poartă a Lei- 
lor, la care ajungeau prin un feliu de drum de cinci-spre-zece metri 
de lung și zece larg, alcătuit din blocuri mari de piatră triunghiulare. 
Poarta Leilor e inaltă de cinci metri trei-zeci și de trei metri de lar- 
gă in partea sa, superioară. Pragul de sus e făcut din o piatră enor- 
mă de cinci metri de lungă şi are deasupra doi lei in picioare, spriji- 
niți de un stâlp la mijloc. Această sculptură, din o epocă posterioară 
monumentelor descrise mai sus, este cel mai vechiu esemplu de arta 
primitivă a Grecilor. Din nenorocire, capetele leilor, care erau poate 
de bronz, au dispărut. Mai in jos de culmea pe care. se află acropo- 
lea, şi la patru sute metri de cetate, se găseşte monumentul. numit 
« Tesaurul» lui Atreu ; o construcțiune subterană destinată a servi ca 
mormânt, având forma unei săli circulare in diametru aproape de cinci- 
spre-zece metri, și inaltă de patru-spre-zece metri ; la dreapta e o 
sală mică patrată și sapată cu totul in stâncă. Cat despre uşa pe care 
se intră in Tesaur, ea e şi mai masivă şi mai enormă de cât poarta 
Leilor. La oare care distanță de aice un cercetător şi archeolog ger- 
man, doctorul Schliemann, a descoperit, in 1876, un alt tesaur sau 
mormânt, in care a avut noroc dea găsi câteva schelete foarte mari. 
Unul din aceste schelete era aşa de bine conservat că se puteau dis- 
tinge ochii și gura in care erau toţi dinţii. O mască grea de aur aco- 
peria fața. Coloarea.. corpului era aproape ca a mumiilor egiptene.
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E cea mai curioasă descoperire făcută de multă vreme in Grecia. Po- 

doabele găsite cu cadavrele: plăci de aur, coroană de acelaş metal, 

sunt de sigur obiecte de fabricaţiune asiatică... Cât despre vasele zu- 

grăvite din epoca primitivă, găsite la Mycena şi in Attica, ele par a 

fi in adevăr produsele unei arte naţionale incă in faşă, dar care nu 

datorește nimic imitațiunei străine.» 

17 - 
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II. LYCURG. /P Pan. 

      

$ 1. Aşezarea Dorienilorin Pelopones. 

Tradiţiunea grecească susținea că Dorienii au intrat in Pelopo- 

nes sub conducerea a trei frați; că au cucerit repede intreaga pe- 

ninsulă şi că şi au impărțito in chipul următor : Temenos a luat Ar- 

gosul, Aristodemos Laconia și Crestonte Messenia. 

Cucerirea Peloponesului nu :s'a făcut așa de uşor și nici intro 

singură generațiune. Nu cunoaştem amănuntele așezării Dorienilor, dar : 

pe cât putem şti, lucrul s'a intâmplat astfel. Dorienii au venit cu fa- 

miliile lor, conduşi de cătră regi. Ei au găsit Peloponesul slăbit. A- 

cheii şi lonienii de aice nu erau in stare a alunga pe noii veniţi, mai 

energiei de cât ei. In Messenia, Dorienii sau intărit la Stenyclaros şi 

incetul cu incetul şi intind cuceririle lor; dar in curând vechii locui- 

tori au capatat supremaţia şi influința dorică -a ajuns cu totul nein- 

semnată in această regiune. În Laconia, Dorienii au fundat Sparta: dar 

multă vreme cetatea Amyclae a stat in picioare; dovadă că şi aici ei 

n'au supus pe toţi locuitorii. In Argolida, cetatea Temenion a fost 

centrul Dorienilor ; dar locuitorii terei sau aparat cu multă bărbăţie 

şi, mult mai târziu, Argosul a ajuns a fi o cetate dorică. Cele alte ce- 

tăţi : Fliuntul, Sieyona, Corintul, Epidaur şi Troezena au tost cuprinse 

tarziu. Chiar după cucerirea intreagă a Peloponesului, ţara nu a fost 

curat dorică. Dorienii erau puţini ; ei aveau pretenția a relua moşteni- 

rea părintelui lor Heracles ; se ziceau inrudiţi cu dinastiile domnitoa- 

re ; prin urmare nu e vorba de un resboiu de esterminare, nici de 

isgonirea vechilor locuitori. Mulţi dintre aceştia și au părăsit patria 

lor, dar cea mai mare parte au rămas. Era nevoie de instituțiuni care



23 

  

să ţină in legătură pe Dorienii ce se impărţise in mai multe state, 
şi care să apropie pe invinși de învingători. 

Asemine instituțiuni sau intemeiat mai intăiu în Creta, unde 
veniră mulți Dorieni. Aceștia erau inferiori in cultură vechilor locuitori ; 
erau foarte bravi dar nici nu indrăzniau a se compara cu vechia a- 
ristocraţie creteană. Ei cer şi capătă pământuri, dar vechia constitu- 
țiune și legile anterioare remân in picioare. Noii veniți au intrat in 
vechia societate cu următoarele condițiuni : Puterea remâne in mâ- 
nile aristocrației. Din ea se ieau Senatorii (Kosmoi) cari sunt pe viaţă 
şi nerespunzători. Ei guvernează. Dorienii formează clasa resboinică. 
Ei trăiesc in comun, ca intr'o casarmă : sunt intreținuţi de cătră stat ; 
statul ingrijeşte de familiile lor. Pentru ca acești resboinici să nu fie 
luaţi de la datoria. lor, o parte din vechii locuitori (Klaroţii) sunt a- 
șezați pe pământurile dorice și li dau o parte din recolte. Astfel in 

„Creta se face pentru intăia oară apropierea intre Dorieni și cele alte 
triburi grece. Insula 'și continuă desvoltarea ei mai departe. O mulţi- 
me de artiști și oameni insemnaţi in musică, religiune, ete. au ieşit 
din Creta, in timpurile istorice. - 

Dintre toate statele intemeiate de cătră Dorieni, Laconia cu ca- 
pitala Sparta, a fost cel mai insemnat. Dar, ca şi in Creta, populați- 
unea .nu a fost subjugată cu totul, Și aici s'a făcut o apropiere intre 
triburile rivale. Cea mai sigură dovadă este faptul că in Sparta sunt 
doi regi. Drepturile și prerogativele acestor regi ni arată că ei sunt: 
mai vechi de cât invasiunea Dorienilor. Despre familia regală a Agia- 
zilor se ştie positiv că era acheă ; regele Cleomene a declarat'o aceasta 
inaintea Atenienilor *). Cele două familii regale nu aveau nici un a- 
mestec intre ele; nu aveau drept de căsătorie intre sine, nici: mor- 
mânt comun. Prin urmare, cel puțin unul din regi era din vechii lo- 
cuitori. Dar Laconia era impărțită in șese părţi. De aici lupte lăuntri- 
ce : intre cetăţile care voiau să remână independente ; intre regi și a- ristocraţie : intre Dorieni Și vechii locuitori ; “intre regi şi resboinicii 
Dorieni. 
a ÎI 

„_%). Cleomene cuprinsese Acropolea şi voia să intre in sanctuarul zeiței, peniru ca să o consulie ; dar preuteasa, sculându-se de pe scaunul ei mai inainte de a trece el pragul, strigă : «Străine Lacede- mon, fă inapoi ȘI nu pătrunde in sanctuar ; nu e permis Dorilor a V,apgiei-—0 femeie, respunse el, eu nu sunt Dor, ci Acheu» (EHerod. 
” - 
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$ 2. Lycurg şi legislaţiunea sa. 

Din luptele lăuntrice in statul spartan ar fi putut urma căderea 

lui; dacă nu venea un om cu o mână puternică, care să impace ne- 

ințelegerile şi să introducă ordinea şi armonia. Acest om a fost Lycurg. 

Nu cunoaștem nimic sigur despre persoana sa. Chiar Grecii nu ştiiau 

mai mult de cât noi *). Tradiţia grecească spunea că e fiul lui Euno- 

mos (lege bună) şi că a avut fiu pe Eukosmos (intocmire bună). Spar- 

tanii i dădeau onoruri divine şi intreaga anticitate '] considera ca a- 

devăratul fundator al statului spartan, şi ca pe unul din cei mai mari 

oameni ai Greciei. Noi considerăm biografia lui ca bănuită ; dar cre- 

dem că Lycurg a esistat, şi putem admite, impreună cu: cei vechi, că 

a trăit prin jumătatea a doua a viacului al IX-lea. De sigur că nu era 

dintre Dorieni. Nici unul dintre ei n'ar fi putut avea ideiele mari, o- 

rizonul intins a lui Lycurg. Nici unul dintre ei ru ar fi intreprins că- 

lătorii indepărtate numai pentru scopul de a și îmulți cunoștințile; 

nu Sar fi gândit să introducă in Sparta poiemele lui Homer şi nu ar 

fi ajuns la atâta înțelepciune ca să fie considerat ca instrument al 0- 

racolului de la. Delfi. Legile lui erau considerate ca, oracule ; un colegiu 

de preuţi le esplica. 

Epitrop al unui rege tânăr, adică deplin imputernicit a decide to- 

tul în numele zeilor, Lycurg şi a luat greaua sarcină : a face să in- 

ceteze resboaiele. dintre cetăţi, a impaca deosebitele rase determinând 

cu precisiune drepturile şi datoriile fie căreia şi a da o organisare co- 

munităţii dorice. Sarcină foarte grea; pentru că n'a fost in Grecia stat 

mai desorganisat şi mai nenorocit de cât Sparta de pe acele vremuri. 

Inţeleptul Lycurg ă respuns chiemărei sale. 

Legislaţiunea. lui Lycurg regula : a) Deosebitele clase din socie- 

tate ; b) Puterile publice ale statului spartan ; ec) Educaţiunea. 

|. Poporul .lacedemonean fu impărțit in următoarele clase : Hiloţi, 

Perieci, Spartani. 

  

=). Nu se poate spune nimic absolut despre Lycurg, legislatorul, 
ca să nu fie in discuţiune. Origina, călătoriile, moartea lui, chiar și legi- 
le şi guvernul ce a intemeiat, au fost povestite intr'un chip cu totul 
deosebit; dar. deosebirea cea mai mare e asupra timpului in care ela 
trăit. (Plut. Zacurg).
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Hiloţii sunt o “parte din vechii locuitori, reduşi intr'o stare 

aproape de sclăvie, datori a munci pământul Spartanilor. Fie ca- 

rej Hilot are o parte de pământ pe care o munceşte; legea 1 o0- 

bligă să dea proprietarului spartan o cantitate hotărită de producte; 

prisosul remâne a lui. Nu e sclav in adevăratul ințeles al cuvântului; 

pentru că stăpânul seu nici nu'l poate vinde, nici libera ; el trece de 

la un stăpân la altul, impreună cu pământul pe care este aşezat. Ei 

formau 3, din populaţiune (224,000 din 380,000 de suflete). Unia 

dintre dinșii puteau strânge avere. Cei cari trăiau pe pământurile 

statului puteau fi luaţi .in resboiu. Ei ridicau pe răniţi; luptau uşor 

inarmaţi ; se ingrijiau de aprovisionare ; serviau pe corăbii. Foarte nu- 

meroși, ei pândiau ocasiunea de a se revolta, de aceia şi Spartanii i 

privighiau de aproape *). Era o gendarmerie specială pentru ei, Crip- 

tia. Numele lor li vine de la cetatea Helos, care a fost multă vreme 

un focar de revoltă. Hiloţii liberaţi luau numele de Neodamozi. Ei a- 

par mai ţârziu. Aceştia au dreptul de a trăi unde voiau; cu toate aceste. 

se luau măsuri ca să nu se ingrămădiască prea mulţi la un loc. Pu- 

„leau să se ocupe cu industria şi să aibă proprietate intre Perieci. Co- 

piii făcuţi de Spartani cu femei hilote, mai ales acei recunoscuţi de 

cătră părinții lor, puteau capata libertatea, cu invoirea âutorităților. 

Atunci €i se numeau Motaci. Vestiţii Lysandru şi Gylipp au fost din- 

iraceastă clasă, 

- Periecii «locuitori ai țerei de prin prejur» erau de trei ori mai 

numeroși de cât Spartanii. Ei locuiau in oraşele Laconiei şi se aflau 
in 0 posițiune de inferioritate față cu locuitorii din Sparta. Ei aveau 
dreptul a servi in armată, și chiar in infanteria grea; şi armatele 
spartane erau in cea mai mare parle alcătuite dintre ei. Cu toate a- 

ceste in tot d'auna au rămas credincioși. Nu i vorbă erau foarte bi- 

*), Lacedemonii trăiesc necontenit cu groaza ca să nu se revolte 
Hiloţii : şi fiind că pe acea vreme ei se temeau de tineritul şi de mul- 
timea lor, ei luau multe precauţiuni faţă cu ei. Astfel ei publicaseră 
că acei dintre Hiloţi cari socotiau că ar fi adus mai multe servicii 
in resboiu să declare aceasta pentru ca să fie liberaţi. Era un mijloc 
de ai încerca ; căci cu drept cuvint credeau că cei mai doritori de 
libertate erau Și cei mai inclinați spre o revoltă. Ei au ales pănă la 
două mii, cari fură duşi pe la toate templele, incununaţi cu flori ca 
niște liberți ; dar puţin după aceia toți s'au făcut nevăzuți, fără ca să fi ştiut vre o dată cineva cum au pierit. (Thucyd. IV, 80).
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ne păziţi de o poliţie admirabil organisată; dar, de sigur, că starea 

lor nu era aşa de tristă, de vreme ce nicio dată nau incercat a se 

revolta. Nu aveau drept la magistraturi ; nu puteau lua parte in A- 

dunarea poporului ; dar aveau oare care independență in afacerile lor 

comunale ; puteau ajunge in gradele ofițereşti ; se ocupau cu agricul- 

tura şi cu profesiunile interzise Spartanilor ; tot comerțul era in mâ- 

nile lor ; aveau dreptut de proprietate ; 'şi cultivau pământurile şi e- 

rau obligaţi numai a plăti o dejmă regilor. 

Sparta se deosebia de cele alte oraşe grece prin aceia că nu e- 

va zidită intru una şi pentru că nu era incunjurală cu ziduri. Ea se 

alcătuia din cinci orășele (Pitana, Mesoa, Limne, Cynosura şi Sparta) 

dintre care cel mai insemnat se numia Sparta. Spartani se numiau 

cetățenii cu drepturile politice in stat. Mulţi se irăgeau din Dorieni; 

dar vechii locuitori cu drepturi politice,  Aristocraţii, făceau de ase- 

minea parte din Spartani. Mai târziu, foarte rar putea capata, cineva 

dreptul de cetăţenie in Sparta. Nici o dată numărul Spartanilor n'a 

fost mai mare de 9000. Fie care cetățan Spartan avea o bucată de 

pământ din care putea trăi bine, el și șepte familii de Hiloţi. Aceste 

pământuri erau aproape de capitală; dar mulţi aveau proprietăți in 

Laconia. Lycurg luase măsuri ca să se păstreze egalitatea de avere 

intre Spartani ; dar a fost peste: putință. Pe lingă resboaiele numeroa- 

se care au stîns multe familii şi au ingrămădit averi mari in mâna a 

câtorva, erau o mulţime de cause care produceau neegalitatea *). 

Așa d. e. cei cari nu se conformau regulamentelor privitoare la edu- 

caţia tinerimei; cei cari nu "și puteau aduce partea lor la masa co- 

mună, erau isgoniți din numărul cetăţenilor ; coloniștii trimiși prin 

ținuturile Periecilor erau de asemene intr'o posiţie inferioară ; dreptu- 

vile depline erau in mâna celor cari reședeau in Sparta. 

  

  
  

*) (In Sparta) aproape două cincimi din intreg teritoriul e proprie- 

tate a femeilor, pentru că sunt multe care au remas singure moștenitoare 

şi pentru că li se dă zestre foarte mare. Ar fi fost mai bine dacă se 

suprima cu totul zestrea, sau se da o zestre mică ori cel puţin mai 

potrivită. Dar astăzi fie care poate mărita pe unica sa moștenitoare 

după cine vrea, și dacă donatorul moare fără testament, tutorul na- 

tural mărită pe pupila sa ori cu cine vrea. De aceia în această tară 

care poate nutri o miiă cinci sute de călăreţi şi trei zeci mil de hoplit 

nu se găsesc nici o miiă de luptători. (Aristot. Poli. II, 6).
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II. Puterile publice in statul spartan erau: Dos Regi, Senatul, 
Adunarea poporului şi mai pe urmă, Eforii. 

Puterea regală se transmitea fiului celui intăiu născut din o 
mamă spartană, după suirea părintelui pe tron. Regii presidau Se- 
natul, 'și comandau armatele și representau națiunea față cu zeii. In 
toate sacrificiile ei luau pielea şi in timp de resboiu spatele victimelor =), 
Trebuea să fie scutiţi de ori ce defecte fisice. Ca uniia ce se trăgeau 
din Heracles, ei erau investiţi cu un caracter sacru, ceia ce făcea că 
Grecii se feriau de a i răni in resboiu. Li se făceau mari onoruri fune- 
bre. Ca șefi ai armatei, ei puteau declara resboiu ; statul cheltuia cu | 
regele şi cu escorta sa in timp de resboiu; 1/, din pradă era a lui. 
Nu. puteau judeca toate procesele ; dar erau datori să judece in ces- 
tiunile de familie şi de moşteniri ; in cele care priviau intreţinerea, 
căilor publice ; adoptările se făceau in prezenţa lor. Regii aveau dis- 
tricte insemnate in țara Periecilor; casa lor era ţinută pe socoteala 
statului, și la mesele publice li se serviau porţii indoite. Erau foarte 
bogați, dacă e să judecăm după amenzile la care au fost supuși unia 
dintre dânşii. %%) 

  

*) Regalitatea, așa cum e la Sparta, pare a fi subordinată legei, 
fără a avea vre o autoritate absolută. Dar când regele iesă afară din 
teritoriu, el e capul suprem in tot ceia ce priveşte resboiul. Tot regii 
se pronunță intrun chip suveran in toate afacerile religioase. Această 
regalitate e ca un feliu de generalat suprem şi pe viată; pentru că 
regele nu are drept a ucide, afară de cât numai in o singură atribuţi- 
une a puterei regale, ca şi vechii regi, cărora li da legea dreptul de 
a pedepsi cu moarte, in espedițiunile: militare. (Aristot. Poht, III, 9). 

**) Spartanii au dat regilor următoarele privilegii : două sacerdoţii, 
dreptul de a face resboiu fără ca un Spartial să se poată opune. In 
espeditiune, regii merg in frunte şi se intorc cei de pe urmă; garda 
lor se compune din o sută de oameni aleşi. In campanie, au dreptul 
de a, jerifi câte oi vor vrea; pieile şi spatele victimelor. sunt ale lor. 

In timp de pace: primul loc la ospăţul public; porție indoită 
la masă ; ei incep libaţiunile şi primesc pielea oilor jertfite. La fie 
care lună nouă, și in ziua a şeptea a lunei, li se dă, pe socoteala sta- 
tului, o victimă pentru sacrificiul lui Apollon, un medimnu de făină 
și vin. Scaune de onoare la jocuri. Au drept de a numi pe proxeni, 
şi fie care numeşte doi pythieni. Când nu ieau parte la masa comună, 
li se trimite acasă făină și vin.... Regii judecă in persoană : când e - 
vorba de a da unei fete un soț şi când e vorba de căile publice. 
Trebuie să fie faţă la adoptarea unui copil. Asistă la deliberările Ge- 
rusiei, care e alcătuită din două zeci şi opt de bătrâni.
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Senatul (Gherusia) se alcătuia din două zeci şi opt de membri, 

tre; zeci cu cei doi regi. Senatul, alcătuit -din bătrâni trecuţi de șese- 

zeci de ani şi aleşi prin aclamaţiune %), se ocupa cu toate trebile pu- 

blice; judeca crimele care atrăgeau după sine moartea sau infamia; ju- 

deca pe regi. Regii presidau Senatul pe rând. 

La fie care lună plină, regii erau datori să convoace Adunarea, 

poporului, in care luau parte toți Spartanii trecuţi de trei-zeci de ani. 

Adunarea se ocupa cu alegerea senatorilor şi a magistraţilor, conflic- 

tele intre pretendenţii la tron, cestiunile de pace şi de răsboiu, legile 

si deosebitele măsuri legislative. Toate cestiunile erau pregătite in 

Senat. In Adunarea poporului ori ce discuţiune era interzisă. Ea nu 

avea, nici dreptul de amendament. Se vota prin viu graiu: da ori nu. 

Adunarea se ținea in picioare şi ţinea. foarte puțin timp. Câte o dată se 

permitea discuţia mai mult ca să se vadă cum are să voteze poporul. 

Când se presimţia că votul va fi contrar, se retrăgea propunerea. In 

realitate Sparianii erau guvernaţi, nu guvernau ; șapoi toată edu- 

cația lor i făcea incapabili de politică. 

Nu se ştie positiv când s'au inființat Eforii. Unia susțin că pe 

timpul lui Lycurg. Sigur este că la inceput funcțiunea lor era foarte 

modestă. Erau. nişte funcționari, numiti de cătră regi, pentru a jude- 

  

Când mor, se îrimit curieri prin toată Laconia: pretutindinea 

femeiele bat in căldări. Atunci numai de cât in fie care familie un 
barbat şi o femeie, ambii liberi, trebuie să umble murdari... Cetăţenii 

din toate părțile trebuie să asiste ia inmormântare. Doliu nemărginit: 

regele era foarte bun... După inmormintare, in timp de zece zile, ei 
suspendă adunările din agora și tribunalele : tot timpul acesta e con- 

sacrat pentru doliu. (Herod. VI, 56, 57, 58). a 

___%) Noul ales (senator în Sparta) se incununa cu flori și se du- 

cea in temple, ca. să mulțemiască zeilor. In urma lui mergeau o mul- 

time de tineri, lăudând care de care şi mărind virtutea lui; și o tru- 

pă de femei care cântau imnuri in onoarea lui, și 1 felicitau că a 

trăit cu ințelepciune. Fie care prietin i da o masă... După ce ia vi- 

sitat -pe toți, el se ducea in sala meselor comune, unde lucrurile se 

petreceau ca de ordinar, cu deosebire că i se dădeau două porțiuni, 

din care el strîngea pe una. După masă, femeile rude cu el se pre- 

sentau Ja uşile salei. El chiema pe aceia pe care o stima mai mult, 

si îi dădea porțiunea pe care o strinsese : «Am primit, zicea el, această 

porțiune ca premiu al virtuţii: şi eu i o dau ție». Și acea femeie era * 

insoţită pănă 'la casa ei de cătră cele alte femei, și primia, și ea, mari 

onoruri (Plut. Lycurg). - - 

5
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ca neintelegerile dintre cetăţeni şi a privighia pe funcţionari, in lipsa 

regilor. Puteau de asemenea convoca Senatul şi Adunarea, poporului. 

Cu timpul ei 'şi luară dreptul de control asupra tuturor magistraţilor, 

Chiar şi asupra regilor. Intărirea autorităţii lor s'a făcut mai târziu, 

sub' regele Theopompos, in timpul unor mişcări populare, Atunci re- 

gii primiră ca Etorii să: devină mai puternici, pentru ca cu ajutorul 

lor să poată ţinea mai bine in respect pe popor. Etorii continuară a 

fi numiţi de cătră regi; dar de sigur că poporul lua, parte la alegerea, 

lor. În fie care lună regii jurau in mânile lor că vor guverna după 

legi ; ear ei jurau in numele poporului că vor ţinea neatinsă puterea 

regală. La nouă ani, pe o noapte luminoasă, dar fără lună, Eforii ob- 

servau semnele cerești *). Câte o dată petreceau noaptea in templul 
Pasiphaei. Ei puteau acusa, pe un rege, a cere condemnarea sau depu- 
nerea lui. Aveau dreptul să facă anchete asupra purtărei regilor ; pu- 
teau face observaţiuni regelui sau a "| supune la amendă. Ei nu se 
sculau inaintea regilor. Aveau dreptul a convoca Adunările, din pro- 
pria lor autoritate, a face propuneri şi a dirige desbaterile. Eforii a- 
veau mare influință asupra trebilor din afară. Ei decideau trimiterea 
trupelor; dădeau instrucţiuni comandanților și i puteau revoca, chiar 
şi pe regi; doi Efori insoțiau pe regi in campanie, şi acesta nu putea 
intreprinde nimic, fără a i consulta. Eforii aveau drept de privighere 
asupra moravurilor cetăţenilor %*) ; tesaurul public şi calendarul era 
in mânile lor. Ei păstrau pecetea, statului. Puterea cea mare a Eforilor 
ar fi putut ajunge primejdioasă. Noroc că erau in număr de cinci, 

  

*) La, fie care nouă ani, eforii aleg o noapte foarte luminoasă 
dar fără lună, şi se pun jos in tăcere, cu ochii spre cer. Văd vre o 
slea care străbate cerul de la o margine pănă la ceia altă? Ei fac 
proces regilor, ca vinovaţi de vre o crimă fată cu divinitatea, şi i 
suspendă din puterea lor, pănă ce a venit de la Olympia sau de la 
Delii un oracul care să restituie regilor depuși autoritatea lor de mai 
inainte. (Plut. Agis). 

, **) Eforii au dreptul de a impune amendă ori cui vor, şi a pre- 
tinde ca să o plătiască numai de cât; ei sunt liberi de a impedica pe ma- 
gistrați in funcțiune, de a aresta, de a intenta un proces criminal. Cu 
o astfel de putere, ei nu lasă, ca in alte cetăţi, pe magistraţii aleși să 
useze arbitrar de puterea lor in timp de un an; ci, ca şi tiranii, ca 
ŞI presidenţii jocurilor gymnice, indată ce surprind pe vre unul că 
calcă, legea, '] pedepsesc la moment. (Xenoph. Guvern. Laced. 8). 
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greu prin urmare de a se ințelege cu toţii la o faptă rea, şi că erau . 
pe un an, obligaţi a da socoteală urmaşilor lor. 

HI. Insemnătatea legislaţiunei lui Lycurg constă mai cu samă in 

educațiunea poporului Spartan. El a isbutit a face pe Spartani să su- 

pună interesul personal interesului general şi a desvoltat in ei o e- 

nergie *) care li a permis să supună populaţiuni cu mult mai num6- 

xoase de cât ei, şi să “și menţină multă vreme heghemonia asupra tu- 

turor celor alte popoare din Grecia. Disciplina spartană a făcut mi- 

nuni, dar numai in ceia ce priveşte dorinţa de-a domina. | 

Cum se năştea copilul o comisiune compusă din cei mai bătrâni 

din trib decidea despre soaria lui. Dacă se părea slab, infirm Ori reu 

conformat, el era espus pe muntele Taygct. Pănă la şepte ani copilul 

creştea pe mâna femeilor. La vrista de șepte ani copiii intrau pe 

mâna pedonomilor **). Impărțiţi în mai multe grupe, ei erau de- 

prinşi cu eserciţii gimnastice, potrivite -cu vrista lor. Umblau cu ca- 

  

*) In cele alte republice, când un om e laş se mulțemesc a "] nu= 
mi laş ; în colo laşul se preumblă in Agora alăturea cu bravul, șede 
lingă el, se esercită cu el dacă vrea. La Lacedemoni, i ar fi rușine 
cuiva a avea soț de masă pe un laș, a se lupta cu el in o palestră. 
De ordinar, un asemenea om, când se impart in grupe pentru eser- 
ciţii, e isgonit din ambele grupe ; in coruri, "] lasă în șirurile cele des- 
prețuite ; pe uliţă, trebuie să se dea în lături; in adunări, trebuie 
să se scoale şi inaintea celui mai tînăr ; remâne cu fetele nemăritate; 

de e holteiu, nime nu "1 primeşte de barbat, şi plăteşte amendă pentru 

că nu e insurat ; nu are voie să se preumble uns cu unt de lemn; 

nu poate să 'şi dea aer de om cum se cade; pentru că toți cei mai 

buni de cât el au voie să 71 bată. (Xenoph. Guvern. Laced. 9). 

*%) Nu avea nime voie să crească pe copilul seu cum voia. Toţi 
copiii ajunşi la şepte ani erau luaţi şi impărţiţi in deosebite clase ca 

să fie crescuţi in comun, sub aceiaşi disciplină... Invăţau numai atâ- 

ia carte câtă li era absolut necesară ; tot restul instrucțiunei consista 
in a. şti să asculte, să sufere cu bărbăţie oboseala, să invingă în luptă, 

Cu cât inaintau in vristă, eserciţiile deveniau mai grele ; li se rădea 

capul ; i obicinuiau a merge desculți, și a se juca impreună, mai 

mult goli. | 
La doi spre-zece ani li se da o manta pe an. Erau murdari, 

şi nu se scaldau şi nu se parfumau nici o dată, afară de unele zile. 

Pie care bandă dormia in aceiași sală, pe așternuturi făcute de cătră 

ei din virfurile de trestie de pe malurile riului Eurotas: le rupeau cu 

mânile... Banda are un şef de două-zeci de ani: el li ordonă să fu- 

re cele necesare pentru masă... (Plut. Lycurg).
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pul şi cu picioarele goale ; li se da un singur strain pe un an intreg ; 
umblau tunşi scurt ; nu se invăliau în timpul nopţii și dormiau pe ro- 
goz tăiat de cătră ei de pe malurile riului Eurotas. Li se da puţină 
mâncare ; dar li se permitea să fure cu condiția că să nu fie prinşi. 
Erau bătuţi din timp în timp, chiar fără să fi făcut nimică, pentru ca 
să i invețe a suferi. Cetirea şi scrierea nu era obligatorie; musica o 
invățau nu ca o recreaţiune, ci ca un mijloc de cultură morală. Tot 
in chipul acesta erau crescute şi fetele *). Aceiași haină ca şi băieţii: 
o tunică fără mâneci, spintecată in jos pănă la genunchi. Cu asemi- 
ne creștere se indeplini dorința lui Lycurg : de a face din fetele Spar- 
tane tipul cel mai robust şi cel mai frumos din Grecia. 

Educaţia băieţilor ţinea pănă la trei-zeci de ani; da la două- 
zeci insă puteau intra in armată. 

La vrista de trei-zeci de ani intrau in numărul barbaţilor şi se 
puteau insura. Căsătoria era obligatorie pentru tot cetățanul care avea. 
o bucată de pământ **). Era oprit a se da zestre. Spartanul trăind 
tot d'auna afară din casă, se intimpla ca soția sa să aibă mai mulţi co- 

  

*) Lycurg voi ca fetele să. se fortifice, esercitându-se cu alerga- 
tul, cu lupta, aruncând discul și sulița, pentru ca copiii concepuţi de 

„ cătră ele să prindă rădăcini puternice in corpuri robuste... EI le scă- 
pă de molătatea vietii lor, de creşterea lor la umbră şi de slăbiciunea 
secsului lor ; le obicinui să apară goale in public, ca şi băieţii ; a 
dănțui, a cânta in unele solemnități.... Erau deprinse astfel cu simpli- 
citatea ; 'şi ridicau inimile mai pre sus de simțimentele secsului ; ară- 
tau că şi ele puteau impărţi cu barbaţii premiile de glorie şi de virtute. 
(Plui. Lycurg). 

Cum sa intâmplat la Sparta: legislatorul, voind să deprindă 
pe statul intreg la cele mai mari oboseli, a ajuns negreşit la scop in 
ceia ce priveşte pe barbati, dar a negles cu totul pe femei : de aceia 
şi trăiesc ele in desfrînare, imoralitate de tot feliul și plăceri. (Aristot. 
Politic. |, 4). | 

**) In Sparta nime nu putea trăi cum voia. Cetatea era ca 0: 
tabâră : petrecea fie care felul de traiu determinat prin lege ; fie care 
avea o funcțiune in stat, şi toți trăiau cu cugetarea că ei nu sunt stă- 
pâni pe sine, ci toţi aparţin patriei. Când nu primiau nici un ordin, 
și nu aveau nimic de făcut, ei supraveghiau pe copii, i invătau ceva 
folositor sau invățau și ei ceva de la bătrâni... Nu 'aveau nevoie să 
munciască, să se chinuiască, ca să adune averi: Lycurg le făcuse 
nefolositoare, şi prin urmare, vrednice de dispreţ. Hiloţii muneiau pă- 
mântul pentru ei, şi li plătiau un venit fix. (Plut. Lycurg).
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pii, fără a se fi văzut vre o dată ziua. Căsătoria era considerată mai 

mult din punctul de vedere al statului; scopul ei era a conserva fa- 

milia şi a crește populațiunea. Legea acorda despărțenia pentru lipsa 

de copii. Barbatul nu putea avea de cât o femee ; dar femeia putea 

avea mai mulţi barbaţi. Spartanii ţineau, ca și statul, ca să aibă co- 

pii frumoşi şi voinici, cu ori ce preţ. Femeile Spartane erau foarte 

respectate ; ele erau deprinse a fi cetățene;, şi se ținea socoteală de 

părerea lor, chiar şi in cestiunile politice. De aceia şi Grecii ziceau 

despre Spartani că ei sunt guvernați de cătră femei. 

Masa de sară o aveau in comun. Erau camere mici in care pu- 

teau incăpea cel mult cinci-spre-zece persoane, toți prietini şi soți de 

arme. Nu se putea cineva pune la o masă dacă nu era primit de că- 

iră cei alți ; trebuia să se voteze asupra primirei, și in unanimitate. 

Când se puneau la masă presidentul mesei zicea «Nici un cuvint nu 

iese de aice» *). Se aduceau intăiu bucatele reglementare: o zamă 

neagră făcută din carne de mistreţ, fiartă in sânge cu sare și otet; 

pâne de orz la discreție; vin de ajuns; brânză, masline şi smochine. 

Dar cei bogati numai gustau din aceste bucate şi. se săturau cu mân- 

cări alese. Ba incă, cu timpul, aceste mese comune au ajunsun mij- 

loc de petrecere. In cât. nu este adevărat, ceia ce se spune, că me- 

sele comune erau o dovadă de frugalitate şi cu atât mai puțin de e- 

galitate intre Spariani. Fie care avea drept a aduce ceia ce putea, și 

cei săraci erau escluşi de la mesele comune, pierzînd și drepturile de 

cetățenie. **) 

%) Mesele publice. La o masă nu erau mai mult de cinci-spre- 

zece persoane, sau pe aproape. Fie care sot aducea, pe lună, un me- 

dimn de făină, opt congii de vin, cinci mine de brînză, două mine 

si jumătate de smochine, și câţiva bani pentru carne. De asemene, 

când un cetătan făcea un sacrificiu, sau fusese la vinai, trimitea o 

parte... Şi copiii se duceau la aceste mese: i duceau ca la o scoală 

de cumpătare. Acolo, ei auziau vorbindu-se politică ; se deprindeau a 

glumi cu fineiă ; a ride fără gust reu; a suferi cu paciență gluma... 

Cum intra un mesean in sală, cel mai în vristă din adunare zicea, 

arătându i uşa: «Pe colo nu iesă nici ua cuvint». Un cetătan, ca să 

fie admis la o masă comună, avea trebuință să fie primit de cei alți 

comeseni : se vota asupra primirei. (Plut. Lgcurg). | N 

-2%) Mesele comune, numite fiditii, nu au fost organisate mai bine 

de cătră cel care le au instituit, căci trebuia ca cheltuiala acestor in- 

truniri să, fie pe socoteala tesaurului public, cum e in Creta. La Lace-
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Era egalitate insă in imbrăcăminte, fiind că legea cerea ca boga- 
ţii să umble imbrăcaţi ca şi săracii. Umblau de ordinar cu capul gol ; 
se scăldau in fie care zi in Eurotas; nu "și tăiau nici odată părul. 
In genere, esterior urit, şi mai displăcut incă prin aerul lor selbatic, 
Numai veștmintul militar era de coloare roșie, şi mai inainte de a in- 
cepe lupta se gătiau cu multă ingrijire *). Legea regula chipul cum 
trebuia să se facă și să se mobileze casele. Erau opriţi a avea metale 
prețioase ; legea opria călătoriile prin străinătate ; emigrarea era ab- 
solut interzisă ; după cum nu era invoit străinilor a se aseza în Sparta. 
Artele erau aproape necunoscute. Se zice că au avut câţiva poeţi, dar 
de la ei nu ni a remas nimic; dovadă că nu erau de vre o samă. 
Nici urmă de representație dramatică. Templele şi edificiile publice e- 
rau neinsemnate față cu puterea statului spartan. Sparta s'a insemnat 
multă vreme numai prin puterea sa militară, admirabil -organisată, şi 
prin ghibăcia politicei sale esterne **). Serviciul militar era obligatoriu 
  

demona, din contra, fie care trebuia să 'şi aducă partea sa, chiar și 
cei care sunt toarte săraci, şi cari nu au chipuri a purta această 
cheltuială. Din aceasta resultă tocmai contrarul de ceia ce voia, legis- 
latorul. Intenţiunea lui era ca mesele acestea să fie democratice: dar, 
numai democratice nu mai sunt ele in felul cum sunt organisate ; pen- 
tru că nu e uşor pentru cei cari sunt foarte săraci a participa la e- 
le. Și cu toate acestea o veche intocmire a legei lacedemone regulea- 
ză ca cine nu 'și poate plăti partea sa să 'şi peardă drepturile politice. 
(Aristot. Pol. II, 6). 

*) La resboiu mai slăbia asprimea disciplinei : atunci nu erau o- 
priți tinerii a se ingriji de păr, a “şi impodobi hainele și armele ; sim- 
ţia cineva o adevărată plăcere a i vedea, ca pe nişte cai tineri, aştep- 
tând bătălia, cu ochii scânteind de indrăznială și de mîndrie. Părul, de 
care se ingrijiau din tinerețe, era şi mai ingrijit in zilele de primejdie; 
"1 parfumau și 1] impărțiau prin o cărare la mijloc... Eserciţiile lor 
erau mai blânde in tabere de cât in gimnasii, feliul de traiu mai Uşor. 
Spartanii erau singurul popor din lume pentru care resboiul era. o re- 
creație a eserciţiilor care i preparau la resboiu. (Plut. Zaycurg). 

**) Lycurg a esterminat invidia Și gelosia dintre particulari, i a 
invălat să cunoască legile statului ; dar a permis ca ei să fie geloși 
de cei alți Greci, ca să li placă ai domina, ca să incerce a se inbo- 
găți pe socoteala lor; pentru că cine nu știe că Lacedemonii au fost 
cei intăi dintre Greci cari, lacomi de pământurile vecinilor lor, au in- 
trat cu resboiu in Mesenia, ca să scoată bani de la prisonierii pe ca- ri i făceau? Căci au ţinut aşa de mult ca să cuprindă Mesenia, că 
au făcut jurămînt că nu vor ridica asediul pănă nu o vor lua ? Este 
de asemene cunoscut că in dorința de a domina asupra Grecilor, ei
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pănă la vrista de șese-zeci de ani; ba am putea zice, aceasta era sin- 

gura, ocupaţiune a Spartanilor. Nici o armată grecească nu indrăznia 

a li se opune; sau câștigat victorii asupra armatelor spartane, dar 

atunci au fost sârobite corpurile de Perieci și de aliaţi; Spartanii 

multă. vreme au fost neinvinşi. «In voința statornică de a abdica e- 

nergia lor individuală in folosul statului; în acel sacrificiu perpetuu al 

omului şi al cetățanului cătră ţară; in patriotismul lor îngust, dar mă- 

reţ şi fără milă; in aplicarea lor continuă de a triumfa asupra simţi- 

bilităţii şi slăbiciunei omenești, e atâta incordare, atâta mărire, că nu- 

mele lor merită, ori cum, să remână in memoria oamenilor. Aminti- 

rea victoriilor lor a dispărut de multă vreme; esemplul ce Pau dat 

virtuțile lor civice trăieşte tot d'auna». 

  

$. 3. Sparta cuceritoare. 

Spartanii erau crescuţi numai pentru resboiu ; erau pururea inar- 

maţi ; aveau desprei, pentru cele alte armate greceşti care se alcătuiau 

din oameni luaţi de la plug şi din ateliuri; apoi teritoriul comunităţii 

era prea restrins ; mulţi frați trăiau din aceiaşi bucată de pământ. O 

nouă cucerire era absolut necesară. | 

La apus de muntele Tayget venia Mesenia. care era mult mai ro- 

ditoare de cât Laconia. Această tară ajunsese la un mare grad de pros- 

peritate. Deosebitele rase se fusionară impreună ; agricultura, comer- 

țul maritim prospera. Dorienii din Mesenia erau foarte bravi dar se 

uniseră strins cu vechii locuitori şi ajunseseră aproape străini pentru 

Spartani. Neinţelegerile intâmplate la o serbătoare in. templul Artemi- 

sei au fost ocasia bine venită de a incepe lupta. Spartanii ocupară. 

Amfisa şi impedicară ori ce comunicaţiune cu ţerile de prin prejur ; 

dar Mesenienii *'şi concentrară fortele lor pe muntele lthome şi aici 

sub regele Aristodem susţinură lupte inverșunate. Se zice că resboiul 

  

  

au avut slăbiciunea a se supune ordinilor acelor pe cari i invinsese- 

ră ; căci după ce sau luptat pentru libertatea comună & Greciei, și 

au invins pe Perșii cari voiau să o subjuge ; după ce lau silit să se 

intoarcă in patria lor; ei li au lăsat pe mâna lor, prin tractatul de 

pace făcut de cătră Antalcidas, chiar pe acele cetăţi pentru. care lua- 

seră armele, şi aceasta pentru ca să aibă banii de cari aveau nevolă 

pentru a supune pe Greci (Polyb. VI, fragm. IX).
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a ținut două-zeci de ani (743—723). In sfîrşit Mesenia a fost cuce-: 
rită. O parte din pământuri au fost confiscate. Dorienii din Mesenia 
au fost incorporaţi intre Spartani; iar nobilimea a emigrat in ţerile 
vecine. Restul a căzut in condițiunea Periecilor. - 

După şepte-zeci şi nouă de ani de suferinţi, Mesenia se revoltă, 
având în frunte pe viteazul Aristomen, din familia regală. Spartanii 
fură bătuţi. Atunci vestitori alergară in toate părțile, chiămând la li- 
bertate Peloponesul intreg. Arcadia, Sicyona, Pisatia, Atenieni din E- 
leusis, alergară intru ajutor. Sparta se văzu incunjurată de duşmani 
puternici. Pe lingă aceste se mai adăogiau neințelegerile lăuntrice. Se lu- 
ară măsuri energice. Terpandru din Lesbos și Thaletas din Gortyni au 
fost chiamati la Sparta. Ei introduseră musica și dănțuirea; căutară să 
reformeze educaţiunea curat fisică de pănă atunce. Toate aceste pentru ca 
să stingă egoismul de castăal Dorienilor, cari erau reu priviţi de cătră 
cele alte clase. Sparta fusese apucată fără de veste. Ea nu era in 
stare a se opune atâtor dușmani puternici. O mulţime de familii, să- 
răcite prin rescoala Meseniei, se revoltară. O mare nemulțemire dom- 
nia in contra Regilor. Atunci aceştia cerură ajutor de la Atena. Ate- 
nienii li trimit pe poetul Tyrteu, care cânta in poesiile sale onoarea 
militară şi credința cătră tronul ereditar. Prin poiemele sale, scrise in- 
trun stil energic care se imprima pentru tot 'a una in memorie, el 
arătă Spartanilor că disciplina trebuie să fie sufletul unei armate ; 
că, trebuie o regularitate in luptă ; că fie care trebuie să fie absolut 
devotat cătră intregul corp al armatei ; că ori ce abatere a unuia a- 
duce corpului intreg ruşine și ruină. El introduse in Sparta acele cân- 
turi resboinice- care inflăcărau atât de mult ardoarea trupelor ; dar 
in acelaș timp făcu pe aristocrație să primiască noi cetăţeni in mij- 
locul ei. Poesiile lui Tyrteu, positiunea norocită a Laconiei care: era 
intărită de la natură şi deosebirea intre scopurile aliaţilor, aduseră vic- 
toria in partea Spartanilor. Aristomen continuă multă vreme resboiul 
in Ira, Methone și Pylos, pănă când fu nevoit a se retrage la Rho- 
dos. O parte din Mesenieni se reiraseră in Arcadia ; mulţi emigrară 
spre apus, unde fundară Rhegium şi Zanele. Nenorocita, Mesenie ajunse 
un deşert; puținii locuitori fură reduși in sclăvie. 

In resboiul al doilea mesenic Sparta văzuse intențiunile duşma- 
nilor sei. Ea avea datoria să sdrobiască partida contrariă din Pelo- 
pones. Pe de altă parte, Regii spartani credeau că “şi vor putea in-
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tări autoritatea făcând cuceriri nouă și imulţind numărul supușilor 

ne dorieni. | - _ 

Ei se indreptară in contra, Arcadiei. Un oracol li prezisese că au 

să impartă pământurile 'Tegeaţilor. Plini de încredere, Spartanii ince- 

pură lupta ; dar fură bătuţi. Oracolul se indeplini: ei tură impărtiii 

pe pământurile din Tegea in calitate de selavi. După lupte nouă, Spar- 

anii imțeleseră că e mai de folos pentru ei a fi in strînse legături de 

amiciţie cu vitejii Arcadieni cari, fără nici o organisare intre ei, au să 

fie servitori devotați intereselor spartane, cu titlul de aliaţi. Se or- 

ganisă un cult comun pentru ambele popoare şi se acordă Tegeaţilor 

locul de onoare in luptă, aripa stângă. De asemine Sparianii intrară 

in legături strânse cu energica rasă a Etolienilor, cari ocupau parlea 

apusană a Peloponesului. Pe valea Alfeului, in localitatea numită 0- 

lympos, era sanctuarul lui Zeus pelasgicul. Aci se adora şi Pelops con- 

siderat ca intemeietor al jocurilor Olympice. Spartanii intraseră de mult 

in legături cu Elida. Cel puţin e sigur că in 776, când sa intemeiat 

era Olympiadelor, această legătură era, inchiegată. Jocurile de la 0O- 

lympia au contribuit mult la intărirea puterei spartane. Fiind-că Sparta 

garanta regulata. ținere a jocurilor; ea se ingrijia ca să fie o pace a- 

dâncă în tot timpul serbărilor ; această cetate ajunse a fi considerată 

ca un fel de capitală a intregului Pelopones. Prosperitatea Elidei o 

făcea să remână pururea credincioasă. Spartei. Ea era puternică prin 

Sparta, dar independentă; avea un rol naţional. Ast-fel Sparta se 

multemi a remânea cel intăiu stat din Pelopones, în loc de a avea 

pretențiunea a fi singurul stat. Ha se mulţemi a dirige pe cele alie 

state, in loc de a le domina. Președinta confederaţiunei de la Olympia 

era pentru Sparta o adevărată heghemonie. Ea e protectoare a 0- 

lympiei, păzitoare a tractatelor şi are glas decisiv in afacerile conte- 

deraţiunei. Deosebitele state sunt independente ; ele 'şi au magistraţii 

lor pentru neințelegerile lăuntrice ; dar certele mai grave se aduc ina- 

intea tribunalului religios din Olympia. 

$. 4. Mirănia in Pelopones. 

In viacul VII a. Chr. Sparta era cel mai puternic stat din Pelo- 

pones. Dar numai aice Dorienii 'și pastrase vechiele lor moravuri. In 

toate cele alte părţi, ei intrase in legături cu lonienii şi aceasta adu-
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-sese mare schimbare în ideile și, prin urmare, și in moravurile Și 
organisarea lor. Regalitatea prin drept divin se desființă aproape cu 

„totul şi aristocrația, care i luase locul, *) se văzu atacată de că- 
iră clasele de jos din societate, care voiau să capete drepturi 

„politice. Aceasta a adus Zirănia. Cuvântul de tiran nu avea la Greci 
insemnarea ce i o dăm astăzi. Omul care prin ghibăcia, prin bogăţia %%) 
ori prin marele lui talente, ajungea să pună mâna pe putere şi să, 

„domniască absolut, era numit Tiran. Putea să fie foarte bun ; putea 
să "Și intrebuințeze capacitatea și averile sale pentru fericirea popo- 

„rului, el era tot Tiran ; pentru că nu avea drept să domniască singur, 
Acel drept '] aveau numai Regii cari se trăgeau din zei. Nu avem a- 
mănunte depline asupra acestei epoce ; in multe cetăți lipsese chiar 
tradițiunile; cu toate aceste știm pentru ce s'a introdus tirania ȘI cCu- 
noaștem bine pe unia, dintre acesti tirani, 

a) la Argolida, influința Dorienilor slăbeşte de timpuriu. Începe 
a se desvolta un comerţ, maritim. foarte activ ; deosebitele clase din 
societate se amestecă intre sine. Locuitorii incep a imprumuta unele 
  

*) Poporul recunoscător pentru binefacerile celor cari "1 scă- 
pase de monarchi, puse in fruntea sa pe acești cetăţeni şi se su- 
puse direcțiunei lor. Aceştia măguliți de onoarea, ce li sa făcut, se 
siliră că intru toate să fie folositori republicei, şi se ingrijiră ca po- 
porul in general și particularii să aibă a se lăuda de guvernul lor. Dar, 
pe urmă, copiii lor având aceiaşi putere, oameni nedeprinşi cu munca 
și neințelegând ce este egalitatea şi libertatea, care sunt fundamentul 
unei republice, ridicaţi de la naşterea lor la onorurile şi demnitățile 
părinţilor lor, se aplecară, unia a strânge averi şi bani prin mijloace 
nedrepte, alții la plăcerile mesei, și unia, la desfrânări şi amoruri in- 
tame. (Polyb. VI, fragm. III). 

**) Bogăţiile cele mari dădură naştere in unii la dorința de a domi- 
na. Cuprinşi de această pasiune, şi ne putând ajunge la scop nici prin ei 
insuși nici prin virtuțile lor, ei *şi intrebuintară averile a cumpăra șia co- 
rampe pe popor prin toate mijloacele. Acesta, câștigat prin dărniciile din 
care trăia, ajută ambiţiunea lor, și de atunci pieri guvernământul popular: 
nimic nu se făcu de cât numai prin forță și prin violență ; pentru că, 
când odată poporul s'a deprins a trăi fără ca să '] coste nici o muncă, 
şi a 'şi satisface nevoile cu averea altuia, de găseşte un șef intreprin- 
zător, indrăznet, şi pe care miseria "1 esclude de la funcțiuni, atunci 
el ajunge la ultima estremitate : se revoltă; atunci sunt numai ucideri, 
esiluri, impărteli de pământuri, pănă ce in fineun nou stăpân, un mo- 
narch, usurpă puterea și inădușă toate furiile aceste. (Polyb. VI, fragm. II).
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descoperiri de peste marea ; aşa, unele cetăţi incep a bate monetă. 

In viacul VII Phidon stabileşte o sistemă de greutăţi, măsuri și mo- 

nete. Cea intăi monetă se bătuse in insula Egina. El reconstitui vechiul 

imperiu argolic, bătu pe Spartani, desfiintă confederațiunea. pelopone- 

siacă şi celebră, impreună cu locuitorii din Pisa, a două-zeci şi opta 

Olympiadă ; dar Spartanii puseră din nou mâna pe jocuri și Phidon 

muri in o luptă lăuntrică (660). Urmașii sei n'au fost vrednici de 

dânsul. Argosul a ajuns din nou inferior Spartei. Cu toate aceste din 

opera lui Phidon au remas multe lucruri: desființarea barierei dintre 

Europa şi Asia, deşteptarea unei vieţi nouă, căi nouă deschise pentru 

comerţ şi industrie, reinființarea confederației din jurul templului lui 

Poseidon din Caliauria. 

"b) In Sicyona familia Orthagorizilor ajunse foarte insemnată 

prin bogăţia şi lucsul seu. Era aici o călărime liberală, bogată, iubită 

„de popor. La sfirşitul viacului VII Clisthene, unul din membrii acestei 

familii, puse mâna pe putere. Pe timpul lui se intâmplă «resboiul sfint 

in contra Crissei. In unire cu Atenienii, Clisthene distruse Crissa și 

Cirvha, şi consacră zeului de la Delfi pământurile lor *). In 390 el in- 

temeiă jocurile pythice. Curtea sa era strălucită şi o mulţime de pre- 

tendenți cereau mâna fetei sale. El o dădu după Atenianul Megacles. 

Spartanii devenind a tot puternici, puterea Sieyonei cade in 570, după 

un viac de strălucire. 

c) Corintul era de multă vreme una din cele mai insemnate ce- 

tăţi din Grecia prin comerţul și industria sa ; de aceia se şi ingrămă- 

diseră aici locuitorii din toate părțile (ireciei. Erau in "Corint cinci 

triburi ne-dorice. Sub familia Bacchiazilor, puternică sub Bacchis 

  
  

=)  «Resboiu Cirhenilor şi Cravallizilor, respunse Pytia ; resboiu 

de zi! resboiu de noapte! Ducetţi la ei fierul, focul, sclăvia ;  consa- 

craţi lui Apollon Pythiul, Dianei, Latonei, Minervei—brovidenţe, pă- 

-maânturile lor cu totul părăsite ; nu le lucraţi, nu suferiți ca altul să 

le lucreze.> După acest respuns, şi după indemnul Ateniănului Solon, 

Amficţionii hotăriră a inarma pe popoare peniru a se arunca asupra 

unor oameni proscrişi de cătră oracol. Adunând dar in de ajuns trupe 

amficționice, ei vândură şi alungară pe locuitori, astupară porturile lor, 

raseră cetatea, consacrară solul, după. ordinul Pytiei, şi jurară solemn 

că nici ei nu vor lucra pământul consacrat şi nici pe alții nu i vor 

lasa; că vor apăra pe zeu şi, acest pământ sfint cu mânile, cu picioa- 

rele, cu toate puterile lor.» (Eschine, Pentru Cunună).
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in viacul IX, Corintul ajunse celebru prin arta ceramică şi lucrul me- 
talelor, țesetura şi boirea pânzelor. Erau manufacturi celebre și cla- 
sele de jos erau fericite. Comerțul Corintului se intindea pănă la ţer- 
mul oriental și nordic al Pontului Euxin. Cătră 750 aristocrația des- 
ființă regalitatea și puse mâna pe putere. Sub domnia acestei aristo- 
craţii,” Corintul 'și intinse mai departe comerțul seu și incepu a trimite 
colonii la Coreyra, in Sicilia, etc. In 658 Oypselos ajunse stăpân ab- 
solut peste Corint şi remase tiran in fimp de trei-zeci de ani. Ele- 
silă pe capii oligarhiei ; li impuse sacrificii foarte grele şi 'şi atrase 
favoarea preuţilor de la Delfi și Olympia prin bogatele sale daruri. 
Periandru, *) fiul lui Cypselos, trăia retras in palatul seu, păzit de o 
gardă devotată, in mijlocul unei societați foarte aleasă. EI ajunse foarte 
bogat ; a despoiat pe bogaţi luând pănă și juvaierurile femeilor ; plă- 
nuia lucruri mari, d. e. să taie istmul de Corint ; era foarte popular 
pentru că imprăștiia la popor banii capitaliştilor. EI introduse o po-. 
liţie foarte ghibace ; nimici libertatea alegerilor ; interzise eserciţiile 
corporale, dar incurajă muncea. Colonii nouă fură intemeiate, intre care 

Ambracia, Epidamnul şi Apolonia şi introduse mare siguranţă in ma- 
rea de la apus. El muri după o domnie de patru-zeci şi patru de ani. 

„In curând se stabili din nou oligarhia la Corint. 
d)  Dorienii intrară in Megara sub conducerea unor familii a- 

ristocratice din Corint. Când a căzut regalitatea in Corint, Megara se 
declară independentă. Aristoeraţia sprijinită pe Dorieni fundă o mul- 
țime de colonii. pentru ca să dea pământuri şi să scape de populațiu- 

nea de jos. Cea mai insemnată a fost Byzanţul, fundat in 658. 
Theagene sdrobi aristocrația, dar nu putu tinea in respect pe popor. 
Pentru aceasta el fu resturnat. Clasele de jos luară puterea in mână, 

osilară pe cei bogaţi şi confiscară averile. De aice au urmat o mulțime 
de lupte lăuntrice care au adus slăbirea Megarei. | 

*)  Periandru trimise la Trasibul, tiranul din Milet, să 1 in- 
trebe cum ar putea el guverna mai sigur. 'Trasibul conduse afară din 
Milet pe trimisul lui Periandru ; "1 duse pe câmp, prin. niște grâu aproa- 
pe de secerat, tot intrebându'l pentru ce a venit; necontenit tăia spi- 
cele mai 'nalte de cât cele alte şi le arunca la pământ; şi continuă 
toi așa pănă ce a pus jos tot ce era mai de frunte. Apoi dădu dru- 
mul trimisului, fără să i mai spună nimic... Periandru intelese că Tra- 
sibul "1 invățase să omoare pe cei. mai de frunte. din cetate; atunci 
el deveni grozav faţă cu cetățenii. (Herod. V, 92).
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Spartanii nu aveau drept să se amestece in trebile lăuntrice ale 

deosebitelor cetăţi. Dar heghemonia i obliga să iea măsuri pentru si- 

guranţa peninsulei. apoi tiranii' persecutau aristocrația, dorică ; mo- 

dificau constituțiunea și espulsau familiile heraclide. Aceasta putea fi 

un esemplu primejdios chiar pentru Sparta: unii din regii Spartani 

puteau imita pe Phidon, Tiranii se incercase a forma o ligă anti-spar- 

tană şi prin eresboiul sfint» influința Spartei se micşura foarte in 

Grecia Centrală. După sfirşitui resboaielor mesenice, Sparta se puse 

pe lucru. 'Liranii nu se puteau ințelege sincer intre ei. Sparta com- 

bătu şi isbuti a desființa tirania. Aceasta e o glorie eternă pentru 

Spartani. O dată cu căderea tiranilor s'a sfîrșit cu demoralisarea ce 

incepuse a se introduce intre Greci. Altmintrelea Grecia, bucăţită. in- 

to mulţime de tirani, ar fi fost o pradă uşoară pentru Barbari. 

Din acest moment Sparta ajunse adevărata capitală a peninsu- 

lei. Spartanii conduceau afacerile comune, ficsau cifra contingentelor 

aliate, ziua şi locul concentrărei şi numai in împrejurări grave convo- 

cau pe deputaţii statelor aliate. La Sparta se adresază Grecii pentru 

a decide asupra neințelegerilor lăuntrice, după cum și lumea. esternă 

considera pe Sparta ca pe adevarata citadelă a Helladei. 

III. SOLONE. 
N 

$. 1. Atena inainte de Solone. 

Istoria. Atticei se deosebeşte de acelor alte ţări din Grecia, pentru 

că ea a fost ferită de invasiunile care au transformat de atâtea ori: 

fata Greciei. Attica nu putea aţita lăcomia populaţiunilor care căutau 

o patrie mai bună. Ea nu e un basen fluvial ca, Tesalia ; nu are riuri 

abundente ca Beoţia, nici câmpii intinse, vecine cu marea, ca Plida. 

Ea este o peninsulă stâncoasă, separată prin munţi de continent și in- 

tră așa de mult in marea, resăriteană, că vine in afară de calea urmată 

de cătră populaţiuni in drumul lor de la. nord spre sud. Populaţiunea 

pelasgică nu a fost alungată de aici și deosebitele rase care au emi- 

grat in Attica nu au fost așa de nume.dase ca să 0 poată domina. 

Prin posițiunea sa, aproape insulară, ea.'era predestinată a se pune
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in comunicațiune cu resăritul ; pentru că spre această parte erau 

indreptate câmpiile şi apele sale. 

In cursul timpurilor au venit in Attica o mulţime de populatiuni. În- 

sula «Salamina» și «Heracleion» pe continent ni arată o influință fenici- 

ană; Troia de lângă Heyacleion e semn de coloni veniti din Dardania. Cu- 

rând ţermurile Aiticei au fost pline de Myni, Traci, Cari, Lelegi, marinari 

din Creta, Ionia şi Lycia. Și asa s'au format o mulţime de state mici, 

fără nici o legătură intre dânsele. Această stare de lucruri a ţinut pănă 

când s'a găsit o cetate care să merite a, fi centrul Atticei. In câmpia 

udată de riul Cefis, câmpie inchisă cu munţi uşor de apărat, se gă- 

seşte o grupă de inălțimi calcarice şi, intre ele, o stâncă isolată cu pă- 

reți verticali, plană la suprataţă şi accesibilă numai pe partea apusană. 

Aceasta e Acropola Atenei, intemeiată cum zice tradițiunea de cătră 

regele Cecrops. Pe Acropole sau grupat o mulțime de sanctuare, in- 

tre care cele mai insemnate erau a lui Zeus, Poseidon şi Athene. A- 

ceastă de pe urmă a remas zeiţă protectoară (poliadă) a cetăţii care 

sa și numit Atena. Cu timpul familiile venite din lonia care inteme- 

iaseră patru cetăți in câmpia de la Maraton, sau strămutat lângă Acro- 

pole; au intrat in relațiuni de aproape cu vechii locuitori şi, inzestrate 

cu o cultură mai superioară, au pus mâna pe putere. Atunci s'au in- 

ceput lupte indelungate pentru unificarea Atticei. Deosebitele centruri 

au apărat multă vreme independența. lor şi resultatul a fost că cele 

două-spre-zece centre sau invoit a recunoaşte supremaţia, Atenei, Sy- 

noekismul. Tradiţia spune că această intrunire intrun centru comun, 

Atena, și cu un cult comun, al zeiţei Pallas Athene, s'ar fi făcut! de 

cătră Teseu *). Negreşit personalitatea eroului e mytică ; dar a tre- 
buit să esiste un geniu superior care să indepliniască această operă. 

  

*) După moartea lui Egeu, el (eseu) concepu o intreprindere 
mare și minunată : era vorba a intruni intr'un singur corp de cetate 
pe toli locuitorii din Attica, și a forma un singur popor, în 0 sin- 
gură cetate. Imprăştieți pănă atunce in mai multe tîrguşoare, era greu 
de a i aduna pentru a delibera asupra afacerilor publice: de multe 
ori trăiau reu unii cu alţii, şi se resboiau intre dinşii. Teseu merse 
prin fie-care demă şi prin fie-care familie, pentru a-i face să primiască 
planul lui. Cetăţenii şi săracii ” adoptară fără a sta pe gânduri. Pen- 
tru a hotări și pe cei puterniti, el li promise un guvern fără rege, : 
cu suveranitatea in mâna poporului. (Plut. eseu).
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Numai Fleusis, centrul cultului zeiţei Demeter, şi Pallenos au con- 

servat oare care independenţă religioasă. | | 

Când s'a făcut marea strămutare de popoare care a sdruncinat 

adânc deosebitele state greceşti, Atena, a primit in sinul ei o multi- 

me de populațiuni străine, pe care și le a asimilat foarte ușor. Emi- 

granți din beotia, Pelopones, Egina, şi Mesenia au venit să inbogă- 

țiască pe Atena cu locuitori, cu idei şi cu aplecări deosebite. Aceasta 

a fost un mare noroc pentru această cetate ; pentru că tocmai din a- 

ceastă diversitate de familii adăpostite aice s'a născut acea varietate 

_de aptitudini care au deosebit in tot d'a una pe poporul atenian. Os- 

pitalitatea a fost calitatea, principală a Atenienilor şi ei au fost res- 

plătiți in de ajuns prin foloasele nemărginite ce le au tras: varietate 

in geniu, orizon intins şi activitate neobosită. În Atena s'a făcut o 

strinsă legătură intre agricultură, şi comerţ maritim: tenacitatea pa- 

cientă a țeranului şi spiritul intreprinzător al neguțitorului ; alipirea că- 

tră obiceiurile locale și cunoştinţile nouă. 

In statul Atenian organisat de cătră Tesen populațiunea se im- 

părția in trei clase: Eupatrizi, Geomori şi Demiurgi. Fupatrizii aleă- | 

tuiesc nobilimea. vechiă; Geomorii sunt micii proprietari şi sub nume 

de Demiurgi se ințelegeau industriaşii şi meseriașii. Numai cele două 

clase dintăi alcătuiau statul. Dar in vechia nobilime intrară şi multe 

familii nobile venit de curând. La Greci inse, ori ce grupare presupu- 

nea un centru religios comun. Deosebitele - familii 'şi aveau fie-care 

cultul particular, cultul strămoşului comun din care se pogorau. Pen- 

tu ca să se grupeze la un loc familii deosebite era nevoie de divini- 

tăţi nouă. După cum grupul general, poporul atenian, 'și are divini- 

tatea sa comună, Pallas Athene; de asemine se formară, altare parti- 

culare pentru deosebitele familii, fratrii şi triburi sau phylae. Trei- 

zeci de familii care aveau un strămoș comun alcătuiră o gens; gintea 

'şi are altarul seu şi formează o comunitate cu un patrimoniu comun. 

“Frei-zeci de -gentes vecine, fără a fi în vre un grad de inrudire, şi de 

"multe ori de origini diverse, fură intrunite in o fratrie, care "și avea 

divinitatea sa protectoare, cu un cult pentru toate gințile din acea îra- 

trie. Cultul comun făcea solidari pe toți membrii din fratrie. Erau 

două-spre-zece fratrii. În fine, toţi Atenienii fură impărțiţi in patru tri- 

buri : Geleonţii, Hopleţii, Aegicorii și Argadeenii. Această impărţire era 

socială. Ea se basa pe diversele ocupaţiuni ale cetăţenilor : Nobili, Mi-
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litari, Păstori și Meșşteri. La această impărţială se avea in vedere şi 

locuința. Erau prin urmare : patru triburi, două-spre-zece fratrii și 

trei sute şese-zeci de familii. . | 
Fruntaşii cetăţii continuară a se numi Eupaltrizi, născuţi din pă- 

rinți nobili. Statul are in fruntea sa un Rege, care inse nu domnește 

absolut. In cestiunile mai importante el se consultă cu capii familiilor 

nobile. Areopagul, care judecă pe stânca goală din fața Acropolei, se 

alcătuieşte din cei mai ilustri capi ai nobilimei. El ajuta pe rege in 

administraţiune şi a servit de model tribunalelor grecești *). Cunoaştem 

„numele câtor va regi ai Atenei, dar istoria lor ni este puţin cunoscută, 

Tradiţiunea zicea că cel de pe urmă rege, Codrus, sa jerifit pentru 

patrie, când cu invasiunea, Dorienilor, şi că poporul atenian, plin de 

recunoştinţă. pentru sacrificiul seu, a decis desființarea regalității. Pare 

foarte curios acest mijloc de a'şi manifesta recunoştinţa cătră un rege 

alungând de la tron pe familia sa. Lucrul pare să se fi intâmplat in chipul 

următor. Cu intărirea, aristocrației, cu progresul ideilor, vechia rega- 

litate homerică nu mai putea ţinea in Atena. Eupatrizii aşteptau oca- 

siunea. să o desființeze ; dar n'au indrăznit să se atingă de odată de 

regalitate care "şi ţinea puterea de la zei. Se muliemiră a-i schim- 

-ba numele. Capul statului se va numi pe viitor Archonte. E o simplă 

schimbare de nume ; dar aceasta va aduce modificarea chiar a insti- 

tuţiunei. La. inceput, Archontele e luat din aceiași rasă cu vechii regi 

şi e numit pe viaţă; dar consiliul de bătrâni, dintre Eupatrizi, Pry- 

taneul, capătă o autoritate mai mare. După trei-spre-zece Archonţi 

pe viață, s'a introdus Archontalul pe zece ani; la 714 această ma- 

gistratură a ajuns electivă şi la 683 s'au ales câte nouă, Archonţi pe 

  

  

*) «Acest tribunal (Areopagul) va imprima pentru tot-d'a-una 
in inima cetățenilor respectul și frica. Omul nu va mai indrăzni să 
comită o nedreptate, nici ziua nici noaptea; numai dacă chiar cetățe- 
nii nu şi vor schimba instituţiunile lor prin înoiri rele. Aruncaţi n0- 

roiu intr'un isvor curat, el se tulbură, nu mai e decât o băutură ne- 

plăcută. Dau Atenienilor o barieră și in contra anarhiei și in contra. 

despotismului ; dar nu toată severitatea -e alungată din cetatea nea : 
remâne drept vre un muritor, dacă nu se teme de mine ? să aveli dar 
pentru acest tribunal o frică respectuoasă. El va fi intărirea ţerel voas- 

tre. mântuirea Atenei, o magistratură cum nu mai posede nici un po- 
por din lume, nici Seyţii, nici locuitorii pământului lui Pelops. Neco- 
ruptibil, venerabil, sever ; sentinelă deşteaptă, chiar când cetatea doar- 

  

me : astfel va fi noul tribunal.» (Eschyle, Zumenidele). 
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care an. Eupatrizii 'și ajunseră scopul ; ei au pus mâna pe putere. 

In curînd inse au inceput a abusa, de puterea lor. Foarte bogaţi, pen- 

iru că erau proprietari pe cele mai mănoase câmpii din Attica, ei se 

inbogătesc incă prin comerțul maritim şi incep a apăsa pe muntenii 

Diacrieni, cari trăiau foarte greu la munte, și pe păscarii de pe ter- 

muri cari nu erau mai fericiți. Dar starea micilor proprietari era, incă 

şi mai grea. Storşi de impositele cele grele, ei sunt nevoiţi a se in.- 

prumuta cu dobânzi mari de la Eupatrizi. Aceştia li ieau proprietăţile 

când nu pot plăti, și ei remân simpli muncitori pe foastele lor pro- 

prietăţi, obligaţi a da creditorului Eupatrid mai toată recolta, 5/,. Ceia 

ce era şi mai grozav, era chipul cum judecau Eupatrizii. Nu erau legi 

scrise și pedepsele se aplicau nu după vină, ci după cum era omul. 

Nenorocita populaţiune de jos, de sigur după o revoltă, căpătă de la 

Eupatrizi ca să se dea legi scrise. Archontele Dracone fu insărcinat în 

621 să facă un codice de legi. Acest codice a remas vestit in lume; 

pentru că Dracone prescrise mai numai 0 singură pedeapsă, moartea, 

pentru toate vinele *). In realitate el nu a făcut altă ceva de cât a 

pune inscris vechiul drept tradiţional de pănă atunce. Starea. misera- 

bilă a claselor de jos nu s'a inbunătățit întru nimică. Nemulţemirea 

lor era cu atăt mai mare cu cât, in statele de prin prejur, Tiranii sdro- 

biseră aristocrația cu ajutorul populaţiunei. Un complot se formă in 

Atena de cătră un Eupatrid Cylone, ginerele lui Theagene din Megara. 

EL se făcuse vestit prin averile sale şi câștigase o victorie la jocurile 

Olympice. Cylone atrase pe popor în partea sa, promiţându-i micșura- 

rea, datoriilor şi impărțirea averilor. Apoi în fruntea partizanilor sei, el 

cuprinse Acropolea. Dar Prytanii ridicară trupe şi incunjurară citadela. 

Cylone scăpă, dar partisanii lui fură ucişi. Archontele Megacles, din fa- 

milia Alemeonizilor, li jurase că i va da judecății. El inse ucise chiar 

  

  

=) Legile lui Dracon pronuntau numai 0 singură pedeapsă pen- 

tru ori ce greşală : moartea. Cei dovediți de leneși erau uciși și cei 

cari furau legume ori fructe erau pedepsiti așa de aspru ca şi batjo- 

coritorii de cele sfinte şi ucigașii. De aceia (oratorul) Demade a avut 

dreptate să zică, mai pe urmă, că Dracon scrisese legile sale cu sânge, 

si nu cu cerneală. Când "1 intrebau pe Dracon pentru ce ordonase el 

pedeapsa de moarte pentru toate greșelile, el respundea : «Am crezut 

că cele mai mici greșeli meritau această pedeapsă, şi nam găsit alta 

mai grea pentru cele mari.» (Plut. Solonj.- 

| ” 6



45 

şi pe cei cari. şi găsiră adăpost in templele zeilor *). Aceasta, era o 

crimă, Poporul voia să'şi resbune asupra, Alemeonizilor ; neințelegerile 

lăuntrice crescură și mai mult ; şi puterea Atenei scăzu aşa de tare, 

că nu era in stare a se lupta nici cu Megara, care pusese mâna 

pe insula Salamina. 

$. 2. Solone și legislaţiunea sa. 

Solone se irăgea din familia lui Codrus. Nevoit a se ocupa cu 

comerțul fiind că părintele seu "şi risipise averea, Solone călători foarte 

mult. În călătoriile sale el văzu pretutindinea că vechiele instituțiuni 

ale strămoșilor, cu constituțiile patriarehale şi drepturile ereditare ale 

claselor superioare, nu mai puteau ţinea mult; că in toate părţile se 

ridica o clasă de mijloc energică și industrioasă şi că se modificau 

condițiunile de iraiu ; el cugeta prin ce chip sar putea feri patria sa 

de revoluţiunile şi luptele lăuntrice, care băntuiau statele greceşti. Așa 

se forma inteleptul barbat de stat. Intors in patria sa, el văzu că pri- 

cina răului era, cearta intre deosebitele clase din societate şi inţelese că 

acest rău nu se poate vindeca de cât prin concesiuni reciproce. EI făcu 

pe Fupatrizi să ințeleagă că nu vor putea avea, increderea publică de 

cât numai când se vor spăla de sângele vărsat. Alemeonizii se supu- 

seră la judecata unni tribunal alcătuit din trei sute de cetățeni și fură 

esilați. Ei luară impreună cu dânșii şi oasele celor cari murise de la 

sacrilegiu incoace. Liniştea care urmă era cu atât mai necesară cu cât 

starea din afară a Atenei era foarte tristă. Mica Megara pusese mâna 

pe Salamina şi corăbiile dușmane ţineau blocate porturile Atenei. A- 

ceastă cetate era așa de slabă că pierduse speranța de a mai lua ina- 

poi acea insulă, care i era absolut necesară pentru siguranța și pentru 

comerțul ei. Descurajarea era așa de mare că se făcuse o lege prin 

  

*)  Complicii lui Cylon fugiseră in templul Palladei ; Archontele 
Megacles i induplecă să vină la judecată. [ii legară o aţă de statua 
zeitei, și, tinând'o in mână, incepură a se pogori. Ajunsese lângă tem- 
plul zeițelor venerabile (Eumenidelor) când se rupse aţa singură. A- 
tunci Megacles și colegii sei puseră mâna pe ei, sub pretest că zeita 
li retusa protecțiunea, sa. Cei cari fură prinşi afară din templu au fost 
uciși cu pietre ; iar cei cari scapase in temple fură masacrați la pi- 
ciorul altarelor: n'au scapat de cât numai cei cari s'au aruncat ca 
suplicanţi inaintea femeilor Archonţilor. (Plut. Solon).
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care trebuia să fie condemnat la moarte ori cine va fi indrăznit a 
propune o espediţiune pentru reluarea Salaminei. Solon era și poet. 
boesia fu pentru el un mijloc de a; ridica pe concetățenii sei din 
decadența in care se aflau. Intr'o zi se făcu nebun şi apăru in piața 
publică. Poporul intreg se stringe in jurul seu. Toţi plâng pe acest om 
care fusese socotit pănă atunci intre «Cei Șepte Inţelepţi» ai Greciei. 
EI scoase din sin și ceti poporului o scrisoare pe care insula Salamina o 

seriia mamei sale Atena. Era o elegie de o sută de versuri, poesie 

resboinică, alcătuită cu o energie care creştea necontenit ; rostită cu 

un accent bărbătesc. 

Poporul incepu a inebuni, ca şi poetul, și când s'a sfârșit ele- 

gia cu frumoasele versuri : 

Să plecăm la Salamina ca să luptăm pentru insula 

lubită şi să aruncăm departe de noi umilința dureroasă ! 

Atenienii, cuprinși de un avînt de rușine şi de entusiasm, relu- 

ară armele şi nu le au lasat de cât numai după cucerirea Salaminei. 

De atunci Solone au fost investit cu puteri depline ca să regu- 

leze soaria patriei sale. Mai intăiu el căută să ridice nivelul moral al” 

poporului. Pentru aceasta, el chiemă pe Epimenide din Creta care se 

bucura de mare renume intre toţi Grecii. Acesta era un profet, un om 

care ştiia a studia boalele morale și politice şi a arata remediul. EI veni in 

Atena cătră 696 ; se așeză in Areopag; reformă mysterele; purifică 

locuinţile ; ridică mai multe altare zeilor și impăcă astfel pe Atenieni 

cu zeii şi cu conștiința lor. Solone concentră toate puterile in mâna sa ; 

n'a voit insă să fie tiran ; pentru că nu voia să intrebuinţeze mijloace 

rele pentru a face chiar binele. El ținea la mijloacele legale. EI voia 

ca Atena să se laude că numai ea a putut să se reorganiseze fără vi- 

olente şi fără crime, transformându-se prin decisiunea liberă a tutu- 

lor cetățenilor *). Nu mai era vorbă, prin urmare, de un nou codice 

de legi ; trebuia să se creieze un nou corp social, tînăr și viguros. 

*) Solone n'a fost slab in administraţia afacerilor publice. EI nu 

cedă nimic celor puternici, și nu căută a linguși, in legile sale, pe cei 

cari "1 aleseseră. Nu aplică remediu la părţile sănătoase; și nu voi
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Legislaţiunea lui Solone cuprinde disposiţiuni relative la reforme 

sociale şi reforme po îtice. ” 
[. Solone credea că la temelia statului Atenian trebuia să fie un 

popor liber, scutit de ori ce servitute ; pentru că ar [i fost o batjocură. 

a se da drepturi politice unor oameni cari nu erau asiguraţi de traiuj 

lor zilnic. Căci cum puteau să eserciteze in conştiinţă drepturile lor 

politice, nişte oameni cari atârnau de proprietarii şi de creditorii lor ? 

Norocul lui a fost că toată lumea ihţelegea că trebuie să se facă sa- 

crificii şi că pe pământul Atenei traiul bun e foarte ieftin. Poporul, 

şi mai cu samă mica proprietate, gemea sub greutatea datoriilor. So- 

lone luă măsuri energice. Legea opri pe un cetăţan ca să 'și pună amanet 

persoana sa; pentru că persoana cetățanului era, mai pre sus de toate, 

a statului, care in tot momentul putea avea nevoie de serviciile lui. 

Prin urmare sclăvia din pricina neplătirei datoriilor fu desființată. 

Pe urmă luă măsuri pentru uşurarea datornicilor. El bătu o drahmă 

nouă cu 27%, mai mică de cât drahma vechie: dar o sută de drah- 

me nouă făceau tot o mind. El permise datornicilor ca să plătiască 

datoriile «socotite in mine» cu noua monetă, ușurându-i asilel cu 

27 %; regulă pe urmă termine prelungite pentru aquitarea definilivă, 

şi determină tacsa dobînzei prin lege. Pe de altă parte, statul iertă pe 

toți datornicii sei, și toate amendele neincasate. Bogatul Solone dădu 

un nobil esemplu iertând pe cei cari i erau datori. Aceste măsuri uşurară 

joarte mult pe clasele apăsate ; fără ca să loviască greu in capitaliști, cari 

'și seoseseră mai tot capitalul imprumutat prin dobânzile incasate pă- 

nă atunci. Prin aceste legi ințelepte o mulțime de cultivatori scapară 

din robie și incepură a "și lucra proprietatea lor ; din servi ei deve- 

niră cetăţeni. Solon luă măsuri pentru viitor. El regulă proprietatea 

funciară şi se ingriji ca să nu se ingrămădiască prea multe proprie- 

tăţi in aceiaşi mână. El ţinea foarte mult la proprietatea mică şi 

avea dreptate să se mindriască mai ales cu relormele sale econo- 

să taie in carne vie de frică, ca nu cumva după ce a schimbat şi 
tulburat statul, să nu aibă destulă puterea 71 restabili şi a'l reforma. 
El nu "și permise de cât numai schimbările care crezu el că puteau fi 
adoptate prin convingere sau impuse prin autoritate, unind, cum zicea 
el insuși, forța cu justitia. '|, intrebau, cât-va timp după aceia, dacă a 
dat Atenienilor cele mai bune legi: «Da, zicea el, cele mai bune pe 

- care erau in stare a le primi.» (Plut. Solon).
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mice *). “Toate legile aceste alcătuiau ceia ce sa numit « Seisachteia» 

adică uşurarea sarcinilor care sdrobiau pe popor. 

Erau in Atena de pe timpul lui Solone, cetățeni cu deplinătatea 

drepturilor politice şi locuitori lipsiți de drepturi politice, avînd numai 

libertatea personală şi bucurându-se de proteclia legilor. "Trebuia să 

dispară această neegalitate ; dar inteleptul legislator nu . ințelegea ca să 

se dea la toţi drepturi egale. Toţi oamenii liberi, născuţi din părinți 

Atenieni, trebuiau să aibă drepturi ; dar in raport cu aptitudinea lor 

şi cu zelul de a servi statul. Ar fi fost nedrept, după părerea sa, ca 

neguțitorul ori meșterul care. se putea ușor strămuta acolo unde i 

mergeau interesele mai bine, să aibă aceleaşi drepturi ca şi Atenianul, 

a căruia familie stăpânia de secule proprietăți in câmpia Cefisului. E] 

luă venitul ca basă a drepturilor politice ; dar numai venitul de pe 

proprietatea. fonciară ; pentru că el credea că numai omul legat de pă- 

mântul patriei sale, prin sudoarea vărsată pe acest pământ pentru a "| 

  

, 

*) Versuri de a lui Solone. 

Va mărturisi el insuşi (Pământul) la tribunalul timpului, 
Marea mamă a zeilor Olympiti, 
Escelentul Pământ negru, căruia eu intro vreme 
1 am ridicat semnele plântate in diverse locuri, 
Si care, sclav mai inainte, este acum liber. 
Am readus pe mulţi Atenieni în patria lor fundată de cătră zei, 
Atunci când fuseseră vînduţi, unia pe nedrept, 
Alţii cu dreptate, şi când, sub lovitura necesității, 
Se ocupau cu gâcitoria, ne mai vorbind limba attică, 
Si duceau in multe locuri o viață rătăcitoare. 
Sunt unia cari suferiau o ruşinoasă servitute, 
Tremurând inaintea stăpânului lor: pe aceia 
Eu îi am făcut liberi. lată ceia ce, in timpul puterei mele, 
Unind la un loc forța şi justiția, 
Am făcut, şi cum am ţinut ceia ce promisesem. 

Am scris legi de o potrivă pentru cel rău şi pentru omul de bine. 

Asigurând fie căruia o justiție dreaptă. 
Dacă un altul ar fi ţinut, ca mine, boldul, 

Un om care ar fi fost rău intenționat şi lacom, 

Nu ar fi nici ținut in frâu nici liniștit poporul, 

inainte de a fi bătut laptele ca să îi scoată untul.
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cultiva ; numai acest om e interesat a'l apăra : bancherii, comerciantii, 

meşterii "1 puteau ușor părăsi. Prin această măsură se măria valoa- 

rea, proprietăţii şi se mai modera gustul Atenienilor pentru averea 

mobilă. Fie care cetăţian fu' obligat să, declare venitul proprietăţii sale. 

Nu era teamă de o declarațiune falsă; intăiu pentru că ea se făcea 

prin jurământ şi al doilea pentru că ori cine putea fi obligat să facă 

schimbul proprietăţii sale cu o proprietate de acelaş venii. Această le- 

ge impedeca a se declara un venit mai mic de cum era in realitate. 

Solone luă ca basă venitul in orz, pentru că el se cultiva mai mult 

in Attica și servia ca basă a nutrimentului populaţiunei. Populaţiunea 

fu impărțită in patru clase : 

_-a) Pentacosiamedimnii, cei cari aveau o proprietate, care pro- 

ducea in termin de mijloc cinci sute de medimne (un medimn era 

două baniţe și jumătate «de Moldova) sau o cantitate equivalentă de 

"vin ori unt delemn. Venitul era calculat in raport cătră fond ca 1: 12. 
Preţul unui medimn fiind o drahmă pe timpul lui Solone, intrau, vra 

să zică, in clasa, l-ia cei cari aveau o proprietate funciară in valoare 

de 6000 de drahme sau un talant. 

b) Călarii cari aveau o proprietate funciară de 3600 drabme. 

c) Zeugiţii cari aveau un fond de 1800 drahme. 

d) Theţi cei cari nu aveau proprietate de ajuns, pentru ca să 

poată fi independenti. 

Pe această basă a intocmit Solone impositul şi drepturile politice. 

Cei mai bogali aveau toate onorurile dar, in acelaş timp, şi toate sar- 

cinile. Numai cele trei clase dintăi luau parte la alegerea magistrați- 

lor. Membrii Senatului se alegeau numai dintre ei ; iar Archonţii nu- 

mai din clasa l-a. Dar in schimb ei plătiau mai mari imposite ; pen- 

tru că impositul era progresiv şi proporţional; adecă cei din clasa a 

doua. şi-a treia nu plătiau pentru intreg venitul. Intreținerea flotei, 

serviciul militar in cavalerie şi infanteria grea, cădeau asupra celor trei 

clase. Cei din clasa a IV-a erau scutiţi de imposite; serviau in infan- 

teria, uşoară și primiau o șoldă in timp de resboiu.. 

Asttel Solone lăsă vechilor familii influința pe care o meritau 
prin esperiența şi prin trecutul lor; dar desființa clasele basate pe 

naştere. Ori cine putea ajunge cât de sus prin muncă și economie. 

Certele lăuntrice se curmau cel puţin pentru cât-va timp, şi Solone
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putea zice cu drept cuvânt: <Am dat Atenienilor, nu cele mai bune 

legi, dar pe cele mai bune care puteau fi primite». *) 

Pe lingă cetățenii din cele patru clase, mai erau in Atena Metecii 

și sclavii. In cele mai frumoase timpuri ale republicei Ateniene, nu- 

mărul locuitorilor s'a urcat la 500,000. Dintre aceştia 45,000 erau 

meteci ; mai bine de 365,000 erau sclavi; așa că numărul cetățenilor 

cu drepturi politice nu s'a urcat nici o dată la, mai mult de 90,000 

adică 18,000 barbati in stare de a purta armele. | 

Metecii erau străini așezați in Atena, care era vestită pentru bu- 

na voinţă cu care i primia. Ei nu puteau cumpăra proprietăți; nu a- 

veau drept a intra in legături de căsătorie cu cetăţenii ; erau datori 

să aibă un patron dintre cetățeni. Plătiau o patentă ; erau obligaţi la 

contribuțiunile estraordinare ; serviau pe flote şi puteau fi. admiși la 

egalitatea de drepturi in urma unor servicii făcute statului. Această 

egalitate se acorda in virtutea unei decisiuni a poporului. Sclavii se 

ocupau cu industria ; lucrau pământul ; erau intrebuințaţi la mine; 

erau bancheri, zarafi. Atenienii erau vestiți prin blândeța cu care trac- 

tau pe sclavii lor. Legea i protegia și nime nu i putea omori sau rău 

tracta fără respundere. Mulţi 'şi aveau casele lor. 

|. Puterile Statului atenian erau: Archonţii, Consiliul celor Pa- 

tru Sute, Adunuren poporului și Areopagul. 

Solone conservă Archontatul așa cum fusese şi pănă atunci. Ar- 

chonţii se alegeau de cătră Adunarea poporului insă dintre cetăţenii 

din clasa intăia. Ei erau in număr de nquă. Cel intăiu se numia Ar- 

chonte Eponym. EL da numele seu anului și judeca cestiunile de fa- 

milie şi moştenirile ; tot el avea supraveghierea asupra minorilor Şi 

orfanilor. Al doilea Archonte purta numele de Basileus (rege). El a- 

vea pe sama sa grija sanctuarelor şi edificiilor publice ; judeca in ces- 

  

*) Versuri de a lui Solone. 

Am dat poporului atâta putere de câtă avea nevoie 
Nici luând nici adăogând nimic la dreptul seu. 

Cat despre acei cari aveau puterea şi erau admiraţi 
pentru bogăţiile lor, 

Acelora li am gatantat că n'au a se teme de nici o lipsă de respect. 

Eram de faţă, protegând cu un scut puternice ambele pării, 

Și n'am lasat nici pe unii nici pe alţii a triumfa prin nedreptate.
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tiunile religioase, uciderile şi delictele de sacrilegiu. Al treilea Archonte, 

Polemarel,, era, capul armatei şi avea juridicţiune asupra străinilor. 

Cei alţi sese se numiau hesmoteţi (legislatori) şi presidau tribunalele. 

Archonţii erau aleşi pe un an. La implinirea anului ei erau datori să 

dea socoteală de faptele lor. Archonţii erau intreţinuţi pe socoteala sta- 

tului in tot timpul funcţiunei lor. 

Consiliul celor Patru Sute (Senatul) era ales in lie care an, câte 

o sută din fie-care trib. La inceput intrau numai cetățenii din cele 

trei clase de sus, trecuţi de trei-zeci de ani: Ei depuneau jurământ la 

intrarea in funcţiune ; aveau loc de onoare in intrunirile publice; şi 

erau scutiţi de serviciul militar in tot timpul funcţiunei lor. Senatul 

pregătia cestiunile de supus Adunărei poporului, delibera și lua, hotă- 

râri prealabile ; administra averea, publică ; ingrijia de marină ; făcea 

“ecrutarea. Senatorii aveau o drahmă pe zi ca indemnitate. Consiliul se 

impărţia in zece secţiuni : prytanii. Membrii unei prytanie mâncau in 

comun pe socoteala statului. O prytanie guverna o lună. Presidentul 

ei presida Consiliul şi Adunarea poporuiui ; avea cheile citadelei, ar- 

chivelor si pastra pecetea statului. Senatul judeca ca o Inaltă Curte 

de justiţie, | 

In Adunarea poporului luau parte toţi cetățenii, chiar și cei din 

clasa a. patra. La inceput Adunarea se intrunia la fie-care prytanie, 

de zece ori pe an ; pe urmă de pâtru ori in o prytanie. Şedinţile se 

tineau in Pnyx, aproape de Agora. Prytanii publicau cu patru zile mai 

"nainte cestiunile puse in discuţiune. Se ingrijiau să nu intre oameni 

fără drept. După o ceremonie religioasă, se cetia hotărirea Senatului. 

“Poporul decidea dacă mai trebuie discuţie. Ori cine putea lua cuvin- 

tul, dacă era trecut de două-zeci de ani şi toți aveau dreptul a face 

propuneri, chiar contrarie propunerei Senatului *). Se vota prin ridi- 

  

  

*) Teseu... Nimic mai funest pentru stat de cât un tiran ; aco- 
lo nu mai e generală autoritatea legilor ; el singur e stăpân şi dispu- 
ne de lege, care nu e egală pentru toți. Dar legile scrise dau celui 
slab şi celui bogat drepturi egale, şi cel mai de jos cetătan poate a- 
runca blamul asupra omului bogat. Și cel mic, dacă are dreptate, poate 
repune pe cel mare Libertatea domneşte eând strigă crainicul : «Cine 
are de propus ceva pentru binele statului ?» Cel care vrea să Yor- 
hiască se arată ; cel care nu are de spus nimică păstrează tăcere. Un- 
de se poate găsi mai mare egalitate de cât intrun astlel de stat ? Pre- 
tatindinea unde poporul e suveran, el vede cu plăcere ridicându-se
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carea mânilor ; votul secret pentru cestiuni personale. Adunarea se 

imprăștiia când se arăta vre un semn ceresc: tunet, ploaie mare, etc. 

Adunarea avea, dreptul de inițiativă in legislațiune. Legea nouă era su- 

pusă unei comisiuni de Nomotheţi ; inaintea lor autorul 'și apăra pro- 

punerea şi apărători ai legilor vechi le apărau. Cel care a propus o 

lege era in tot d'auna respunzător de pagubele sau nenorocirile pri- 

cinuite de legea lui. Adunarea alegea pe magistrați și legi severe pe- 

depsiau corupțiunea electorală ; in fine ea judeca şi suspenda pe ma- 

gistraţi și pe ori ce cetătan acusat de a fi calcat legile. Adunarea po- 

porului decidea resboiul ; fiesa număru! soldaților ; alegea. pe coman- 

danți şi lua toate măsurile necesarie; după cum toi ea numia pe 

ambasadori ; li impunea cum să lucreze, și tot ea dicta respunsul de 

dat ambasadorilor străini. Numai ea se pronunța asupra tractatelor și 

condiţiunilor de pace. In fine, Adunarea poporului avea şi competință 

finantiară. 

"Vechiul Areopag a fost mănţinut de cătră Solone. Acest inalt 

tribunal, alcătuit din membri numiţi pe viață, avea drept să pedepsias- 

că ori ce atingere adusă bunelor moravuri, purtarea scandaloasă. Așa 

de mare era autoritatea acestui august tribunal, că putea anula prin 

un. veto absolut decisiunile celor alte puteri publice și, in timpuri gre- 

le, putea chiar să iea in mână direcțiunea cetăţii. El judeca omuciderile 

si otrăvirile, Solone regulă ca toți Arehonţii fără pată să poată intra 

in Areopag ; astfel se intrunia in această instituțiune tot ceia ce Ate- 

na avea mai distins ca esperienţă şi inteligență. Areopagul avea mMi- 

siunea a susținea cu energie bunurile moştenite din tmecut ; a se opu- 

ne inoirilor fără vreme, şi a opri ori ce imoralitate și scandal public. 

EI era representantul intereselor conservatoare. 

solone făcu mai multe legi prin care se regula procedura penală 

si legi de drept civil. El lăsă instrucțiunea in mâna unui magistrat, 

  

cetățeni voinici; dar un rege i consideră ca duşmani, şi pune săi 

omoare pe cei mai ilustri, pe cari i-priveşte ca şi mai intelepti, de 

frica tirăniei sale. Cum ar putea să mai crească in putere un stat, 

când un stăpân seceră indrăzniala și linereța, cum se cosesc spicele 

intrun lan, primăvara ? De ce să mai stringă cineva averi și bogăhi 

pentru fetele sale când cu ele se inbogățeşte numai tiranul ? Cine se 

va mai ingriji să crească pe fetele sale cu cinste in casa sa, dacă e 

vorba să pregătiască voluptăți peniru tiran şi lacrimi pentru familia 

sa ? (Euripide, Supticantele).
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insăreinat a urmări crimele și delictela dar dădu unui juriu; alcătuit. 
din cetățeni, “puterea de a pronunţa osînda. Deosebi in legile sale pe- 
nale uciderea săvârşită cu voie de cea făcută din greșală ; luă măsuri 
ca să scape familia de sub tutela ginții ; restrinse drepturile prea mari 
ale părintelui de familie ; protesă pe fiu in contra arbitrarului părin- 
tese și recunoscu cetățanului dreptul de a face testament. 

EI se ingriji de educațiunea poporului: dar in loc de a face ca 
liycurg, el se mulțemi a recunoaște statului numai puterea de a o di= 
rige şi organisa. Statului i trebuiau cetățeni liber desvoltaţi. Legea. o- 
pria pe Atenieni a se ocupa cu industrii nedemne de oameni liberi. 
Tot cetățanul era dator să acuse pe cel care călca legile, punea in pri: 
mejdie siguranța statului ori: morala publică. Cetăţanul era dator ca, 
in cas de conflict ori resboiu civil, să lupte in una din partide *). 
Solone făcu de asemene câteva legi pentru impedicarea lucsului. 

Legile lui s'au scris pe niște scânduri de lemn văruite in formă 
de prisme, 'nalte cât omul, puse pe un lemn ca să se poată invârti 
ușor și ceti de toată lumea. Erau puse in Acropole, la vederea tutulor. 

El termină opera sa prin o amnistie generală. 
Solone făcu pe Atenieni să jure că vor aplica legile lui in timp de 

zece ani. Acest timp “] petrecu in călătorii. Cei vechi ziceau că. el 
a vorbit cu Cresus. Nu este esact: Cresus s'a suit pe tron două-zeci 
şi trei ani după călătoriile lui Solone. Se poate insă foarte bine ca să 
Îi călătorit în Egipt, cum zice iradițiunea. 

$ 3. Pisistrat şi Piii sei 

Legislațiunea inteleaptă a lui Solone n'a putut impăca pe toată 
lumea. Oamenii săraci : păstorii, cărbunarii de la munte, cei cari trăiau 

        

*) Pintre alte legi a lui Solone, este una pe care o găsim nu- mai la el, și foarte curioasă : a se nota cu infamia ori ce cetătan care, intr'o sediţiune, nu se declară pentru nici o partidă. De sigur el voia ca nime să nu se poată arata, indiferent sau nesimțitor la neno- rocirile publice, mulțemindu-se a 'şi pune in siguranță persoana şi a- verile sale ; pentru ca să se laude mai pe urmă că n'a perdut nimic, ȘI că n'a suferit in mijlocul nenorocirilor patriei. EI voia ca, de la mceputul seditiunei, să se asocieze fie-care la causa cea mai dreaptă ; ȘI ca in loa de a aștepta de care parte se va declara, victoria, să a- Juie pe oamenii onești, și să impartă primejdia cu ei. (Plut. Solon).
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din greu pe țermul mărei, se așteptaseră la altă ceva. Ei nădăjduiseră 

avantagie materiale, impărțirea. averilor, egalisarea proprietăţilor. Pe de 

altă parte, erau nemulţemiri mari pintre proprietari. Aceştia, nu se pu- 

teau impăca cu legile care li lua influința de pănă atunce. Li se pă- 

rea că Solone a mers prea departe cu reformele sale. Pe lingă acestia, 

trebuie să adăogim pe oamenii insemnați prin talentele şi bogăţiile lor, 

cari aspirau la tiranie şi nu se puteau supune egalității introduse de 

cătră Solone intre cetățeni. Intre acești oameni ambiţioşi erau Pisis- 

trate, cu proprietăţi intinse in munţii de la Diacria, şi Lycurg, care se 

trăgea din una din cele mai vechi familii nobile ateniane. Pisistrate se 

născu cătră anul 600. Nepot a lui Solone de pe mamă, el se in- 

semnase in resboiul' contra Megarei ; era foarte indrăzneț şi 'şi făcu o 

mulțime de partisani pintre oamenii săraci *); şi prin aceasta putea 

uşor umili pe rivalul seu, foarte iubit de cătră proprietari, dar care 

nu avea destule puteri ca să i se opună. Intre aceşti doi rivali venia 

familia Alemeonizilor. Capul acestei familii uria pe aristocraţime pen- 

tru că i esilase; se pusese bine cu preuţii de la Delfi ; se ilustrase in 

«Resboiul Sacru» şi, în urma unei călătorii in Lydia, se intorsese cel mai 

bogat dintre Greci. El 'şi făcu o partidă mare pintre Paralieni ; dar 

aceştia nu formau un corp compact şi, aproape mulţemiţi .de soarta 

Jor, n'ar fi fost in stare să provoace un resboiu. Așa că Pisistrat era 

cu multi superior rivalilor sei. 

Intro zi Pisistrat apăru in piață plin de rănile pe care şi le fă- 

cuse singur şi se plânse la popor, că dușmanii sei voiau să "1 omoare. 

Poporul hotări a i se da o gardă pentru siguranța persoanei sale. In 

zadar Solone se opuse la această propunere. El fu nesocotit ca un bă- 

trân care 'şi ieşise din minţi și dispare de pe arena politică. Pisistrat 

puse mâna pe putere. EI esilă pe Lycurg şi pe Alcmeonizi; dar nu 

fu in stare a se opune adversarilor sei intruniţi. El fu alungat din 

  

*) lira, in vorbirea lui Pisistrate, ceva insinuător. și afectuos ; 

ajuta pe săraci ; era blând şi moderat faţă cu duşmanii sei. Calitățile 

pe care i le refuzase natura, el le imita, și cu atâta perfecțiune, că 

ți se părea că el le posede, mai mult chiar de cât cei cari le aveau 

in realitate ; de aceia şi trecea el ca un om modest, reservat, parti- 

zan zelos al justitiei și al egalității, duşman declarat a celor cari vo- 

iau vre o reformă, sau cari aspirau la o revoluţiune. Această viclenie 

amăgia pe popor. (Plut. Sulon). 

.
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Atena şi se retrase in munţii Diacriei. In curând inse unirea, dintre 
dușmanii sei se strică. Atunci el se uni cu Alemeonizii, luă in căsă- 
torie pe fiica şefului lor Megacles şi reintră in Atena, condus de că- 
tră însăşi zeița Athene *). Dar peste puțin fu alungat a doua oară pen- 
tru că nobilimea se uni cu Megacles, pe a căruia fiică o desprețuia 
Pisistrat. De astă dată măsurile erau așa de bine luate că Pisistrat era 
gata să renunţe la planurile sale, dacă nu Var fi incurajat fiul seu 
Hippias. Retras in Eretria, el trăia impărăteşte, in relațiuni cu pu- 
ternicii din Tesalia, Macedonia şi Italia sudică ; avea averi foarte mari 
şi o armată insemnată. După un spre-zece ani de esil, el intră in Attica, 
invinse pe Atenieni și ajunse pentru a treia oară stăpân al cetăţii. 

Domnia lui Pisistrat a fost fericită pentru Atena. In afară, el 
căută să măriască influința Atenei in Archipelag, făcând pe oracolul 
de la Delfi că să i dea lui misiunea de a restabili in toată strălucirea, 
sa cultul lui Apollon in insula Delos ; venitul minelor de la Strymon 
i dădu mijloace să măriască flota- Atenei ; el incheiă legături comer- 
ciale cu Tesalia şi Macedonia ; stătea in bune relațiuni cu Argosul şi 
Teba ; cuceri cetatea Sigeion şi făcu pe Atena stăpână in apele Helles- 
pontului. 'Tiranul era unit prin legături de ospitalitate cu Sparta ; ast= 
fel că Atena căpătă un loc insemnat pintre cetățile grecești. In lăun- 
tru, el nu a schimbat intru nimic constituția Atenei. EI se presenată 
inaintea Areopagului pentru ca acest inalt tribuna] să se pronunțe in- 
intre el și dușmanii lui ; luă măsuri pentru ajutarea familiilor celor 
morţi in lupte : se ingriji de educaţia și moralitatea publică ; pedepsi 
lenevirea ; incurajă gustul cătră agricultură ; căută, să se păstreze deo- 
sebirile de clase ; legă cetatea cu orășelile de prin prejur prin drumuri; 
creă apăducte nouă și domni fără a avea vre un titlu oficial. Toate 
magistraturile constituționale funcționau ; el numai cât se ingrijia ca 
  

*) In burgul Peania trăia o femeie numită Phya, naltă de pa- iru coţi fără trei degete și foarte frumoasă. Ei o inarmară ; o puseră 
intr'un car, după ce au invăţat'o mai dinainte ce să zică și cum să 
se poarte ; apoi o conduseră in cetate, pe când crainicii strigau : «Pri- Mili, o Atenieni, cu bună voință pe Pisistrat, pe care insăși Pallas Athene, care "1 onorează mai mult de cât pe ori care om, 'l conduce 
in propria sa citadelă.» Ei ţinură acest discurs prin toate cartierile ce- tătii, și vorba se imprăștie pintre popor că zeița aduce pe Pisistral : 
toată, cetatea crezu că această femeie era insaşi zeița ; locuitorii ado- rară o ființă muritoare şi primiră pe Pisistrate. (Herod. I, 60). 

,
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una dintre cele mai insemnate să fie in mâna unui membru din familia sa. 

EL reinoi vechia serbătoare a Panutheneielor care se serba cu 

curse equestre, eserciții gymnastice şi lupte poetice; inzestră de 

asemine cetatea cu construcțiuni mărețe, intre care Hecatompedos, 

Hecatonbaeon, templul lui Teseu, Lyceul, Academia. El convocă in 

Atena o adunare de invățați greci și i insărcină a aduna toate poe- 

siile care circulau sub numele lui Homer, a le serie şi a le contopi 

intrun singur tot. Ei au lucrat sub direcţiunea lui Onomacrit. Homer, 

Hesiod și cei alti poeţi au primit atunci forma lor definitivă. E! ordonă a 

se culege de pretutindinea documente istorice, mai ales liste genea- 

logice ; iar la curtea lui strălucită trăiau poetii Anacreon din 'Leos, 

Simonide din Ceos, Lasos din Hermiona. Architecii, sculptori și in- 

gineri lucrează din ordinile şi cu sprijinul lui. Pisistraţii au inteles 

că misiunea Atenei era de a intruni in sinul seu şi a perfecționa tot 

ceia ce putea avea o valoare năţională. El muri in mijlocul familiei 

şi amicilor sei în anul 527. 

După moartea lui Pisistrat urmă fiul seu Hippias ; iar cel alt fiu, 

Hipparc, se ocupa numai cu administraţia. Dar incepură a desprețui le- 

gile *). Hippare refusă surorei unui tânăr, Harmodiu, onoarea de a 

purta. paneriul sacru la serbătoarea Panatheneielor. Acesta impreună 

cu amicul seu Aristogiton '] ucise. Hippias remas singur intări şi mai 

mult tivănia. Retras in Acropole el "și făcu alianțe puternice in afară; 

stoarse de bani pe cetățeni şi falsifică monetele. Dusmanii tiranului "și 

găsiră un adăpost şi sprijin la Delfi. In fruntea lor era familia Alemeoni- 

zilor care avea de cap pe Clisthene. Alemeonizii atraseră in favoarea lor 

pe preuţii de la Delfi şi se ridicaseră foarte mult in opiniunea Greciei in- 

tregi prin următoarea faptă. Templul de la Delfi arsese in anul 548. 

Alemeonizii ieau in intreprindere reconstruirea lui pentru suma de 

trei sute de talanți. Cheltuiesc insă mult mai mare sumă, făcând mai 

pre sus de cum erau datori. Pythia solicită: in favoarea lor pe deo- 

  ÎI 

*) Autoritatea acestor tirani (Hipare și Hipia) nu era apăsă- 

toare pentru mulţime.: Multă vreme e. sau purtat cu prudență și Mo- 

derațiune. Fără a apăsa pe popor, NICI a cere mai mult de cât a doua- 

zecea-parte din venituri, ei infrumusețau cetatea, susțineau resboaie şi 

făceau cheltuielile sacrificiilor publice. Statul se guverna după vechiele 

obiceiuri ; numai se ingrijiau ca cele întăi magistraturi să fie in tot 

dea-una ocupate de cătră unul âin ai lor. (Thucyd. VI, 54).
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sebitele cetăţi greceşti, şi mai ales pe Spartani. Regele Cleomene in 
fruntea unei armate intră în Attica. Hippias se inchise in Acropole; 
dar copiii sei căzând in mânile dușmanilor, el se invoi ca să pără- 
siască Atena impreună, cu tesaurele sale (509). 

După alungarea lui Hippias, nobilimea voia să desființeze legile 
lui Solone ; dar Alemeonizii cu Clisthene se puseră in fruntea parti- 
dei democratice şi ajunseră a tot puternici. Clisthene modifică legile 
lui Solone intr'un sens mai democratic. El desființă cele patru triburi 
vechi şi introduse alte zece triburi nouă *). Fie-care trib se împărți 
in zece Deme. Aceste impărțiri sunt curat geografice. EI desfiinţă prin 
urmare vechia impărțire care se intemeia pe gradul de inrudire , can- 
toane cu totul deosebite, şi de multe ori indepărtate, intrară in acelaș 
trib. Tribul 'și avea serbătorile şi ceremoniile sale religioase. In fie 
care demă erau adunări ale demei, in care cetăţenii se deprindeau cu 
viața politică. Fie-care trib dădea câte cinci-zeci de membri în Senat, 
care se alcătui de acum inainte din Cinci Sute de membri. El intro- 
duse tragerea la sorți pentru magistrați, in loc de alegerea intrebuin- 
tată pănă atunci ; dădu drepturi politice la o mulțime de meteci şi in- 
troduse Ostracismul. Această formă de esil era menită să garanteze 
pentru multă vreme liniştea Atenei. Când se intâmpla că doi barbaţi 
cu vederi opuse erau aproape de resboiu civil; când se intâmpla ca, 
un om să ajungă la atâta autoritate morală, că, poporul putea face 
tot ceia ce voia el, fără a mai discuta ; atunci poporul era intrebat 
dacă nu e nevoie a se intrebuința Ostracismul. Dacă şese mii de ce- 
tățeni votau esilul (votul se da scriindu-se pe o scoică unsă cu ceară) 
atunci acel barbat trebuia să plece in esil pe zece ani. Aceasta nu 
era o pedeapsă. Esilatul conserva proprietatea peste averile sale şi se 
putea intoarce in patrie. Era mai mult un fel de laudă acest esil, prin 
care. cetatea declara că se teme a mai avea in mijlocul ei un om care 
era așa de sus pus, că putea să'și piardă poporul puterea de a judeca 

a a II 

    

*) Se mai poate considera ca favorabile la stabilirea demo- 
crației mijloacele intrebuințate de cătră Clistene, când a voit să intă- riască democratia in Atena. Ast-fel, trebuie să se imulţiască numărul 
triburilor şi al tratriilor, a se substitui sacrificiilor particulare un mic număr de serbători religioase celebrate in comun, şi a imagina tuate mijloacele putincioase pentru a amesteca pe cetăţeni unii cu alții, și a disolva toate asociaţiunile anterioare. (Aristot. Pol. VI, 2).
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cu sânge rece și nepărtinire. Democraţia ateniană avea dreptul să fie 

prepuelnică. | 

Sparta se ingriji de această intărire a democraţiei şi o armată 

spartană ar fi readus inapoi pe Hippias in cetate, dacă deputatii Co- 

rintului nu sar fi opus cu energie *%). Ast-fel a remas stăpână pe sine 

insăşi Atena «care, după două-zeci de viacuri de decadenţă, n'a ince- 

tat de a ne lumina; ca şi acele stele stinse, care incă luminează pă- 

mântul cu razele lor.» 

IV. HELLENISMUL. 

$. 1. Grecii iun atară de Arehipelag. 

In viacul VI-lea Grecii erau stăpâni peste țermurile şi insulele din 

Archipelag, care a ajuns o mare hellenică. Cu toate aceste, istoria lor nu 

sa mărginit intre aceste limite naturale. Aplecarea cătră comerțul mari- 

tim, dorința de aventure şi esperienţa fericită cu coloniile intemeiate pe 

coastele Asiei, i au făcut să intemeieze altele nouă. Avântul căiră co- 

lonisare a plecat din cetăţile de pe coasta loniei. Eolienii așezați in 

peninsula 'Troada s'au ocupat numai cu agricultura, şi cu drept cu- 

vânt sa zis despre oamenii din Kyme că au trăit viacuri intregi in ce- 

tatea. lor, fără să ştie că se află pe țermul mărei. De asemine nu toate 

cetăţile ionice se ocupau de marea. Efesul d. e. caută să se intindă 

spre continent. Din contra la Milet și la Yocea, întinsul comert ma- 

ritim nevoi pe locuitori să intemeieze foarte multe colonii. 

Miletul, cu cele patru porturi ale sale, era. cea mai vechiă cetate 

  

* Sosicles din Corint zice : «De sigur, cerul are să se pogoare 

de desuptul pământului şi pământul are să se ridice deasupra cerului; 

oamenii au să trăiască in marea şi peştii au să vie unde erau. mai 

*mainte oamenii; dacă voi, Lacedemoni, resturnând egalitatea. puterilor, 

vă pregătiți a introduce tirania in cetăţi, cea mai nedreaptă şi cea mai 

criminală faptă ce poate fi făcută de cătră oameni. Dacă vi se pare 

bine ca cetăţile să fie guvernate de cătră tirani, stabiliți mai întăi la 

voi un tiran, şi atunci numai cercați a introduce și la alții... Vă ru- 

găm dar, luând de marturi pe zeii Grecilor, să nu stabiliți tirania in 

cetăţi. Nu voiţi să vă opriti ? tot voiţi, in contra ori cărui drept, să 

introduceți pe Hippias ? Să ştiţi atunci că Corintienii nu vor lucra 

impreună cu voi.» (Herod. I, 92).
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din tot litoralul. Valea Meandrului era vestită prin oile cu lâna lor 
fină. Miletul ajunse vestit prin lucrarea stofelor. Imitând pe Fenicieni, 
locuitorii din Milet incepură să caute căi nouă de comert pentru des- 
facerea producielor lor. Ei apucară spre nord. 'Țermurile Pontului Eu- 
xin erau cunoscute popoarelor comerţiale din anticitate. Fenicienii in- 
temeiaseră Astyra, Lapsak, Synope, ete. In viacul VIII, Milesienii o- 
cupară Abydos și fundară cetatea Cyzic. Mai spre nord, ei dădură 
peste o mare lipsită de porturi; cu negure şi cețe dese; cu o natură 
inghețată de iarnă ; cu fluvii inghețate ; cu oameni acoperiţi cu blănuri 
că de abia li se vedeau ochii. Aceasta inspiră Grecilor o mare frică. 
Marea era Azenos, neprimitoare de străini. Dar când a trecut prima 
impresie de groază, ei au văzut că sunt fluvii maiestoase, lanuri de 
rău cum nu mai văzuse ochii Grecului, turme nenumărate, păduri ne- 
mărginite și mai cu samă păscuire abundentă. Atunci ei devin in- 
drăzneţi. “Triburile Scythe nu li opuseră nici o resistenţă; populaţiunile 
din Caucas intrară bucuros in relațiune cu ei ; foloase mari resultau 
din păscuirea thonilor cari se sărau şi se transportau in Grecia; ma- 
rea deveni Pontos Euzinos, marea care primeşte cu bună voinţă. pe 
străini ! In 785 Milesienii se așezară la Synope. Peste câţi-va ani se 
fundă 'Trapezunda. Apolonia, Istros in Delta Dunărei, Tyras pe Nis- 
tru, Ordessos, Olbia intre gurile fluviilor Hypanis şi Borysthenes, ajung 
cetăţi foarte irifloritoare. In curând se intemeiară 'Theodosia şi Panti- 
capea in peninsula 'Taurida. Phanagoria pe istm, Tanais pe fluviul cu 
acelaș nume, Phasis şi Dioscuria la gura fluviului Phasis, incunjurau 
cu un brâu de cetăţi greceşti această mare care i spăimântase atâta 
vreme. Din aceste cetăți comerțul grecesc, se intindea pănă la gura 
Vistulei, Ural, Armenia şi India. Miletul, mama a opt-zeci de colonii, 
era cea mai mândră și cea mai puternică dintre toate cetăţile greceşti. 
Indrăzneţii sei locuitori s'au indreptat şi spre Egipt. La inceput se 
mulțemiau numai a prada ; cu timpul, poate din viacul Vill-lea, se 

„așază statornic. Cetăţile Canope, Bolbitis, Naucratis, puneau pe Greci 
in raport cu bogăţiile și cu strălucita cultură a vechiului Egipt. Mi- 
lesienii trăgeau foloase enorme din comerțul cu Egiptul, care număra 
două-zeci de mii de cetăţi infloritoare. Naucratis ajunse la un zare 
grad de strălucire, 

| Chalcis şi Eretria Gin insula luboea, erau vrednicile rivale ale 
Miletului. Chaleis ajunsese centrul industriei aramei in Hellada. Aici
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sau intemeiat cele intăi turnătorii. Toate aşezămintele metalurgice, pe 

care le găsim aiurea, sunt fundate de Chaleis. Era nevoită să -inte- 

meieze colonii pentru că teritoriul ei era mic şi pentru că avea nevoie 

de locuri de desfacere a produselor sale. Chalcis fundă Methone in fa- 

ta golfului 'Thermaic ; apoi 'Torone pe continent; pe urmă intemeiă 

trei-zeci şi două de cetăţi. Peninsula Chalcidică a fost colonisată. 

In această direcțiune, Corintul a intemeiat Potidea; Megara, Chal- 

cedonia şi Byzanţul. Indrăzneţii Chalcidieni colonisază insulele ionice 

şi termurile Adriaticei. Ei fundează Kyme, cea mai vechiă colonie in 

Italia, apoi Rhegium. Cam in acelaș timp se intemeiază Zancle, Na- 

_X0s, Syracusa in Sicilia. Corintienii dau naştere cetăților Crotona, Sy- 

baris, Tarentul, in Italia sudică ; in fine Hatria la nordul Italiei de un- 

de plecau drumuri pe uscat spre Galia, Germania și țerile de la Du- 

năre pănă la Marea Neagră. | 

Tot în viacul acesta, Rodienii au intemeiat cetatea'Ciela in Sici- 

lia care, la rândul seu, a fundat Agrigentul. Toate coastele Siciliei fură 

pline in curând de cetăți grecești. 

Foceenii din lonia apucară pe marea apusului. Ei pătrunseră în 

Adriatica, făcură jurul mărei “Tyrheniene, ajunseră la gurile Ronului și - 

apoi la iermurile iberiei. Colonia Massaliu, fundată de cătră ei pe ter- 

mul sudic al Galiei, a fost un focar strălucit de activitate -hellenică. 

Ea a fundat mai multe staţiuni pe termul Mediteranei și colonia Em- 

poriae in o insulă la poalele Pyreneilor. Pe urmă a pus mâna pe co- 

mertul cu Tariessos, după căderea Fenicienilor. 

In fin6, colonii insemnate grecești sau fundat pe coastele Africei. 

La sfârşitul viac. VII a plecat o colonie din insula Zhera sub Baltos, 

care a fundat Cyrene. După indemnul oracolului de la Delfi, colonii 

nouă veniră să intăriască pe Grecii din Cyrene, care ajunse in curând 

centrul unei Grecii ; pentru că ea servi ca punct de plecare pentru 

intemeiarea a o mulțime de colonii. Sub urmașii lui Battos, Cyrenaica 

ajunse “infloriteare prin pământul seu roditor şi prin activitatea co- 

merțului seu. 

Coloniile au mare insemnătate in istoria Greciei. Prin ele s'a pus 

inceputul civilisațiunei grecești şi tot ele au contribuit a o imprăștiia 

la toate popoarele de pe țermul Mediteranei. Coloniile au fost de un 

mare ajutor pentru Grecia, pentru că prisosul de populațiune şi a gă- 

sit o scurgere in aceste colonii şi ast- fel Grecia. a fost ferită de multe 

7
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lupte lăuntrice. Coloniștii duceau cu dânșii patria lor. Ei luau foc sa- 
eru de pe altarele zeilor şi plecau impreună cu imaginile zeilor, cu 

preuţi şi prespunători din vechiele familii. Colonia era o continuare 

a mamei patrie: Metropola. Legături strânse intre mamă și fiică. Ori 

unde s'au intemeiat colonii grece, vechiele rituri barbare se transfor- 

mară ; se introduc moravuri mai blânde ; in acelaș timp, se schimbă 

şi fata solului, pentru că se seacă mlaștinile, se sapă porturi, se con- 

struiesc drumuri ; totul se transformă, se reinoieşte, in mânile Grecilor. 

Ast-tel Hellada Europeană se află acuma in mijlocul unei mari Grecii. 

Ea inse remâne mamă. Pentru tot ceia ce priveşte dreptul sacru și 

prescripțiunile religioase, coloniile sunt credincioase centrului. Dar ge- 

niul hellenic se deşteaptă mai de grabă in colonii ; aice au inceput să 

apară cei intăi germini ai stiinței și artei greceşti. Coloniile au făcut 

de asemine foarte mare progres in organisarea politică şi socială. Al- 

cătuite de oameni din deosebite rase, pentru că de multe ori nu a- 

jungeau locuitorii unei singure cetăţi pentru a intemeia colonia; a- 

mestecate de nevoie cu indigenii ; intrând, mai ales in Asia şi Egipt, 

în raporturi cu o cultură inaintată, coloniile scapă de multe prejudi- 

ţii, au un orizon mai intins şi introduc reforme mai potrivite cu spi- 

ritul timpului. Mare prosperitate economică ; metropolele sunt eclip-" 

sate. Cetățile au teritoriu mai vast ; ele sunt construite cu mâi multă 

artă. şi apoi și locul fusese ales cu multă ingrijire. Era in colonii un 

lues nepomenit in mama patrie. Sybaritul nu se mai miră că Sparta- 

nii înfruntă cu atâta curaj moartea de vreme ce mânâncă așa de 

prost *) ; in calendarul 'Tarentinilor era mai multe zile destinate pen- 

tru serbători şi banchete de cât zile lucrătoare. 

Dar patriotismul naţional slăbia foarte şi, in ziua primejdiei, co- 

loniile nu au să lupte pentru independența naţională. 

$. 2. Amficţioniile. 

Grecii 'şi dădeau numele generic de Zelleni; aceasta insemna 

că ei au conștiință de o naţionalitate comună care i distingea de Bar- 

  

____%) Un Sybarit zicea despre Spartani: «Nu li este lor greu a 
intrunta moartea pe câmpul de bataie pentru că acesta e pentru dân- 
şii singurul mijloc de a scapa de o viaţă așa de aspră şi de austeră. 
(Plut. Pelopida). Mă 

.
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bari: Dar această legătură nu era destul de puternică pentru a i în= 

truni intrun singur stat. Ei aveau o limbă comună, aceiaşi religie și 

aceleasi forme esterioare ale cultului ; era la ei asemănare de mora- 

vuri şi obiceiuri, tendința, cătră libertate ; dar se alcătuiau: din mai 

multe rase ; locuitorii erau divisaţi prin munți, climat și alte condi- 

țiuni fisice, din care urma duşmănie intre deosebitele cetăti. 

Cu toate aceste Hellenii se considerau ca formând un singur tot. 

Erau mai intăi nişte legi internaționale nescrise dar păzite de 

cătră Lireci. Neinţelegerile se aduceau inaintea unor arbitri ; inainte de 

a se incepe un resboiu trebuia să se facă o declarație de resboiu. E- 

rau legi ale resboiului care trebuiau observate. Soldatul care cerea 

iertare trebuia cruţat ; prisonierii aveau dreptul de a se rescumpăra ; 

resboinicii căzuţi pe câmpul de luptă trebuiau ingropati. Religia or- 

dona lirecilor să respecteze locurile consacrate chiar in timp de res- 

boiu ; in fine ori ce lupte trebuiau să inceteze in timpul solemnităților 

religioase. 'Tractatele de pace erau intărite prin jurământuri solemne, 

insotite de sacrificii şi libaţiuni. Erau luate măsuri pentru inlesnirea 

şi siguranța călătorilor. Fructele de pe arborii din drum erau a le lor; 

li se inlesnia mijlocul de a'şi găsi drumul. Erau oteluri pentru călători. 

Nu era nici o nevoie de pasaport. Negreșit aceste legi internaționale 

erau adese ori calcate in picioare. Tractatele, condiţiunile de capitu- 

lațiune nu se observau ; brutalitatea omenească 'şi găsia un câmp li- 

ber ; dar in conștiința grecească asemine fapte erau considerate ca 

contrarie legilor morale şi religioase. 

Unul dintre mijloacele intrebuințate de cătră (reci pentru a se 

tinea strâns uniți erau Amficţioniile. Se da acest nume populațiunilor 

care, la epoce determinate, se intruniau intr'un sanctuar apropiat, pen- 

tru ca să celebreze impreună o serbătoare religioasă și profitau de o- 

casiune pentru a impăca certele interne și a incheia aliante ofensive 

sau defensive. 

| Cea mai principală  Amficţionie era aceia câre avea ca centru 

religios templul lui Apollon de la Delfi. Erau inse și altele. Așa d. e. 

la Onchestos in Beoţia:; la templul lui Poseidon din insula Calauria ; 

la Argos, Amfictționia tundată de cătră Dorieni ; lângă Cnid in Asia 

Mică ; Amficţionia din Triphylia ; confederația cetăților ionice cu cen-. 

tu templul lui Apollon de la Delos; lonienii din Asia lângă Mycale, etc. 

Amficționia de la Delfi "și avea un al doilea sanctuar lângă 'Ter-
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mopile, consacrat Demetrei. Cu timpul acesta a fost lasat in umbră : 
dar ambasadorii statelor confederate purtară tot numele de Pylagori. 
Această instituţie era foarte vechiă. Ea se alcătuia din două-spre-zece- 
popoare (Malieni, Achei din Ftiotida, Oeteeni, Dolopi, Magneti, Perrhe- 
bi, Tesali, Locri, Dorieni, Focei, Beoţi, loni). Fie-care popor avea drept. 
egal in confederaţiune, cu toate deosebirile ulterioare. Sigur că şi mo- 
tive politice i-au făcut să se uniască. Erau câte-va prescripțiuni ge- 
nerale. Eată două din ele. «E oprit a se distruge o cetate Amficţio- 
nică ori a o lipsi de apă curgătoare. Statul vinovat va fi esterminat. 
de cătră toate cele alte.» <Ori cine va fi pradat proprietatea, zeului ; 
ori cine se va fi asociat ca complice sau numai ca confident la vio- 
larea teritoriului seu ; contra unuia ca acela, fie-care e dator să lu- 
creze cu mâna, cu piciorul, cu voacea și cu toate puterile de care dis- 
pune». In virtutea acestor legi au decis Amficţionia resboaiele sacre, 
in contra Creisei (596) care a fost distrusă şi pământul ei confiscat 
in folosul templului ; in contra Megarei care atacase o theorie ce mer- 
gea la Delfi; mai pe urmă in contra Focizilor și in contra Amfissei. 
Considerăndu-se ca un fel de Inaltă Curte de Justiție insărcinată a. 
face să se respecte principiile dreptului internaţional, Amifictionii decid 
asupra dreptului de asi! al templelor ; aplică amende ; hotărăsc .ridi- 
carea unui monument bravilor căzuţi la Vermopile ; condamnă pe E- 
fialte care arătâse Perşilor drumul, etc. Dar acestor decisiuni li lipsia 
sancţiunea. Atena ori Sparta nu se puteau supune decisiunei unei Adu- 
nări, ai căreia membri pe jumătate representau populaţii fără nici 0 
importanță şi fără nici o autoritate. De aceia și acţiunea Adunărei a 
ajuns a fi foarte mărginită. Adunarea se ținea toamna la Delfi şi 
primăvara la 'Termopile. Erau şi adunări estra-ordinare. Fie-care din 
cele două-spre-zece naţiuni trimitea doi ambasadori, aleşi pe cinci ani. 
Apoi se trimiteau Pylagori cari asistau pe ambasadori, dar nu votau. 
Chiar şi cetăţile care nu făceau parte din Amficţionie trimiteau de- 
putați ca să le apere interesele, fără să iea inse parte la desbateri. 
Afară de aceste persoane oficiale erau in tot d'a una la Delfi mulţi 
oameni, veniți din toate părțile locuite de cătră Greci. 

In vremile de pe urmă această Adunare a făcut mult rău 
Greciei, 

=
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$. 3. Oracolele. 

«Grecii credeau că omul are nevoie de zei pentru a cunoaşte 

secretele pe care el are interes ale şti şi pe care se simte incapabil 

a le pătrunde. De multe ori se simte cineva lipsit de direcţiune in im- 

prejurări grele : vrea să iea o hotărire importantă de la care atirnă 

soarta sa ; nu ştie ce cale să aleagă şi cum să 'și asigure mai sigur 

ajutorul divin. Atunci el cere de la zei o decisiune superioară care să 

pună un sfirşit indoielilor sale. Apoi mai era credința că evenimente- 

le nefericite, foametea, epidemiile şi toate flagelele sunt efectele mâ- 

niei ceresti. Erau rugați atunci zeii ca să arăte, chiar ei, ce trebuie să 

facă omul, pe cine are să înblânziască pentru a scapa de nenorocire, 

- a indepărta urgia sau a 'şi atrage mila divină ; pentru că numai zeii pu- 

teau să ni dea lămuriri pe care de giaba le am fi aşteptat de la oa- 

meni. /, eii binevoitori pentru om doresc negreșit a” scoate din incur- 

cătură ; şi chiar a 1 ajuta cu descoperirile lor fără să mai astepte a 

fi rugați». Din aceste credințe a ieşit Mantica la Greci. 

Erau multe feluri de oracole in lumea grecească. 

Oracolul lui Zeus de la Dodona din Epir era foarte insemnat, 

Aici se dădeau respunsurile după friamătul frunzelor din stejarul sa- 

cru ; dar aceste semne se interpretau numai prin inspirațiunea divină. 

Oracolele lui Asclepios, intre care cel mai insemnat era la FEpidaur 

in Argolida, arata in vis leacurile pentru boale. După ascultarea vise- 

lor, preutii aplicau bolnavului tractamentul necesar. Un vestit oracol 

era a lui Trofonius în Beotia, etc. Dar cel mai insemnat dintre toate 

era. oracolul lui Apollon de la Delfi. 

- Numele de Delfi nu'l întâlnim inainte de viacul VI; pănă atunci 

se numia Pytho. Era un stat mic theocratie. Câteva familii preutești 

foarte vechi, pintre care cea mai insemnată era gintea Trakizilor, a- 

mintire de 'Pracii stabiliți in mai multe părți ale Greciei, din cari au 

ieşit preutii şi poetii Grecilor, cum au fost Thamyris, Orfeu și alții. 

Din această nobilime se recrutau magistrații şi preutii. Era şi un Se- 

nat cu 0 Adunare a poporului. După desființarea cetății Crissa, Delfi 

remase independent, cu ajutorul Spartanilor. 

Apollon era intermediatorul intre Zeus şi oameni ; dar puterea 

zeului sdrobeşte pe nesocotitul care 0 primeşte ; de aice nevoia de a 

se presenta cineva inaintea zeului, după ce a adus sacrificii şi ofrande;
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apoi nevoia de oameni cari să poată interpreta voința lui. In familiile 
preuiilor de la Delfi era multă ințelepciune şi prevedere. Fi erau in 
raporturi intime şi neintrerupte cu centrele cele mai importante ale 
lumei hellenice şi aveau o cunoștință precisă de starea politică și so- 
cială a lor. Cultul lui Apollon a arătat Grecilor că nu se poate evla- 
vie fără curățenia inimei. «Pentru omul de bine e de ajuns o pică- 
tură din apa Castaliei, pentru purificare : dar pe cel rău Oceanul 
intreg cu valurile lui nu *] poate spala>. «Trebuie să fie cineva pur 
pentru ca să poată intra in templul mirositor ; și puritatea consistă 
in a avea cugetări sfinte». Mulţemnită influinții acestui cult, femeiele 
au fost onorate ; slabii şi apăsaţii găsiau protecție ; păcătoşii iertare 
şi criminalii grațiare. Cultul lui Apollon a fost insemnat şi din pune- 
tul de vedere economic. In temple se păstrau tesaure, deposite de bani, 
documente prețioase, contracte, ete. Preuţii de la Delfi intrețineau ar- 
doarea comerțială a Grecilor ; indicau itinerarie pe mările fără dru- 
muri ; dădeau emigranților mijloace de a se stabili. Apollon e funda- 
torul dreptului colonial, arbitrul suprem al tuturor conflictelor dintre 
Metropolă şi Colonii: Oracolul cunostea lumea, știia multe limbi. Aice 
s'au făcut cele intăi representări ale pământului ; s'au clasat produc- 
țiile deosebitelor ţeri ; s'au conservat. faptele istorice. Preuţii de la 
Delfi erau incunjurați de o aristocrație intelectuală. «Cei Şepte Inţe- 
lepți> sunt in relaţii cu oracolul de la Delfi. Aice era centrul naţiona- 
lităţii greceşti. Cătră Delfi 'şi intorceau privirile principii și statele ca- 
re voiau să intre in relațiune cu Grecii, Regi din Frigia şi Lydia ; po- 
poare.. din apus; 'Tarquinii din Roma, '] onorează. Dar Delfi căzu in 
ruină când lumina incepu a pătrunde intre (reci; când preuțimea că: 
ută a se mănține prin intrigă; când respunsurile zeului incepură a se 
vinde, Delfi fu pierdut. 

Oracolul de la Delfi se zicea. că a fost fundat de cătră insuşi A- 
pollon. Localitatea presenta următoarea particularitate geologică, mi- 
nunată pentru divinaţiune. Pe culmea de miază-zi a Parnasului era 

_0 deschizătură, din care ieșiau nişte aburi reci cari aveau proprieta- 
tea de a arunca in o stare extatică pe cei cari i inspirau. Această 
prapastie era cuprinsă, in templu. De asupra ei era un _tripei şi ina- 
ntea lui doi vulturi de aur, de.a dreapta şi de a stinga pietrei albe 
de formă conică, Omfalos, punctul central al pământului. O fată, mai 
pe urmă o femeie trecută de cinci-zeci de ani, numită Pythia intra
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in templu, bea apă din isvorul Iassotis, mesteca in gură foi de laur 

şi se așeza pe scaunul profetic de asupra tripedului. Un profet, o in- 

soția. Din pricina vaporilor ea cădea intr'o betie extatică şi da curs 

liber inspirațiunei sale. Cuvintele ei erau culese şi puse in exametre, 

pe urmă și în alți metri şi chiar in prosă. De multe ori respunsurile 

erau ambiguie: dar multă vreme preuţii au fost de bună credinţă. 

Oracolul a fost erezut pănă pe timpul lui Constantin Cel Mare. 

$. 4. Jocurile comune. 

Jocurile comune contribuiau foarte mult la mănţinerea unităţii 

greceşti. Aceste jocuri erau foarte vechi. De sigur că la inceput fie-care 

cetate "și avea pe ale sale; cu timpul insă cele mai vestite au fost 

Jocurile Olympice, Pythice, Nemeice şi Istmice. 

a). Cele Olympice se serbau la Olympia, in Pisatida, una din. 

divisiunile Elidei. Erau foarte vechi. Tradiţiunea susținea că au fost 

inființate de cătră Heracles; uniia credeau intemeitor pe Pelops. În adevăr 

lui Pelops i se aduceau mari onoruri la Olympia. | se ridicase aici un 

templu deosebit și se conservau ca reliquie câteva din oasele lui. In 

timpul unor mari nenorociri intimplate i Grecia, Oracolul a făcut 

cunoscut regelui Ifitos să restaureze jocurile Olympice, care fuseseră 

părăsite. Se păstra la Olympia un disc, numit a lui Ifitos, pe care e- 

rau săpate condiţiunile armistiţiului divin, care adusese Greciei pacea. 

egiunea era proprietate a lui Zeus, in onoarea căruia se celebrau ser- 

bătorile. Anathemă asupra celor cari ar fi intrat in ea cu resboiu : 

blestem asupra celor cari au ar fi ajutato. Ehda a ajuns ca un fel 

de templu al păcei. Cu toate aceste, mai pe urmă, au fost lupte mari 

in Elida, pănă ce Pisa a fost ruinată. 

In tot cursul serbărilor era un armistițiu general. Când se a- 

propiau jocurile, Eleenii trimiteau ambasadori în toaie statele greceşti, 

ca să facă cunoscut ziua inceperei. Cei cari calcau armistarea erau 

supuși la amendă, şi erau escluşi de la jocuri, dacă nu.0 plătiau. Se 

supuneau la amendă şi cei cari nu observau regulamentele jocurilor. 

Jocurile au ajuns în curând serbătoarea generală a hellenismului. Se 

ingrămădiau nu numai peregrini, curioși și concurenţi ; dar şi theori 

trimiși de cătră deosebitele state. Aceste theorii se alcătuiau dintre ce-
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tățenii cei mai ilustri. Erau trimise pe socoteala statelor; dar şi 
membrii theoriei cheltuiau foarte mult din averea lor ; pentru, că era 
o mândrie a apărea inaintea Ureciei intregi cu o pompă cât se va pu- 
tea mai strălucită. Elida se ingrijia de oaspeții veniţi. Cu toate aceste 
era greu a i găsdui pe toți; mulți trăiau prin corturi şi statul i pot- 
tia numai la banchete. Jocurile se serbau tot la cinei ani, adică după 
patru ani trecuti, in luna plină după solstițiul de vară, in Altis, dum- 
brava sacră prin care trecea riul Alfeu. O cale sacră, lungă. de 'trei 
sute de stadii, ducea la Olympia. In această dumbravă se aflau o mul- 
time de altare, intre care cele mai insemnate erau A lui Zeus, Herei 
şi Metroon sau al Mamei zeilor. 

Serhările se incepeau cu sacrificii aduse zeilor, Apoi veniau 
jocurile. 1). Alergure, in stadiul lung de şese sute de picioare; aler- 
garea duplă ; alergarea de şepte ori. Mai pe urmă sa introdus aler- 
garea inarmată. Cei cari alergau erau grupați câte patru, cu totul goli. 
2) Pentathlon: săritură, alergare, darea. la tintă cu discul şi sulița, luptă, 
mai pe urmă s'a introdus și pugilatul; 3) Pancrat'on, amestec de luptă 
și de pugilat ; 4) Curse de cară cu patru cai inhămaţi, cari trebuiau 
să facă de două-spre-zece ori jurul hipodromului ; mai pe urmă, curse 
de cară cu doi cai şi curse de călăreți. | 

Toţi Hellenii fără escepțiune erau primiţi la Jocuri ; afară de cei 
vinovați de omor, sacrilegiu sau altă crimă capitală. Barbarii şi sclavii 
erau admisi numai ca privitori. Femeile măritate erau oprite a asista 
la jocuri: fetele insă puteau veni: cu toate că nu le aduceau (recii, a- 
fară de Spartani. Concurentul trebuia să jure pe altarul lui Zeus Horki- 
os că sa preparat in timp de zece luni și că va observa cu leali- 
tate condiţiunile impuse de cătră regulamente. Zece regulatori și ju- 
decători ai luptelor, aleşi pe o olympiadă, aveau sub ordinile lor 
oameni inarmaţi pentru ţinerea ordinbi, Aceşti Hellanodici au fost 
multă vreme vestiți pentru integritatea lor. «In zilele fixate pentru jo- 
curi, Hellanodicii, imbrăcaţi in purpură și incununati cu laur, se du-" 
ceau la locurile lor, urmați de cătră concurenţi pe un drum nevăzut 
de cătră spectatori. Trompeta dădea semnalul ; un crainic anunța că 

"se incep luptele ; se făcea apelul concurenţilor și unul dintre Hellano- 
dici li ținea un discurs. «Dacă Vaţi esercilat puterile, cum se cuvine 
celor cari vor să se lupte la Olympia ; dacă n'aţi uitat nici una din 
datoriile voastre şi nu aţi săvîrșit nici un act rușinos, atunci bun cu-
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raj! Dar dacă vre unul dintre voi nu - este esercitat în de ajuns ; da- 

că viaţa lui nu e fără pată; să ieasă şi să se ducă unde va pofti.» 

Atleţii erau condusi in stadiu ; un crainie spunea numele lor și fa- 

ra din care veniau, invitând pe cei cari li ar fi contestat calitatea 

de cetățan să vină să declare. In tot timpul luptelor, se cânta din 

flauie. Numele invingătorului se anunţa. | se da o ramură de palmier 

pănă la impărțirea premiilor. Premiile, obiecte preţioase la inceput, 

s'au schimbat, prin intervenirea oracolului de la Delfi, în o cunună din 

maslinul selbatic plantat de cătră insuși Heracles la Olympia." lavin- 

gătorii se duceau la templul celor doi-spre-zece zei ca să sacrifice. Co- 

ruri i insoţiau cântând laudele lor. Apoi urma un banchet. La intoar- 

cerea in patrie, de multe ori se dărâma o parte din zidul cetății. In- 

vingătorul intra pe un car cu patru cai albi, imbrăcat în purpură. 

Cununa. se consacra lui Zeus. | se da un banchet; se cântau imnuri 

in onoarea sa. El capata drept de proedrie (loc ales in representatțiile 

publice) şi trăia in prytaneu pe socoteala statului. La Sparta i se da 

dreptul de a se lupta în resboiu alăturea cu regii. Pentru cei cari au 

ieşit, de trei ori invingători se ridicau statuie in Altis; de multe ori 

statuie pe pietile din patrie. Nu numai atleții capatau celebritate la 

Olympia. Herodote a cetit aice o parte din istoria sa; Gorgias din 

Leontini aice a pronuntat celebrul seu discurs Olympic : Sofistul Hip- 

pias din Elea a vorbit de mai multe ori ; se zice că pictori și ar fi 

espus tablourile lor.» 
| 

b) Jocurile Pythice se serbau tot la cinci ani in câmpia Crissa 

lîngă Delfi, la poalele Parnasului. Ele consistau in alergări de cai, e- 

serciţii gimnastice și concurs musical : cântăreți din flaut, cântăreți cu 

acompaniment de flaut, din citară. Cea mai insemnată bucată era o sim- 

fonie pe o temă fixată de mai inainte, care cânta victoria lui Apollon 

asupra șerpelui Python. Premiul era o cunună de laur din arborele 

care creştea in valea 'Tempe. Judecătorii erau luați dintre Amlfictioni. 

Probabil că serbările aveau loc in timpul toamnei. | 

c) Jocurile Nemeice se serbau pe teritoriul Cleonei, nu departe 

de Sicyona. Ele se celebrau in onoarea lui Zeus. După pairu ani tre- 

cui, se celebra de două ori: vara şi iarna. Eserciţii gimnastice ; a- 

lergări de cai ; concurs de citară. Ca premiu : o cunună de iederă. 

d) Jocurile Istmice se celebrau in onoarea lui Poseidon, la ist- 

mul de Corint. Se zicea că ar fi fost instituite de cătră Teseu. Se
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serbau tot la trei. ani. Președenţia era acordată Atenienilor. Erau lupte 
şi alergări de cai, dar și parte reservată Muselor. O cunună de iederă 
ori de brad era premiul invingătorului. La concursul de poesie puteau 
lua parte şi femei. O 'dată a ieșit invingătoare o fată din Erithrea. 

Jocurile comune au avut mare insemnătate in lumea grecească. 
Cu aceste ocasiuni Hellenii admirau frumuseța, agilitatea şi armonica 
desvoltare fisică, semn al unui suflet sănătos și bine equilibrat. Des- 
voltarea, vigoarei corporale avea drept consequenţă crearea unei rase 
nobile și inteligente. Dar aceste jocuri mai aveau și alt bun nepretuit. 
Helleni veniţi din toate părțile aveau ocasiunea a se cunoaște mai de 
aproape ; cetățanul din colonia cea mai depărtată se convingea că face parte dintr'un mare tot care se numește patria hellenică: incre- 
derea intrun viitor strălucit al rasei lor se intăria şi mai mult, când se incredințau despre mulţimea cetăților greceşti şi despre nenumăra- 
tele eri in care erau aşezaţi. Dar resultat şi mai important: pe când tineritul se ocupa numai de serbări ; pe când cea mai mare parte re- mâneau uimiti de strălucirea lor; bătrânii, barbaţii politici, se puneau la cale de o parte; căutau să impace neinţelegerile dintre cetăți; plă- nuiau intreprinderi noue, și multe păci s'au incheiat in timpul aces- tui bine făcător armistițiu, păci care se săpau pe table de bronz ori columne și se păstrau in sanctuarele de la Olympia. Pe de altă parte, aice lumea hellenică aducea omagiile sale marilor sei barbati și Temis- toc.e mărturisia că nimic nu Pa induioșiat mai mult de cât onoarea ce i a făcut Hellenii Ia jocurile Olympice *). 

      

*) Datorim, negreșit, cele mai mari laude ințelepciunei acelor barbati cari au instituit adunările noastre generale, și cari au trans- mis (irecilor obiceiul de a "şi depune armele și a lasa deo parte dus-“ măniile lor pentru a se întruni cu toții in acelaşi loc. Rugăciunile şi sacrificiile pe care le fac in comun, fac să 'și amintiască de originea. lor. comună, indeamnă inimile lor la o intelegere deplină, contribuiese a stringe legăturile de ospitalitate cu vechii prietini, şi a injeheba pri- etinii nouă. Cei distinşi prin forţa, și prin agilitatea corpului, ca şi cei cari sunt lipsiți de aceste calităţi, găsesc o plăcere egală in acest con- curs universal: unia espunând inaintea (Greciei intregi avantagiele pe care le au primit de la natură, cei alți văzând atleți vestiți disputând cu ardoare premiul. Însuileţiţi de dorința de glorie, toți sunt mândri, unia de silințile desvoltate de atâția rivali pentru a li presenta un spectacol Vrednic de atențiunea lor, cei alţi de graba ce o arată toți Grecii cari vin să aplaude jocurile lor. (Isoerate, Panegyric. Atenei, XII).
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V.. RESBOAIELE MEDICE. 

$ 1. Causele acestor resboaie. 

In viacul al Vl-lea se incepu o luptă intre Greci și Barbari, 

luptă care ținu o sută de ani. Fiind că resboaiele cele mai mari s'au 

făcut cu Perşii pentru aceasta se şi numesc Resboaiele Medice. 

Grecii din Asia Mică erau guvernaţi de cătră tirani ; se ocupau 

cu industria şi cu comerțul ; ajunseseră la -un mare grad de cultu- 

ră ; dar tocmai din aceste cause, ei "și pierduseră virtutile militare Şi 

nu erau in stare a se impotrivi Barbarilor. Grecii din Europa, din 

contra, aveau guverne populare şi, mai inapoiați in cultură de cât 

fraţii lor din Asia, i intreceau pe aceştia in calităţile militare ; erau 

strîns legaţi in jurul Lacedemonei, care avea heghemonia, şi țineau foar- 

te mult la naționalitatea lor. - 

Pe câtă vreme in lumea resăriteană se menţine equilibrul intoc- 

mit după desființarea imperiului Assyrian, adică pe câtă vreme nu era 

un imperiu cu pretenție de a cuprinde intreaga Asie ; Grecii se pu- 

teau desvolta in linişte ; ba incă puteau să aibă influință în afacerile 

resăritene. De la Psametic in coace, gi erau a tot puternici în Egipt. 

Faraonii nu se mai puteau sustinea de cât prin ajutorul mercenarilor, 

Greci, cari forman aproape intreaga armată egipteană ; invătaţii greci 

veniau să se lumineze la scoala, antică şi venerabilă a preuţilor egip- 

teni; iar comerțul grecesc trăgea foloase foarte mari din bogatul Egipt. 

Regii Lydieni: (iyges şi Allyate, Cressus mai cu samă, erau amicii 

Grecilor; se incunjurau de invățati şi artişti din această națiune; re- 

nosteau sfințenia templelor greceşti și trimiteau bogate ofrande la tem- 

plul- de la Delfi. Se părea că, în sfirsit, după atâtea viacuri, lumea re- 

săriteană va fi liniştită, împărțită cum era intre Mezi şi Babiloneni la 

resărit, Lydieni la mează noapte, Egipteni la mează-zi și Greci la a- 

pus. Babilona era la un mare grad de strălucire ; Egiptul era foarte 

prosper ; Cressus regele Lydiei ajunsese la atâta bogăţie că, pănă in 

ziua de azi, numele lui designă pe omul foarte bogat; Grecia infloria 

prin nenumăratele sale colonii, care acoperiseră mai tot fermul mă- 

rei Mediterane şi ale Pontului Euxin ; iar Mezii erau departe şi pă- 

vreau mulţemiti cu imperiul lor.



Aceasta era starea lumei când apar pe scena istorică Perșii. 
Popor tânăr, foarte viguros, cu moravuri austere, cu cea mai 

pură religiune din lumea vechiă, cu o morală religioasă care impu- 
nea munca neobosită ca pret al fericirei supreme, Perșii, cu Cirus 
in frunte, apar de o dată ca un popor cuceritor. Din capul locului, 
tânărul monarh are pretenția a supune lumea intreagă. Nimic nu poate 
resista geniului seu şi bravurei persane. Popoarele vecine ințeleg că 
trebuie să. uite ori ce neinţelegeri pentru a se uni in contra dușmanu- 
lui comun. O  coalițiune puternică se formează in contra lui Cirus. 
Centrul acestei coalițiuni este Cressus, regele Lydiei. Regii Babiloniei 
și ai Egiptului, Grecii din Europa, cetățile grecești din Asia Mică, se 
uniră la un loc; dar, din greşala lui Cressus, forțele deosebitelor po- 
poare nu lucrează in comun. Regele Lydiei credea că resboiul nu poate 
incepe iarna : şi numai pentru primăvara viitoare era decisă campa- 
nia. Cirus profită de această greșală ; atăcă pe Cressus singur; bătu 
şi imprăștiă armata Lydienilor Și impresură pe Cressus in capitala sa, 
Sardes, pe care o cuprinse in curind. Căderea regatului Iydian făcea 
pe Greci vecini cu imperiul persan. | 

Cetățile greceşti din Asia Mică" cerură ajutorul fraților lor din 
Europa. Lacedemonenii trimiseră o deputaliune la Cirus ca să stăruias- 
că in favoarea fraţilor lor. Cirus respinse ori ce amestec și i amenin- 
tă cu invasia in propria lor țară. Atunci ei nu mai indrăzniră a face. 
nimic. Lasaţi in propriile lor puteri, Grecii din Asia fură supuşi de 
cătră Perși. Mai multe cetăți fură reduse in sclăvie. O parte dintre locui- 
tori şi căutară aiurea o nouă patrie. Locuitorii din Focea se inbareară pe 
vasele lor şi voiră să se strămute la Chios. Respinși de acolea, ei se 
intoarseră inapoi, uciseră garnisoana persană și, cei mai mulți, porniră 
spre apus. Cea mai mare parte pieriră pe marea. Cetățile din Asia 
Mică şi o parte din insule erau supuse. Grecii din Europa an scapat 
pentru cât-va timp ; pentru că Cirus a fost ocupat in altă parte și 
pentru că fiul seu Cambise a intreprins cucerirea Egiptului. 

Era văzută primejdia indată ce ajunse la tron Dariu, fiul lui Hys- 
taspe. Acest mare rege a inăduşit revoltele care isbucniseră in deose- 
bitele părți ale imperiului ; a cuprins și pedepsit Babilona şi a dat o 
nouă organisare intinsului imperiu persan. Impărţit in satrapii, divi- 
siuni administrative in care se contopiau popoare de diferite rase, ceia 
ce făcea imposibilă ori ce revoltă ; avînd in fruntea fie-cărei satrapii
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trei functionari superiori, independeţi unul de altul şi atirnând numai 

de puterea centrală ; fiind strins legate deosebitele provinţii prin pos . 

tele inființate de cătră Dariu ; inspectat necontenit prin Ochii şi Ure- 

chile regelui, cari cutrierau necontenit intinsa regiune ocupată de că- 

tră Persi ; imperiul persan era o amenintare pentru lumea care nu 

căzuse incă sub puterea sa. Cel intăiu popor in contra căruia sa in- 

reptat Dariu a fost puternicul popor al Sciților. El voia să insufle 

groază acestui popor prădător care pe la răsăritul Mărei Caspice, pe 

la Caucas sau pe la Dunărea, putea infesta hotarele imperiului per- 

san. Tradiţiunea grecească spune că Dariu a venit in fruntea a șepte 

sute de mii de oameni; că a intrat in Europa-şi a ajuns la Dunărea 

tîrând cu sine pe toate popoarele din drumul seu, care toate i sau 

supus afară de Ueti. Ajuns la Dunărea, el a construit un pod peste 

fluviu şi a trecut in ţara Sciţilor, infundându-se in deşerturile lor ; 

pentru că Sciţii refusau a se bate. Târziu și a cunoscut greșala şi a 

“dat ordin trupelor să se intoarcă inapoi. Grecii susțineau că, regele 

ar fi pierit cu toată armata, dacă tiranii greci ar fi ascultat de sfa- | 

tul Atenianului Miltiade, tiranul din Chersones. Acesta i sfătuia să stri- 

ce podul de peste Dunăre, care era lăsat in paza lor. “Cu chipul a- 

cesta Dariu ar fi fost sdrobit de cătră Sciţii cari 11 urmăriau. Spre 

norocul regelui, continuă tradiția greacă, s'a întimplat că intre aceşti 

tirani să fie şi Histieu, tiranul din Milet. Acesta arătă sotilor sei că 

prin stricarea podului sar nimici armata persană ; dar atunci, de si- 

gur, vor fi isgoniti din cetăţile greceşti și tivanii cari se mențineau nu- 

măi cu ajutorul Persilor. Mulţemită dar lui Histieu a scapat Dariu și 

imperiul persan de o ruină sigură. Se vede câl de culo că aceasta este o 

impodobire grecească. Inscripţiunile remase de la Dariu nu ni poves- 

tesc de o campanie desastroasă in contra Sciţilor şi ințeleptul Dariu 

nu se putea aventura cu o armată așa de colosală prin niște deșerturi 

unde, în câteva zile, nu luni, intreaga armată ar fi pierit de foame şi 

de sete. Pe de altă parte este sigur că de la Dariu incoace nu semai 

vorbeşte de invasiunile Sciţilor. Campania lui Dariu a avut de resultat 

a scapa omenirea cultă de incursiunile acestui popor prădalnie și, de 

sigur, că nu s'a făcut cum zice tradițiunea povestită de lerodote. La 

- intoarcerea sa în Asia, regele insărcină pe unul din satrapii sei ca să 

cuceriască peninsula. balcanică. Resboaiele Medice începeau. 

Care este causa acestor resboaie ? Istoricul grec Herodote, care
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s'a, născut tocmai in timpul lor (48%) și a pus şi el această intrebare. 
Sunt mai multe cause, zice el. Din timpuri îndepărtate era mare duş- 
mănie intre Asia și Europa. În cursul timpurilor, au fost mai multe 
resboaie intre aceste două continente. Dar cause mai recente au fost 
următoarele; a) Atossa, soția lui Dariu, voia să aibă şi sclave grece 
pentru că numai de acestea nu avea *); b) fuga unui medic grec, fa- 
vorit al regelui ; c) intrigile lui Hippias, alungat din Atena; d) revolta 
cetăților din lonia. Se poate ca şi causele spuse de cătră Herodote să 
fi contribuit la inceperea resboiului ; dar nu sunt numai de cât ne- 
cesare. Imperiul Perşilor atinsese in toate părțile limitele sale naturale; 
nu se. putea intinde dincolo de deșerturile Sciţiei, de munţii Chinei și 
de Indus ; la sud marea Erytreă, Etiopia, și deşertul Lybiei erau mar- 
gine peste putință de trecut; el nu se putea lăţi de cât numai! spre 
apus. Cucerirea Greciei se impunea lui Dariu. Ciocnirea intre lumea 
barbară, şi lumea, grecească era fatală. Din norocire pentru cultura 0- 
menirei, aceste resboaie au avut drept resultat: strîngerea Grecilor în 
jarul Hellenismului, infringerea dispotismului oriental şi asigurarea cul- 
turei europeene. De aceia și suntele intre cele mai insemnate eveni- 
mente din istoria omenirei ; pentru că, prin ele, s'a decis viitorul lumei. 

Vi-YW $.2. Resboiul sub Dariu. 

Dariu chiemase la curtea sa pe Ilistieu sub cuvânt că vrea săl 
aibă sfetnicul seu **). In realitate, regele persan ințelesese adânca in- 
  

*) Atossa fiind in pat cu Dariu i vorbi următoarele: «O rege, 
tu te odihneşti, puternic cum eşti; tu nu mai cucereșşti nici o națiune 
nouă, nici o provinție pentru Perşi. Se cuvine unui rege tînăr, care 
posede bogății nemărginite, să se insemneze prin fapte mari ; esti da- 
tor să faci pe Perşi să ştie că sunt guvernaţi de cătră un barbat... 
'rebuie să faci vre o faptă mare fără a mai aştepta ca să treacă anii. 
Cugetările se inputernicesc odată eu corpul ; ele imbătrânesc când slă- 
beşte corpul, şi nu mai sunt capabile de intreprinderi mari». Așa vorbi 
ea, iar el respunse. «O femeie, și eu gindesc ceia ce mi spui tu ; am 
plănuit să fac un pod de la un continent pănă la cel alt și să pornesc 
in contra Seyţilor ; in curînd am să mi pun planul in lucrare.—Gân- 
deşte-te, zise Atossa, nu te duce intăiu in contra Seytilor, pentru că 
aceste popoare, când vei vrea, au să fie sclavii tăi; crede-mă, atacă 
intăiu Grecia. Am mare poftă, după câte am auzit, să am servitoare 
lacedemone, argiene, attice, corintiene.> (Herod. III, 134). _ 

**) Atunci Dariu trimise un curier insărcinat să spună urmă-
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teligență şi viclenia acestui tiran şi voia să'l indepărteze de Greci. El 

”] tractă foarte bine la curtea din Susa ; 1 incărcă cu onoruri dar | 

linu prisonier și nu i permise nici chiar a corespunde “cu rudele sale. 

Atunci Histieu văzu că nu poate fi pentru dânsul alt chip de scapare 

de cât a provoca tulburări in lonia, sperând că va fi trimis el ca să 

le liniştiască. EL găsi mijloc a corespunde cu ginerile seu Aristagoras, 

care era tiran in locul seu la Milet, şi "1 inteți pe acesia la revoltă. 

Aristagoras propusese satrapilor din Ionia să intreprindă cucerirea Cy- 

cladelor. Se făcuseră mari pregătiri ; se cheltuiseră foarte mulţi bani 

și incercarea fusese zădarnică. Se temea dar cu drept cuvânt că va 

fi tras la respundere. In 499 el se pregăti a se scula in contra Perşi- 

lor. Toate cetăţile de pe țermul Asiei Mici se ridicară. de odată ; dar 

Aristagoras ştiia că aceşti Greci nu vor fi capabili a se măsura, ei 

singuri, cu puterea Perşilor. EL plecă in Europa ca să ceară ajutorul 

Spartanilor. Intro audienţă capatată de la regele Cleomene eli arătă 

o chartă, cea intăi de care se pomeneşte in istoria, Huropei, sapată pe 

o tablă de aramă, in care era aratat imperiul persan, cu drumurile 

sale şi cu distanțele intre deosebitele cetăţi. Regele spartan Va ascultat 

cu bună voinţă : dar când Aristagoras i-a spus că, după ce vor de- 

barca la termurile Asiei Mici, Spartanii mai aveau să meargă trei - 

luni pănă. vor ajunge la capitala Perşilor, regele Cleomene i a făcut 

cunoscut să plece pănă in sară din Sparta, pentru că ar fi o nebunie a pro- 

pune Spartanilor să intreprindă un resboiu, in care vor trebui să facă 

un. drum de trei luni pănă la capitala dușmanilor *). 
  

toarele : «Histieu, regele Dariu zice următoarele : Cu cât mă gândesc 

mai mult, văd că nici un om nu e cu mai bune aplecări cătră per- 

soana şi interesele mele. Sunt sigur pentru că am văzut aceasta, nu 

din vorbe, ci din fapte. Acum dară, pentru că am de gând să fac mari 

lucruri, vină cu mine, fără să te oprească nimic, pentru ca să îi le 

incredințez.» Histieu crezu ; lui i plăcea mult a deveni confidentul re- 

gelui, şi plecă la Sardes. Când se presentă inaintea lui Dariu, regele 

i zise: «Histieu, te am chiemat, şi iată pentru ce: indată după in- 

toarcerea mea din Seyţia, cum nu te am mai avut 'maintea ochilor, 

pici că am dorit altă ceva de cât a te revedea mai de grabă şi a mă 

stătui cu tine, bine incredințat că un prietin inteligent şi devotat e 

de preferat "'naintea tutulor bogățiilor... Bine ai făcut că ai alergat, şi 

iată ce ţi propun; lasă Miletul și noua ta cetate din Tracia ; inso- 

teşte-mă, la Suza; fie ale tale tot ce ani eu; fii soțul meu de masă şi 

sfetnicul meu.> (Herod. V, 24). 
=) Aristagora din Milet veni la Sparta şi avu o intrevedere cu 
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Aristagoras părăsi Sparta şi plecă la Atena. Atenienii nu aveau 
politica fricoasă a Spartanilor ; ei credeau pe lonieni frați şi coloni ai 
lor; aveau o ideie mai lămurită de starea lucrurilor din Asia: se te- 
meau de uneltirile lui Hippias care era la curtea lui Dariu și, gene- 
roşi și entusiaşti din fire, erau gata a se jertii pentru fraţii lor apasați *). 
Ei votară eu entusiasm ca să se trimită două-zeci de corăbii in aju- 
torul loniei revoltate. Acest ajutor nu era de ajuns pentru a scapa pe 
lonieni de jugul persan ; dar a fost prea de ajuns pentru a intărta pe 
Marele Rege. Se zice că, cum a auzit despre aceasta, Dariu a jurat 
să'și resbune asupra Atenienilor și că a pus pe un sclav al seu -ca 
să i zică de trei ori la fiecare masă: «Stăpâne, adă-ţi aminte de A- 
tenieni> **%), 

Cu toate aceste lonienii hotăriră a se lupta cu desperare. Cu toate 
că mai multe cetăţi au fost cuprinse de cătră Perşi, resboiul ținu trei 

  

regele Cl6omene ; el aduse o tablă de aramă pe care era sapat jurul 
pământului intreg, toate mările și toate fluviile... « Provinţiile (Perşilor) 
vin așezate cum am să ţi arăt: colea sunt lonii, dincoace Lydienii: 
ei locuesc o țară minunată şi cu foarte mulți bani; lingă Lydieni, spre 
resărit, sunt Frigienii, cei mai bogaţi in turme şi fructe: pe urmă vin 
Cappadocii, apoi Cilicii care se intind pănă la marea aceasta, unde e . 
situată insula Cypru. Aceştia plătesc regelui un tribut anual de cinci 
sute de talanţi. lingă Cilici vin Armenii cari au o mulţime de turme. 
Matian i ocupă țara vecină cu Armenia, şi mai departe e Cissia, uu- 
de, pe fluviul acesta, Choaspe, e zidită cetatea Suza ; aci locueşte ma- 
rele rege, aci sunt tesaurele lui. Dacă veti lua această cetate, veți pu- 
tea rivalisa in bogăţie cu insuşi Zeus.».... «Câte zile de drum sunt de 
la marea. Ionilor pănă la cetatea regelui ?» intrebă Cleomene.... «Trei 
luni»  espunse Aristagoras. Atunci Cleomene strigă : « Ascultă străine, 
ieşi din Sparta mai "nainte de a apune soarele, pentru că tu nu pro- 
pui ceva plăcut Lacedemonilor, când vrei să intrăm intrun resboiu, 
cale de trei luni de la țermul mărei.> (Herod, V, 49, 50). 

*) Corul. 'Tot-de-a-una patria noastră este gata a'ajula pe ne- 
„norociţi, când causa lor este dreaptă; câte pericule n'a infruntat ea 
pentru spijinul prietinilor sei! «Euripide, Hevaclizi). 

%*%) Când a auzit de arderea, cetății Sardes, Dariu, fără. a se 
preocupa de lonieni cari nu puteau scapa de pedeapsa ce merita, re- 
volta lor, intrebă mai intăi ce erau Atenienii aceia. Si când i s'a-spus, 
el ordonă să i se dea un arc, 7] luă, puse in el o săgeată, o indreptă 
spre cer, şi, când sbura in aer, el strigă : «O Zeus, permite-mi să'mi 
resbun asupra Atenienilor.» După această rugăciune, el ordonă unui 
servitor să stea lângă el, ori când va şedea la masă, şi să i. repete 
de irei ori: «Stăpâne, adă-li aminte de Atenieni.> (Herod. V, 105).
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ani. Aristagoras, pierzind ori ce nădejde, fugi in Trăcia, unde pieri. 
Histieu, trimis la fața locului, căzu in prepus la Perşi și abia scăpă 
cu viață pe termurile Pontului Euxin, unde mai trăi cât-va timp din 
piraterii şi muri in obscuritate. 

Cu toate stăruințile foceanului Dionysios;, molaticii lonieni nu 

au putut inţelege că singurul mijloc de scapare era necontenita. eser- 

citare pe marea şi o grijă neadormită. Ei uitară resboiul si incepură 

a se intelege cu dușmanul ca să capete condițiuni mai favorabile. Dar 

"fură bătuţi. Miletul fu cuprins şi ars de cătră Perşi cari ă au res- 

bunat ast-fel pentru arderea cetăţei Sardes, care fusese cuprinsă de 

cătră (reci la inceputul resboiului. Mai multe cetăţi grecești au fost 

pustiate. Ionia era ruinată. Acest eveniment dureros produse oadâncă 

impresiune in toată Grecia. Dar nicăirea durerea n'a fost mai mare 

de cât in Atena. Când Phrinicos a representat pe teatru «Cuprinderea 

Miletului» intreg poporul a inceput a plânge cu lacrimi amare și poe- 

tul a fost condemnat la o amendă, pentru că a amintit nişte neno- 

rociri aşa de mari. i 

Dariu însărcină pe ginerele seu Mardoniu să pedepsiască pe A- 

tenieni. EI se inaintă prin Tracia cu gând ca să se intruniască cu îlota 

sa lângă golful 'Thermaic. Dar flota fu apucată de cătră furtuni lânga 

muntele Atos: trei sute de vase şi 20,000 de oameni pieriră. Tracii pro- 

fitară de ocasiune şi atacară armata de pe uscat. Mardoniu 'și resbună a- 

supra lor ; dar se grăbi a se intoarce in Asia (492). 

Regele Persiei făcu pregătiri şi mai mari in curs de doi ani. Mai 

inainte de a incepe resboiul, el trimise soli la deosebitele insule și ce- 

tăţi greceşti, ca să ceară pământ și apă in semn de supunere. Multe 

insule se supuseră şi trimiseră contingentele lor ; miulte cetăţi din Gre- 

cia dădură pământ şi apă ; insula Egina se dădu in partea Perşilor 

din ură cătră Atena, și partisanii lui Hippias așteptau ocasiunea fa- 

vorabilă ca să lucreze in contra patriei lor. Ast-fel că, in 490, când 

a plecat flota persană cu 100,000 de pedeștri şi 10,000 de călări, nu- 

mai Atena și Sparta, Thespii și Plateia, și alte câteva cetăți neinsemnate 

erau singure ca să susțină lupta natională. Perșii cuprind insulele, *) 

  

  

= Cu toate aceste Delienii părăsiră și ei locuiniile lor și se 

Țenos. Dar când flota ajunse lângă Delos, Datis, care mer- 

nu i permise să se opriască aice; ordonă să inainteze mai 

8 

refugiră la 
gea inainte,
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ajung la Eubea şi ard Eretria, tradată de cătră partida aristocratică. 

Atena remânea singură. Sparta nu indrăzni a refusa ajutorul promis ; 

dar oștirea nu putea pleca din cetate până nu va fi lună plină. 

Puternica armată persană debarcă in câmpia de la Maraton, o 

câmpie întinsă, foarte potrivită pentru călărimea cea numeroasă a Per- 

şilor. Atenienii ridicară o armată de zece mii de oameni; pe lângă 

care se uniră și o miie de Platei. Pintre cei zece Strategi cari comandau 
armata ateniană, era şi Miltiade, fostul tiran in Chersones. Generalii 
nu se invoiau intre ei. Unia erau de ideie să mai aştepte ajutoare ; pe 
când o parte, cu Miltiade in frunte, era de părere a se da lupta nu- 
mai de cât. Posiţiunea era favorabilă şi ori ce amânare ar fi fost pri- 
mejdioasă ; pentru că sar fi putut găsi trădători. Archontele pole- 
march şi Aristide, unul dintre generali, sprijiniră părerea lui Miltiade. 
Lupta se incepu teribilă. Centrul Grecilor fu sdrobit ; dar ei au fost, 
invingători la cele două aripi *). Armata Perşilor fugi spre marea. Aice 
  

departe, şi, ştiind unde sunt Delienii, trimise să li se spună -prin un 
crainic cele ce urmează : «Oameni sacri, pentru ce fugiți, şi nu mă 
judecaţi cu bună voinţă ? Regele mi a ordonat, și eu insu-mi sunt de 
aceiași părere, să nu fac nici o pagubă in locurile unde locuiese cele 
două divinităţi, nici terei, nici locuitorilor ; intoarceţi-vă dar pe la lo- 
cuinţile voastre şi stăpâniţi-vă insula.» Aceasta fu vestea trimisă De- 
lienilor ; pe urmă el făcu o gramadă de tămâie de trei sute de ta- 
lanţi şi o aduse ofrandă zeilor arzind'o pe altar. (Herod. VI, 97). 

*) Bătălia de la Maraton. După ce s'au așezat in posițiunile 
lor şi auspiciile s'au aratat favorabile, Atenienii, indată ce s'a dat sem- 
nalul de luptă, s'au aruncat in fugă asupra barbarilor. Nu erau mai 
puţin de opt stadii intre cele două armate. Perşii văzind că adversa- 
rii lor i atacă in fugă, așteptară ciocnirea ; după numărul lor cel mic, 
după chipul acesta de a ataca in fugă, ei i crezură atinşi de nebunie 
care avea să i peardă intr'o clipă, cu atât mai mult că ei nu aveau 
nici cavalerie, nici arcași : iată ce crezură barbarii. Atenienii incepură 
lupta și se luptară cu o bravură vrednică de memorie. In adevăr, ei 
cei dintăi dintre Greci, pe cât ştim noi, s'au repezit in fugă asupra 
duşmanilor ; tot ei cei intăi, priviră, fără a se tulbura, costumul me- 
die şi pe barbaţii cari "1 purtau. Pănă atunce, Grecii numai auzind 
numele de Med, erau cuprinși de groază. 

„Bătălia de la Maraton tinu mult timp ; la centru barbarii fa- 
ră invingători; pentru că centrul lor era alcătuit din Perşi şi din 
Saci ; ei rupseră şirurile Atenienilor. Dar la cele două aripi, Atenienii 
şi Plateii fură invingători ; ei luară pe fugă corpurile care li era o: 
puse ; pe urmă, intrunindu-se, se intoarseră in contra celor din cen- 
tru. Victoria Atenienilor fu complectă. Ei urmăriră de aproape pe fu-
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se incepu o nouă luptă şi mai furioasă. Grecii voiau să impedice pe 

duşmani de a se imbarca. Dușmanii se suiau pe vasele lor pentru că 

se zicea că li s'a dat un semnal din Atena că cetatea, lipsită de trupe, 

poate fi uşor ocupată. Miltiade ințelese primejdia. In fruntea trupelor 

sale, obosite de atâta luptă, dar insuflețite de ardoarea patriotică, el 

se inaintă in goană spre Atena. Era şi timp. Barbarii erau gata să 

debarce ; dar când au văzut inşiraţi in ordin de bataie pe aceiaşi sol- 

daţi cari i bătuse la Maraton, Generalii Datis și Artaferne au dat or- 

din flotei să porniască spre Asia. Grecia era scapată, multemită A- 

tenienilor. Două zile după bătălia de la Maraton veniră şi Spartanii. 

Veniseră foarte repede in adevăr; în trei zile ajunseră pe câmpul de luptă. 

Dar era prea târziu; şi nu li a remas de cât să felicite pe aliaţii lor. 

1 au felicitat din inimă ; dar era văzut că heghemonia spartană pri- 

mise o mare lovitură. 

Victoria de la Maraton se datoria patriotismului și bărbăției po- 

porului atenian, dar mai mult geniului lui Miltiade. Pentru aceasia şi 

Atenienii recunoscători i dădură onoruri estraordinare pentru acele 

vremi. Un tablou lucrat de un pictor vestit, "1 reprezenta in mijlocul 

a o multime de zei şi de semi-zei ; şi el ajunse cel mai de frunte 

barbat in Atena *). Atunci el făcu pe poporul atenian să inleleagă că 

Grecia nu va putea fi sigură, de cât numai când se va inchide Per- 

şilor. drumul pe marea. EI propuse ca să se cuprindă insulele Cycla- 

de, pentru a se lăsa dușmanului numai drumul, foarte primejdios, de 

pe termurile Traciei. Propunerea lui au fost primită şi Atenienii i in- 

credintară o flotă de şeptezeci de corăbii. El plecă cu această flotă 

in contra insulei Paros, ca să o pedepsiască, zicea el, pentru că a 

dat ajutor “Perşilor. In realitate el voia să 'şi resbune in contra acestei 

insule pentru o înjurie personală a sa, de pe timpul când era tiran 

  

  

gari tăindu-i în bucăţi, şi, după ce i-au isgonit pănă la marea, ei ce- 

rură foc şi atacară vasele. (Berod. VI, 112, 113). 

:) După desastrul Perşilor la Maraton, Miltiade, de mult insemnat 

pintre Atenieni, deveni şi mai puternic. El ceru de la popor şepte-zeci 

de corăbii, o armată şi bani, fără a spune in cotro avea să pornias- 

că cu resboiu, spuind numai că are să i imbogățiască dacă vor voi 

să 7] urmeze ; pentru că planul lui era să i conducă intr'o ţară de 

unde au să aducă uşor foarte mult aur. Cu asemenea vorbe, el inflă- 

cără pe Atenieni ; ei i acordară toi ceia ce cerea, el. (Herod. VI, 132),
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in Chersones. Dar locuitorii din Paros se apărară cu multă bărbăţie. 
După mari pierderi in oameni și vase, Miltiade fu nevoit a se intoar- 
ce la Atena. Atunci el fu acusat că a intrebuințat banii şi forțele re- 
publicei pentru interesele sale personale. In ziua, judecății el nu s'a pu-. 
tut infățişa, fiind bolnav de o rană primită in acea campanie neno= 
rocită. Poporul, in amintirea, gloriei de la Maraton, Va 'iertat de pe- 
deapsa morţii ; dar l'a condemnat la o amendă de cinci-zeci de talanți. 
Mulţi scriitori au găsit cu cale să mustre pe poporul atenian pentru. 
purtarea lui față cu Miltiade. Sa scris că Miltiade n'a avut cu ce plăti 
amenda ; că fiul seu Cimone cu mare greutate a scos din mâna cală- 
ului corpul părintelui seu, mort in inchisoare ;-că pentru a avea cu 
ce plăti aimenda a fost nevoit să vîndă pe frumoasa sa soră bogatu- 
lui Callias. Adevărul este că Miltiade a plătit amenda și era, drept să 
o plătiască ; pentru că, după legile ateniene, cel care a propus o mă- 
sură era respunzetor pentru relele ei consequințe : dar a avut de un- 
de plăti; pentru că fiul seu Cimone a remas cel rai bogat om 
din Atena. Cum că n'a mai avut nici o insemnătate politică mai pe 
urmă, lucrul se esplică foarte uşor ; dar, după moarte, el a fost pu- 
rurea onorat in Atena. 

$. 3. Campania lui Xerxes. 

După moartea lui Miltiade, Atena a avut norocirea de a avea in: 
fruntea sa doi barbați insemnaţi : Temistocle Și Aristide. Fi erau cam 
de aceiaşi vristă ; "și făcuse impreună educaţiunea : amândoi erau foar- 
te buni patrioți ; dar se deosebiau in idei și, mai cu samă, în chipul. 
de inălțare a patriei lor. 

Temistocle, fiul lui Neocles, era foarte ambițios. El se deosebi- . 
se din. copilărie prin seriositatea sa. Lăsând de o parte tot ceia ce: 
ar fi contribuit numai să i inbogăţiască spiritul fără nici un folos prac- 
tic, el se ocupă mai mult să câştige acele cunoştinii care | puteau 
face un barbat de stat *). Doria să ocupe cel.intăiu loc în Atena și 
      

*) Din copilăria sa, 'Lemistocle arătă că are un caracter aprins, 
un spirit drept, gust natural pentru lucrurile mari, și aptitudinea bar- 
batului de stat. În oarele de recreajie și de linişte ce i lăsau primele 
sale studie, nici o dată nu se juca și nici nu şedea de geaba, cum fac alți copii ; "1 găsiau meditând, compuind discursuri, el de o parte:
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zicea de multe ori că laurii lui Miltiade "1 impedicau a dormi. El voia 
ca patria sasă ajungă puternică; și pentru aceasta nu -s'ar fi ferit dea 
intrebuinta ori ce mijloace, chiar şi pe cele mai puţin oneste. Aristide 
din contra, era supra-numit «Cel Drept». De timpuriu el câştigă multă 
influință in Atena prin moravurile sale severe şi prin probitatea sa. 
Și cu toate aceste nu umbla după popularitate. ca rivalul seu. Drept 
in toate şi cătră toți, Aristide nu putea să se uniască in păreri cu 
Temistocle. El credea că planurile acestuia sunt primejdioase pentru 
Atena şi mai ales pentru moravurile poporului atenian. 

Amândoi ştiiau forte bine că Resboaiele Medice de abia s'au in- 
ceput. Era sigur că Marele Rege nu are să lase neresbunată infrânge- 
rea de la Maraton. Era dar absolut necesar ca, (irecii, şi Atena in spe- 
cial, să iea măsuri de apărare ; pentru că resbunarea avea să urme- 
ze, o resbunare teribilă. Dar ei se deosebiau in păreri. Temistocle, şi 

aceasta e gloria lui nemuritoare, ă prevăzut că această luptă de moarte 
intre dispotismul asiatic şi hellenism nu se poate termina in folosul 
acestui de pe urmă de cât prin o luptă pe marea. El se munci mult 

să facă pe poporul atenian ca să ințeleagă acest adevăr ; el propuse 

ca să se construiască portul Pireu, care punea pe Atena in legătură 

cu marea ; stărui ca venitul minelor de argint din Laurion să nu.se 

mai impărțiască la popor, ci să se intrebuințeze pentru construirea de 

corăbii, şi isbuti ca să se construiască o flotă de două sute de -coră- 

bii şi să se formeze un tesaur de resboiu. In toate aceste planuri el 

intâlni o oposiţiune crâncenă din partea lui Aristide. Acesta credea 

că politica lui Temistocle este dăunătoare Atenei; pentru că tindea 

a indepărta pe popor de agricultură ; pentru că da o importanță prea 

mare bogătaşilor ; pentru că, incredința apararea patriei cetățenilor din. 

clasa a patra, cari aveau a servi ca vislaşi ; şi pentru că se lovia in 

  

apararea ori acusarea vre unui camarad. De aceia invătătorul i zicea 
adese ori «Copilul meu, tu n'ai să fii un barbat mediocru: tu ai să 
ajungi estrem, ori in bine, ori în reu». (Plut, Temistocle). | 

Crescuţi impreună, chiar din copilărie, zic unia, au inceput ne- 
ințelegerile lor: studii şi recreaţii, cuvinte serioase sau glume, de la 
toate _se certau ; şi această rivalitate au dat pe faţă indată caracterele 
lor. “Temistocle era iute, indrăzneţ, viclean, gata a intreprinde ori-ce 
şi foarte inimos. Aristide, ferm şi constant in moravurile sale, neclă- 
tit in principiile sale de justiție, nu 'și permitea nici odată, nici chiar 
la joc, vre o minciună, lingușire sau ceva ascuns. (Plut. Aristide).



81 

Sparta, puterea care avea pănă atunci heghemonia in Grecia, Au fost 

lupte crâncene in Agora ; fie-care din cei doi barbaţi 'şi avea par- 

tisanii sei ; prin urmare, in fața primejdiei din afară, Atena se desbă- 

tea in mijlocul celor două influinți rivale. Aristide era foarte ingrijit 

şi el insuşi zicea «Atena are să capete liniștea numai când vom fi a- 

mândoi aruncaţi in Barathron». Noroc că Atena avea, inieleptul mijloe 

introdus de cătră Clisthene: Ostracismul. Sa pus poporului atenian in- 

trebarea dacă nu e bine a se intrebuința ostracismul; și după respun- 

sul afirmativ al poporului, s'a pus la vot esilarea unuia dintre cei doi 

rivali. Mai bine de şese mii de cetăţeni atenieni au fost de părere ca. 

«Dreptul» Aristide să fie esilat *). Acest esil ni arată prevederea şi 

ințelepciunea, politică a acestui popor minunat. Dreptul Aristide nu se 

afla, la inălțimea situațiunei. Atena avea nevoie ca, in imprejurările 

grave care aveau să urmeze, să, fie condusă de geniul indrăznet, lumi- 

nat şi intreprinzător a lui Temistocle. 

XEra şi timpul ! De trei ani se făceau pregătiri grozave in imperi- 

ul persan. Dariu muri inainte de a incepe resboiul. Lui i urmă fiul seu 

Xerxes. Foarte ambilios ; deprins de mic a 'și satisface toate plăcerile; 

obicinuit a nu intâlni nici o contradicțiune, Xerxes, cel mai frumos om 

din imperiul persan, continuă planurile părintelui seu. Cu toate sfatu- 

rile unchiului seu Artabhan **%), el dădu ordin a se stringe armatele 

  

*) In ziua când a fost esilat Aristide, se zice că un țeran gro- 
solan, care nu ştiia a scrie, a presentat scoica sa lui Aristide, pe care 
"1 socoti că e un om de rind, şi 1] rugă să scrie numele lui Aristide. 
Acesta se miară : «i a greşit cu ceva Aristide ? intrebă el pe țeran. 
— Cu nimic, respunse acesta, ba nici nul cunosc; dar m'am săturat să tot 
aud pretutindine numindu'! Cel Drept». După acest respuns, Aristide 
scrise numele, fără a zice nici un cuvînt, şi îi dădu scoica. După ce 
a ieşit din cetate, el ridică mânile la cer, şi făcu, cum ne si așteptăm, 
următoarea rugăciune : «Ca nici odată Atena să nu se găsiască in- 
tr'o imprejurare care să siliască pe popor a 'şi aminti de Aristide !» 
(Plut. Aristide). 

%%*) Din discursul lui Artaban cătră Xerzes: «Vezi cum răs- 

nește divinitatea pe ființile care dominează peste altele şi nu sufere 
să țină mult, pe când cele mici nuo irită de fel: vezi cum aruncă tot 

Wauna fulgerile asupra locuinţilor "'nalte şi asupra arborilor nalii- În 

adevăr, divinității i place a injosi ceia ce se ridică. Astfel o armată 
mare e invinsă de cătră una mică, pentru că un zeu, pismuind'o, face 
să intre in ea groaza sau o loveşte cu fulgerul ; atunci resboinicii pier 
intrun chip nevrednic de ei; pentru că divinitatea nu permite. ca să
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nenumărate ale imperiului Perșilor. Toată Asia se puse in mișcare la 
ordinul «Regelui Regilor». Ani intregi drumurile gemean sub povoara 
carălor și a oștilor care sestringeau. Sute de popoare 'şi părăsiau pa- 
tria lor pentru a se revarsa asupra Europei. Incă nu se mai văzuse 

pe lume o așa armată. Mai inainte de a pleca oştirile, Xerxes ordo- 

nă să se taie muntele Atos și să se construiască un pod peste Hel- 

lespont. Întreaga armată s'a intrunit la Sardes ; de aici s'a indreptat 

spre apus *). In drumul ei toate riurile erau secate şi toate ţerile mân- 

cate i) de cătră această armată care se urca la cifra de 1,700,000, 

după cum zice Herodote, fără sclavi şi oameni de serviciu, fără călă- 

rimea in număr de 80,000, fără cele 1200 de corăbii, principala forţă 

a Perzilor, dacă Nerxes ar fi ştiut a se sluji mai bine deea. Adunând 

se preamărească cineva afară de ea. Prea mare grabă in orj ce afa- 
cere naşte lipsuri din care isvorăse multe pagube. A şti să mai aş- 
tepţi, insamnă a ţi procura bunuri care se descopăr mai tărziu, dacă 
nu se văd numai de cât.» (Herod. VII, 10). : 

=) Armata pleacă din Sardes. In frunte mergeau purtătorii de 
bagagie şi vitele de transport; pe urmă veniau trupe din toate natți- 
unile, amestecate, fără deosebire. Aceste trupe formau ceva mai mult 
de cât jumătatea armatei ; după care se lasa un interval destul de 
mare pentru ca să nu se amestece cu şirurile in care era regele. In 
fruntea acestora se inainiau o miiă de călări aleşi pintre toți Perșii, 
apoi o miiă de lănceri tot aieșşi, cu fierul sulitelor in jos, apoi cei 
zece cai niseeni, cumi numesc, măreț impodobilți. Aceşti cai se nu- 
mesc niseeni ; este o câmpie intinsă in Media care se numeşte Niseană : 
această câmpie hrăneste cai mari. După aceşti zece cai mari venea 
carul lui Zeus, tras de opt cai albi, si un vizitiu din urmă li ţinea 
hăturile, pentru că nici un muritor nu se suia pe capră. Pe urmă se 
inainta Xerxes insuşi pe un car tras de cai niseeni. (Herod. VII, 40). 

*%) O masă de a armatei lui Xerxes costa patru sute detalanţi... 
Indată ce primiau ordin, o parte din cetăţeni, in timp de mai multe 
lani, se ocupau a măcina griu adunat de prin toate cetățile ; aliii in-. 
grăşiau vite, alegând și cumpărând pe cele mai frumoase ; ei hrăniau 
paseri de. uscat şi de baltă, in cuște şi pe iazuri; in fine, fabricau, din 
aur si din argint, cupe şi cratere şi cele alte ornamente care se pun 

pe mese.. Aceste obiecte erau destinate regelui și conmesenilor lui ; 
pentru restul armatei, se cerea numai aprovisionarea. Când ajungea 
armată, se făcea un cort. Xerxes intra în el; iar armata remânea 
sub cerul liber. Când venia oara mâncărei, toată grija era numai pe 

cei cari i primiseră; iar cât pentru Perşi, bine hrăniți, şi petreceau 
noaptea fâră a "și mai schimba locul : a doua zi, cortul era desfăcut 

şi luau și mobilele, luând tot, nelăsând nimic. (Herod. VII, 119).
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toate cifrele aceste, istoricul grec ajunge la inspăimântătoarea cifră, de 
cinci milioane de oameni *). La Abydos această armată nemărginită 
a trecut Hellespontul %*) in timp de șepte zile şi şepte nopți. Xerxes 
avea dreptul să se creadă sigur de succes ***) şi să ridă de regele 
spartan, Demarate, care i zicea că Grecii au să se opună ****). Infri- 
coșata armată se inaintă prin Tracia şi Macedonia fără să intimpine 
nici o resistență : Xerxes ajunse la muntele Olymp şi văzu Grecia. 

  

*) Xerzes numără armata la Dorisc. "Totalul armatei de pe us- 
cat ajunse la cifra de şepte-spre-zece sute de mii; sa făcut in chi- 

“pul următor: s'au adunat intrun singur punct zece mii de oameni 
strânși eât s'a putut ; in jurul lor, sa tras un cerc ; după ce s'a iras 
acest cerc, cei zece mii ieşiră, si pe cere s'a făcut un zid mic. După, 
ce s'a terminat zidul, a intrat altă trupă, şi s'a continuat pănă ce, cu 
Chipul acesta, au fost numărați cu toţii. După ce i au numărat, i au 
organisat pe națiuni. (Herod. VII, 60). 

**) Trecerea Hellespontului. In zori de ziuă (Perșii) așteptau cu 
nerabdare resăritul soarelui, arzând pe pod diferite parfumuri şi um- 
plând drumul cu ramure de tamaris. La primele raze ale soarelui, 
Xerxes făcu libațiuni in marea cu o cupă. de aur, și în acelaşi timp, 
el o rugă ca să nu 7] impedice nici o intâmplare pănă ce nu va cu- 
ceri. Europa... După ce a sfirşit rugăciunea, el aruncă cupa in Helles- 
pont impreună cu un crater de aur şi cu sabia persană numită hamger..... 

Apoi incepu defilarea ; pe podul despre Euxin trecu toată in- 
fanteria şi cavaleria ; pe cel despre marea Egeă, vitele și servitorii. 
In frunte erau cei zece mii de Perşi, toți cu cununi de flori; pe ur- 
mă venia mulțimea tutulor naţiunilor. A doua zi trecură mai intăiu 
călarii, pe urmă cei cari țineau fierul lăncilor in jos ; şi aceştia tot 
incununați ; pe urmă veniau caii sacri şi carul sacru, şi Xerxes in- 
suși, și purtătorii de lănci, și cei o mie de călări, şi după ei restul 
armatei.... 

Ajuns in Europa, Xerxes “şi contemplă armata care mergea mâ- 
nată cu biciul: ea defilă in timp de șepte zile şi șepte nopti, fără in- 
irerumpere. (Herod. VII, 54, 55, 56). 

***). Când a văzut Hellespontul acoperit de vasele sale, și toate 
“termurile, toate câmpiile de la Abydos, pline de oameni, Xerxes decla- 
ră că e fericit: pe urmă, incepu a plânge. Artaban.... ] intrebă: 
<O rege, cum ai făcut tu două lucruri deosebite, adineoarea și acum. 
După ce ai zis că eşti fericit, iată că plângi ?» Xerxes respunse.: 
adevărat că mi a venit o milă in inimă, socotind cât e de scurtă o 
esistentă, omenească; pentru că, din toti aceștia ce i vezi, cât de nu- 
meroşi sunt ei, nici unul nu are să trăiască intr'o sută deani. (Herod. 
VII, 45, 46). 

****) Demarate i vorbi astfel: «O rege, pentru că mi ordoni de 
a fi spune tot adevărul, pentru ca mai târziu să nu poți găsi in cu-
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Când au auzit de pregătirile lui Xerxes, Grecii au trimis la Sar- 

des niste spioni ca să spioneze armatele persane. Aceşti spioni au fost 

prinşi. Xerxes nu li făcu nimic. 1 lăsă să vadă. armata şi apoi li dă- 

du drumul ca să spună ce au văzut. 

Grecia se afla in mare cumpănă. Cetățile se aflau in dușmănie 

unele cu altele ; cele mai multe erau pline de groază; şi, mai in fie- 

care cetate, partida aristocratică era prietină Perşilor, cari veniau po- 

vățuiți de Hippias si de Demarate. In toamna anului 481 se ținu oa- 

dunare generală la Corint. Aice se puse basele unei nouă confedera- 

tiuni; se decise a se face apel la toți Grecii ; toți. cei cari se vor da 

in partea Perzilor vor fi socotiți ca duşmani ; și Grecii uniţi se legau 

a li face resboiu de moarte ca unor trădători *). Cu toate acestea, in 

ziua când Xerxes apăru la hotarele reciei, numai Peloponesul afară 

de Argos, Atena, Megara, Platea şi 'Tespii făceau parte din ligă. Toate 

cele alte popoare erau sau neutre sau unite cu Perşii. Corcyra pro- 

mise ajutoare dar nu trimise ; Creta refusă ori ce ajutor; (ielon, ti- 

ranul Syracusei. puse drept condițiune ca să i se dea lui comanda ar- 

matei de uscat ori a flotei %*5). (irecii refusară. De sigur, tielon par 

  

  

vintele mele nici o minciună. Află că sărăcia e in tot dauna pri- 

etina. credincioasă a Greciei ; cu ea e unită virtutea, dobândită prin 

ințelepciunea lor și prin legi stabile. Fiind că practică, virtutea, trecia 

se apără in contra sărăciei şi în contra tiraniei. Eu laud, de sigur, 

pe toti Grecii cari locuiesc teritoriile dorice : cu toate aceste, nu am 

intenția a ti vorbi despre toti, ci numai de Spartani. Mai intăiu, nu e 

cu putinţă ca ei să se uniască cu părerea ta de a supune (urecia ; 

pe urmă, ei vor lupta cu tine, chiar dacă toți cei alti Greci se vor da 

in partea ta. Cât despre număr, nu intreba, câți sunt când e vorba de 

luptă : căci, fie ei numai 0 miiă, ei tot sar lupta in contra ta: ei 

sar lupta -şi mai puțini incă, tot așa cum ar fi şi numeroşi. (Herod. 

VII, 102). | 

=) Pintre cei cari dădură pământ şi apă, se numără: Lesalienii, 

Dolopii, Enienii, Perrhebii, şi toți Beotţii, afară de cei din espii şi din 

Platea. Grecii cari intreprindeau resboiul făcură următorul jurământ 

in contra tutulor popoarelor acelora ; «Toţi cari, fiind treci, sau dat 

Perşilor, fără a fi siliţi, când trebile vor reintra in buna ordine, vor 

plăti dejmă din tot ce au la Delfi pentru zeu». (Herod. VII, 132). 

=) Văzind că i se relusă comanda, Gelon respunse: «<Oaspe a- 

tenian, pe cât mi se pare voi aveţi generali de ajuns, vă lipsese nu- 

mai soldații. Fiind că, nelăsând nimic, voi pretindeți a remânea, cu toa- 

te, nu staţi la indoială şi plecaţi cât mai curând şi anunțați Lireciei
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fi putut veni, pentru că toemai atunci el era atacat de 300,000 de Cartaginezi.. Curajul Atenei a scapat Grecia ; are dar dreptate Herodo- ie când zice că «Dacă Atenienii, spăimântaţi de primejdia care i ame- ninţa, ar fi părasit patria lor; sau dacă, fără să o părăsască sau ră- mâind, S'ar fi supus lui Xerxes, nime nu ar fi indrăznit a, resista regelui». Atena dar, cu Temistocle in frunte, a avut gloria de a fi salvatoarea Greciei. | 
La inceput Grecii se gândiseră să apere valea Tempe; s'au in- credintat insă in curând că e peste putință. Erau și alte locuri de tre- cut; șapoi Tesalia nu prea era sigură. Atunci, după propunerea lui Temistocle, sau decis a se apara Strâmtoarea de la Termopile. Po- sițiunea era uşor de aparat: la stînga erau păduri de brad și de ste- Jar pe culmele prăpăstioase ale munților ; la dreapta marea. Foceenii făcuseră de mult un zid in strâmtoare *). Flota grecească putea să iea parte la luptă. Spartanii trimiseră la Termopile pe regele Leonida cu trei sute de Spartani şi trei mii aliați din Pelopones; pe lingă care mai veniră șepte sute opleţi din Tespii și patru sute de Tebani. 'Te- banii fuseseră luaţi cu sila, pentru că Grecii se temeau de trădarea a- cestei cetăţi. Flota se așeză la Artemisium. 

"Ajuns la Termopile, Xerxes observă cu mare mirare că Grecii nu fug. I s'a părut că sunt nebuni **). EI a stat cinei zile, așteptând ca a II N 
că anul ei nu are să aibă primăvară.» Prin aceste cuvinte el voia să zică că, după cum negreșit primăvara e cea mai bună parte 'din an armata lui era partea cea mai bună din armata Grecilor. (irecia dar, după părerea lui, fiind lipsită de alianța sa, semăna cu un an din care ar lipsi primăvara. (Herod. VII, 162), *) TZermopilele. Din dărăpt, spre Alpena, nu e loc decât numai 

  

mai mult ; partea 'Termopilelor, despre apus, e un munte inalt, neacce- Sibil, drept, care se intinde pănă la Qeta: despre resărit, marea şi niște lagune ajung până la drum. Sunt, in strimtoare, niște ape termale pe care locuitorii le numesc chytre, şi unde au ridicat ei un altar lui Her- cule. 'Precătoarea e inchisă prin un zid, şi odată avea şi porti ; el a fost construit de cătră Focei de frică, când. au venit Tesalienii din ţara 'Tesproților pe teritoriul eolic, pe care “| posed astăzi. Fiind că Tesa- lienii incercau a i subjuga ; Foceii se ingrijiră a i opri ; ei conduseră in drum apa care clocoteşte Vecinic, şi au făcut o ripă adincă. Acest zid vechiu se dărimase cu timpul. S'au hotărit a 4 ridica și de a a- păra in acest loc Grecia in conira barbarului, (Herod. VII, 176). **) Xerxes trimise un spion calare ca să vadă câți erau și ce a-
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ei să se retragă. In ziua a cincia, el ordonă atacul. Hoardele Perşilor 

sunt respinse ; Cei Zece Mii de N emuritori avură aceiaşi soartă *). 

Lupta țţinu două zile spre marea ruşine a armatei persane. A treia zi 

un trădător, Efialte, arătă lui Xerxes o cărare prin munte, pe care se 

putea ocoli strimtoarea. Când a simţit primejdia, Leonida a dat dru- 

mul aliaţilor, păstrând cu sine numai pe Spartani, Tespieni și Tebani. 

A doua zi se incepu o luptă teribilă *%). După minuni de vitejie, Le- 

onida căzu pe câmpul de luptă impreună cu toți soldaţii sei, afară de 

Tebani cari se predară. Din partea Perşilor căzură 20,000. Mai târziu 

se inălță pe câmpul de luptă. un leu cu următoarea inseripțiune : «Că- 

lătorule, dute de spune Lacedemonei că noi am murit aice, supunân- 

du-ne legilor ei !» În timpul acesta flota grecească, după două zile de 

luptă, in care a făcut mult rău flotei duşmanilor, părăsi Artemisium 

şi se indreptă spre Salaniina. Aceasta după stăruința Atenienilor. 

    

veau de gând să facă. Aflase in "Pesalia, că acea mână de oameni erau 

aice (la 'Lermopile); cine erau capii lor; că erau Lacedemoni şi că Le- 

onida se trăgea din Hercule. Când călărețul pers s'a apropiat de câmp, 

el *] esamină şi nu "1 văzu intreg; căci el nu putea vedea pe lirecii de 

lingă zidul pe care "| pidicaseră şi 'l păziau. El recunoscu numai tru- 

pele care erau in afară ; se intâmplă că in acest moment erau aice 

Lacedemonii; unia, goli, făceau eserciţii gimnastice, alţii se pieptănau. 

La această vedere el fu surprins şi i numeră. Indată ce a observat 

toate, foarte esact, el plecă fără a fi tulburat, pentru că nime nu i! 

urmări ; mai nici nu "| bagară in samă. (Herod. VII, 208). 

*) Hydarne comanda pe cei zece mii aleşii Perşilor, cari erau nu- 

miţi nemuritori pentru cuvîntul pe care am săl spun. Dacă lipseşte 

vre unul, mort sau bolnav, se alegea indată un altul; nici odată nu 

erau mai mult de zece mii, nici mai puţin ; inbrăcămintea intrecea in 

strălucire pe a celor alte trupe, şi erau şi cei mai viteji. (Herod. VII, 83). 

=) La resăritul soarelui, Xerxes făcu libaţiuni şi asteptă oara 

atacului... Barbarii se aruncă; din partea lor, tirecii cu Leonidas, ca 

oameni hotărâți spre moarte, se destâşură intr'o parte a srimtoarei 

mult mai largă de cât la inceput. La inceput ei se răzimau pe zid și 

luptau in pariea cea mai ingustă. a strimtorii; acum, când lupta se dă 

pe un spațiu mai intins, barbarii cad cu gramada : in urma lor, şefii 

de corpuri, cu biciul in mână, i imping inainte. Mulţi se prăvăliră în 

marea şi se inecară ; alții, mai numeroși, fură calcaţi de vil în pl- 

cioare de cătră cei cari veniau; nu se ținea nici o socoteală de morti. 

Grecii stiind că au să piară de ferul celor cari. ocoliau muntele, des- 

făsurau cea mai mare vigoare in contra barbarilor. despretuiau primej- 

dia. La multi li sau rupt in curând sulițile, şi loviră cu săbiile. In 

această luptă fioroasă căzu Leonidas după ce s'a luptat cu bărbăţie....
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Atenienii trimiseseră să consulte oracolul de la Delfi. Zeul, după 
multe stăruinți ale ambasadorilor, se indurase in fine ali -respunde că 
cetatea va fi dărâmată și că scaparea lor va fi numai <intr'un zid de 
lemn». Mai făcea cunoscut zeul că lingă «Divina Salamină» va fi o 
luptă grozavă. Sfătuia insă pe Atenieni să fugă pănă la cestremităţile. 
pământului». O jale nespusă cuprinse pe poporul atenian *). 'Temis- 
tocle, care poate nu era străin de respunsul orăcolului, arătă conce- 
tățenilor sei că zidul de lemn insenina flota; că lingă Salamina se va 
„da o luptă favorabilă Grecilor pentru că, altfel, zeul ar fi blestemat a- 

    

O luptă teribilă se incepu deasupra, corpului regelui : Lacedemonii de patru ori "] smulseră din mânile barbarilor şi respinseră pe duş- mani ; lupta tinu pănă la sosirea trupei condusă de cătră Efialte. In- dată ce (vecii au văzut'o, bătălia “şi schimbă fața. Căci ei se retra. seră in partea cea mai ingustă a strâmtorii: trecură zidul şi luară po- - sițiune pe movilă, toți strinşi gramadă, afară de Tebani.... Cei cari mai trăiau se aparară cu săbiile, cu mânile și cu dinții; cu toate aceste barbarii i inădușiră cu sâgețile și sulițile, unia atăcându-i din față, după ce au resturnat zidul, pe când alții i incunjurau din toate părțile. (Herod. VII, 223 şi următ.). 
*) In adevăr, Atenienii voiseră să trimită la Delfi ca să consulte oracolul. Dupe ce au indeplinit in tempiu ceremoniile obicinuite, tri- mișii intrară in sanctuar şi şezură jos ; atunci Pythia li vorbi in ur- mătorii termini : 
Nefericiţilor, pentru ce v'aţi pus jos ? Fugiţi la estremitățile pă- 

| mântului, Părăsiţi-vă locuințile şi culmele 'nalte a rotundei voastre cetăți, Pentru că nici capul nu rămâne solid : nici corpul, Nici estremitățile mânilor sau a picioarelor, nici nimic din mijloc Nu subsistă ; ci destructiunea le slerge: căci, peste tot, cad - Flacăra şi impetuosul Marte, insoțind carul syrian. Acest zeu va ruina multe turnuri superbe şi nu numai pe ale tale. EI va da violenței focului multe temple de ale nemuritorilor Care acum sunt in picioare, pline de groază, | Sdruncinate de frică, pe când. din virful coperemântului lor,. Curge un sânge negru, prevestind de mai inainte rele neevitabile. Dar ieşiţi din sanctuar Şi opuneti curaj la necazurile voastre. ana Timon, om considerat la Delfi, i sfătui să iea ramure de mas- lin: să intre din nou in templu şi să consulte a doua oară oracolul, ca niște suplicanți. Ei urmară acest consiliu şi ziseră «0 rege, fă-ni un respuns mai bun in ceia ce priveşte patria noastră; respeclează ramu- rile de suplicanţi pe. care le ținem presentându-ne inaintea ta: de nu, nu vom ieşi din sanctuar, vom remânea aice și aice vom muri.» Ei vorbiră astfel, și Pythia, respunzând incă odată li zise:
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ceastă insulă, iar nu ar fi numit'o divină *). Cetăţenii in starea pur- 

ta arme se imbarcară pe vase ; femeiele şi copiii plecară in Pelopones, 

mai ales in Trezena ; și in Atena au remas numai câţiva. bătrâni, cari 

'şi amintiau că Acropolea fusese odinioară incunjurată cu un gard. 

In sfârşit Xerxes intră in Atena, golită de locuitori. Armata per- 

sană inecă tirecia Centrală. Numai Delfi a fost aparată de zeul seu **)- 

In timpul acesta, certe foarte mari erau pe flota grecească. A- 

tenienii lăsaseră pe Spartanul Furyhbiade să aibă comanda supremă, 

macar că Sparta trimisese numai zece corăbii-; pe când Atenienii a- 

veau două sute. In aceste momente critice, nu mai putea fi vorbă 

de neintelegeri pentru intăietate. Dar cei din Pelopones, şi mai cusa- 

mă Corintienii, erau de opinie să părăsiască apele Salaminei şi să se 

  

Pallas nu poate inblânzi pe Zeus Olympicul, 
Pe care 7] roagă prin numeroase cuvinte şi prudente consilii. 
Ţi spun a doua oară acest cuvint, care e neinduplecat: 
Din tot ce cuprind limitele lui Cecrops, 
Intelegându-se şi cavernele divinului Citeron, 
Prevăzătorul Zeus acordă 'Tritogeniei numai o fortăreță de lemn. 
Numai ea nu va fi luată: ea va fi folositoare ţie şi copiilor tăi. 
Nu aştepta cavaleria şi infanteria care sosesc; 
Nu sta in repaos inaintea armatei de pe continent; ci pleacă 
Intorcându-i spatele ; intr'o zi i vei intoarce lata. 

O divină Salamină, tu vei face să piară copiii femeilor, 
Ceres fie la. tine imprăştietă sau adunată. (Herod. VII, 140, 141). 
*) Era, intre Atenieni, un om de curând ridicat pintre cei mai 

de frunte; numele lui era Temistocle, dar i ziceau fiul lui Neocles. 
El combătu pe interpreti. «Presupunând, zise el, că aceste două ver- 

suri privesc in realitate pe poporul Atenei, ele nu ar avea, după mi- 
ne, o formă așa de blândă. şi iată cum ar fi inceput: 0 miiserabilă 
Salamină. în loc de 0 divină Salamini, dacă locuitorii terei ar fi să 
piară pe termurile ei. Pentru cei cari pricep bine sensul oracolului, 
este evident că zeul a voit să ințeleagă pe duşman, iar nu pe Atena. 
In consequenţă 'Lemistocle i sfătui să se pregătiască a se lupta pe flotă, 
care era fortăreața lor de lemn. (Herod. VII, 143). 

*=) Cu toate aceste barbarii se apropiiau, şi puteau vedea tem- 
plul, când profetul văzu inaintea, porții templului armele Sfintite de ca- 
re nici. un muritor nu se putea atinge fără impietate, şi care fusese- 
ră transportate aice din interiorul sanctuarului. El se grăbi a semna- 

la această minune Delfienilor presenii in cetate ; in acest moment bar- 
barii ajunseseră pănă lângă templul Atenei Pronea, și se văzu de o- 

dată o minune mult mai mare de cât cea dintăi.... Cum barbarii in- 
desind pasul, se apropiiau de templul Atenei, irăsnetul căzu din cer şi 

i lovi ; în acelaş timp două stânci se desfăcură de pe creștetul Par-
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retragă in apusul Greciei, intărind istmul de Corint *). Temistocle se 

opuse din toate puterile la această părere nebună. Istmul de Corint 

putea fi forțat, şi chiar in casul contrar, Perșii puteau îrece golful de 

Corint, cum făcuseră odinioară Dorienii. Flota persană, pe de altă parte, 

putea să i transporte in Pelopones. O luptă in marea largă din apu- 

sul («reciei ar fi fost, de sigur, ruinătoare pentru Greci. Retragerea in- 

semna ruina, definitivă a Greciei. Pe când o luptă in strimtoarea de 

la Salamina, foarte cunoscută marinarilor greci, și anevoioasă pentru 

vasele greoaie ale Perşilor, putea fi foarte avantagioasă pentru Greci. 

In ferbinţala discutţiunei, Corintianul Adimante indrăzni a spune că 

Temistocle nici nu are dreptul să vorbiască, pentru că el nu mai are 

patrie. «Miserabile, i respunse atunci Teinistocle, dacă ni am părăsit 

casele şi zidurile noastre, pricina este că noi n'am crezut că trebuie 

să jertfim libertatea, noastră pentru lucruri neinsuflețite. Dar ni a re- 

mas cea mai mare cetate din Grecia: ea e in aceste două sute de 

galere care sunt aici pentru a vă ajuta şi a vă scapa, dacă vreti să 

fiţi scapaţi. Dar dacă veţi pleca; dacă ne veţi părăsi pentru a doua 

oară; in curând Grecii vor afla că Atenienii au o cetate liberă şi pă- 

mânturi mai bune de cât acele pe care le au părăsit... Vom lua fe- 

meiele şi copiii noștri şi vom pleca la Siris, in Italia, unde ni pro- 

  

nasului, se rostogoliră cu mare sgomot peste ei şi sdrobiră mare nu- 
măr ; in fine se auzi ieşind din templul Atenei un mare sgomot și 
strigăte de resboiu. Toate aceste venind de o dată, groaza cuprinse 
pe barhari ; Delfienii văzindu-i că fug, i atacară şi uciseră o mulțime. 
(Herod. VII. 38). | 

*) Auzind că Xerxes a ocupat Termopilele, ei (resboinicii no- 
ştri) s'au intors in cetate, şi au pus trebile la cale, şi, prin hotărîrea 
luată de cătră ei in acel pericol extrem, ei au intrecut tot ceia ce 
făcuseră pănă atunce. Aliaţii noștri erau descurajaţi; Peloponesiacii 
ridicau un mur ca să inchidă istmul și erau ocupați numai cu sigu- 

ranța lor particulară ; cele alte cetăţi, afară de unele pe care le des- 
prețuise din pricina slăbiciunei lor, se supuseseră barbarului și urmau 
sub steagurile lui; dușmanul se inainta spre Attica cu o armată IN- 
fricosată, susținută de o flotă de o mie două sute corăbii; Atenieni 
nu mai aveau nici o nădejde. Fără aliaţi, fără speranţă, putând să scă- 
pe de primejdia care i strângea de aproape, şi chiar să primiască 
condițiunile avantagioase pe care li oferia un monarh care se credea 

sigur de Pelopones; ei respinseră cu indignare propunerile lui. (150- 
crate, Panegyr. Athenei. XXVI).
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mit oracolele o prosperitate indelungată» *). Cuvintele eroului atenian 
au făcut o impresiune adâncă : toţi sunt de ideie a lupta pe loc. Se 
puteau insă schimba in timpul nopţii. Pentru ca să nu se intâmple 

aceasta, Temistocle trimise lui Xerxes o scrisoare prin care i făcea 

cunoscut că (irecii au de gînd să fugă, și "1 indemna a nui scapa 

din mână. Regele căzu in cursă. De cu sară el dădu ordin să in- 

cunjure pe lireci. Noaptea târziu, un om chiemă pe Temistocle: era 

Aristide. El văzuse mișcările Perşilor şi venia să moară impreună cu 

compatrioții sei. In mijlocul unei bucurii nespusă se impăcară, cei doi 

rivali. 'Pemistocle spuse stratagema sa şi, impreună, puseră la cale cele 

ce mai erau de făcut. Aristide luă comanda unei trupe din insula Psi- 

talia, ca să impedice pe Perşii sdrobiţi a găsi aice un adăpost. 

In dimineata de 19 Boedromion (20 Septembre) 480, nemărginita 

flotă persană inaintă in contra flotei greceşti. Temistocle profită de un 

vînt care sufla regulat in strâmtoare. Flota persană, atacată de toate 

părțile. neputându-se mișca in spațiul ingust in care se da lupta ; ne- 

“putând lucra in ințelegere din pricina diversităţii popoarelor din care 

era, alcătuită, fu bătută *%*5). Peste două sute. corăbii se  inecară, 

  

*) Flota greceăscă la Salamina. Din Pelopones, Lacedemonii 
sese-spre-zece corăbii; Corintienii, patru-zeci; Sicyonii, cinci-spre-zece; 
Epidaurii, -zece; Trezenii, cinci; Hermionii, trei. De pe continent, in 
afară de istm, Atenienii aveau numai ei una sută opt-zeci ; Megarie- 
nii, două-zeci ; Ampracioţii, şepte ; cei din Leucadia, trei. Dintre insu- 
lari Eginetii, trei-zeci. Cu ajutoarele venite de la alţi insulari, numă- 
rul total al vaselor, afară de cele cu cinci-zeci de rame, era de trei 
sute. septe-zeci şi opt. (Herod. VIII, 44 și următ.), 

5%) «Și cu toate aceste noaptea trecea, şi de feliu armata Greci- 
lor nu incerca a fugi. In curând ziua cu albii sei cursieri imprăştie 
asupra lumei intregi strălucitoarea sa lumină: in acest moment, un 
strigăt imens, modulat ca un cântec sacru, se ridică in şirurile Gre- 
cilor, şi ecoul stâncelor din insulă respunde la acest strigăt prin ac- 
centele puternicei sale voci. Amăgiţi in speranța lor, Barbarii sunt cu- 
prinși de groază ; căci nu era vestirea fugei acest imn sfint pe care 
*] cântau Grecii : plini de o indrăznială bărbătească, ei se aruncau la 
luptă. Sunetul trompetei inflăcăra mişcările lor. Semnalul e dat ; de o- 
dată lopeţile resunătoare lovesc cu lovituri cadențate unda sărată ca- 
re se cutremură : in curând intreaga lor flotă apare inaintea ochilor 
noştri. Aripa dreaptă, se inainta intr'o ordine frumoasă ; restul flotei 
venia pe urmă, și aceste cuvinte resunau in depărtare ; «Haideţi, copii 
ai Greciei, liberaţi patria, liberaţi pe copiii, pe femeile voastre, şi tem-
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Cei cari voiră să debarce in Psitalia fură sdrobiți de Aristide =), 
- Atunci Mardoniu mângâie pe Xerxes arătându-i că pierderea flo- 

tei nu e mare lucru; că au fost sdrobite numai popoare vasale. Eli 
ceru 300,000 de oameni ca să cuceriască Grecia. Xerxes primi pro- 

punerea lui, cu atât mai mult că primise de la 'Lemistoele o scrisoare **) 

plele zeilor părinților voşiri și mormintele strămoșilor. O. singură luptă 
va decide de toate bunurile voastre.» La acest strigăt respundem şi 
noi prin strigarea de resboiu a Perşilor. Bătălia avea să inceapă. Pu- 
pele de aramă se isbesc de pupe; un vas grecese a inceput ciocnirea: 
el sdrobeşie un vas fenician. Dușman contra duşman, cele două flo- 
te se reped. La prima isbire, torentul armatei Perşilor nu dădu ina- 
poi. Dar in curând, strînse intr'un spaţiu ingust, nenumăratele noastre 
vase se incurcară intre ele, se lovesc intre sine cu pliscurile lor de 
aramă ; şiruri de visle sunt sdrobite. Atunci flota greacă formează un 
cere de jur imprejur, şi atacă din toate părţile. Corăbiile noastre sunt 
respinse ; marea dispare sub o gramadă de sfărâmături şi de morti; 
termurile, stâncele se acopăr de cadavre. Toate corăbiile flotei Bar- 
barilor vislau ca să fugă in desordine ; ca nişte ihoni, ca niște pesti 
prinşi in năvod, cu lovituri de lopeți, cu bucăți de catarguri, sunt 
sdrobiţi Perșii ; sunt făcuţi bucăți. Resună marea in departare de ge- 
mete, de glasuri plângătoare.> (Eschyle, Perșii). 

*) <O insulă se află in fața Salaminei, o insulă mică, in care 
cu greu pot ancora vasele, şi in care zeul Pan mână adesea corurile 
sale pe termul mărei. Aici trimite Xerxes pe resboinicii sei. Când flota. 
dușmanilor va fi sdrobită, ei aveau să se arunce asupra Grecilor cari 
ar căuta un adăpost in insulă, şi să adăpostiască pe ai noștri. Xer- 
xes nu gâcia bine viitorul. Cerul dădu victoria flotei grecești. Chiar 
in acea; zi, invingătorii, cu corpul protes de solidele lor armure de a- 
ramă, debarcă in insulă, o incunjură din toate părțile: Perșii nu mai 
știu pe unde să fugă; mâna Cuwecilor i sdrobeşte sub o grindină de 
pietre ; ei cad străpunși de săgețile arcașilor duşmani. În fine, asedia- 
torii se aruncă toţi de o dată cu o singură săritură : ei lovesc, hăcu- 
iesc, şi. toți nenorociţii Perşi sunt uciși pănă la cel de pe urmă. Xer- 

„xes plânge la vederea acestui abis de nenorociri ; căci se așezase in- 
tr'un loc de unde intreaga armată se desfășura inaintea privirei sale : 
era o colină inaltă, nu departe de termul mărei. EI “şi rupe veştmin- 
tele, scoate lipete de nenorocire ; indată dă armatei sale de pe uscat 
ordin de relragere. El pleacă ; dar aceasta e o fugă, o desfacere com» 
plectă.» (Eschyle, Perşis). 

**) Siein sclavul lui Temistocle vorbi astfel regelui: «Temistocle, 
fiul lui Neocles, generalul Atenienilor, cel mai brav şi mai intelept din- 
tre aliați, mă trimite să ţi spun că, dorind să ți fie folositor, el a li- 
nut in loc flota Grecilor când voia să urmăriască pe a ta şisă stii 
ce podul de peste Hellespont. Pleacă dar in toată siguranta» 4Herod. 
VIII, 110).
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prin care '] anunță că Grecii s'au decis să strice podul de pe Hellespont 
ca să i taie retragerea in Asia. EI lăsă pe Mardoniu in Grecia şi se 
intoarse in Asia *). Remânea o armată foarte mare cu un genera] vi- 
teaz ; intoarcerea Ii Xerxes era tocmai favorabilă. pentru Perşi, pen- 
tru că armata scăpa: de presența Monarhului care numai incurca o- 
perațiunile prin nătângia și pretențiunile sale *%) : primejdia tot era 
mare ; dar bătălia de la Salamina, victorie neașteptată, avusese drept 
efect a mări increderea Grecilor in vitejia lor şi pentru ei de acum 
nu mai era nici o indoială: Grecia era scapată. 

Mardoniu era mai ințelept şi mai ghibaciu de cât Xerxes. EI 
se incercă .să pună neințelegeri intre Atenieni și Spartani. EL știia că 
Spartanii sunt geloşi de Atenieni şi că aceștia nu mai puteau. “suferi 
vechia heghemonie spariană. Spartanii făcuseră mari onoruri lui 'Te- 
mistocle ***) ; era ştiut insă că ei 7] uriau. Aristide făcu pe Atenieni să 
respingă cu dispreţ ori ce propuneri din partea Perşilor. «Atenienii 
sar acoperi. de rușine dacă ar deserta causa (irecilor, cari sunt, de 
aceiași limbă şi acelaşi sânge cu ei; având comune templele zeilor, 

sacrificiile și moravurile:» «Pe câtă veme va. trăi un Atenian, nu va 

  

*) Xerxes, lăsând pe Mardoniu in Tesalia, ajunse repede la Hel- 
lespont ; el făcu acest drum numai in patru-zeci şi cinci de zile, ne du- 
când inapoi mai nimie din armata sa. Pe ori unde trecuse. ea, trăise 
numai cu prădarea. Pe unde nu găsia provisiuni, ea se nutria . cu 
iarba de pe câmp: ajunsese de mânca frunzele şi scoarța pomilor sau 
a copacilor. Ciuma, disenteria, o apucară pe drum şi 0 decimară,. 
Regele lăsă in urmă pe bolnavi, ordonând tutulor cetăților prin care 
irecea ca să i ingrijiască, și să li. dea mâncare. Unia remaseră in Te- 
salia, alţii la Peoni, alţii in Macedonia. (Herod. VIU, 115). 

*; «Isvorul relelor, prietinii mei, s'a deschis pentru voi ; €l se da- 
torește 'tinereţei, indrăznelei neprevăzătoare a fiului meu. Â incerca 

să incătuşeze ca pe o sclavă marea sacră a Hellei! a opri curentul 
Bosforului, care curge. prin voința unui zeu! a schimba obiceiul va- 
lurilor, inchizindu-le_ în cătuşi bătute cu ciocanul, şi a deschide unei 
armate imense un drum imens ! muritor in fine. a crede că va :putea 
intrece pe_toţi zeii, pe Neptun, ce nebunie ! ce delir orbia pe fiul meu !» 
(Eschyle, Perșii), 

***) Spartanii au dat lui Temistocle o ramură de maslin, prerhiul 
ințelepciunei ; i au dăruit cel mai frumos car din cetate și, la ple- 
care, trei sute de tineri "1 conduseră pănă la fruntarie. Se mai zice 
că la cele intăi jocuri Olympice care urmară, când a apărut 'Temis- 
tocle in stadiu, spectatorii au uitat pe luptători, și, toată ziua, au stat 
cu ochii ficsați numai asupra lui : '] arătau străinilor cu strigăte de 

9
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fi tractat intre Atena şi Xerxes.» Drept respuns la aceste nobile cu- 

vinte, Mardoniu ocupă de a doua oară Atena şi o arse. 

Lupta națională, se incepea din nou. Spartanii trimiseră o armată 

de cinci mii de Spartani şi un număr de şepte-ori mai mare de hiloți ; 

ceia, ce făcu pe Mardoniu să se retragă in Beoţia. (recii adunară o 

armată de o sută de mii de oameni, comandaţi de Regele Spartei Pa- 

usanias. Bătălia se dădu lângă Platea (479). Mardoniu căzu pe câni- 

pul de luptă, după minuni de vitejie. Victoria se câştigă mai cu samă 

mulţemită bravurei Atenienilor *). Din toată armata adusă de cătră 

Xerxes in Grecia, numai patru-zeci de mii se intoarseră in Asia. 

Pe când armatele de pe uscat se ilustrau in lupta de la Platea, 

flota grecească sub Temistocle alunga pe Perşi din marea lui Egeu și 

pedepsia. insulele care se dăduseră in partea Barbarilor. Perșii nu 

indrăzniră a se opune pe marea. Ei se intăriră la promontorul Muycale: 

in Asia Mică. tirecii debarcară pe ţerm ; alergară spre câmpul întărit 

al duşmanilor și, in ziua chiar a bătăliei de la Platea, remășițile flotei 

persane erau sdrobite la Mycale **). Consecinţile acestei victorii a 

fost liberarea cetăților din lonia de: sub jugul persan. 

Civilisaţiunea Europei era salvată. 
  

admirațiune și cu aplause. Temistocle, in entusiasmul seu, mărturisi 
prietinilor sei că aceasta era cea mai mare resplată pentru necazul ce 'și 
dase el pentru (recia. (Plut. Temistocle), 

*) Bătălia de la Platea. Tegeaţii se aruncară asupra barbarilor 
şi apoi, indată, după rugăciunea lui Pausanias, victimile se arâtară la- 
vorabile Lacedemonilor. Aceștia, la rîndul lor, atacară pe Perşi cari 
lăsară arcurile ; lupta ținu multă vreme, şi, in definitiv, s'au inștăcat 
corp la corp. Pentru că barbarii, apucând suliţile le sfărmau şi Per- 
sii nu erau inferiori Grecilor nici in curaj nici in bărbăţie, dar ei nu 
aveau arme defensive, nu cunoșteau chipul de a se bate al Grecilor 
şi erau mai puţin ghibaci de cât adversarii lor... Ardoarea lor era 
nemărginită spre partea unde lupta Mardoniu, calare pe un cal alb 
şi incunjurat de o mie de Perşi, cei mai bravi din armată. Cât trăi 
generalul lor ei resistară și uciseră, o. mulţime de Laconi. Cum pieri 
Mardoniu și trupa din jurul lui, cea, mai viguroasă dintre toate, ni- 
micită fiind, restul armatei luă fuga. (Herod. LX, 62, 63). | 

! *) Bătălia de la Mycale. Atenienii și cei cari erau cu fi, JU- 
mătate din armată, se inaintau de a lungul ţermului pe un loc drept; 
Lacedemonii impreună cu cei alți mergeau pe lîngă o ripă şi niște 
munți. Nevoiţi a face un incunjur, ei tot mergeau pe când ceia altă 
aripă incepuse lupta. Pe cât timp ţinură scuturile Perșilor, aceștia se 

apărară ; dar Atenienii şi soţii lor se indemnară cu toții pentru ca re-



  

VI. IMPERIUL ATENEI. 

$. 1. Constitnirea Ligăi maritime. 

După victoria de la Mycale, Grecii se sfătuiră ce să facă eu Ionia. 
Spartanii nu erau de părere ca cetăţile din Asia Mică să fie primite 
in confederaţiune ; pentru că ar fi trebuit atunci o flotă puternică. Ei 
susțineau că ar â mai bine ca să se părăsiască cetăţile din Asia şi să 
strămute pe lonieni in Grecia, pe locurile estăților care se daseră in 
partea Perșilor. Atena nu se putea invoi la aceasta. lonia era consi- 
derată ca bulevardul Greciei ; și in Atena incepuse a se forma cre- 
dința că Grecii din Asia Mică erau coloni Atenieni. Cu toate aceste 
heghemonia, remase tot in mâna Spartanilor; pentru că Atenienii a- 
veau nevoie de liniște, pentru ca să'şi poată rezidi cetatea lor. Dar 
de aici a urmat o nouă neințelegere cu Sparta. 

Spartanii pretindeau ca să nu mai fie nici o cetate întărită în in Gre- 
cia in afară de Pelopones, sub cuvânt că Perșii, la o nouă invasiune, 
ar fi putut găsi cetăţi in care să se intăriască. Adevăratul motiv era. 

gelosia, Spartei cătră Atena. Temistocle ceru poporului Alenian ca să 
inceapă a lucra, fără nici o intârziere, la ridicarea zidurilor Atenei. 
Lăsând clădirea locuinţilor şi a monumentelor pentru mai târziu, Ate- 

nienii se puseră pe lucru. "lot materialul ruinelor Atenei sa intrebu- 

iutat pentru ziduri. Abia se incepuse lucrul, și Spartanii se şi grăbiră 

a trimite o depulațiune la Atenieni, ca. să li comunice hotărîrea con- 

federațiunei. Se trimit la Sparta mai multe deputațiuni ca să se es- 

plice. Mai pe urmă, Temistocle făcu cunoscut că vă merge insuși el 

pentru ca să se curme ori ce neințelegeri. El plecă ; călători incet și, 

sultatul fericit să se atribue lor şi nu Lacedemonilor ; ei se avintară 
din nou şi lupta 'şi schimbă fata.. Ei intore scuturile și cad asupra 
Perşilor in rînduri strinse ; duşmanul sustine multă vreme isbirea ; i 
fine e sdrobit și 'şi caută un adăpost in câmpul intărit. Atenienii, Co- 
rintienii, Sicyonii, Trezenii, se ieau după lugari, atacă zidul şi | ieau. 
Atunci Barbarii nu mai luptă; ei gândesc numai cum să scape; nu- 
mai Perşii, de şi in număr mic, nu iîncetară a se lupta... Ei resistau 
incă când sosiră Lacedemonii, cari luară parte la lupta ce mai urmă. 
(Herod. IX, 102).
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ajuns la Sparta, declară că e obosit de drum. Dar in timpul acesta. 

populaţiunea, intreagă din Atena : barbaţi, femei, copii, lucrau zi şi 

noapte la ridicarea zidurilor. Când a primit vestea -că zidurile sunt. 

destul de 'nalte pentru ca să resiste la ori ce atac, Temistocle se pre- 

sintă 'naintea Eforilor şi li declară că Atenienii n'au obiceiu a primi 

sfaturi de la alţii in ceia, ce priveşte interesele lor ; şi că numai ei au 

dreptul a face cum vor crede necesar pentru siguranța cetăţii lor. 

Spartanii se mulțemiră a respunde că ei, ca buni prietini, crezuseră 

că sfatul lor era priincios Atenei. Ei făcură mari onoruri lui "emis- 

tocle şi "1 petrecură pănă la hotarele Laconiei. 

'femistocle “şi continuă mai departe opera sa. El zidi portul Pireu. 

Noul port, cu zidurile sale de un-spre-zece. kilometri de jur imprejur, 

groase de şese-spre-zece picioare şi 'nalte de trei-zeci, avea misiunea 

să fie o prelungire a Atenei și să se asigure tocmai ceia ce făcea pe 

Atena a fi cea intăi cetate. din Grecia : corăbiile, arsenalele și maga- 

sinele Atenei erau in Pireu. Pentru impoporarea noului port, Temis- 

tocle propuse ca să se favoriseze aşezarea aice a meșterilor, indus- 

triașilor şi artiştilor străini ; cei săraci erau scutiți de imposite pen- 

tru cât-va timp. 

Pe când Temistocle *şi incorona strălucita sa carieră prin aceste 

fapte mari, emulul seu Aristide propunea modificări constituționale: 

care intemeiau egalitatea deplină intre cetățeni. 

Victoriile decisive ir contra Barbarilor se căștigaseră pe marea. 

Victoria de la Salamina i alungase din mările Greciei şi cea de la 

Mycale. i indepărtase de termurile Asiei Mici. Dar la aceste victorii 

navale contribuiseră mai cu samă cetăţenii din clasa IV-a, cari serviau 

ca vislași pe corăbii. Ei luptaseră cu bărbăţie in ziua primejdiei, era - 

drept ca să iea parte și la bucurie. Pe lângă aceasta, multi proprietari 

funciari sărăciseră din pricina resboaielor. Nu mai era drept ca pro- 

prietatea funciară să fie totul, cum se prevedea in legile. lui "Solone. 

Aristide propuse desființarea privilegiilor de' care se bucurau cele trei 

clase superioare. De acuma inainte toi cetățenii au dreptul a fi aleși 

in toate magistraturile. | 

Zidirea Atenei și a Pireului ; reformele constituționale, s'au putut 

face in pace ; pentru că Perşii au stat liniștiți. După moartea. energi- 

cului Mardoniu, principalul instigator al resboaielor. Medice, Perșii a- 

doptară o nouă politică faţă cu Grecii. Regele Perşilor se lăsă cu to-
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iul de planurile sale de cucerire. De acum inainte, Perșii vor căuta 

să se ţină in defensivă şi să profite de desbinările dintre Greci. Pen- 

tru norocirea Urecilor, aceste desbinări au să isbueniască mai târziu. 

Pe: câtă vreme Atenienii vor mai avea in fruntea lor barbali *) ca 

“Temistocle, Aristide şi, mai pe urmă, Cimone, rivalităţile intre deose- 

pitele cetăţi vor putea fi potolite, fără a se intrebuința mijloace vio- 

lente. Pentru acum, toți dorese numai unirea tuturor Hellenilor in 

contra. Barbarilor. | 

In 476 o flotă grecească de o sută de corăbii luă, ofensiva în 

contra Perşilor. Pausanias, regele Spartei, avea comanda supremă. 

Flota se indreptă spre Cipru şi cuprinse o parte din insulă, intrerum- 

pând ast-fel comunicaţiunile cu Egiptul, pe marea; apoi se indreptă 

spre nord ; cuprinse Sestos, Abydos şi luă Byzantul, impreună cu bo- 

    

=) «Ei bine ! acei barbaţi, pe cari nu i desmierdau oratorii lor, 

cari nu erau aşa de iubiţi de ai lor cum sunteți voi de oratorii voştri, 

au comandat în curgere de patru-zeci și cinci de ani: Greciei de bună 

voie ; au depus mai bine de zece mii de talanţi in citadelă ; au eser- 

citat asupra regelui Macedoniei imperiul care se cuvine Grecilor asu- 

pra unui barbar: invingători in persoană pe uscat şi pe marea, elau 

inălțat trofeie numeroase si mărele ; şi singuri dintre toli muritorii, 

ei lasară in operile lor o glorie mai pre sus de muşcăturile invidiei. 

Ast-fel au fost ei in fruntea Hellenilor; vedeți i acum in patria lor, 

oameni publici si simpli cetățeni. Pentru stat, ei au construit așa de 

frumoase edificii, au impodobit cu atâta măreție un aşa de mare nu- 

măr de temple, au consacrat in sanctuarele lor aşa de nobile ofrande, 

că n'au lasat nimic posterităţii cu care să i intreacă. lar pentru ei 

au fost aşa de moderați, aşa de credincioşi virtuţilor republicane, că 

acel dintre voi care ar cunoaşte locuințile lui Aristide, pe a lui Miltia- 

de, ori pe ale ilustrilor lor contimpurani, le ar găsi tot aşa de. mo- 

deste ca şi pe ale vecinilor. (Demosi. Pihpica Ul). 

Cuprinşi numai de grija binelui public, ei se despărtiau pentru 

a se disputa, nu pentru ca să sdrobiască pe rivalii lor pentru a domni 

singuri, ci peniru ca să aibă gloria de a i intrece în serviciile aduse 

patriei ; ei se apropiiau şi se uniau, nu pentru a adăugi creditul sau 

averea lor ci pentru a creşte puterea statului. Acelaş spirit insufletia 

purtarea lor față cu cei alţi Greci : ei i serviau, dar nu i batjocuriau ; 

“voiau să comande şi nu să 4irăniască ; a fi numiti sefi iar nu stăpâni, 

Jiberatori mai bine de cât apăsători ; a câştiga cetăţi prin bună voință 

mai degrabă de cât a le reduce prin violență. Cuvântul lor era mai 

mult de cât jurămintele noastre ; convenţiunile lor scrise erau ca niște 

hotăriri ale Destinului... In fine, fie-care republică. nu era inaintea lor 

de cat o simplă cetate: tirecia era patria comună. (Isocrate, Panegyr. 

Athenei, XXII.
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gății nemărginite. Dar Pausanias aspira la tiranie. Strâns de aproape de 
cătră Efori ; incătuşat in țara sa prin legislațiunea aspră a lui Lycurg ; 
lacomul rege Spartan plănuia supunerea Greciei intregi pentru ca să 
domniască asupra ei ca un tiran, sub protecţia Perşilor. El se incun- 
jură cu un lucs strălucit ; 'şi formă o gardă din Mysi şi Egipteni și 
intră in corespondență cu Xerxes prin Artabaze, satrapul Mysiei. El 
dădu drumul la câţi-va prisonieri, rude cu regele. Pe de altă parte, 
purtarea sa cu lonienii era măreaţă şi chiar insolentă %). Sparta in- 
grijită, rechiemă pe ambitiosul ei rege și incredință comanda supremă 
lui Doreis. Acesta veni in apele Hellespontului ; dar in curind se in- 
toarse la Sparta fără nici un resultat. Aristide şi Cimone, cari c€o- 
mandaseră pănă atunci contingentul atenian, luară comanda supremă 
a flotei confederate. Sparta nu făcu nici o oposiţiune. Politica spartană 
nu se putea deprinde cu această heghemonie, departe de pământul pa- 
triei, care putea fi primejdioasă moravurilor spartane. Ea renunță la 
heghemonia maritimă, mulțemindu-se cu cea de pe uscat. Spiritul in- 
gust al Spartanilor nu observase că istoria Grecilor a, intrat in o fază nouă. 

După alungarea Barbarilor din marea lui Egeu şi de pe coastele 
loniei, aliaţii se invoiră a pune” basele unei Confederaţiuni maritime. 
Nici vorbă nu putea fi de mijloace violente” cum propunea 'Temisto- 
cle **). Aristide propuse că la constituirea Ligăi să se respecteze drep- 
turile statelor mici ; dar să se iea măsuri pentru ca Confederaţiunea 
să aibă unitate de direcțiune. Atena trebuia să aibă o influință pre- 
ponderantă. Această influință o meritase ea prin atitudinea ei curagioasă 
in resboiul pentru independență, prin prevederea ei politică și, maia- 

  

*)  Renunţând la obiceiurile naționale, Pausanias ieşi din Byzanţ 
in costum medic, şi străbătu Tracia cu o escortă de Mysi şi de Egip- 
teni. Masa lui era servită după obiceiul Perşilor. Nici nu se mai pu- 
tea preface ; chiar şi in lucrurile cele mai neinsemnate, el lasă să se 
intrevadă marele planuri ce făcea şi intențiunea de a le pune mai pe 
urmă in lucrare. Nu mai primia pe nimine, şi arata atâta măreție și furie că nime nu mai indrăznia a se apropia de dânsul. Si acesta n'a 
fost unul din cele mai mici motive care au determinat pe aliati a tre- 
ce de partea Atenienilor. (Thueyd. I, 130). 

**) Temistocle zise intr'o zi, in Adunarea poporului, că el a conceput un proiect util si salutar pentru republică, dar că trebuie să 
se indepliniască in secret. 1 se ordonă să "1 comunice lui Aristide şi să delibereze numai ei amândoi. Temistocle declarând lui Aristide că 
plaiul lui cuprindea a da foc tutulor corăbiilor (irecilor, pentru că
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les, prin intelepciunea marilor sei barbati *). Se decise ca insula De- 

los, patria lui Apollon, să fie centrul Ligăi; deosebitele state confede- 

rate să dea, pe fie-care an, un contingent de corăbii şi oameni; 

să contribuie la cheltuielile resboiului și a poliției mărei prin contri- 

buţiuni regulate, in proportie cu avuţia cetăților aliate. Un Consiliu 

federal era insărcinat a decide cestiunile relative la operațiunile mi- 

litare, la intrebuințarea banilor şi la regularea tutulor afacerilor co- 

mune. Atena avea preşedinia Confederaţiunei. Ea convoca şi dirigea 

adunările ; stringea contribuţiunile ; administra tesaurul comun ; su- 

praveghia afacerile comune și numia pe generali. Aristide, care contri- 

buise atât de mult la infiinţarea Ligăi, fu insărcinat să călătoriască 

„prin toate cetăţile aliaților ; să facă un tablou de fortele și bogăţia - 

lor şi să fieseze contingentul ce trebuia să dea fie-care. «Dreptul» A- 

ristide a făcut cu atâta imparțialitate această operațiune delicată, că 

tabloul intocmit de cătră el a fost primit in aplausele tutulor aliaților *%). 

  

atunce Atenienii nu vor mai avea rivali, și vor fi stăpâni Greciei. A- 

ristide reintră in Adunare, şi zise că nimic nu era mai folositor de cât 

planul format de cătră "Temistocle, dar şi că nimie nu era mai ne- 

drept. Atenienii ordonară lui "Temistocle să'şi părăsiască planul. (Plui. 

Aristide). - 

*). In acest resboiu, cel mai greu din câte sau purtat vre o 

dată, în care eram cuprinşi de primejdii de tot feliul, in care aliati 

şi inimici se credeau neinvinşi, unia prin curajul, cei alți prin mul- 

timea lor, noi i am invins pe toţi, cum trebuia ca Atenienii să invin- 

gă pe Barbari și pe ausiliarii lor. Vitejia noastră in toate luptele me- 

rită mai intăiu ca să ni se dea premiul curajului, și in curând ne făcu 

să dobândim imperiul mărei care ni fu dat de călră toți Grecii, fără 

nici o reclamațiune din partea acelora cari ar voi să ni "| răpiască 

astăzi. (isocrate, Panegyric. Athenei XX). 

**). Sub imperiul Lacedemonilor, Grecii plătiau 0 taxă pentru 

resboiu ; dar, voind atunci ca la această taxă să contribuiască toate 

cetățile, ei au cerut de la Atenieni să li trimită pe Aristide, pe care 

"| insărcinară a, visita teritoriul şi a esamina veniturile fie-cărei ce- 

tăți, şi a ficsa el ceia ce trebuie să dea fie care, după puterile şi mij- 

loacele fie-căreia. Aristide, inarmat cu o autoritate așa de mare, nu- 

mit intru cât-va arbitrul intereselor Greciei intregi, a plecat sarac din 

Atena, şi s'a intors şi mai sarac. El ficsă fie care imposit, nu numai 

cu o desinteresare perfectă, şi conform justiției, dar fără a apasa pe 

nime, şi cu 0 deplină nepărtinire. Numele dat de cătră cei vechi se- 

colului lui Saturn, aliații Atenei 7] dară tacsei lui Aristide. Ei 0 nu- 

miră, in entusiasmul lor, epocă de aur a Greciei. (Plut. Aristide).
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Numit administrator al tesaurului comun, el l'a. administrat cu atâta. 

probitate pănă la moartea, sa, in cât a murit sărac şi statul a fost nevoit 

să ingrijiască de urmaşii sei. : 

pp Mea auditie Co fe 
Sparta pierduse heg hemonia din pricina, timidităii sale. Conspi- 

rahunea lui Pausanias făcu să străluciască şi mai mult calitățile su- 

perioare ale poporului atenian. Regele Pausanias fusese rechiemat la 

Sparia ca să dea samă de purtarea sa ca comandant suprem al flotei 

grecești. EI veni gata a respunde la toate acusările ce i sar fi adus. 

kra, in adevăr, foarte indrăzneț, și ghibaciu acest rege. El a respins 

cu indignare ori ce imputări i s'au adus ; ceru să. se dovediască fra- 

darea sa şi, in lipsă de probe, fu aparat de ori ce condamnare. Cu 

toate aceste, el conspirase şi nu incetă şi de acuma inainte a cores= 

punde cu regele Persiei. Uneltirile sale culpabile s'au descoperit nu- 

mai prin intâmplare. Un sclav al seu fusese insărcinat să ducă o scri- 

soare in Asia. Acesta observase că nici unul dintre sclavii insărei- 

ați cu ast-fel de scrisori nu se mai intorsese inapoi. Atunci in loe 

de a pleca cu scrisoarea regală, el o incredință Etorilor. Nu mai era 

nici o indoială. Regele Spartei conspira cu Barbarii in contra, patriei 

sale ; scrisoarea sa era cea mai sigură “probă. Stiind mai din nainte 

ce soartă "1 așteaptă, Pausanias fugi intrun templu. Uşile templului au 

fost zidite ca să nu poată scăpa, ci să moară de foame. Se zice-că 

chiar mama lui Pausanias a adus cea intăi piatră pentru acest scop. 

Pe când Pausanias "și găsia dreapta resplată a trădărei sale, Te- 

mistocle era esilat din Atena prin Ostracism. EL făcuse mari servicii 

patriei sale, nu mai incape nici o indoială. Patriotismului și inteleptei 
sale preveăeri se datoriau victoriile in contra Barbarilor ; dar Temis- 

“tocle era prea ambițios ; nu putea suferi nici un rival ; era puțin scru- 
„_pulos in alegerea mijloacelor, când era vorba de a'şi ajunge la scop ; 

și, ceia ce era şi mai grav, era puţin delicat, când era vorba de bani. : 
Era sarac când a inceput a face politică ; cheltuise foarte mult ; şi cu 
toate acestea avea mari averi. Chiar când a fost esilat, amicii sei i au 

„putut trimite partea ce mai putuseră scapa din averea lui, mai bine 
de o sută de talanți. Aristide se uni cu Cimone, fiul lui Miltiade, s 

Temistocle a fost esilat (470). Ceia ce a contribuit mai mult'la esilul
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seu a fost şi politica lui, dusmană Spartanilor, care putea căşuna un 

resboiu intre ambele cetăţi. 'Temistocle fusese bun i primejdiile mari, 

și el avea dreptate să zică: «Ca şi un platan cu: ramuri intinse și cu: 

frufizişul des, sub care toți caută. un adăpost in timp de furtună şi 

căruia i se taie ramurile indală ce a venit timpul frumos, văd pe A- 

tenieni gândindu-se la mine când-i strânge de aproape primejdia şi a- 

lungându-mă indată ce a revenit pacea.» El se retrase la Argos. 

Când s'a dat pe tată tradarea lui Pausanias, Spartanii căutară 

să amestece și pe Temistocle. Acesta ştiuse de planurile ;regelui spar-- 

tan şi tăcuse, după cum s'a dovedit inaintea, unui tribunal hellenic, a- 

dunat la Sparta. Temistocle era de mult bănuit. Acuma se esplicau o 

mulțime .de lucruri. | se luau in rău chiar şi unele stratageme intre- 

buințate de cătră el. Era inteles -cu „Xerxes, ziceau dușmanii sei, 0- 

mul care i a scris să atace pe Greci la Salamina ; cel carea inştiin-: 

tat pe Xerxes să fugă repede din Grecia. EI a fost condemnat la moarte ; 

fugi in Coreyra, pe.urmă in Epir; de aice scăpă la Efes şi indrăzni 

a se duce la Susa. *) . “ 

Regele Artaxerxe, urmaşul lui Xerxe, "] primi cu bucurie şi i 

dădu. venitul a trei cetăți din Asia ca să i fie pentru pâne, carne și 

vin. Nădăjduia regele că se va putea folosi de marele seu geniu in 

contra. (irecilor: dar Temistocle muri in curând. Remășitile lui au fost 

aduse pe ascuns in Atena. | 

După moartea lui "Temistocle şi a lui Aristide, Cimone remase 

“cel intăiu om în Atena. Superior lui Temistocle în cultură : egal lui 

Aristide in onestitate, Cimone i intrecea pe amândoi prin blândeta 

purtărei sale **). Era foarte bun general. De la 470 comandase 

  

=)  Serisoarea cătră Artaxerze. «Numele meu este Temistocle. 
Vin la tine, după ce am făcui mai mult rău de cât ori care Greece 
casei tale, pe cât timp a trebuit să resping atacurile părintelui tău ; 
dar i am făcui şi mai mult bine, când noi n'am avut de ce neteme 
dar pe când el se afla in pericol la retragere. De aceia am drept la 
oare care recunoștință. Vin cu puterea de a te servi și mai mult, eu 
victima prieliniei mele pentru tine. Doresc să aştepţi un an pentru ca 
să'ţi pot comunica din viu graiu motivele venirei mele.» (Thucyd. 
3, 137). . 

%%) Egal lui Miltiade in curaj şi lui Temistocle in intelepciune, 

Cimone i intrecu pe amândoi prin dreptatea sa, cum spun toți. Fără 

a li fi inferior prin calitățile resboinice, din tinereța. sa și pe când incă
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flota Confederaţiunei şi câștigase mai multe victorii in contra Perşilor. 

Afabilitatea lui contribuise foarte mult la injshebarea Confederaţiunei ; 

patriotismul seu luminat | făcea să ţină la amiciţia cu Sparta. Politica 

lui se resuma in două cuvinte: «Pace intre ftaţi, luptă necontenită 

in contra Barbarilor.» El câștigase celebra. victorie de la Eurymedon, 

care se poate compara cu cele mai insemnate victorii din lupta pen. 

tru independență. Ca şi Temistocle, el era de ideie că viitorul strălu- 

cit al Atenei atîrnă de la supremaţia ei maritimă. EL uni Atena cu 

Pireul prin două rinduri de ziduri : şi prin aceasta făcu pe Atena un 

port de mare; dar era de părerea lui Aristide in ceia ce privia Con- 

federațiunea. Tractatele incheiate trebuiau respectate cu sfințenie ; A- 

tena nu trebuia să ajungă mare in dauna altor cetăţi şi prin injosirea. 

Spartei. Sparta era necesară Greciei pentru vitejia «a ; şi era necesară. 

Atenei ; pentru că frica de ea o putea impedica dela intreprinderi ne-- 

socotite. Era primitor de străini ; casa lui era o casă «hellenică» ; co- 

piilor. sei li dădu nume de Thessalos, Lacedaemonios și Eleios. Dar 

in acelaș timp el era un Atenian perfect. Era foarte darnic ; cheltuia 

nemărginitele sale bogății pentru lucrări de utilitate publică şi lasa po- 

porului fructele din frumoasele iui grădini. Pentru aceasta și ajunsese 

el idolul poporului. | 

Dar, pe fie-care zi, Atena mergea inainte. Victoriile in contra. 

Perşilor schimbau caracterul Confederaţiunei. 'Țeri nouă, ca Lycia și 

Pamiilia, intrau in ligă ; chiar unele din cetăţile aliate cereau schim- 

  

nu avea nici 0 esperienţă in arme, el iintrecea prin virtuțile sale civice. 

Era frumos la faţă, inalt de statură, cu păr frumos şi incretit, 
- pe care 1 ingrijia, foarte mult. Desgustaţi de "Temistocle şi incântati 

de blândeta și de simplicitatea moravurilor lui Cimone, concetătenii 
sei "] ridicară la, cele mai inalte onoruri și: dignități ale republicei... 

El se intoarse foarte bogat din 'espediţiunile sale, şi această bo- 
gătie, cucerită intrun chip onorabil de la duşmani, el.o cheltuia mai 
onorabil incă venind in ajutorul cetățenilor. EL lăsă pe toată lumea 
să culeagă fructe din livezile sale. Avea in tot d'a una pregătită o 
masă simplă, dar de ajuns pentru o mulțime de oaspeţi: toți saracii 
erau primiți la ea... Umbla tot d'a una insotit de doi sau trei servi- 
tori foarte bine imbrăcaţi. Când intâlniau vre un bătrân in sdrențe, el 
i da haina unuia din servitori. Aceştia purta cu ei multă monetă mă- 
runtă ; și când vedeau in piaţă vre un sarac care nu indrăznia să 
ceară, ei se apropiiau şi i puneau in mână câți-va bani, darcu multă 3 

discretiune. (Plut. Cimone).
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barea unor condițiuni din actul de constituire. Din momentul ce va- 

sele dușmanilor nu mai indrăzniau a apărea in marea lui Egeu, multe 

cetăți socotiau că e mai in folosul lora plăti o sumă de bani pe fie-care 

an, de cât a trimite contingentul datorit in oameni și vase. Vechia lo- 

nie se intorcea la deprinderile sale comerţiale *). Atena primi bucuros 

cererea lor. Ea "şi indeplinia datoria ce contractase : isgonia pe Barbari 

şi asigura liniştea (irecilor asiatici. Avea, prin urmare, dreptul să se 

arăte aspră cu acei aliați, cari nu'şi făceau datoria ; avea dreptul să con- 

strângă chiar cu armele pe cei cari se aratau greoi acum când tre- 

cuse primejdia. Locuitorii din Naxos fură bătuți, sterşi din numărul 

aliaților şi trecuţi în calitatea de supuși. Cu încetul se forma un Im- 

periu Atenian. | 

Pe de altă parte, se ridica in Atena 0 generaţiune nouă care nu 

se putea impăca cu caracterul prea conservator, după părerea sa, a 

constitațiunei lui Solone. Areopagul, d. e., avea mari drepturi ; popo- 

rul de jos nu trăgea toate foloasele pe care le merita. prin devota- 

mentul şi străduinţile sale; şi politica lui Cimone nu era la înălțimea. 

cerinților timpului. Poporul trebuia să capete toate drepturile şi Atena 

trebuia să ajungă mare, in ciuda și in contra Spartei ; pentru că era 

o nebunie a :se crede in prietinia acestei puteri. 

Nouele idei erau representate prin doi oameni insemnaţi : Efialte 

<om energic şi de caracter» cum i zicea Aristide şi Pericles, fiul lui 

Xantip invingătorul de la Mycale. Aceşiia incepură a lucra in contra 

lui Cimone. | 
Fi căutară să atragă pe popor în partea lor. Statul atenian se 

        

=) Aliaţii se mărginiau a plăti tacsele care li se _impuseră, Și 

nu mai dădeau contingentul in oameni și corăbii. Obosiţi de atâtea 

espediţiuni şi socotind resboiul nefolositor de când Barbarii se retrăse- 

seră şi nu mai veniau să i tulbure, ei nu aveau altă dorinlă de cât 

să'și cultive pământurile și să trăiască in linişte ! alți generali Atenieni. 

i eonstrângeau să. esecute tractatele : trăgeau inaintea tribunalelor pe 

cei cari nu ascultau, stăruiau să fie condemnaţi la amendă, și făceau 

uricioasă si nesuferită autoritatea republicei. Cimone urmă cu totul din 

contra : el nu întrebuința violenta in contra nici unui Grec; primia 

de la cei cari nu voiau să serviască, bani şi corăbii. deserte ; suferia 

ca indulciţi la repaos, ei să se ocupe în liniște de trebile lor, şi să 

se schimbe, din soldaţi buni ce erau, in plugari şi comercianți fri- 

coşi, prin lucsul şi neprevederea lor... În curind, şi fără să bage de 

samă, ei ajunseră tributari aliați. (Plat. Cimone). 

,
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înbogătia pe fie-care zi; serbările Atenei erau strălucite : la represen- - 

tările teatrale alerga lumea intreagă. Nu era drept ca cetățenii săraci 

să nu poată lua parte la âceste representațiuni, care erau o adevă- 

rată scoală pentru popor. 'Tesaurul public nu era al poporului ? Pen- 

iru ce să se strîngă bani in tesaurul public, când poporul avea multe 

nevoi ? Se propuse ca să se dea saracilor bani cu cari să "și plăteas- 

că locurile la representaţiile teatrale. Suma de doi oboli, admisă a se - 

da la serhătorile lui Dionysos, se dădu mai pe urmă şi la cele alte 

serbători. Prin aceasta se! inlesnia traiul poporului ; i se da ocasiunea 

a'şi desvolta tacultăţile sale intelectuale ; se obicinuia a admira frumo- 

sul ; și inbunătăţia moralul şi scapa de sub influința bogataşilor cari, 

ca Cimone, țineau masă intinsă pentru oamenii saraci. 

In timpul acesta, Cimone câștigase marea victorie de la Eury- 

medon ; plin de o incredere nemărginită el intră in Tracia; alungă 

pe Perşi din basenul Strymonelui și intemeiă aice mai multe colonii 

ateniene. După aceasta atăcă insula Thasos, care stăpânia minele de 

aur din Tracia. Asediul ţinu trei ani. Cu tot ajutorul promis de cătră 

Sparta, 'Lhasienii -fură supuşi şi obligați la un tribut anual. 

Pe când Atena era infuriată in contra Spartei pentru că promisese, 

ajutor Thasienilor, se intîmplă in Laconia o mare nenorocire. Din pricina 

unui cuiremur de pământ, pieriră 20,000 de oameni ; in Sparta remaseră 

numai şese case in picioare (464. Hiloţii erau gata să se revolte. Vă- 

- zind că regele Archidamos a luat măsuri evergice, ei au fugit in Me- 

senia ; sau unii cu remăşițile Mesenienilor, pururea gata de revoltă, 

și al treilea Reshoiu Mesenic incepu. Resboiul inu zece ani, sustinut 

cu multă bărbăţie de cătră resculați. O dată, ei au surprins şi ucis 

trei sute de Spartani. Acestia cerură ajutor de la Atena, Cimone sus- 

tinu să se trimită ajutorul cerut. «Să nu lăsăm pe Grecia șchioapă, 

zicea el; să nu lipsim pe Atena de un contra-pond necesar». Efialte 

combătu propunerea. «Ar ft o nebunie, strigă el, a se da ajutor Spar- 

ianilor. Ei nici odată n'au făcut nici un bine Atenei ; s'au purtat rău 

in timpul resboaielor Medice : au promis ajutor 'Thasienilor și tot pre- 

tind incă la heghemonie asupra lireciei intregi.» Cu toate aceste po- 

porul atenian decise a "și face datoria de aliat al Spartei. 4000 de o- 

pleți, sub comanda lui Cimone, au fost trimişi in ajutorul Spartanilor. 

Dar liind că asediul cetății lthome ţinea prea mult, magistrații Spar- 

lei incepură a se ingriji de armata ateniană. Cimone şi armata sa lu-
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ră congediați sub cuvânt că Sparta nu mai avea nevoie de ajuto- 

rul lor. 
ZI 

$. 3. Neinţelegeri lănuntrice. 

Infrângerea Perşilor de cătră Greci a avut drept consequență res- 

coala Egiptului. In 460 Egiptenii se revoltară sub Inaros şi cerură a- 

jutorul Atenienilor. Cimone fu trimis in fruntea unei flote de două sute 

de vase. Atenienii debarcară in Egipt ; bătură armata Perşilor și o siliră 

să se inchidă in Memiis, unde o incunjură de aproape. Vra să zică, 

imperiul persan era sdruncinat pănă în temeliile sale de mâna indrăs- 

neață a Atenienilor. | 

“Dar cu cât Atena se inălța mai tare, cu atâta creştea gelosia 

Spartei. Această cetate pândia ocasiunea a se arunca asupra glori- - 

oasei cetăţi. Atena era nevoită să continuje luptele cu Perşii ; să lină 

ordinea in marea lui Egeu şi, in acelasi timp, să iea măsuri în contra 

Spartei. Pentru aceasta, ea avea datorie să stringă mai tare legăturile 

“ce o uniau cu Confederațiunea. Pe nesimţite se forma un imperiu a- 

tenian. Flota aliată se transformă. in flotă ateniană. Dieta de la Delos 

esista numai cu numele : Atenienii se ințelegeau cu statele mai prinei- 

pale in cestiunile mai grave şi le comunicau, numai de “formă, celor 

alți aliaţi. De pe timpul lui Aristide, fusese vorba a. se transfera ka, A- 

tena tesaurul comun de la Delos. Dar Atenienii sau temut să nu ne- 

mulțemiască pe aliati ; pentru că sar fi nimicit şi cea de pe urmă. apa- 

rentă de egalitate şi subsidiile ar fi putut fi. considerate ca un tribut. 

Acuma insăşi aliații cer această transferare. Insula Samos, în numele 

aliaților, făcu această propunere. Erau motive puternice. Peloponesiacii 

pândiau tesaurul din Delos, şi ar fi trebuit o. flotă intreagă numai 

pentru paza lui. În 454 tesaurul transferat din Delos se urca la suma 

de 1800 de talanii. 
„ 

Sparta care pierduse heghemonia în Grecia, era ameninţată a "și 

o pierde şi in Pelopones. Argosul se intărise şi atrăsese în partea sa 

pe Legea şi pe Mantinea. Intreaga Arcadie se ridicase in contra Spar- 

tei: şi ar fi scapat de jugul spartan dacă ar fi fost unită. In Elida se 

introdusese guvernământul democratie in dauna aristocrației, amică 

Spartanilor. Achaia era de multă vreme anti-spartană. Și Sparta nu 

putea face nimie ; fiind că i erau mânile legate prin marele cutremur
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de pământ şi prin revolta Meseniei. Dar statele din nordul Pelopone- 
Sului erau dușmane Atenei. Corintul se aliă cu Egina in contra Me- 
garei, care de și dorică, era legată cu Atena prin legături comerțiăle. O 
flotă ateniană plecă in contra Eginei care fu cuprinsă după un asediu 
de nouă luni. Ca să scape pe aliata lor, Corintienii porniră in contra Me- 
garei ; dar Atenienii nu luară nici un om din armatele din Egipt şi 
Egina. Corintienii fură bătuţi de o armată alcătuită din bătrâni şi din 
tinerii, cari remăseseră in cetate. Succesele Atenienilor incurajară - pe 
Focizi. Aceştia atacară Dorida de lângă Parnas. Atunci Spartanii ridi- 
cară o armată puternică ; siliră pe Focizi să dea inapoi cuceririle lor 
și, fiind că Atenienii li inchiseseră istmul de Corint, ei se aşezară la 
Tanagra, in Beoţia. 'Tebanii se uniră cu ei. Atenienii ridicară o ar- 
mată puternică ; dar fură. bătuţi. Mulţemiţi că și au restabilit presti- 
giul armelor lor in (irecia Centrală, Spartanii se retraseră, Atunci Te- 
banii fură invinşi ; cetățile din Beoţia se uniră cu Atena ; Locrii 0O- 
puntici de asemenea ; aşa că influința Atenei ajunse puternică pănă 
la Termopile. In acest timp Pericles bătea Sicyona ; prăda Acarnania 
și silia pe cetățile Acheie să intre in Confederaţiunea ateniană. 

Dar trupele din Egipt sunt nimicite de cătră Perşi. Chiar Peri- 
cles doria pacea cu Sparta. Pentru aceasta el se impăcă cu Cimone.. 
Dar Spartanii refusară .a incheia o pace pe timp indelungat ; ci numai 

„pe cinci ani. După aceasta Cimone plecă in contra Perșilor, in 449, 
cu două sute de vase. EI cuprinse Citium din Cipru, dar muri aice 
in urma unei rane. Flota care i aducea in Atena remășițile lui bătu 
de două on pe Perşi, pe uscat şi pe- marea, la Salamina din Cipru, 
In urma acestor victorii s'au sfirşit Resboaiele Medice. Nu ştim posi- 
tiv dacă s'a incheiat un tractat formal de pace ; dar sigur este că de 
acum inainte: Atenienii nu vor mai tulbura pe Marele Rege și nu 
vor mai ajuta pe Egipteni ; iar regele renunța la stăpânirea cetăților 
greceşti de pe termul Asiei, și recunoștea marea lui Egeu ca o mare 
grecească ; pentru că se lega a nu trimite nici un vas de resboiu din 
colo de coastele Lyciei şi de intrarea Bosforului 'Tracic. 

Avea, dreptate Atena să se grăbiască a se impăca cu Perșii ; pen- îru că lupte nouă se anunțau in Grecia. Q armată ateniană fu bătută 
la Coronea ; Eubea se revoltă ; Megara masacră garnisoana ateniană; și, în 446, Spartanii invadară in Attica, Pericles cumpără pe coman- 
dantul spartan, şi acesta se intoarse fără nici un resultat, Pentru a-
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ceasta regele Plistoanax fu condemnat la o amendă pe care nu o pu- 
tu plăti. EI 'și pierdu drepturile cetățenești. In anul următor se incheiă 
cu Sparta o pace pe trei zeci de ani; Atena făcea oare care conce- : 
siuni pe uscat; dar Sparta i recunoștea imperiul mărei. 

$. 4. Pericles 

La anul 449 ircetară luptele cu Perșii și in 431 are să isbuc- 
niască, teribilul resboiu civil, care s'a numit Resboiul Peloponesiac. 
Atena prin” urmare, și intreaga Grecie, a avut numai opt-spre-zece ani 
de o linişte complectă. Aceşti ani au fost bine intrebuinţaţi pentru 
(«recia şi pentru omenirea intreagă. Aceasta e una din epocele, rari din 
nefericire, in istoria omenirei, in care apar de odată o sumă de genii 
in toate ramurile activităţii omenești. Lumea, grecească fiind mișcată 
adânc prin Resboaiele Medice ; la lupta naţională contribuind cu o -e- 
gală ardoare -toate clasele din societate, şi toate sufletele grece : băr- 
bati, femei și copii ; din această puternică incordare a resultat o ge- 
nerațiune vie, ardentă, plină de spirit şi de o inteligenţă ne mai auzită. 
Filosofi, poeți, istorici, artişti geniali, se ivese de odată pe scena îs- 
torică a lumei şi produc nenumărate capo-d'opere, fala neamului ome- 
nese pănă in ziua de astăzi. 'Toti acești barbaţi mari se grupează in 
jurul celui mai mare dintre ei, Perieles, şi posteritatea recunoscătoare 
a dat acestei epoce numele de Secolul lu; Pericles. 

EI era fiul lui Xantip, invingătorul de la Mycal, om cult, amice 

al poetului Anacreon. Mama sa era soră cu Megacles, nepot al mare- 

lui Clisthene. Pericles moştenia de la familia sa obicinuinţa de a con- 

sidera binele public ca cea intăi datorie a unui om. Această familie 

era in legături de prietinie cu toată lumea hellenică ; avea cunoștinți 

precise asupra lumei esterne și era in siare a ințelege toate progre- 
sele realisate in artă şi ştiinţă. 

Pericles luase in. căsătorie pe o rudă a sa, de la care avu doi 

copii ; dar n'a fost fericit in căsătorie. Soţia sa, deprinsă cu lucsul și 

cu moliciunea, nu se impaca cu natura austeră a soțului seu. Ei se 

despărțiră. Atunci Pericles aduse in casă pe celebra Aspasia, din Mi- 

let. Această femeie intrunia toate calitățile. Era. foarte lrumoasă : a- 
vea mult spirit și cunoștinţi nemărginiie. Ea putea să discute. politică, 

” filosofie, artă. Cei mai gravi barbați, intre cari filosoful Socrate, se



ingrămădiau ca să o asculte. Pericles n'a putut'o lua in căsătorie 

pentru că ea nu era Ateniană, şi legea nu putea recunoaşte căsătoria 

cu o străină ; dar numai moartea a putut sfarma legăturile dintre ei. 

Traiul cu Aspasia a făcut mare bine lui Pericles. El găsia liniştea in 

casă ; era in curent cu tot ce se petrecea prin cetate; ştiia ceia ce 

se. făcea in depărtare ; pentru că saloanele Aspasiei erau deschise lu- 

mei intregi. Nici calomnia nu sa putut atinge de această femeie su- 

perioară. | - . 

«Viu, energic, fecund in idei ca Temistocle, dar mult mai con- 

centrat și cumpănit in toată ființa sa, el avea o dorință neobosită de 

a 'şi cultiva spiritul, şi se indreptă cu admiraţie spre acea minunată. 

cultură ionică care era aurora unei lumi nouă. El studiă musica cu 

Damon ; era auditorul cel mai neobosit a lui Zenon şi Anaxagora și 

mai pe urmă, a lui Ptotagora, şi a fost in toată viaţa sa un filosof 

care 'şi întrebuința superioritatea sa intelectuală pentru a domina pe 

concetățenii sei și a guverna republica. (Se, cunoştea că e obicinuit a 

trăi in mijlocul cugetărilor inalte ; simția cineva_un respect fără de 

voie inaintea acestei gravităţi solemne, care pătrunde Toată iința lui ; 

inaintea acestei fermităti neclătite ; inaintea acelei personalităţi ise. 

Se obicinuise Pericles a desprețui micele interese ; a se desbraca 

de o mulțime de prejudiţii, câştigând astfel, pe lîngă libertatea spiritu- 

lui, puterea de a comanda celor alți oameni. cel mai iute dintre 

oameni, era in afară : liniştit, rece, tot d'auna acelazi: 

te, eloquența lui era fructul culturei filosofice, espresia imediă 

nei inteligenți superioare. El desarma ori ce resistență» 5. p_ 

          

    

   
  

*)  Pericles, puternic prin dignitatea sa personală, prin inte- 
lepciunea sfaturilor sale, şi cunoscut de cătră toţi că. nu poate fi co- 
rupt prin bani, ţinea in frîu pe mulţime numai prin puterea cugetărei sale. 
EL o conducea, şi nu multimea "] conducea pe el; pentru că nu avea 
nevoie să spună numai lucruri plăcute poporului ; pentru că nu și 
câștigase autoritatea prin mijloace nelegitime. EI ştiia, conservându-și 
dignitatea, să contrazică voința poporului și să infrunte mânia lui. 
Când vedea pe Atenieni că se lasă fără vreme spre o indrăznială a- 
rogantă, el li modera avântul prin discursurile sale, şi i umplea de 
groază ; de cădeau fără nici un temeiu şi se cuprindeau de frică, eli 
ridica din descurajare, și reinsufleția. indrăzniala lor. Cu numele, era 
un guvernământ popular ; de fapt, era un cap, şi toți ascultau de cel 

dintăiu dintre cetățeni. (Thueyd. II, 65).
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Pericles a intimpinat multe piedici la inceputul carierei sale. Nu 
umbla după popularitate ca Cimone; se deosebia prea mult de po- 
por ; gravitatea lui era considerată, ca o mândrie ; reserva lui ca 0 
ambiţiune fără margine. Ş'apoi era din cea mai aristocratică familie . 
semăna, cu Pisistrate şi toți se temeau ca el să nu aspire la tiranie.- 
De aceia multă vreme Pericles s'a ţinut la o parte, căutând numai 
să 'şi indepliniască datoria de cetățan, 

Şi cu toate aceste, Pericles era democrat din convingere ; pen- 
tru că Atena, stat mic, avea nevoie de energia şi capacitatea tuturor 
locuitorilor sei *). Dar el era incredințai că masa populară nu se 
poate guverna singură ; că poporul avea nevoie a fi povăţuit **%). Nu 
mai putea fi vorba de aristocrație. Nobilimea nu mai esista ca corp 
politic. Poporul trebuia să fie povăţuit de oameni eminenți cari prin 

o cultură aleasă s'au ridicat mai pre sus de egoism și de prejudiţii ; 

  

*). Principiul fundamental al guvernământului democratic e liber- 
tatea ; căci se zice că acesta e singurul fel de guvernare in care ce- 
tătenii se bucură de libertate: libertatea, se zice, e ţinta la care aspi- : 
ră ori ce democraţie. Dar unul din caracterele esenţiale ale libertăţii, 
e ea cetățenii să se supună şi să comande pe rând : căci dreptul sau 
justiția, intrun stat popular, consistă in a observa egalitatea in număr 
și nu aceia care se regulează după merit. După această ideiă de ceia 
ce este drept, trebuie numai de cât ca suveranitatea. să stea in masa 
poporului, şi ca ceia ce el a decretat să fie socotit ca dreptul prin 
escelinţă; pentru că se pretinde că toţi cetăţenii au drepturi egale. De 
aici resultă că în democraţii săracii au mai multă autoritate de cât 
bogaţii, pentru că ei sunt cei mai mulți și pentru că decretele lor au 
putere de lege. (Aristot. Poht. VII, 1). 

**) In guvernele democratice in care domneşte legea nu sunt 
demagogi, ci cetăţenii cei mai de frunte sunt in fruntea trebilor; dar 
indată ce legea şi a pierdut suveranitatea, atunci se ridică o mulțime 
de demagogi. Atunci poporul e un fel de monarh cu o miiă de capete; 
e suveran, nu individual, ci ea corp.... Demagogul şi linguşitorul e tot 
una, se confundă. Lingușitorii și demagogii au o influinţă foarte mare, 
unia asupra tiranilor, alții asupra popoarelor. Ei sunt pricina că au- 
toritatea suverană e in hotăririle poporului, și nu in lege, pentru că 
se ingrijesc ca totul să fie adus inaintea poporului ; de aici resultă că 
ei ajung puternici, pentru că poporul e stăpân pe toate; iar ei sunt 
stăpâni peste opinia mulțimei, care nu ascultă de cât numai de „ei. 
Afară de aceasta, cei cari au de făcut vre o imputare magistratilor 
pretind că numai poporul are dreptul de a decide; acesta consimte 
bucuros ca să 'se facă apel la autoritatea sa, şi de aci resultă disoluția 
tutulor magistraturilor. (Aristot. Polit. VI, 4). 

10
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cari au ajuns oameni de incredere ai poporului, prin superioritatea 
judecății şi a cuvintului. Conducătorul poporului trebuia să domine- 
ze asupra masei populare ; să i dea direcţiunea şi să 1 lumineze ; 
pentru ca poporui să poată avea o apreciare sănătoasă in politică, - 
Poporul luminat trebuia să iea parte la toate trebile publice. 
„Dar acest popor trebuia să aibă mijloace de traiu. Un stat bine 

organisat are nevoie de pace, și nu poate fi pace statornică acolo un- 
de o parte din popor e ţinută afară de drepturile politice, sau' unde 
nu are putinţa a le esercita cu demnitate. Toţi cetățenii trebuiau să aibă 
timp a se ocupa cu trebile publice. Pericles credea că trebuiesc incurajate 
ramurile de industrie care imbogăţiau pe popor ; că trebuie ca statul să 
se ingrijiască ca lucrurile de prima necesitate să fie ieftine. Poporul 
trebuia plătit pentru timpul ce 'şi consacra in serviciul statului. 

Puternice prin inteligență, el era şi mai puternic prin probitatea 
sa. Nu avea timp să 'şi administreze averea. Era foarte econom. Casa 
lui era mai pre jos de cât a multor familii din Atena. El era con- 
vins că omul politic trebuia să fie prob si foarte neinteresat ; a des- 
prețuit ori ce mijloc de a face avere, chiar şi intr'un chip onorabil. 
«Nu numai mânile dar și ochii unui general trebuie să fie intrânaţi» 
zicea el poetului Sofocle. Se feria de petreceri sgomotoase ; refusa ori 
ce invitațiune la ospețe ori la serbări. Nu ”] vedeau afară din casă 
de cât numai pe drumul care ducea la Consiliu.sau la piaţa - publică. 

Nu vorbia in public de cât numai când era mare nevoie; avea groa- 
ză de cuvintele de prisos. Când se suia la tribună se ruga lui Zeus 
ca să nu i permită a zice nici un cuvint nefolositor : dar frasele lui 
concise se sapau adânc in mintea auditorilor. Nu i plăcea să vorbiască 
numai de cât cum i plăcea poporului. Nu se feria a blama pe popor 
şi ai spune adevăruri crude. Căuta pururea să convingă pe Atenieni 
că fericirea individului nu se: poate inţelege independent de prosperita- 
tea tutulor; desvolta intr'un chip limpede planurile sale politice. Prin- 
cipiile lui erau așa de simple că toată lumea le putea intelege. Din 
nenorocire nu avem mai nimic din discursurile lui, pentru că nu ştim 
sigur intru cât istoricul Thucydide le a reprodus esact. Ştim atâta că 
celebrul istoric face deosebire intre discursurile pe care le pune in car- 
tea sa. Pentru unele zice: «<a zis aceste cuvinte»; iar pentru altele : 
«cam in așa chip s'a esprimat». Au remas de la Pericles nunai unele 
cuvinte care erau in memoria tutulor: «Ei sunt nemuritori, zicea el
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intr'o zi, vorbind despre resboinicii morţi pentru patrie, nemuritori ca. 

şi zeii ; pentru că după ce semn cunoaștem noi pe zei? Nu i vedem; 

numai omagiile care i onoră, numai ele nii arată ! 'Tot aşa cunoaştem 

noi pe cei cari au'căzut pentru salvarea comună» *). 

După moartea, lui Cimione şi după: ce a. scapat prin ostracism de 

capul partidei aristocratice, Tucydide, Pericles remase a tot puternic. 

De acum are şi timpul şi libertatea de a lucra in lăuntru, ca şi in 

afară ; putea să'și pună planurile in lucrare. 

Ş. 5. Pericles Strateg. 

Atena era sătulă de neințelegerile lăuntrice, de rivalitățile perso- 

nale, care ţineau de patru-zeci de ani. Calitățile personale a lui Pe- 

  

=) Din un discurs a lui Pericles.. «.... Constituțiunea după care 
ne guvernăm nu are nimic de invidiat altor popoare ; ea li servește 
drept model şi nu le imitează. A primii nume de democraţie, pentru 
că scopul ei este folosul celui mai mare humăr şi nu al unei minorități. 

„Pentru trebile. private toți sunt egali inaintea legei ; dar consideraţi- 
unea se acordă numai acelor cari se disting prin talent. Meritul per- 
sonal; mai mult de cât deosebirile sociale, deschide calea onorurilor. 
Nici un cetățan capabil de a servi patria nu e impedicat prin sără- 

cie sau prin obscuritatea condițiunei sale. 

Liberi in viața noastră publică, noi nu serutăm cu o curiositate 
prepuielnică purtarea particulară a concetățenilor noștri ; noi nu i bla- 
măm. pentru că caută oare care plăcere; noi nu avem pentru ei acele pri- 
viri desaprobătoare care jignesc, când nu lovesc. 

Cu toată această toleranță in viața zilnică, noi ştim să respec- 
tăm ceia ce priveşte ordinea publică ; noi suntem plini de supunere 

cătră autoritățile stabilite, ca şi cătră legi, mai eu samă, laţă cu ace- 

le care au drept obiect protecţia celor slabi... 

Cetatea noastră nu e inchisă pentru nime ; la noi nu - sunt legi 

care să goniască pe străini de la un studiu sau de la un spectacol de 

care ar putea profita duşmanii noştri. Și aceasta; pentru că, in oara 

primejdiei, noi nu ne basăm atâta pe preparative, pe stratageme pre- 

meditate, pe cât pe curajul nostru natural... 

Dar nu sunt numai aceste titlurile noastre de glorie. Noi esce- 

lăm in a impăca gustul eleganței cu simplicitatea, cultura spiritului cu 

energia. Noi ne servim de bogăţiile noastre, nu pentru a străluci; ci 

pentru a lucra. La noi nu e o rușine a fi cineva sărac; ei dea nu 

face nimic pentru a scapa de sărăcie... 

In resumat, indrăznese a o spune, Atena, luată in totalitatea sa 

e scoala Greciei.» (Thucyd. Il, 37 şi următ.). 
S
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ricles și dorința Atenei de a avea linişte in lăuntru, atitudine fermă 

şi constantă in afară, au făcut ca Pericles să guverneze in realitate 

statul în timp de cinci-spre-zece ani. 

Era greu de guvernat o cetate ca Atena. In general Democraţia 

nu prea ascultă de un om ; toţi voiesc să controleze; nu prea este 

respeci pentru magistrați. Toate magistraturile se dădeau prin sorți 

și sorțul de multe ori făcuse să ajungă la. funcțiunile inalte oameni 

_cari nu meritau. Archontatul mai păstrase oare care vază; dar era - 

mai mult un post de onoare, fără influință politică. Adevărata putere 

era in mânile Oratorilor. Noroc că ințeleptul popor atenian ințelesese 

că sorții nu pot da capacitatea şi că pentru unele funcțiuni se cerea o 

pregătire şi o aptitudine specială. Pentru aceasta se inființase de mult, 

poate de pe timpul lui Clisthene, o funcţiune specială, Strategii, cea 

intăi desmembrare a Archontatului. Cei zece strategi erau aleşi de că- 

tră popor și nu traşi la sorți; altă deosebire intre ei și cei alți ma; 

gistrați era că aceiași persoană putea fi ales strateg mai mulți ani de 

arândul. Ei aveau la inceput numai competintă militară, dar cu timpul 

au ajuns să concentreze foarte mari puteri in mâna lor. Ei eomandau 

armatele ; numiau și supraveghiau pe trierarchi ; dirigeau relațiunile 

esterne ; primiau propunerile ambasadorilor și pregătiau cestiunile ca- 

“re aveau a fi supuse deliberațiunei Adunărei poporului. Fiind că ei e- 
rau datori să privighieze asupra siguranței statului, Strategii aveau 

dreptul să interzică şi să amâne Adunarea, dacă vedeau că poate re- 
sulta o prime) jdie pentru stat. - 

Cinci-spre-zece ani Pericles a fost ales strateg. In această calita- 

te el a propus cele mai importante legi şi a fost preşedintele efectiv 
al republicei ateniene. El a fost ales mai in tot d'auna in deoșebitele 

comisiuni speciale care aduceau intru indeplinire hotărârile poporului. 

Ca membru al acestor comisiuni, el a putut să complecteze materialul 

de resboiu ; să consolideze opera de. apărare naţională : să organise- 

ze serbătorile cetăţii: să intrumusețeze cetatea cu edificii mărețe, fă- 

când să prospere in acelaşi timp finanțele republicei. 
= Investit cu atâtea puteri, Pericles păși serios la lucru. 

|. Pericles luă măsuri pentru intărirea Atenei. Se ştiia că Sparta 
nu a renunțat la pretențiunea de heghemonie şi că pândeşte ocasiu- 
nea de a relua rolul de căpitenie ce '] avusese odinioară. O luptă cu 
Sparta era sigură. "Trebuia dar să se iea măsuri, in timp de pace,



112 

pentru ca. Atena să 'și concentreze şi să 'și organiseze puterile sale. 

Nu era vorba de intinderea Imperiului Atenian. Cuceriri continentale 

ar fi ridicat pe toată Grecia in contra Atenei; lupte necontenite “cu 

Perşii, cum era programa lui Cimone, ar fi slăbit pe stat fără nici 

un folos ; cucerirea, Africei, Italiei și Siciliei, cum visau tinerii entusi=- 

aşii, ar fi fost dăunătoare pentru Atena; pentru că atunci ar fi trebuit 

să se prefacă intr'un stat militar, ocupat numai cu cuceririle şi cu 

păstrarea cuceririlor. Atena să nu provoace, dar nici să cedeze: mo- 

derațiune şi forță, iată programa esterioară a lui Pericles. El grăbi 

ca să se termine Murii cei Lungi, cari legau Atena cu Pireul. Archi- 

pelagul fiind domeniul Atenei, nici un vas străin nu avea voie a intra 

in el. Pericles intemeie pretutindine staţiuni navale ; o flotă de şese- 

zeci de trireme făcea, tot dauna poliția mărei ; corăbiile de resboiu in 

număr de 300 erau pururea gata a pleca la cel-intăiu semnal, pu- 

tând transporta 60,000 de oameni. Consiliul celor Cinci Sute era res- 

ponsabil de intretinerea flotei şi a arsenalului. 

Pericles era de ideie ca aliaţii să nu fie impilați ; in această pri- 

vire el căuta, să modereze pretențiunile esagerate ale poporului ateni- 

an. Dar Atena trebuia să esercite cu energie comanda asupra aliați- 

lor. Ori ce slăbiciune ar fi fost o tradare, fără nici un folos pentru 

insulari. Atena nu a cucerit insulele, ele s'au dat Atenei ; atunci dar 

trebuia să se supună, fără murmur, acestei cetăți care asigura inde- 

pendenţa lor şi ridica așa de sus numele (recilor. 

'Pesaurul aliaţilor se strămutase la Atena. Ea nu era datoare să 

dea socoteală de intrebuințarea banilor; pentru că 'şi indeplinia cu 

sfinţenie datoriile impuse prin tractate: Cetățile şi mările greceşti erau 

libere. Insă politica, Atenei varia după deosebitele cetăţi şi insule care 

făceau parte din Contfederațiune. Insulele, cetăţile din Ionia, erau foar- 

te mulțemite de soarta lor; nici n'ar fi avut ce face cu independența. 

Dar insulele mari erau tractate deosebit. Ele 'şi pastrară constituțiu- 

nea lor; avură dreptul să iea parte la discuţiuni ; aveau putere de a 

declara resboiu şi face pace. Atena insă era datoare să pedepsiască 

tără milă pe cei cari căutau a face defecţiune. Aşa sa intimplat cu 

" Samosul. Erau aici lupte intre democraţie şi aristocrație. Aristocraţii 

basându-se pe ajutorul Perşilor, se desfăcură din ligă. Pericles plecă 

in fruntea unei armate puternice şi după nouă luni de asediu, in ca- 

re s'au cheltuit peste şepte milioane lei, cetatea fu cuprinsă. Ziduaa
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ei au fost rase. Ea plăti. cheltuelile de resboiu; 'şi modifică constitu- 

ţia și renunță la independență. De atunci numai Lesbos şi Chios au 

remas autonome in confederație. Liga se transformă intrun Imperiu 

Atenian, a căruia cohesiune e menţinută prin un regim riguros. 

Acest intins Imperiu se impărția in patru mari districte: Helles- 

pontul, “Tracia, lonia şi Caria. Aliaţii. erau supuşi la contribuţiuni re- 

-gulate, care variau după importanţa şi bogăția deosebitelor cetăţi. In 

genere cetăţile mai indepărtate plătiau mai puțin. Nu trebuia să se 

plângă că li e mai greu de cât sub Perși. Aşa d.e. Miletul inpreu- 

nă cu alte cetăţi, plătea numai zece talanţi pe an; Efesul șepte Şi 

jumătate. Cetățile care veniau mai sub mâna Atenienilor erau mai greu 

impuse. Eubea d. e. plăteşte trei-zeci şi trei de talanţi;, Andros, cinci- 

spre-zece. Cetățile din 'Tracia erau menajate. Cifra totală a contribu- 

ţiilor variia ; dar putem admite ca termin de mijloc, suma de 600 

de talanţi pe an. Une ori s'au ridicat și la 1000. Fiind că nu se chel- 

tuia cu flota şi cu armata intreaga sumă, restul constituia Tesavrul 

de Stut. . 

Pe lingă coniribuţiunile federale, multe cetăţi erau datoare 5ă 

dea o parte din pământurile lor la cetățeni Atenieni, cari se așezau 

acolo sub nume de Cleruchi, de la cleros, bucată de pământ care se 

da afară din Attica. Cleruchii erau așezați in unele cetăţi cucerite, 

cum au fost la: Chaleis in Eubea, Eion, Seyros, Eretria, Samos, ete. 

Altă dată se asezau cleruchii in puterea unui tractat incheiat, cu ce- 

tatea care i primia, cum s'a făcut la Lemnos, pe coastele Traciei, la 

Andros, Naxos, ete. Acești cleruchi remâneau cetățeni atenieni; erau 

inscrişi in triburile ateniene ; făceau parte din armata de pe uscat şi 

de pe marea ; representau in departare interesele mamei patrie. Astfel 

o mulţime de cetățeni saraci deveniau proprietari, fără a se micşura. 

forțele active ale patriei. Au resultat, negreșit, mari supărări pentru 

vechii locuitori ; dar, cât a trăit Pericles, Atena a tost moderată. 

Dar el mergea mai departe. El voia ca Atena să se pună in 

fruntea unei mişcări de colonisare, mult mai intinsă. Locuitorii din 

Sybaris din Italia cerură ajutorul Atenei ca să 'şi reintemeieze cetatea 

lor dărimată. In 446, coloni atenieni plecară in Italia şi fundară ceta- 

tea 'Thurii, care a fost de la inceput o cetate hellenică, pentru că sa 

intemeiat, de cătră locuitori veniţi din toate părţile locuite de cătră 
Greci. Noua colonie incheie tractate de alianță cu cetățile de prin
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prejur şi ajunse patria a o mulţime de barbaţi ilustri ca Lysias. Pro- 
tagoras, Herodote, care e şi fundatorul coloniei şi a locuit câtva timp 

in ea. Amfipolis, pe Strymone, a fost de asemine una din coloniile in- 

temeiate atunci. | 

Astfei se intemeie un Imperiu puternic care avea ca centru pe 

Atena şi ca temelie pe cetăţenii atenieni, cari prin bravura lor erau 

cei intăi soldaţi ai Confederaţiei. 

Dar aceasta nu era de ajuns. De când Atena ajunsese o putere 

maritimă, Statul trebuia să aibă mulţi bani. 

Veniturile statului se alcătuiau din : a) Proprietăţi publice ;- b) 

Accise ; c) Posesiuni in țerile supuse: d) Vămi; e) Dările plătite de 

cătră Meteci ; f) Cheltuelile de judecată și amendele ; g)-Contribuţiu- 

nile indirecte. Aceste. venituri erau de ajuns, şi statul nu avea nevoie 

să impună alte dări; pentru că, averile cetățenilor fiind considerate 

ca ale statului, cetatea apela la ei ori de câte ori avea vreo nevoie. 

Atunci cetăţenii bogaţi erau supuşi la Liturgii. Bogaţii erau datori 

să eserciteze și să intrețină corurile pentru representaţiile dramatice 

şi musicale ; ei pregătiau jocurile şi erau insărcinaţi cu trimiterea de 

Theorii la sanctuare ; ei dădeau cetățenilor banchetele obicinuite la 

solemnităţi. Cetăţenii bogaţi (Trierarchii) erau obligaţi să intrețină în 

bună stare corăbiile republicei ; să inroleze oamenii necesari și să fa- 

“că toate cheltuelile necesare. Statul aştepta totul de la patriotismul 

cetăţenilor şi cât timp patriotismul a fost puternic, ceiatea a fost 

scutită de multe cheltueli. Bogaţii se sacrificau pentru stat ; mulţi se 

ruinau ; dar în schimb câştigau onoare şi influință. 

Pericles a inţeles că banii erau foarte puternici. El nu voia ca 

Atena să ajungă ca Sparta care, din pricină că era saracă, avea ne- 

voie de aliaţi, de preuţii de la Delfi și Olympia şi, la urmă, de Perşi.. 

Bravura nu era de ajuns ; pentru intreprinderi mari şi indelungate tre- 

buiau bani. El se ingriji foarte ca Tesaurul de Stat să sporiască pe fie- 

care an. Pe lingă aceasta, prisosul veniturilor publice se incredința 

zeitei Athene care "şi avea și ea tesaurul seu, alcătuit din arenzile pro- 

prietăţilor sacre, din obiecte preţioase, din ofrande. Aici s'au centrali- 

zat şi tesaurile celor alţi zei. Tesaurul divin era deosebit de al siatu- 

lui. Acesta se imprumuta la cas de nevoie, plătind dobândă. Reserva 

nu putea fi atacată de cât numai in imprejurări cu totul estraordinare. 

Administratorii acestor tesaure erau datori să dea socoteală de gesti-



115. 

unea lor. Hellenotamii, administratorii tesaurului federal, erau: şi ei 
datori să dea socoteală celor trei-zeci Logisti, un fel de Curte de Comp- 

turi. Atena era un stat model in ceia ce priveşte. comptabilitatea. 

Prin urmare Imperiul atenian era solid constituit şi avea bani. 
de ajuns pentru ori ce eventualitate. 

II. Pericles făcu mai multe reforme constituţionale care aveau de 
scop a mări puterea poporului. Ca in teate faptele sale, el procedă cu 
multă inţelepciune. EI luă mai intăi măsuri pentru asigurarea vieţii ma- 
teriale a cetățenilor ; pentru că drepturi politice fără inbunătățirea 

„Stărei sociale, le socotia el ca o adevărată ironie. Sub clima frumoa- 
să a Atticei şi cu selăvia *) care esista in lumea vechiă, reformele 
sociale erau foarte ușoare. El incurajă ramurile de industrie care in- 
bogățiau pe popor; ficsă soldă cetățenilor in campanie ; plăti o indem- 
nisare celor cari asistau la Adunările poporului sau funcționau ca ju- 
decători. A fost acusat Pericles pentru aceste reforme : dar adevărul 
este că numai prin mijlocul acesta cetăţenii din toate clasele societății 
au fost puşi in posițiune a se ocupa cu trebile publice; a avea ideie 
de organisarea şi procedarea judecătorească; a putea lua cuvintul in 
cestiunile importante. 

Prin Efialte şi alți prietini ai sei, el mărgini atribuţiunile Areapa- 
" gului. Această instituțiune eminaminte conservatoare, nu 'şi mai putea 
„pastra puterea cea mare, menţinută şi de cătră Solone. Prin urmare, - 
„in urma acestei reforme, toată puterea trecea, la popor. Dar se putea 
intimpla ca poporul să greşiască. Erau cestiuni grele juridice ; erau 
cestiuni importante politice ; poporul, chiar cel atenian, pu'ea să fie 
amăgit de cătră oratori. Legea, in adevăr, făcea respunzător pe cel 
care a făcut o propunere de relele consequințe ale propunerei sale, 
  

*) Popoarele care locuiese in ţerile reci și in diferite regiuni ale 
Europei sunt in genere pline de curagiu, dar sunt mai pe jos sub ra- 
portul inteligenței și a industriei. Pentru aceasta ele ştiu mai bine a 
'şi conserva libertatea; dar sunt incapabile a organisa un guvern, și 
nu pot cuceri ferile vecine. Popoarele din Asia sunt inteligente şi pro- 
prii pentru industrie; dar sunt lipsite de curagiu, şi pentru aceasta nu 
pot scapa de supunerea și de selăvia lor vecinică. Rasa Grecilor, 0- 
cupând eri intermediare, intruneşte amândouă caracterele acestea : ea 
e bravă şi inteligentă, De aceia şi trăieşte liberă, conservă cel mai 
bun fel de guvern, și ar putea chiar să supună toate naţiunile, dacă 
ar fi intrunită intr'un singur stat. (Aristot. Polit, IV, 6).
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dar puteau fi casuri in care această respundere nu putea. folosi intru 

nimic cetăţii ; pentru că reul s'a făcut. Pericles căută să ingrădiască 

intru cât-va puterea nemărginită a Adunărei poporului. 

“Pribunalul Hekastilor avu această misiune. 

Acest inalt tribunal se alcătuia din cetăţeni traşi la sorți dintre 

cele zece triburi. El era impărțit in zece secțiuni; fie-care secțiune 

cuprindea cinci sute de membri; un cetățean putea face parte din 

mai multe secțiuni. Une ori se intruniau două sau mai multe secţiuni ; 

altă dată lucrau toate la un loc. De multe ori deosebitele secțiuni erau 

presidate de cătră Strategi. Pe lângă competinţa judiciară, Heliastii 

aveau şi o mare importanță politică. Ei ratificau tractatele ; ficsau 

contribuţiile de impus confederaiilor ; esaminau legile votate de cătră 

Adunare ;. supraveghiau pe magistrați in esercițiul funețiunei lor ; a- 

cordau străinilor dreptul de cetăţenie şi aveau şi competință finantia- 

ră. Heliastii lucrau alt-fel de cât Adunarea poporului ; tinerii nu pu- 

teau fi membri ai acestui tribunal; şi membrii sei depuneau jurământ. 

Prin urmare toţi cetăţenii atenieni posed deplinătatea drepturi- 

lor. Dar trebuiau luate măsuri ca să nu se strecoare in Adunări străini 

fără. arepturi. Celor vechi nu li plăceau cetățile prea mari ; pentru că 

nu putea fi privighiere de ajuns. Se temeau să nu se introducă sân- 

ge străin, care ar putea aduce disoluțiunea, vechielor familii şi a cul- 

alui domestic, schimbarea moravurilor și a obiceiurilor. Pericies cre- 

dea tot astfel. Se ingrămădise în Atena o mulțime de străini, atrași 

de petreceri şi de ușurința de a face bani. Pe lângă aceasta titlul de 

cetățan aducea mari foloase. Pericles se hotări a pune in lucrare o 

lege veche, care considera ca cetățeni numai pe cei născuți din pă- 

rinţi atenieni. In timpul unei foamete, când s'a adus grâu din Egipt, 

s'a cercetat cari sunt adevăraţi cetățeni. Numai 14000 luară parte la 

distributiune ; aproape 5000 fură escluși. Dintre acestia, unia fură e- 

silaţi ; alţii remaseră in cetate ca Meteci. 

Străinii mai cu samă se ocupau cu industria ; iar pe marea, A- 

tenienii ajunseră aproape singurii mijlocitori intre deosebitele popoare. 

Pentru desvoltara comerțului maritim se luară mai multe măsuri in- 

țelepte ; pentru că prin aceasta se creştea. bogăția cetățenilor şi a ce- 

tăţii ; se micșura puterea nobililor, proprietari funciari in Attica, și se 

intindea supremaţia statului. Dar, în acelaș timp, se opri esportul ar- 

ticolelor de prima necesitate : grâu, lemne de construcţie ; se regu-
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lamentă importul grânelor, ficsându-se un macsimum ; se luară măsuri 
pentru inflorirea Pireului : aliaţii fură restrînși in comerţul lor, cel 
puțin pentru unele articole. Dar in acelaș timp, statul se îngriji ca, 
moneia să fie bună ; ca creditul să fie garantat prin legi ințelepte. 
Atena ajunse cel intăiu port din lume. 

„DL. Dar patriotul intelept, prietinul luminat al poporului, Ma- 
rele Pericles, mai are şi alte titluri de glorie. EI a chiemat de pretu- 
tindenea pe oamenii de valoare pentru a da o mare impulsiune stu- 
diilor ştiinţifice, literarie şi artistice. Intr'un timp când, comerțul lite- 
rar fiind foarte mărginit, relațiunile personale şi schimbul oral al i- 
deilor avea o mare importanță, Atena ţinu să ajungă o adevărată pa- 

-trie pentru oamenii superiori. Aice oamenii de știință găsiră un pu: 
blie atent, lacom de ştiinţă, gata a prinde totul. | 

a) Pisistrate, ca in multe altele, deschisese calea, cum am vă- 
zui. Inainte de Pericles veniseră barbați insemnaţi in Atena. Pherecyde 
din Xeros găsise numai aice putinţa de a scoate Istoria din nămolul 
de legende, care o intunecase. Mai inainte de el Cadmos din Milet, 
Acusilaos din Argos şi IJecateu scriseseră asupra anticităților patriei 
lor ; Charon. din Lampsac merse pe urmele lor, 

Lupta in contra Perşilor intrunind toate forțele Helladei, se putea. 
serie o Istorie a Grecilor. 

Cel intăiu istorie grecesc, vrednic de acest nume, a fost /He- 
rodote, Părintele Istoriei. Născut. in timpul Resboaielor Medice, el 'şi 
propuse să transmită posterităţii această mare dramă, care se desfă- 
șura sub ochii sei. Spirit luminat, de şi profund religios, scriitor plin 
de farmec, Herodote profită de imprejurarea că era născut in Hali- 
carnas, supus Perşilor, pentru a călători prin intinsul Imperiu persan. 
Voind să vorbiască despre Perşi, el vrea să cunoască toate popoarele 
din care este alcătuit. Observator atent, plin de o curiositate fără sa- 
mân, el vede totul ; se interesează de toate ; cercetează şi vrea să 
aibă o ideie limpede de tot ceia cea văzut. De o probitate ştiinţifică 
rară, el nu se fereşte a face deosebire intre ceia ce a văzut şi intre 

"ceia ce i s'a spus. Se intoarse din călătoriile sale cu un material e- 
norm de note şi observațiuni așa de preţioase, că descoperirile moder- 
ne nu fac de cât să confirme ceia ce a văzut el. Istoricul este in stare 
a ni face istoria Perşilor și a popoarelor supuse lor; a ni da un ta- 
blou complect despre acest intins imperiu. În acest chip procedează
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şi cu Grecii. EI călătoreşte :pe țermurile Pontului Euxin; visitează pe- 

ninsula balcanică, apoi se apucă de lucru şi după terminarea celor 

intăi cărţi, vine la Atena cătră 446. De aici-pleacă la Thurii și după 

câţi-va ani de şedere in noua cetate hellenică, el se intoarce la Atena, 

pentru a'şi termina opera sa. Grecii entusiasmaţi a dat celor nouă cărți 

din care se alcătuia istoria sa, numele celor nouă Muse, și posteritatea 

a confirmat părerea lor. Contimpuranul seu Hellanicos din „Lesbos a 

scris asupra ehronologiei grecești ; iar Ion din Chios şi Stesimbrotos 

sau ocupat cu istoria, contimpurană. 

Cu Atenianul Thucydide Istoria se ridică la dignitatea de ştiinţă. 

Esilat pe nedreptul din patria sa, in 424, el petrecu două-zeci de ani 

in proprietățile sale din Tracia. Ei intrebuinţă tot timpul şi averea sa 

scriind nemuritoarea sa operă asupra Resboiului Peloponesiac. EI era 

informat în fie-care zi de tot ceia ce se petrecea in deosebitele părti 

ale Greciei ; 'şi procura acte autentice ; medita adâne asupra eveni- 

mentelor care se petreceau sub. ochii sei şi, ca resultat, ni a lasat acea 

carte estra-ordinară «una din cele mai admirabile minuni ale cuge- 

tărei antice.» Cugetător adânc, scriitor admirabil, Thucidide străluceşte 

prin sobrietatea stilului seu. Nici nu are nevoie să ni descrie in detail 

persoanele de care se ocupă; de multe ori un singur cuvânt este de 

ajuns. Esilat din patria sa, el nu simte nici o amărăciune in contra 

democraţiei care Ta esilat. In unele deseripțiuni el se inalță pănă la 

sublim ; iar in discursurile, de care e plină opera sa, el are puterea 

de a ni face contimpuranii discuţiunilor infocate din Adunările cetă- 

ților grecești. Nu se mulţemește a povesti; cercetează causele și efectele. 

V/ b) Dintre toate direcțiunile urmate de cătră spiritul omenesc in 

cercetările sale, Pericles se aplecă mai mult spre Filosofie ; dar 6l se 

feri. de exlusivismul sectelor şi nu adoptă nici o sistemă particulară, 

«Rasa inteligentă şi ghibace a Grecilor nu s'a multemit mult timp cu 

fabulele poetice ale vechei mytologii; in ziua când s'a incercat să esplice 

'esistența si fenomenile lumei in alt chip de cât prin capriciul lui Zeus 

„si a altor zei, în acea zi sa născut filosofia. Thales, capul scoalei din 

Milet (600 a. Chr.), invătă că principiul primar al universului este apa 

şi că toate cele alte corpuri sunt numai niște schimbări ale apei. A- 

nazimandru şi Anaximene credeau că atmosfera e principiul primar al 

tutulor lucrurilor. Scoala din Elea, din Grecia Mare,a mers mai departe. 

Xenophane combătu cu energie vechia mytologie. «Este un I-zeu,
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scriia el, un D-zeu unic: acest Zeu e numai ochi, numai urechi, numai 
minte. Nemutabil și nemișcat, el nu are nevoie să circule la dreapta și la 
stânga pentru a'și esecuta voinţile, ci fără nici un necaz el guvernează 
toate lucrurile prin singura sa cugetare.» Parmenide desvolta aceiași 
doctrină. Din contra Heraclit din Efes declară că universul nu e o- 
pera nici a unui Zeu nici a unui om. El n'a inceput a fi și nici nu 
se va sfirși. Principiul seu e un foc vecinic viu şi vecinie transfor- 
mându-se,. 

Pylhagora născut la Samos (570) visită Fenicia, Egiptul, Babi- 
lona. El fundă mai pe urmă la Crotona un feliu de asociaţiune reli- 
gioasă, ai căreia membri trăiau in celibat, viețuiau in comun după o 
regulă severă, se abțineau de la ori ce nutriment animal și "şi petre- 
ceau viaţa in meditaţiune. Pythagora a fost cel mai mare matematic 
din timpul seu ; din punctul de vedere filosofie, el invăța că este un 
singur D-zeu ; că sufletul este nemuritor şi că trece din corp in corp 
după moarte, metempsychosa ; şi că esenţa lucrurilor sunt numerile 
și raporturile dintre ele. - 

Lmpedocle din Agrigent (cătră 450) ocifpă un loc intermediar 
intre scoala Eleatică şi cea Ionică ; el consideră etherul, aerul, pă- 
mântul și apa, ca fiind cele patru elemente primitive ale lumei şi es- 
plică originea ființilor prin evoluțiunea naturală. Dar mai admitea un 
principiu superior, Iubirea (afinitățile) a cărui agenţi sunt cele patru 
elemente. Ideile sale au fost imbrățișate și purificate de cătră Anaza- 
gora din Clazomena, care emigră in Atena spre 460 şi fu invățătorul 
şi prietinul lui Pericles. El admitea că sunt in-lume o mulţime inli- 
nită de elemente primitive a cărora sumă e pururea aceiaşi: nimic nu 
se pierde și nimic nu se crează. Mai pre sus de aceste elemente ma- 
teriale inerte şi neinteligente este un elemenţ superior, posedând, ca 
ale sale forța și inteligența, Nous. Democrite Gin Abdera zicea, ca și 
Anaxagora, că materia este compusă din o infinitate de molecule ne- 
divisibile numite atomi, puse in mișcare fatalminte şi nu prin inter- 
venirea Inteligenţei (Nous). Legea care guvernează cerul şi pământul 
e Necesitatea.» | | 

Eloquenţa inflori de asemine in epoca lui Perieles. Darul cu- 
vântului era o armă puternică in republicele greceşti, unde fie-care 
avea dreptul a vorbi in. cestiunile politice, a acusa şi a se apăra, și 
unde toate se făceau in urma unor discuțiuni indelungate. Numai prin
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popor putea cetălanul să ajungă ceva şi poporul trebuia convins. De 

aceia de timpuriu se aratară profesori de eloquenţă, Sofâștii. Mulţe- 

mită lor, dialectul attic ajunge limba literară, ințeleasă.. și serisă ma; 

de cătră toţi Grecii; in urma lucrărilor importante ale lor, limba gre- 

cească deveni mai gravă, mai virilă, mai puternică. Obiceiul de a. se 

publica discursurile făcu pe oratori să devină mai pretenţioşi față cu 

ei inseşi. Gorgios din Leontini, Protagoras din Abdera, Polus din A- 

grigent, au fost cei mai insemnaţi dintre sofişti. Mai pe urmă, obici- 

nuinţa de a vorbi frumos, a putea aduce argumente pentru causele 

drepte şi nedrepte, au causat multe rele statului atenian şi moravu- 

“zilor publice. 
Cu toate aceste nu se cade să uităm că Sofistica a inaugurat 

studiile de limbistică, esaminând teoria construcțiunilor gramaticale, 

formele cuvintelor ; stabilind o terminologie științifică. 

Medicina a fost multă vreme pe mâna preuților. In genere bolna-. 

vii erau conduşi in temple unde zeul Asclepios li arata in vis leacu- 

rile necesarie. Adevărat că preuţii vindecau după nenumăratele espe- 

rienţe făcute cu boale şi leacuri. Dar cu incetul, medicina incepu a 

deveni o ştiinţă omenească. În multe cetăţi se organisă un serviciu 

medical. Medicii incepură a avea elevi cari i ascultau și autorități 

care i plăteau. In viacul al V-lea erau in Grecia două șeoale rivale: 

Cea din Cnid şi cea din Cos. Din această de pe urmă ieşi /lippocrate 

(cătră 460). El admise esperiența ca basă a medicinei ; călători mult ; 

observă pretutindinea pe oameni și mediul ce i incunjura ; cercetă 

deosebitele monumente ridicate de cătră bolnavii vindecaţi şi scrise 

mai multe opere, intre care : Despre Aer, despre Ape şi despre Locuri. 

El ținea foarte mult la hygienă. El tu părintele literaturei medicale. 

Astronomia a fost de aseminea cultivată la Atena. Metone făcu 

mai multe lucrări importante, din care resultă reforma calendarului. 

Cu toate aceste se conservă tot anul cel vechiu, ca o instituţiune con- 

sacrată prin religiune. ” 

c)  Poesia lyrică 'şi avusese epoca de strălucire in viacul VII şi 

VI. Sub frumosul cer al loniei, in mijlocul bogăției şi a contactului 

cu lumea orientală, geniul grecesc se desvoltase şi esprimase in versuri 

sublime toate, afecțiunile sufletului omenesc. Terpandru din Lesbos ; 

Alceu şi Sapho mai pe urmă ; Alcman şi Anacreon au ridicat foarte 

sus acest gen de poesie. Dar patria Iyricei eolice a remas in afară de
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lupta naţională ; de aceia. poesia lyrică e inferioară epocei anterioare. 

Tebanul Pyndar și iubia prea mult patria sa pentru a cânta 

nişte resboaie din care resultase pentru cetatea sa natală numai nenoroci- 

re și ruină. Amical preuţilor de la Delfi, el era legat de trecut și nu era 

in stare a pricepe mărirea timpurilor nouă. A numit, ce i dreptul, pe 

Atena «Columna Helladei> dar lui *i place mai mult a cânta timpu- 

rile vechi. In Odele triumfale alcătuițe in onoarea atleților invingători 

la jocurile naţionale, el ajunge la atâta inălţime că cu drept cuvânt 

se poale considera ca cel mai ilustru poet Iyrie al Greciei. Frumuseţa, 

Odelor 'sale era şi mai apreciate de cătră cei vechi, pentru că ele se 

cântau acompaniate de musică. | 

Simonide din Ceos ilustră in Epigramele sale principalele eveni- 

mente ale luptelor pentru independență. 

Dar dintre toate genurile literare, poesia dramatică a inflorit mai 

mult in Atena. De mult se introdusese obiceiul ca. la serbătorile lui 

Dionysos să se cânte un poem lyric, Dithyramb, in onoarea zeului. 

Lusos din Hermiona prefăcu acest cântec, pănă atunci semn al unui 

cult entusiast al 'naturei, in un cânt coral. Incepură a se forma 

coruri sacre compuse din 56 de Choreuţi. Pindar şi Simonide alcătuiră 

mai multe cântece de aceste. Zhespis introduse o persoană care in- 

trerumpea cântecul prin narațiuni. Corifeul respundea la cuvintele co- 

rului ; povestia ceva sau 'şi esprima cugetările lui proprii. Se intro-" 

duse in acelaş timp Acţiunea şi Costumul. Aceasta fu inceputul Dra- 

mei. Dar nu se putea face progres pe cât timp era oprit a ieşi din 

legendele particulare cultului lui Bacchus. Phrynichos introduse rolul 

de femei ; şi indrăzni a pune pe scenă evenimente din istoria contem- 

purană ; Pratinas separă representaţia dramatică de serbarea popu- 

lară cu glume prea din cale afară. In Atena incepură concursuri pen- 

tru operile dramatice care se representau in Teatrul lui Dionysos. | 

„ «Teatru grecesc era o instituțiune de educațiune națională. Poetul 

nu trebuia să aibă numai talent, imaginaţie şi ghibăcia a alcătui o piesă; 

i trebuia cultura inimei și a inteligenței, cunoaşterea profundă, şi in- 

tinsă a tradiției, percepțiunea lucrurilor divine și umane. 

FEschyle şi a inţeles misiunea sa. EL intră in adâncimea myturi- 
lor şi scoate din ele insemnătatea morală, pe care o luminează cu 

lecţiunile istoriei. Omenirea, personificată in titanul Prometheu, pa- 
cientă în luptă ca și in suferință ; mândră pentru că are conștiință de
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nerația contimpuranilor lui Eschyle, care mergea inainte fără obosală. 

Dar singura. inţelepciune care insamnă ceva e numai aceia care vine 

de la Zeus; singura ghibăcie este aceia care se razimă pe moralitate 

şi pietate. Poetul e invățătorul poporului; el caută să susțină religiu- 

nea strămoşilor. Dar el nu. se putea abţinea de la problemele presen- 

tului. Cel care auzise «Cei Şepte inaintea 'Thebei». se simţia inflăcă- 

rat de dorința de a purta armele pentru patrie; iar in «Perșii» se gă- 

sia un esemplu minunat pentru a se arata cum presumpțiunea ne- 

bună poate conduce la ruină. Hellenii să nu fie dar mândri; pentru 

că este o justiţie divină. Din cele 70 de tragedii a lui Eschyle ni au 

remas numai şepte. El a introdus al doilea personagiu pe scenă. 

Sofocle represintă. timpurile lui Pericles. -Eschyle era in floarea 

reputaţiunei sale când se presenlă la concurs tânărul Sofocle. Popo- 

rul făcu judecător pe Cimone, care tocmai aducea atunci în Atena 

osemintele lui 'Teseu. Cimone incunună pe Sofocle. Acesta avea mai 

multă seninătate şi mai puţină aplecare spre patetic şi pompos. EI re- 

presintă caracterele sub trăsături mai umane, fără a se pogori pănă 

la familiaritate. El se sili să provoace şi să escite interesul psiholo- 

gic. Arta căpătă mai multă libertate. «Electra» poate representa tipul 

eroismului femeiesc, lăsând un rol secundar lui Oreste. Sofocle intro- 

duse pe scenă un al treilea actor. Dar şi el era pentru vechia religiu- 

ne, pentru obiceiurile ereditare, pentru preceptele nescrise de drept 

divin. Poporul atenian ştia să onoreze pe adevăratul poet al epocei ; 

căci nime n'ă câştigat atâtea premii şi nu s'a bucurat așa de liniștit 

de gloria sa ca Sofocle. Ni au remas de la el șepte tragedii. | 

Euripide represintă timpurile de după Pericles. Acţiunea trage- 

diilor sale e mult mai complecsă. Corul e numai de formă; vechiele 

legende sunt desfigurate ; personagiele sunt representate de multe ori 

in o stare.miserabilă. El a representat pe om cu slăbiciunile şi vițiile 

sale. 'Tragediile sale se apropie mai mult de cele moderne. El a mu- 

rit in Macedonia. Din toată opera sa ni au remas numai opt-spre-zece 

tragedii. Mai in toate se observă năzuința contimpuranilor de a raţio- - 

na şi a pune totul in discuţiune. 

Comedia se desvoltă de asemine in Atena. Ca, și pentru tragedii, se 

instituiră concursuri şi regulamente şi pentru comedie. O representaţie se 

alcătuia din trei tragedii, legate prin subiect, o Talogie, şi din o comedie.
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Comedia grecească se bucura de mare libertate. Poetul avea drept 

să vorbiască de cestiunile care erau la ordinea, zilei; să pună pe scenă 

chiar persoanele private cu numele.lor şi să combată toate abusurile. 

Ca şi tragicii, poeţii comici erau in contra înoirilor primejdioase ; lăudau 

ințelepciunea trecutului şi criticau greșelile presentului. Oratinos cel mai 

mare poet comic din Atena, inainte de Aristofan, a făcut din Comedie o 

adevărată putere in stat. 

d) Epoca lui Pericles a fost de asemine timpul de aur al ar- 

chitecturei şi seulpturei grecești. 

Pericles cheltuia foarte mult pentru infrumusețarea Atenei. El nu 

se sfiia a intrebuința spre acest scop :tesaurele aliaţilor.. Ei nu puteau 

cere nici o socotială de intrebuințarea banilor lor, de vreme ce Atena 

'şi indeplinia obligaţiunile luate față cu ei. O mulţime de artiști, meş- 

teri și lucrători se ingrămădiră in Atena. Pericles puse in fruntea lor 

pe Phidias. Sub direcțiunea, genialului artist, Jetinos construi Parthe-: 

_nonw', templul Virginei (Pallas Athene); Coroebos incepu pe cel din E- 

leusis, unul din cele mai mari temple din trecia; Callicrates con- 

strui un al treilea zid intre Atena şi Pireu ; Hippodamos isprăvi pi- 

reul, cea mai regulată şi cea mai comerţială cetate din Grecia. Se con- 

strui Odeonul, destinat pentru concursurile de musică, şi se reconstrui 

Erechteion, unul din capod'operile artei greceşti. Architectul JMnesicles 

inălță măreața intrare a Acropolei, Propyleiele, numai de marmură, 

care au costat peste 2000 de talanţi. Mulţi dintre cetăţenii bogaţi mur- 

murau in contra lui Pericles pentru atâtea cheltuieli. Dar poporul, re- 

curoscător marelui seu diriguitor, "1 autorisă să cheltuiască :tot ceia 

ce va crede necesar pentru infrumuseţarea şi splendoarea cetăţei. *). 

  

=)  Fiind.că oratorii din partida contrară declamau in contra 
lui, Pericles şi ']. acusau că dilapidează tesaurul, şi imprăştie nebune- 
ste veniturile statului, Pericles intrebă pe poporul adunat: dacă i se 
pare că el a cheltuit prea mult; şi poporul respunde: «Din cale afară 
mult ! — Ei bine ! zice Pericles, mă va privi pe mine cheltuiala ; da? 
voiu şi inscrie pe monumente numai numele meu.» Cum a zis acest 
cuvânt, fie că au fost pătrunşi de mărimea lui de suflet, fie că n'au 
voit. să i lase numai 'lui, pentru posteritate, gloria acestor lucrări, toți 
strigară că poate să iea cât va vrea, din tesaurul public, că va a- 
vea dreptul să cheltuiască cum va ințelege el, şi fără a cruța nimic. 
(Plut. Pericles).
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| Negreșit, n'au ajuns Grecii de odată la atâta perfecțiune artis- 
tică ; negreșit, ei au imprumutat-de la popoarele Asiatice elementele 
artei, după cum erau invățăceii Asiei și in ceia ce privește. literatura, 
şi sliinţa. | | 

Dar geniul cumpătat al Grecilor au știut, să se feriască de ca- 
racterele arghitecturei şi sculpturei orientale; el nu ni-a dat nici monu- 
mentele colosale ale Egiptului și Chaldeei, nici monstruosităţile sculpturei . 
acestor țeri. Cumpătat in estensiunea operelor; sobru in ornamentare;li- 
niştit in espresiunea figurilor ; artistul grec ni-a lăsat monumente care 
escită, și astăzi admiraţiunea noastră. - | . 

„In timpul lui -Pericles au trăit cei mai mari sculptori. Myron 
este vestit prin lucrarea bronzului. Phidias s'a insemnat prin o „mul- 
țime de opere, intre care cele mai insemnate sunt: Athena Parthe- 
nos şi Zeus de la Olympia. Zeița era făcută din fildeş și din aur: | 
era în picioare, ținând in mâna, dreaptă o Victorie şi lancea in mâna 
stângă *). Zeus era representat stând pe un tron de aur, de fildes, 
mârmură si abanos: intr'o mână el ținea Victoria inaripată, in ceia 
altă sceptrul *5). «Phidias a ştiut să intruniască energia și!'vigoarea sti- 

N 

_%) Statua Minervei.. Inaltă, cu piedestalul, de 15 metri, Miner- 
va era in picioare ; infăşurată in o tunică talară, haina fecioarelor. 
Într'o mână ea ţinea o Victorie, in cea altă lancea în jurul: căreia se 
incolătăcia  şerpele Eriehtonios. Un sfines și grifoni, emblemele inte- 
ligenței care pătrunde şi prinde adevărul, era deasupra pe cască, la 
visiera, căreia erau opt cai cari porhiau in fugă, imaginea repegiunei 
cugetărei. divine. Draperiile erau de aur; părţile goale de fildeş, capul 
Medusei, pe egidă, de argint, ochii in pietre prețioase. Pe scutul pus 
la picioarele zeiţei erau representate : in afară lupta Atenienilor in 
contra Amazoanielor ; pe fata. din lăuntru, lupta dintre Zei şi giganti ; 
pe. piedestal, nașterea Pandorei. Era în adevăr zeița pură al căreia corp 
și sujlet nu fusese intinat nici odată. Ea poartă lancea şi infricoșata 
egidă ; dar ele sunt armele spiritului, nu ale luptelor, şi ochii ei son- 
dează. infinitul pentru a găsi in el raţiunea lucrurilor eterne, ştiinţa, 
cerului şi a pământului. Cum a. pierit această Minervă, pe care Julian 
a văzut'o și in sec. al patrulea d. Chr.? Se acusă creştinii ; mai de- 
grabă ar trebui să acusăm bogăţia ei. (V. Duruy, Fist. des Grecs, Il, 357) 

%%) Zeus Olimpicul. Phidias a tost chiemat şi la Olympia. 'Te- 
saurele, ingrămădite in templu prin ofrandele Greciei intregi i au permis 
să facă o operă care intrecea pe acea din Parthenon. Pe un tron de 
lemn de cedru, incrustat cu aur şi cu fildeş, cu abanos și cu. pietre 
prețioase, plin de bas-reliefuri şi de picturi, Zeus. stătea, maiestuos. 
Părul și barba sa deasă erau de aur şi de fildeş. Victoria pe care o 

N
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lului doric. cu floarea. măsurei şi a bunului gust care caracterisază at= 

ticismul. El se ţine pe cât e posibil aproape. de adevăr și nu sacri- 

“fică nimic convenţiunei ; dar se şi ferește a cădea. in vulgaritate, care 

e stânca imitaţiunei prea esacte a naturei.> . Alcamene din Lemnos și. 

Paiuleta din Argos erau vrednicii rivali a lui Phidias. „ 

In afară de Atena, arta grecească a făcut. de asemine foarte mari 

- progrese. Argosul se mândria cu statua Junonei, lucrată de Polyclete. 

Templul din Olympia; sanctuarul de la Delfi ; Egina cu cele cinci tem- 

ple ale sale; Epidaurul cu teatrul seu, cel mai măret din : anticitate ; 
“Tegea, cu templul cel mai vast din Pelopones ; căutau să imiteze pe 

Atena. | - | 

In insule şi in colonii se nasc de asemine o mulțime de cărei 

"mari. Dintre pictorii mari; Zeuzis era născut in Heraclea ; Parrhasios 

in Etes ; Polygnoie in 'Tasos. Intr'o insulă s'a găsit cea mai frumoasă. 

statuă, Venerea din Milo, aşa de castă in goliciunea sa, atât de _im- 

posantă şi nobilă. 

Dar privirile (Greciei intregi se intorceau tot spre Atena lui Pe- 

ricles, adevărata patrie a Hellenismului : unde se intâlniau atâtea ca- 

--po d'opere *); unde serbătorile se desfăaran pe stradele cetății cu 
  

ținea in mâna dreaptă, in semn că voința lui triumiă în tot d'a-una; 
tot de aur amestecat cu alte metale, era sceptrul regal, cu un- vultur 
in vârf, pe care "1 tinea in mâna stângă. Pe cap, cununa de, frunze de 
maslin care se da invingătorilor la jocuri; dar, cum se şi cuvenia, a 
zeului era de aur, ca şi incălțămintele și: mantaua sa, care lăsa gol 
pieptul lui de fildeş. Capul avea frumuseța virilă a Părintelui oame- 
nilor şi al zeilor ; liniştita lui privire era tocmai a celui Atot puternic, 
pe care nici o patimă nu 0 mişcă şi in fruntea lui cea lată trebuia 
să se afle vasta inteligență a intoemitorului lumelor. Aşezată in Naos, 
in fund, in punctul unde prelungirea liniilor architecturale făcea să se 
intruniască rasele visuale, statua, 'naltă de 15 sau 16 metri, părea 
şi imai colosală de cum era. «Cu cât o contemplează cineva, zice Ci- 
cerone, cu atâta se pare că devine mai mare :» şi în adevăr, “dacă 
zeul sar fi sculat in picioare, capul lui ar fi stărmat acoperemântul 
templului. Era, in acelaş timp, in această minune de artă, atâta ma- 
iestate suverană şi bună voință. părintească, că se părea, zice recele 
'Quintilian, că a adaos ceva la religiunea publică.  Epictete considera 
ca 0 nenorocire a muri cine-va fără â se fi inchinat: la Olympia. V. 
Duruy, ist. des Grecs, LI, 358). 

=) In fața monumentelor lui Pericles, omul simte: :0 . admira- 
tiune și mai vie, când se gândeşte la secolele pe care; le au văzut, ele - 

care au fost făcute intr'un timp așa de scurt. Abia sfârșit, fie-care 

7
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atâta imaiestate : unde ieatrul se ridicase la “atâtă: inălțime şi unde 
trăia un popor frutnos, armonic desvoltat. Numai in Atena Grecul era 
un cetătan complect. Aice nu se cunoştea specialitatea strictă și mes- 
chină, care face pe un om incapabil de alte lucrări afară de cea 'in 
care sa inchis. Flosofii şi poeţii sunt și barbaţi de stat, soldati, ge- 
nerali. Simţim o adevărată admiraţiune pentru acei Atenieni cari, pănă 
la o vrâstă inaintată, 'şi conservau toată vigoarea corporală și cari se 
tot perfecționau necontenit. Sofocle, trecut de 80 de ani, a compus | 
„Oedip la Colona ; Gratinos la 91 de ani a bătut la, eoncurs pe A- 
ristofan + . Xenofane, Parmenide, Zenon, au fost typuri de forță şi de 
sanatate. , “ 

Dar toată această strălucire era, in primejdie din pricina discor- 
diilor liuntrice. Pericles căută să amâne această mare nenorocire. EL 

, 

propuse ca să se trimită deputaţi la toate statele greceşti pentru ca să 
le chieme in adunare generală la Atena ; pentru că atunci sar fi pu-. 
tut linişti toate neințelegerile, și impăciui toafe urele. *) 

Din nefericire, indată isbucni Resboiul Peloponesiac. 

VII. RESBOIUL PELOPONESIAC. 

$ 1. Pănă la moartea. lui Pericles. 43 - 

Aliaţii Atenei erau nemângâiați pentru că li se 1uase autonomia. 
Bi erau mai cu samă jigniţi, pentru că procesele cele mai “insem-; 
nate trebuiau să se judece inaintea poporului atenian. Judecata ina- 

  

din ele, prin frumuseța sa, se părea că e vechiu; şi când le vezi așa 
de nouă, aşa de frumoase, ți se pare că chiar acum. sunt isprăvite. 
Atat de mult strălucește în ele un feliu de floare de tineretă care gă- 
dele ochiul, și pe care mâna timpului nu o poate 'păta! ar zice cine-_ 
va că aceste opere sunt insuflețite de un spirit tot d'a-una plin de 
viață, de- un suflet care nu inbătrânește nici odată. (Plut. Pericles). 

*)  Pericles propuse și făcu să se decrete ca toate cetăţile gre- 
ceşti, mari şi mici, din Europa și din Asia, ori şi unde erau situate, 

_să fie invitate a trimite deputați la o Adunare, care se va strânge in 
“Atena, ca să delibereze asupra. reconstruirei templelor arse de cătră 
Bachari ; asupra - sacrificiilop promise zeilor pentru mântuirea, . Greciei, |. 

7
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intea acestui tribunal nepărtinitor era o garanție pentru impricinaţi, 

cari nu găsiau, de multe ori, dreptate in patria lor, din pricina lup- 

telor politice şi antagonismului dintre aristocrație. şi democraţie. Atena 

_introdusese pretutindinea democraţia, spre marele bine al populaţiu- 

nilor ; dar cetăţile aliate, atât de.geloase de independenţa lor, nu .se 

puteau impăca cu. noua positiune ce li-se crease. Aliaţii nu vedeau 

cu: ochi buni infrumusețarea Atenei cu bani din. tesaurul federal! * - 

Sparta fusese geloasă de Atena in timpul.Pisistraţilor ;-acum era 

şi mai geloasă. Cu. toate. aceste ea, se. ţinea liniştită; pentru că 'si Pe- 

ricles evita ori. și ce conflict. Se zice că el ar fi cheltuit pe fie-care 

„an zece talanţi, pentru cari nu. da poporului nici o socotială.. Aceşti 

bani i. intrebuința. pentru a cumpăra pe oamenii influenţi din Sparta. 

Având .in. vedere moravurile spartane de pe acele vremi, lucrul: se 

poate crede., 

„Dar dacă Sparta era liniștită, Megara şi Beoia erau iritate; și. 

“Corintul, mai cu samă, era gata a intreprinde un resboiu. 

„Corintul avea o politică fermă şi activă. Această cetate nu pu: 

tea răi fără flotă, fără colonii şi fără comert; nu putea suferi crește- 

rea, puterei maritime. a Atenei. Atena i luase câte va colonii, intre care - 

Potidea ; influinţa Corintienilor in Archipelag era. nimicită ; comertul. 

lor. cu Asia era ruinat cu desevirsire. Mesenienii li erau duşmâni ; A- 

carnania. și Naupactul lucrau in contra lor. Atunci Corintul luă mă- 

suri. Se intelege cu "Teba şi cetăţile maritime din Argolida ; incheie o. 

legătură strânsă eu Megara, Elida și insulele lonice; 'se asiguLă de spri- 

jinul. Spartei şi a ligăi din Pelopones; şi, ceia ce era şi mâi principal, 

„“şi intoemi o flotă puternică in apele apusului. Populaţiunile din (ire- 
: cia apusană intrară in alianța lor. | 

s 

-în timpul resboiului cu Perșii; asupra mijloacelor de a asigura, tutu- 
lor libertatea şi siguranța navigațiunei, şi pentru o pace: generală. Se 
aleseră, pentru acest scop, două zeci de cetățeni pintre cei trecuți. de 
cinci-zeci de ani: Cinci se duseră in Asia la loni, Dori şi locuitorii din 
insule,. pănă la Lesbos'şi Rodos ; şi cinci in provinţiile “Helespontului. 
și: Traciei, pănă: la Byzant. Alti cinci fură trimişi în Beotia, in Focida 
şi in Pelopones, de unde aveau să treacă, prin Locrida, pe continen- 
tul vecin; și a se inainta pănă la Acarnania şi țara Ambraciei. Cei 
alți trebuiau să: cutriere Eubeia, populaţiunile de pe lângă Oeta,. gol- 
fut Maliac, Ftiotida, Achaia şi Tesalia. Cu toate aceste nu s'a putut. 
face nimie. Cătăţile n'au trimis deputati, impedicate fiind, după cum 
:se: zice, de cătră I:acedemoni. (Plut. Pericle»). -
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Ast-fel stăteau lucrurile când Corintul intră in  neinţelegere “cu 
Coreyra. Coreyra era colonie a Corintului ; dar cu - timpul ajunsese 
independentă ; se deslegase. de :ori ce legături filiale și era in stare-a'şi 
apăra. independența cu flotă sa alcătuită, din 120 trireme; Corcyreenii 
ajunseseră mândri şi insolenţi: erau foarte aprigi la câștig şi fundaseră, 
o mulţime de colonii: Corintul vedea o rivală in mările apusului *), 
Epidaminul, colonie fundată de cătră Corcyra, provoăcă Resboiul Pe- 

toponesiac. Această. cetate era guvernată de cătră o aristocrație pu- 
ternică, care, constituită in societate comerciantă, se ocupa numai cu 
comerțul maritim. Cei âlți cetățeni se ocupau mai mult: cu agrieul- 
tura. -Populaţiunea se revoltă și alungă pe familiile nobile ; dar no- 

“bilii se intoarseră cu ajutor de -la Ilyri şi impresurară cetatea. -Lo- 
cuitorii cerură ajutor de la, Metropola lot, Coreyra ; 'dar- aristocrația | 
care guverna această insulă li refusă, ori ce ajutor. Atunci aceștia se 
adresară la Corint. Corintienii plecară in ajutorul Epidamnului şi bă- 
tură pe Ilyri. Mândra Coreyră protestă in contra amestecului Corintu- 
lui in colonia lor. Ei trimiseră 40 de vase și cerură de la :Epidamn 
că să alunge pe noii colonişti aduși de la Corint: Corintienii teimi- 
seră o flotă in ajutorul Epidamnului : dar flota lor:fu -bătută cu .de- 
sevârșire “și Coreyra remasă stăpână pe toată marea. Ionică (434). A- 
tunei Corintul făcu apel la aliații sei; Doi ani se petrecură in pregă- 
tiri- de resboiu. - N 

Corcyra, văzindu-se ameninţată ceru âjutorul Atenei. Deputaţii 
trimiși arătară poporului atenian căi este de mate folos a avea dea: 
liaţi pe un popor care avea cea mai insemnată marină din “Grecia, 

după Atenă ; că nu se va, putea susținea că, Atena s'a amestecat in 

cearta dintre o cetate dorică şi. colonia sa, pentru că legăturile dintre 

  

=), Corintienii. uriau pe Coreyreeni, pentru . că, de şi erau co- 
loni ai lor, li refusau in solemnităţile religioase distineţiunile obici»- 
nuite ; ei nu luau, cum făceau alte colonii, pe un cetățan din Corint. 
ca să li inaugureze sacriticiile ; in fine ei desprețuiau pe Metropola lor, 
pentru că pe atunci ei rivalisau in. bogătie cu cele mai bogate cetăți 
din Grecia, pe care le şi intreceau in putere militară. Ei mergeau pănă 
a se făli cum că au cea intăi putere navală, in calitate de. urmaşi ai 
Feacienilor cari locuiseră in: Coreyra inainte de ei, şi a. căror marină, 
era foarte renumită ; de aceia se și ingtrijiau aşi mări flota, - deja, 
considerabilă, pentru că aveau. o sută două-zeci de . trireme. (Thu- 
cyd. |, 25). 

4



DI
 

129 

  

Corint și. Coreyra erau rupte de mult %). La acest discurs, deputaţii 

Corintului se mulțemiră a arata că Coreyra e vinovată şi indemnau pe 

Atenieni să nu strice pacea ; pentru că, a ajuta pe Coreyra în con- 

ra Corintului, insemna a declara resboiu Peloponesiacilor. După două - 

zile de deliberări, Atenienii hotărîră a nu se amesteca, in luptă ; a nu 

primi in alianţă pe Coreyra ; dar a incheia cu: ea numai o alianță 

defensivă. Nu putea lasa Atena pre Corint ca să sdrobiască Coreyra: 

pentru că atunci Corintul ar fi putut. ținea in respect pe Atena, în a- 

_pus. Se trimiseră dar numai zece corăbii in marea Ionică. sub. co- 

manda lui Lacedaemonios, fiul lui Cimone. Alegerea, comandantului, 

amic al Spartei prin nume și prin politică părintească, arata lămurit 

că Atena nu avea intenţia a lovi în Sparta. 3 

-In-4382. Corintul trimise o flotă puternică in contra Coreyrei. În 

bătălia care urmă, Atenienii au fost simpli spectatori la inceput. Co- 

„ rintienii invingători au fost nevoiți să se retragă, pentru că au văzut in - 

- depărtare 20 de trireme ateniene care veniau in ajutorul Coreyreebilori. 

Pe când Corintul căuta să'şi. resbune in contra Atenienilor, pen- 

tu că li au smuls din mână o victorie sigură, se iviău complicaţiuni 

nouă la nord. Vechia colonie a Corintului, Potidea, intrase in conte- 

deraţia Atenei; dar nu rupsese relațiunile cu Metropola, Această pur- 

tare nu convenia Atenei; mai ales că şi Perdiceas, regele * Mucedoniei, 

intrase in relațiuni cu Corintul. Ameninţată de cătră Atenieni, Poti- 

dea, impreună. eu mai multe cetăți din peninsula chalcidică, 'se des- 

făcură de Atena și c6rură ajutorul Spartei. Atunci se fundă cetatea 

Olyutul, apărat de o garnisoană de la Corint, Atenienii trimiseră o 

  

. 
: 

%*)  «Imprejurările care ne fac a cere protecţiunea, voastră vor a- 
vea pentru voi, dacă ni o veţi acorda, mai multe avantagie; mai în- 
„ăi veţi susţinea, pe nişte apăsaţi in contra apăsătorilor ; pe urmă spri- 
jinind pe un popor amenintat in cele mai scumpe interese ale sale, i 
veți face un bine de care “şi va aminti in tot dauna; in fine noi po- 
sedăm, după voi, cea mai puternică marină. Si observați că nu se 
poate un noroc mai mare pentru voi, şi o nenorocire mai mare pen- 
tru dușmanii voştri, de cât a vedea pe o putere, pe care. «cu: multă 
“mulțemire şi recunoştinţă aţi fi primit'o intre aliaţi, venind ea singură, 
dându se fără să vă coste nici cheltuială nici pericol, şi procurându-. 
vă aprobarea universâlă, recunoştinţa protegiaţilor voştri şi un spor de 
putere pentru voi, avantagie care mai nici odată nu se găsesc intru- 
nite.> (Thucyd. |, 33). - E a
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armată la nord; Corintienii se luptară bărbăteşte ; dar Peloponesiacii 

și cei--din Potidea tură „bătuţi. Cetatea fu Blocată.. 

Atunci Sparta, incepu a ieşi din. neactivitatea <a. O proclamațiu- 
ne invită la Sparta pe toţi cari aveau a se plânge de Atena. Egina 

se plânse că Atena i refusa autonomia; Megara că i se oprise ori ce 
comerţ in porturile Atenei și ale aliaților ; Corintul acusă pe Atena că 
pe fie-care zi. devine. amenințătoare ; că pe fie-care zi face nouă in. 

călcări; cerea, Spartanilor să lase inerția şi indiferința in care se a- 

flau *). Deputaţii. Atenei căutară a justifica politica republicei. lor %*). 
  

=) Atenienii, zugrăviți in Adunarea Spartamilor. «Ei sunt intre- 
prinzetori şi de o potrivă gata a esecuta un proiect, ca și al concepe ; 
vouă vă este de. ajuns a “conserva. ceia ce aveţi ; nici odată nu pri- 

„viţi mai departe, nici odată nu luati nici macar măsurile absolut ne- 

cesarie. Fi au mai multă indrăznială de cât forţă, mai multă. temeri- 
tate de câţ judecată; ei trăiesc cu speranțe chiar in mijlocul nenoro- 
cirilor. La voi din contra fapta nu se potriveşte cu piuiterea ; voi nu 
vă, incredeți nici in lucrurile cele mai sigure, și nu vă pricepeţi nici 
odată cum să ieşiţi din o incurcătură. Ei iubesc mişcarea, voi repao- 
sul ; bucuros ei cutrieră lumea, pe când nu se află pe lume oameni 
mai sedentari de cât voi; a ieşi din vetrele lor, li se pare un mijloc 
a'şi spori posesiunile, pentru voi: aceasta insamnă a le compromite. In-. 
vingători asupra duşmanilor, ei se avintă la cuceriri novă ; invinși, 
ei nu se descurajază de loc. Indată ce e vorba de a servi patria, pen- 
tru ei corpul nu mai insamnă nimic, spiritul e totul. Nu isbutesc in 
planuri ? strigă că sunt furaţi ; isbutese ? mic folos pe: lângă ceia ce 
aşteptau. Amăgiţi in sperantele lor, ei se consolează prin combina- 
țiuni nouă; pentru ei un lucru e şi realisat indată ce lau conceput; 
atât de mult fapta. urmează, indată după cugetare. Toate aceste se ur- 
măresc cu necazuri şi oboseli nesfirşite ; n'au “vreme să se folosiâscă 
de ce au dobândit, pentru. că se grăbese a câştiga mai departe. Pen- 
tru ei, cea mai. mare serbătoare e împlinirea. datoriei ; o. liniște leneşă 
li se pare mai de plâns de-cât o activitate muncitoare. Ast-lel “că, 
pentru a-i caracterisa cu un singur cuvânt, se poate zice că, ei sunt 
născuţi pentru a nu sta .nici odată in Jinişte ' și a nu lasa liniștiți nici 
pe alţii.» (Thucyd. 1, 70). 

*) «După atâtea dovezi: de devotament și de inteligență, este oa- 
re, adevărat că imperiul nostru escită pănă intru atâta gelosia Greci- 
lor ? Noi lam dobândit acest imperiu nu prin violentă, ci pentru că 
aliaţii, când voi aţi refusat a sfirşi resboiul in contra barbarilor, ni 
au dat comanda supremă. Noi am fost siliţi de la inceput și prin na- 
tura lucrurilor a da acestui imperiu intinderea sa actuală ; intru a- 
ceasta noi am ascultat frica, onoarea şi interesul: Espuşi: la ura ge- 
nerală; siliți a inăduşi. defectiunile; văzind că vechia, noastră prietinie 
face loe prepusului şi relei voinți; noi am socotit că ar fi primejdios
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După ce. sau retras străinii, cetăţenii au remas cu magistraţii: Regele 

Arehidamos rugă pe concetățenii sei să. se gândiască serios mai. ina- 

inte de â incepe un resboiu al căruia sfirşit nime nu '1 putea prâve- 
dea. *). Dar Eforii eombătură -pe rege şi, intimidând pe cetăţeni, i 

făcură să voteze că Atena a violat tractatele. 

Sparta, trebuia. să. facă resboiu. De la Resboaiele Medice ea tot 
dase inapoi. Acum trebuia ca ea să devină din nou singura putere 

din Grecia, supremul tribunal pentru afacerile grecității. Partida, res: - 

boiului era foarte aprinsă; se tăceau că se tem de o invasie in Pelo- 

pones, de supunerea tuturor cetăților dorice, de cucerirea Siciliei... A- 

liaţii. fură convocați la, Sparta. Deputaţii Corintului cutrierase pe “la 

toate popoarele, şi pretutindinea, in. interior găsiră mare groază pen-: 

tru resboiu. Ei representau pe Atena nesăţioasă, -umblând după cuce- 

riri nouă ; pe: de altă parte, afirmau că ea e slabă; pentru că se ră- 

zima numai pe bani. Nu era ca Peloponesul care se răzima humai 

“pe bravura sa. Oracolul de la Delfi se declară in contra Atenei. Ma 

xe câştig moral pentru Sparta. Majoritatea. aliaţilor fu pentru resboiu:. 

Atunci se incepu o inarmare generală. Cetăţile deveniră piețe de ar- 

me ;. chiar păstorii şi ţeranii fură .chiemaţi si esereitaţi. Corintienii 

făcură totul pentru a grăbi pregătirile. E 

„Sparta trimise o ambasadă la Atena ca să mijlociască pentru ce- 

tățile asuprite şi să ceară satisfacere pentru incălcările Atenei. Intre 

alte lucruri, aceşti deputaţi cerură şi esilarea Alcmeonizilor. Perfida 

Sparta voia să ridice pe preuţi şi pe conservatori in contră lui Peri- 

cles, Alemeonid de pe mamă, punându'l ca pe una - din causele res- 

boiului. Respunsul Atenei a fost demn: Să se purifice intăi Sparta de . 

toate călcările de legi ce le a făcut șapoi să pretindă, un aseminea, - 
lucru Atenei. Avea şi Sparta multe păcate pe conștiința. sa. 
  

a părăsi drepturile noastre şi a permite celor cari ne părăsiau ca să 
treacă in partea voastră. Dar nime nu ne poate găsi de rău pentru 
că, in fața unor primejdii aşa de mari ne am ingrijit de; interesele 
noastre.» (Thucid. ], 75). Ă 

»%)- «Să nu ne măgulim cn ideia, zicea regele Archidamos, că 
resboiul acesta se va sfirşi degrabă, dacă vom pustiia țara dușmani- 
nilor. Mă tem mai degrabă că "l vom transmite copiilor nostri, pentru 
că nu se poate de loc admite că Atenienii, acest popor aşa de mân- 
dru, să se facă sclavi ai-teritoriului lor, sau să lase a fi intimidati 
prin resboiu, ca şi cum acesta ar fi ceva nou pentru ei.» (Thucyd. Î, 81).
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O nouă ambasadă spartană. ceru. : despresurarea, Potideei, -liber- 

tatea Eginei şi a Megarei, autonomie deplină pentru aliaţi. Pacea 'era 

scumpă Atenei ; mulţi cetăţeni o doriau. Perieles pronunţă atunei unul 

din cele mai insemnate discursuri ale sale. El conchise că Atena era 

datoare să. primiască resboiul care i se impunea. Adunarea votă res- 

boiul. Ori ce relaţiuni diplomatice cu Sparta incetară. Spartanii fură 

tare incurcaţi de atitudinea. liniștită şi demnă a Atenienilor. Resboiul 

intreprins de 6i era nedrept. Cu toate aceste ei declarară resboiu şi, 

contra opiniunei Corinţienilor, ei urmară tot vechiul lor sistem: o 

campanie pe uscat in fie care vară. . _ 

Spartanii erau un dușman primejdios. Tot Peloponesul, afară de 

_ Argos și Achaia, era cu ei. Beoțienii erau duşmani neimpăcaţi ai A- 

tenei ; Locrii şi Foceienii sunt-cu Sparta; cetățile dorice de la istm a- 

veau'o marină puternică: Peloponesul putea da 60,000 de oameni și în-- 

trarea in Attica era in mânile Corintienilor. Ş'apoi aliații aşteptau o0- 

casiunea să se revolte. Se uitase serviciile Atenei. VYoată lumea gre- 

cească hădăjduia că Sparta victorioasă va reda tuturor Hellenilor li- 

hertatea. Causa Spartei era causa naţională, ziceau ei. Atena era pu- 

terea. revoluționară: care tulburăse dreptul public. grecesc. Vra să zică, 

Hellada făcea resboiu Atenei. 

Atena era gata de luptă *). 300 de trireme erau gata și asigu- 
  

=) (Pericles) indemnă pe Atenieni să se pregătiască de: resboiu ; 
de a strânge tot ce era la țară ; de a nu ieşi la luptă, ci a se măr. 
gini în apararea cetăţii ; de a se ingriji mai cu samă de ceia ce făcea 
puterea lor, adică de marină, şi de-a tinea in friu pe aliaţi, «cari, zi- 
cea el, sunt. isvoral puterei noastre prin subsidiile ce ni le dau ; fiind 
că. sufletul resboiului este inteligența şi banul.» ELii zicea. să aibă nă-. 
dejde bună, pentru că cetatea, stringea, in anii de mijloc, sese sute 
de talanti tribut de la aliaţi, fără a se mâi pune alte venituri; şi pen- 
tru că ea avea in Acropole .şese mii de talanţi in numerătoare,- sumă 
in care nu intra aurul şi argintul in bucăţi, provenit din ofrandele pu-. 
blice sau particulare, vasele sfinte intrebuintate la pompe şi la jocuri, 
spoliile- Mezilor. şi alte obiecte de același feliu, in valoare de cinci sute 
de talanţi. EL adaose că templele aveau bogății insemnate, de care s'ar 
putea dispune ; că in fine, ca ultimă resursă, sar putea lua ornamen- 
tele de aur ale zeiţei, a cărei statuă era acoperită cu patru-zeci de 
talanți de aur.. . Perieles mai adause un tablou de fortele lor militare. 
EI zise. că ei aveau trei-spre-zece mii de opleți, deosebit de cei şe- 
se-spre-zece mii _din forturi: și de a lungul intăriturilor,.. . Afară . de 
călări, arcaşi şi trei sute de trireme. (Thucyd. E, 13).
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rau aprovisionările ; 29,000 de opleți puteau pleca indată pe. câmpul 

de luptă cu 1200 călări şi 1600 arcaşi. Pe vase serviau numai cetă- 

teni ; Metecii erau plini de, ardoare. Atena avea generali capabili; fi- 

panțele erau in perfectă ordine: era un fond de reservă de 6000 de. 
talanți, 500. in obiecte de aur și argint; 500 mantia Minervei; 600 

tributul anual. Atena și Pireul nu se puteau lua... Arsenalele erau pli- 

ne de muniţiuni ; flota intrecea pe toate flotele grecești luate la: un loc. 

Lesbos și Chios-erau aliate ; Coreyra şi Zacyntul amice ; “Tesalia de 

asemine. Atena putea aştepta viitorul in liniște ; şapoi o. armată ma- 

re peloponesiacă nici nu putea trăi multă vreme în Attica ; era nevo- 

ită a se retrage. p ă o 

Pericles era de ideie să se inceapă repede resboiul ; nici o dată 

nu se putea incepe un resboiu pentru o causă mai dreaptă de cât 

acum. | 

Și cu toate aceste tocmai atunci oposiția găsi momentul a “| a- 

taca. Unia sperau căderea democraţiei ; alţii "'l: considerau ca un tirân. 

Nime insă nu indrăsneşte a!] ataca direct. Cratinos critică pe scenă; 

| numeşte imoral « principele Satyrilor> ;' loveşte in «noii Pisistraţi». 

Opositia vorbeşte de risipa banilor publici, de proteclia acordată celor 

cari lovese in zei: Phidias, Anaxagora, Aspasia sunt daţi în judecată: 

Pericles isbutezte a i scapa de moarte; dar Phidias fu întemnițat Şi - 

muri in inchisoare; Anaxagora fu sfătuit chiar de cătră 'Pericles ca 

să părăsiască Atena şipe Aspasia o scăpă numai rugând cu lacrimi 

pe popor. | 
In urmă fu acusat insnşi Pericles de deturnare de bani publici. 

EI fu judecat şi ieşi victorios din această incercare, dar trebuia să în- 

ceapă resboiul ; *) pentru că aceste procese erau, in mare parte, 0- 

  

*) Apararea lui Pericles. Cât pentru mine, eu sunt tot acelaşi; 
eu nu mă deszic. Voi variaţi; voi cari sunteţi de părerea mea in timp 
de prosperitate şi' o desminţiţi in nenorocire. Slăbiciunea raţiunei. voas- 
tre vă tace să vă indoiţi de a mea. Fie care dintre voi e simţitor nu- 
mai la afacerile sale particulare şi pierde din vedere folosul public. 
Surprinşi de o nenorocire mare şi fără de veste, voi nu aveţi inima 
așa de sus pusă pentru ca să puteţi stărui in hotărârile voastre pri- 
mitive. Nimic nu sdruncină curajul ca un rău neprevăzut, instantaneu, 
care intunecă toate calculele. Aceasta ni s'a intimplat. din pricina a- 
cestei boale unită cu cele alte suferinți ale voastre. Cu toate „aceste, 
cetățeni ai unei republici puternice; crescuți in iastituțiuni vrednice
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pera duşmanilor Atenei şi cetatea ave nevoie de liniște şi concârdie. 

Șapoi Pericles voia ca acest resboiu să inceapă pe cât timp trăia el, 

pentru că numai el luase toate măsurile de isbândă, 

“toată Grecia era intr'o mare agitațiune ; se intimplase la Delos, 

- insula sfântă, un cutremur de pământ ; circulau oracule spăimântă- 

toare. Toţi doriau inceperea, resboiului, ca să se sfirziască odată cu 

această: grozavă neliniște. *). 

In primăvara anului 431 'Tebanii atacară Platea. Ri o surprinse- 

ră intr'o noapte, pe o ploaie torențială, și pătrunseră pănă la piaţa . 

cea mare. Dar Plateii se deşteptară ; observară că sunt puţini ;'i ata- 

cară şi i măcelăriră, Astfel-se incepea acest grozav Resboiu Pelopo- 

nesiac. prin surprinderea acestei cetăţi, care fusese declarată sacră in 

urma Resboaielor Medice. Archidamos, regele Spartei, intră in Attica. 

Pericles luă măsuri. "Toţi locuitorii părăsiră Attica și se ingrămădiră 

"in Atena. Archidamos devastă Attica şi ajunse pănă lingă Atena. Po- 

porul atenian incepu a murmura ; pentru că nu i se da voie a se 

bate **), Pericles trimise o flotă, de 100 vase in: Pelopones. Atenienii 

  

de ea; datoria voastră este a suferi incercările cele mai grele, mai 
de grabă de cât să pătati renumele ei ; căci oamenii au pe atâta des- 
prel, pentru cel care 'și trădă propria sa glorie pe cât au ură pentru 
cei cari fură averea altuia. Impuneti dar tăcere durerilor voastre par- 
ticulare, pentru a nu vă preocupa. de cât numai de mintuirea . statu- 
lui>. (Thueyd. UI, 61). 
-% De amândouii părțile se formau proiecte mari şi erau plini de 

foc pentru acest resboiu. Nici nu e lucru de mirare: -in tot d'auna 
la inceput se desfăşură cea mai mare ardoare. Sapoi era pe acea 
vreme, și in Pelopones şi in Atena, o tinerime numeroasă care, din 
pricina lipsei de esperiență,. nu cerea de cât numai să incerce resbo- 
jul. Toată, Grecia era in așteptare, în ajunul conflictului. dintre aceste 
puternice state. In cetăţile rivale ca şi in toate cele alte, erau numai 
prevestiri şi găcitori cari cântau. oracole. Mai mult incă, lucru neau- 
zit pănă atunce, in Delos fusese un cutremur de pământ, fenomen care 
se considera ca un semn de evenimentele ce se pregătiau. (Thucyd. II, 3). 

**) Priveliştea câmpurilor lor pustiate sub ochii lor, privelişte 
nouă pentru tineri şi chiar pentru bătrâni de la Resboaiele Medice in 
coace, i făcea să tremure de turbare. Poţi, și mai cu samă tineritul, 
cereau. Să resbune această insultă. Grupe se formau, disputau cu -vio- 
ciune,. unii pentru, alţii contra apelului ia arme. Prevestitorii cântau 
fel. de fel: de oracole, pe care fie câre le asculta sub stăpânirea pati- 
mei.. Acharnii, cari se considerau ea o fracțiune importantă : din re- 
publică, văzind teritoriul lor -devastat, cereau cu mari strigăte să ple-
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prădară Flida,. luară două -cetăţi supuse Corintului şi pedepsiră pe Lo- 

eri Pământurile Eginetţilor fură distribuite ; iar. teritorul Megarei -fu 

pustiat pănă la porţile cetății; pentru că Archidamos se retrăsese, după 

ce prădase Attica in timp de cinci septămâni.. 
O nouă invasie a Spartanilor mai nu făcu nici un rău. 

- In timpul acesta se auzia despre o boală teribilă, care .venia 

din Egipt. Mortalitatea se intinsese pănă în Italia și Sicilia. Fusese tot 

niște ierne umede, fără vinturile de la nord, care purificau -atmosfera. 

Ciuma ajunsese și in Atena. Se incepea in formă de friguri cu căldu- 

ră mare. Mai toți cari se inbolnăviau muriau ; cei cari. scăpau remâ- 

neau aproape nebuni *). Hippocrate purifică aerul prin foc. Dar ce- 

tatea era plină de grămezi de morti ; templele erau pline de cadavre. 

Se uită ori ce onoare şi datorie ; indiferință cătră lege şi. ordine ; tris- 

  

ce la resboiu. Furia era la culme ; aruncau foc şi flacără asupra lu 
Pericles ; se uitau cele ce li spusese el de la inceput; "1 considerau 
ca un laș, fiind că refusa a se lupta, el care se afla in fruntea tru- 
pelor; '] considerau in fine ca autorul tutulor relelor. (Thueyd. II, 21). 

| Fiind că cetățenii, desperaţi de pagubele ce li se pricinuise sub o- 
Chii lor, cereau să fie duşi la luptă, el moderă aprinderea lor, zicân- 
du-li că arborii căzuţi și tăiaţi dau din nou indată, dar că, odată pier- 
duţi oamenii, nu e uşor a se repara pierderea. Cu toate aceste, el nu 
mai convoca Adunarea poporului, de frică de a nu fi silit să lucreze 
in contra planurilor sale. Ca un pilot surprins. de furtună, care, după - 
ce a pus toate la cale şi a luat disposiţiuni pentru o resistență sufi- 
cientă, nu iea consiliu de cât numai de la esperiența sa, fără a se 
lua după lacrimile și vaietele călătorilor, cuprinşi derăul de marea și 
de: frică: așa și Pericles după ce a inchis bine cetatea, după ce a dis- 
tribuit posturi in toate părțile, şi a luat toate disposiţiunile necesare 
pentru siguranța publică, nu mai luă sfat de cât numai delă propria 
sa. prudență, fără a se mai uita la strigătele şi furiile asediatilor, la 
stăruințile necontenite ale amicilor sei, la declamaţiunile şi amenin- 
tările inimicilor. (Plut. Pericles). | 

*) Ciuma în Atena. Boala venia fără de veste și in deplină sănă- 
tate. Mai intăiu omul simția durere mare de cap; ochii se inroșiau 
şi scânteiau ; in interior, faringele şi limba părea că erau de sânge; 
respirația era neregulată şi puturoasă. Pe urmă : veniau strănutări și 
răgușală. Apoi boala se pogoria la piept, insoțită de, o tusă grozavă; 
când ajungea la stomac, ea determina dureri mari, cu ieşiri pline de 
venin. Mulţi bolnavi erau cuprinși de un sughiț fără vărsături şi cu 
mari convulsiuni. Pe din afară. corpul nu ardea şi nici nu era vinăt; 
era roşietic, livid, acoperit cu bube şi beşici ; dar căldura internă era 
aşa de mare că omul nu putea suferi nici cele mai uşoare haine, nici
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teță fără margini sau. desfrânare complectă *) și Peloponesiacii prădau! 
Pericles plecă “in fruntea flotei ; prădă Argolida ; luă Prasiae. 

In lipsa “lui, dușmani sei se puseră pe lucru. In 430 el fu dat ju- 
decăţii și condemnat la o amendă pe care nu o putu plăti. Nu mai 
putea, deci lua parte “la Adunarea poporului. EL-'se retrase in viata 
privată. e 

| Ciuma, întră și in familia sa. Când i muri și al doilea fiu, atune; 
barbatul. de bronzu, şi el, fu sdrobit de durere. Pentruintăia oară lau 
văzut, Atenienii plângând cu glas mare nenorocirile casei sale se) 

„Atena insă, fără Pericles, nu putea merge. Nu era nici plan, nici 

  

cele mai fine invălitori, Bolnavii stăteau goli și s'ar fi aruncât bucu- 
ros in apă rece, cum au făcut câți-va nenorociti, cari lasaţi singuri şi 
chinuiți de o mare sete, se asviriiră in puțuri. Setea era tot așa de 
mare, bea cineva mult ori puţin... La inceput tot mai resista corpul: 
dar '1 gătia peste şepte sau nouă zile inflamaţia din lăuntru..... Anima- 
lele carnasiere, paseri și patrupede, nu se apropiiau de cadavre. 

” Ceia ce agrâvă acest flagel era ingrămădirea teranilor in cetate. 
Ei au suferit mai mult.... muriau cu gramada: Leșurile zăceau peu- 
lițe.... Sfintele locuri erau pline. (Phucyd. ÎI, 49 şi următ.). 

> %) Atena în timpul ciumei, Fie care se dădu la escese pe care 
mai inâinte le acoperia,.. Toţi se gândiau numai a petrece iute ; viata, 
şi averea păreau de o botrivă foarte trecătore. Nime nu se mai os- 
tenia a urmări un scop onorabil ; căci nu stiia dacă va trăi ca să "| 
vadă indeplinit. A uni plăcerea cu folosul, iată ceia ce deveni frumos 
și folositor. -Nu mai era nime ținut nici prin frica de zei nici prin a 
legilor. De când vedeau că piere atâta lume fără “deosebire, nu niai 
făceau nici o deosebire intre pietate și nepietate ; şapoi nime nu cre- 
dea că va mai putea trăi pănă la pedepsirea crimelor sale. Fie care 
se temea: mai de grabă de sentința pronunțată deja in contra sa şi 
care atârna asupra capului seu ; inainte de a fi atins, voia ca celpu- 
țin să guste voluptatea. (T hucyd. UI, 53). 

: să) Xantip (fiul lui Pericles) muri de ciumă. EI pieidu de ase- 
menea pe sora sa, pe cea mai mare parte dintre rude, şi pe prietinii 

-cari i erau folositori pentru guvernare cu sfaturile lor. Cu toate a- 
ceste, Pericles conservă toată tăria și mărimea sa de suflet. Nu slă- 
bia fată cu atâtea nenorociri : şi nu "] vedea nime nici plângând, nici | 
celebrând funeralii, nici venind la mormântul vre: unei rude. Dâr când - 
pierdu pe Paralos cel de pe urmă dintre copiii. sei legitimi, el in ză-. 
dar se incercă a resiste acestei lovituri, şi a: şi conserva caracterul și 

„tăria sa de suflet. Atunci slăbi ; și, când sa apropiat să pună pe mort 
o cunună, la vederea, cadavrului, durerea "1 dobori; incepu a se văita 
şi vărsă un torent de lacrimi. Pentru prima oară 'şi arătă desperarea. 
(Plut. Pericles). - :
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hotărâre; nici energie. Poporul simţi lipsa marelui barbat ; Pericles . 
primi a lua din, nou cârma. Pe când Sparta, prin intermediul- lui Far- 
nace satrapul Asiei Mici, trimitea o ambasadă. la Marele Rege cerând 
ajutor, flote ateniene plecau la. istmul. de Corint, spre Caria şi Lycia. 
Potidea, fu cuprinsă iarna viitoare ; o flotă pâloponesiacă fu sdeobită. 

"Dar Pericles nu mai era acelaș. De la moartea fiului seu, moralul luj 
era sdrobit. Ciuma, in sfârșit 71 apucă 'şi pe el.: Prietini vorbiau in ju- 

“rul patului seu despre faptele lui cele mari. «Uitaţi, li zise el, pe cea: 
„mai mare dintre toate : că nici un Atenian n'a purtat doliu din pri- 
cina mea *) (429). a | | | 

Moartea lui Pericles a fost o mare nenorocire pentru Atena.    
$. 2. Păuă la pacea lui Nicias. 

" Cumplita nenorocire care lovise pe „Atena, Ciuma, avu urmă- 
ri foarte triste. Murise 4400 de pedestri «şi 300 de călări. Dar mai 
triste erau consequențile morale. Nu numai (irecia, dar şi fie care 
cetate, era impărțită in două tabere rivale, dușmane de moarte, gata 
in-tot momentul a se arunca una asupra: alteia; virtuțile născute din. 
patriotism se stinseră ; necinstea intră in o multime de familii. Cetă- | 
tenii fiind, impuţinați, nu mai fură așa de severi pentru străini. Gym- * 
nasiile sânt deşerte ; din contra, ingrămădire mare in piața publică., 

„Mulţi terani nu se mai intoarseră la micele lor proprietăți. Se ingră- 
„mădeşte in Atena 'o populalie» saracă, . leneșă, care face numai politică |. 

şi voiește să trăiască din politică. Vechia religiune eră căzută. Pretu- 

tindinea spiritul de îndoială. Dar fiind că se simte nevoie de religie, 

  

*) Câteva minute inainte de moartea sa, cei: imai de frunte dintre 
cetățeni, și prietinii cari mai trăiau, erau in jurul patului seu; vorbiau 
de meritele lui, şi de marea autoritate ce esercitase. Ei numărau fap- 
tele lui cele frumoase, și victoriile câştigate de cătră Atenieni sub 
ordinile lui, a cărora amintire se păstra, prin nouă troleie ; şi vorbiau 
ei aceste, gândind că Pericles “şi pierduse cu totul cunoștința, şi că 
nu mai era in stare- a i ințelege. Dâr el urmărise toată convorbirea 
lor, și, de odată,.i intrerupse, zicând că el se mira cum! de lăudau 
ei. şi amintiau succesele din care şi Norocul avea o bună parte, lu- 
cruri făcute și de cătră alţi generali, pe când nu vorbiau de feliu toc- 
mai de ceia ce era mai mare şi mai frumos in viata sa: « Adică, zise 
el, că n'am făcut nici pe un Atenian să imbrace doliul.» (Plut. Pericles).
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aleargă toti la mystere şi ceremonii nouă. Adonis. Sabazios, Bendes, 
Cottyto, sunt divinități nouă cu rituri stranie ;- culturi misterioase, de 
multe ori imorale. Atunci apar şi Demagogii. Poporul e stăpân. '"Oa- 
menii mari vor fi luaţi din mijlocul seu. Adunările vor fi- mai nume- 
roase, turbulente, sgomotoase. Conducătorii. poporului vor fi numai 

„Oratori. Aceştia, fug de cariera armelor pentru că nu vor să fie puşi 
in posiţiune a ţinea pe popor in marginile disciplinei. 

- Oamenii distinşi se abțin. de a face-politică *), Generali'ca De- 
mostene şi Nicias sunt spărieți de demagogi, ca ZBucrate «Mistrelul 
sau ursul din Melite», ca Lysicles, neguţitor de vite. 

După moartea lui Pericles, Nicias este cel mai insemnat barbat + 
din Atena. Foarte bogat, cult, bun orator, om foarte onest, el este - 
ales străteg cinci ani de a rîndul. E foarte darnic, muncitor neobosit, 
dar e timid, fără ambitiune şi e contra resboiului x), Lamachos, gene- . 
ral capabil-dar om sărac, wa putul, aveă mare influință. ' 

Și “cu toate ateste resboiul se incepu cu mai mare furie. Plâtea 
e incunjurată de cătră Spartani; iar insula Lesbos intră in alianţa 
  

*) Starea Greciei în timpul resboiului peloponesiac. Se: schim- 
base și sensul cuvintelor. Indrăzneala necugetată se socoti ca un cu- 
raj gata a intrunta ori ce primejdie ; ințelepciunea inceată ca o laşi- 

“tate ascunsă ; moderatia ea, un pretext de timiditate ; o inteligență ma- 
re ca 0 inerție mare. Furia oarbă deveni trasul distinctiv al barbatu- 
lui de inimă ; cireumspecţia, ca un mijloc de a da inapoi.... Era con- 
siderat ca mare fineță ă atrage pe dușmani in: cursă. -Legăturile de 
sânge erau mai slabe de cât spiritul de partidă, pentru că aceasta in- 
spira mai multe devotamente gata la ori ce.... Furia de dominaţiune. 
inspirată de lăcomie şi de ambiţiune.... Sub masca binelui public, par- 
tidele nu lucrau de cât pentru a ajunge la putere... ajunşi la putere 
căutau să'şi satisfacă dușmăniile personale... Cetăţenii cari stăteau de 
o parte cădeau sub loviturile ambelor partide, fie pentru că nu voiau 
să iea, parte la luptă, fie pentru că erau invidiați pentru liniştea lor. 

Candoarea, soața onestității caracterului, ajunse un obiect de ris 
şi dispăru. (Thucyd. III, 82). - | 

**) Gravitatea lui Nicias nu avea nimic auster; nici era prea se- 
rioasă şi uricioasă, ci temperată prin oare care timiditate ; şi prin 
aceasta chiar pentru că se părea. că el „se teme de popor, poporul.se 
lasa a fi condus de cătră el. Naturalminte timid și prepuielnie, noro- 
cul lui in. resboaie aruncă un văl peste această slăbiciune ; pentru că 
comandamentul lui a fost un şir neintrerupt de succese. In discuțiunile 
politice, cel mai mie sgomot *I spăria, și presența numai a calomniatori- 
lor era de ajuns pentru a "1 tulbura. (Plut. Nicias).
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spartană prin intermediul aristocraților din Mytilena. Atenienii trimit 
o flotă in contra acestei cetăţi? o incunjură din toate părţile şi cu 
mari sacrifleii o cuprind. Cleon, care ajunsese atot puternic in Atena, 
stărui ca toți locuitorii din Mytilena. să fie condemnaţi la moarte. -Pro-. 
punerea lui a fost primită. Peste noapte insă, Atenienii simţiră ruşine 
de fapta lor. A doua zi se puse din nou cestiunea in discuţiune și se 
reveni asupra, votului, Corabia trimisă merse aşa de repede că intrecu 
pe cea care plecase cu două-zeci şi patru de oare mai inainte. Au 
fost ucişi numai aristocrații ; cetăţile din Lesbos au fost rase şi pă- 
mâpturile impărțite la coloniști - atenieni. E 

| Pe când, Atenienii pedepsiau pe Mytilena dând astfel un esemplu 
teribi! pentru aliaţii cari ar indrăzni a se revolta, Platea se predă 
Spartanilor. 200 de Platei -şi 25 de Atenieni se apăraseră toată iearna. 
După un simulacru de judecată, toți Plateii au- fost uciși. În zadar a- 
mintiseră ei decisiunea Gregilor din timpul Resboaielor Medice care 
considerau pe Platea ca cetate sfântă *). | 

Astfel resboiul incepea prin esecuţiuni sângeroase, necunoscute 
pănă atunci intre Greci. Ă | 

Cleon vrea un fesboiu de moarte, pentru că numai prin resboiu 
se putea susținea. Era bogat, foarte voinic, plăcea poporului prin dicur- 
surile și gesticulația sa, in adevăr populară, și pentru că, Chiar in 
starea in care se aflau lucrurile, el găsi mijlocul să urce salariele ce- 
tățenilor cari funeționau ca judecători. Trei oboli (48 bani) pe zi era 
de ajuns pentru o familie săracă. Mai numai săracii se ingrămădesc 

  

*) «Intoarceţi ochii spre mormintele părinților. voştri, .jertiiți, de 
cătră Mezi și ingropaţi pe teritoriul nostru. In fie-care an cetătea noa: 
stră li oferia vestminte de orioare şi cele alte sacrificii obicinuite. Li 
presentam cele intăi culese din toate recoltele noastre, ca prietini în numele unui pământ prietin, că niste aliaţi unor vechi tovarăşi de ar- 
me. Prin o sentință nedreaptă, voi veți face tocmai din contra. Cu- 
getați bine. Când Pausanias i inmormântă, el crezu că i a incredin- 
țat unui pământ prietin și unor prietini ; şi voi, dacă ne veți Omori, 
dacă veți da 'Tebanilor țara Plateei, ce veți face alta de -cât veţi "lipsi 
pe părinții şi: pe rudele voastie de onoarea de care se bucură și i vel 
lăsa pe mânile ucigaşilor lor? Acest pământ unde Grecii au fost li- 
beraţi, '] veți face voi sclav? aceste temple ale zeilor pe care ei leau 
invocat pentru a triumfa asupra Mezilor, le veţi face voi. deşerte de 
sacriliciile instituite de cătră fundatorii: lor ?» (Thucyd. III, 58).
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a judeca *). Dar" Atena avea nevoie de bani pentru resboiu. Cleon e- 

ra de ideie să se măriască tributul aliaţiloi şi contributiunile bogaţilor; 

dar eu chipul acesta, aliații se reciau din ce in ce mai: mult fală cu 

Atena şi bogaţii conspirau. a “ | 
In anul al şeptelea al resboiului, Spartanii nau invadat in Attica 

din pricina unui cutremur de pământ. Dar in acest an in fruntea ar- 

matelor spartane se pune Brasidas; pe când Demostene este _insăr- 

cinat cu comanda celor ateniene. pp 
Brasidas era de ideie ca să loviască pe Atena in coloniile sale. 

Necontenitele invasiuni in Attica nu mai făceau nici un “rău Atenei. 

Pe câtă vreme ea 'şi menținea comunicațiunile pe marea şi flota ei 

era puternică, Spartanii puteau invada in Attica, unde nici nu mai 

aveau: ce prada; Pe de altă parte, Demostene nu admitea, nici el, ca 

resboiul: să se poarte ca pănă atunci. El era mai simpatic poporului 

de cât Nicias si-era un tactic de frunte. Demostene ştiia ura, neimpă- 

cată a Mesenienilor in 'conira Spartei; ştiia de asemene că portul Pylos', 

era lăsat in părăsire. E] plecă in fruntea unei flote şi ocupă Pylosul. 

=) Philocleon. De o cam dată, "ți voiu dovedi că nu se află 
rege care să aibă' o putere mai mare de câta noastră. Este vre o fe- 
ricire, vre o beatitudine, care să se poată compăra cu a judecătorului ? 
este vre o ființă care să trăiscă mai mult in sinul plăcerilor sica- 

re să fie mai temută, așa bătrân cum este el? Cum mă scol” din pat, 
oameni puternici, cei mai ilustri din cetate, mă aşteaptă la bara tri- 
bunaluluij; cum mă văd de departe, vin şi 'mi întind o mână prieti- 
nească, o mână care a furat mulţi bani publici ; mă roagă; se inco- 
voaie pănă la pământ, şi cu o voace plângătoare :. «Tătuţă ai milă de 
mine, te conjur pe foloasele pe care le ai tras şi tu' din functiunile 
publice, sau la armată vinzind hrana soldaților,» Şi cel care 'mi vor- 
beşte astfel nici nu iar trece prin minte că eu trăiesc pe lume, dacă 
nu laşi mai fi agiutat o dată. . | 

Băelyceleon. Să puneni intăi: cei cari se roagă. 
Philocleon. Aceste rugăminți' m'au liniştit; intru şi.. nu fac nimic 

din cele ce am promis. Cu toate aceste ascult pe acusaţi; câte meş-: 
teşuguri ca să scape de pedeapsă ! Ah! nu e linguşire care să nu se 
adreseze judecătorului ! Unia plâng sărăcia lor ; și esagerează realita- 

tea. pentru ca să fie egali cu mine. Aliii ni povestesc anecdote. Glu- 

mesc : pentru că, de rid eu, ei cred că am să fiu blând. Dacă nu 

suntem incă desarmaţi, atunci ni aduc de fată pe letele și pe băieţii 

lor, cari se: prosternă şi scâncese toţi de o dată; apoi părintele tremu- 

rând inaintea mea ca inaintea unui zeu, mă roagă, de milă pentru ei, 

ca să nu '] condâmn...:> (Aristofane, Vsespele). , - 

i pă 
4
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Sparia trimise o armată puternică ; dar această armată a fost res- 

pinsă ; Brasidas fu rănit și numai puţini Spartani scăpară in insula 

Sfacteria, în față de Pylos. Flota peloponesiacă fu de asemenea bătută 

“şi Spartanii remaseră închişi in Sfacteria. _ 

E Sparta ceru un armistițiu. In Sfacteria erau 420 de. Spartani. 

Atenienii inbătaţi de suceces propuseră condițiuni peste putință de 

primit. Aceasta era mare greșală. Sparta doria sincer să se termi- 

pe resboiul. i | 

După un armistițiu de 20 zile, resboiul incepu ; dar şi Atenienii 

- din Pylos nu făceani nici un pas inainte. Sfacteria părea peste putință 

de luat. Dușmanii lui Cleon incepură a "1 acusa că n'a voit să se-to- 

losiască de ocasiune ca să facă pace. Cleon "și apără purtarea sa și 

- cât despre Sfacteria, el respunse că nu se poate face nimic din pricina in- 

"capacităţii comandanților. De ar fi un om energic, zicea el, “in 90 de 

„zile Spartanii din. Sfacteria ar îi făcuţi prisonieri. Nicias depuse co- 

manda şi poporul investi pe Cleon cu comanda armatei din Pylos *). 

EL nu "şi pierdu curagiul ; ceru să i se dea de soţ pe Demostene: ple- 

„că la Pylos; dădu foc pădurilor din Sfacteria ; luă măsuri ca Hiloţii 

să nu se mai strecoare cu provisiuni ; debarcă in insulă şi sili pe 

Spartani să se predea. Erau. 292 **). ” | 

  

*) Cleon dădea vina pe Nicias şi ! acusă că, prin laşitatea și 
neingrijirea lui, lasă să scape nişte oameni cari, de ar fi fost el gene- 
ral, nu ar fi resistat așa de mult timp. Atunci Atenienii: »Ei bine! 
de ce nu te inbarci tu ca să te duci săi baţi?>. Şi Nicias, sculân- 
du-se, declară că el i cedează comanda. espediţiunei din Pylos, şi "| 
indeamnă să inroleze câte trupe va, vrea, şi, de cât a face pe vitea- 
zul la tribună, mai bine să meargă să facă patriei un serviciu impor- 
tant. Cleon se aştepta aşa de puţin la aceasta, că de odată a. remas 
incurcat, şi ar fi voit să 'şi retragă cuvintele; dar Atenienii i ordo- 
nară formal să lucreze ; şi Nicias nu inceta a striga după el. Atunci 
ambițiunea şi curajul lui se aprinseră : el primi comanda ; şi imbar- 
cându-se, el fixă chiar şi terminul espediţiunei, legându-se a trece pe 
toți dușmanii pe sub ascuţișul sabiei, pe loc chiar, inaințe de două- 
zeci de zile, sau a i aduce vii la Atena. Ceia ce provocă in mulțime 
un ris general. (Plut. Nicias). 

**) Astfel s'a implinit, cu toată estravaganța sa, promisiunea lui 
Cleon : in mai puțin de două-zeci de zile el aduse oastea inapoi, cun 
promisese, 
a Noutatea acestui eveniment produse in Grecia o sensaţie estraor- 
dinară. Se, crezuse pănă atunci că nici foamea şi nici altă estremi-
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Atunci Cieon fu a tot puternic. El puse dări pe; bogati; disolvă 

vechia Confederație şi formă un adevărat «Imperiu» ; urcă tributul a- 

liaţilor la 1300 de talanți. | . 
In campania viitoare, Atenienii cuprinseră Methone, Cythera şi 

debareară in Laconia; Peloponesul era ca asediat. Dar intreprinderea lui 

Demostene in contra Beotţiei nu isbuti. Atenienii fură. sdrobiţi la Tanagra; 

Atunci Brasidas plecă să atace pe Atena în peninsula Chalcidică 

ca să indepărteze pe duşmani din Pelopones. EI străbătu toată Grecia, 

cuprinse mai multe cetăţi din Chaleidica şi incunjură Amfipoliş. Atez 

na nu putea trimite o flotă toamna. Istoricul Thucydide comanda câ- 

te-va vase la Thasos. El nu putu scăpa Amfipolis. Pentru aceasta a 

si fost el esilat, fără vină ; pentru că nu comanda la Amfipolis. 

Brasidas făcuse foarte mult pentru Sparta. Ferm şi intreprinzător, 

onest și leal ; format general pe câmpul de luptă, Brasidas nu numai 

că a cuprins o mulțime de cetăţi, sdruneinând imperiul *Ătenei la. 

nord, dar incă a făcut pe Greci să ersadă că Sparta voieşte în ade- 

văr liberarea lor de sub jugul atenian. 

„Daâr la Sparta succesele lui Brasidas erau socotite numai ca un 

mijloc. de a incheia pace cu condițiuni mai favorabile. Brasidas era vă- - 

zut. cu ochi răi. După nenorocirea de la Sfacteria, partida păcei e pu- 

ternică. Atena, era şi ea, sătulă de lupte. Se incheie un armistițiu pe 

un an. Dar Brasidas cuprinse o cetate după armistițiu şi nu voi să o 

inapoiască. Armistițiul era rupt. Cleon plecă la nord in fruntea u- 

nei armate. Intr'o luptă teribilă lingă Amfipolis, Cleon fu ucis; dar și 

 Brasidas muri in urma, unei răni. | | Şi 

Atunci partida păcei, representată prin regele Plistoanax şi prin 

Nicias, isbuti a incheia pacea (421), care sa numit Pacea lui Nicias. 

Cele două puteri remâneau in starea de dinainte de resboiu : prin 

urmare Sparta recunoștea Imperiul Atenei. “ 
  
  

late nu va face pe Lacedemoni să depună armele, ci că preferau mai 

de grabă a muri ce cât a se preda. Nu puteau să creadă că cei fă- 

ați prisonieri ar fi fost tot una cu cel cari murise. A fost chiar un 

aliat al Atenei, care mai târziu, a intrebat in batae de joc pe unul 

din cei făcuţi prisonieri în insulă, dacă in adevăr au fost bravi cei ca- 

și murise cu armele in mână. La care intrebare i se respunse că sâ- 

geata ar fi obiect neprețuit, dacă ar ști să deosebiască pe cel bravi ; 

dând a intelege astiel că săgețile și, pietrele loviseră la, intimplare. (Lhu- 

yd. IV. 40). " .
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Aliaţii erau nemulţemiţi ; Teba şi Corintul au refăzat a recunoaş- 
te această pace. Pentru aceasta Sparta şi Atena au incheiat o alianţă 
ofensivă şi defensivă. 

Cele două puteri voiau să asigureze intr'un chip tainic pacea 
generală. 

$. 3. Espediţiunea din Sicilia. 

Cetățile greceşti din Sicilia au avut o evoluțiune analogă cu ce- 
le din patria, mamă. Au avut tirani şi lupte cu Barbarii; sau in- 
timplat și aice lupte intre lonieni şi Dorieni. Dorienii din Sicilia intre - 
cuseră cu mult pe cei din Grecia ; ajunseseră la un lucs. foarte mare: 
erau bogaţi şi căzuseră sub domnia. tiranilor. Intre acești tirani, cel 
mai insemnata fost Gelon din Syrâcusa, pe care putem zice că a in- 
temeiat'o din nou. Sub el inflori agricultura, marina și comerțul. EI 
avea o armatăede 20,000 de oameni, o flotă de 200 de trireme, bani 
și provisiuni de ajuns. Nădăjduia că Grecia nu are să poată.  resista. 
Perşilor, fără ajutorul lui ; drept care şi intrase in corespundenţă cu 
Perşii. Atacat de cătră Cartaginesi, el ştiu a resista cu bărbăţie și la 
Himera 200,000 de Cartaginesi au căzut pe câmpul de luptă. Greci 
susțineau că bătălia s'a dat in ziua când flota persană a fost sdro- 
bită la Salamina. Astfel că in aceiași zi, pe două câmpuri de bataie 
deosebite, hellenismul era triumfător. Gelon muri in 476. 

Dușmăniile dintre cetăţile grecești din Grecia Mare erau incă 
şi mai aprinse ; dar, ca şi in Sicilia, cultura făcuse progrese foarte mari. 
Monetele, legislațiunea, lor, suni un model de cultură politică. Syba- 
ris, Crotona, au fost la inceput cele mai puternice. Dar Sybaris a 
fost distrusă de cătră Crotona (510) care și ea slăbi in curând, aşa 
că “Tarentul ajunse cea mai puternică cetate din Italia sudică. 

Temistocle 'și indreptase privirile asupra Italiei. EI dase numele 
„de Italia şi Sybaris la două fete ale lui. Fundarea cetății Thurii făcu 
și mai dese raporturile intre Atena și cetăţile din apus. Atenienii voiau. 
cuceriri nouă ; nu se mai ţineau de politica lui Pericles. 

In Sicilia erau lupte necontenite. Puternica Syracusa făcuse pla- 
nul de a cuprinde intreaga Sicilie. Inăsprire dintre Ionieni şi Dorieni. 
Atena făcu o alianță cu Rhegium. In 427, Leontinii strânși de aproa- 
pe. de cătră Syracusani trimiseră in ambasadă la Atena pe celebrul



144 

  

Gorgias. Om verde la vrista de 60 de ani ; adâncit in ştiinți, dar mai 
mult cu o tendinţă practică, discursurile lui erau ca o musică fer- 
mecătoare pentru urechile ateniene. Atena trimise ajutoare. Amestecul 

Atenei sperie pe Sicilieni. Hermocrate, dușmanul de moarte al Atenei, 

ajunse a tot puternic in Syracusa. EL făcu pe popor să adopteo . 

politică: nouă. Pace şi unire intre toate cetăţile din Sicilia ; luptă na- 

țională in contra străinei Atena. | 
Dar in curând se incepe o luptă intre Segeste şi Selinunt. Ne- 

putând resista duşmanilor lor, cari erau ajutaţi de cătră Syracusa, 

egestanii cerură ajutor de la Atena in: 416, 

In acest an in Grecia fața lucrurilor se schimbă: cu totul. 

Pacea din 421 se jurase ; se sapase pe table de marmură; şi 

mulți o doriau serios. Dar in inimile tatulor era o mare ingrijire: Ora- 

<olul spusese ia inceputul resboiului că el va ținea de trei ori nouă ani. 

Mai toată lumea era nemulțemită. o 

Aliaţii din Pelopones âcusau egoismul spartan ; Corintul se le- 

şă cu Argosul, care remăsese neutru şi era foarte infloritor ; se plă- 

nuia o nouă ligă, din care să fie esclusă Sparta. Dar: această putere 

lucră cu energie și incercarea Corintului nu s'a. putut realisa. Pe de 

altă parte, Sparta. nu predase Amfipolis şi Atena păstra Pylos. O ali- 

anță se incheie, intre Sparta și "Teba. Aceasta era mai ca şi o decla- 

raţie de. resboiu. | | 
Din nefericire, tocmai atunci influența lui Nicias scăzu foarte in 

Atena ; pentru că se 'vidică Alcibiade. 

Acest om intrunia toate calităţile care puteau robi pe Atenieni. 

Crescut, în. voie, fiind că remăsese de mic orfan, el avea o mare ideie 

de valoarea sa; era viguros, "nalt şi foarte frumos. Atenienii aveau 

un adevărat cult pentru el: era Regele modei. Perieles i fusese tutor; 

dar la lăsat in voie. Făcuse el esperiență cu propriii sei fii. Filosolul 

Socrate avu cât-va timp multă influință asupra lui ; dar era prea târ- 

ziu. Na mai putea nici Pocrate fâce un om desăvârșit din această na- 

tură capricioasă, fără nici un frâu moral. Alcibiade ajunse idolul po- 

porului *). El injghebă o alianță cu Argosul, Mantinea și Elida: lo- 

*) In adevăr, dărniiile lui cătră popor, cheltuelile neauzite pen- 

iru a da cetăţii spectacule și jocuri peste putință de intrecut ; gloria 

strămoşilor sei, puterea eloquenței sale, frumuseța persoanei, voinicia,
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cuitorii din Patrae se uniră cu Atena. Aceste puteri insă aveau groa-= 
ză. de Sparta, care căpătă în curând vechia sa heghemonie.. Alcibiade 
dădu vina pe popor. Poporul era. vinovat pentru că. nu avea o poli-. 
tică fermă. Trebuia să aleagă intre el și Nicias. Se propuse Ostraeis- 
mul. Din nefericire, în ziua votărei, cele două partide se invoiră a. 
esila pe Hyperbolos, un om nul și mai fără partidă. De atunci Ostra- 
cismul și a perdut insemnătatea, sa. E | 

” Alcibiade propuse ca, să se alace statele mici; aliate cu Sparta. 
Melos fu cuprinsă. Dar Atena trebuia să 'și intindă. privirile mai departe. 
Dorienii trebuiau sdrobiţi tocmai unde se desvoltaseră mai mult, in. 

"Sicilia. Atunci in Atena, toţi se ocupă numai de Sicilia *). Bogatii nu. 
  

curajul, esperiența lui in trebile militare, făceau să i se ierte toate. 
Atenienii suferiau cu răbdare toate greșelile lui. și le socotiau ca a- 
bateri de ale tinereței.... Intr'o zi, când Alcibiade avusese un succes 
complect in Adunare și se intorcea a casă petrecut de poporul intreg, 
Timon misantropul, care ”l intâlni, in loc de a căuta să se feriască 
de el, cum făcea cu toată lumea, se inaintă spre el, și, luându'l de - 
mână : «Curaj, zise el, fiul meu ; continuă a te inălța, pentru că tu 
vei deveni mare spre ruina acestui popor.> (Plut. Alcibiade). 

Alcibiade se inprietinia cu toţi cetățenii (din Sparta), şi i incânta. 
prin ușurința cu care adoptase el chipul lor de traiu.- Cei cari 1] ve- 
deau că se rade pănă la piele, că se scaldă in apă rece, că mânâncă. 
pâne proastă și zamă neagră, se intrebau dacă in adevăr un astfel de 
om a avut un bucatar, dacă a văzut un parfumator, sau dacă a indrăznit a 
se atinge de o tunică din Milet. In adevăr, intre atâtea calităţi ce pose- 
da, numai una era de ajuns pentru a i atrage pe oameni. Mlădierea 
lui de a lua toate formele și toate inclinațiunile, a se impaca cu toate 

“felurile de viaţă, a 'şi schimba deprinderile mai repede de cum “şi . 
schimbă cameleonul coloarea, cu deosebire că cameleonul nu poate, se. 
zice, a lua coloarea albă, pe când. Alcibiade trecea cu: uşurinţă de la 
rău la bine şi de la bine la rău. Nu era purtare .pe care el să nu o. 
poată imita; nu erau obiceiuri cu care să nu se poată deprinde. la 
Sparta, tot d'auna in esereiţii, irugal și auster; in Ionia, delicat, leneş 
şi voluptos ; in Tracia, tot d'auna calare sau bând ; intrecând, la sa- 
trapul Tissaferne, prin cheltuielile și lucsul seu, toată magnificenta.. 
Perşilor. (Plut. Alcibiade). | 

*) Tinerii prin gimnasii, şi bătrânii in atelii și in hemiciclele un- 
de se așezau ca să stea de vorbă, nu făceau alta de cât să deseneze planul Siciliei, să descrie natura mărilor care o incunjură, porturile ei, 
şi așezarea țermurilor ei în fața Atricei. Sicilia nu era ținta şi "premiul 
resboiului, nu; ci un punct de plecare de unde avea să atace pe Car- taginesi, apoi să cuprindă de odată Africa şi toată marea de dincoa- 
ce de Columnele lui Hercule. Avântul era general. Nicias i era contrar;
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erau entusiasmaţi ; știau că asupra lor aveau să cadă greutăţile şi 

cheltuelile resboiului ; dar sărăcimea, 'și făcea mari ilusiuni. In Acro- 

pole erau 1000 de talanţi; Sicilia era foarte bogată. Multă lume 

nu avea incredere in Alcibiade care desfăsura un lucs ne mai auzit; 

era violent dar și. linguşitor cătră popor. Se insurase. si luase zestre 

10 talanti ; mai luă 10 de la cumnatul seu, când avu un fiu; cheltueli * 

nebune; șepte cară dea lui alergară la Olympia, unde obținu trei pre- 

mii; după serbări, el dădu un banchet la care polii pe toți Grecii 

presenți la Olympia. Insulele şi cetăţile greceşti i au trimis vin $i po- 

doabe pentru acest banchet. 
Atunci veniră deputaţi de-la Segeste. po 

Espediţiunea din Sicilia, combătută de eătră Nicias, *) a, lost 

susținută de cătră Alcibiade **). Atunci Nicias crezu că va 'speria pe 
  

dar cei cari '] ajutau erau puţini şi fără influință. Bogaţii se temeau 

să nu se zică că ei caută să fugă de sarcinile publice, și de indatori- 

rea de a inarma trireme ; și stăteau in o nelucrare care amăgia aş- 

teptarea tutulor. (Plut. Nicis). Aa - : 

=) Nieias combate espediția din Sicilin. «Eu susţin .că a intre- 
prinde această espedițiune indepărtată, insamnă ca, pe lângă nume- 

roşii dușmani pe cari i lăsăm in urma noastră, să ni mai adaogem 

allii şi să i atragem aici. Poate că credeti că pacea de curând .inche- 

iată are vre o soliditate ? Această pace, pe câtă vreme veţi fi liniștiți 

va subsista cu numele, — la aceasta au reduso intrigile de la noi, 

sau de aiurea ; — dar la cea mai mică intringere ce vom suteri, duș- 

manii noştri se vor grăbi a ne ataca: mai intăi pentru că au incheiat 

trăctat in urma unor infrîngeri, de nevoie, cu condițiuni umilitoare ; pe 

urmă pentru că textul tractatului lasă mai multe” puncte în discuţiu- 

ne. Sunt chiar unele popoare— şi nu cele mai putin puternice-—care 

n'au primit incă această pace. Unia ni fac resboiu pe față, alții 

nu sunt opriţi de cât de nelucrarea lacedemonilor şi prin armistițiul 

de zece zile. Cine ştie dacă, găsind fortele noastre impărtite, și toc- 

mai la aceasta lucrăm noi acuma, ei nu vor fi ispitiți a ne ataca, 

in intelegere cu Grecii din Sicilia, a cărora alianță li era asa de pre- 

tuită, mai in zilele trecute 2> (Phucid. VI, 10). / 

*&) Aleibiade o susține. «...Navigând spre aceste locuri, ndi vom 

“adauge negreșşit puterea pe care o avem astăzi. Să facem această es- 

pedițiune, dacă nu pentru altă ceva, macar pentru ca să mat umilim 

mindria Peloponesiacilor, şi pentru a li arăta că, putin ingrijili de |i- 

niștea presentă, noi ducem armele noastre in. Sicilia. Prin, aceasta 

vom isbuti din două lucruri unul: sau vom face o cucerire din care 

vom eapata imperiul (ireciei. intregi, său cel putin vom sdrobi pe Sy- 

racusani: ceia ce va fi un folos real pentru noi şi pentru alialii. noş- 

tri. Corăbiile noastre ni vor asigura șederea in. caz de succes, sau re- 

+ 
N . , 2
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popor arătând greutăţile espediţiunei. EI ceru o flotă insemnată, o armată 
numeroasă și mulți bani, Poporul acordă totul *). Alcibiade, Nicias şi 
Lamachos fură numiţi comandanți. Pregătirile erau gata, când se intîm- 
plă un mare sacrilegiu. Intr'o dimineață se găsiră ciuntite şi batjo- 
rite toate statuiele lui Hermes, care erau pe la respântiile cstății. Duş- 
manii lui Alcibiade *1 acusară de acest sacrilegiu. Nădăjduiau că popo- 
rul'l va, şi destitui din comanda supremă. Când au văzut insă că se 
incepe procesul şi că insuși Alcibiade stăruie ca să fie judecat, atunci 
ei schimbară faetica. “Se sustinu că nu mai e Vreme de proces; că 
nu sunt indicii asupra lui Alcibiade ; că nu se mai poate amâna. ple- 
carea espedițiunei. | - 

Flota se imbarcă (415); cea mai frumoasă flotă care ieşise pănă 
atunci din Pireu. Erau 134 de trireme, cu mai multe vase de trans-. 
port. și cu 36,000 de oameni **). De pe drum s'a cunoscut neade- 
a
 

7 = 
tragerea ; căci tot vom intrece in marină pe toți Sicilienii intranitţi.> (Thu- cyd. VI, 18) - 

*) Nicias gândia că vă reci zelul Atenienilor prin pretenţiunile sale, sau de va fi obligat să plece, atunci să plece mai fără primejdie. Dar se: intîmplă cu totul din contra : departe de a se da inapoi inain- tea enormității armamentului, Atenienii deveniră și mai inflăcăraţi ; pă rerea lui Nicias li se păru minunată, ; de acum nu mai aveau a se te- me de nimică. Pasiunea de a se imbarea cuprinse pe- toată lumea. Bătrânii cu nădejdea că se va Supune țara spre care porniau cu res- boiu, sau că cel puţin o armată așa, de mare nu avea a se teme de nici o nenorocire ; tinerii, cu dorința de a visita O regiune indepăr- - tată şi cu speranța de a scapa de pericule ; mulțimea și soldații nă- dăjduiau o soldă imediată și cuceriri care aveau să fie peniru ei un isvor nesecat de câștig. În mijlocul acestui avinţ universal, puţinii ce- tățeni cari desaprobau intreprinderea nu indrăzniau a deschide .gura nici a refuza sutragiul lor, de teama de a .nu părea reu intenționati. (Thueyd. VI, 24). - 
. **) In ziua licsată, Atenienii şi aliații cari se aflau în Atena se pogoriră la Pireu, şi, din zori de ziuă, se suiră pe vasele gata ai pri- mi. Împreună cu ei se pogori-mai toată populaţiunea, cetăţeni și străini. ȘI petreceau pe amici, rude sau fii; mergeau pătrunși de speranță dar şi de tristelă, cugetând pe de o parte la cuceririle ce aveau să facă, pe de altă parte la nesiguranța de a se mai vedea vre o dală și la distanța ce avea să fie intre ei şi patrie. În acest moment de des- părțire şi in ajunul primejdiei, greutățile intreprindere li apăreau mai mari de cât când » decretase ; cu toate aceste marea desfăsura-“ re de. forțe, ce le aveau sub ochi i făcea să aibă incredere. Cât des- pre străini şi ceea altă mullime, ei aiergase de simplă. curiositate, pen- 

  

7
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vărul celor arătate de cătră deputaţi: Tarentul şi Locrii nu. li au dat 

voie nici macar să iea apă; Rhegium fu foarte reservat. Flota ajun- 

ge in Sicilia. Nicias este de ideie a se indrepta în contra Syracusei, 

moartă de frică, a o cuprinde, a o pedepsi şi a se intoarce inapoi. A- 

ceasta nu convenia lui Alcibiade. EL voia un resboiu indelungat și su- 

punerea definitivă a Siciliei. El propuse ca să atragă in. parte pe ce- 

tățile Quşmane Syracusei. Ghibaciu cum era şi fermecător, Aicibiad&şi. 

putea pune planul in lucrare. Dar tocmai atunci veni corabia Salami- 

niană, cu ordin ca Alcibiade să se intoarcă la Atena, spre a fi jude- 

cat. Dusmanii lui lucraseră după plecarea sa. - 

Alcibiade pregătise totul ca să pună mâna pe Messana. El in- 

“stiință despre aceasta pe Syracuşani. Nicias nu putu: lua, -Messana. Sy- 

racusa prinse curaj. Hermocrate, marele dușman al Atenei, era un ge- 

neral capabil și adevărat barbat de stat. El stărui să se incredințeze 

puterea, la trei generali ; intări Syracusa şi atrase in- partea sa pe mai 

multe cetăți din Sicilia. 
Nicias ceru ajutoare de la Atena care sosiră, in: curând. Atunci 

Nicias blocă. Svractisa: Alcibiade fugise la Thurii şi apoi la Argos. A- 

ici auzi că a fost cundemnat la moarte. Atunci el se duse la Sparta. 

Elegantul Atenian de pănă atunci se transformă int”un Spartan desă- 

_xârşit. EL ajunse orator publice şi consilier al statului. 

| EI făcu pe Spartani să ințeleagă că espediliunea din Sicilia este 

indreptată. in realitate, in contra Spartei; i sfătui să trimită grabnic 

ajutoare Syracusei şi un şef esperimentat; şi, in același-timp, să se 

schimbe chipul de a purta resboiul in Attica. în loe de a năvăli in 

fie care an, trebuia să se ocupe o localitate; să se fortifice ; ca ast- 

tel duşmanul să fie pururea in coastele Atenei. 

Spartanii trimit pe Gylipp, om activ, intreprinzător și ghibaciu. 
  

tru a se bucura de un spectacol grandios și in adevăr de ' necrezut. 
(Thucvd. VI, 30). | po | 

După ce s'a sfirşit imbarcarea, trimbita ordonă tăcere, și se. fă- 

cură: rugăciunile obicinuite “nainte de plecare, nu pe fie care vas iso- 

lat, ci pe intreaga flotă şi, prin un crainic. În toată armata, se ames- 

tecă vin in cratere ; sefi și soldaţi făcură libatiuni cu cupe de aur şi 

de argint. La aceste invocațiuni se uniau rugăciunile mulţimei remasă 

pe țerm, şi compusă din cetăţeni și alți. asistenţi favorabil dispuşi. 

După ce s'a cântat Peanul şi s'au sfirșit libaţiunile, ilota porni pe lu- 

ciul mărei. (Thueyd. VI, 32)
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N Acesta debarcă in Sicilia numai cu '700 de soldați ; dar in curând a- 
„vu 0 cavalerie de 2000 de oameni. Syracusa 'și recăpătă toată ener- 
-gia şi se tăcu cunoscut Atenienilor că li se acordă un armistițiu de - 
cinci zile dacă vor pleca din: Sicilia. In o mare bătălie care urmează 
în curând, Atenienii sunt bătuţi. Nicias cere ajutor. Atena trimite pe 

” Demostene cu 73 de trireme, 5000 opleţi și infanterie ușoară. Demos- 
tene “e bătut. Atunci acesta e de părere să părăsiască impresurarea. 

- Syracusei ; să părăsiască localitatea nesănătoasă in care erau canto- 
-nate trupele şi să se indrepte spre Calana . Nicias se opune. Situaţia. 
e primejdioasă, in adevăr, dar poporul l'a trimis la Syracusa şi nu 
aiurea. Armată remâne pe loc. Dar când (iylipp-a primit ajutoare de 

-la. Sparta, atunci și-Nicias e de părere că trebuie să plece. Totul e 
gata de plecare ; dar se intâmplă un eclips de lună. Fricosul Niciaă 
se sperie, şi din nenorocire murise prespunătorul cel mai capabil din 
tabâră. Cei remaşi spun că e semn rău. - 

Armata nu mai pleacă; dar când s'a pierdut toată flota in o luptă 
navală, cei doi genera apucă spre nord *). După două zile de 
drum, ajung la o strâmtoare, unde sunt opriți. Atunci suni. nevoiți a. - 
apuca spre sud, Demostene incunjurai de. toate părțile, se predă du-.. 
pă 0 Inptă desperată. Nicias avu aceiași soartă. Din toată armata, 
numai 7000) sunt, făcuţi prisonieri, impreubă cu cei "doi: generali, . și - 
„duși la -Svracusa. Cei alţi.au tost măcelăriți ; puțini au scapat cu fuga. 

După ce i au ţinnt 70 de zile in niște cariere de piatră **), au 
  

*) Când Nicias şi Demostene crezură 6ă pregătirile sunt de ajuns, armata plecă ; era a treia zi după lupta navală. Starea Atenienilor era grozavă. Nu numai că și pierduseră vasele lor şi vedeau frumoasele “lor speranțe făcând loc presimţimentelor celor mai negre pentru ei și pentru patria lor, dar-şi plecarea din tabâră presenta cel mai dure: ros spectacol pentru vederea, și spiritul fie căruia. Morţii erau neingro- pali; soldatul, care vedea pe unul din ai: sei intins fără viață, era inghiețat de tristeță şi de frică. Cei cari erau părăsiți de vii, răniţi “Și bolnavi, inspirau şi mai multă milă şi simpatie ; rugămințile şi ge- metele lor "ţi sfăşiau inima. Ei se rugau să i iea; chiemau cu maţi strigăte pe cei cari i vedeau dintre soții sau rudele lor; se agățău de camarazii lor de cort cari plecau; i urmau pe cât timp puteau ; apoi lipsiți de putere, se opriau scoțind blesteme și. vaiete ; astfel că intrea- “ga armată sbucnia in plânsete şi era cu moartea în inimă... Toate necazurile li se păreau ușoare, in comparaţie cu primejdiile ce i ame- nințău. (Thueyd. VII, 75). | o . **) Cat despre cei cari au fost inchişi in Latomii, Syracusanii i
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fost vânduți . ca selavi.' Numai Atenienii şi Grecii din: Sicilia au lost 

eruțaii. o a 

Nicias şi: Demostene au fost judecaţi şi uciși. 

1 $. 4 Resboiul Deceleie. 

Când au sosit la -Atena cele intăi veşti despre, nenorocirile din 

Sicilia, nime nu le a crezut : atâta, nenorocire părea cu neputintă !. Dar 

când s'au incredințat de adevăr, o mare desnădăjduire şi o grijă fără: 

margine cuprinse cetatea. Se pierduseră mai bine de 200 de trireme 

şi 60,000 de oameni. Porturile, arsenalele, tesaurul, erau goale ; ave- 

rea privată suferise foarte mult. S'apoi, Atena se susținea mai mult prin 
frica ce inspira. „Aliaţii incep. a se mișca ; aristocrațimea, "și ridică. 

pretutindine capul *%). o a a 

Din contra, Gylipp aratase ce va să zică un Spartan ; Sparta se 

ridicase răult in ochii Greciei ; toți Dorienii sunt cu ea; ea te. folo-: 

seşte de sfaturile lui Alcibiade şi are și un rege energic, Agis. 

| Dar. Sparta avea nevoie de o flotă; nu mai voia să atârne dea- 

liaţi. Fa insă nu putea crea o flotă de resboiu : statul nu avea un 

tesaur federal; cetățenii erau săraci: Perșii d au dat mijloace ! . 

Imperiul persan mergea spre decădere. Sub Dariu II Oe erau 
la 

tractară in cele intăi timpuri cu o rigoare estremă. Girămâădiţi intrun ; 
spațiu infundat și strâmt, ei fură espuşi mai intăiu fără nici un adăpost 
la arsita inăduşitoare a soarelui: pe urmă veniră noptile reci de i6am- 
nă, şi această transițiune determină boale. Ne putându-se mişca de 
cât intr'un spațiu foarte restrins, şi cadavrele celor cari mureau de 
răni, de intemperie sau de vre un accident, zăcând amestecate, ro- 
sultă o infecțiune de nesuferit, pe care o mai adaose suferinţile fri: 
guluii și ale foame)... Șepte-zeci de zile, trăiră ei astfelia toli la un loc; 
pe urmă, toți cari nu erau Atenieni ori Greci din Sicilia sau Italia 

au fost vânduți, (Thueid. VII, 87). a | 
*) Desastrul Atenienilor in Sicilia escită pintre treci o fierbere 

generală. Cei cari staseră. pănă atunci neutri credeau că nu trebuie 
să se mai abțină de a se amesteca in resboiu, chiar fară a fi invitaţi... 

Dar. nimie nu egala grăbirea supușilor Atenei de a se revolta; fără, 

a'si consulta forțele, fără a asculta alte glasuri de cât pe ale pasiunei, ei 

sustineau că Atenienii n'au să poată resista nici o vară... Lacedemo- 

nii se pregăliau a conduce duşmăniile pănă la estremitate, incredințați 

că de se va termina resboiul in folosul lor, nu au să aibă dece să 

se mai teamă. (Thucyd. VII, 2). 

7 
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revolte pretutindinea. Grecii singuri au dat aceştui imperiu putinţa de 
a relua inapoi terile pierdute și a apărea din nou ca stăpâni in mă- 
rile grecești. - 

Satrapul Tissaferne guverna provinţiile maritime. EL voia să. is- 
" goniască pe Atenieni cu ajutorul Spartanilor ; in acelaşi timp Farna- 
baze, care administra ţerile de la nordul Aşiei Mici, avea nevoie de 

-sprijinul lor. pentru a scoate de sub dominaţiunea Atenei regiunea 
Hellespontului. Grecii in orbirea lor nu vedeau că fac interesele. duș- 
nianilor lor de moarte. | _ 

Intețiţi de cătră Tissaferne, locuitorii din Chios și din Erythrae, 
se adresază la Sparta ; Lesbos intră in alianţă cu 'Teba. | 

Astfel că resboiul incepuse in toate părțile și pacea tot ţinea. 
In 414 Atenienii prădară coastele Laconiei ; prinsurmare, ei ru- 

peau o pace, care de mult fiinta numai cu numele. Spartanii invadea- 
ză in Atlica sub regele Agis şi ocupă Deceleia, pe câre o fortifică. 
Ocuparea acestei posiţiuni a avut aşa de mare importantă pentru des- 
făşurarea mai departe a evenimentelor, că această parte din Resboiul 
Peloponesiac s'a numit ResBoiul Deceleic *). De acum inainte nu mai 
e vorba de o invasie in fie-care an. Postul fortificat de la Deceleia 
intrerupea comunicaţiunile cu Euboea. Mii de sclavi 'și găsiau aice 
un adăpost. Veniturile statului se micșurează. Noroe că Spartanii n'au 

_ dat o luptă decisivă. Ă 
| In această situațiune gravă, Atenienii au ințeles că drepturile 
prea mari ale poporului au fost, și ele, una din causele nenorocirilor 
intâmplate. S'au făcut oare care reforme constitutionale ; sa inființat 

un colegiu de <Zece Probouli», guvern mai energic. S'au tăcut toate 
    

  

*) Deceleia fortificată in cursul verei de cătră intreaga armată fu mai pe urmă ocupată de cătră garnisoane -din statele confederate care se schimbau alternativ. Nimic n'a fost mai funest pentru Ateni- eni, prin pierderele enorme, in oameni şi în bani, ce au resultat. Pă- nă -atunci incursiunile fuseseră de scurtă durată, şi nu impedicau de a se lucra pământul ; dar, indată ceduşmanul s'a stabilit in permanen- tă, indată 'ce câmpurile au fost devastate de trupe numeroase sau de garnisoana ordinară care trăia din pradă ; indată ce Agis, regele La- cedemonei, făcu din acest resboiu unica sa ocupaţiune, atunci Atenie- nii simțiră pagube incalculabile: Ei pierdură de odată, şi folosinta pro- prietăţilor lor, turmele și vitele lor ; desertară mai bine de două-zeci de mii de sclavi, cea mai mare parte meșteri. (Thucyd. VII, 27).
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economiile putincioase ; s'a pus ordine in finanțe reducându-se chel- 
tuielile pentru serbări, sacrificii Şi jocuri ; se aduse lemn din Tracia 
pentru flotă ; se fortifică Sunion şi se aduseră soldaţii de prin garni- 

soanele depărtate. 

(n timpul acesta, Spartanii incredințau regelui Agis puteri depli- 

; Chios și Erythrae erau primite in liga peloponesiacă şi Sparta 

capata subsidii de la Perși, cu condiţiune ca, să se lase Regelui toate 

țerile care fuseseră, ale strămoşilor sei. 

Alcibiade nu putu remânea mult timp la Sparta. EI fugi la Mag- . 

nesia şi ajunse consilierul intim al satrapului 'Tissaferhe. 

In timpul acesta Atena se pregătia de luptă, in linişte. O pu- 

ternică armată se trimise la Samos. Partida oligarhiei - ridică capul. 

Toate nenorocirile de pănă atunci şe atribuiau numai democraţiei. 

Oligarhii modificară constituțiunea. Un Consiliu de patru sute, cu puteri 

„nelimitate, fu insărcinat a guverna statul ; iar Adunarea poporului se 

mărgini numai la 5000 de cetăţeni: Aristocraţimea - profită de impre- 

jurarea .că o mulțime de cetățeni erau in armata din Samos ; COnvo- 

"că poporul afară din Atena, la Colona, şi isbuti a ] face să aprobe 

modificarea, constituțiunei. Vechiul Consiliu fu disolvat cu forța; tri- 

bunalele populare au fost suprimate; o mulţime de cetăţeni fură ucişi 

sau -esilăți. | | 

Evenimentele din Atena produseră o impresiune adâncă asupra 

armatei din Samos. Cetățenii cari 'şi vărsau sângele pentru republică 

nu se puteau impaca cu uneltirile oligarhilor. Ei se legară prin: jură- 

mânt a apăra constituțiunea. Armata. se organisă ca un stat aparte; 

incepu a guverna ; strânse îributuri de la aliați şi puse in fruntea sa 

zece generăli, intre cari Trasybul. Acesta intră in înțelegere cu Alci- 

.biade ; altmintrelea el nu putea lupta in contra olişarhiei din Atena 

şi in contra flotei peloponesiace. Alcibiade veni in tabâra Atenienilor 

și fu numit comandant şef. Această faptă a lui Alcibiade avu drept 

consequență că Spartanii au inceput a se indoi de 'Tissaferne ; de oa- 

re ce Alcihiade, care era considerat ca sfetnicul lui cel mai credincios, 

se punea in fruntea. Atenienilor. 

Cu venirea lui Alcibiade in capul armatei ateniene, lucrurile lu- 

ară 0 nouă fată. 

Alcibiade impreună, cu Trasybul, se ocupară numai de resboiul 

cu Sparta, fără să se ocupe de cele ce se petreceau la Atena. Nu era
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vreme de inceput un resboiu civil in momentul când -Atena era in- 
curcată, intro -luptă de moarte cu Sparta. Alcibiade a dat armatei a- 
teniene inerederea in sine ; a reinoit alianța cu Argosul ; a pus răcea- - 
lă între -Spartani şi intre Perși. Tissaferne refuză a da ordin flotei te- 
niciene. ca să se uniască cu cea spartană. Înțeleptul satrap nu voia 
sdrobirea Atenei. Interesul Perşilor era ca Grecii să se slăbiaseă prin 
lupte lăuntrice ; aceste lupte să țină multă vreme ; iar nu să se ridice 
Sparta in locul rivalei sâle *). Atunci Spartanii transportează resbo-. 
iul la nord. Flota plecă spre Hellespont. Abydos fusese cuprins mai 
"nainte ; Byzanţa se dase. in partea Spartanilor. 

Alcibiade plecă, şi el, spre nord ; bătu flota peloponesiacă la A- 
bydos ; câștigă apoi o. nouă. victorie lingă Cyzie ; luă o mulțime de 
vase şi prisonieri. îs A 

In timpul acesta oligarhia fusese resturnată in Atena. Cei mai 
însemnați din această partidă au fost ucişi (411). Pintre aceștia era 
şi Anti/on, om-de o rară energie de caracter, mare orator şi profesor 
de eloquență ; vinovat numai pentru. că era contrar regimului popular, 
In timpul democratiei nu voise să primiască nici o funcţiune publică %*). 

Resturnarea oligarhiei şi victoriile de la nord făcură pe Atenienij 
să, voteze rechiemarea -din esil a lui Alcibiade. După ce cuprinse By- 
    

*) Alcibiade arătă lui Tissaferne că trebuie să lase preponderen- 
ta nedecisă; pentru ca Regele, când va avea să se plângă de vră una 
din părți, să i poată opune pe cea altă ; dacă din contra pnteraa con-: 
tinentală şi acea maritimă ar fi concentrate in aceiași mână, Regele nu 
va şti la ce aliaţi să alerge pentru a injosi puterea predominantă, a- 
fară numai dacă nu voia să intre el insuşi intr'o luptă costisitoare şi 
plină de primejdii ; era mult mai simplu, mai putin costisitor și mai sigur pentru el a lăsa pe Greci să se distrugă intre ei. Era mai bine 
adăogia el, ca Regele să impartă imperiul cu Atenienii ; mai puțin am- 
bițioși pe uscat şi mult mai de ințeles in fapte ca şi in vorbe, ei su- 
pun. autorității lor marea, dar lasă Regelui pe Grecii cari sunt in im- 
psriul seu : Lacedemonii din contra au pretenția de a fi liberatori; 
nu era dar. de crezut că venind să libereze pe Greci de sub domina- 
rea altor Greci, n'ar voi să i libereze de sub a Barbarilor, afară nu- 
mai de nu vor fi lăsați să sdrobiască pe Atenieni. 'L sfătuia dar să i slăbiască. pe unii prin alţii. (Thucyd. VIII, 46), 

**) Antifon, unul din cei mai virtuoşi barbati din Atena. Cuge- 
tător profund şi nu mai putin orator abil, el nu prea se amesteca in 
desbaterile politice sau judiciare, pentru că reputația lui de om elo- 
quent „prevenia pe: mulţime in contra lui; dar era omul cel mai capabil
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zana, Alcibiade veni la Atena cu 114 corăbii luate de la dușmani şi 

cu. o pradă de. 100 de talanţi. El incepu a guverna Atena, ca Pericles. 

Strâns' legat cu Argosul ; in intimitate cu Farnabaze; Alcibiade putea 

"crede că resboiul se va sfârşi in folosul patriei sale: Dar duşmanii sei 
"1 uriau de moarte, şi era sigur că in ziua când nu va mai câștiga 

victorii nouă, el va fi pierdut. - 

Pe aceste vremi, nădejdea Spartanilor şi a Atenienilor era, tot 

numai sprijinul și aurul persan. Pe drumul spre Suza se vedeau nu- 

mai ambasade greceşti, care mergeau să cerșiască sprijinul Marelui Re- 

ge. Energica și prevăzătoarea, Grecie de odinioară căzuse așa ' de - jos 

<ă nu se sfiia a amesteca in certele lăuntrice pe străin, şi incă pe un 

străin decăzut cu desăvârșire. In adevăr, Imperiul Perşilor era in o 

decadenţă complectă şi numai (xrecii sunt vinovați dacă a mai tinut 

:o sută de ani: Dar in timpul acesta, se ridică intre Perşi un om care, 

poate, ar fi fost in stare să'ridice patria sa din decadență. De mult 

nu apăruse intre Perşi un om aşa de valoare. Viteaz, voimc, foarte 

ghibaciu şi atrăgător, Cirus Cel Tânăr uria pe Atenieni, pentru că nu- 

mai. lor se datoria umilința imperiului persan ; voia să sprijine pe Spar- 

tani, pentru că numai resboinica Sparta "] putea ajuta in planurile 

sale ulterioare. 

Pe când Cirus venia in Asia Mică investit cu puteri depline de 

cătră fratele seu, regele Artaxerxes, Spartanii puneau pe Lysandru in 

fruntea flotei lor. Foarte ințelept, supus,. mlădios şi . viclean, *), Ly- 

  

de a servi prin consiliile sale pe cei cari aveau a susținea o luptă in 
Adunare sau la tribunal. Când mai târziu, după căderea celor Patru- 
sute, fu -urmărit pentru că luase o parte la intemeiarea lor, el presen- 
tă cea mai frumoasă aparare pe care tin minte oamenii să o fi pro- 
nunțat cineva vre o dată. (Thueyd. VIII, 68). 

*) Lysandru fu primit (in Asia) cu mare bucurie de cătră oamenii: 
cari se ocupau cu politica și aveau credit in cetăţi; ei aşteptau de 

_mult venirea lui, in speranță că el va mai adauge autoritatea lor, des- 
fiinţând guvernele populare. Dar cei cari preferau un general cu mora- 
vuri simple și cu inclinări generoase nu vedeau in Lysandru, compa- 
rat cu Callieratidas, de cât un om fără credință și un sofist, care 'şi 
făcea din viclenie și inşălăciune. instrumentele favorite a succeselor sa- 
le militare, neținând socotială de dreptate, de cât atunci când favorisa 
ea interesele sale, in colo socotind frumos şi onest numai ceia ce era 
folositor. Lysandru, in adevăr, nu credea că adevărul ar îi in sine 
preferabil minciunei, şi măsura valoarea lui după folosul ce putea el 

7
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săndru avea un profund dispret pentru obiceiurile spartane: era, lipsit 
de prejudiţii și voia să inaugureze o politică nouă care avea drept scop 
nimicirea Atenei. Era superior iui Alcibiade prin simpliciatea' vieței 
sale, prin sângele seu rece şi prin statornicia sa. El intră in relaţiuni 
cu aristocrația de pretutindinea ; legă relațiuni „intime cu Cirus ; 1] fă- 
cu să plătiască câte patru oboli pe zi soldă la marinari, in loc de trei 
de pănă atunci, şi bătu flota ateniană la Efes. 

Atunci Alcibiade fu destituit, esilat din nou şi inlocuit prin Co-. 
non, om cu multe calități. Noroe că Sparta. rechiemă pe Lysandru și 
„trimise in loe pe Callicratidas. Acesta era in fruntea unei flote de 140 
“de vase ; dar, cu toate aceste, el a fost bătut la insulil e Arginuse (406). 

” Numai 43 de corăbii spartane putură scapa. Sparta cerea pace ; dar 
poporul atenian, entusiasmat prin această. mare victorie, respinse ori ce 
negoțieri. Erau o mulțime de cetăţeni cari nu se bucurau de această 
victorie: Aristocraţii şi partida preuților așteptau că să pună mâna pe 
"putere numai cu ajutorul Spartahilor. Ei cerură ca să fie destituiți şi 
daţi in judecată generalii cari au comandat la Arginuse ; pentru .că 
n'au cules cadavrele morţilor din pricina unei furtuni cumplite. A- 
ceasta era mare crimă după ideile religioase ale Grecilor. Neindepli- 
nirea celor de pe urmă datorii cătră morţi avea drept consequență ea 
umbrele lor să rătăciască vecinie flămânde și insetate. Şese dintre 
generali au fost ucişi ; _Conon scăpă pentru că nu luase parte ia 

  

luptă. 

o caca Atunci Cirus cere de la Spartani ca să pună in fruntea flotei pe 
Îi ere Lysandru. Acesta, intâlni flota ateniană lingă Aegospotumoi. Conon a- 

„vea numai o ceată de patrioţi, pe cari se putea răzima ; in colo, ma-. 
re desordine. Patru zile de a rândul, Atenienii se indreptează in con- 
tra lui Lysandru, care fuge de luptă. Atunci ei remân incredințaţi 
că Lysandru se teme. Pe când ei se imprăştie in toate părțile, Lysan- 
dru atacă vasele Atenienilor, care erau golite de oameni, și le distruge; 
așa că numai Conon a. putut scapa numai cu opt corăbii ; ; pe urmă 

  

  

Li 

trage. Cana i se spunea că urmașii lui Hercule nu se cuvenia să facă 
resboiu cu ajutorul fraudei, el 'şi bătea joc de asemene observaţiuni. . 
“Ori unde, zicea el, nu poate ajunge pielea de leu, trebuie să coşi una 
de > vulpe. >» (Plut, Laysanda-u).



Lysandru atacă armata, de pe uscat şi o „nimiceşte, cu destvârșire 
(404) *). . 

Când vasul Paralos a ajuns la: Atena aducând această veste tristă 
Atenienii se văd nevoiţi a cere pace **). 'Fheramene, unul dintre cei 
mai insemnați dintre oligarhi, plecă să intâlniască, pe Liysandru. După trei 
luni de așteptare el e indreptat de cătră Lysandru să meargă la Sparta. Aici 
se decidea soarta Atenei. Cotintul și Teba erau de ideie să o şteargă 

de pe faţa pământului. Majoritatea aliaților a. fost mai miloasă. Se de- 
cise ca să o slăbiască numai. 

Atena era incunjurată, pe uscat şi pe apă. După cinci luni de a-= 

sediu, ea îu nevoită să primiască condiţiunile impuse : dărimara zi- 

durilor şi a Murilor Lungi ;. desființarea Contederaţiunei ; intoarcerea 

  

*) Bătălia de la Lgos- Potamos. Conon cel intăiu văzu că flota 
duşmană se inaintează': el ordonă indată ca să intre toți: in corăbii 
și cuprins de o durere profundă la vederea nenorocirei care se pre- 
găteşte, el chiamă pe unia, conjură pe alții; suie pe unii cu sila in co- 
răbii. Dar silințile şi zelul seu sunt nefolositoare ; soldaţii erau imprăș- 
tieți in toate părțile, şi de abia pogoriți pe țerm, cum nu se aşteptau 
la nimica nou, ei alergaseră sau să cumpere bucate sau să se preum- 
ble pe câmp. Linia dormiau în corturi; alții *gi pregătiau cina: toți 
din pricina neesperienței şefilor, erau departe de a prevedea ceia cei 
amenința. Se auziau strigătele dusmanilor. și loviturile vâslelor. În mo- 
mentul când era să se arunce asupra prăzii; Conon se furisă cu opt 
vase, şi se retrase în insula Cypru, la regele Fyagoras. Peloponesiacii nă- 
vălesc asupra celor alte corăbii, -ieau pe cele deşerte, si. sdrobese pe 
cele care incepeau a se umplea. Soldaţii cari alergau în ajutor, imprăş- 
tieți şi tără arme, sunt uciși lingă vase ; cei cari fugeau pe uscat sunt 
măcelăriți de cătră dușmani. Lysandru tăcu trei mii de prisonieri, pin- 
tre cari şi generalii. El cuprinse toată flota, afară de corabia Para- 
los (Corabie sacră) şi cele opt care scapaseră cu Conon. (Plut. Ly- 
sandru). 

**) La Atena. vasul Paralos ajungând noaptea, vestea  nenoroci- 

rei se imprășiie; și gemetele trec de la Pireu și de la Zidurile cele Lungi 
pănă in cetate; noutatea se transmite din gură in gură. Noaptea aceia 
nime n'a dormit ; toţi plângeau nu numai pe cei cari nu măi erau; ci 
şi pe ei insuși, incredintati că au să sufere ceia ce făcuseră şi ei celor 
din Melea, Meteci ai Lecedemonei, după cuprinderea cetății lor, precum 
şi multor alți Greci. A doua zi ei țin o adunare, in care sa "decis să 
se astupe portile, afară de una; să se repare murii, să- se aşeze străji: 
să se iea in fine toate măsurile peniru a pune cetatea in stare de a 

susținea un asediu. (Xenoph. Hellenic. II, 2), 

13
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esilaţilor ; intrarea. in ligă peloponesiacă și predarea flotei de resboiu 
(404) *). A | 

"Sparta remase singura putere mare in Grecia. 
4 

7 

VIII. HEGHEMONIA SPARTANĂ. 

„-Grecii se aşteptau 'ca triumful Spartei să. fie inceputul unei epoce 
nouă pentru Grecia ; ei credeau că au scăpat de amestecul unei: cetăți 

"străine în trebile lor lăuntrice şi că se vor. desvolta de -acum inainte 
in liniște ; ori ce neințelegeri erau terminate ; pentru. că nu mai era. 

mici o cetate care să indrăzniască a se opune atot puternicei 'Sparte. 
Resboaiele iăuntrice dintre Greci erau sfirşite pentru tot-d'a-una. 

Dar lucrul se intâmplă cu totul din contra, Lysanaru era a tot 
puternic. El incepu a regula trebile Greciei in conformitate. cu intere: 
sele spartane; desfiinţă pretutindinea guvernamentele populare și in- 
troduse in loc constituțiuni analoage cu constituțiunea spârtană £%). 

*) Se incheie dar pacea, cu condițiune ca Atenienii să dărime Zidurile Cele Lungi şi fortificațiunile Pireului, să predea toate vasele lor, afară. de două-spre-zece, să rechieme pe esilați, să-aibă de amici și de inimici pe cei cari sunt și ai Lacedemonilor, și să urmeze pe E ceştia pe uscat şi pe marea, ori unde vor vei. Teramene şi colegii "sei aduc aceste condițiuni la Atena : la intrare ei sunt incunjurați de o mulțime imensă, care se temea să nu se fi intors fără să fi incheiat nimic : nu mai era chip de a ţinea mai mult timp, din pricina. -mulți- mei oamenilor cari muriau de foame. A doua Zi, deputaţii fac cuhos-. cut cu ce condițiuni acordă Lacedemonii pacea. 'Teramene iea. cuvin- *ul și declară că trebuie să -se supună Lacedemonilor şi să radă zidu- rile. Câti-va cetățeni i fac oposițiune ; dar o mare majoritate sustinînd propunerea, se hotărăşte a se primi pacea. Atunci Lysandru ajunge la Pireu ; esilaţii teintră in patrie : zidurile sunt dărimate in sunetul  fla- utelor, și ziua aceia se socotește pentru Grecia ca inceputul libertății. (Xenoph. ZIellenic. 1, 2). - 
*5) Lysandru și aliaţii. Cum intra in cetăți, el desfiinta demo- crația. şi cele alte forme de guvern, şi punea in loc un harmoste lace- demon, şi zece archonţi luaţi din asociaţiunile pe care le injghebase in fie care cetate. Eată cum se purta cu toate cetățile, duşmane sau. 

N
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“Trei-zeci de Tirani in Atena, în. alte locuri zece, luară in mâna. lar 

puterea răzimați pe o garnisoană. spartană, comandată de cătră un 

Harmoste, guvernator militar cum se trimitea in Laconia, în ţinuturile 

Periecilor. Aceşti harmoşti erau numiţi pe un timp nedeterminat ; a- 

veau putere militară şi civilă; atârnau numai de Efori şi erau luați . 

dintre oamenii maturi şi de incredere. | 

Lysandru regula toate ca un stăpân absolut. El pedepsi pe cetă- 

ţile care remăseseră credincioase Atenei ; acordă despăgubiri celor care 

suferiseră pentru Sparta ; alungă de pretutindinea . cleruchii atenieni. 

In loc de a căuta să facă linişte, €l aţița luptele de partide. Miletul, 

'Thasos, fură sfăşiate de resboaje lăuntrice. Vechii aliați. ai Atenei cari. 

se plânseseră de dominaţiunea. ateniană, sunt intr'o stare mult mai rea. ; 

şi spre culmea, nenorocirei, ei erau lasaţi in mânile Perşilor. Satrapii 

persani guvernau in numele Marelui Rege pe tot litoratul Archipelului. . 

şi pe toate căile maritime. a 

Pe lângă aceasta, guvernatorii spartani erâu. aspri şi grosolani ; 

- iar in Sparta erau neințelegeri intre Lysandru, Efori şi Regi. Teba şi 

Corintul erau nemulțemite. | | 

Regimul oligarhic introdus de cătră Sparta a făcut mult rău în 

toate cetățile greceşti ; dar nieăirea nu -s'a. purtat mai tirăneşte ca in 

Atena. Oligarhii. din Atena, făcuseră vecinic apel la străini : provoca 

seră in tot-d'a-una desordine ca să dovediască că e rău guvernul po- 

pular ; şi părerea lor fusese că politica e privilegiul celor bogați. Din pri- 

cina lor căzuse așa de jos Atena ; pentru că, chiar după Aegospota- 

moi, Sar fi putut capata condițiuni mai favorabile, dacă oligarhii n'ar 

fi tradat, interesele cetății. | _ _ i 

Acum, ei 'Şi au ajuns la scop. Atena nu mai are flotă, nici zi- 

“duri Ş cetatea era- desarmată și indepărtată de marea.; Sparta e atot 

puternică : Grecii erau scapați de escesele democrației. Venise timpul 
7 

aliate, navigând in răgaz de a lungul țermârilor, şi pregătindu-și, cum 

ar. fi crezut cineva, o dominaţiune absolută asupra intregei Grecie. Căci 

[ici nobleta nici averea nu '] povătuiau in alegerea magistraților ; el 

lasa, trebile publice pe mâna „afiliaților sau amicilor sei, și lor li da pu- 

terea deplină de a pedepsi și a resplăti după plac. EI asista adesea la 

supliciul proscrișilor, alunga pe toți dusmanii celor cari i erau devo- - 

taţi, și făcea Grecilor gust puțin plăcut de guvernarea lacedemonă. (Plut. 

Lysandru) - ăi |



159 

  

cel mult aşteptat de cătră oligarhi. Era vorba să se intăriască. acest regim ; trebuia să se revisuiască, legile organice ; să le “pună in armo- nie cu noua ordine de lucruri. Aceasta era chiemarea celor 'Trei-zeci. 
In loe de a se mărgini la această insărcinare, ei au căutat nu: - mai cât să desarmeze ori- ce oposițiune ; disolvară Adunarea poporului : împlură toate magistraturile numai cu oameni din partida lor ; căutară să alcătuiască Consiliul numai. din membri devotați oligarhiei ; și "] inves- tiră cu puterea de a judeca, cu indatorire de a vota, pe față %). Popo- rul era muliemit că s'a incheiat pace și că a scapat de Sycofanti. Dar. cei Trei-zeci nu puteau să fie moderați. Erau prea oameni de partit și. aveau multe de resbunat. Li trebuia o garnisoană. 800 de Spar-: tani ocupară citadela. Atunci guvernul” degeneră in tiranic. Industria Sycofanţilor **) luă un mare avânt ; O mulţime de cetățeni fură esi- laţi, intre cari Trasybul și bogatul Anytos. S 

i SII 
-*) Imdată ce Cei Trei-zeci au primit garnisoana, ei tractează pe (Spartanui, Callibiu. foarte bine, pentru ca şi el să aprobe tot ceia ce : vor face ei : dar acesta punând-li la disposițiune toate trupele de-care aveau nevoie, ei nu se “mulțemesc a pune mâna pe scelerați şi pe oa- menii de nimica, aruncă in temniţă pe cei pe cari i socotese mai pu- tin dispuşi a suferi nedreptăţile şi pe cei mai capabili a aduna un nu- măr mare de prietini in cas de resistență... văzind că pot face tot ce vor vrea, ei omoară un mare număr de cetățeni, de ură, și pe mulți din lăcomie. Pentru ca să aibă cu ce plăti irupele, ei decid ca fie care. din -cei 'Trei-zeci să pună mâna pe un Metec, să 7] omoare şi să i con- fisce averile. (Xenoph. /Zelienie. HN, 3) *=) Chremyl. Ei bine, respunde la intrebările mele. Sycofantele. La ce? 
Chremyl Esti plugar ? . 
Sycofantele. Mă crezi nebun ? 
Chremyl. Neguiitor ? 
Sycofantele. leaw acest nume, când am nevoie. Chremyl. Ai vre o meserie 2 
Sycofantele. Se intelege -că nu. 
"Chremyl. Și cu ce trăieşti, dacă nu faci nimic ? . Suycofantele. ku privighiez afacerile publice şi private, Chremyl. 'Tu ! și cu ce drept ? Sycofuntele. Pentru că aşa am gust. 7 | , Chremyl. Te introduci ca un hoţ acolo unde nu ai nici un drept : fie-care tă urește, şi tu pretinzi că ești om onest ? Sycofantele. Cum, gogomane ! nu am eu dreptul de â mă con- "sacra cu totul la serviciul patriei ? | : Chremyl. Dar patria se servește prin intrigi josnice ?. 

i 
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Dar li era in grijă de Alcibiade. Acestă "și găsise adăpost la - 
Farnabase. Era trecut de 40 de ani, dar era tot plin de forţă, şi de 
activitate; tot nădăjduia- că va juca. un mare rol; pentru că se simţise 
la Susa de planurile lui Cirus, prietinul Spartânilor. El plecă la Ma- 
rele Rege. Dar cei Trei-zeci stăruiră la Sparta și Lysandru lucră pe 
lângă Farnabase. Alcibiade era pe drum in Frigia. EI fu atacat noap- 
tea de cătră Perşi. Fiind că nu indrăzniau a se măsura cu el, Perșii 
au dat foc casei și lau ucis. 

Atunci nu mai este nici un frîu pentru tirănia Celor TPrei-zeci. O 
mulțime de cetățeni de frunte sunt ucişi; mulţi din Metecii bogati sunt 

condemnaţi la moarte, pentru a li se confisca averile ; cetățenii sunt. 
desarmati ; numai 3000, devotați tiranilor, au drepturi politice ; arse-.. 
nalele sunt dărimate ; poporul nu se mai adună la Pnyx. Tiranii iîn- 
cepură a se mânca intre ei; cel mai moderat, Theramene, este ucis 

fără judecată. In acelaș timp se fac stăruinți pe lingă Sparta ca să dea 

ordine ca Atenienii [ugiți să nu găsiască adăpost nicăirea. Dar multe 

cetăți nu ascultară de poruncile Spartei. Teba mai cu samă, primi pe 

'Trasybul și soții sei. 

După câteva luni de esil, acesta se puse in fruntea esilaților Și 

intră în Attica. Ei ocupară cetățuia Phyle. Erau numai 700 ; cu toate 

aceste ei inving armata tiranilor.. Critias moare in luptă. EL fusese cel 

mai aprig dintre tirani. După cuprinderea Atenei, tiranii se intărese in - 

Eleusis și cer ajutorul Spartanilor. Dar pănă să sosiască ajutorul, gar- 

nisoana spartană capitulează. Regele Pausaniâs intră in Attica şi mij- 

joci pace intre Trasybul şi tirani. tiuvernul Celor Trei-zeci fu desființat. 

După căderea tiraniei, se restabili vechia constituţiune. Tiranii 

fură. uciși. După aceasta se decretă amnistie generală şi uitarea tre- 

  

7 

Sycofantele. O serveşte cineva veghiend la menţinerea legilor sta 
bilite, ne permițând nimănui de a le viola. 

Chremuyl, Aceasta e treaba tribunalelor ; ele pentru acest scop sunt 
instituite. 

Sycofantele. Și cine acusă inaintea judecătorilor ? 
Chremyl. Cine vrea. 
Sycofantele. Ei bine, eu sunt acusatorul ; şi astfel toate afacerile 

publice sunt de domeniul meu. 5 LL 
Chremyl. Plâng pe Atena că e in astfel de mâni. (Aristofane. 

Plutus). A



1. ME a 

cutului, Se intoemi o 'comisiune de 500 Nomotheți sau legislatori juraţi. 
Această comisiune fu insărcinată cu revisuirea legilor vechi și cu tran- 
scrierea lor, pentru “că multe din ele nu mai “erau ințelese din pricina 
progreselor făcute in limbă. Se dădu Areopagului puterea care o avu- 
sese odinioară, mai ales ca semn de recunoștință pentru purtarea dem- 
nă a Areopagiţilor in timpul tiraniei ; se interzise “Adunarea poporului: 
peniru cei cari nui aveau ce mânca *); pentru că statul nu mai avea 
mijloace să i plătiască pentru serviciile lor ; se luară măsuri'pentru a 
se impăca zeii, cari fuseseră iritați asupra poporului atenian şi "1 pe- 
depsise aşa de cumplit. In fine, se făcură atâtea. reforme ințelepte că 
anul. Archontelui Fuchde a remas vestit. a: 

$. 2. Socrate şi invăţătura sa. 

: Reformele făcute după resturnarea Celor “Trei-zedi nu puteau a- 
duce nare bine, dacă nu se luau măsuri pentru . renașterea morală ; 
pentru a se lovi -ideile false care se introduseseră. in societate : pen- 
iru a se introduce din nou in educaţia tinerimei lealitatea, frica de zei, 
sinceritatea. po | 

Un om “și luase -de mult această “insărcinare şi acest om a fost Socrate. «Nici nu pare a fi Atenian. E sărae şi mândtu de sărăcia. sa; 
  

*) Corul. Poporule, tu ești un rege puternic ; totul tremură ina- intea ta, dar ești dus. de vârtul nasului. "Ţi place să fii linguşit şi a- măgit, asculți pe oratori, cu gura cascată, pe când gândurile “i sunt | cine ştie pe unde. - a . | „- Poporul. 'Toemai voi nu aveți crieri dâcă mă credeți aşa de sim: plu ; inadins mă fac că sunt așa de prost : căci 'mi place să beu toată ziua ; "mi place să am un ministru hoț. Cână sa ghiftuit bine, '] res- „iorn şi '] sdrobesc. : | ___ Corul. Ce vielenie adâncă | Dacă e așa, atunci e bine. Atunci miniștrii. tăi sunt ca niște victime pe „care inadins le nutreşti in Pnyx, ȘI în ziua când nu “ţi e prânzul gata, jertfeşti pe cea mai grasă şi 0 mânânci. 
: a Poporul. Vezi cur i amăgesc, pe ei care se cred așa de ghibaci. T pândesc, când fură ; dar n'am aerul de a i spiona; pe urmă li trag 0 judecată in gât, şi i silese a vărsa tot ce mi au furat, (Aristofane, Călarii). 
e
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e urât şi negligent in portul. seu, şi cu toate aceste are mare influentă | 

asupra tutulor. E maistru in arta. cuvântului: și duşman al Sofiştilor ; 

om de progres, dar in acelaș timp foarte. evlavios ; e duşman al suve- 

-vanităţii populare. şi cu toate aceste -adversar, neimpăcat al. oligarhilor. “ 

Merge, pe drumul ce și Va, croit fără a se uita la atacuri și insulte. 

Este un Atenian perfect prin talentul*de vorbă, prin ironia sa.muşcă- 

"toare, -prin curajul seu nespus şi prin. cultura lui deosebită. EL invață 

necontenit ; instrucțiunea e viața sa. Nu se opunea progreselor epocei ; 

dar voia. ză le indrepteze spre un scop măreț. Era mai pre sus de. 

timpul şi poporul” seu. Ajunge un centru ih jurul căruia se grupează 

o mulţime de tineri bogaţi, legaţi strâns de el prin entusiasm, prin o 

prietinie curată şi prin un devotament neinteresat, A fost luat in rîs 

de cătră, Aristofane, in comedia Nourii (423) ; dar marele filosof a a- 

vut o purtare potrivită cu doctrina sa. Cetăţan devotat, el lucra veci- 

nic pentru binele public ; “viteaz pe câmpul de luptă, el a scapat. de 

moarte pe Alcibiade la Poiidea, și după infrângerea de la Delion el 

sa retras cel de pe urmă, incet, şi foarte: liniștit, tot_ cum mergea” și 

pe stradele Atenei. | plăcea să remână, sărac, pentru că sărăcia "1 scu- 

tia de multe griji. Era vesel la timp- de veselie; minunat; la, ospeţe ;. 

dar tot-d'a-una limpede la minte. 'L rugau regi puternici să li facă o- 

noarea a fi' oaspele lor; el a refusat. Macsima lui era: « Cunoaște-te 

pe tine insuşi» aceiași macsimă care era scrisă cu litere de aur pe 

frontonul templului de la Delfi. Era religios ; pentru că el credea că 

religiunea era un mijloc de educație pentru popor. 

E] scăpă. lumea de o ințelepeiune chimerică. “Apărea, in faţa .so- 

fistului care fermeca auditorul cu cuvintele sale ; intra in. vorbă ; in- 

cepea â i pune intrebări, car provocau respunsul ; şi din întrebări în 

intrebări dovedia sofistului că nu ştie nimică ; și că toate vorbele pom- 

„poase de adinecare erau niște cuvinte goale. De aici ura neimpăcată 

a sofiştilor, cari erau demascaţi in public. 1 consola inse mărturisind. 

că şi el, nu știia nimică sigur. Cu toate aceste, ela fiesat noțiunea a- 

devăratei ştiinți. Sunt unele legi carg nu se pot contesta, zicea, e. E 

positivă esenţa, de justiţie, bravură, prudenţă, recunoştinţă ete. Se pu- 

teau, prin urmare, formula “unele judecăţi cu. valoare universală. Tot 

el introduse: o ordine riguroasă in. învățământ ; nu disordinea sofistică. 

EI proceda prin Inducţiune. » 

Și cu toate aceste, Socrate avea o mulţime ae adversari.
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Atenienilor nu li plăceau oamenii prea superiori și mai ales cei „cari căutau a se deosebi de concetățenii lor. Sofiştii '] uriau de moarte ; iar poporul '] considera ca pe un corumpător al tinerimei. “Comicul Aristofane, care combătuse in comediile sale pe Cleon și pe demago- - gii de după el; care susținuse cu ardoare pacea in timpul Resboiului Peloponesiac ; considera pe Socrate .ca pe cel mai primejdios dintre Sofișfi. Pentru Aristofan Și cei de o opinie. cu el, Socrate strica pe ti- neri pentru că i indepărta de Ia eserciţiile gymnastice și i deprindea a raţiona despre. toate *). Unde o să ajungem, zicea el, dacă vom res- pinge tot ceia ce nu pricepem ? Prea multă cultură molesia pe tineri — 
_ _ _ 

- 
. 

.*) Strepsiade. Valeu ! Valeu ! vecini, rude, concetățeni, ajutor, să- riți, mă omoară. Ah! capul ! falea ! nelegiuitule, baţi pe tatăl tău! “Fidipide. “Da, tată. 
Strepsiade, Vedeţi, mărturisește că dă in mine. Pidipide. Negreşit. 
Strepsiade. Scelerat, parricid, hoţ! 

. Pidipude. Aide,. mai zi, mai spune o miie de injurii, cât vei pcfti. Cu cât mă blăstănii ; cu atâta fac mai mare haz. - . - Strepsiade. O cynie infam ! 
Fidipide. Ce frumoase cuvinte. 
Strepsinde. Baţi pe tatăl tău ? 
Pidipide. Și, pe Jupiter ! am să'ţi demonstrez, că aveam cuvint să te bai. | 

- ă Strepsiade. Miserabilul ! poate să aibă cineva drept a'și bate pe tatăl seu ? 
i Fidipide. Am să'ți dovedesc, și ai să te dai remas. Strepsiade. Eu remas in astă privire ? Pidipude. Foarte ușor. Pe care preferi din cele două raționamente ? Strepsiade. Din care raționamente ? Pidipide. Cel tare ori cel slab. Strepsiade. Nenorocitule ! dar eu am plătit ca să te invețe a com- bate dreptul, și acuma vrei să mă incredințezi că e drept. şi” cuviin- . cios că fiii să 'și bată părinţii n Fudipide. Cred că am să te conving aşa de bine că nu ai să mai respunzi nici un cuvânt, după ce mă vei asculta. ! Strepsiade. Sunt curios să aflu ce ai să zici. 

  

Pidipide. Ce plăcut lucru 'este a cunoaște invenţiunile nouă, și a pute săi baţi Joc de legile stabilite ! câna mă gândiam numai la cal, nu -eram in stare să leg trei cuvinte -fără a nu mă înșela ; dara- „ Cum. când m'a transformat inagistrul, și de când trăiesc in raport cu cugetări subtile, raționamente și meditaţiuni, cred că am să pot do- "vedi că am dreptul -a bate pe părintele meu. | 
..:
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şi i tăcea indeterenţi de patrie și de religie-*).. Partida preuţilor 7] a- 

cusa de impietate *%), măcar că oracolul de la Delfi ”] proclamase 

cel mai intelept dintre oămeni. 
  

Strepsiade. Incălică, pe cal! pe Jupiter ! mai Bine + voiu hrăni pa-. 
tru cai de cât să fiu bătut. 

Pidipide. Revin la ceia ce ziceam, când mi ai luat cuvântul. Și 
mai intăi respunde-mi : in copilăria mea mă băteai ? 

Strepsiade. Dar negreşii, pentru binele tău, in interesul tău. 
Pidipide. Respunde- -mi, nu e drept ca şi eu să te bat pentru bi- 

unele tău ? pentru că a bate 'vra să zică insamnă a te ingriji de in- 
teresul cuiva. Cum !.vra să zică, corpul tău să fie ferit de lovituri, şi al 
“meu nu ? Nu sunt şi eu născut liber? Copiii să plângă şi părinţii nu ? 

Strepsiade. Dar... 
Pidipide. Ai să'mi spui” că, după lege, copilul trebuie să fie bă- 

tut. Dar eu “i respund că bătrânii sunt. de două ori copii, şi “ei tre- 
__buiesc mai mult bătuţi de cât cei tineri, pentru că, greșelile lor. sunt 
mai putin scusabile.: 

Strepsiade. Dar nicăirea legea n nu admite ca părinţii să fie trac- 
iați asttel. 

Pidhpiude. Cel c care a făcut această lege nu era tot un om ca 
„mine şi ca tine? atunci Pau crezut oamenii ; şi -eu să nu am dreptul 
de a face o lege nouă, care ar permile copiilor a'şi bate şi ei pe pă- 
rinți ? Vă-iertăm toate bătăile pe care le-am suferit inainte de această 

“ lege ; cânsimțim ca să ne fi bătut pănă acuma fără să fiţi pedepsiți. 
Dar uită-te la cucoşi şi la alte animale, cum se bat cu părinții lor ; 
si cu toate aceste ce diferintă este intre ele şi noi, de cât nina doar. 
că nu propun decrete. 

Strepsiade. Dar dacă. imitezi in toate pe. cucoşi, de ce nu 'scurmi 
in gunoiu, și de ce nu te culci pe o nuia? | 

Pidipide. Nu are a face, scumpul. meu ; nu.e nici o apropiere 
intre aceşte idei; Socrate nu ar găsi nici una. (Aristofane, Wourii). 

*) Oyclopul. «Străine, fulgerul lui Zeus nu-mă face să mă cu- 
tremur, şi nu știu intru cât el este un zeu mai puternic de cât mine; 
şi apoi puţin "mi pasă de el. Și eătă pentru ce. nu'mi pasă: Când a- 

est zeu varsă ploaie de sus, eu am sub această stâncă o locuinţă co- 
perită, mânânc ori un vițel fript ori un alt animal selbatie, 'mi ud pân- 
iecele cu o amtoră plină de lapte... Și când vântul din Tracia, Boreu, 
acopere toate cu omăt, eu 'mi invălesc corpul cu blăni de animale, a- 
prind un foc mare, și 'mi bat joc de omăt. Cât despre pământ ; prin . 
o lege necesară, să vrea ori să nu vrea, el produce earbă şi 'mi in- 
grasă, turmele ; şi eu nu le jesttese pentru nime, nu zeilor, ci pânte- 
celui acestuia, care e cel mai mare dintre zei. Căci a bea şi a mânca 
ceia ce trebuie in fie care zi, şi a nu se supăra de nimic, iată Zeus 
a celor intelepţi.» (iuripide, C3 yelopul). 

se) Fudipide. A! bietul meu tată ! ce ai? Nu, ești in toată min- 
ta, pe Jupiter Olympicul !
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Democraţii. 2] uriau peniru că. mulţi dintre. tirani, Critias, The- 
ramene, etc. fuseseră .discipuli ai sei. Relele pricinuite prin purtarea lui Alcibiade se atribuia iarăşi lui Socrate. Mulţi nu făceau deosebire 
intre el și Sofişti *). Da 

„De aceia când, după căderea tiranilor, au inceput “a se lua mă- suri pentru regenerarea, Atenei, Socrate a fost dat in judecată. Mele- - tos, Lycon şi Anytos susținură acusarea.. Ei 1 invinovăţiau că el are 

  

  

Strepsiade. Iaca ! Iaca ! «Jupiter Olympicul !». nebunule, crezi tu in Jupiter, la vrista ta! - i Fidipide. Și ce găseşti de ris? - - i o Strepsiade. Vra să zică eşti chiar copil dacă crezi in. astfel de vechituri ! dar vino să te invăt ; am să'ți spun un lucru pe care tre- buie să 1 ştii dacă vrei să fii in adevăr. barbat ; dar să nu mai spui la nime. | | m aa Fulipide. Să vedem ; ce-i? 
Strepsiade. Ai jurat pe Jupiter. 
Pidipide. Da. | Strepsiade, Vezi ce bine i să mai invețe omul? nu mai -este Jupiter, Fidipide. - ă ă : Pidipide. Atunci ce e? 
Strepsiaule. Virtejul a alungat pe Jupiter ; ele rege. Pidipide. Aide de! ce prostie ! 
Strepsiade. Află că acesta e curatul adevăr.  _— Pidipide. Și cine spune aceasta ? 
Strepsinde. Socrate, (Aristofane, Nourii). - %) Strepsiade. De sigur, fi-a sărit o doagă. SI Amaynias:- Dar pe. Mercur! te trag la judecată, dacă nwmi plăteşti, » - Strepsiade, la .să'mi spui mă rog : crezi tu că Jupiter de câte ori plouă ni trimite 0 apă nouă, ori tot-d'a-uda aceiaşi apă e. lăsată de cătră soare pe pământ ? . - : Amynias. Nu ştiu şi nici numi bat capul să stiu. Na - Strepsiade. Și crezi că ai «drept să reclami de la mine bani, tu care n'ai nici .0 idee despre fenomenele cerești ? Amanias. Dacă nu ai, plătește-mi macar dobânda. : Strepsiade. Ce mântare “i aceia dobândă ? | Amynias. Cum ! in fiecare lună, in fie care zi, suma imprunu- tată nu merge crescând, crescând necontenit, cu cât timpul trece? Strepsinde. Foarte bine. Dar crezi tu că in marea e mai multă apă acuma de cum era odinioară ? a : - Amynias. Nu ; aceiaşi cantitate. Negreșit că nu s'a mai adaos. Strepsinde. Apoi, nebunule ! marea care primeşte iluviile nu se mai adaoge nici odată, și tu ai vrea ca banii tăi să crească -? şterge-o de aice. (Aristofane, Nourii).
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un zeu deosebit (Daimonion) ; că "și bate joc de-. popor, pentru că, 

zicea el adesea, bobul nu poâte crea un -bun funcţionar, făcând alu- 

sie la numirea - magistraţilor prin: trăgerea la sorţi, cu bobi. In fine, ul- 

tima acusare era că corumpe tinerimea. Socrate apăru inaintea iribu- 

nalului Heliastilor. El refusă. sprijinul prietinilor, cari: voiau să '] apere. 

Se apără singur, espunând 'naintea judecătorilor ideile sale *). 

Cu toată mulţimea dușmanilor sei, din mai bine de 550 de juraţi, el 

fa declarat vinovat cu o majoritate numai de cinci glasuri. Remânea 

să se ficseze pedeapsa. După legile ateniene, acusatorii aveau dreptul 

să propună o pedeapsă ; acusatul putea să ceară alta mai mică. In loc 

de a cere o amendă sau inchisoarea,. Socrate făcu cunoscut judecăto- 

rilor că, in părerea lui, el merita ca să i se dea drept pedeapsă: a fi 

nutrit pe soedtiala statului, în Prytaneu, pănă la sfirșitul vieţii sale. 

Judecătorii au crezut că sunt luai in ris; din partea altuia o asemine 

propunere ar fi fost un semn, de nebunie. De aceia când s'a pus la 

vot pedeapsa, juraţii- l'a osîndit la moarte, cu o majoritate de 85 de 

_ şlasuri. Nici nu se putea hotări o altă osîndă ; de oare cg juraţii nu 

aveau dreptul de a hotări de cât ori pedeapsa propusă de acusare ori. 

pe a apărărei. Socrate inse nu propuse nici o pedeapsă ; pentru că ei 

era nevinovat, şi nu putea primi nici 0 pedeapsă, ori cât de mică ar 

fi fost ea, După osândirea sa, el a trebuit să aştepte irei zeci de zile. 

  7 = 

=) «Si cu toate aceste tu zici, Meletus, că lucrând astfel eu co- 

rump tinerimea, Dar noi ştim cu toții in ce consistă această corup- 

țiune. Dar, spune-mi tu dacă cunoşti macar vre unul pe care să 1 fi 

cut eu din pios, nepios; din moderat, violent; din cumpătat, risipi- 
fător ; din muncitor, leneș sau sclavul vre unei alte patimi ? Da ne- 

greşit, pe Zeus, zise Meletus, cunosc de acei pe cari i-ai amăgit tu 

pănă întru atâta, că au avut mai multă incredere in tine de cât chiar 

în părinţii lor! Da aşa e, zise Socrate, in ceia ce privește 'instrucțiu- 

nea lor ; pentru că ei știu că eu am meditat indelung asupra acestui 

subiect. Dar, când e vorba de sanatate, oamenii au mai multă incre- 

dere în medici de cât in rudele lor: in adunări, toţi Atenienii, in ge- 

neral, mai mult se ieau după cei mai inţelepţi de cât după cei cari li 

sunt uniți prin legăturile de sânge... şi nu ţi se pare straniu ca in toate 

cele alte lucruri, cei mai buni să fie considerați nu numai ca egali, ci 

şi ca superiori altora, și ca eu, din causa superiorității pe care 'mi o 

acordă. unia „in ceia ce prveşte cel mai mare bine al oamenilor, în- 

strucțiunea, eu să fiu 'acușai de tine ca un criminal ?» (Xenoph. Apo- 

logia lui Socrate, 2). i "
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pănă la esecutarta, sentinței, adică pănă la, intoarcerea corăbiei care 
era trimisă cu theoria lui Delos. Tot timpul acesta l'a petrecut in in- 
chisoare, in convorbiri cu discipulii sei. A refusat să fugă, cu toate 
că putea ; pentru: că a voit să moară supunându-se legilor patriei sale. 
EI a băut cu liniște otrava *) (399). Era de 70 de ani. i 

Opera intreprinsă de cătră Socrate a produs roade bine făcătoare. 

$. 3. Espediţia Celor Zece Mii. 

Pe când Atena se ridica cu incetul din prapastia in care o arun- 
case Resboiul Peloponesiac și tirania celor Trei-zeci, Sparta se „afla 
in o posiţiune critică. 1 ysandru se purta. ca un adevărat stăpân. .0- 
ligarhii din toate cetăţile se uitau numai la el; i se făceau onoruri di- 
vine ; se purta ca un satrap şi »Strategul Helladei> voia să intemeieze 
colonii de veterani, cum s'a incercat să facă la Sestos. Vietorioasa 
Spartă acum e bogată **) incurajază artele, cum făcuse Atena; dar ni- 
căirea nu era nici un entusiasm pentru că ea ieşise victorioasă cu ba.- 
nii Barbarilor. Setea de aur» domneşte in Sparta ; oameni mari .ca 

    

PI RI 

| %*) «Căci știu bine, ceia ce este o dulce cugetare, că am trăii toată viața mea in pietate și în dreptate ; astfel că simțind o vie ad- miraţiune pentru mine insu-mi, am văzut că toți cari erau in raport cu mine aveau aceiași părere in ceia ce mă privește. Dar acum, de voiu mai trăi, ştiu că va trebui să plătesc. negreșit bătrâneței trihutul meu ; vederea mi se va slăbi, voiu auzi mai puțin bine, inteligența mi se va micșura şi voiu uita mai iute ceia ce am invățat: Dacă eu insu-mi voiu observa această pierdere a facultăţilor mele, dacă voiu deveni ne- plăcut mie insu-mi, ce plăcere voiu mai simţi eu. să trăiesc ?.... In a- devăr, când nu lasă cineva nici o amintire rea şi neplăcută celor de faţă, când se stinge cu corpul plin de sanatate şi eu sufletul plin de iubire, cum să nu lase amintiri pline de părere de rău ? (Xenoph. A- pologia lui Socrate, 1). 
**) O particularitate distinge pe Lysandru intre toți. El, eare su- teria cu atâta nobletă sărăcia, şi care nu se lăsase a fi invins sau corupt prin bani, el umplu patria sa de bogății și de patimi lacome pentru că aducând, după resboiul cu Atena, o cantitate enormă de a- ue şi de argint, el făcu pe Lacedemoni să piardă friimosul renume ca- „Ye "1. dobândiseră Ja alte. popoare prin disprețul lor pentru bogății ; și el 'n'a luat pentru sine nici o drahmă. Dionisie tiranul trimiținduii pen- tru fetele sale tunice de Sicilia: de mare pret, el le refusă, zicând că 

se temea ca acele tunice frumoase să nu facă pe. fetele lui să pară şi mai urâte de cum erau. ( Plut. Lysandru); Sa |
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Gylipp sunt niște hoţi, mulki arată un lues neruşinat, pe când o mul- 
țime de cetăţeni şi pierd drepturile politice din pricina sărăciei.  Mul- 
te familii se' stinseseră ; regalitatea e neputincioasă ; nu mai comandă 
regii singuri armatele; nu se amestecă la flotă. Numai Eforii sunt atot 
puternici şi ei se vindeau. S'apoi Sparta se arătase nedreaptă față cu 
aliații sei. Teba e nemulțemită, se uneste cu Atena; Corintul e. in 
contra Spartei. In cât, in definitiv, numai Perşii câștigaseră din marele 
resboiu. Mysia si 'Troada căzură in mânile lor. 

Ceia ce era și mai grav ; se formaseră in Grecia cete de Merce- 
mari, oameni cari 'și făcuse o carieră din meseria armelor 5. cari se 
deprinseseră a trăi din resboiu şi erau gata a se lupta pertru ori -şi 
cine, numai pentru bani. _ 

In aceaștă stare se afla Ctrecia când Cirus Cel 'Tinăr incepu a 'și 
da pe față planurile sale. El ajutase pe Spartani pentru că nădăjduia 
că şi Sparta i va dă ajutor la timpul cuvenit. El pretindea că lui i se 
cuvine imperiul ; pentru că era născut pe când părintele seu era pe 
tron. Incepu a face pregătiri ; strinse din toate părțile mercenari greci 
şi puse in fruntea, lor pe Cleareh **). Sparta nu indrăzni să i dea a- 
jutor pe faţă; dar permise a se inrola mercenari. Toţi credeau insă că 
Cirus are de gând să facă reshoiu lui Tissaferne. 

Puternic şi. bogat, pentru că era satrap al Lydiei, Frigiei şi Cap- 
 padociei, Cirus stringe o armată de 100,000 de oameni, pe lingă câ- 
re mai veniră. 13,000 de Greci. a ! 

„În anul 401 el plecă. din Sardes ; mări solda mercenarilor când 
“ajunse la muntele Taurus : trecu prin Syria și ajunse la Eufrate. Aice 

  

**) Avea aerul și vocea aspră, pedepsia tot dauna cu multă ri- 
goare, une ori cu mânie, aşa că de multe ori sa căit; pedepsia "din 
sistemă, incredințat că o armată fără disciplină nu pretueşște nimic. 
Se pretinde chiar că zicea că. soldatul trebuie să se teamă mai mult 
de şelul seu de cât de dușmani, când i se ordonă să păzască un post, 
si crule pământurile amice, sau să meargă cu hotărâre asupra duş- 
manului. De aceia, in primejdii, pe dânsul '1 ascultau “mai bucuros, și 
soldaţii nu preferau pe nime inaintea lui. Atunci asprimea feţei lui' se 
mai inblânzia, şi sălbătăcia lui se părea că e tocmai O'siguranță băr- 
bătoasă, in fața duşmanilor. Era pentru toți mai mult o dovadă deta- 
lent de cât un obiect de frică. Dar cum trecea primejdia, soldaţii pă- 
răsiau pe Clearch pentru a .trece sub alți şefi. (Xenoph. Anabas. II, 6).
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descoperi Grecilor tot adevărul *). Cirus trecu Eutratele fără a intim- 
pina nici. o resistență, și, tocmai lîngă Cunaxa, in apropiere de Babilona, 
se intâlni cu armata fratelui seu  Artaxerxe, alcătuită din 900,000 de 
oameni. 0 luptă. teribilă -se incinge intre cele două armate. Mercena- 
rii greci se aruncă cu Clearh in contra dușmanilor şi sdrobesc ar- 
mata Asiaticilor. Numai Grecii mercenari a lui Artaxerxes mai conti- 
nuă, lupta. Dar, pe când victoria era sigură, Cirus vede pe fratele seu: 
el strigă «Eacă, omul !» şi, plin de furie, inaintează in contra lui; 7] 
răneşte ; dar, atacat de toate părțile de duşmani, el cade mort 5%), In. 
timpul acela, Grecii câștigau victoria. Sara târziu ală că Cirus a mu- 
rit. Atunci. ei propun lui Arieu, generalul armatei compusă din Asia- 
tici, ca să '] pună pe tron. Dar acesta relusă şi, impreună cu toată | 
armata sa, se inchină lui Artaxerxes. Atunci Grecii remân. singuri in- 

"tre cele două armate dușmane. 'Tisaferne i amăgește și li propune să 
se intoarcă inapoi ; i face să inainteze dincolo - de Tigru, sub cuvint 
că vor găsi cele necesarie pentru traiu ; chiamă pe generalii lor la o: conferință și i. omoară. | 

Atunci sițuațiunea Grecilor ajunge foarte critică **%). Armata se 
  ÎI 

  

*) Discursul lui Ciru. <tirecilor, dacă vă ieau in serviciul meu nu 0 fag pentru că nu am barbari gata a lupta pentru mine ; dar cred că voi prețuiți mai mult, că sunteţi mai puternici de cât o mulțime mare de barbari, şi ieată penira ce vam luat pentru această intre-! prindere. Arătaţi dar că sunteţi barbaţi vrednici de libertatea pe ca- re 0 posedati, și pe care. eu sunt fericit că o aveţi. Căci, să ştiţi bine, pentru accastă libertate eti aşi da toate bogățitle inele şi incă multe altele. Pentru ca să ştiţi la ce luptă mergeti, eu am să v'o spun. O mulțime numeroasă, strigăte “mari, ieată cum se presintă duşmanii voz- tri:.. purtați-vă ca oameni de inimă ; și eu voiu trimite in patria. voas- -tră pe cei cari vor voi ; lie care va răvni soarta, ce vă voiu face: dar cred că voiu isbuti ca mulți dintre voi să prefere ceia ce li ofer aici mai “mult de- cât ceia ce ar găsi in patria lor.» (Xenoph. Anabas. |, 7). **) In jurul lui Ciru remăsese numai cei cari se ntumiau con- meseni. Fiind in mijlocul lor, el zărește pe rege şi pe grupul ce "] în- cunjură ; atunci nu 'se poate stăpâni: «Văd omul»; strigă el; se arun- că asupra lui, "1 loveşte in pept şi "| rănește prin pavază, după cum mărturisește medicul Ctesias, care pretinde că a vindecat de rană; dar in momentul când el dă lovitura, nu se știe cine "1 loveşte in ochiu cu 0 suliță aruncată cu putere... Ciru fu ucis și de asupra corpului seu, opt ofițeri de ai sei. (Xenoph. Anabas. |, 8). s „„_%%*) După ce au fost uciși strategii impreună cu lochagii si sol- daţii cari erau cu ei, Grecii se găsiră in: mare incurcătură, eugetând
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intriineste şi se chibzuieşte asupra. celor ce sunt de făcut. Din noroci- 

re psntru ei,era atunci in mijlocul lor un Atenian numit Xenofon. El 

fusese prietin a lui Clearh și plecase ca voluntar, mânat mai mult de 

dorința de a cunoaşte locurile şi a se instrui. Xenofon nu avea nici 

un merit. să iea comanda supremă : nu putea comandă, el Atenian, o 

trapă alcătuită mai mult din Peloponesiaci. Dar in starea in care erau 
Cei Zece Mii era nevoie: de un orator, general. și negotiator. Numai 

un Atenian putea intruni 'aceste calități, [a î 

Xenofon incurajă pe Cireci ;. li arătă slăbiciunea duşmanilor ; *) i 

| inbărbătă. şi ei se hotăriră a apuea drumul patriei lor. Fără bani, fă- 

ră “provisiuni, lipsiți de toate cele necesare, ei apucară spre nord ; trec 

Tigrul prin vad ; ajung la Eufrate ; se inaintează pe malul stîng al flu- 

viului pănă aproape de isvorul seu, '] trec şi apoi apucă prin munți 

spre Pontul Euxin. Luptându-se in fie-care zi cu popoarele pe care le 

că se allau la portile regelui, incunjurați din toate părțile de o mul ? 
țime de națiuni şi de cetăţi dușmane, fără ca să fie cineva să li vin- 
dă mâncare; la o departare de Grecia de mai bine de zece mii de sta- 
dii . ; tără călăuzi cari să li arăte drumul: opriţi in calea care i du- 
cea in patrie prin fluvii peste putință, de trecut ; tradați de cătră bar- 
barii cari. insoţiseră pe Cira în 6spedițiunea sa; părăsiți singuri, şi fă- 
ră călăreţi cari să li apere. retragerea. Era dar sigur că, invingători ei 
nu Yor putea omori nici un fugar ; invinşi, nici unul' nu vor scăpa. 

n mijlocul acestor cugetări descurajate, puțini dintre ei, in sara 
aceia, mâncară ceva; puțini. aprinseră foc ; puţini au venit lingă, armele 
lor. Fie-care se odihni unde putu ; nici unul. nu putea dormi de scâr- 
„bă şi de părere de rău de patrie, de rudele, femeiele şi copiii pe cari 
nime nu nădăjduia ai mai revedea. (Xenoph. Anabas, UI,..1). 

__%) Din cuvântarea lui Xenofon. «Cu toate aceste, pentru că ei 
au rupt armistițiul, mi se pare că s'a sfirşit: cu batjocurile lor şi cu 
heliniștea noastră. Intre ei. și noi, acestea sunt ca un premiu păstrat | 
pentru acela dintre noi care va arăta mai multă inimă, şi judecătorii 
jocului “sunt insuși zeii, cari, nădăjduiesc, vor fi de partea noastră. 
Duşmanii și au calcat jurământul, şi noi, cari aveam atâtea averi sub . 
ochi, ne am abținut cu totul, prin respect cătră zeii luaţi drept mar- 
tori in jurămintele noastre. Putem dar, mi se păre, să mergem la lup- 
tă cu mai multă siguranță de cât barbarii. Şi apoi, noi avem corpuri 
mai oțelite de cât al6 lor a suferi gerurile, boalele, ostenelile. Multe- 

„mită cerului, noi avem şi suflete mai viguroase ; şi soldaţii lor sunt 
mai ușor de rănit și de ucis de cât ai noștri, dacă zeii ni vor acordă 
victoria pe care ni au şi dat'o odată. (Xenoph. „Înabas.. 1, 1).
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intâlniau in cale, ei trec munţii cu greutăți nespuse şi văd in fine a- 
cea. mare, sfirșitul; după cum credeau, a. atâtor suferinți amare *). 

Dar--tocmai acuma se incepeau și mai mari greutăți. Intrigile 
perfide a le Spartanilor sunt mai rele de cât fierul Barbatilor. Ajunşi 
la Trapezunda, nu li se permite a se imbarea pe marea.:Sparta li face 

- mult rău, pentru că să probeze Marelui Rege că ea na fost amăste- 
cată intru nimică. Cu mare greutate, ei sunt transportați in Europa ; 

'se imprăştie fără a primi nici o soldă. Unia intră in serviciul  :unui 
rege trac. i i 

| Tissaferne se intoarse atot puternic in Asia Mică. El atăcă -ce- 
tățile din Ionia. Acestea cerură ajutorul Spartei. Data aceasta Sparta 
se decide a le ajuta. Nu mai are frică de Perși *%). O armată spar= 
tană fu trimisă în Asia sub comanda lui 'Thibron. Acesta făcu apel la 
Xenofon, care veni in fruntea bandelor sale.. Dar generalul spartan nu 
era vrednic de misiunea sa. Sparta pretindea că s'a inceput din :nou 
Resboiul naţional in -contra Barbarilor (399). Nu era insă in stare să. 
'intreprindă ea acest. resboiu cu succes din pricina situațiunei” în care 

„se afla. 

_ 
. 

  

*) Armata ajunse la muntele sacru. Acest munte se numia The- ches. Când cei din frunte au ajuns in virful muntelui și au zărit ma- rea, sau auzit mari strigăte. Xenofon şi cei din urmă și inchipuiau că au dat peste noi dușmani: pentru că coada armatei era deja ur- mărită de oamenii: pe a cărora tară o ărsese.... Cu toate aceste stri- giitele sporesc cu cât se apropie : alţi soldaţi vin necontenit, in goana mare, pe lângă cei cari strigă. Cu cât numărul creşte, cu atâta se indoiesc strigătele, și lui -Xenoton i se pare că se petrece acolo ceva estraordinar. El se suie pe cal; iea cu sine pe Lycios şi pe călăreți 
şi aleargă in. ajutor. Dar indată aud pe soldaţi strigând : Marea ! Ma- - vea | și telicitându-se unii pe alţii. | pa Atunci aleargă cu toţii, coada armatei, cei de la bagagie, cai. A- Junşi cu totii in virful muntelui. se imbrățişază, soldati, strategi, şi lochagi. cu ochii in lacrimi. Și de odată, (ără să se ştie cine a dat or- - din, soldaţii aduc pietre și ridică o movilă mare. Pun pe ea o mulți- 
me de scuturi de piele de bou, bete si scuturi de lozie; insuşi călău- za, rupe seuturile si indeamnă si pe cei alli să le rupă. (Xenoph. A- 
nabas. IV, 7), - i i i 

„__%%%) Bată numele terilor pe care le a străbătut armata noastră : Lydia, Frigia, Lyeaonia și Cappadocia, Cilicia, Fenicia şi Arabia, Sr- ria şi Asiria, Babilonă, Media, tara Fasianilor și Hesperiţilor, a Car- ducilor, Chalybilor, Chaldeilor, Macronilor, Colchilor, Mossinecilor, Co- 
N
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Peloponesul se punea in mişcare. Pe lângă Corint se mai seula- 

se Argosul, Mantinea și Elida, care- era foarte insemnată din pricina, 

Olympiei. Tribunalul din Olympia condemnă pe Spartani la o amendă 

pentru că violase armistițiul din- timpul jocurilor ; un Spartan care in- 

drăznise a intra in arenă fu isgonit şi biciuit. Regele Agis intreprinse 

două campanii şi Elida fu supusă din nou; inceputurile marinei. sale 

au fost nimicite. | i : 

„După moartea. lui Agis urmă la tron Agesilau' (399). Noul re- 

ge incepu a lucra. ca să dea puterei regale importanța de odinioară. 

E! era. foarte ghibaciu ; se arata umilit şi modest ; dar aceasta din 

prieina vieleniei. Sparta. insă era ameninţată de. o revoluțiune internă. 

Era o ură neimpăcată in contra, oligarhiei in cetățenii căzuţi din drep- 

turile lor, in Perieci şi Hiloţi. Un tânăr numit Cinadon se hotări a 

resturna oligarhia. El era foarte capabil ; organisă mulțimea, pentru a- 

tac ; uneltele câmpeneşti aveau să i serviască ca arme. Era sigur de 

victorie şi aceasta Va făcut să comită multe imprudențe. Dar autori- 

tătile privigliiau. Fiind că nu indrăzniau a '] aresta in Sparta, el fu 

insărcinat cu o misiune in Laconia ; a fost prins, pus la tortură și u- 

cis, după ce a mărturisit totul. %). | 

  

etilor şi Tibarenilor, popoare independente, Patlagonia,  Bithynia, Tra- 
cia.din Europa. i 

Totalul drumului intreg, cu dus şi intors, este de două-sute cinel- 
spre-zece locuri de odihnă pentru armată, sau trei-zeci și patru de mii 
şese sute cinci-zeci de stadii ; timpul, dus şi intors, e de un an şitrei 
luni. (Xenoph. Anabas. VII, 8). | 

*) Cinadon era un tânăr cu un esterior şi cu un suflet care a- 
nunţa energia ; dar nu era, din clasa. Egalilor. Eforii întreabă cum a-: 
vea să se petreacă lucrul ; denunțătorul respunde că Cinadon la con- 
dus la o .estremitate din Agora şi i a zis să numere pe Spartanii ca- 
ri se -găsiau in Agora. «Şi eu, zise el, după ce am numărat pe rege, 
pe efori, pe senatori și pe alții câţi-va, în totul patru-zeci, Pam intre- 
bat: Pentru ce m'ai pus, Cinadon, să număr pe oamenii aceștia ? El 
'mi respunse : Pe acei oameni să i priveşti ca dușmani: toţi cei alți 
cari sunt in Agora, mai bine de patru mii, sunt aliați.» El adauge că, 
“pe ulițe, Cinadon i a arătat ici un om, colo, doi, pe cari i numia 

el duşmani; pe când toți cei alţi erau aliaţi ; după cum pentru toți cari 

trăiesc la țară, Spartanul stăpân e duşman ; pretutindinea cei alți sunt 

aliați. Eforii "1 intreaBă cât de mare poate fi numărul conjuraților; el 

respunde că, şi asupra acestui punct, Cinadon i a spus că şefii au numai 

un mie număr de complici: Hiloţi, Neodamozi, clasele inferioare, Pe- 

. 14 
e
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“In acest timp Farnabase isbuti a” face pe regele Artaxerxbs să 
i schimbe politica față. cu Grecii. El arătă regelui că numai “un ge- 
neral grec pus in fruntea armatelor “persahe ar fi in stare să inalte 
gloria acestor aimăte. Insă acum se cunoșteau la Susa planurile Spar- 
tanilor și falsa lor prietinie” pentru Marele: Rege. Farnabase reconiendă 
pe Atenianul Conon, care: scapase in bătălia de la Aegospotamoi şi “i 
găsise un adăpost; la Evagoras, regele -diri Cipru. Conon trimise'o seri- 
soare regelui.: Medicul -Ctesias o dădu regelui. Prin această scrisoare 
Conon arăta lui Artaxerxes că singurul 'răijloc de a sdrobi pe” Spartani 
ar fi un resboiu măritim ; pentru că Sparta era slabă pe marea. Re- 
gele aprobă acest plan ; trimise lui Farnabăse 500” de talanți și n numi 
comandant pe Conon. | a 

Atunci cetăţile din Asia "Mică, cerură la Sparta e ca să se: trimită 
| Agesilau. Acesta plecă cu 2000 de oameni şi 6000 de aliați din toate 

cetățile grecești, afară de Atena, "Teba și Corintul, care refusară. 
Agesilau voieşte a se imbarea la portul Aulis : voia să arăte: Gre- 

cilor că e vorba de. 0 nouă espedițiune a Hellenilor in contra Asiei ; 
dar Tebanii Pau luat pe fugă pe când el sacrifica, sub cuvint că. sa- 
crificiul trebuia sevirșit de cătră un .preut din: Beoţia, Sparta, nu a fost 
in stare a pedepsi această insultă. - a 

Ajuns la Efes, Agesilau ceru un armistițiu. Lysandru,: “care fuse- 
se disgraliat, credu că acum iar ia: venit timpul seu. EL credea că ti- 
nărul și modestul rege, care ajunsese la. tron prin sprijinul lui, i va fi 
un elev devotat. El incepe a se puria ca un adevărat rege; la. dinsul 
se adresază toată lumea, ceia ce intaneca cu totul puterea regală. A- 
tunci Agisilau caută să "| umiliască. Nu mai asculta de sfaturile Îui ; 
fâcea cu totul din contra -de ceia ce 7] slătuia ; nu i perinitea nici un 

amestec ; 1 numi intendentţ al casei sale casă. '] umiliască și mai mult. 
+ Îysandru nu putea suferi această înjosire, el care se purtase odinioară 

  

= Pa a 

rieci. Căei ori de câte ori se deschide vorba pintre acești oameni des- pre Spartani, nu e nici unul care să ascundă că nu i ar plăcea ai min-" ca de vii.'L mai intreabă.: «Dar cum gândiţi voi să vă. procuraţi ar- me ?» El respunde: «Capii conspirației ziceau: Avem arme.» Cât des- pre armele muliimei, el povestește că Cinadon d'a condus in piaţa un- de se vindea fier, și i a arălat o mare cantitate de săbii, frigări, securi, topoare și coase. (Xenoph. Hellenic. MI, 3). 
4
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cu atâța măreție, mai ales in cetăţile din Asia Mică. Ceru permisiunea 

a merge spre Hellespani.; ceia, ce i se şi acordă. 

Remas singur, Ageşilau incepu a face pregătiri foarte mari. Satra- 

pii perși nu erau în stareai se: opune ; ei se mulțemiau a 'şi feri de 

resboiu, fie-care provinţia sa, indemnând pe regele spartan să - plece 

in contra, satrapiei vecine. 'In 386, Agesilau se indreptă spre nord ; cu- , 

prinse! mai multe cetăţi ; bătu de mai multe ori pe Perşi; dar n'a: câşti- 

gat nici o victorie decisivă, pentru că nu avea călărime de ajuns. El 

se intoarse la Efes. In. timpul. iernei, această cetate ajunsese o adevă- 

rată piață de arme. Cu .o activitate neobosită, Agesilau pregătește ma- 

rele resboiu. EI stringe o armată de 20,000 de oameni, inzestrată cu 

toate cele necesare, foarte disciplinată și devotată comandantului seu %)- 

Apoi plecă in contra Perşilor. Aceştia sunt pătuţi şi Tissaferne ucis. 

Satrapul numit în locul acestuia nu găsi alt mijloc de a scapa de A- 

gesilau de cât provocând un resboiu in Grecia. Sparta amenințată re- . 

chiemă pe enersgicul seu rege %*).. | 
    

  

  

*) Cum s'a desprimăvărat, el adună, toată. armata să la Efes și 

pentru a o esercita, el propune premii trupelor de cavalerie care vor 

manevra mai bine, hopleţilor cari vor avea corpul cel mai robust, pel- 

tastilor și arcaşilor cari se vor arăta mai ghibaci. Trebuia-să, vezi gim- 

nasiile pline-de oameni cari se esercitau, hipodromul acoperit de că- 

Jăreţi ocupati cu evoluțiunile, pe când areaşii dădeau la semn. Ceta- 

tea întreagă presenta un spectacol interesant : Agora era plină de ar- 

me de tot feliul şi de cai de vânzare; luerători in aramă, lemn, fier, 

„piele, zugrăvie, lucrau la fabricarea armelor. Efesul părea un ateliu de 

xesboiu. Și mai cu samă nimic nu inspira mai mare incredere de cât 

a vedea. pe insuşi Agesilau şi pe soldatii sei, incununati cu flori, mer- 

gând, la ieşirea din gimnasii, ca să consacre cununile lor Dianei. 

(Xenoph. Hellenic, III, 5). i E “ 

Era in al doilea an al comandamentului seu ; și se vorbia. mult, 

de Agesilau in Asia ; se celebra, se admira cumpătarea, simplicitatea! 

moderâţiunea să. În timpul călătoriilor, el trăia in templele cele: mai 

sfinte ; şi faptele pe care noi ne temem a le face in public, el le fă- 

cea. in fata zeilor. Pintre atâtea mii de soldaţi, nu ar fi fost usora gă- 

si unul care să aibă un. pat mai simplu şi mai gol de cât a lui Age- 

silau. Despre frig şi căldură, el le suferia aşa de bine, că părea a [i 

“singurul om făcut de cătră zei ca să sufere de o potrivă varietatea, a- 

notimpurilor. (Plut. Agesilau). | a 

x) Cu toate aceste, ceia ce merită mai cu samă admiratiunea 

noastră, e că după ce a pus stăpânire pe o “mulțime de cetăţi de pe 

continent, și pe o mulţime de insule; după ce cetatea sa natală i a
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$. 4. Resboiul Corintic. 

Espediţiunea lui Agesilau arăta Grecilor că, in definitiv, Sparta 
nu era așa de puternică după cum se credea. Campania intreprinsă 
de cătră el nici uu se putea compara. cu espedițiunea Celor Zece —Mii, 

. Vra să zică această Spartă, așa de grozavă faţă cu statele mici, e foar- 
te slabă indată ce se găsia față cu o mare putere. Aceasta era păre- 
rea (recilor când sosi trimisul Persiei câre_ aducea multi bani. Acum 
când aveau şi bani, cetăţile dușmane Spartei puteau incepe resboiul 
cu toţi sorții de isbândă. i 

Teba atacă pe Focizi (395) şi 'Trasybul plecă cu o armată in a- 
şutorul Tebanilor. Spartanii pregătesc două armate. Una, comandată 
de cătră Lysandru, trebuia să se indrepteze de la nord spre sud - şi să 
atace pe Tebani de la spate ; pe cânda doua armată, comandată de 
căiră unul din regi, se inaintă despre miază-zi, Lysandru strânge o armată puternică in Focida și Tesalia -și ajunge pănă la Halyarte, :un- 
de nădăjduia că se va; intilni cu armata de sud. Dar regele nu ajun- 
“sese la timp. Atacat de forțe superioare, armata lui Lysandru e bătu- ă şi el insuși cade pe câmpul de luptă, | 

Atunci Argosul şi Corintul se uniră cu Teba și Atena. Se: institut la Corint un tesaur federal; un Consiliu federal avea să dirige opera- țiunile resboinice ; se trimit deputaţi la toate cetăţile grecești ca să le ridice in contra tiraniei spartane'*;.  Influinţa. Spartei se nimiceşte la nord şi in Grecia Centrală, Liga avea o armată de 15,000 de oa- meni şi era stăpână pe istmul de Corint. a 
DEEE RR 3 » trimis o flotă; după ce a dobândit atâta glorie și putere, când putea după pofta sa să se folosiască de atâtea numeroase şi strălucite avan- „tagie; in momentul când forima proiectul și speranța de a resturna un imperiu ale căruia forțe fusese de multe ori indreptate in. contra Gire- ciei, el nu sa lăsat a fi siapânit de nici o considerațiune - dintre a- ceste. Indată ce-a primit de la magistrații țerei sale ordinul dea aler- ga in ajutorul patriei, el se Supuse cu atâta grabă ca și cum sar îi găsit singur in contra a cinci in consiliul Eforilor ; făcând'să se in- teleagă prin aceasta că intreg pământul nu era nimie in comparaiu- ne cu patria, că el nu prefera pe noii amici inaintea celor vechi, nici foloase fără glorie şi fără primejdii inaintea unor. pericole la care "| chiemau onoarea, şi justiția. (Xenoph. Agesilau. |, 1). - *) Din discursul Corintianului Timolau : «Mi se pare, :o aliați, că Lacedemonii samână fluviilor care, aproape de isvorul lor, sunt mici 

  

 



Agesilau, chiemat din Asia, trece Hellespontul (394) și in trei- 

zeci de zile ajunge in Beoţia. El sdrobeşte armata aliaților la Coronea; 

„dar această victorie e palidă, față cu isprăvile lui Conon. 

Acesta. era in fruntea unei flote de 80 de corăbii. El atrase in 

partea sa pe Rodieni ; bătu flota spartană lingă Cnid şi făcu prisoniere 

50 de corăbii. Cetățile din Ionia remân ale Perşilor ; o mulțime de. 

insule se dau in partea. lui Conon ; Grecii caută mai mult la avanta- 

giele lor comertiale, la foloasele mari ce vor trage din comerțul cu in- 

tinsul imperiu persan, de cât la independenţă. Imvingătorul Conon ve- 

ni la Pireu cu puternica sa flotă. Pireul, Murii Cei Lungi şi zidurile 
Atenei sunt ridicate cu banii Perşilor. Din toate părțile sosesc e lucrători 

ca să, lucreze la ridicarea Atenei. 

In acelaşi timp, un alt Atenian renumit, L ficrate, introdusese re- 

forme in armătură şi tactică şi formase nişte adevărate armate din a- 
cei mercenari, cari apăruseră in epoca nenorocită a Greciei. | 

Astfel cu toată victoria sa de la Coronea, Agesilau se intoarse 

în patria sa ca un invins. Nu mai remăsese nimic din opera, intreprin- 

să de cătră el. 

„Nu rămânea Spartei altă ceva de făcut de cât să se impace cu 

Perşii, 

Satrapul Tiribaze se declară in contra Atenei; pentru că iar 

ajunsese puternică. Eforul Antalcidas, care fusese trimis să stăruiaseă 

pe lângă satrapul persan, izbutise. 

In: 387 se convocă un Congres la Sardes. Atena e bine tracta- 

tă ; peutru că generalii sei purtau resboiul cu succes in contra Spar- 

anilor. După multe consfătuiri, satrapul persan, in numele Marelui 

Rege, dictează tirecilor pacea care s'a numit Pacea lui Antalcidas  *). 
  

si UȘOr de trecut, dar care, cu câl curg mai departe, devin din ce în 

e mai violente prin intrunirea altor" fluvii care se aruncă in ele. De 

asemine,. Lacedemonii când pleacă. sunt singuri, lasaţi numai ei; dar 

cu cât inaintează şi cuprind cetăţile, ei devin mai numeroși și mai greu 

de combătut». (Xenoph. Hellenic, IV, 2). 

- *) Pacea hi Antalcidas. «Regele Artaxerxe socoate . drept ca 

cetăţile situate in Asia, precum şi- insulele Clazomena. şi Cipru, să fie. 

proprietatea „sa, dar ca toate cele-ulte cetăți greceşti, mici şi mari, să , 

fie independente, afară de Lemnos, Imbros şi Scyros : "aceste de pe 

urmă, ca, şi in trecut, vor fi ale Atenienilor. Tutulor cari ni vor pri- 

mi această pace, li voiu. face resboiu impreună cu cei cari 0 primesc, 

.
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Din ordinul regelui se. acordă libertate tutulor. cetăților greceşti :- nici 
o cetate nu va putea. stăpâni vre 0 altă cetate grecească ; Atenei înse 

„i se lasă Lemnos, Îmbros şi Seyros ; cât pentru Sparta, ea remânea. 
negreşit, in fruntea ațiaţilor sei din Pelopones %). | 

După ce deputații greci sau intors in lerile lor, s'a „convocat. 
o. conierință la Sparta, pentru ca să se pună in lucrare - condiţiunile 
păcei lui Antalcidas. Teba, Corintul și Argosul pierdeau foarte mult. 
Sparta remânea a tot puternică. Dar Persia câştiga ceia ce nu - visase 
Marele Rege nici in epoca de strălucire a imperiului. Statele grecești ajungeau vasale a Perşilor. Stăpână absolută a Asiei Mici ; protectoare 
a Grecilor din Europa : nici Mardoniu nu Yoise mai mult, in “timpul 
Resboaielor Medice. Evagoras din Cipru a fost sdrobii (385). N i 

De acum inainte in timp de. opt ani Sparta e atot puternică : nu'i vorbă, atot puternieă pentru că se umilise inaintea Perşilor. 
In 383 /veniră. deputaţi la Sparta din. partea unor. cetăţi din pe-- . ninsula. Chalcidică, care se Jăluiau in contra Olyntului. Olyntul: supu- sese o mulțime de cetăţi și amenința să intemeieze - un imperiu pe i coastele "Traciei. Aceasta era in contra Păcei lui Antaleidas. Spartanii 

trimit o armată. de 2000 de oameni sub: comanda lui Febidas. Acesta apucă pe uscat și trece prin Beotia. Ajuns dinaintea Tebei, oligarhii din această cetate 1 roagă să ocupe citadela Cadmea, să- restoatne gu- -vernul popular şi să li dea lor puterea. Comandantul spartan se gân- deşte numai la interesele patriei, sale. Ocuparea Cadmeiei, un. guvern 
  

    

și resboiu pe uscat şi pe marea, necruțând nici corăbii nici. banis. "(Xenoph. Hellenic. V, 1). a - ae *) Pentru a ne convinge că sa schimbat cu totul fața lucru- rilor, trebuie mai cu samă să comparăm tractatele care esistă astăzi. , cu acele care.au fost făcute pe când noi aveam comanda. Se va vedea că pe acea vreme hotarele Asiei le însemnam noi; că noi regulam unele tributuri ;. că. noi opriam pe regele Perșilor de a se apropiia de marea. Acuma, el regulează trebile Gricilor, el: dă ordine deosebitelor popoare, Și mai că tot el pune guvernatori prin cetăţi ; căci lăsând aceasta de o parte, ce nu face el? Nu este el arbitrul resboiului şi al păcei, stăpân absolut peste toate planurile noastre? Nu ne ducem noi să '] intâlnim in palatul seu ca pe judecătorul nostru. suverali, ca să ne acusărm unii pe alții inaintea lui ? Nu “| numim noi Mârele Rege, ca Și cum am fi sclavii lui ? Și in resboaiele dintre noi, nu îe basăm mântuirea noastră. numai pe el, pe el care ar' voi să ne nimiciască pe toli ? (Isocrate, Paneyayr. Atena, XXIV), 

„+
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aristocratic, era tot. ce putea fi. mai favorabil pentru Sparta; pentru 

că prin aceasta se umilia cetatea, care se aratase așa de dușmană 

' Spartanilăr inultimii ani. De aceia, in plină pac6, in: despreţul: tutu- 

7 

lor legiloi, Febidas profită de o serbătoare tebană şi ocupă dar Cad-. 

mea, resturnând democraţia. Febidas a fost 'dat in judecată, este ade- 

vărat; a fost osindit la o amendă neinsemnată ; dar Cadmea a remas in 

mânile Spartânilor. aaa e 

“Tot cam cu asemine mijloace sa ocupat Fliantul ; iar Olyntul. 

Sa predat. N E N 

„Sparta e in apogeul. seu. Beoţia era un stat vasal ;:mâi in toate - 

cetăţile era un parlit sparian ; ea se afla în bune relaţiuni cu regele 

Persiei, cu Dionisie al Syracusei și cu regele Macedoniei. Dar atot puter- 

nicia, spartană era foarte șubredă. Bazându-se numai pe forța bruta- 

Jă *), ea nu 'băga de samă că tot mai trăia în cetățile greceşti vechiul 

simţiment de libertate. «Atentatul Jui Febidas a pus in fierbere o rasă 

"energică, ale Gărei forle nu erau .stoarse. Nu o ligă, ci o singură ce- 

tate se va ridica contra, Spartei, mai întăi: pentru libertate, ' mai apoi 

pentru dominațiunea asupra Helladei>. : IN 

$;5. Inalţarea Tebei. 

7 

Pe când Sparta; -răzimată pe sprijinul Persilor, abusa de pute- 

rea sa, in Teba se pregătia o revoluțiune. Faţa Beotiei se schimbase 

pe nesimţite. Căţi-va filosofi, veniti din Grecia Mare, deşteptaseră pe 

Beotieni din intunericul intelectual. în care zăcuseră pănă atunci ; învă- 

tțătutile lor. prinseră rădăcini puternice așa că această Beoţie in care fu- 

ÎI RO III Ra a 

    

*) Stiu că -Lacedemonii 'de mai inainte mai mult doriau a trăi 

în patrie în o-mediocretate fericită, de cât a guverna cetăți cucerite. 

Știu că intr'o vreme se temeau să nu fie. cuprinsi de patima de avere, 

şi că acum. se laudă că au aur. Ştiu că odinioară pentru acest motiv. 

au esclus pe. străini dintre ei, şi au aprit pe concetățenii lor a călă- 

tori, de frica ca să nu imprumute de la oaspeţii lor obiceiuri de mo- 

liciune, pe când astăzi ambiţiunea cetăţenilor de frunte nu -poate [i 

satisfăcută de cât prin domnirea în 0 țară străină. Şi pe când altă 

dată fie. care se silia numai ca să “ajungă vrednic, de a comanda, astă- 

zi mai mult. şe muncesc a ajunge la comandă de cât a avea ialentele 

cerute pentru aceasta. (Xenoph- Guvern. Laced. 15).
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sese odinioară patria muselor, in țara. care produsese pe Pindar. LFpaminonda desvoltă mai departe aceste frumoase inceputuri: 
„ Epaminonda eră un filosof în toată puterea, cuvîntului. Asa de sărac că trebuia să stea in casă când 'și dădea mantaua la dres, el des- - Prețuia bogăția şi ori ce plăceri ; era plin. de devotament pentru patria sa ; foarte ferm in politică, el era. pentru. legalitate ; foarte eloqueni; el “şi intrebuința eloquența numai pentru binele public ; frequenta gymnasiele privighind asupra educațiunei tinerimei ; se amesteca. mai cu samă la jocurile dintre Spartani şi tinerii tebani ; incuraja pe | aceștia ; "i făcea să capete indrăzniala a se măsura cu adversari. lor ; "i inbărbăta la luptă, arătându-li că superioritatea Spartanilor consista numai in exerciţiile continuie şi in groaza ce o inspirau celor alți Greci. Epaminonda lucra pentru inălțarea nu numai a Tebei, o singură cetate, ci a Beoţie. EL isbuti a grupa in jurul seu o mulțime de 'cetă- țeni, mai cu samă pe tinerii cari capatau. elementele unei culturi su- perioare şi doriau independența patriei. lor. Te | Alăturea cu Epaminonda era prietinul seu intim Pelopidă, care se trăgea din o familie nobilă şi era foarte bogat. Luminat ca. și Epaminonda ; bray pănă la temeritate ; spirit gata a primi ideiele nouă ; - foarte ghibaciu, Pelopida ra foarte energic şi hotărit pentru org „voluţiune imediată i) N | | i 
Oligarhii din 'Teba puseseră, in: toate funcțiunile numai creaturi. de a lor: onoarea şi viața cetățenilor nu erau sigure. Pelopida, și cei mai însemnați dintre democrați au fost nevoiți să fugă. Ei 'și găsiră adăpost in Atena, unde fură consideraţi” ca oaspeți ai statului, drept recunoștință pentru democrația tebană care primise pe Trasyhul. E- paminonda remase în patrie. Nu inspira nici o grijă oligarhilor- acest filosof, care părea neofensiv și care nu se deparia un minut de căile legale. ă 

- - 
) 

  

*) Erau născuţi amândoi cu disposiliuni pentru tot feliul de „merite. Numai Pelopida prefera eserciţiile corpului, și Epaminonda pe ale spiritului ; cât despre timpul liber, ei "] intrebuințau unul in pa- lestră și la vânat, şi cel alt ascultând pe filosofi. Cu numeroase şi strălucite titluri de 'glorie ; dar, după judecata oamenilor cuminţi, aceia
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- Pelopida cu amicii sei pregătiră revoluțiunea. Secretarul oligar- 
bilor era devotat partidei populare. Intr'o zi el pofti pe căpeteniile 
oligarhilor la un ospăț ; li promise că are să aducă și dănţuitoare. In 
aceiaşi zi, Pelopida şi cu câţiva din prietinii sei, plecară din Atena in 
cete mici ; luară, în spate unelte câmpeneşti sau de vînat şi intrară pe 

„deosebite porti in cetate, fără ca să fie băgaţi in samă. Dar pe când 

oligarhii stăteau la ospăț, se primi 0 scrisoare din Atena in care se 

istorisia pe. larg plecarea lui Pelopida și se da pe față intreaga con- 

spiraţiune. Athias, capul oligarhilor, nici nu o deschide : «Pe mâne 

Imerurile serioase», zice el și pune scrisoarea sub căpătiăiu. In loc de 

dănțuitoare, intrari in sala ospăţului Pelopida şi cei alți conjurați ; 

ei purtau pe cap niște cununi. mari de flori ca să nu poată fi obser- 

vați. Oligarhii sunt ucişi. 

“Atunci o parte. din populatinne, impreună cu conjuraţii, ieşiră 

pe stradele cetății cu torii aprinse ; chiemară pe popor lă arme şi 

se indreptară spre citadela Cadmea. Garnisoana spartariă auzind sgo- 

motul cel mare, “văzind atâtea lumini, . '$i inchipueste că intreg popo- . 

rul s'a revoltat. Ea. se invoieşte a deşerta cetatea, cu condiţiune ca să 

se retragă in liniște. - Fa era alcătuită din 1500 de oameni; dar -nu 

avea nici provisiuni, nici muniţiani. - 

Libertatea “Tebei era mare lovitură pentru Sparta ; „cu atât mai 

mult că toți irecii credeau că este o “dreaptă vesplată pentru inso- 

lerita ei mândrie î E 

Epaminonda şi Pelopida se așteptau ca Sparta să "și resbune. Ei 

stăruiră a se. pune in fruntea “Tebei Beotarhi, generali federali ai Beo- 

ției intregi: Aceasta insemna că 'Leba a lucrat pentru liberarea intre- 

gei Beoţie, care va ocupă de acum inainte locul c6 i se cuvinea pintre 

popoarele grecești. În toată regiunea este mare entusiasm ; de pretutin- 

=) Sar putea cita o mulțime de fapte din istoria Grecilor şi din 
a barbarilor, care dovedesc că zeii țin socotială de oamenii religioşi și 
de 'impii. Dar nu: voiu vorbi de cât despre ceia ce intră in subiectul 
meu. În adevăr, Lacedemonii, cari juraseră a garanta independenta ce- 
tăților, şi cari; cu toate aceste, ocupaseră Acropolea din Teba, au lost 
pedepsiţi curat numai de cătră. victimele nedreptăţii. lor, ei cari pănă 
atunce nu fuseseră supuși de cătră nici un om: a fost destul şepte 

„esilaţi ca să cadă puterea .cetătenilor cari -i introdusese in Acropolea 
zi voise să supună patria lor Lacedemonilor, pentru ca să . poată ş şi ei 
esereita tirania. (Xenoph. Hellenic V, A.
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dinea vin cele de voluntari, cari se grupează in jurul Celor T'rei Sute, 

nu cei mai nobili, ci cei, mai cu inimă, cei mai viteji dintre tineri. 

De la inceput Spârta făcu o gresală “foarte mare. Simţind că, A- 

tena are să se uniască cu 'Leba, un general spartan primi ordin să cu- 
prindă: Pireul prin surprindere. Această. incercare n'a isbutit și Sparta 
s'a făcut. incă o dată vinovată de rea credință. Nu i vorbă acel gene. | 

ral. a fost condemnat la. o pedeapsă mică ; dar in Grecia intreagă s'a 

respândit ideia că Va osindit, pentru că na, isbutit., _ 
Atunci Atena incepu a face pregătiri de resboiu ; incheie. o -ali- 

anlă olensivă şi defensivă -cu 'Teba și chiamă la, arme pe intreaga Gre- 
cie in: contra Spartei, care viola tratatele cu atâta neruşinare. Chabrias 
fu trimis in Beoţia cu o puternică armaiă. Agesilau se grăbi a veni în 
Grecia Centrală ; dar văzind'.că Teba e puternic intărită și gata a sus- 
ținea luptă se intoarse. fără nici un resultat. In o nouă campanie el s'a! 
mulţemit numai.-a prada Beoţia. a . ş 

„Pe când Sparta, care are un rege așa de energie *) ca Agesilau, 
dă probă din capul locului de- o purtare nesigură și aproape fricoasă, 
Atena iea măsuri energice. Ea are pe Ificrate, Chabrias şi pe Timoteu, 
fiul lui Conon, generali ilustri ; ea intocmeșşte o nouă Confederaţiune, . 

_ in careu mai e vorbă de tributuri ale aliaților, ci de contribuţiuni ; 
se instituie un- Consiliu. federal, in care erau representate toate cetățile, 
mari și anici:; Chios, Mitylena, Byzanţa, .. Cycladele, Rodos intrară in”. 
nouă. Contederaţiune ; se construieşte o puternică. escadră in marea lui . 
Egeu și se decide a se mănţinea pacea cu Perșii. „ Sa 

Marina Conlederaţiunei,. comandată de Chabrias, câştigă o Vielo- 
. 

rie strălucită lîngă Naxos (376) ; se fac 3000 de prisonieri' şi opradă.. 
mai bine de 100 de talanţi. In acelaş timp, Timoteu pradă Pelopone- 
sul ; intră în marea lonică ; se unește cu; Coreyra şi bate o nouă flotă - 
spartană lîngă Leucadia. . 
  

N ” ” - . 4! - - 

*) Intors în patria sa, (Agesilau) fu iubit de cătră concetăieniui 
sei și foarte considerat, din pricina moravurilor şi chipului seu de traiu. 
Nu "1 vedeau, câ pe cei mai mulți din şefii de espediţiuni, : intorcân- 
du-se din țerile străine cu -totul altfel de cum era la 'plecare,. sehim- 
bat prin -moravurile - barbare, "părăsind obiceiurile terei sale, şi refu- 
sând a se contorma lor. Nu ; ca şi Spartanii cari nu trecuseră nici o 
dată Eurotas, el iubia, lui "i plăceau obiceiurile in vigoare ; şi nu -schim- 
bă nimic nici in masă, nici in baie, nici in gătiala "femeie, nici. in 
podoaba armelor, nici in luesul casei sale. (Plut. Agesilau). . 

2



Atunci Sparta 'cere pace, care se. şi” incheie; dar ţine numai câ- 

teva septămâni. După nouă infrângeri ale Spartanilor, aceștia convoacă, 
in 371, un congres la Sparta pentra pacea generală. In acest congres 

se fac mari concesiuni Atenei și aliaților ei. Sparta voia să isoleze pe 

'Tebani, pentru ca să i poată sdrobi mai pe urmă. Când su subscris 

pacea, Epaminonda stărui ca el să subscrie în numele tutulor Beoţieniilor. 

Sparta refusă ; şi când Epaminonda a inceput a protesta cu energie, 

Agesilau. şterge numele deputaţilor tebani de: pe tractatul 'de pace. A- 

- ceasta. ihsemna resboiul. | 

= Epaminonda era in apogeul puterei sale. “Et iiase măsuri. ener- 

gice ; organisase fortele defensive ; Yormiăse o' armată beoţiană din deo- 

sebitele contingente ale. cetăților. El introduse o reformă in tactică, in- 
troducând atacul in formă de triunghiu ; ceia ce făcea că virful ar- 
“matei întră ca un cuiu în ridurile duşmanilor şi li tăia armata în - 
două, trunchiuri deosebite. EL imulţi: trupele de: cavalerie pentru ca să, 

poată hărţui pe dușman ; şi dădu o importanță mai mare infanteriei 

uşoare, care putea face mult rău cu atacurile sale iuți și neprevăzute. 

Ast-fel pregătit, el-asteptă pe Spartani la Leuctra. Lă ineeput era 

in şivurile Tebanilor mare frică; dar viteazul Pelopida se aruncă 

in fruntea Celor “Trei Sute ; restul armatei se inbărbătează ; Spartanii 

sunt sărobiţi. 400 de Spartani şi 1000 de Laconi remaseră: pe câmpul 

de Tuptă. Această luptă a avut .loc trei septămâni după. „Congresul ă- 

- dunat .la: Sparta pentru pacea generală: | 
Atenei nu -i păru bine. de acâastă mare victorie. “Ea se arătă foarte 

rece cătră aliata sa. Avea dreptate ; pentru că victoria de la Leuctra. 

dădea 'Tebanilor supremaţia in Gregia Centrală. O nouă Ligă se for- 

mează sub preşedința Tebei şi o nouă Amficţionie cu centrul. la Delii. 
Preuţii de la Delfi au' ințeles indată că steaua Spartei a apus. 

Epaminonda plănuia” ridicarea tutulor cetăților greceşti in contra 

apăsărilor Spartei. Erau in (recia Mare o mulţime de Mesenieni. A- 

ceştiă conservaseră nestinsă iubirea cătră vechia lor patrie, și o ură 

neimpacată in.contra Spartei. Epaminonda * i chiemă în Mesenia. Îo- 

cuitorii din Arcadia, sătuli de a :se lupta pentru Sparta; fără nici un 

folos pentru ei, se revoltară. “Epâminonda cugetă a intruni deosebitele 

triburi din Arcadia intr” un centru comun, întemeind o cetate puter- 

nică, Megalogolis, capitala Arcâdiei intregi. Apoi in 270, in fruntea u- 

nei armate de 70,000 de -oameni, intră din nou in Pelopones și ajunse 

>
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pănă lângă Sparta, Pănă atunci nici o armată grecâască nu indrăznise . 
a intra. in Laconia ; acuma se vedea din Sparta fumul din tabâra 
dușmanilor. Periecii se revoltau ; Hiloţii nu erau: siguri ; câţi-va 'tră- 
dători aşteptau ruina patriei. Mulţemită lui Agesilau, ordinea publică - 
nu fu tulburată şi Spartanii remaseră neclăiiți. Epaminonda nu indrăz- 

„ni a se lupta. Nu voia să aducă la desperare pe mândrii şi energicii 
Spartani: El se mulţemi a prada tara ; apoi plecă inapoi ; fundă. Me- 
sena iângă muntele Ithome ; ridică Pylos și Ira din ruinele lor. Pe ur- 
mă, se grăbi a părăsi Peloponesul pentru că se temea ca Atenienii să 
nu închidă istmul de Corint. In adevăr Atenienii spărieți de avântul ce 
luase “Teba ridicau armate ca să ajute pe Spartani. *) 

Pentru a și mănţine heghemonia dobândită, era de. nevoie ca 
Teba să stea in bune relaţiuni. cu Perşii. Pelopida e trimis ambasădor 
Ja curtea Marelui Rege. EI isbuti ca să se desființeze Pacea lui An- 
talcidas ; ca să se recunoască ca, bune toate cele făcute de cătră 'Le- 
bani ; ca Atena să renunțe la, flota sa şi să desarmeze ; pe când Teba 
'si forma o flotă in marea lui Egeu. a 

Pe când 'Tebanii se ridicau la atâta putere in Grecia Centrală, - 
in "Tesalia Jason, tiranul din Fere, plănuia unirea intregei teri sub un 
singur_domn. El 'şi formă o armată puternică ; -fu redunoscut ca co- 
mandant suprem al tutulor armatelor din 'Lesalia ; cuprinse Euboea ; 
dar fu ucis. Alexandru, o rudă a sa; continuă planurile lui. Pelopida 
fu trimis in Tesalia. După mai -multe succese, el se duse la Alexan- 
dru ; dar acesta "1 aruncă in inchisoare. Seapat din inchisoare, el plecă 
in contra dusmanului seu, după intoarcerea, sa din Asia ; bătu armata 
tesaliană ; dar şi el fu ucis (364). | | 

In curând 'Teba va pierde şi pe Epaminondă, 
In 362 el intră pentru a ireia oară în Pelopones pentru ca 'să 

ajute pe Arcadieni ; amăgi pe regele Agesilau căre ”] astepta la Man- 
tinea, şi se inaintă drept spre Sparta. EL intră in oraș şi ajunse pănă 
  

    
*) «Da, cetățeni Atenieni, voi căutaţi cu nepărtinire să stabiliți cine a greșit mai intăi. Dar pe noi cine ar putea să ne acuse, de când - sa incheiat pacea, că am mers contra vre unei cetăți, că am luat bo- sgătiile cuiva ; sau i-am pustiat câmpurile ? Și cu toate aceste, Tebanii au intrat pe pământul nostru, au tăiat arborii noştri, ni au ars casele, : ni au răpit averile şi turmele. Cum veţi putea voi, fără a vă calca ju- rămintele, a nu ne ajuta, pe noi victimele văzute ale nedreptăţii, şi a- ceasia când tocmai voi v'aţi ingrijit a ne lega prin toate aceste Jură- minte ?» (Xenoph. Hellenic. VI, 5). 
7
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la piața cea mare ; dar Agesilau apără cu energie pământul sacru al 

patriei şi dușmanul se retrase in Arcadia. Lîngă Mantinea se dădu o 

luptă sângeroasă *%), in care Epaminonda fu rănit de la inceput... El 

muri cu curaj ; cea de pe urmă vorbă a sa a fost sfatul dat patriei 

sale ca să facă pace. | 
“Cu moartea, celor doi barbaţi s'a stins şi mărirea treeătoară a 

Tebei. Si - - 

IX. MACEDONIA 

$. 1. Verile de la nordul Greciei 

Pănă la jumătatea viacului IV-lea A. Chr. istoria Grecilor se des- : 

"voltase cu totul: independent de a altor națiuni. Ei au primit din A- 

sia elementele culturei lor ; dar şi au insuşit aceste elemente şi le au mo- 

modificat după geniul lor propriu. S'au amestecat şi popoare străine 

in trebile grecești; dar acest amestec n'a avut nici o influință serioasă. 

Din contra, Resboaiele Medice au avut drept consequență a deştepta şi 

mai mult intre Greci conştiinţa lor şi i au făcut și mai increzători in 

forţele lor proprii şi in viitorul lor strălucit al rasei lor. Dacă in tim- 

purile de pe urmă Persia. a avut influință preponderentă in Grecia, ea, 

a dobândit'o prin neinţelegerile lăuntrice dintre Greci; şi preponderența 

persană ma abătut intru nimica pe (reci dela vechielor lor deprin- 

deri. Prin urmare prosperitatea, ca şi nenorocirile Urecilor, au resultat 

curat din cause interioare. - | . 
Lucrul se schimbă când pe continentul grecesc se deşteaptă forte 

nationale care luseseră pănă atunci adormite ; când triburi neinsemnăte - 

  

*) Dar, a fi format o armată care nu se feria de lanici o mun- 
că, nici de zi, nici de noapte, nu se da inapoi inaintea nici unui pe- 
ricol, nu refusa. nici odată ascultarea, chiar când era lipsită: de cele 
necesare, eată ceia ce 'mi pare mai vrednic de admirare. Când el (E- 
paminonda) comandă, pentru ultima oară, trupelor sale a se pregăti 
de luptă, călarii, prin ordinul seu, se pun cu ardoare a 'și lustrui cas- 
tele, hopleții areazi sapă semne pe scuturi, ca și cum ar fi 'Tebani, 
toți 'şi ascut săbiile și "şi curăţă scuturile. "(Xenoph. Hellenic. VII, 5).
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pănă ațunci, se constituiră in “state puternice, in stare de a avea oin-. 

fluință -asupra vecinilor de.la sud. 

Popoarele de la nordul Greciei priviau cu mare lăcomie spre a- 

„cea frumoasă, Helladă, atât de bogată şi de fericită ; ele -căutară” a se 
folosi -de progresele făcuțe de cătră Greci, pentru a ieși din starea. de 
bafbarie: pentru ca să se poată arunca asupra Uireciei slăbite prin a- 
tătea resboaie Iăunirice. i e. 

„ Cea dintăi încercare sa făcut in “Pesalia. Această tară « era pre= 

gătită de la natură pentru un asemine rol. Era foarte bogată, fertilă ; 
se aflau aice o mulțime de Greci şi tradițiunea grecească considera 
muntele Olymp ca fruntaria naturală a Greciei. “Dar Tesalia era im- 

N 

părțită in o mulțime de triburi, dușmane unul cu altul ; in fie care trib 
populatiunea se alcătuia din apasaţi şi apăsători ; familiile puternice 
erau văzule cu ochi răi. de cătră clasele de jos ; aşa că, cu toată e- 
nergia unui Jason şi a unui Alesandru din Fere, incercarea Tesalioţi- 

„lor n'a putut isbuti, sdrobită fiind de puternica “leba.. - E 
Din colo de muntele Olymp se intindeau niste țeri pe care Gre- 

cii le considerau ca, țeri barbare, bune numai pentru colonisare - 
„pentru a fi esploâtate din punctul de vedere comerţial ; țeri srăine 
prin climat, prin floră şi prin intreaga viaţă a naturei. Aice Lirecul era 
obligat să aibă altă inbrăcăminte, altă locuinţă și alt nutriment de cum 

avea. in propria. sa iară. Dar tocmai aceste cause făceau pe locuitorii 
din Nord a răvni țerile Grecilor. Aceasta se simţia intre (ireci ; de a-.. 
ceia oamenii lor mari Și aveau pururea ochii lor indreptaţi spre aceste 
regiuni, care i puneau in mare grijă. 

„Îndată după Resboaiele Medice se observă mari mişcări in valea 
Hebrului, Sitalces supuse deosebitele triburi trace şi intemejă un re- 
gat care se intindea pănă la Dunăre şi marea Neagră. Atenienii in= 
trară in relațiune cu el; dar au putea ținea mult timp prietinia cu pu- 
ternicul rege de la nord, care avea 0 armată, „de 150000 de oameni. 
Sub Seuthes Tracia e şi mai puternică. El era in fruntea unei armate - 
puternice ; era stăpân peste comunicațiunile intre Archipel și Pontul 
Euxin ; ara era bogată in grâne: și turme, in. mine de aur și de ar- 
gint; industria sa era infloritoare ; multe cetăţi greceşti. i plătiau tri- 
but și, pe tot termul Mediteranei, nu era stat mai important de cât 
regatul Odrisilor. Noroc că pământul “Traciei nu era favorabil unui” 
stat, unitar ; deosebitele lanţuri de munți favorisau, mai degrabă, - im-
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_părțirea” in mai multe state. Ceia' ce se şi, intâmplă după moartea. lui 

Seuthes. Imperiul seu se desfăcu in mai. „hulte regate deosebite. şi A- 

tena scăpă de o mare primejdie. 

Macedonia se alcătuia de asemine din o: multime de . basenuri 

deosebite. Bariere puternice intrezump comunieaţiunile intre aceste re- 

giuni ; dar toate cursurile de apă ale ei se indrepiează spre mează zi 

si in această direcţiune indreptează vederile şi energia locuitorilor de 

prin munţi. Aceaslă fară -se impărtția in două părţi: a) Frnathţa, re- 

"giunea de pe ţermul mărei. Aice trăiau: Botienii cari susțineau că sunt 

veniți din Creta ; Pierii, servitori ai Muselor. şi a lui Dionysos; mai 

erau colonişti din Euboea. Emathia se considera ca făcând parte din 
Hellada prin vecinătatea mărei, climat, vegetaţie și cultură; b) Mace- 

doniă de sus ai căreia locuitori afirmau că se trag din -Lycaon, stră- 

moșul Arcadienilor. Erau in adevăr diferinte de limbă între treci şi 

Macedoni ; dar asemine deosebiri erau Şi in Hellada. Cu toate aceste, 

(irecii se lepădau de acești frați ai lor, caii remăseseră in urmă de * 

tot in ceia ce priveşte cultura. | credeau buni numai a fi sclavi; și 

incă Atenienii ziceau că nici sclavi de vre o' samă nu puteau îi. E- 

mathia. şi Macedonia trăiau ca două țeri cu totul străine ; o istorie co- 

mună puteau avea ele numai in. ziua când poporul macedonean se va 

putea ridica la. o cultură mai superioară. (reci li au făcut acest bine. 

__ Coastele Ilyriei fuseseră de mult visitate ; Corintienii făceau aice 

un comert activ. ; familia Lyncestilor din munţi era inrudită cu Bac- 

<hiazii din Corint. O altă familie, 'Temenizii, susținea că se trage din 

+ TYemenos, intemeitorul dinastiei Heraclizilor din Argos. Capitala lor se 

numia tot Argos. Caranos' din belopones.s ă aşezat! ih Macedonia, aşa 

susținea tradițiunea. 

Argeazii, (de 'la capitala lor Acgzosul) s6 “indreptară spre marea 

şi intemeiară cetatea Edessa sau Aegaei, iocalitate admirabilă, in- 

cărcată de toate darurile naturei. Cu intemeiarea acestei. cetăți se in- 

cepe istoria Macedoniei. Emathia. ajunge adevărata: Macedonie, și mi- 

-Cii sei principi ajung de întemeiază un Imperiu. 

2. Macedonia pană la piliy 1]. 

In timp de o sută de ani Temnenizii: sau muncit .ca să poată in- 

temeia un regat ; fiind că. planurile lor -de a se. intinde 'spre marea
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erau intrerupte necontenit prin luptele cu Illyrii. Amyntâs supuse Pie- 
ria şi Botiea și aduse colonii străine, El intră in alianță cu Grecii 

„Şi oferi Pisistraţilor un. asil. Fiul seu Alesandru «Philhellenul> puse | 
de ucise pe ambasadorii cari cereau pământ și apă ; dar fu supus de. 
cătră Perşi. Vasal al acestora, el ni incetă a: favorisa pe Greci *) : 
ambiţiona să fie considerat ca un e) compatriot și egal al Grecilor ; probă la Olympia că are drept a lua. parte la jocuri Și avu marea 0- 
noare de a fi oaspe al republicei Ateniene. După retragerea Perşilor, 
el supuse mai multe triburi trace ; bătu monetă de aur; -atrase mai multi coloni greci și avu: marea onoare de a fi cântat de cătră -poetut 
Pindar ; intră inse in conflict cu Atena, care avea intre aliaţi o mul- time de. cetăţi de pe golul 'Thermaic şi de pe Strymone, 

Unul din urmaşii sei, Perdiceas, fu ajutat de cătră Atenieni in contra competitorilor sei.: Atena nădăjduia că i va fi aliat credincios, In realitate, regele Macedoniei gândia numai la interesele sale. Când cetăţile din peninsula Chalcidică se desfăcură de Atena, Perdiccas se uni cu resculații, dar el fu bătut şi nevoit a incheia pace. În curînd insă se strică din nou cu Atena. A avut noroc că această cetate ocupată cu Resboiul Peloponesiac, a negles a 'Și indrepta toate puterile sale in. , 

  

  

  

*) <Dar şi eu sunt din o vechime indepărtată, de origine elenică şi din liberă ce_ este eu n-aşi dori să văd pe Grecia supusă. Vă spun dar că victimele refusă a da semne favorabile lui Mardoniu si arma- - lei ; fără aceasta, de mult s'ar fi inceput lupia. Acuma generalul pers a hotărit să nu se mai ocupe de victime şi să vă atace in zori de ziuă, El se teme, după cum presupun, ca să nu primiţi ajutoare nouă, Pineţi-vă dar gata ; dacă Mardoniu mai amână și nu incepe lupta! stăruiţi a remânea in tabâra Voastră ; numai pentru câte:va zile mai are provisiuni. Dacă resboiul acesta se va termina după cum doriţi voi, .aduceţi-vă aminte şi mă faceli și pe mine liber: pentru că in ze- lul meu pentru Greci, mă espun la mare primejdie când vin să. vă „ descoper plânurile lui Mardoniu, de frică ca barbarii să nu se arun- ce asupra voastră tocmai in momentul când vă aşteptaţi mai: puțin. Eu sunt Alesandru al Macedoniei.» (Herod. IX, 45). : **) Chiar ştiu că această familie a lui Perdicca e greacă, cum pretinde ea, și cum voiu dovedi in cursul acestei istorii. Adaog. aici numai că așa au judecat și -cei cari administrează jocurile olympice. Pentru că Alesandru, hotărându-se a lua parte la jocuri, și plecând spre acest scop din Macedonia, concurenţii sei din Grecia sau opus, sub cuvânt că barbarii nu aveau voie. a lua parte la jocuri, ci nu- mai Grecii. Atunci: Alesandru dovedi că era Argian ; fu dar recunos- cui ca (irec. (Herod. V, 22), RE 
N
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contra. lui. Aceasta a fost o mare greșală din partea Atenienilor. Per- 

diceas profită de această greşală. El intră in alianță cu Sparta ; chie- 

mă pe Brasidas in peninsula Chalcidieă și, in definitiv, aliat al Spartei, 

Corintului, al Odrysilor” şi Chalcidienilor, numai el a tras foloase fără 

a fi făcut mari sacrificii ; el a paralisat puterea Atenei pe litoralul 

nordic al Archipeluhii, ceia. ce făcu mai mult de cât nişte cuceriri. Ad- 

ministratia: sa a tost de - asemine foart te ghibace ; el a atras la curtea 

sa o mulţime de treci. 

Urmașul seu Archelaos a fost mai cu samă un principe paci- 

fic. EI zidi o mulţime de cetăți ; le legă prin drumuri și căi de co-. 

mert ; intemeie posturi permanente: pentru siguranța călătorilor ; o cul- 

tură superioară incepe a se imprăstia in lăuntrul imperiului. EL fun- 

dă Pella ; dar se ingriji de Pieria, care ajunse legătura dintre Grecia 

şi Macedonia. EI construi Dion pe costișa nordică a Olympului, con- 

sacrat lui Zeus și Muselor ; se sili ca curtea sa să ajungă locul de in- 

tilnire a tuturor barbaţilor ilustri. Nu isbuti să atragă pe Sofoclă şi pe 

„ Socrate ; dar veniră-o mulțime pentru că. li se oferia liniștea pe care 

nu 0 puteau afla in cetățile lor, pline de lupte lăuntrice ; veniră pic- 

torul Zeuxis ; poeţii Choerilos, Agathon, ete. ; Euripide 7] cântă in tra-. 

gedia «Archelaos» şi celebră Pieria in « Bacchantele». Năzuinţile lui 

Archelau n'au isbutit să civiliseze Macedonia, dar această țară a câș- 

tigat foarte mult: de acum inainte Grecii nu mai consideră pe Mace- 

doneni ca pe nişte Barbari ; Macedonia intră in rindul țerilor helleni- 

ce ; regii -sei ây dreptul să se amestece în trebile Greciei fără a deştepta 

in contra lor o ură naţională. 
După moartăa lui Archelau se produse in Macedoniă o vie re- 

“ acţiune in contra operei intreprinse de el. Timp de zece ani, țara fu 

sfişiată de lupte lăuntrice. Regele Amynias asigură pacea in timp de 

şepte ani; alungat. de cătră Ilyri, el 'şi recăpătă tronul cu ajutorul Greeilor. 

Sub fiul seu Alesandru, Pelopidas intră cu o armată t6bană in 

“Macedonia, El lăsă pe Alesandrupe tron ; dar numi în Botiea' pei 

Ptolemeu. In o nouă campanie, Pelopida dădu tronul “Macedoniei lui 

Ptolemeu, cu condițiune ca să domniască numai ca un epitrop al fiilor 

lui Amyntas. Intors in “Teba el duse cu sine, intre alți ostatici, şi pe 

“Filip, fiul cel mai mic a lui Amyntas. 

Ptolemeu fu ucis de cătră Perdiceas, fiul cel mai mare a lui 

Amyntas ; dar şi el muri in curînd intrun resboiu cu Iyrii. 

Ă 15
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Atunci Filip veni din Teba, unde petrecuse trei ani (368—365) 
și se sui pe tron. | a 

«Teba era pe atunci cenţrul istoriei timpului ; cetatea arților, res- 
Doiului și păcei ;.. o cetate care, plină de o nobilă incredere in sine, 
făcuse i cu mijloace mici». 

« fs $. 3. Filip II. 
Filip ÎI“trăise trei ani in 'Teba. Această i fusese de mare foloş. 

EI cunoscu de aproape pe Epaminonda, și se iniţiă in toate secretele 
strategiei și politicei acestuia. Nu remase străin nici de lucrările in- 
telectuale. «Era de 23 de ani, plin de nobleță și de .dignitate regală; 
poseda toată esperiența vieiii, toată mlădierea intelectuală, toată ştiin- 
ta de a cunoaște pe oameni, care nu_se putea invăţa de cât numai 
in cetăţile greceşti. Dar nu voia să scandaliseze pe Macedoneni prin . 
educaţia sa străină ; nu vrea să fie privit ca un străin intre Macedo- 
neni.,Siătea la banchete și vina ca un adevărat „Macedon: era bun, 
inotător, foarte bun călăreț, cel mai bun tovarăș al tinerilor nobili 

_in toate petrecerile ; se incunjură de o mulțime de nobili, pe: cari ştiu 
a i fermeca ; pe popor '1 ademeni prin oracole. Se “cunoştea insă Bar- 
barul. Era selbatic și iute la mânie ; in. petreceri ajungea. pănă la 
beţie ;. dar nu. pierdea nici -o dată. din vedere planul seu. Era iritat 
sau bine voitor, brav sau viclean, indărăpnic sau inpăcător, după cum 
cereau imprejurările.» %) A a 
El se desfăcu de toți rivalii sei și remase singurul rege al Mace- 

doniei. Mai intăi el se sili a desbina pe duşmanii sei ; umili pe Peoni și 
respinse pe lilyri. Apoi organisă puterea armată. E] făcu serviciul mi- 
„itar- obligator ; Statul dădea arme şi soldă ; introduse un scut rotund 
Și Burissa, o suliță foarte lungă ; alcătui trupe uşoare dintre munteni; 
chiemă. arcași din Creta ; formă o călărime aleasă dintre nobili Şi în- 
troduse o nouă tactică de resboiu, falanga. În scurt timp, el formă 

  

*) «Eu care vedeam pe acest Filip, antagonistul nostru, in ar- doarea de a domina, lipsit de un ochiu, cu umărul rupt, cu - rhâna, cu piciorul stileit, aruncând norocului tot ce ar vrea să iea din corpul seu, numai pentru ca cu câţi. remânea să trăiască glorios.» (Demost. Pentru Cunună.).
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un stat compact “din. acea Macedohie,- care alcătuise până atunci un : 

grup compus din mai multe cantoane muntene. 

Macedonia. era încunjurată din toate părțile; de duşmani. 

Spre-marea, Filip găsia inaintea sa pe Atena în fruntea Confe- 

deraţiunei maritime, cetatea Anfipolis pe: Strymone:si pe puternicul 

"Oivnt, care ajunsese capitala tmtulor cetăților grecesti de prin prejur. 

Numai desbinarea intre acești. dușmani 1] putea ajuta. El atăcă intăi 

Amfipolis, care nu - mai atîrna -de Atena, Metropola sa. Cetatea a- 

_menintată ceru ajutorul Atenei: dar și Filip trimise o ambasadă Ate-. 

nienii respinseră . ajutorul cerut şi Filip cuceri Amfipolis. După aceasta 

el cuprinse Pydna şi incheiă o alianță cu Olyntul. Potidea fu de ase- 

-minea cuprinsă; ! | - . 

“După aceasta el puse mâna, pe muntele Pangeu. Coloniile: ateniene - : 

de aice "| cliiemaseră in. ajutor in contra 'Tracilor. El intemeiă cetatea. 

” Filipi si esploată minele vestite de aur care i aduceau. o mii de ta- 

lanţi pe an. Atunci el avu mijloace a. 'şi crea o flotă, cu care supuse. 

tot litoralul, âtară de cetățile Chalcidice. In timpul acesta Filip întra in 

bune relațiuni cu Molosii, imând în căsătorie pe Olympiada, fiica re-. 

gelui lor: 

“Atunci el-are o “armată pu. ernică ; are bani de ajuns; flota. 

sa e Humeroasă ; el poate a: se amesteca in rebile Greciei (356). 1 Mul- 

temită polificei ahibacilor regi macedoneni, Filip era, considerat ca 

„Hei len. a i 

„Grecia era slăbită, Sparta căzuse sub loviturile "Tebei; 'Teba pier- - 

: duse! pe oamenii . sei, mari ; așa că dintre cetățile grecești numai A- 

tena se mai ţinea ; dar pretutindinea era dorință de pace. Nici 0 ce- 

ate greacă nu mai putea, aspira; la heghemonie ; şi cu toâte acestea 

-se şimția nevoie de o direcțiune comună. Filip nu era străin ; „nu e- 

ra un: tiran: ca Jason:; era puternice -şi foarte inteligent“: era energie, 

indrăznei și gala la acțiune, dâr, în acelaş timp, ştiia a se opri la 

momentul oportun. Nu se presenta ca un cuceritor ; aştepta ca, Grecii 

să i dea ocasiunea a se amesteca in trebile lor; a apărea. in. (recia, 

„ca un- judecător sau ca protector a celor impilati : ambiționa să in- 

tre in Consiliul Amficţionie. Resboiul Sacru i i dădu „ocasiunea mult 

N 

aşteptată. 

„Focida doria să ieasă: din. obscuritatea sa, acum. când cetăţile din 

Grecia Centrală și din Pelopones erau pornite spre decadență. Ener-
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gia locuitorilor de lîngă Parnas căuta chipuri ca -să se ilustreze. Ei se 
„opuneau pretenţiunilor 'Tebei. Ca să i poată subjuga, Teba se adresă la 
Delfi. Nişte” proprietari focizi araseră câte-va, teritorii. ale zeului. Tribu- 
bunalul Amfteţionie i supuse la o amendă grea ; in cas de neplată, 
Focida intreagă avea să fie confiscată in folosul templului de la Delfi. 
“Democraţii din Focida se pregătiră de resboiu. Onomarchos şi Filome- 
los, oameni indrăzneţi şi puternici prin cuvînt și acțiune, se puseră in 
fruntea partidei resboiului. Filomelos iea măsuri energice. El porni în 
contra Delfilor ; ucise pe apărătorii templului şi sili pe Pythia a se da 
in partea Focizilor. Filomelos se așeză in_ Delfi ; construi o estate și 
adresă Greciei un manifest prin care promitea inviolabilitatea sanctu- 
arului Atunci Tebanii convocară o Adunare amifictionică la Termopv- 
le. Filomelos fu pus afară din lege ; toţi Grecii in stâre de a purta ar- 
me fură chiemați a, lua armele in numele zeului de la Delfi. 'Teba „se 
afla in fruntea tutulor popoarelor de la Olymp pănă la Corint (355) 

Filomelos avea o armată puternică ; ţinea trupele sale. in o dis- 
ciplină severă ; dar puterea lui consta mai ales in mercenari. I trebuia 

- bani și avea la indemână cel mai mare tesaur din Grecia. EL puse 
mâna pe tesaurele zeului, cu chip de imprumut, și astfel căpătă 10,000; 
de talanţi. Atunci alefgară mercenari din toate părţile. Dar Filome- 
los fu bătut şi se aruncă singur intr'o prapastie. Onomarchos luă c0- 
manda, El plătia foarte bine. Bande, lacome de bani, alergâră din toa- 
te părțile ; Focida, ajunse cea intăi putere finanțiară şi militară din Gre- 
cia. intreagă. Onomarchos trecu Termopylele şi ameninţă Beotia şi pe 
insași. Teba. | 

Tebanii “şi Tesalienii chiemară in ajutor pe Filip. ! 
El intră in Grecia ca resbunător al zeului de la Delfi ; dar intră 

cu 0 armată mică ca să poată mai uşor amăgi pe Greci. Bătut de do- 
uă ori de cătră Onomarchos, el fa nevoit a. se retrage. Vra să zică 
impresia, generală intre Greci este că de. giaba se temeau unia de pu- 
ternicul: rege macedonean ; teama nu era justificată : eră slab. Aceas- 
ta voia și Filip. i 

In curând insă el se intoarse in fruntea unei armate "puternice “ 
și câștigă o victorie complectă. Mai bine. de 6000 de Focizi căzură pe 
câmpul de luptă ; se făcură 3000 de prisonieri ; Ononiarchos fu ucis. Filip este numit Bine-tăcătorul Helladei. Dar, fiind că Sparta şi Atena 
*ncepeau a se ingriji, el se grăbi a părăsi Grecia.
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In 352 "1 găsim in Tracia şi in acelaş an el incheie tractate cu 
Cardia, Byzanța şi Perintul; construieşte cetăți spre Ilyria ; capătă ma-_ 

re influință in Epir. *). | | a 

Olyntul şi cetăţile care atârnau de el incep a șe ingriji ; nu se 

mai temeau nici de Sparta, nici de Atena ; erau in alianță cu Filip; 

dar vedeau prea bine că puternicul lor vecin plănuieşte supunerea lor. 

Pentru aceia. ele se adresară la Atena. 

Atena "şi injghebase din nou Confederaţia sa ; noua Contederatie 

avea o armață de 20,009 de oameni şi o flotă de 200 de vase. Cu 

timpul intră in alianță Samosul, care cu Imbros şi lemnos, forma un 

tel de patrimoniu privat al Atenei. Atena in fruntea. acestei Confede- 

rațiuni ar fi putut avea incă mare influință in trebile grecesti ; dar i 

lipsia statornicia și increderea in ea insaşi. | păruse bine de căderea 

Spartei ; dar când 'Teba se ridică prea sus atunci iar fu vorba de «Cei 

doi ochi ai Greciei». Mulţi Atenieni erau in contra Tebanilor ; pentru 

că, ziceau ei, sunţ de ajuns, două capitale pentru Grecia. Această pur- 

tare față cu 'Teba, 'făcu pe Epaminonda să lucreze, eu succes, la des- 

fiinţarea Confederațiunei. In urma mai multor resboaie cu aliații, 'Ate-! 

na 'se văzu nevoită 'a incheia o pace prin care i deslega de indatori- 

vile lor. Ificrate și Timotheu, acusaţi că s'au vindut aliaţilor, se re- 
traseră. din viaţa. politică. Atena pierdea pe cei de pe urmă eroi ai sei. 

In acelaș timp moravuri nouă se introduseseră in Atena. Era ma- 

ve deosebire între timpurile vechi” şi cele de acum. Încep a se ridica 

palate private, cu servitori mulți, mobile bogate, trăsuri strălucite, 

Mai inainte vreme construcţiunile mărețe erau reservate zeilor sau sta- 

  

=) Și eu, Barbati Atenieni, aş crede pe Filip făcut pentru a in- 
spira, groaza şi "'admirațiunea, dacă aș fi văzut inălțându-se prin căi 
legitinăe. Dar, cu ochii fiesati asupra căilor sale, "1 văd, din momentul 
când câţi-va factioși goniau de aici pe Olyntienii veniți pentru â se sfă- 
tui. cu noi, 1 văd amăgind simplicitatea, noastră prin protestări că ni 
va da Amfipole ; pe urmă, pentru a câştiga amiciția Olyntului, dân- 
du'i Potidea, pe care o usurpase cu batjocură de la noi, vechii șei to- 

varăşi de arme ; acum de curând, în fine, fermecând pe Tesali cu pro- 

misiunea de a li inapoi Magnesia, când a intrat în resboiul lor in con- 

tra Focidei. Ori cine, intr'un cuvint, tracta cu acest inșelător, cădea 

in cursele sale. A amăgi tot d'a una pe popoarele destul. de stupide 

pentru a nu '] cunoaşte, a le inghiți tot d'auna sub puterea sa, eată 

principiul mărirei sale>. (Demost. Pilipica 11). 
1
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tului. Bogaţii potriviau ca sarcinile publice să cadă mai mult asupra ce- 
lor săraci. Dispăruse ideia de sacrificii personale ; bogatii 'şi ascundeau 
averile ori se impăcau cu antreprenorii pentru irierarhie ; gymnastica 
incetase a fi un element esenţial al educațiunei ; fugeau de serviciul 
militar ; se năimiau străini ca să serviască pe vase. Partea principală 
a vieţii publice erau acuma : serbările, - banchetele și. procesiunile ; 
chiar și soldaţii părăsiau taberile ca să asiste la serbări; era o trada- 
re națională a tulbura. veselia serbătorilor, i 

Adunarea Poporului 'şi pierduse seriositatea de odinioară. Orato. 
torii căutau numai frase sforăitoare ; discursurile lor erau sărace in 
fond ; dar bogate in personalități, injurii, glume josnice. Se formează 
partide desciplinate, care asistau numai de formă la desbateri : erau 
convinse mai dinainte. Oratorii sunt plătiţi ; mulţi fac avere mare; A- 
dunarea ajunge o fabrică, de legi ; pentru că pe fie-care zi se făceau 
legi nouă. Nu le mai știe nime. De aici influința avocatilor. Vecinice 
acusări de hoţii %) ; acusări de incapacitate, mai ales asupra genera- 
lilor. Aceştia. nu mai aveau nici o influință asupra armatelor. Călări- 
mea, alcătuită din cei bogați, avea pretenţie a servi numai în patrie ; 
săracilor li se da intăi o plată șapoi porniau *%). De aceia armatele 
erau compuse mai mult din mercenari gatâ a servi pe ori cine pen- 
iru bani. Statul era foarte econom cu anmata. Trupele trebuiau să iră: 
  

  

*) Anistogiton Cânele Poporului. «In- adevăr, sunt in Atenă a- proape. două-zeci de mii de cetățeni : fie care dintre ei frequentează piata publică, ocupat, pe Hercule ! cu afaceri private sau cu ale sta- tului. Dar acusatul, care este profesiunea sa ? El nu are nici o ocupa- tie nici nobilă, nici vulgară, nici politică : el nu e nici meșter, nici a- gricultor, nici neguţitor; nu are nici o legătură nici de interes nici de amiciţie. Se tireşte pe piaţa publică, ca op viperă sau un scorpion cu săgeata şuerând, intorcându-se in toate părţile, ochind. victima pe care a s'o pătrundă cu calomniile sale, pe care a so spurce cu ba- iele sale necurate, pe bogatul pe care a să 1] intimideze ca să "1 poa- tă smulge. Nu '1 vede nimine in intrunirile de pe la. bărbieri şi parfu- inatori. Vagabond, fără asil, fără amici, fără cunoştinţi, el e străin de toate plăcerile societății.» (Demost. Contra lui Aristogiton). | ____%%) «Dar când e vorba de resboiu și de armări, nici o ordine, nici 0 regulă, nici o precisiune. La cea intăi spaimă, noi numim trie- rarchi, procedem la schimburi, ne gândim la isvoarele finantiare.. Du- pă sfirşitul acestor preliminarie, noi decretăm ca să se imbarce mai intăi străinii domiciliați, pe urmă liberţii, și apoi cetățenii. Timpul .se trece in amânări, și in timpul acesta noi am Și pierdut cetăţile spre
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iască cum vor putea; generalii poartă resboiul pe sama lor; ei au o 

politică personală.; trec in serviciul străin ; aza că Atenienii, de 

multe ori, nici .nu ştiu unde li mai sunt trupele şi flotele *). Sunt 

şi . generali străini ca Charidem, care nici nu are drept de cetățenie in 

Atena. 

+ Aceasta, fiind starea Atenei, ințelegem pentru ce -se introdusese 

şi o politică nouă. Să nu mai umble Atena după. chimere ; să "Şi ca- 

ute mai bine de comerț şi industrie, de desvoltarea bogăției naționale. 

Noua, politică se personifica în Fubul, om eloquent și ; foarte simplu 

in moravurile sale. Era foarte ghibaciu in administraţie, mai ales in 

finanţe. . i 

“Pace cu ori ce: preț, viată: modestă şi liniştită : eată programa; 

lui Eubul. Nu mai putea fi vorbă de un -tesaur; prisosul de. venituri 

trebuia impărtit la cetățeni. Banii pentru serbări, eată capitolul cel mai 

principal din budgetul Atenei de pe acea vreme. Funcţionarii. de la 

theoricon aveau dreptul să controleze intreaga administraţie ca să nu 

se facă risipă, adică să-nu se cheltuiască din banii pentru plăcerile po- 

porului. Crimă de les majestate, atentat in contra poporului, . ori ce 

propunere de a se atinge de budgetul serbărilor ; pedeapsă cu moarte 

in contra ori Gărui va intrăzni a propune ca să se intrebuințeze pen- 

  

ft 

care aveam să plecăm. Pentru că noi pierdem in pregătiri timpul pe 
care ar trebui să "| intrebuințăm lucrând: cu toate acestea. ocasiu- 
nea nu așteaptă nici incetineala nici vicleniile noastre ; şi puterile pe 
care, in acest timp, le credeam pregătite pentru noi, sant, in momen- 
tul decisiv, cu totul neputincioase.> (Demost. Pilpica 1). 

%) «Să ne urcăm la isvorul răului, şi să arătăm leacul. La voi, 
'Atenieni, nici odată disposiţiuni grabnice, nici odată pregătiri regulate; 
voi vă, tîriţi tot d'a una in urma unui eveniment ; veniţi prea, târziu, 
părăsiți lucrul. Alt eveniment, alte măsuri luate in mijlocul sgoniotu- 
lui. Nu e acesta chipul de a isbuti. Nu; nu veţi face nici odată ni- 
mic cu miliții ridicate in pripă. Trebuie formată o armată regulată, tre- 
buie intreţinută; să. i se dea intendenți, să se iea măsuri pentru. pri- 

“vigherea, tesaurului militar, să se ceară socoteală administratorilor de 
intrebuințarea fondurilor, generalului de operaţiunile campaniei, și să 
se iea acestuia pretecstul de a conduce flota voastră -aiurea şi a se de- 
parta de instrucțiunile voastre. De veţi Incra astfel, de veti avea această 
voință fermă, veţi sili pe Filip să păstreze o dreaptă pace, să remână 
în țăra sa; sau vă veți lupta cu arme egale.» (Demost. Pilipica X)
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iru resboiu banii destinaţi la serbări *). Ori ce chieltuială militară 
trebuia, făcută din o dare nouă asupra bogaților; natural că -atunci ei 
se opuneau la ori ce espediţiune, . 

Cetăţenii nu mai sunt" capabili de lucruri serioase ; numai “spirit 
și glume pretutindinea.. Numai așa a fost: cu putință ca Eubul să 
guverneze 16 ani cetatea lui Pericles. Noroc că starea intelectuali e- 
ra cu: mult superioară, a o 

| <Și in timpul acesta, zice E. Curtius, dușmanul era de fată, un 
duşman de o miie de ori mai primejdios de cât toți cei cu cari se 
luptase Atena, pe când se afla in culmea puterei sale : un imperiu ma- 
re in plin progres, cu mijloace nesecate, condus de mâna sigură a u- 
nui rege prevăzător şi ghibaciu care se folosise de toate ocasiunile, pe 
uscat și pe marea, a supune unul după altul pe statele cele mici ale 
Greciei, și care pândia mai cu samă pe Atenieni. Pentru ca Republi- 
ca să nu cadă in mânile lui ca o pradă fără apărare ȘI să nu piară 
fără onoare, trebuia un Atenian care, cunoscând foarte bine viţiile pa- 
triei sale, să nu despereze de ea : care 'să intruniască in el puterea 
geniului şi simțul idealului cu patriotismul cel mai devotat ; care să aibă 
curajul a primi greaua misiune de a aduna incă o dată toate forțele 
vii; de a deșştepta sentimentul stins al onoarei ; de a inviiă pe statul. 
atenian, și a "| pune din nou in fruntea Hellenilor luptători pentru 
:bunurile cele mai prețioase a le națiunei. Acest om a fost Demostene. 
Cu el incepe o nouă istorie a Atenei.» 

Ș. 4. Demostene. 

Demostene remase orfan la virsta de șepte ani ; luă lecţiuni de 
la oratorul Iseu şi la vrista de 20 de ani intentă un proces epitropi- 
  

„%) eVăzind că marina voastră piere, că bogaţii scapă cu puțină chieltuială de sarcinile publice, pe săraci şi pe cei cu o avere mică ru- inaţi, pe Republică pierzând ocasiunile 'din această pricină, eu am pro- pus o lege care sili pe bogat să 'şi facă datoria, scoase din apăsare pe sărac, și procură patriei cel mai mare avantagiu: pregătiri făcute la timp. Acusat că am calcat legile, am venit inaintea voastră, am fost aquitat. Cu toate aceste, ce sumă credeți că 'mi oferiau şefii claselor de armatori, și cei de al doilea, și cei de al treilea, pentru ca să mă facă să nu propun această lege, sau cel puțin să o las să dispară in timpul acusațiunei ? N'aş indrăzni să v'o spun, barbaţi Atenieni.» (De- most. Pentru Cunună). Ă a | |
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lor sei, cari “i mâncaseră cea mai mare parte. din avere. Câştigă o 

parte : dar câștigă mult pentru că avu incredere in bunul simţ şi in 

onestitatea, care trăia incă in o bună parte dintre cetățeni. El aveao - 

inteligență vie, un suflet aprins, căpabil de emoţiuni puternice, o -bo- 

găție de idei, care crescu incă prin cunoștința aprofundată a filosofi- 

lor, istoricilor şi retorilor. "| lipsia inse mult, pănă a ajunge un ora- 

tor perfect. EI se puse să indepliniască lipsurile =), Silinţa lui "1 făcea 

să -fie considerat ca un om estraordinar in Atena lui Eubul. Se zice 

că a copiat de opt ori pe Thucydide și că a învățat. pe de rost o 

mare parte din istoria. lui. EL se făcu avocat şi câştigă mare avere. 

Atunci incepe a se ocupa cu politica. 

Filip cucerise Amfipolis ; era prin urmare in reshoiu cu Atena. 

Pe de altă parte, Mausol, regele Cariei, 'și intindea, puterea asupra 

insulelor. greceşti ; iar Persia cu Artaxerxes III Ochos (359) voia să 

"și: recâștige _vechia putere in Mediterana. Se făceau mari pregătiri in 

Imperiul persau. In Atena incepe a se vorbi despre un nou Resboiu 

Medic. Unii oratori voiau resboiu numai «de cât. Demostene luă cu- 

vintuil. EL se 'opuse resboiului cu Persia: nu se-putea incepe un res- 

boiu fără pregătiri serioase. El arată Atenienilor că numai cei naivi 

  
  

-%) Intăia, dată când -a vorbit inaintea poporului, sa făcut asa 

de mare vuiet, că abia a putut vorbi: "și băteau joc de stilul lui, ca- 

re li se părea incurcat, din pricina perioadelor, şi prea incarcat de 

enthymeme. Mai avea apoi voace slabă, pronuntarea grea, și respira- 

rea așa de scurtă, că nevoia de a 'şi tăia perioadele ca să se poată 

resufla, făcea a se ințelege cu greu sensul cuvintelor sale. E] a scapat 

de. greutatea, de pronunțare: şi de bâlbâire, umplindu-şi gura cu petri- 

cele, şi pronunţind in şir o mulțime de versuri. 'Și intări glasul, su- 

ind repede: pe locuri inalte, pe când recita, fără a se resufla, bucăţi 

de prosă şi de poesie. (Plut, Demostene). 

A pus:să i se construiască .0 cameră sub pământ, in care se du- 

cea, in toate zilele ca să se esercite.la declamare şi ca.să 'și formeze 

voacea ; petrecea de multe ori câte două şi trei luni, cu jumătate de 

cap ras, pentru ca, ruşinea să "| impedice de a ieşi, ori. cât de mare 

dorință ar fi avut... Spirit greoiu a concepe, eloquenta și talentul lui 

erau efectul muncei ;. și ceia ee e o dovadă văzută, nime n'a văzul 

pe Demostene vorbind fără a, se pregăti: de multe ori, fiind in Adu- 

nare, şi chiemat pe nume de cătră popor, el refusa, a. lua cuvintul, da- 

că nu a fost meditat şi pregătit mai dinainte ceia ce trebuia să zică. 

(Plut. Demoștene).
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ori cei: vânduți lui Filip puteau cere un resboiu cu Perșii %). In rea- 
litate, discursul lui Demostene de şi era pentru. pace, ascundea in 

- sine.un manifest energic de. resboiu, „El arătă cine era, adevăratul duş- 
man -al Atenei; reclamă inarmăriie” cele mai serioase și. arătă. slăbă- 
ciunea republicei **). Intrun nou discurs el susține ca să se deaaju- 
tor locuitorilor din Megalopolis cari erau atacați de cătră Spartani ; 
pentru că Atena trebuia să grupeze în jurul seu pe toate stâtele mici ; 
să le lege de ea prin recunoștință. 'Fot pentru aceste motive, el ceru să, se trimită ajutor Rodienilor cari voiau să 'şi recapete. îndependen- 
ta. după moartea lui Mausol. i “ | 

Demostene avea a se lupta : a) în contra ușurinței concetăţeni lor sei care nu voiau să fie luaţi de la petrecerile lor: b) in contra 
oamenilor plătiți de cătră Filip ; e) in contra, aristocraților cari uriau 
ori ce aviînt. democratic ; d) in contra oamenilor ca Focion :omul de bine» <omul drept; bun orator şi. bun general ; dar preocupat nimai de nevoile momentului ; tără entusiasm pentru onoarea Cetăţii ; fără 
incredere in concetățenii sei %%%). 

| 
a OR O NI 

„%) «Să trimitem, Atenieni, o ambasadă la Marele Rege pentru a ne- ințelege cu el; să aruncăm acel prejudiţiu stupid așa de multe: ori fu- nest pentru republică. E un Barbar, e duşmanul tutulor popoarelor, și alte o miie de obiecțiuni de aceiași putere. Cât despre mine, când văd ca se teme cineva de un principe inchis in palatul seu din Susa sau din Echatana, atribuindu-se proiecte dușmăneşti celui care a -ajutat odată republica a se ridica, și care de curând i intindea o mână res- pinsă.. prin. decretele Voastre, refus pentru care el este nevinovat ; pe când un dușman care. e la porțile noastre, care creşte chiar in inima Greciei, teatrul hoţiilor sale, găsește apărători, surprinderea - mea “este mare ; și -eu mă tem de ori care nu se teme de Filip». (Demost. F4- hpica X). SI -. *), «Legi teatrale, legi militare, le spun pe nume fără incunjur, aceste legi, care, pentru . spectacole deșerte, sacrifică solda armatei pen- . iru leneșii cari stau: la vetrele lor: cele care asigură nepedepsirea sol- datului care fuge de resboiu, şi prin aceasta descurajază pe soldatul credincios, acele legi să le abrogaţi. Sfarmaţi aceste piedeci, pentru ca voacea binelui public să se poată ridica nepedepsită : și. cereţi atunci un om care să propună decretele pe care le socotiți cu: toţii că sunt necesare». (Demost. Zilipica IN). 
| | i %**) Când se ducea la tară, şi când era in campanie, mergea tot 

    

d'a una cu picioarele goale și fără manta, afară “numai de un ger
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Demostene și a ajuns la scop. Atena se ocupa numai de Filip ;- 

poporul se afla intr'o neliniște perpetuă, urmărind planurile lui; toți 

fulgerau. in contra Barbarului, care îndrăznia a pretinde să domineze 

peste Helleni ; se făceau decrete peste decrete, dar fără nici un re- 
| 

sultat. | | 

În primavara lui 351 Demostene apare fără veste la: tribună, și 

pronunță prima Filipică. Nu e vorba de o primejdie imediată ; nici de 

espediente *). El vrea să se hotărască un plan pentru viitor. În Olyn- 

tiacele sale respiră acelaş spirit ; dar e un avînt mai“ inalt ; mult mai 

mare energie. El propunea ca să se ridice două armate ; una să aler- 

ge in ajutorul Olyntului şi ceia altă să intre in Macedonia, ca să im- 

pedice pe Filip de ași intruni toate puterile in jurul acestei cetăţi. Dar 

pentru aceasta trebuia ca prisosul veniturilor să se intrebuințeze numai 

pentru resboiu ; să contribuiască toti, și să se fâcă preguliri serioase. 

  

săturile feței sale erau aşa de aspre, şi aerul seu aşa de respingător, 

că cei cari nu €rau obicinuiţi a 7] vedea se temeau a remânea-sin- 

guri cu el. (Plui. Focion). ” 
EL făcu mai multe expediţiuni de cât toţi generalii din timpul 

seu, luaţi la un loc; nu ceru şi nici nu stărui nici odată să i:se dea 
comanda ; dar nici odată niei n'a fugit nici n'a refusat, când a fost 
chiemat de patrie. Toţi istoricii se unesc a spune că a fost numit de 
patru-zeci şi cinci de ori general, fără a fi fost vre o dată faţă la ale- 

gere, pentru că tot d'a una in lipsa lui concetățenii -sei lau chiemai, 

ca să ''l. insăreineze cu comanda armatelor... El se opunea voiniilor 

şi capritiilor poporului. Intr'o zi, după ce a ţinut un :discurs cătră po- 

_por, văzînd că părerea sa e aplaudată și adoptată de toată Adunarea, 

el se intoarse cătră amicii sei, şi "i întrebă: «Nu cum va am spus 

din *greşală vre-o prostie ?> (Plut. Focion). 
*) «Când'oare, Barbaţi Atenieni, vă veţi face voi datoria ? Ce 

aşteptaţi ? Un eveniment sau necesitate, pe Zeus ! Dar ce allă ceva tre- 

buie să gândim despre ceia. ce se intâmplă ? Cât pentru: mine, eu nu 

cunose necesitate mai mare pentru oamenii liberi. de cât momentul 

desonoarei. Spuneti, aveți de gând ca in tot d'a una să vă intrebaţi 

numai in piaţa publică: <Ce mai este nou ?» Ei! dar ce poate: fi mai 

nou de cât un Macedonean invingător: asupra Atenei și stăpân al Gre- 

ciei ? <A murit Filip ? — Nu, pe Zeus! e numai bolnav». “Mort sau 

bolnav, ce vă pasă? Dacă i se va şi intâmpla vre o nenorocire, și voi 

veţi remânea tot așa de veghietori cum sunteţi astăzi, indată veţi iace 

să ieasă un alt Filip ; pentru că acesta a devenit puternic nu atâta 

prin propriile sale forțe pe cât prin inerția voastră». (Demost. Pili- 

pica 1). E
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Olyntul fu primit in Confederaţiunea ateniană ; dar pregătirile 

mau respuns nevoilor. S'a trimis o armată ; dar nu era alcătuită din 
cetăţeni; fu bătută. O nouă armată avu aceiași soartă. Olyntil căzu 
prin tradarea generalilor. Nenorocita, cetate fu arsă ; intreaga Chalcidi- 
că fu prefăcută intrun deşert. Mare doliu in Atena ; dar erau şi mulți 
la cari li părea, bine de succesele lui Filip ; uniia ?] cântau in versuri. 

Intre cei mai insemnaţi partisani a lui Filip in Atena, era. ora- 
torul Fschâne. Foarte eloquent ; cu o imaginaţie puternică ; cu multă 
inteligență” şi minunat vorbitor ; făcu şi el Filipice ; dar in alt sens. 
Atena trebuia să organiseze forțele naționale ; să trimită ambasade 
in toate părțile pentru a, ridica pe toţi Grecii in contra dusmanului 
naţional: Perșii 5). 

Cu. toate stăruințile lui Demostene. poporul decise a se trimite o 

ambasadă la Filip ca să incheie pace. Filip avea şi el nevoie de pace; 
pentru că comerțul seu pe marea nu se pulea desvolta şi pentru că 
o pace cu -Atena ar fi. atras in partea sa intreaga Grecie. Intre depu- 
taţii trimiși la Filip erau Eschine şi Demostene. Eschine a vorbit in- 
tăiu. Se zice că Demostene cu mare greutate a putut pronunța câte-va 
cuvinte. Se poate: oratorul pasionat, care atacase cu atâta violență pe 
Filip, nici n'ar fi avut ce vorbi. Filip respunse că nu poate da inapoi 
Amfipolis şi Potidea ; dar era, gata a incheia pace şi arata, Atenieni- 
lor avantagiele ce le ar putea capata din prietinia cu el. Când s'a dis- 
cutat pacea in Adunarea Atenienilor, Eubul propuse poporului că ori 
să plece pe corăbii, să plătiască imposite de resboiu și să renunțe la 
banii serbărilor ; -ori să primiască pacea. Poporul votă pacea. Deimos- 
tene fu gonit de la tribună. i 

Atunci Filip ocupă "Termopylele ; restaură autorităţile din Delfi ; 

    

*) «EI, cel intăi dintre Atenieni, cum zicea atunci la tribună, 'a in- 
teles că Filip pregătia Elenilor robie şi amăgia pe unia din capii ar- 
cadieni ; el a vorbit despre aceasta in Consiliu, a spus poporului, şi 
va făcut să trimiteţi pretutindine deputați, pentru un Congres adu- 
nat aici in privința, resboiului cu Filip ; el, mai târziu, la intoarcerea 
sa din Arcadia, v'a spus despre acele lungi şi mărete discursuri pe 
care zicea că le a rostit pentru voi la: Megalopolis inaintea Celor Zece 
mii in contra lui Hieronim, orator devotat lui Filip; el desfăşură. in toată enormitatea sa atentatul sevârşit, şi in contra patriei. lor şi in contra reciei intregi, de cătră sufletele venale care primiau aurul lui 
Filip». (Demost. Despre Ambasadă,). a |
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purifică templul si intră in tribunalul Amficţionic, in locul Focizilor. EI 

presidă jocurile pythice. “ 

Filip era atot puternice. Focida era a lui ; Tesalienii şi .Beoţii i 

erau aliați; Alenienii erau isolați și umiliti prin pacea impusă. Dar Filip 

nu'şi ajunsese scopul. EL voia să ajungă in fruntea Greciei confederate : 

Macedonia nu putea fi puternică de cât numai cu condiţie că ea să 

fie representanta Hellenismului. EL lucră cu multă ghibăcie. In cei șepte 
ani de pace, el interveni in Tesalia şi stărmă ori ce umbră de resis- 

tentă ; mai multe state din Pelopones se puseră sub protecţia lui ; Me- 

gara şi -Euboea de asemine ; Epirul era ameninţat ; iar flotele sale su- 

puneau insulele de pe coastele Traciei, sub cuvânt de a pedepsi pirateria. 

In timpul acesta in Atena pacea cu Filip adusese iarăși bielșugul 

şi veselia. Oratorul. Isocrate lăuda-pe Macedonia : compară pe Filip cu 

Agamemnon care avea să conducă pe Helleni in contra dușmanului e- 

reditar şi se ridica cu putere «in contra celor cari invidiază pe pu- 

<ternicul monarh ; cari caută necontenit a'l face suspect ;: cari samână 

»desordinea. pintre cetăți ; consideră -pacea generală ca o cursă intinsă 

«libertăţii şi cari vorbesc, ca și cum puterea regelui nu ar creşte pen- 

«tru Hellada, ci in contra ei: ca şi cum, după regularea afacerilor 

«Focidei, el nu ar avea. alt scop de cât a supune pe intreaga Grecie 

«şi alte nebunii ?» Astfel se pronunța despre Filip şi Demostene șeful 

unui partit din Atena. | | 

Dar erau o mulțime de Atenieni cari nu impărtășiau părerea lui 

Isocrate. Tineritul nu putea crede că istoria Atenei s'a sfîrșit. Pustie- 

_rea cetăților din Focida, scenele de grozăvie din Chalcidica nu prea pre- 

sentau -pe Filip ca conducătorul Grecilor la fapte mari hellenice. Au- ” 

toritatea lui Demostene creştea pe fie care zi şi in jurul seu se forma, o 

partită naţională, sau cum ziceau dușmanii sei, persică. Barbaţi de o- 

piniuni divers; aristocrați şi democrați, idealiști și practici, ca Heges- 

sippos, Lycury, Hyperide, sunt alăturea cu el%). 
  

*) cEste vre unul dintre voi, Atenieni, care a numărat toate gra- 

dele prin care, slab la inceput, s'a ridicat aşa de sus, acest Filip ? EA 

cuprinde mai intăi Amfipole, apoi Pydna, pe urmă Potidea, in fine 

Metona, și se aruncă asiipra Tesaliei; după ce a invăluit după plac 

Fere, Pagasea, Maznesia, el se indreaptă spre Tracia. Aici, după ce a 

alungat, a creat regi, el se inbolnăvește. Sculat de pe boală, poate că 

are să incline spre repaos ? nu, el sboară ca să atace pe Olyntieni.



do 
„Demostene intentă .proces lui Eschine pentru că a tradat inte- 

vesele Atenei in timpul când fusese trimis ca ambasador la Filip. Es- 
schine fn aquitat; dar numai cu o mică minoritate și toată lumea - 
știia că numai frica de a nu se rumpe pacea Ta scăpat de osândă.. El 
a scăpat, dar alți devotați a lui Filip au fost condemnaţi. | 

După aceasta Demostene fu trimis in fruntea unei ambasade că- 
tră statele greceşti, pentru ca să. li- deschidă ochii asupra: planurilor 
Macedoniei. Dar Peloponesiacii mai de grabă credeau că primejdia li 
va veni de la Atena. Resuiltatul a fost că Filip -a trimis o arhbasadă 
la Atena ca să imprăştie prepusul ce se formase în contră lui. Darpe 
când oratorii sei '1 justificau la Atena, el cuprindea, două cetăți din 
Muboea ; Epirul se unia cu el. și Etolienii i promiteau Naupactul. Pen- 
„tru ca să addarmă pe Atenieni, el li trimise o scrisoare, prin cari li 
făcea cunoscut că cedează Halonesa ; că i roagă să incheie un tractat 
de comerţ ; că e gata a renunţa la articolele din tractatul de mai ina- 
inte care jigniau pe Atena și că se supune la un tribunal de arbitri, 
in ceia ce privia cuceririle făcute in urmă. în. Chersones. Poporul, în- 
„demnat de cătră Demostene, respinse propunerile regelui. N 

Resboiul se incepu in Chersones ; iar discursul hi: Demostene a- 
supra, celor ce se intâmplau in Chersones a avut un efect. nespus a- 
supra, poporului ; de acum inainte directia trebilor publice trece in 
mânile lui. Da | Îi 

După ce atrase pe Byzanța in alianţa Atenei, Demostene inclieiă 
in 346, o Confederație cu o multime de state grecești, intre care cele 
mai insemnate erau Acarnania, Corintul, Achaia, Coreyra ete. Pacea cu 

„Filip e ruptă.» Tiranii din Euboea sunt alungați de cătră o armată co- 
mandată de Focion ; Perintul respinse atacurile regelui și Byzanţa "1 
sili- să ridice asediul *). Filip ştiia că pe câtă vrem Grecia va fi u- 
  

Să lăsăm de o parte campaniile sale in contra lilyrilor, in contra Peo- 
nilor, in contra lui Arymbas, in contra 4 o miie altora. — Dâr. pentru 
ce acest tablou? mă va intreba cineva. — Pentru ea, Atenieni, să sim-. 
tiți cum-se cade şi efectele funeste ale părăsirei succesive a avanta- 
gielor voastre, şi acea ambițiune. neobosită, sufletul și viața lui Filip, 
care "| animează in contra tutulor statelor, care irită in el setea de cu- 
ceriri, şi i face cu neputinţă repausul.» (Demost. Filipica IV). 

*) «Alungat din Eubea prin armele voastre... Filip trece in 'Tra- 
cia și cere Bizantinilor, aliaţii lui, să se uniască cu elin contra noas- 
ră. Ei refusă, zicând cu dreptate că aceasta nu e ună 'din condițiu-
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nită, heghemonia Macedoniei nu se va putea intemeia. El nu.. voia să 
sdrobiască' (irecia ; pentru că avea nevoie de forțele ei pentru scopu- 

„rile viitoare. Părăsi dar lupta cu Grecii si se indreptă in contra Scitilor. 
Demostene. simte primejdia. EI da măsuri pentru pregătirea A- 

tenei. Sarcinile marinei fură: ehibzuite in rapori cu averea ; se decise 

ca prisosul veniturilor. să se intrebuințeze numai. pentru resboiu. Dar 

in timpul acesta, se ivi. un nou Resboiu Sacru. Cetatea Amfissa acusă 

pe Atenieni inaintea tribunalului Amfictionic pentru că, contra legilor 

heilenice, a oferit lui Apollon. nişte trofeie pentru inftângerea 'Tebani- 
lor. Ambasadorii atenieni combătură hotărirea de a se supune cetatea 

".lor-ia.0 amendă ; acusară pe Loeri Ozoli că: au cuprins niște pămân- 

tari ale templului şi tribunalul proclamă Resboiul Sacru.. 

Aceasta aştepta, şi Filip. Demostene și amicii sei făcuseră, greșala 

de a nu se interesa de tribunalul Amficţionie şi lasaseră ca ambasadori 

pe Eschine :şi alții ca el. Aceşti oameni vânduți lui Filip i dădură o- 

câsiuinea a se amesteca din nou in trebile Greciei. EL -fu- numit co-: 

mandant suprem al forțelor amficţionice: După ce cuprinse . Elatea E). 

Filip se inaintă spre Grecia Centrală Atena se uni cu Teba. La Che- 

hile aliânței lor. Atunci el incunjură cu șanțuri cetatea, apropie maşi- 
nele de ea, și. o asediază. Cine a ajutat pe Bizantini şi i a scăpat ? Cine 
a scutit Hellespontul de o dominațiune străină ? Voi, bărbaţi Atenieni ! 
când zic vol, zic Republica. Dar, in numele acestei Republice, cine vor- 
biă, decreta, lucra ? Cine s'a devotat cui totul acestei „afaceri? Eu.» 
(Denost. Pentru Cunună:). 

*) «Era, sară, vine un om care anunță pyytanilor că. Elatea e cu- 
prinsă. Ei stăteau la masă : indată se scoală cu totii ; unia, alungă pe 
negutitori. din corturile făcute pe piata publică, şi ard baracele ; cei alti 
chiamă pe strategi ; dau semnălul: toată cetatea e plină de sgomot. 
A. doua zi, in zori de ziuă, prytanii convoacă Consiliul in localul seu ; 
voi vă duceți la Adunare : şi, inainte de a fi discutat sau să fi pre- 
parat Consiliul un decret, tot poporul ocupă băncile de sus. Indată 
intră Consitiul ;' prytanii repetă noutatea, introduc pe vestitor. Acest 
om. esplică, şi crainicul strigă: «Cine vrea să vorbiască ?» Nime nu 

-se presintă. Acest apel e repetat : iar nime! Si cu toate aceste erau 
acolo toți strategii, toți oratorii !.şi glasul patriei cerea un sfat de sca- 
pare ! pentru că crainicul, pronuntand cuvintele dictate de lege; e gla- 
sul patriei... A! pentru că in o asemine zi, în.0 astlel de-criză, nu era 
vorba numai de un om bogat ș și devotat, ci de unul caresă fi urmărit a- 
facerile de la inceput, și care să fi rationat asupra motivelor purtărei 
lui Filip, asupra planurilor. sale... Ei bine! omul acestei zile, am fost 
eu: m'am suit la tribună.» (Demost. Pentru Cună).
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ronei se dădu o bătălie sângeroasă in care o miie-de Atenieni rema- 
seră pe câmpul de luptă ; 2000 fură, făcuți prisonieri (338) *). Pierde- 
derile. Tebanilor au fost şi mai, mari. Si | 

După. pierderea bătăliei_de la Cheronea, "Teba căzu din mărirea 
sa ; cele alte cetăţi:din Beotia au fost rezidite, pintre ele Platea. O 
garnisoană macedoneană fu așezată in Cadmea. Atena se hotări a se. 

-*) «Evenimentul e aşa cum "l vrea Norocul ; intenția celui cari 
dă un sfat se arată prin insuși sfatul. Nu mă acusa dat pentru 
victoria pe care i a fost dat lui Filip să o câştige : sfivşitul luptei a 
târna de D-zeu, nu de mine. Dar, dacă n'am luat toate măsurile pre- 
scrise de prudența omenească ; dacă n'am intrebuintat sinceritate, 
zel, ardoare mai pre sus de puterile mele ; dacă intreprinderile mele 
n'au fost glorioase, vrednice de republică, necesare, arată-mi, și pe ur- 
mă vin de mă acuză! Dacă o lovitură de trăsnet mai tare de cât mi- 
ne, de cât toţi Elenii, a căzut asupra capeteloi' noastre, ce puteam. 
să fac eu? căpetenia unui vas a făcut totul pentru siguranța lui ; si 
a inzestrat corabia cu tot ce părea că o va garanta; dar fartana vine, 
sdrobește, nimicește catargurile : fi-va acusat acest om pentru naufra- 
giu ? Nu eu, va respunde el, aveam in mâni cârma. Ei bine! nu co- 
mandam eu armata ; nu eram eu stăpân peste soartă ; soarta e stă- 
până pe toate.» (Demost. Pentru Cunund). 

«Dar asupra tuturor datoriilor impuse oratorului intreabă-mă cu. 
rigoare, consimt. Care sunt acele datorii? a studia afacerile de la in- 
ceput, a li prevedea urmările, a le anunța popoarelor ; aceasta am fă- 
cuto; a corege, pe cât e posibil, amânările, lipsa de hotărire, ig- 
noranțele, rivalitățile, viţiile de care sunt pline toate republicile ; a in- 
demna pe cetățeni la concordie, la amiciţie, la zel pentru binele pu- 
blic: am. făcut toate aceste; nime nu mă poate acusa că am ne- 
gles ceva. Dacă mă va intreba cineva : atunci prin ce mijloace a is- 
butit Filip mai in tot-d'a-una ? fie-care va respunde : 'prin armată, prin 
banii sei, prin corupţiunile imprăştiate asupra tutulor cari guvernau. 
Eu, nu eram nici stăpân nici cap al trupelor; nu sunt dar respunze- 
tor de aceia ce au făcut ele. Dar respingând aurul seu, eu am invins 
pe Filip. Când un trădător s'a vândut, cumpărătorul a triumfat asu- 
pra lui ; dar cel care remâne necoruptibil a triumfat asupra inşelăto- 
rului. Atena a fost dar neinvinsă in ceia ce privește pe Demostene.» 
(Demost. Pentru Cunună). 

„<A judeca, a confisca, a recompensa, a abusa fără nici o grijă 
de interesele patriei, nu trebuie pentru aceasta mare curaj. Când e 
apărat cineva de obiceiul de a curteni la tribună, şi in administraţie, 
indrăzniala e fără nici un pericol. Dar pentru binele vostru, a lupta 
de multe ori in contra voinţilor voastre, a nu vă linguşi nici odată, 
a vă servi tot-d'a-una, a imbrățişa cariera politică in care suecesul 
depinde mai mult de noroc de cât de rațiune, și a se face respunze- 
ior şi pentru noroe şi pentru rațiune, eată omul de inimă! eată ce- 3 

tățanul folositor !» (Demost. Filipica VIII).
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apara cu energie ; dar Filip era gata a incheia pace. Corintul, Megara, 

Achaia, se uniră, la această pace ; Argosul, Arcadia și Mesenia se de- 

clarară. pentru Filip. Numai Sparta refusă â renunţa la heghemonia sa. 

După incheiarea păcei, Filip institui Liga de Corint, ca o con- 

stituțiune. federală, un Consiliu și un tribunal comun, păstrând fiecare 

stat autonomia, sa ; era libertate de comert intre deosebitele state ; dar 

fiind că Liga se constituia mai ales in vederea unui resboiu cu Perșii, 

puterea militară și politica esternă se incredință Capului Ligăi, Regele 

Macedoniei. - 

Resultatul acestui ultim resboiu cu Perșii, avea să fie: liberarea 

insulelor şi cetăților helenice ;. deschiderea Asiei pentru comerțul și in- 

dustria grecească ; indreptarea în spre' Asia a elemenielor de agita- 

iune care inădusiau pe («recia. 

In acest timp -se suise -pe tronul Persiei Dariu 117 Codomanos. 

De multă vreme nu avuseseră Perşii aşa rege. «Frumos și grav, cum 

'și inchipuieşte Asiăticul pe suveranul seu ; bun pentru toți: și onorat 
de cătră toti; inzestrat eu toate virtuțile -marilor săi strămoși ;. ferit 

de vițiile. raşinoase care degradaseră viaţa lui Ochos ; Dariu părea a 

fi destinat să lecuiască ranele acestui imperiu, pe care "1 capatase fără 

“crimă şi fără a vărsa sânge.» De la țermurile. Ioniei pănă la Indus, 

Asia, unită sub nobilul Dariu, se părea in siguranță, cum nu fusese 

de multă vreme. ICI 

Satrapii 1 anuntase. că Filip, după impăciuirea Greciei, are in- 

tenția a trece in primăvara viitoare in Asia Mică. Dariu voiă să evite 

cu ori ce preț acest resboiu ; ştiia el că pentru imperiul seu șubred 

era de ajuns. numai-.0 sguduitură esternă ca să fie. surpat. 

„Chiar in momentul când” Dariu se. urca pe” tron, regele: Filip or- 

donase lui “Panmnenion şi lui Atal ca să treacă Hellespontul şi să se a- 

şeze in cetăţile grecești. Membrii Ligăi „primiseră incunoștiințare să'şi 

trimită contingentele in Macedonia. Filip avea de gând să plece în lrun- 

tea fortelor greco-macedonene pentru a indeplini opera la care mun- 

cise aşa de mult. «Dar în momentul de a'şi pune planul in lucrare, 

se părea. că el se indoiește de sine insuşi; vedea victoria sigură și cu 

toate aceste pare că se indoia de resultat. Dar ' Marea Intreprindere" 

ajunsese un feliu de pasiune pentru curte, nobilime, popor. Se luptau 

cu Tracii: triumfau asupră Grecilor ; dar tot Orientul era țelul pen- 

„tru care se luptau şi triumfau.» o n 
| 16
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Filip se despărţise de soția sa Olympiada și luase o altă soție ; dar 
se impacaseră mai pe urmă. 

In 336 se făceau mari' pregătiri de resboiu. Regele doria să ce- 
„ lebreze in acea toamnă Unirea tutulor Hellenilor. Era să. se celebre- 

ze şi nunta unei fete a'lui. Venise oaspeți din toate părțile ;  theorii 
cu mare pompă, veniau din Grecia ; principi de prin prejur. se -ingră- 
mădiseră ; tocmai atunci Filip a fost ucis de cătră un tânăr: care fu- 
sese insultat de. cătră Atal, unchiul reginei. i . 

Dar munca lui Filip n'a fost in zadar ; pentru că lui i-a urmat 
fiul seu Alesandru. -- ae A | 

X. ALESANDRU CEL MARE. 

„$. 1. Cucerirea Imperiului Perşilor. 

Filip îl luase in “căsătorie pe Olympiada, fiica regelui din. Epir. 
«Foarte frumoasă, Olympiada era plină de foc şi dedată cu pasiune 
cultului misterios a lui. Dionysos ; se zice. că de multe ori: 0 . vedeau 
pin munți in fruntea cetelor de Bachante in prada unei surescitațiuni 
selbatice, cu thyesul in mână. Visele sale repetau imaginile fantastice 
de care era plină imaginatia ei ; se zice că in noaptea nunţii ea ar [i 
visat tă -a fost invăluită de o furtună cumplită și că falgerul ar fi in- 
trat în sinul ei ; că, pe urmă, ar fi ieşit un foc impetuos care a dus 
în departare flacările sale mistuitoare, stingându-se inse foarte curînd *). 
Copilul născut din Oiympiada a fost Marele Alesandru. N 

E] crescu la curtea părintelui seu, impresionat de mie copil de 
legendele Orientului ; când se făcu mare el invătă istoria Uirecilor și a 
Macedoniei. Era copil când a pus in uimire pe ambasadorii persani 
prin inirebările sale asupra armatei și poporului persan, asupra legilor 
şi obiceiurilor, organisărei şi vieții popoarelor din Resărit. Noroc foarte 

*) Olympiada avu un vis. | se părea că a auzit tanând şi că ful- gerul o trăsnise in.pântece : atunci, s'a âprins un foc mare, care, după ce sa despărțit in mai multe flacări ivite in deosebite părți, s'a. nimicit indată.. Filip, la rindul seu, visă că pusese o pecete pe pântecele fe- meiei sale, și că pecetea. avea pe ea un leu (Plut. Alesandru). 
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anare : Aristotele, cel mai insemnat cugetător al anticităţii, a fost invă- 
țătorul seu. Acesta a inspirat copilului dorinta de a face fapte mari ; a 
deprins a despretui plăcerile și a fugi de voluptate ; i a inobilat pasiunile 
sale. Plin de activitate și pasionat pentru glorie, Alesandru se măhnia 
de victoriile părintehii seu. EI “şi luă de model pe Achille, strămosul 

seu de pe mamă. Esteriorul respundea la calitățile sufletului : era vioiu 

„în mersul seu: privirea. i era scânteitoare;; glasul puternic. Când. era 

liniştit, era un farmec incântător in dulceața trăsăturilor sale. in co- 

loritul drăgălaş al obrajilor sei, in ochiul lui cu privirea umedă ; ca- 

pul lui se inclina putin spre stânga *).» 

Filip era mândru de un astfel de fiu și zicea adesea că Macedo- 
nia. e prea mică peniru el. 

Când sa auzit despre moartea lui. Filip, Grecia incepu a se agita. 

Demostene ** ) intră in velațiuni cu T eba, Tesalia şi ure ecia incasi ; ; 

  

*) Alesandru pleca putin gâtul spre umărul: stâng ; “avea ochi 
loaxte vioi, pelița albă, rosă pe. fată și pe piept ; din tot corpul seu ie- 
sia un miros foarte plăcut, care i parfuma şi hainele sale. Aceasta 
poate venia din pricina temperamentului seu, care era numai de foc. 

_De aceia şi era el, viteaz şi avea aplecare spre băutură... Foarte 
“ cumpătat in plăceri : din. contra, iubirea de glorie se arătă:in el cu o 
forță “mult mai superioară de cât vrâsta lui... Jutrebat de cătră prietini 
dacă nu merge la jocurile Olympice pentru premiul de alergare : «m'aș 
presenia, zise el, dacă aş avea regi drept antagoniști ?... De câte orii 
se anunia că Filip a cuprins vre :0 cetate mai insemnată, sau că a 

câştigat. vre o victorie mai memorabilă, Alesandru, departe de a se a- 
rata “vesel, zicea cătră copiii de vrâsta sa: «Amicii mei, părintele meu 
are să iea tot ; nu are să ni lase nimie mare şi glorios a face i impreu- - 
nă cu voi.» (Plut. Aleşandru). 

*) Ei bine, Atenieni, -acel curtesan fără margine, incunoştiinlat 
el cel" dintăiu despre moartea lui Filip prin spionii lui Charidem, fa- 
brică un vis trimis din cer. Nu a primit noutatea inşelătorul de la Cha- 
ridem, ci de la Zeus și de la Athene. Acesti zei pe cari i ofensază in- 
fiecare. zi prin sperjururile sal6, zițe că vin, in convorbiri nocturne, 
ca .să i descopere adevărul ! Fra n ziua a șeptea de la moartea fiicei 
sale ; şi, inainte de a fi sfirşit a o plânge, inainte de aşi fi indepli- 
uit ultiuiele sale datorii cătră ea, incununat cu flori şi inbrăcat in 
hâină albă, el oferă sacrificii! el vinlează toate legile! Pierduseşi de 
curând pe aceia care era cea dintăi, care singura, nenorocitule, le chia 
mă cu numele de părinte! Nu te insult in nenorocirea ta ; studiez, in 
această incercare, caracterul tău. Dusmaniul copiilor sei, părintele reu, 
nu poate fi povățuitor bun pentru popor. Fără inimă pentru fiinţile 
cele mai seumpe, pentru propriul seu sânge, vă va iubi el pe voi cari 
i sunteţi străini ? Rău pentru lamilia sa, el nu va deveni un ministru
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el trimise ambasadori la Atal din Asia şi la Perşi; Teba se pregăti a 
alunga garnisoana Macedoniei ; Etolii se declarară in contra Macedo- 
niei ; Argos, Arcadia, Elida, căutară să scuture jugul : Sparta nu fu- 
sese de loc supusă ; Tesalia se agita ; Barbarii amenințau Macedonia. 
și Atal era gata a se intoarce in Europa, pentru a sustinea drepturile: 
nepotului seu, alt fiu a lui Filip. a LT 

Alesandru condemnă la moarte pe generalul revoltat ; neglige pe 
Barbari ; şi se indreptă in contra Greciei. EI ocoli valea: Tempe, apă- 
rată de cătră Greci ; și deschise un drum nou ; atrase pe Tesali in par- 

„tea sa; convocă la 'Termopyle pe Amficţioni cari recunoscură heghe- 
monia sa asupra Grecilor ; pe urmă cuprinse Teba și tractă cu blân- 
deță pe ambasadorii atenieni. După aceasta el pleacă la Corint. Aice 
fu numit comandant suprem al tutulor armatelor grece, cu puteri ne- 
mărginite, Toţi frun taşii Grecilor se grăbiseră a veni la Corinț, ca să 
salute pe tânărul estraordinar, pe discipului Jui Aristotele. 

La inceputul: iernei; el se intoarse in Macedonia. Atal fusese ucis. 
În primăvara viitoare, Alesandru lăsă pe Antipater la Pella ea să 

administreze Macedonia ; iar el se indreptă in contra Triballilor. In zece 
zile ajunse la strimtorile . Emului. După o luptă crâncenă, el trecu 
munții ; bătu -pe Triballi ; și in-trei zile ajunse Ja Dunăre =), pe care 
o trecu intr'o noapte **). Geţii se retraseră. in lăuntrul. țerei log. Ale- 

  

virtuos ; pervers in casa sa, el nu avea in Macedonia nici onoare nici 
virtute : și a schimbat locul, dar nu năravul. » (Eschine, Pentru Gunună). 

*) Se pare că regiunea de la nordului Istrului ar fi -un deşert 
nemărginit. Tot ce. am putut afla despre acele locuri, e că să găsește 
„an popor numit Sigynii, care poartă haine ca Mezii. Caii lor sunt 
acoperiți, peste tot corpul, de un păr lung de cinci degete ; cai mici și nu 
buni de călărie. Foarte repezi când sunt inhamati ; de aceia toți Si- 
gynii sunt cărăuși. Hotarele lor merg pănă la țara Enetilor 'de lingă 

: Adriatica. Se zice că ar fi niște: emigraţi Mezi ; nu 'mi pot. inchipui 
cum ar fi putut intemeia Mezii o astfel de colonie ; dar vremile adue 
toate. Ligurii, cari trăiesc mai sus de Marsilia, numese pe ori ce ne- 
gulitori Sigyni ; iar cei din Cypru dau acest nume la sulițe. (Herod. V. 9). 

**) Alesandru se imbarcă pe Dunăre ; din ordinul lui, cu pielea 
corturilor se fac burdufuri ; aceste se umplu. cu paie ; se prind o mul- 
țime de luntri de care se serviau locuitorii pentru pescuire, comert 
și chiar pentru hoţie: in urma acelor pregătiri, trecură mulți soldati. 
O imiiă cinci sute de călari, patru mii de pedestri, trecură cu Alesan-- 
dru, apăratți de cătră noapte şi de griiele cele 'nalte care i ascundeau 
de dușmani. In zori de. ziuă, Alesandru se inaintează prin lanurile de
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sandru primi deputați de la popoarele de prin prejur, care i se su- 

puneau. Între aceste popoare erau şi Celţii, aşezaţi pe ţermurile Du- 

nărei *). La intoarcere, el bătu pe Illyri, - 
Dar in timpul acesta șe ridicau Grecii, indemnaţi de cătră Perși. 

Imprăștiivdu-se vestea că Alesandru a murit in o luptă cu Barbarii, A- 

tena şi Teba luară armele. Pe când Grecii discutau asupra modului de 

a se purta resboiul, Alesandru apăru fără de veste in Grecia. In șepte 

zile ajunsese de la muntele Pelion la Teba. Tebanii fură cumplit pe- 

depsili. Cetatea fu rasă şi 80000 de: oameni fură vinduţi ca sclavi. Se 

zice că Alesandru a cruțat numai templele și casa unde se născuse 

poetul Pindar %*), | | | 
“Im 3835, el se intoarse in Macedonia pentru ca să pregăliască . 

Marea. Intreprindere. Când totul a fost gata, el impărți prietinilor sei 

tot ceia. ce avea, păstrând pentru sine numai. Speranţa. 

In sfirşit se incepea Marele Resboiu la care cugeta Grecia de o 

sută de ani, şi pe care "1 pregătise cu atâta ardoare Filip II. 

Dar mijloacele lui -Alesandru erau foarte mici in comparațiune 

cu ale Perşilor. FI avea numai 60 de talanţi ; era nevoit să lase gar- 

  

griu ; infanteria se inaintează, apleacă spicele cu coada suliților şi a- 
junge. la un loc mai deschis. (Arrian, |, 1). 

*) După ce a trecut Dunărea, inapoi, Alesandru primeşte pe de- 
putaţii a o-mulțime de popoare libere de pe malurile Îstrului, pe a lui 
Sirmu regele 'Triballilor, şi pe ai Celţilor cari trăiesc pe lîngă golful 
lonie. Celţii sunt "'nalţi de. statură. şi-cu un caracter energic; ei ve- 
niau să lege prietinie cu Alesandru. Se jurară. de ambele părți. Ale- 
sandru intrebă pe Celji de ce se tem ei mai mult pe lume, incredin- 
tat că numele lui ajunsese pănă in tara lor, şi mai departe incă ; şi 
că ci se temeau de el. A fost amăgit in gândirea sa. În adevăr. lo- 
cuind in locuri greu de străbătut, departaţi de Alesandru care "și in- 
drepta in altă parte armele sale, ei respunseră că se tem numai de un 
lucru : să nu cadă Cerul peste ei. Alesandru li dădu dramul, dându-li 
titlul de amici şi de aliaţi, şi se mulțemi a adaoge: «Celţii sunt mân- 
dri.» (Artian, |, 1). | 

=) Se părea că zeii pedepsesc pe Tebani pentru că au fost tra-" 
dat causa Grecilor in resboiul contra Perşilor ; pentru că, in despreiul 

tradtatelor, au fost surprins Platea, prădat cetatea şi masacrat fără 

milă, contra moravurilor şi obiceiurilor grece, pe acei dinire ei cari se 

predaseră Lacedemonilor ; pentru că au pustiat teatrul unde (ârecii iup- 

tând in contra Perşilor asiguraseră prin curajul lor libertatea patriei 

lor ; in fine pentru că opinaseră pentru ruina Atenei, când această 

cestiune se deliberase in Consiliul ligăi lacedemone. (Arrian, |, 2).
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nisoane in tirecia ; Macedoriia avea nevoie de o armată in contra 
Barbatilor şi Perșii aveau o marină puternică. Alesandru putea face 
apel la marina grecească. Atena singură i putea da 350 de corăbii: 
dar el nu găsia inţelept lucru a lupta serios pe marea, pentru că" a- 
tunci ar fi atârnat prea mult de Grecii, de cari nu era, sigur. 

„__ Lăsând in Macedonia 12000 pedeștri și 1500 călari, Alesandru 
plecă spre Hellespont cu 30,000 de pedeștri şi 5,000 de. călari, intoc- 
miţi după arme şi naţionalităţi. Pedestrimea alcătuia șase falange sub. 
Strategii : Perdiceas, Crater şi alții ; Antigon comanda contingentele 
Ligăi greceşti şi Menandru pe mercenari. (“arda regală era comandată 
de cătră Nicanor ; iar Filotas era in fruntea «Hetairilor» călări. Cava- 
leria forma opt escadroane şi avea intre comandanți pe Clitos. Par- 
memon era cel mai insemnat, după Rege. 

Imperiul Perşilor. era foarte mare ; dar nu era pregătit pentru 
resistență. Nu mai era administratia puternică de odinioară. Popoa- 
rele supuse aspirau la independență ă ; satrapii cugetau la puterea su- 
premă. Dariu era, virtuos, generos, blând ; intro vreme când imperiut 
avea nevoie de un rege energic, fără milă și despot. Popoarele de: 
dincolo de Tigru erau foarte energice ;. dar nu se interesau de soarta 
imperiului ;. cele din apus erau gata a primi cu inlesnire jugul ; Feni- | 
cia și Egiptul s'ar fi grăbit a se Supune la cel intăiu: semn. 

Perșii aşteptau totul numai de la duşmăniiie dintre Greci ; dar 
acuma  heghemonia era -intr'o mână energică. 

334 flota persană era gata de plecare ; in Asia Mică se strin- 
sese o armată numeroasă. Numai călărimea se suia la cifra de 40,000 
dintre cari pe jumatate erau Greci mercenari. Dar Dariu n'a incre- 
dințat nimărui comanda supremă, Era un general capabil in armata 
sa, Memnon din Rodos. Dar ar fi fost neințelept, lucru a se incredinta 
unui «rece comanda supremă. Porunca” regelui a fost ca totul să se 
decidă in Consiliul generalilor. Aceasta a fost o mare greșală. 

In primăvara anului 334, Alesandru plecă din Macedonia și in 
20 de zile ajunse la Sestos. Aice trecu Hellesponiul ; Alesandru. de- 
barcă cel intăiu.. El se inaintă spre ruinele Troiei : aduse. sacrificii 
zeilor și umbrelor lui Priam ; el onoră mai ales pe Achille ; dădu 
jocuri strălucite in onoarea strămoşului. seu și ordonă să se rezidia- 
scă Troia. 

Menvaon slătuise pe Persi să nu se bată ; pentru că nu aveau
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infanterie puternică. El era de părere că armata să se retragă, pus- 

tiind totul in calea ei, pănă ce va sosi Dariu. Dar acest plan a fost 

respins ca nevrednic de Perşi. Armata persană așteaptă pe AJesandru 

la riul Granic. Cu toată părerea contrarie a lui Parmenion, Alesan- 

dru ordonă trupelor sale a trece riul. El insuşi era intre cei dintăi și 

„făcea minuni de vitejie; dar era să fie ucis de cătră-satrapul Lydiei, 

dacă Clitos n'ar fi tăiat bratul care era gata să '] străpungă 5). O mul- 

țime de Persi fură uciși ; iar mercenarii reci căzură pănă la unul. 

Din contra, pierderile Macedonilor erau foarte mici. | 

Prin infrângerea de la tiranic, puterea Perşilor era nimicită din 

coace de muntele Taurus. Capitala Erigiei fu cuprinsă ; Sardes capi- - 

tulă. Alesandra dădu Lydienilor liberlatea şi constitaţiunea părinților 

lor, si ridică un templu lui Zeus Olympicul. Populaţiunea din Efes se 

revoltă ca să scuture jugul persan. Cetățile grecești fură declarate libere ; 

vechiele constituțiuni tură restabilile. La Mlet flota grecească se văzu în 

fața celei persane. Alesandru se feri a da o luptă maritimă ; el incun. 

jură cetatea ; o: cuprinse şi prin aceasta sili flota duşmanilor să se re- 

tragă la. Samos. - Ma ai 

In una acestor evenemente, Alesandru desființă. flota sa. Ea 

costa o mulţime de bani ; i lua mai bine de 30,000 de oameni și “i | 

era absolut nefolositoare. EI conservă numai câte-va vase. pentru 

transport: ” e 

„Armata, se inaintă in Caria. Deosebitele cetăţi. ale acestei regiuni 

se grăbiră a se supune, afară de Halicarnas, unde fugise Memnon cu 

_rămășşițile armatei sdrobite la Granic. Tocmai acum, Dariu îi incre- 

dintase lui comanda supremă asupra tutulor forțelor navale şi asupra 

=) Alesandru la Granic. In sfârşit soldaţii lui Alesandru sunt 

de asupra, atât din pricina forţei si a experienței, pe cât şi prin a- 

vantajul sulitelor lor solide, opuse unora mai slabe: a lui Alesandru se 

rumpe ; el vrea să imprumute lancea scultierului seu Ares: «Caută 

alta> "i zice Ares arătându'i bucata ce mai avea in mână, cu care 

făcea minuni de vitejie. Atunci Demarate Corintianul, unul din hetairi, 

" presintă pe a sa lui Alesandru. El o iea, şi ochind pe Mitridate, gi- 

nerile .lui Dariu, care se inainta calare, se repede contra lui cu câţi- 

va călări din suita sa, şi "1 restoarnă lovindu'l cu lancea în faţă. Roe- 

saces atacă pe Alesandru, şi "1 loveşte in cap cu iataganul. Alesandru 

| străpunge cu sulița. Spithridate, gata a'l lovi pe dinapoi, și ridică 

mâna, pe care Clitus i-o taie de la umăr. (Arrian, |, 4).
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termurilor Asiei Mici. Cu toate că Halicarnasul fusese: puternic. intărit ; 
cu toate că se concentraseră aice forțe mari, cetatea fu cuprinsă. 

Cu apropierea iernei, Alesandru liberă mai bine de o miie de 
soldați, cari aveau să se intoârcă in patrie ; iar restul armatei, impăr- 
țit în două corpuri, sub comanda sa și-a lui Parmenion, apucă spre. 
Gordion şi Lycia, la inceputul primăverei. 'Toate cetățile “1 primiră ca 
pe un liberator: Lycia și Pamfilia erau supuse. Grecii din Asia Mică 
sunt din nou liberi ; ei recunoscură pe Alesandru. ca Strateg. 

Dariu nu era tare neliniștit de succesele lui Alesandru. Victoria 
acestuia de la Granie se atribuia mai mult neințelegerilor dintre ge- 
nerali: succesele lui din Asia "Mică se puteau nimici foarte uşor. Mem- 
non medita să transpoorte resboiul in Grecia. Insulele Rodos şi Cos 
erau ale Perşilor ; aristocrațimea din Chios și din Lesbos aştepta nu- 
mai ocasia a se declara in contra lui Alesandru : (Grecii nădăjduiau 
că Perşii vor restabili libertatea hellenică. '* Memnon decisb a isola: pe 
Alesandru. EI -cuprinde insulele, asedie Mitylena și umplu: de groază 
pe cei cari se supuseseră, lui Alesandru. Dar Memnon mauri de boală. 
Farnabase, urmaşul lui Memnon, se pregăti a rescula Grecia. 

In primăvara anului 333, intreaga. armată macedoneană e intru- 
nită la Gordion. Aice veniră și soldații, congediați in timpul iernei : se 
mai chiemară trupe nouă, așa că, cu toate. că lăsase garnisoane in . 
mai multe cetăți, Alesandru are cam aceiaşi armată ca şi cea cu care 
trecuse Hellespontul. După supunerea Paflagoniei, Alesandru se inain- 
tă prin Cappadocia și ajunse la Porţile Ciliciei. Satrapul acestor feri 
pustie regiunea și se retrase spre Fufrate, pentru a se uni cu Dariu. 

In Cilicia Alexandru s'a aflat in mare primejdie. EI s'a scaldat, 
in fluviul Oydnos, un fluviu rece și limpede care isvoreşte din munţi. 
Fiind că se aruncase in apă, inferhântat cum era, el fu cuprins de 
niște friguri grozave. L'au scos din apă leșinat şi pe jumătate mort. 
In urmă simţi onvulsiuni şi o ferbinteală- foarte mare. Nopti fără 
somn și o tristeță grozavă de frica morței, care se apropiia. EI arătă 
o incredere nemărginită in medicul seu, Filip. Cu o mână el luă bău- 
tura, pe care “i o pregătise acesta, şi cu ceia altă îi intinse o scrisoa- 
re a lui Parmenion, -prin care acesta | anunta că Dariu a promis 
doctorului 1000 de talanți şi pe o fiică a sa. EI bău doctoria, şi se vindecă. NE ” 
„Pe când Parmenion punea mâna pe  strimtorile căre conduc in 

s
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Asia de: sus, Alesandru cuprinse Tarsul apoi Solae, unde dădu petre- 

ceri strălucite. După aceasta, el se inaintă spre Jssos. 

Dariu se afia in fruntea unei armate puternice. Pe lângă o in- 

fanterie de mai multe sute de mii de oameni şi 30000 de mercenari, 

el avea 10000 pedestri greu armaţi ; dar făcu greșala de a părăsi po- 

sițiunea minunată de la Sochae şi a se infunda in strimtorile Ciliciei,. 

- spre Issos. Prin aceasta, retragerea lui Alesandru era tăiată; dar a- 

cesta ştiia că o armată asa de mare nu are să o poată duce mult 

intr'o -țară ca Cilicia. In. Noembre 333, se dădu marea bătălie de la, 

lssos, în “care Perșii fură sdrobiți *). Dariu fugi părăsind carul seu, 

mantia regală, scutul şi arcul seu. Mama, sotia şi copiii Regelui că- 

zură in mânile invingătorului. Tânărul erou trimise veste lamiliei lui 

Dariu ca-să se liniştiască. Regele nu era mort. Trăctă cu respect pe 

cele două regine. Mai mult incă. Auzind că femeia lui Dariu e foarte 

frumoasă, el nici n'a voit să o vază. Orientul, atâta vreme lăsat in 

prada violentei biruitorilor, a văzut pentru intăia oară un invingător 

care nu abusază de victoria sa, care nu 'şi bate joe de victimele ur- 

sitei. Orientul” făcea cunoştinţă cu o lume nouă ! 

Alesandru inființă prima Alesandrie la strâmtorile prin care se 

intra în Syria. | | 

După victoria de la Issos, -Alesandru trimise pe Parmenicn spre 

- Damasc ; iar el plecă spre mează zi. Parmenion cuprinse Damascul şi 

puse mâna pe bogății foarte mari.  Alesandru se indreptă in contra 

Feniciei. care ajunsese foarte- prosperă sub Perşi. Ar fi putut să se 

inainteze spre răsărit și să cuprindă, Messopotamia. Dar nu era vorba 

numai de o espediţiune fericită. Alesandru. voia să cuprindă si să des- 

ființeze imperiul persah. Nu putea dară să lase nimic nesupus in ur- 

ma sa ; voia, să cuceriăscă toate terile de pe termul Mediteranei. Cu 

chipul acesta isola pe («recia de Perşi şi făcea imposibil un nou Res- 

hoiu Corintic. El nu voia ca să se mai intâmple ceia ce se intâmpla- 

  

*) 'La Issus, când armatele sunt față in faţă, Alesandru trece ca- 
lare prin mijlocul sirurilor, incurajază pe ai sei, chiamă pe nume și 
cu laudă nu numai. pe principalii şefi, dar şi pe ilarhi, pe cei mai miei 
ofițeri, şi chiar pe acei dintre străini distinși prin gradele sau ritejiile 
lor : toţi, intr'o strigare, cer să se asvirle asupra dușmanului. (Arrian 
WI, 5).
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se cu Agesilau ; de aceia preferă să se mai zăboviască ani intregi prim 
apus, inainte dea. se inainta spre Eufrate *). "Toate cetăţile din Fe-' 
nicia se supuseră, afară de Tirul insular, care voia să păstreze neutra- 
litatea. Alesandru incunjură Tirul și 1 supuse după un asediu de şepte 
luni (August, 332). Vestea cuprinderei acestei cetăți produse mare im- 
presiune in toate țerile de pe termul Mediteranei. Exa văzut acum că 
nimic nu putea resista energiei si stăruintei marelui cuceritor. -După 
cuprinderea 'Tirului, Alesandru se indreptă spre Egipt: luă Gaza după. 
o luptă crâncenă şi, ajuns la Pelusium, primi pe satrapul Egiptului, 
care "i inchina țara. EL intră in Egipt ; se purtă cu blândeță cătră lo- 
cuitori ; sacrifică zeilor egipteni și insărcină pe architectul Dinocrate 
să zidiască Alesandria, notând el insuşi stradele, piețile, locul pen- 
tru templele zeilor greci și al Isidei egiptene ! Ea 

Stăpân peste Egipt şi peste o mare parte din Asia, Alesandru 
intelese că avea “nevoie de un titlu solemn, de o consecrare miste- 
rioasă, pentru ca să fie recunoscut ca Rege al Pegilor, de cătră 
acest Orient, care adorase in tot d'auna pe regii sei ca pe niște fiinii 
superioare. El. se duse la oracolul lui Amon, situat intr'o oază din de- 
șert. Aice el tu numit Pâul lui Amon. Această numire dată de cătră 
preuții templului venerat ; călătoria fericită la sanctuarul zeului 2), a 

: făcut o impresiune adâncă asupra imaginațiunei popoarelor orientale. 
    

*) «Amici, tovarăși de arme, nu putem incerca cu siguranță o. espedițiune in Egipt, pe câtă vreme flota dușmană va fi stăpână pe ma- 
rea : nici urmări pe Dariu, dacă nu vom fi siguri de Tyr, și dacă Per- şii vor remânea stăpâni pe Egipt și pe-Cipra. Mai multe considerațiuni, 
dar intre alte starea Greciei, mă fac să mă tem ca nu cumva dușma- 
nul, cucerind cetățile maritime, pe când noi vom merge spre Babylo- na şi in contra lui Dariu, să nu transporte resboiul in patria noastră 

"cu o flotă infricoşată, in momentul când Lacedemonii se arată dușma- 
nii noștri declarați, şi când Atenienii ni sunt credinciosi mai mult de frică de cât din iubire»... (Arrian, II, 7). | 

**) Apoi plecă ca să, meargă la templul lui Amon. Drumul era 
lung, obositor, și plin de mari greutăți. Erau mai cu samă două pri- 
mejdii : mai intăiu lipsa de apă, din care pricină tara e un deşert in 
timp de mai multe zile de călătorie ; pe urmă poate fi cine-va sur-_ prins, trecând prin aceste câmpii nemărginite de năsip, de un vânt despre miază- zi, cum se intimplă armatei lui Cambyse : acest vint ri- 
dicând munţi de năsip, prefăcu toată câmpia aceasta, intr'o mare fu- 
rioasă, și inghiţi, cum se zice, și distruse intr'un minut, einci-zeci de mii de-oameni. Toţi se temeau de aceasta ; dar nu era uşor de intors Alesandru, când 'și puse o dată in minte a face ceva. (Plut. Alesandru).



Alesandru se putea indrepta spre orient ; acuin, era sigur, că el avea 

menirea a supune şi a stăpâni lumea intreagă. | 

Regele Dariu nu 'şi pierduse timpul. Teritoriul căzut in mânile 

Macedonenilor era mie in comparaţiune cu ceia ce i mai remăsese. 

Mezii și Perșii i erau credincioşi ; popoarele de dincolo de Eufrate'e- 

rau viteze, resboinice. şi nu se puteau compara cu. molatecii Syrieni. 

Acuma era vorba a se lupta pentru platoul Iran, Stăpânul Asiei. În 

primăvara anului 331 se adunară in câmpiile Mesopotamiei sute de mii 

de pedestri, 40 „000 de călări, 200 de cară de resboiu si 15 Flefanţi 

Dariu luă posiţiune in faţa Arbelei. 

După ce regulă administraţiunea Egiptului, Alesandru porni 

spre Eutrat. El primise ajutoare nouă din tirecia şi Macedonia. In A- 

ugust 331 Alesandru ajunse la Tapsac, cu 40,000 de pedestri și 7000 

de călări. In Septembre, el trecu Tigrul. - , 

Dariu luase măsuri ca să se curăl€ din câmpia de la Gauga- 

mela tot ceia ce putea. impedica călărimea ori carăle in avintul lor. 

Bătălia se dădu la 1 Octombre. Armata persană a. fost bătută ; -se 

zice că ar fi pierdut” 90,000 de oameni ;, pe când dintre Macedoneni ar 

fi căzut numai 500. Enorma disproporție intre pierderi se esplică prin 

armătura escelentă. a Macedonenilor şi prin repegiunea. atacului lor. 

Lăsând in mânile dușmanilor o pradă imensă, Dariu luă fuga spre Ec 

batana, numai cu 3000 :de călări. O armată puternică era insăreina- 

tă să ocupe şi să apere -strimtorile prin „care se putea trece in Persia. 

Imperiul tot sar fi putut apăra, dacă satrapii si popoarele n'ar fi fost 

descurâjate prin fuga lui Dariu. 

După victoria. de la (raugamela, Alesandru se indreptă spre Ba- 

bilona. Cetatea se supuse de bună. voie. 

$. 2. Cucerirea Asiei. 

In Babilona armata lui Alesandru incepu a se deprinde cu viata 

asiatică ; aice incepură Grecii a se impaca cu Barbarii ; aice se puse 

basele unui nou viitor pentru omenire. Marele geniu a lui Alesandru 

"1 făcu- să ințeleagă indată că el nu putea comanda, in locul Marelui 

Rege, numai in puterea armelor sale. Puterea Perşilor nu era nimici- 

4 ; popoarele se puteau revolta. Hellenismul nu "și putea consacra 

toată activitatea sa sdrobind necontenit revoluțiunile. Domnirea lui A-
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lesandru nu se putea mănținea de cât numai prin bine-facerile aduse 
popoarelor supuse, prin respectarea moravurilor, legilor şi religiunei 
fie cărei naționalități. Era necesară fusiunea Urecilor cu Barbarii. Gre- 
cii daseră pănă atunce multe dovezi de puterea lor de asimilare. A- 
cum era vorba a'se hellenisa Orientul intreg. 

„In tot drumul seu, Alesandru aratase un respect profund pentru 
zeii locali. La Babilona, el impodobi templele pradate de cătră Xerxes; 
restaură turnul lui Belos şi dădu Cultului babilonean vechia. sa splen- 
doare. Aice incepu el a se incunjura cu o pompă regală, a grupa in 
jurul seu pe nobilii regatului, a se impăca cu Barbarii. El numi mai 
mulţi Perşi in functiunea de satrapi, lăsând insă comanda armatelor. 
și administrația finanțiară in mânile Grecilor. El trimise lui Antipater 
3000 de talanți ca să termine lupta cu Sparta și să strîngă armate 
nouă și, după o petrecere de o lună in Babilon, se indreptă spre 
Susa. În trei septămâni, Alesandru ajunse sub zidurile acestei ce- 
tăţi, care se supuse. Aici găsi neatins tesaurul monarhilor persani : 
50,000 de talanți ; o cantitate imensă de. purpură, parfumuri, pietre 
pretioase, prăzile luate din Grecia pe timpul lui Xerxes și statuiele.. 
lui Harmodiu și Aristogiton, pe .care le trimise la Atena. El lăsă la 
Susa pe mama şi pe copiii lui Dariu, şi plecă spre Persia. 

Acum se incepeau greutățile ; pentru că avea să intre in nişte 
teri cu totul necunoscute, in ceia ce priveşte configurația, intinderea, 
drumuri, etc.: ca să ajungă in' Persia, trebuia să treacă prin strimtoa- 
rea Uzienilor, popor așa de energic că chiar regii Persilor nu puteau, 
irece prin țara lor dacă nu li, dădeau mari presente. Drumurile erau și 

"mai grele fiind că căzuse foarte muit omăt; cu toate aceste Alesandru 
trebuia să le treacă cu ori ce pre!, pentru că.nu putea lasa pe Da- 
riu să se intăriască. EL bătu pe Uxieni și era să i strămute din locu- 
rile lor, dacă nu ar fi cerut iertare ; sdrobi armata care păzia strim- 
torile persice : şi in fruntea călărimei, in marșuri forţate, intră in Per- 
sepolis. Persepolis, Pasargade, se supuseră fără nici o resistență. Aici 
găsi de asemine bogății nespuse. (recii. ziceau că s'au intrebuințat 
10,000 de părechi de catâri și 3000 de cămile pentru transportul aces- 
tor bogății. Aici Alesandru voi să dovediască Asiei. că imperiul per- 
san e căzul pentru de a pururea : dar voi in acelas timp să resbune 
şi pe Lireci pentru arderea Atenei. 0 parte din palatul din Persopolis fu 
ars. Unia istorici susțin că incendiul acestui palat s'a făcut în timpul
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unei orgii. Mai degrabă putem crede că această faptă a fost o cugeta- 

re politică a lui Alesandru :. voia ca flacările palatului Marelui Rege 

să arate Asiei intregi că timpul Barbarilor a trecut. 

„După ce se zăbovi patru luni în jeşedinţile monarhilor persani, 

in care timp au fost supuse popoarele muntene din Mardia şi Caramania, 

Alesandru plecă spre Media. 

Dariu avea incă multe trupe credincioase. o mulţime de nobili 

perși i erau devotați; mai avea câte-va mii de mercenari Greci ; a- 

tepta mai multe mii de Seyti şi Cardusi ; putea face apel la populaţi- 

unile: din Bactriana și Ariana ; Porţile Caspice erau foarte greu de 

trecut ; in fine, el era informat că in Grecia se pregătia o mișcare. 

Putea dar să. nădăjduiască că norocul se putea schimba. Dar tocmai 

pentru aceasta Alesandru se grăbia. În 12 zile el ajunse in Media. Da- 

viu părăsi Ecbatana şi se retrase spre Porţile Caspice. Alesandru in- 

iră' în capitala Mediei. - Aici el liberă pe aliaţii cari nu mai voiau să 

serviască ; i plăti foarte bine şi li dădu o gratificație mare ; apoi ordo- 

nând lui Parmenion, şi Clitos să plece spre Hyrcania și Parthia, el se 

luă după Dariu. Ajuns la Rhagae, află că Bessos a detronat pe Dariu 

şi a luat cotona regală. Văzindu-se strins de aproape de cătră Ale- 

sandru, Bessos ucise pe Dariu. Alesandru onoră cadavrul regelui și "| 

trimise la Persepolis, pentru ă fi ingropat in mormântul regilor *). Peste 

câte-va zile, el puse mâna pe reşturile mercenarilor (reci și pe am- 

'basadorii statelor grecești, cari veniseră la Dariu. 

*) Dariu a fost nenorocit in tot cursul vieţii sale, și regnul seu 
wa. fost de cât o inlănţuire de nenorociri. 

În adevăr; resboiul incepu prin infringerea satrapilor sei la Gra- 
nic ; el pierde lonia, cele două Frigii, Lydia și Caria, afară de Hali- 
carnas, care fu luat in- curând cu toate coastele maritime pănă in Ci- 
licia. Bătut cu desăvârşire insuşi el lângă Issus, el vede pe mama, pe 
femeia, pe copiii sei, căzind in mânile dușmanilor: despoiat de Fenicia 
și de Egipt, el. dă bătălia de la Arbella, fuge intre cei dintăi, și pierde 
0. „armată nenumărată, partea cea mai aleasă din două zeci de naţi- 

i. Fugitiv, isgonit in imperiul seu, fără nici un ajutor, rege și in a- 
celaşi timp captiv al supușilor sei, el e tirit cu ruşine de cătră soţii 
fugei sale, cari "| trădau și "1 omoară. Si prin un con'rast straniu, du- 
pă +noartea șa, 'l vedem "dobândind: o inmormântare măreaţă ; copiii 
lui sunt crescuți cum se cade, şi Alesandru ajunge ginere al seu. (Ar- 

. rian, II, 7).
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In tireciia era mare fierbere. De astă dată Sparta se puse in 
in fruntea: mișcărei naționale. Macedonenii sunt barbari : ei au nimicit 
pe "Teba: aşa vor face cu toate cetățile greceşti ; victoriile din Asia 
tocmai inputerniciau și mai mult pe dușmanii libertăţii hellenice. 'Fri- 
buna Atenei resuna de voacea eloquentă a lui Demostene, Lycurg și 
Hyperide, cari erau combătuţi in zadar de cătră Focione, Demade și 
Eschine. Agis, regele Spartei, atrase o mulţime de: mercenari şi se legă 
cu cetățile din Pelopones. După bătălia de la (iaugamela, departarea 
lui Alesandru, neințelegerile din Epir, nemulțemirile din "Tracia, . favo- 
risau mişcarea. Când s'a aflat că Dariu se pregăteşte in Bactriana, 
toți Grecii sunt siguri că Alesandru vă avea; de ajuns de lucru cu.Da- 
riu ; că nu se va mai putea ocupa de Cirecia. 

„ Agis luă armele. EI sdrobi pe mercenarii Macedoni din Pelopo- 
nes ; ridică pe popoarele din Pelopones şi asedie Megalopolis. Etolii şi 
Tesalii se sculară, și ei. Toţi aşteptau decisiunea Atenei. Dacă lua şi 
ea armele, succeșul era sigur. Dar in timpul acesta, Antipater -se po- 
goria in lruntea unei armate de 40,000 de oameni. În o bătălie teri- 
bilă, care avu loc lîngă Sparta, armata Urecilor fu sdrobită şi însuși 
regele Agis căzu pe câmpul de luptă. Alesandru se arătă blând. Nu- 
mai Elida și Achaia fură silite să plătiască cetăţii Megalopolis 120 de 
talanți. Sparta intră in Ligă. Nu se ingrijia de loc Alesandru de ceia 
ce se intâmpla iri Grecia. Chiar dacă ar fi fost invins Antipater, erau 
destule armate in Asia Mică şi in Egipt..ca să pedepsiască pe Greci. 

In toamna anului 330, Alesandru plecă din Hyrcania cu 20,000 
pedestri şi 3000 călări. EI bătu mai întăi. pe satrapul Ariei care se 
revoltase şi fundă Alesandria (Feratul de astăzi). Apoi supuse Dran- 
giana, Gedrosia și Arachosia (unde intemeie o nouă Alesandrie, Kan- 
dahar) apoi, pe un drum nespus de greu pentru că totul era acoperit 
de omăt, el se inaintă in Paropamisada, dincolo de care era CGauca- 
sul Indie, care trebuia trecut ca să ajungă pe Bessos. - | 

Dar in timpul acesta, mulți dintre. Macedoneni erau nemulţemiţi. 
Multi nu inţelegeau politica lui Alesandru. Urau lucsul de care se in- 
cunjurase şi invidiau pe acei dintre Perşi cari ajunseseră favoriti ai 
lui. Soții sei de arme voiau să și resbune.asupru Perşilor arătându-li 
că sunt stăpânii lor. Mai cu samă bătrânii tovarăși de arme a In: Filip 
se temeau să nu ajungă a fi tractaţi ca Perșii, deprinşi cu selăvia. 
Parmenion "| mustra necontenit ; Filotas nu se sfiia ai face obser-



218 

vațiuni în public : Crater nu prea era multemit cu cele ce vedea că se 

petrecea şi Clitos, comandantul gardei, se arata puţin prietinos ! Chiar 

și in consiliile de resboiu se observase puţin entusiasm, și dorul sol- 

datilor a pleca in patrie se părea că pleacă de la capi. Lucrurile nu mai 

puteau merge astfel ; chiar Alesandru doria, o criză ca să se limpeziască 

situațiunea, 

Pe când el se repausa in capitala Drangianei, se formă un com- 

plot in contra sa. Dar complotul este descoperit şi Filotas fu arestat. 

Pus la tortură, el mărturisi totul ; Parmenion fu ucis in Echatana, un- 

de fusese lasat, pentru ca să intretină comunicațiunile cu Macedonia. 

După inădușşirea complotului, Alesandru dădu armatei o nouă or- 

ganisare. Fiind că de acum inainte resboiul avea să se poarte numai 

cu trupe neregulate, el şi impărți armata in mai multe corpuri mici. 

O mulţime de barbari fură primiţi in armată. Armata deveni hellenistică. 

Mulţi negutitori, curioşi şi oameni invătați, insoțiau această armată, ca- 

re ajunse capitala- mobilă a Imperiului. In fine s'a modificat inbrăcă- 

„mintea trupelor. Pe nedreptul Sa imputat marelui cuceritor că a le- 

pădat costumul national. O schimbare in, inbrăcăminte se impunea prin 

- nguăle condiliuni de traiu, în țeri.cu totul deosebite de mama patrie. 

In primăvara viitoare Alesandru se indreptă spre Bactriana. Du- 

pă un. drum spăimântător de 15 zile, in care soldaţii se nutriau. nu- 

"mai cu rădăcini și carne crudă, pe un ger foarte mare, armata ajun- 

se la Bactra. Bessos arse totul in calta sa şi fugi dincolo de Oxus, in 

Sogdiana. Alesandru trecu acest fluviu ; prinse pe Bessos şi ajunse la, 

Maracanda ; pe urmă dădu peste Seyţi pe țermurile laxartelui. El bătu 

pe acest energic popor şi apoi incheie pace cu ei. Alesandru petrecu 

dai âni in aceste regiuni, sdrobind pe capii de triburi, adăpostiţi in 

castelele lor, care păreau peste putință de luat, şi întemeind mai multe 

Alesandrii (Begramul de astăzi, Alesanaria de la Tanais. etc.). In iarna 

lui 328 sa intâmplă uciderea lui Clitos. La un ospăț prelungit prea mult, 

se deschisese” vorba despre divinitatea lui Alesandru; lui Clitos i se pă- 

ru o profanare această pretenţiune a lui Alesandru. El 1 luă în ris 

și i aduse âminte căi a scapat viața la Granic. Surescitat de vin, 

Alesandru iea o suliță din mâna unui soldat şi străpunge pe Clitos. 

*L, plânse cu lacrimi amare, mai pe urmă. Trei zile n'a ieşit din cort *). 

=) Se cântau nişte versuri in care căpitanii macedoneni cari tu- 
seseră bătuți de cătră barbari erau acoperiţi de ruşine și de ridicol.
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Tot in Sogdiana, Alesandru a luat in căsătorie pe lrumoasa Roxana, 
“ fiica unui nobil din acele locuri. 

In primăvara anului 327, armata plecă din Bactriana.. şi se in- 
dreptă spre India. Ea număra acuma mai bine de 120,000 de luptători. 
Lăsând o parte din armată sub comanda lui Hefestion şi Perdiccas, el 
apucă pe la nordul fluviului Indus, prin nişte populațiuni- foarte res= 
boinice. In tot drumul seu, el câştigă mai multe victorii, scump. plă- 
tite. Toată vara se petrecu numai in lupte. : Apoi se construi o flotă 
pe care se pogori pe Indus ; trecu acest fluviu ; ajunse la Taxila şi or- 
ganisă o satrapie indiană. După aceasta se inaintă in contra regelui 
Poru, care "1 asteptă pe malul Hydaspelui. Se dădu o luptă teribilă, în 
care căzură mai bine de 20,000 de Indieni ; Porus fu făcut prisonier.. 
Alesandru 71 tractă ca pe un rege; “i mai mări țara și fundă două 
cetăţi peniru a asigura trecerea. Hydaspelui : Nicaea și Bucefalia,. a- 

  

Clitos infierbîntat de vin, de un natural aspru și mândru, se infarie 
grozav. «E nedemn, strigă el, a se necinsti astfel, fată cu barbarii, ni- 
şte Macedoneni cari au fost nenorociti, dar cari sunt cu mult mai pre 
sus de cât cei cari insultă.» Alesandru respunzindu-i că 'și pleda pro- 
pria sa causă, numind nenorocire ceia ce nu era de cât laşitate,. Cli- 
tos se ridică repede : «Cu toate aceste lașitatea aceasta, strigă el, ţi-a 
“scapat viața, când, ori câţ eşti tu fiu de zeu, fugeai de sabia lui Spi- 
thridate. Sângele Macedonenilor, ranele lor, te au făcut asa de mare, 
că, lepădându-te de Filip, vrei cu ori ce chip să'ți dai pe Ammon de 
părinte.» (Plut.  Alesandru). | 

Clitus era de mult iritat de schimbarea lui Alesandru și de lin- 
guşirile curtenilor : infuriat de băutură Şi neputând suferi ofensa fă- 
cută zeilor, și injosirea gloriei vechilor eroi pentru a ridica-in unire 
pe a cuceritorului: «şi ce a făcut el așa de mare, aşa de admirabil, 
pentru ca să merite astfel de laude ? a dobândit numai el singur glo- 
ria cuceririlor sale, şi nu o datorește el in mare parte Macedonenilor.?> 
Cuvintele lui Clitus jignesc pe Alesanduu. - 

Intre aceste unia 'amintese faptele lui Filip, le -micșurează și. 
ajung să le şi conteste ca să inalte pe ale fiului seu. Clitus, afară din 
sine, incepe lauda lui Filip și satira lui Alesandru, face imputări amare, 
și intinzind spre el mâna sa: «Fără ajutorul acestui braţ, Alesandre, 
ai fi pierit la Granie.> - 

Inflăcărat de mânie prin. batjocura şi injuriile lui Clitus, Alesan- 
dru se aruncă asupra lui; este ţinut. Atunci chiamă cu glas mare pe 
Hypaspistii sei, şi fiind că ei nu inaintau, el strigă : «Eată-mă ca și 
Dariu oprit de alți Bessus ! Sunt rege numâi cu numele». El scapă a- 
lunci din bratele celor cari '] incunjoară, iea. sau primește sulița unuia. 
dintre garzi, și străpunge pe Clitus. (Arrian, IV; 3 ”
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ceastă din urmă in amintirea, bătrânului seu cal cu care venise din 

Macedonia şi care muri aice *). | 
După ce a ajuns pănă la fluviul Hyfuss, Alesandru "și propunea 

să meargă mai departe ca să cuceriască basenul Gangelui. Dar arma- 

îa se săturase de atâtea primejăii și victorii. Un general respunse in 

numele armatei că a sosit timpul a se opri ; 'că soldații nu mai puteau 

merge mai departe; că doriau aseintoaree in patrie. Alesandru se 

retrase supărat in cortul seu. E] asteptă trei zile. ca să vadă dacă sol- 

daţii nu ?și vor schimba părerea. A patra zi, in mijlocul entusiasmului 

intregei armate, el anunţă că are să plece inapoi **); Chiar şi trebuia 

să se opriască ; pentru că cu basenul Gangelui se intepea o lume 

nouă ; se prea. indeparta de apus ; limperiul se-putea disolva ; șapoi 

era peste putinţă să se poată stăpâni basenul Gangelui, despărțit prin. 

un deşert mare de vestul: Imperiului. ă 

In. cele de pe urmă zile a lui .August 326, armata incepu a se . 

pregăti de intoarcere. Se vidicară mai intăi două-spre-zece altare in 

_%) Bacefal: muri. (in apropiere de: fluviul Hyfasis) nu atâta de 
rane pe cât de oboseală şi de bătrâneță. În. adevăr, era atunci de trei 

zeci de ani; luase parte la faptele și periculele lui Alesandru și | 

scapase de mai multe ori; nu Jasa pe nime să 11 incalece pe el; era 

plin de foc, "nalt, cu părul negru ; insemnat după unia prin capul lui 

care semănă cu al boului, sau mai bine, după alţii, prin o pată albă 
in frunte, naturală, care semăna a cap de bou: de aici i a și venit 
numele. (Arrian, V, 5). a 

*) Armata arată prin lacfiniile sale cât de mult suspina după 

intoarcerea în patrie. Intrunită din nou a doua zi adunarea, Alesan- 
dru zise furios: Eu nu silese pe nime să mă urmeze; regele vostru 
va merge inainte ; el va găsi Soldați credincioși. Cei cari doresc să se 

retragă, sunt liberi : duceţi-vă şi faceţi cunoscut Grecilor că ati pără- 

sit pe principele vostru. El se. inchise atunci in cortul seu; remase 

inchis timp de trei zile, fără a, vorbi cu nici unul din hetairi. El 

aşteaptă, ca, una, din acele revoluțiuni care nu sunt rari în spiritul sol- 

daţiloi să li schimbe disposiţiile: Dar armata măhnită, fără a fi clătită, 

continuă a păstra tăcerea: Ptolemeu spune că, cu tnate aceste, a fă- 

cut sacrificiile. obicinuite ca să obțină un drum favorabil. Auspiciile 

sunt contrarie. Atunci adunând pe cei mai in vrâstă şi mai intimi 

dintre hetairi : «Pentru că totul mă rechiamă inapoi, duceți-vă și a- 

nunțaţi armatei plecarea.» 
La această noutate, mulțimea scoate strigăte, espresia bucuriei 

sale; unia sbucnesc in lacrime ; alţii aleargă pănă la cortul lui Ale- 

sandru și 'l binecuvintează pentru că e asa de generos de nu cedează . 

de cât numai la dragostea soldaților sei. (Arrian, V, 6). 

o 11
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onoarea celor doi-spre-zece zei, pe malul Hydaspelni ; se fundă o Ale- 

sandrie, impoporată cu mercenari greci, cari nu puleau servi; apoi se . 

formă o flotă pe Indus. Alesandru se imbarcă pe flotă, pe când restul 

armatei urma, pe uscat. Popoarele de pe Indus fură supuse şi in iarna lui 

325 cu toţii ajunseră in partea inferioară a Indului. Alesandru ordonă lui 

Neare să plece pe Indus şi apoi pe marea Erythreă ca să. găsiască o 

cale maritimă intre gurile Indului și golful Persic ; iar el plecă in frun- 

tea. armalei de pe uscat (Octobre, 325). 

La intoarcere, armata avea să se lupte cu greutăţi foarte mari. 

«ka trebuia să străbată munţii înalți dintre Iridus. și Gedrosia ; să 

treacă stepele muntoase şi podişul Kelat, gol, trist, inghietat de frig 

sau înfierbântat prin arşitța unei vere scurte şi trecătoare. Deșertul in 

toată grozăvia sa : soare arzetor şi o pulbere care producea boale de 

ochi ; lipsă absolută de nutrimânt şi de apă ; nici o cale sigură». Dar 

Alesandru nu putea lasa neocupată această regiune, care ar fi ajuns 

adăpostul oardelor prădătoare și a satrapilor rebeli. Ei mergea în frun- 

tea a 40,000 de soldați, și lua parte la toate primejdiile *) ; restul era 

pe flotă, cu Crater care mergea prin Arachosia, şi prin coloniile laşate 

in urmă, | N 

Prin (iedrosia armata “suferi cumplit”; 60 de zile a tinut 

drumul prin deșert. Armata era redusă la a patra parte din efec- 
  
  , . | Ă 

*%) In urma unei rame grave,. Alesandru se arătă tutulor: se 
indoiesc că el trăiește ; dar el se apropie, li intinde mâna ; un strigăt 
de bucurie unanim se ridică ; toate mânile sunt intinse spre cer sau 
spre Alesandru ; lacrimi de bucurie curg din toți ochii. La ieşirea din 
corabie, hypaspistii "i aduc litiera : dar el ordonă să i se aducă calul; 
se suie pe el; aplause universale fac să resune pădurile și țermul. 
Când sa apropiel de cort, el descălică, se mestecă prin soldaţi ; ei 1 
îmcunjură, cu transporturi de bucurie ; fericiți de a'i săruta mânile, ge- 
nunchii, hainele ; numai cât "1 văd, sbuenesc in voturi, in binecuvân- 
tări: unia "i presintă cununi şi samână. sub paşii sei florile de care e 
plină acea regiune. (Arrian, VI, 4). N 

| Armata se inainta prin niște nisipuri arzetoare. Chinuit de o sete gro- 
Zavă, abia ținându-se in picioare, Alesandru mergea cu toate aceste pe jos 
in teuntea infanteriei sale, pentru ca să facă mai putin nesuferite sol- 
datilor nişte obosele pe care le impărtăşia, și el. Unia dintre cei uşor 
inarmali mergând să descopere apă, găsesc puţină apă glodoasă; 0 
ieau intro cască ; o duc la el și i-o presintă; dar el, după cei-a 
lăudat pentru zelul lor, o varsă in fața intregei armate. Această faptă 
insullețește și pare că invioşază curajul soldaţilor. (Arrian, VI, 7).
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liv ; soldații erau slabi, desfigurați, stremțeroşi și mai fără arme. În 

“Caramania află că Nearc e pe aproape. Când '] văzu şi află că flota 

€ în bună stare, Alesandru se jură că această veste “i era mai scum- 

pă de câtstăpânirea Asiei intregi. Aice veni şi Crater cu armata sa, 

vojoasă și viguroasă, pentru că se intorsese. prin țeri mai roditoare. 

Ajesandru dădu petreceri strălucite. 

Alesandru găsi mari desordine in Imperiu. Satrapii făcuseră multe 

abusuri. Mulţi luaseră măsuri pentru casul când regele ar fi murit în 

«speditiunea sa. El pedepsi cu asprime și reformă. abusurile ; destitui 

pe o mulţime de satrapi. La Susa (Fevruarie 324), Alesandru că- 

sători pe soţii sei de arme cu femei persane. El insuș luă in căsăto- 

rie pe Stiutira, fiica lui Dariu. 10, 000 de Macedoneni fură căsătoriți 

in acelaş chip. Petrecerile de nuntă ținură, mai multe zile. E făcu gra- 

- tificațiuni strălucite ofițerilor şi soldaţilor; dădu mări daruri şi cununi de 

aur la cei mai meritoşi şi plăti toate datoriile armatei, care se urcau 

la cifra, de 20,000 de talanți. | 

| EI incorporă în armata sa o mulțime de Asiatici, cu aceleaşi 

arme şi onoruri militare ca, și Macedonenii. Erau in armată numai 

25.000 de Macedoneni, dintre cari unia serviau de zece ani. El avea 

nevoie de entusiasmul tinerilor ; ş'apoi trupele macedone, deprinse a 

critica, i se puteau opune, cum făcuseră în India. El chiemă. 30,000 

de recraţi şi primi pe - Asiatici in cavalerie și in garda, regală. Aceasta 

ivit, pe Macedoneni. Se zicea că el i desprețueşte ; că i plac numai 

“Pesvşii și cei cari şi reneagă moravurile patriei ; că niște Barbari au 

inaintea lui tot atâta cinste, ca şi veteranii, lui Filip. Ia 

in primăvara lui 324 Atesandru veni la golful Persic; ordonă 

fundarda unei Alesandrii și apucă in sus pe Tigru. La Opis el convo- » 

că arinata şi i făcu cunoscut că are să dea drumul la mai mulți sol- 

dati. Aceştia se revoltă. El pedepsi pe cei mai inverşunaţi ; dar solda- 

tii i strigară că se duc cu toţii. Alesandru Îi enumeră intr'un. discurs 

toate faptele sevârșite impreună ; li aminti tot ce făcuse el pentru ei 

și sfirşi spunindu-li că li dă drumul la, toţi. După aceasta. intră in ce- 

tate. A treia zi, el convocă pe Perşi şi pe Mezi; alese comandanţi din- 

tre ei și ordonă Mâcedonenilor să părăsiască tabâra. Atunci bătrânii 

soldati nu mai putură ținea. Cu lacrimi ei se rugau să i ierte. Elnu 

putu resista ; se impăcă cu armata ; făcu sacrificii solemne. Alesan- 

dru bău pentru Concordia şi Unificarea Imperiului Macedonilor și
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al Perşilor. Veteranii plini de daruri și cu o gratificație de câte: un 

talant se intoarseră in Grecia sub comanda lui Crater, care fu trimis 

in locul lui: Antipater, insărcinat a veni in Asia cu trupe nouă *). 

| Alesandru ceru statelor grecești ca: să i dea onoruri divine. "Cele: 
„mai multe celăţi se conformară acestui ordin. «Dacă vrea să fie zeu, 
mare de cât să fie» decretară Spartanii. Un nou ordin făcu cunoscut. 

ca să se rechieme toți esilaţii ; ceea, ce se şi făcu in aplausele Greciei 

„intregi. Numai “Atena și Etolia se opuseră. . Atena primise pe satră- 
„pul Harpalos care fugise din Babilona cu tesaurul lui Alesandru. Har- 
palos cumpără. pe Demostene cu 20 de talanţi și făcu cunoscut. po- 
porului că i pune la disposiţiune aceste averi nemărginite ; “dar. Atena. 
nu indrăzni a se revolta. Harpalos fu nevoit să fugă. EI. fu âsasinat. 
iar Demostene condemnat la o amendă de 100 de talanți.. - 

, ş, 3. Opera lui Alesandru. 

7 
De doi-spre-zece ani, Alesandru era numai in fruntea armatelor 3 

fusese grav rănit; impărtise cu soldaţii sei oboseli nemiărginite; realisase 
lucruri  neauzite. Norocul i a lăsat foarte puțin timp de repaus £*%). 

*) Alesandru iritat de aceste plângeri, li adresă imputări . severe.. 
I goni dinaintea lui, incredință Perşilor paza persoanei - sale, și luă. 
dintre ei pe sateliții şi crainicii sei. Când Macedonenii "1 văzură in- 
cunjurat de aceşti străini, pe când ei erau goniţi și tractaţi cu despre!, 
ei și pierdură toată mândria: după ce s'au sfătuit impreună, ei măr- 
turisiră că ciuda şi gelosia, i făceau să şi piardă mintea. In fine, cu- 
prinşi, de părere de reu, ei se duc Ja uşa cortului seu, fără arme şi 
numai in tunică, cu strigăte şi gemete, lăsânduse să j pedepsiască re- 

„gele cum va ati el, şi rugându!'l să i tracteze ca pe nişte răi -şi. ne- 
„ mulțemitori. Alesandru, de și induioset, refusă a i primi. lar ei mu se: 

descurajară : petrecură două zile şi două nopți inaintea cortului seu, 
plângând nenorocirea lor, şi numindu'l stăpânul lor. EL iesi a treia zi; 
și, văzind starea de desolare in care erau afundați, plânse mult timp; 
pe urmă, li făcu cate-va mustrări cu blândeță ; şi, după un discurs plin 
de dragoste, el dădu congediu celor cari nu mai puteau servi şi i în-- 
cărcă de presente (Plut. Alesandru). 

**) Era frumos-la față, gata a lua 'o hotărire, neobosit, cu un 
curaj fără samân ; lăcom de primejdii și mai mult=incă de onoruri și 
de glorie : plin de pietate, destul de indiferent lă voluptăţile sensuale ; 
nesățios de plăcerile nobile, ghibaciu a alege calea. bună in impreju- 
rări grele, a cântări, a gâci probabilitățile unui succes, neavând păre- 
che in arta de a ordona trupele, ale arma, a le guverna, a inspira.
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In toamna anului 324, el se duse la Echatana. Aici serbă Diony-. 

siacele cu o pompă strălucită ; tot aice muri şi Hefestion, cel mai no-. 

bil dintre Macedoneni, amic intim a lui Alesandru. Acesta ordonă 

ca să se transporte cadavrul amicului seu la Babilona. In drum, el 

sdrobi pe Cosseeni. Alesandru voia să facă din Babilona centrul Im- 

periului şi reședința regală. De aici privirea lui pătrunzetoare avea să, 

se indrepte asupra Occidentului : Italia, Galia, Iberia, Cartagena. In 

Babilona veniră nenumărate ambasade. 

Alesandru trimesese ordine in Fenicia ca. să se construiască c0- 

răbii şi Să se aducă in bucăţi pănă-la Eufrate. „Avea de gând să în-. 

treprindă o espediţie in jurul Arabiei *). O nouă flotă avea să se con- 

_:strniască pe marea Caspică. 

Dar Alesandru era sdrobit de durere, de la moartea lui Hefestion; 

pierduse entusiasmul tinerelei, el care de abia incepea a fi barbat ; 

ginduri negre și frica de moarte "| măhniau necontenit. Aproape de 

Babilona, Magii *1 rugară să nu intre in cetate, pentru că petrecerea. 

in această localitate i va fi fatală. El nu inu in samă această pre- 

vestire. Victimele fuseseră, de asemenea, nefavorabile. 

“incredere soldaților şi a, ridica curajul.lor, dând el insuşi esemplul de a 
infrunta primejdiile cu o statornicie neclătită. , 

În intreprinderile indoielnice, indrăzniala lui decidea victoria. Ci- 
ne a ştiut mai bine de cât el a preveni pe dușmani pe cari i sdrobia 
cu presenia 5a mai inainte ca ei să fi putut â presupune drumul seu ? 
A fost observator religios a angajamentelor sale, cu mare ințelepciune 
in ceia ce priveşte cursele, de o generositate care, nereservând nimic 
pentru el, imprăştia totul la “prietini. 

Dacă a făcut greşeli in cele intăi momente ale mâniei sale; dacă 
a imitat fastul insolent al! barbarilor, trebuie să acuzăm tinereta lui, 
norocul, şi.mai cu samă pe linguşitori, acea ciumă a curților. 

Dar trebuie să observăm spre gloria lui, că dintre toți despoții 
el e singurul care s'a căit cu sinceritate. (Arrian. VII, 7). 

**) După unia el 'şi propunea să iea dea lungul ţermurile Ara- 
biei, Etiopiei, Lybiei,. Numidiei şi pe ale muntelui Atlas, să se intoarcă 
prin Columnele lui Hercule, să treacă strimtoarea. Crades, şi să reintre 
in Mediterana după ce ar fi supus Cartagena şi toată Africa; că a- 
tunci ar fi putut lua numele de Mare Rege, cu mai mult cuvint de 
cât monarhii perși sau mezi. După-alţii, el s'ar fi indreptat prin Eu- 
xin și Palus Maeotis in contra Sciţilor. Unia chiar asigură că el cuge- 
ta a se pogori in Sicilia şi la promotorul lapygiei, atras de marele 
nume al Romanilor. Eu nici nu pot nici nu caut a zice nimic sigur 
asupra acestui punct. (Arrian, VII, 1). 

,
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Ajuns in Babilona, el ordonă ca să se isprăviască templul lui 
Bellus. 20,000: de oameni lucrară in timp de două luni numai la. ea- 
rățirea terenului. | 

Flota era gata. Alesandru ordonă: să se sape un port pentru o. 
mie de vase. El voia să intemeieze colonii: pe termurile golfului per- 
sic, pentru inlesnirea comerțului ; se imbareă pentru a visita marele: 
canal, care era numai o mlaștină. In această călătorie i căzu din cap. 
diadema, pe care i o prinse si aduse un matelot fenician: semn reu ! 

Intors in Babilona el găsi 20,000 .de Perşi veniţi. din Persia. Din 
toate părţile sosiseră trupe nouă. a 

In Maia 325, Babilona era. plină de o ) insufletire resboinică ; tru- 
pe numeroase se esercitau la lupte; flota făcea eserciţii necontenite: 
in aplausele mulţimei. Regele era 'tot d'a una „in mijlocul. + soldatilor: 
impărțind laude și daruri, n 

Se făcură' sacrificii solemne pentru ceremonia funebră alui He- 
festion. Numai pentru rug se cheltuiră 12,000 de talanţi;-pe urmă se: 
făcură sacrificii, pentru Eroul Hefestion, „se junghieră 10,000 de tauri 
și intreaga armată fu poftită la un banchet colosal. | 

In zilele următoare, Alesandra dădu un banchet „strălucit in 0= 
noarea lui Neare, care avea să plece cu flota. A doua zi, avu loc un 
prânz mărei la un amic al seu. Regele petrecu pănă- noaptea târziu. 
Intors a casă, el nu se simte bine. A doua zi e serios bolnav de nişte 

- friguri cumplite. E! se pune in pat, dar dă ordin armatelor ca să fie 
„gata de plecare peste trei zile. A doua zi Nearc fu chiemat. la palat; 
dar boala se agrava din ce in ce. Frigurile deveniau şi mai violente; 
cu toate aceste tot.făcu sacrificiile obicinuite şi dădu ordinile necesa- 
rie. Peste două zile nu "mai putea vorbi. Soldaţii cer să "| vadă ; li se 
permite să treacă prin cortul, lui ; i vedea, dar cu greu li, putea face 
din ochi un semn de remas bun. In sara de 19 August 523, Alesan- 
dru muri. Era numai de trei zeci și doi de ani. | 

Putin timp a avut Alesandru ca să "și pună in lucrare ideile sa- 
le. Opera sa n apare ca o simplă. incercare ; mai era mult de făcut ; 
dar nu trebuie să uităm, că de la el pleacă nouele idei, care aveau 
să: schimbe laţa lumei *). EI părăsi ideia cu care incepuse resboiul: 
  

*) EL n'a ascultat pe invătătorul seu Aristotel, care "1 sfătuia să se 
poarte cu Gecii ca un principe, și cu Barbarii ca un stăpân : de a
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resbunarea, Grecilor in contra! Barbarilor. Alesanădra s'a convins că și 

„Barbarii sunt oameni ; că şi Barbarii puteau fi militari escelenţi, oameni 

culți, cum erau (recii ; ba poate, că mai de grabă ar fi ajuns. la o 

cultură desăvârşită popoarele din Resărit. Mândria grecească trebuia 

să facă loc unei aprecieri mai adevărate a lucrurilor. (urecii trebuia să 

ştie că-mai pot-avea mult de invățat de la vechia civilisațiune orien-. 

tală, de la religia lui Zoroastru, de la cultura indiană. 

Nu putem lămuri pe deplin reformele făcute de cătră el in ad- 

ministraţia terilor cucerite ; dar de sigur, reforme mari au fost inde- 

plinite. Fata economică a lumei a trebuit să se schimbe prin cantita- 

tea enormă de metale pretioase care sa pus in circulațiune. Pănă a- 

tunci fusese mare lucru pentru Greci cele câteva mii de talanți, pe 

„cari i avusese Atena inainte de Resboiul Peloponesiac. Da ce puteau 

„îi acele sume, in comparaţie cu cei “180,000 de talanți, găsiţi în Ec- 

batana, afară de obiectele pretioase. Dar tesaurele din aite capitale și 

din India ? EI intrebuință toate aceste sume pentru usurarea popula-. 

tunilor ; desființă dările in natură și imprăştie pretutindinea bineta- 

cerile sale. Comorile lui erau pururea deschise pentru artişti și pentru 

oamenii invățaţi. Se-zice că a trimis lui Aristotele 800 de talanți pen- 

tru ca, sâ'și poată. continua studiile sale asupra, Istoriei Naturale. El 

ridică pretutiudinea construețiuni mărele ; in Hellada cheltui 40,000 de 

talanţi numai cu restaurarea templelor. Ei a deschis pretutindinea. căi 

nouă de comunicaţie. Alesândriile. tundate de cătră el, au remas pănă. 

in. ziua. de astăzi cele mai importante centre .de comerţ din Asia. O 

administrație energică. se ingrijia de siguranța călătorilor ; marina co-, 

mercială luă un mare avânt pe Marea Mediterană. 

Barierele care despărţiseră pănă atunci Hesăritul de Apus căzură. 

«Ca intr'o cupă de amor erau amestecate elementele tutulor națioua- 

  

tracta pe unia ca pe nişte amici şi familia sa, pe cei alți ca pe nişte 
animale sau instrumente josnice. Ci, cugetând că el'era triinis de că- 
tră Divinitate pentru a fi arbitrul tutulor şi ai uni, el reduse prin ar- 
me pe cei pe cari nui putea supune prin cuvint, amestecând ca şă 

zic aşa in cupa amiciţiei obiceiurile, moravurile, căsătoriile şi legile. 
El voi ca toți să socoată: jumea intreagă ca o patrie comună; pe cei 

buni ca pe niște cetățeni și fraţi, pe cei rei ca pe străini :. ca să nu 

se mai deosebiască recii de Harbari prin arme şi prin costum; ci 
ca să se considere tot omul de bine ca un trec, şitot reul ca un 
Barbar. (Plut. Alesandru).
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„ ităţilor : popoarele beau in comun din 'acea cupă și uitau vechiă duș- 
mănie și propria lor neputinţă.» | 

„Din tusiunea popoarelor resultă progrese in artă; ştiinţă si religiune. 
„Arta grecească câștigă forte mult din contactul cu Orientul ; poe- 

sia s'a ridicat la un mare grad de finetă și de Observaţie psihologică ; 
ea, devine mâi realistă; dar nu e impresionată de faptele mari ale is- 
toriei contimpurane. Eloqnenţa « Asiatică» strălucită şi imcarcată cu 
„ornamente incepe în acel timp. . - 

Progrese mult mai mari in ştiinţe. Alesandru era insoţit de o mul- 

time de invvăţați, cari observan, cercetau, făceau colecțiuni. El ordonase 
a, se face memorii detăiate asupra deosebitelor ţeri pe care avea să le 
cuceriască; ofițerii sei se ocupară a scrie campaniele la care au luat parte; 
un corp de geonietri fusese insărcinat cu recunoaşterile militare şi mă 
surarea drumurilor percurse. Memoriile lui Ptolemeu Lagus asupra țe- 
rilor de la Dunăre. erau foarte preiioase, ca şi scrierile lui Nearc asu- 

pra Îndiei şi termurilor mărei Erythreie. De la campaniile lui Alesan- 
„dru, Istoria. capătă un material imens, pe care se va clădi mai pe ur- 

“mă această stiință. Stiinţile esacte luară de asemine un mare sbor. As. 

tronomii din Babilona, Medicii din India, Naturaliştii si Mecanicii- din 
egipt, dădură Grecilor multe cunoștinţi. Stiintile esacte se emancipau 

și imcepeau a progresa, basându-se pe esperienţă. 

Se incepe o viaţă cu totul nouă. Iellenismul ajunge unitatea lu-" 
mei. Se formează o civilisațiune cosmopolită, aceiaşi pe malurile Ni- 

lului și ale Iaxartelui, ca şi în Grecia din Europa. Această viață nouă 

a prins rădăcini așa de puternice că, pănă în ziua de astăzi amintirea 
Marelui Alesandru se păstrează la popoarele sălbătăcite din Asia 

Centrală *), | 
  

*) Chanatul Hutelean din Hautel (format din teritoriile Vahan, 
Sangal, Dervaz şi Culeab) situat in părțile superioare ale fluviului Amu- 
Daria, este locuit de cătră 6 rasă diferită de cele alte rase ale Tura- 
nului. Șefii acestor teritorii se consideră drept. urmași a lui Iskander- 
Rumi sau Alesandru Macedoneanul. Locuitorii acestor provinții se o- 
cupă cu esploatarea aurului... Locuitorii provinţiilor Citral, Gilghit si 
iscardo, situate intre Badacşan, Cașmir şi Tibetul Mic, numiţi de cătră 
Mahomedani Kafiri (necredincioși) se consideră pe sine ca urmaşi a lui 
Alesandru Cel Mare... - - 

Locuitorii Badacşanului, cuceriți in 1822 de cătră Emirul de Con- 
duz, se considerau iarăși ca urmaşi ai lui. 

In genere, amintirile despre Alesandru Cel Mare se păstrează in
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Resultate importante pentru religiune. Din cunoaşterea și com- 

paraţiunea deosebitelor divinităţi, incepe a se naşte ideia că, în defi- 

nitiv, deosebitele religiuni onorează pe aceiași divinitate ; că deosebirile 

de nume și de atribute, erau superficiale şi numai intainplătoare. Tim- 

pul religiunilor naţionale era trecut. De acum incep încercările de a se 

forma, o singură religiune prin fusiunea deosebitelor sisteme religioase. 

Astfel «Grecia, după Alesandru, nu mai este in Grecia ; ea este 

in lumea intreagă, şi armatele romane care âu să supună această lu- 

me nu vor fi în realitate, fără să vreie şi fără să ştie, -de cât mijlo- 

cul prin care se vor propaga ideile şi civilisațiunea grecească. » 

„Ș. 4 Urmaşii lui Alesandru 

„Moartea, lui Alesandru uimi.pe toată lumea. In noaptea aceia 

nime n'a inchis ochii; toți erau plini de groază. Soldaţii se temeau de 

o revoluţie a popoarelor supuse ; Asiaticii se așteptau la o mişcare a 

soldaților. A doua zi se ținu un Consiliu ; se face mare tăcere când in- 

tră Perdiceas. Acestuia i se incredințase de cătră Alesandru inelul cu pe- 

cetea sa. Consiliul decise că pănă la nasterea copilului cu care era insăr- 

cinată Roxana, puterea să se incredințeze regenților : Perdiccas, Leonat, 

Antipater şi Crater ; dar infanteria, care nu fusese consultată, proclamă 

de rege pe Arrhideu, fiul lui Filip II din altă soție. Asttel Imperiul lui 

Alesandru era să aibă in curând, doi regi, pe Alesandru, fiul Roxanei 

si pe Arrhideu ; dar acești doi regi sunt absolut neputineioși. Unul era 

in fașă şi cel alt era in mintea copiilor. Aceasta făcu pe generalii lui 

Alesândru să aspire la moştenirea lui. Mai bine de două-zeci de ani 

au să fie lupte intre cei cari pretindeau a i lua locul; şi prin aceasta 

s'a indeplinit zisele marelui erou că: Macedonii au să i facă o cere- 

monie funebră sângeroasă, 

Perdiccas luă regența: in numele micului rege Alesandru și in- 

cepu a guverna cu multă energie : dar lăsă satrapiile in mânile gene- 

ralilor numiii mai inainte, păstrând pentru sine titlul de comandant 

suprem şi pecetea statului. Prima cestiune care s'a deshătut a fosi dacă 

se vor eontinua intreprinderile lui Alesandru ? Planurile lui erau u- 

  

iradiţiunile populare. Lui i se atribuiesc toate ruinile cetăților vechi. 

(Asia Centrală de L. Costenco, St. Petersburg, 1870).
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rieşe. Soldaţii intrun singur glas se declară in contra lor: destule o- 

boseli ; e vreme de repaos ; chiar şi generalii se grăbiau a pleca in 
provințiile lor, cu gândul de-a se proclama independenți. Dintre acez- 
tia cei mai insemnaţi erau : Seleucus, comandantul călărimei ; Cassan- 
dru, fiul lui Antipater, comandantul gardelor ; Ptolemeu, fiul lui La- 

gus, satrapul. Egiptului ; Antigon, satrapul Frigiei şi Lysinac, guverna- 
torul Traciei. ! 

Cum s'a auzit de moartea lui Alesandru, Grecia se puse in mis- 
care. Cu toate succesele marelui macedonean, Demostene remăsese cre- 
dincios politiei sale. In părerea lui, Alesandru eră, şi mai primejdios 
de cât Filip ; pentru că acuma Grecia era-amenințată de despotismul 
oriental. După moartea lui Alesandru, plecată deputați din Atena ca. 
să ridice pe toate cetăţile grecești in contra jugului macedonean. Multe: 

cetăţi luară armele; Atena ridică o armată puternică, cu toată opozi- 

ţia bogaţilor şi a lui: Fociou. Antipater fu bătut la Lamia de „cătră 

armata grecească comandată de Atenianul Leosthene. Dar, in curând, 

veniră ajutoare din Asia şi Grecii fură sdrobiţi la Crannon (322). După. 

o nouă înfrângere pe marea, descurajarea intră in sufletele :Grecilor : 

Confederaţia este sdrobită. Antipater pretinde supunere absolută, mo- 

dificarea constituţiunei și. o garnisoană macedoneană in Munychia. După 

cererea lui, oratorii populari fură dați in judecată şi condemnaţi la 

moarte. Hyperide și alţii pieriră în chinuri grozave ; Demostene, mai 

norocit, se otrăvi în templul lui Posejdon 'din insula Calauria. Numai 

energicii Etolieni 'și conservară independenţa. - 
Perdiccas aspira la puterea supremă. El luă in căsătorie pe “Cleo- 

paira, sora lui Alesandru, și avea pe lângă sine pe ințeleptul Fumene 

din Cardia, lostul secretar al regelui..Atunci Antipater, Antigon, Crater 

și Ptolemeu se uniră in contra lui Perdiccas. Enmene plecă in contră 

celor dintăi ; i bătu și ucise pe Crater: dar Perdiccas pieri in 0. es- 

pediţiune in 'contra lui Ptolemeu din Igipt. Acesta nu aspira la puterea 
supremă. Foarte intelept, el se mulțemia cu bogatul Egipt ; avea bani și, 
prin urmare, mercenari de ajuns și oprise in Alesandria corpul lui Ale- 
sandru, pe care Perdiceas '] trimisese la templul lui Ammon din deșert. 

- După moartea lui Perdiceas, regența, se incredintază lui Antipa- 

ter ; peniru că incă tot e vorba de mănţinerea' integrităţii Imperiului. 

Lui Seleucus i se dă Babilonia. Noul regent plecă in contra lui Eu- 

mene care susținea causa familiei regale., Eumene fu bătut și nevoit a 
„ 
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se inchide in o cetate din Cappadocia. Dar Antipater. moare in curând 
lăsând regent pe Polysperchon. Alegerea acestuia, e aprobată de cătră 
toţi generalii. Numai Cassandru, fiul lui Antipater, protestează. Pentru 

ca să se poată mănţinea, Polysperchon voi să atragă pe Greci in par- 

tea sa. El reintroduse democraţia in- cetățile grecești ; se uni cu Eu- 

mene in contra lui Antigon, care se declarase in contra .sa, şi chie- 

mă din Macedonia pe Olympiâda mama lui Alesandru, voind să se 

intăriască prin sprijinul moral al ei. Democraţia ateniană. 'şi inaugură 

noua, sa. domnie prin condemnarea la moarte a lui Focion ; iar Olym- 

piada compromise causa lui Polysperchon. In sfirșit această crudă bă- 

trână vedea sosit timpul ca să'și resbune asupra dușmanilor sei. Ea 

fu fără milă ; dar victimele ei au fost resbunate de cătră Cassandru. 

Acesta o ucise. Fiind că soldaţii refusau a omori pe mama lui Ale- 

sandru, rudele victimelor se insărcinară cu această misiune. O uciseră | 

„cu pietre. <Ea muri fără a scoate un strigăt, fără o lacrimă, preocu- 

pată chiar şi atunci a 'şi potrivi părul și a invăli în incretiturile rochiei 
sale corpul seu care cădea». Cei alţi membri din familia lui Alesandru 

dispărură in curând, Dar Polysperehon nu se putea ţinea mult timp 

in Grecia. EI fu bătut de: cătră -Antigon. Remânea Eumene. Fostul se- 

ceetar a lui Alesandru era un om foarte ghibaciu, Fiind-că nu era 

Macedonean, €i se purta, cu modestie. Nu aspira la puterea supremă ; 

lucra numai în numele familiei regale ; era de părere ca nime să nu se 

socoată destul de vrednic a lua. locul regelui şi hotărâse pe toți ca să 

delibereze 'naintea tronului gol a lui Alesandru. Atacat de cătră An- 

tigon, el desroltă multă energie și ghibăcie in acest resboiu, pănă ce 

tu: prins şi ucis. Cu dânsul sa stins speranța de a se menținea u- 

nitatea. | | 

Antigon şi fiul seu Demetrius remaseră atot puternici. In. 315 ei 

“aveau sub stăpânirea lor mai toată Asia, pe când Cassandru remăsese 

- numai cu Grecia şi Macedonia. Antigon avea o armală puternică și 

putea strânge mulți mercenari cu comorile Asiei, pe care le avea in 

mânile sale.. Era. inse aspru și crad. Seleucus se ridică in contra sa; 

unit cu Ptolemeu, Lysimac şi Cassandru. După mai multe negoțieri se 

incepe resboiul. Antigon ridică -o flotă puternică in contra lui Ptole- 

meu ; atrase in partea sa pe Etolieni, pentru ca să poată ținea in res- 

pect pe Cassandru ; pe când regele Traciei '] ajuta. in contra lui Ly- 

simac. Resboiul a inut patru ani și sa sfârşit prin pacea din 3Il.
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Prin această pace, Antigon remânea stăpân peste toată Asia ; Cassan- 
dru lua Macedonia ; Lysimac capata stăpânire peste 'Îracia ; iar Pto- 
lemeu se mulțemia cu Egiptul seu şi cu țerile de prin prejur. Deme- 
triu cuprinse Atena. El ar fi ambiționat a stăpâni această cetate ca 
deplina invoire a locuitorilor ei. Atena trăia pe acele vremi numai cu 
moștenirea strămoşilor sei; ea se mândria numai cu faptele lor ; mă- 
reția trecutului o, susținea in miseriile presentului. Ea profitase _mult 
de revoluțiunea economică, causată, prin espedițiunea lui Alesandru ; 
ajunsese la mare hogăţie ; arţile și industria făcuseră progrese foarte 
mari ; dar căderea morală e “deplină, Când. Demetiiu vine in Atena: 

“EI si cu părintele seu sunt zei mântuitori ; se formează două triburi 
nouă Antigonis şi Demetrias ; actele lor sunt considerate juste şi sa- 
cre. «Cei alți zei sunt departe, cântau Atenienii, ta esti de fată, te 
vedem, etc.» *). Dar Demetriu nu are timp a se zăbovi mult in seum- 
pa sa Atenă. "Părintele seu '] chiamă in Orient. El plecă in Cypru 
(306) ; sdrobi flota lui Ptolemeu ; cuprinse mai multe cetăți şi merită 
supranumele de Polorcetul (cuprinzător de cetăți). In urma acestor 
victorii, Antigon luă titlul de rege. Cei alţi "| imitară. - 

Pe când Antigon se ocupa, numai de Macedonia și Egipt, Seleu- 
cus cuprindea toată Asia de dincolo de Eufrate. Antigon și fiul seu 
sunt învinşi intr'o espediţie intreprinsă in contra, Egiptului. Demetriu 
nu poate cuprinde Rodos care se apără cu multă energie. Intors in 
tarecia, el bătu pe Cassandru la Termopyle. Un resboiu mai teribil se 
incepu din pricina lui Antigon. De şi era trecut de opt-zeci de ani, 
el nu se astâmpăra ; aspira la intreaga mostenire a lui Alesandiu, la 
monarhia universală. In 302 se făcu o coaliţiuine in contra lui, coali- 
liane in care intrau: Cassandru, I.ysimac, Ptolemeu și Seleucus. Ar- 
matele se intâlniră la Ipsus in Frigia (301): Antigon se luptă ca un 
leu ; dar căzu în luptă. Fiul seu fugi in apus. El credea că. va găsi 
un adăpost in Atena. Dar vestea infrângerei ajunsese in (irecia. Ate- 
nienii i au făcul cunoscut să nu intre in cetatea lor. În curând inse, 

  

*) Ei i dădură mai intăi, lui-şi părintelui seu Antigon, titlul de 
regi, i onorară cu numele de zei mântuitori. Decretară ca portretele 

” celor doi regi să fie brodate, pe lângă ale celor alţi zei, pe vălul Pal- 
ladei. Consacrară locul unde se pogorâse Dimitrie de pe carul seu, şi 
ridicară acolo un altar, pe care '] numiră Altarul lui Dimitrie Cate- 

„datul (care se.pogoară). (Plut. Dimitrie).
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el se impăcă cu Seleucus. Atunci fu din, nou puternic şi cuprinse din 
nou Atena. În loc de a pedepsi pe această cetate, care era slăbiciu- 
nea sa,-el convocă poporul in teatru și i ținu un descurs, prin carei 
imputa ingratitudinea, sa. După ce a domnit cât va timp in Mace- 

donia, el a fost nevoit să fugă in Asia ; a căzut in mânile lui Seleu- 

cus, cu care se, stricase din nou, şi a murit. intr'o cetate din Syria, 

unde 7] trimisese rivalul seu. Urmașii sei au domnit in Macedonia pănă 

la căderea acestei eri sub Romani. > 

Din sfărmăturile Imperiului lui Alesandru Cel Mare sau tormat 

următoarele state : - 

1. Egiptul sub dinastia Ptolemeilor. Inţeleptul Ptolemeu, fiul lui 

Lagus, adaose pe lângă Egipt Cyrenaica, Fenicia, Palestina și Coele-” 

Syria. EL căută a atrage pe Egipteni ; se intronă după usul vechilor 

regi egipteni. şi arătă mare respect pentru zeii și preuții vechiului E- 

gipt. Dar el știu a remâne Grec ; limba oficială era greacă. Alesandria, . 

nu numai că: ajunse cel mai important centru comerțial din lume, dar . 

i intrecu chiar și pe Atena prin seoalele și așezămintele sale de instruc- 

iune. Ptolemeii. intrebuințară o mare -parie din comorile lor pentru in- 

curajarea, artelor şi ştiinţilor ; şi protecțiunea lor luminată a fost cu 

atât mai folositoare pentru cultura omenirei că era cu totul neinteră- 

sată. In schimbul tutulor bunurilor de care se bucurau la curtea Pto- 

lemeilor, învățații adunaţi in Alesandria nu aveau de cât o singură 

indatorire : a produce tot ceia ce talentul, sirguința ori geniul lor li 

inspira. Cel intăiu Ptolemeu a domnit pănă la 246. Sub fiulseu, Pto- 

lemeu Filadelful, Egiptul ajunge la mâre grad de strălucire. Având 

mari mijloace, Piolemeu Evergetul construi din. nou și repară o mul- 

țime de monumente, După moartea acestuia, (221) Egiptul incepe a 

decădea. Cei de pe urmă. regi ai sei au fost numai o jucărie in mânile 

curtenilor și a Romanilor, pănă la căderea Egiptului in anul 80 a. Chr. 

2. Syria. Seleucus care era stăpân peste toată Asia, de la Eutrate 

pănă la Indus, câştigă și Syria, după bătălia de la Ipsus. Capitala fu 

mai pe urmă Antiohin. După. asasinarea lui Seleucus in 280, fiul seu 

Antioh Soter dădu o nouă impărțire acestui Imperiu intins. Sub dom- 

nia lui, Hellenismul incepu a lucra asupra popoarelor barbare și ajun- 

ge deplin stăpân al Asiei Mici. Seleucus luă măsuri pentru inflorirea 

comerțului, care se intinse pănă in India şi China ; el .fundă o mul- 

jime de cetăţi, intre care cea mai insemnată, era Seleucia, care ajunse
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un mare centru comeriial ce. punea in comunicaţie Asia de sus cu 

golful Persic și Syria. Dar urmasii lui Seleucus nu au putut mănţi- 

nea neatins un Imperiu aşa de vast. Influința morâvurilor orientale 

a. fost funestă urmaşilor vitejilor Macedoni. Imperiul se bucăţi in mai 

multe regate independente cum au fost: Pergamul, Bithynia, Pontul, 

al Galaţilor intemeiat de cătră cetele de Gali cari au ajuns pănă in 

Asia Mică cu prădăciunile lor, al Bactrianei care a ţinut pănă in 136, 

când a lost cuprins de cătră regatul Parţilor, fundat cătră anul 256, 

Puternicul braţ al Romei va supune Syria in viac. TI. 

$. 5. Căderea Greciei. 

Prin cuceririle lui Alesandru, Hellenismul ajunse stăpân _peste -0 

mare parte din lumea cunoscută de Cei Vechi. Limba şi cultura gre- 

cească infloreşte in mândrele capitale ale orientului.. Scoalele din A- 

lesandria, Pergam, Tyr, Rodos, arătau că lumea grecească era departe 

de a fi in decadență ; pe de altă parte, sângele varsat pentru cuceși- 

rea, Asiei sau în resboaiele dintre urmaşii lui Alesandru este d dova-. 

dă că Grecii 'şi păstrau chiar şi virtuțile lor militare. De sigur nu era 

un popor decăzut, poporul care și a asimilat o mare parte din Resă- 

rit ; care in acel timp producea oameni ca Platone şi Aristotele ; ca- 

re a găsit mai tărziu metoade nouă in artă și in ştiinţă, şi câre-a stră- 

lucit cu o vie strălucire, chiar după ce: şi a pierdut independenţa. Ceia 

ce căzuse in adevăr, era spiritul ingust de patriotism, alipirea cătră 

cetatea natală, gelosia intre deosebitele stătișoare greceşti. Patriotismul 

in sensul cum "] intelegea Demostene, era mort in cele mai multe ce- 

tăti greceşti. Tocmai aproape de. pierderea independenței sale, aceastii 

(«recie care a deschis căi nouă in toate direcțiunile spiritului Omenesc, 

a inteles puterea asociațiunei, unirei deosebitelor cetăți pentru un scop 

comun, fără pretențiuni de heghemonie. Meritul acestei descoperiri in 

politică, revine la două popoare care nu au jucat pănă atunci nici un 

rol in istoria grecească: Acheii şi Etolienii. 

Achaia nu avusese nici o importanță pănă atunci. La inceputul 

viacului III patru cetăți din Achaia se legară impreună in contra li- 

vanilor, cari domniseră pănă atunci ; dar noua ligă nu se putea des- 

„volta din pricina Spartei, care tot era statul cel mai insemnat din Pe. 

lopones. Aratus din Syciona, nevoit a 'şi părăsi patria sa, crâscu la
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Argos. De aici se intoarse in patrie, ucise pe tiranul Nicocles și puse 

mâna pe puterea supremă. E] rechiemă pe esilaţi şi făcu pe patria sa, 

să intre in liga Achaică. Liga fu atunci deplin organisată. O Adunare 

generală avea dreptul să declare resboiu și să incheie pace ; lega ali- 

ante ; făcea regulamentele necesare ; alegea pe magistrați ; vota impo= 

sitele şi ficsa contigentele armatei. Adunarea se alcătuia din deputaţii 

deosebitelor cetăți ; aceștia representau pe cetăţile lor. Ședinţile Adu- 

nărei se țineau primavara şi toamna. Pe lingă Adunare, mai era un 

Senat, zece Demiurgi și un Strateg. Egalitate deplină intre deosebi- 

iele_cetăţi şi unire basată pe drepturi comune *). Liga se afla in veci- 

nică dușmănie cu regii Macedoniei şi Acheii sunt cel de pe urmă po- 

por care apără independenţa .naţională in contra Romanilor. De aceia 

şi Romanii au numit pe Grecia redusă in provinție romană : Achaia, 

Aratus cuprinse. Corintul ; Megara se uni cu Liga, care ameninta să 

snpună intreg Peloponesul. Dar in timpul acesta, Agis regele Spartei, 

lucra pentru regenerarea patriei sale. El voia să desființeze oligarhia 

şi să restabiliască vechile legi a Ini Lycurg. Bogaţii, și mai ales feme- 

ile care aveau foarte mari proprietăţi, se ridicară in contra sa ; cole- 

gul seu i făcea oposițiune. Agis, isbuti a depune pe colegul seu, schim- 

bă pe Efori şi liberă pe cei inchiși pentru datorii: el voia să facă o 

nouă impăriire de pământuri și să desființeze datoriile. E] fu ucis 

(241) **). Cleomene continuă mărețele lui planuri El ucise pe Efori, a- 

fară de unul: proscrise opt-zeci membri dintre oligarhi ; împărți din 

  

*) Din timpurile trecute mulţi oamâni se incercaseră a face pe 
popoarele din Pelopones să ințeleagă că trebuie să fie unite; dar fiind 
că se conduceau mai mult de interesul lor particular de cât de liber- 
tatea comună, remâneau toi, divisate : pe când astăzi unirea s'a stabi- 
jit din norocire, flind că intre ele nu e numai alianță și amiciţie, ci şi 
aceleaşi legi, aceleaşi greutăţi, aceleaşi măsuri; aceiaşi monetă, aceiaşi 
magistrati, aceiasi senatori, aceiaşi judecători. Intr'un cuvint, afară 
numai că toate popoarele din Pelopones nu sunt inchise intre aceleași 
ziduri, toate cele. alte, fie in general, fie in fie care .cetate in particu- 
lar, sunt egale şi perfect uniforme. (Polyb. II, 7). . 

"**) Departe dea căuta să placă prin grațiile personale, el inde- 
părtă toate podoabele, toate gătelile zadarnice, care "1 puteau face mai 
frumos ; şi făcu o glorie a umbla imbracat intr'o simplă manta, şi de 
a fi, la masă, la baie, in tot chipulseu de traiu, emulul vechilor Spar- 
tani ; el zicea chiar că nu doria să fie- rege de cât pentru a intrebuinta 
puterea sa la restabilirea legilor şi a disciplinei naţionale. (Plut. Agis).
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nou pământurile ; primi intre cetățeni o mulțime de Perieci; reorgani- 

să armata după modelul armatei macedonice şi introduse vechiele re- 

gulamente pentru creşterea tinerimei.. 

Dar Cleomene avea o mulțime de dusmani, intre cari Aratus era 

cel mai inverșunat. Acesta vedea cu ochi xei inalțarea Spartei. El 
chiemă in ajutor pe Antigon Doson, regele Macedoniei. Acesta profită 

de ocasiune; veni in Grecia Centrală ; ocupă Corintul şi in 221 bă- 

tu pe Cleomene la. Sellasia. Acesta fugi în Egipt, unde muri după - 

doi ani. Oligarhia fu restabilită in Sparta. 

Etolienij 'şi păstraseră vechiele lor moravuri ; se părea. că nici nu 

erau vecini cu fraţii lor şi că nici nu ar fi de aceiași origină cu lare- 

cii. Ei trăiau isolaţi in munţii lor şi se ocupau cu păstoria şi cu pră- 

dăciunile. Impărțiţi în mai multe cantoană deosebite, ei au fost aproa- 

pe necunoscuţi, pănă in ziua când aceste cantoane s'au intrunit in o 

Ligă comună. Liga are o Adunare comună, Panetolicon, are se a- 

duna toamna. Ea discută cestiunile relative la resboiu şi pace şi ale- 

ge pe magistrați. Pe lingă această adunare, mai e.una permanentă dar 

mai puţin numeroasă. Liga are in fruntea sa un Strateg.- În ea. puteau 

intra şi cetăți care nu făceau număi de cât parte din Ligă, dar atunci. 

aceste cetăți nu aveau drepturi egale cu membrii Ligăi. Etolienii sunt. - 

foarte puternici ; ei spăimântă Grecia prin prădăciunile lor; se luptă 

cu regii macedoneni şi au pretenţia a se măsura chiar şi cu Romanii; 

dar Liga Etolică e inferioară celei Achaice atât in scop cât şi in mijloace. 

Din pricina regilor macedoneni, aceste incercări făcute de cătră 

“Greci de a se constitui in Confederaţiuni cu drepturi egale pentru toți 

nu au isbutit. In zadar, Antigon Doson plănuia o Confederaţiune (Greco- 

Macedoneană. El a murit prea de timpuriu si urmaşul seu Filip V nu 
avea nici energia nici statornicia necesară pentru asemenea planuri mă- 

rete. Nu remânea Greciei de cât să se supună poporului care avea 

menirea a guverna lumea: Regere mundum. 

Gwecia e supusă de cătră Romani In 146. 

Viacul IV in care lumea grecească supune Orientul, a lost o €- 

pocă strălucită şi pentru istoria culturei. 

I. Cu progresul ştiinţelor, aria deveni mai omenească; ne mai fi- 

ind inspirat de credinta naivă a timpurilor fanterioare, artistul se: 

puse pe studiu şi căulă â representa cu esactitate trumusețile pe ca- 

re ni le infăţișază natura. Scopas, născut în Paros, lucră la frontonul
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templului zeiței Athene din 'Tegea ; a luat parte la impodobirea . cele- 
brului templu al Dianei din Efes şi contribui foarte. mult la inăltarea 

„vestitului monument funebru, ridicat in onoarea lui Mausol de cătră 
soția: sa Artemisa. Atenianul Prazitele se insemnă mai cu samă prin 
grația şi delicateța formelor, in operile sale. El a făcut celebra statuă 
a Atroditei din Cnid, despre care un autor grec a zis următoarele : 
«Cine a dat marmurei suflet ? Cine a văzut pe pământ pe zeița Cy- 
pris ? lucrul mânilor lui Praxitele. Olimpul e lipsit de zeita din Pafos 
pentru că ea s'a pogorit la Cnid.>» Nu ani fost aşa de fericiți ca să 
ni se conserve această capod'operă ; dar avem câte-va statuie, care 

Sau inspirat din ea. Artistul a lucrat şi la monumentul lui Mausol. 
Tot din această epocă este şi Venerea din Milo, una din, cele mai 
nobile şi mai incântătoare opere din anticitate. Lysipp din. Syvciona 

este iarăși un sculptor din acea epocă. | 

După Alesandru Cel Mare se formară mai multe centre artistice, 

intre care scoala din Pergam, din Rodos și Tralles. In âceste scoli sa 

lucrat statua zeului Soarelui (Colosul din Rodos) naltă de 35 de me- 

tri, Apollon din Belvedere, grupa lui Laocoon 'și vestita Victorie din 

Samotracia, ridicată in onoarea lui. Dimitrie Poliorcetul. - 

Pictorii cei mai insemnaţi din această epocă au fost. Zeuzis, 

Parrhastos, Apelle, prietinul lui Alesandru şi cel mai mare pictor din 

anticitate, Protogene. a | 

AI. Poeţii tragici nu mai sunt in stare a produce vre o operă mai 

„de samă după Euripide; dar Comedia se mănține, transformându-se. 

Libertatea dispărând pe nesimţite, poetul comic nu mai are voie a pu- 

ne pe scenă evenimentele. contimpurane, cu atât mai puţin pe oame- 

nii politiei; in schimb insă, poetul comic incepe a studia societatea și 

caracterele, și Comedia Nouă cu Menandru (342—290) se ridică la 
aşa inălțime că a putut servi-ca model autorilor moderni. 

Istoria cade asemine din posițiunea 'maltă la care o ridicase Thu- 

eydide. Xenofon, discipul a lui Socrate, general şi barbat de stat, ni 

a lasat Hellenicile, Anabusea şi Oyropedia, lucrări însemnate prin 

stilul lor, dar fără entusiasm, fără focul sacru. 

Din contra, viacul 1V este viacul de aur al eloquenței greceșii. 

Atunci a trăit Isocrate, insemnat mai..cu samă prin scoala sa de e- 

loquenţă şi prin obicinuința de a compune discursuri pentru alţii. 0- 

pera, sa principală e Panegyricul Atenei. Iseu escelă mai ales in ge- 
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nul judiciar. Zycurg a fost mare orator şi patriot infocat;  Hyperide 

era considerat de cătră cei vechi ca cel mai. mare orator după De- 

mostene și Eschine. Despre acești de pe urmă avem de ajuns probe 

pentru ca să afirmăm că avea dreptate anticitatea. Demostene e cu 

atât mai mare, cu cât discursurile sale plecau din o convingere fermă 

şi erau oglindirea esactă a cugelărilor. sale inalte şi a infocatului seu 

patriotism. | o | 

Alesandria a fost un mare centru literar. Eruâiţii St:fan din 

Bizanţa, Aristare ; poeţii Callimac şi Apolloniu din Rodos susțineau 

gloria literilor hellenice ; pe-când Theocrit din Sicilia arata ce poate 

geniul grecesc in noua sa aplecare cătră studiul şi admirațiunea na- 

turei. Idilele lui sunţ un model. de graţie şi naivitate. 

III. «Filosofia făcu foarte mari progrese. Semînţa semănată ' de 

cătră Socrate a produs roade. Discipulul seu Platone, după ce călă- 

tori- mult, se stabili in Atena şi deschise o scoală in grădinele lui A- 

cademus ; de aice şi numele de Academie. El a scris foarte mult, in 

formă. de dialoguri. Cele rai insemnate dialoguri sunt Gorgius şi Pro- 

tagoras, in care atacă şi combate pe Sofişti ; Pedon sau despre ne- 

-murirea sufletului ; Banchetul ; Republica in care se cercetează con- 

diţiunile celui mai bun guvern ; Legile, scriere asupra 'politicei, ete. 

E] invăța că mai pre sus de om şi de lucruri este un principiu care 

cuprinde in el toate -perfectiunile -şi tare e modelul viu și eterna tot 

ce esistă: Idria. Morala lui se cuprinde in a semăna cu D-zeu prin 

dreptate, sfinenie și ințelepciune. Din punctul de vedere politic, Pla- 

tone crede că individul nu e nimică” și că statul e totul. 

„ Aristotele, născut in Stagyra, in Chaleidica (384) a urmai mai 

intăi leetiunile lui Platone ; după ce a fost invățătorul lui Alesandru, 

Sa stabilit in Atena in aleile Lyceului. Fiind că dădea lectiuni preum- 

blându-se, li sa dat numele de Peripateticieni. Operile lui tormează o 

adevătată encyelopedie a cunoştinţilor omeneşti in viacul IV. Multe 

s'au pierdut ; dintre cele remase, mai principale sunt: Morala, Politica, 

Retwricu, Po-tira, Istora Nnturală a Animulelor, ete. El nu admite 

Ideile lui Platone ; pentru el, numai ceia ce lucrează este şi numai ceia 

ce este lucrează. Natura lucrează necontenit ; ea se tidică prin un pero- 

gres continuu de la tormele inferioare la formele superioare, de la mi- 

neral la vegeial și așa mai departe pănă la D-zeu. Rațiunea este basa 

virtuții ; cele mai mari virtuți sunt amiciţia şi justiția. In politică, el
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susține că Statul e o intrunire de oameni liberi “şi egali, suveranitatea 

populară. ă 

După Aristotele, filosofia greacă se ocupă mai mult cu imorala. 
Pyronismul de la Pyrhon (384 — 288) este doctrina indoielei 

absolute. Pentru om toate sunt deo potrivă : sanatate şi boală, bo- 
gătie şi sărăcie ; a nu se tulbura de nimică, eată scopul omului. 

Aa Epicurismul, de la. Epicur (337 — 270): lumea s'a creat și e- 

„sistă numai prin combinarea atomilor ; sufletul e liber față cu desti- 

nul; omul trebuie să trăiască “conform eu natura. 

Stoicismul, intemeiat de cătră Zenon (358) care invăța in o galerie, 

stoa; de aice și numele seu. Nu e deoşebire intre corp și suflet ; 

D-zeu e sufletul lumei şi este in ea. Omul are voinţă ; are prin ur- 

mare tot da una putinţa de a scapa. de loviturile soartei şi ale oa- 

menilor. Răul și hinele ni "1 facem prin voința noastră. Toţi oamenii 

sunt egali s toţi au rațiune + toți trebuie să se ajute. 

IV. Dintre barbatii de ştiinţă din acele vremi, cei mai însemnați 

au fost Euclide: şi  Arehimede. Buculde a adunat in operile sale tot 

ce lucrase inaintașii sei in geometrii şi aritmetică. A trăit in Alesan- 

dria. Archimede s'a -născut și a invățat in Syracusa. El este insemnat 

prin “descoperirile sale in mecanică. Ştiinţa. a a păstrat pănă astăzi u- 

mele din descoperirile sale.» , | 

Din această repede ochire asupra stărei culturale a Urecilor "in: 

viacul IV, putem trage- conclusiunea că, chiar. in: momentul cucerirei 

sale de cătră_ Romani, Grecia ocupa locul de frunte intre popoarele 

lamei ; că invinşii au ajuns dascalii invingătorilor și că a avut mare 

dreplate poetul roman Horaţiu când a scris: 

-Graăecia capta. ferum victorem cepii.



APENDICE 
Ochire asupra vieței publice şi private la Greci. 

(După Ch. Normand). 

Î.. Ce insemnează un cetăţean grer. Cetăţeanul grec e o ființă 
privilegiată cum nu ne putem face ideie astăzi. Inainte de toate, ori 

_care i ar fi averea, chiar dacă ar fi nevoit să se hrăniască cu uncap 
de sardea, el poate fi numit un aristocrat; pentru că făcea parte din 
o clasă de oameni foarte inchisă, cu o mulţime de privilegii şi prero- 
gative : clasă in care intră cineva prin moştenire, afară de rari es- 
ceptiuni, El e membru al Helladei prin comunitatea de limbă şi deo- 
rigină ; dar datoriile lui cătră Hellada sunt aşa de vagi că le poate ne- 

“glige fără uici o părere de rău. In realitate, el e născut, lucrează si 
moare numai. pentru -cetatea in care au fost născuţi, au lucrat şi au 
murit părinţii sei. Aice sunt zeii lui şi mormintele strămoşilor sei ; aice 
luminează vatra lângă care au șezut cei cari Pau. preces, și unde vor 
şedea cei destinati a "1 inlocui. In lăuntrul cetății, numai cetățanul lu 
crează şi votează in Agora, judecă in "Tribunale, se luptă la armată 
sau pe flotă, asistă la serbătorile religioase sau la ospețele publice : 
toate zilele lui se petrec cu indeplinirea acestor datorii pe care 

„Statul cere să le indepliniască cu o rigoare fâră milă ; dar ori cât de. 
grele ar îi datoriile la care e supus, el nu se plânge; el știe că sunt 

„un fel de plată pentru rangul și dignitatea sa : şi, când a venit sara: 
când stors de obosală, se intoarce la umila lui locuinţă ; el tot are 
destulă putere a se uita cu un fel de despreţ şi milă la Mletecii groși 
și grași cari s'au inbogățit prin comerţ. - 

2. Agora. Agora a fost la inceput piata şi a ajuns, mai peu- 
mă, în cele mai multe cetăți greceşti, locul unde se aduna poporul 
pentru a delibera si a vota legile. Dar nu trebuie să ne o inchipuim 
ca pe pielile noastre de astăzi. La Atena, de esemplu, erau aleie mă- 
rețe de platani și de plopi, plăntați de cătră Cimone. 'Tot aice ea pa- 
latul Senatului şi unele Tribunale şi temple. Negutitorii, împărţiţi in 
mai multe despărtituri după natura mărfei lor, erau, cum e şi astăzi 
în unele orase, instalați in aer liber sau in niște baratce, alcătuite din 
patru pari şi o pânză. Ceia ce nu -se găsește pe la, noi, erau banche-
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vii şi zarafii, instalaţi in Agora, inaintea comptoarelor, așteptând muş- 
teriii. Priveliște animată pănă la amiază ; dar nu era deşartă şi in a 
doua parte a zilei, şi cei fără treabă din Atena petreceau aice toată . 
ziua ; bărbieriile erau locurile lor de intâlnire, cum e și astăzi in ţe- 
rile de ia sud. - 

3. Pnyx. Agora a remas in tot-d'a-una inima cetăţii. Dar fiind 
că era prea mare ingrămădială, n'a mai fost chip a se ținea Adună- 
rile poporului. Atunci aceste au fost transportate intr'un local special, 
Pnyx. | 

_ Ședinţile Adunărei incepeau foarte dimineață, măsură necesară in 
terile calde. Cel care intârzia pierdea dreptul la indemnitate. «Haideţi 
la Adunare, cetăţeni, zice Corul in Adunarea femeilor lui Aristotane ; 
“Vhesmotetul a zis că cei cari vor ajunge in zori de ziuă, plini de eolb, 
cu ochii plini de somn, fără să fi mâncat altă ceva de cât mușdeiu 
cu usturoiu, numai aceia au să capete trei oboli. » O funie roșie in- 
tinsă in jurul incintei, impedică de a intra pe cei cari nu erau cetă- 
teni. Arcași Sciţi țineau loc de sergeaţi şi erau insărcinați cu poliția 
Adunărei. Intăi se.sacrifieau nişte purcei ; crainicul spunea rugăciunea 
şi cetia proiectul de lege. Dacă era să fie discutiune, el pronunţa for- 
mula sacramentală:: Cine vrea să vorbiască ? Cetățanul care cerea cu- 
vântul se suia, la tribună după ce și a pus pe cap o cunună, in genere de 
frunze verzi de maslin. Se vota prin ridicarea mânilor. Nu se vota 
altfel de cât numai in unele casuri determinate, d. e. pentru Ostracism. 

4.  Esereiţiul Magistraturilor» publice. Eată cum se făcea trage- 
rea la sorți a funcţionarilor şi a magistratilor. Phesmotetii aveau ina- 
intea lor.două vase, unul cu bobi albi și colorați, cel alt cu numele 
Candidaţilor. Numele care iesia o dată cu un bob alb era ales. 

Ă In tribunalul Heliastilor un ornic de apă, clepsyâra, măsura timpul 
pledoariilor ; judecătorul care era pentru condamnare trăgea cu un- 
shia o linie orizontală pe o tăbliță unsă cu ceară. , 

In Atena nu era nici ministeriu public, nici avocați. Cetătenii 
se acusau unul pe altul şi se apărau singuri ; cei cari. nu 'și puteau 
alcătui discursurile, puneau pe retorii vestiți ca. să li facă. Pintre a- 
ceştia au fost Isocrate și Lysias. Lucru şi mai curios: se intâmpla 
câte o odată că acelas retor era rugal să alcătuiască amindouă dis- 
cursurile, - 

5. Serviciul militar. Ținea in Atena de la 18 la 60 deani; 
dar de ordinar se chiemau numai cele intăi clase. E 

„ Upleţii erau partea 'cea mai insemnată din ori-ce armată gre- 
cească : ei alcătuiau infanteria grea şi ei decideau victoria. La in- 
ceput purtau o platoşă de bronz, o lance scurtă, o sabie și scut ; mai 
pe urmă in loc de platoşă puneau un mintean de piele sau de in, cu 
plăci metalice pe el. . 

Falanga. Se alcătuia din un corp de soldaţi, strânşi unii lângă 
alții, intoemiți in şese-spre-zece șiruri, coperiţi cu armăture puternice 
defensive, având 0 sabie scurtă, un scut mic rotund căptuşit cu ara- 
ină, și sarissa, suliță lungă de cinci metri și jumătate, ținută cu a- 

4
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mândouă mânile, care cu ascuţișul seu apăra pe soldatul din rândul 
intăiu, la o distanţă de cinci metri, aşa, că soldatul din rândul al doi- 
lea 'şi avea sulița la patru metri inaintea falangistului din nainte, cel 
din rândul al treilea la trei, şi asa mai departe pănă Ja soldatul din 
rândul al cincilea, a căruia, lance tot trecea cu un metru frontul fa- 
langei. Cei alți susțineau atacul celor dintăi cinci rânduri, şi răzimau 
sarissele lor de umerile celor cari li veniau inainte, aşa că formau de 
asupra falangei ca un zid de sulițe care opria o parte din sâgeţile a-. 
runcaie asupra ei. Semâna dar intocmai. cu o fiară monstruoasă și cu 
ţepi de fier, cum i zice Plutare: pe un loc drept, nimic nu i putea 
resiste. (V. Duruy. Histoire des Grecs, UI, 151). 

Peltastii formau infanteria uşoară şi se numiau astlel de la pel- 
ta, scui de lemn sau de lozie acoperit cu piele. 

Mai erau trupe uşoare şi călării cari se luptau la aripele armatei. 
6. Familia. Familia era la Greci o asociaţiune şi religioasă şi 

naturală. Căsătoria avea de scop a perpetua focariul şi sacrificiile ofe- 
rite umbrelor strămoşilor. De aceia cei neinsuraţi nu erau bine văzuți 
in Grecia vechie; unele cetăți chiar, mai severe sau mai drepte, aveau 
pentru ei pedepse speciale. Căsătoria se contracta, de ordinar intre ce- 
tățeni şi cetățene din acelaş oraş. Era precesă de logodnă, şi celebra- 
rea, căsătoriei se cuprindea in trei acte principale: intăi inaintea vetrei 
părintelui, pe urmă trecerea de la vatra părintelui la a soțului, şi in 
fine inaintea vetrei soțului. Acest act de pe urmă era cel mai drăgă- 
laș ; mama logodoicului primia pe fată, inaintea uşei incununată cu 
flori, in sunetul flautului şi in cântecele de hymeneu. A doua zi şi in 
zilele următoare, rudele și prietinii aveau dreptul a aduce daruri de 
nuntă, 

Intr'o operă a lui Xenofon, intitulat Despre Economie, este un 
dialog foarte afectuos intre un insurăţel şi soţia sa. Ischomachos, noul 
sot, om plin de rațiune şi de indulgență, invață cu blândeță pe soția 

. «Trebuie, nevastă, “i zice el, ca să cunoaştem funcțiunile cu care 
ne a însărcinat divinitatea pe fie care dintre noi, pentru ca să ne 
silim a le indeplini cât se va putea mai bine, fie care dintre noi. 
Legea intăreşte această intențţiune de sus unind pe barbat cu fe- 
meia sa. Dacă divinitatea i insoțeşte in vederea copiilor, legea "i inso- 
țeşte in vederea gospodăriei : tot.ea consideră ca onest tot ceia ce re- 
sultă din facultăţile acordate de cătră cer atât unuia cât şi celui alt. 
E, in adevăr mai cinstit lucru pentru o femeie a remânea in interio- 
rul casei de cât a tot umbla pe drumuri, și e mai ruşinos pentru un 
barbat a sta in casă de cât a căuta de trebile de pe afară. Dacă prin 
urmare unul lucrează in contra scopurilor divine, această desordine 
nu scapă din vederea zeilor, şi e pedepsit acel care şi a negles pro 
priele sale datorii, precum şi cel care face trebi femeiești». 

Dar nu toate femeile grece erau aşa. In cetăţile dorice, mai ales 
la Sparta, femeile se bucurau de -mare libertate. Șapoi femeile săraci- | 
lor trăiau cum trăiesc şi astăzi, dedate cu corpul şi cu sufletul la grija 
gospodăriei.



242 

- 7.  Educaţiunea. Cum se năștea copilul, "1 scaldau şi '] infășiau 
in scutice, inse la Sparta. nu. Pănă in ziua a cincea, părintele avea 
drept a primi pe copil. sau a'l lepăda: această soartă o aveau mai cu 
samă tetele. Dacă copilul era primit, se făcea o ceremonie solemnă 
inaintea altarului familiei ; nutricea purta pe noul născut în jurul ve- 
trei alergând : rudele veniău in urmă. Atunci se.da o masă; 0 cunu- 
nă de maslin, de a supra uşei, anunța naşterea unui hăiei; cordele. 
de lână vestiau că s'a născut o fată. In ziuaa zecea, se punea nume 

copilului. In genere, in familiile bogate, se lua o nutrice lacedemonă 

pentru alăptarea copilului. Pănă la şese ani băietul stătea in gyneceu : 

pe urmă pornia la scoală. Aristofane în Nour/i, ni dă un tablou des- 

pre vechia educaţiune ateniană ; vorbeste Cel Drept : «Voiu spune 

care: era educațiunea cea vechie, pe vremea când invătam pe toți să 

fie drepți şi când modestia era in mare cinste. Mai intăi nu-era per- 

mis copilului-să i se audă gura. Pe uliţă, când se duceau la scoala 

de musică, toţi adolescenţii din aceiaşi suburbie mergeau alături in 

bună rânduială chiar- pe ninsoarea cea mai mare. În scoală, invățau a 

cânta : «teribila Pallas care distruge cetăţile» sau <un sgomot resună 

in departare» in tonul grav al vechei armonii. Când "şi permitea unui 

vre o glumă, sau cânta cu.note mai dulci, era ca un dușman al Mu- 

- selor, si '] săturau de bătaie». | , 
Seoalele, cel puţin in Atena, nu erau oficiale și invăţămîntul era 

liber. Copiii invățau lectura, scrierea, calculul, musica şi gymnastica ; 

la scris se serviau cu tablete unse cu ciară, pe care se trăgeau lite- 

rile cu un styl de metal sau de fildeș. Un fel de hârtie, fabricată din 

papyrus, se intrebuința de asemine pe timpul iui Herodote ; in fine se 

seriia pe piei. Dar aceste au inceput a fi preparate cum se cade nu- 

mai de prin viacul al doilea A. Chr. sub Eumene II, regele Perga- 

mului : de aceia sau şi numit pergament. Musica juca un rol foarte 

insemnat in invățămintul public, ca și in viața publică a Grecilor, pen- 

tru că era in toate serbătorile şitin toate solemnităţile. Cât despre 

gymnastică, cultul Grecilor pentru frumuseța fisică și pentru desvolta- 

rea armonică a formelor esplică in de ajuns importanța ce dădeau ei 

acestei părți din educaţiune, atât de neglesă astăzi. Erau de ordinar 

două feliuri de stabilimeute in care se invăța gymnastica: palestrele 

care erau stabilimente private, ţinute de cătră atleți cunoscuți ; gym- 

nasiile care erau publice şi in care intrau numai băieţii mai mari: Îy- 

ceul, Cunoseryele, Academoa erau cele mai renumite gymnasii din Atena. 

Atena nu supraveghia educaţiunea copiilor cu atâta grijă ca 

Sparta, dar ici nu "i lăsa in voia lor când ajungeau mai mari. Tână- 

rul Atenian, ajuns la vrâsta fericită de opt-spre-zece -ani, nu era de 

odată liber ; mai avea de invățai și de suferit mult. El devenia feb, 

şi in timp de zece ani primia o educațiune militară. Această Efebie 

a avut o influință reală asupra desvoltărei fisice şi intelectuale a rasei 

greceşti. i . , 

8. Selavii. Fără sclavi, societatea antică, cel pulin cum era 0r- 

sanisată in Grecia, ar fi fost imposibilă. Mulţemită serviciilor puţin cos-
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tisitoare făcute de sclavi, cetăţenii, chiar şi cei mai săraci, 'şi puteau 
petrece ziua in Agora sau pe seaunele de. marmură ale Heliei. Se in- 
tâmpla negreșit cu sclavii greci ceia ce se intâmplă ca copiii indieni 
și anamiţi cari furnică fără a face vre o mare treabă prin casele par- 
ticulare in resărit ; pentru că vedem familii ateniene care se plâng că 
nu li dă mâna a intreţinea mai mult de şepte sclavi. Erau in Grecia, 
cum au fost in tot-d'a-una in Orient, piete de sclavi, care se alimen- 
tau prin resboaie sau prin răpirile piraţilor. Cetăţenii oraşelor greceşti 
erau espuși, prin urmare, in tot momentul a 'și pierde, și ei, libertatea; 
această considerațiune influenta poate asupra chipului cum şi tractau 
pe servitori. La Atena sclavii nu prea aveau cuvânt a se plânge de 
soarta. lor. Stăpânul nu avea voie a i omori și, la nevoie, ei aveau 
dreptul a cere ca să lie vânduți. E greu a se evalua numărul sclavi- 
lor din Grecia in o epocă determinată, dar ni putem face o idee după. 
Atena, care in 309 A. Chr. avea 400,000 de sclavi pentru 21,000 ce- 
tățeni şi 20,000 meteci. . 

9. Casele particulare. Nu prea cunoaştem forma și impărțirea 
caselor particulare in (Grecia ; dar ştim că erau în genere mici, urite 
și rău zidite. Grecii, cari se ingrijiau aşa de mult de monumentele pu- - 
blice, neglijiau locuințile lor private. Camerile principale erau reser- 
vale pentru femei și erau așezate in genere din. dos. În timpurile pri- 
mitive, păreţii erau văruiţi: Alcibiade i a zugrăvit cel intăiu ; şi acest 
obiceiu s'a lăţit așa de repede că o casă fără picturi era considerată 
ca miserabilă. De lă epoca macedonică in coace, a fost mai mult lues 
şi cheltuială în decorația apartamentelor private. | 

Mobilierul se potrivia cu modestia casei ; el se alcătuia mai ales 
din scaune, paturi și mese. Cele mai insemnate scaune eran'acele fără 
spetează, acele care se strâng, pe care le purta sclavul în urma stă- 
pânului ; scaune ca ale noastre ; fotoliul sau tronul, de lemn in :ca- 
sele particulare, de marmură in edificiile publice, teatre, tribunale şi 
altele. Ca să nu se simtă receala de pe marmură se aşterueau perine 
bogate. Paturile, saltelele, oghialurile, perinele, nu se deosebiau mult 
de ale noastre. Mesele, rotunde, patrate sau ovale, erău mai joase de 
cât ale noastre, din pricina obiceiului ce aveau Grecii de a ceti, a 
scrie sau a mânca pe jumătate culcați. Grecii cunoşteau casetele pen- 
tru juvaieruri şi pentru parfumuri şi cuterile pentru strâns hainele. 

Vasele lor de lut ni dau o ideie de gustul ales şi eleganta ce in- 
trebuințau ei chiar şi in cele mai mici detalii a vieţii de toate zilele. 
Nenumăratele forme ce dădeau ei acestor vase ni arată bogăția. ima- ginațiunei lor. In vasele in care se păstra vinul putea incăpea un Om ; 
apoi veniau umforele, cu două torți şi de capacitate diferită ; craterele 
in care amestecau vinul cu apă după obicciul celor vechi : lecytele sau 
vasele pentru unt de lemn ;-0 mulțime de cupe de băut. Obiectele im- 
pletite erau de asemine foarte numeroase și plăcute la vedere. Doam- 
nele ateniene aveau un paneraș de lucru (Kalathos), impletit-eu multă 
artă. Alte panerașe, rotunde sau ovale. se purtau pe cap. La serbăto- 
rile  Athenei şi a lui. Dionysos fetele celor mai de frunte cetăţeni din
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Atena mergeau in procesiune purtând pe cap panerele in care erau 
plăcintele sfințite şi tămâie ; de aceia se şi numesc ele Canefore sau 
purtătoare de panere. Candelabrele erau de asemine de formă foarte 
variată și foarie artistică ; dar, de sigur, iluminatul era foarte defec- 
tuos. La inceput se serviau eu torii făcute din brad sau viță de vie; 
mai pe urmă, in timpul resboaielor medice, s'a introdus lampa cu o- 
loiu, foarte primitivă atunci, având două găuri, una pentru oloiu şi 
ceia altă pentru fitil. - | 

| 10. Imbrăcămintea. Imbrăcămintea la Greci era simplă, naturală 
și elegantă. Ea se alcătuia, in geners, pentru barbaţi ca şi pentru fe- 
mei: 1 din o haină pe-de desupt; de lână, chiton, o bucată de stotă 
în patru colțuri pe care o potrivia. fie care. după fantasia și gustul seu. 
Dorienii puitau chiton lung ; lonienii 7] purtau scurt. In timpul Res- 
boiului Peloponesiac, elegantii din Atena se imbracau după moda do= 
rică, fie ca protestare, fie numai pentru a nu se imbraca ca toată lu- 
mea ; 2% din o haină pe deasupra, imation sau manta, care se arun- 
ca pe umăr de la stânga spre dreapta. In fine mai era chlamyda, 
manta de resboiu sau de călătorie. Stofele din care se făceau hainele 
variau după anotimp : lâna iarna, inul toarte fin, asemine muselinului 
nostru, bumbacul, matasa, colorile deschise, galben, purpuriu, verde, 
masliniu, ete. Purtau pălărie numai la țară sau in călătorie ; mănuşile, 
cunoscute in Persia, nu se intrebuințau in Grecia ; “cât despre incăl- 
tăminte, Grecii umblau mai mult cu picioarele goale sau 'şi scoteau 
sandalele când intrau acasă. Femeile Ateniene cunoșteau umbrela și 
evantaliul ; iar barbaţii nu ieşiau fără baston. - | 

11. Mesele. tirecii din epoca istorică aveau obiceiu :a mânca de 
trei ori pe zi: două gustări, una dimineaţă şi una-la amiază : un prânz, 
mâncarea principală, când înopta.. Era mare lucru masa“ rare ori mân- 
cau singuri ; poltiau pe amici şi cunoscuţi ; se desfătau in convorbiri 
variate și interesante. Banchetul lui Platone, la poetul tragic Agathon, 
e cel mai bun model de citat in ceia ce priveşte inteligența, delica- 
teța și gustul vechilor Atenieni la un ospăț. Câte o dată, cum vedem 
in. Banchetul lui Xenofon, se introduceau in sală comedianți, cari-mai 
imveseliau spiritele obosite de conversațiuni prea lungi şi prea. serioase. 
tarecii mâncau, resturnaţi pe paturi, modă venită din Orient pe care 
o adoptaseră chiar și asprii Spartani; femeile şi copiii mâncau șezând 
şi nu aveau voie a lua parte la mesele la care erau poftiți străinii. 
Purculița era necunosculă ; nu prea se serviau cu cutit, pentru că căr- 
nurile erau: tăiete de mai inainte. Lingura se intrebuinta pentru buca- 
tele licide. In colo, Grecii mâncau cu mâna. In loc de şervete pe care 
le an imprumutat tocmai târziu de la Romani, se serviau cu miez de 
pâne sau cu un aluat făcut a nume. | | 

Nu prea cunoaștem esact un ospăț grecesc. Se pare că se im- 
părția in două: partea inhtăia 'se alcătuia din mezeluri, cărnuri, peşte, 
legume, feliuri de bucate : pentru a doua se parfumau şi'se incunu- 
nau cu flori: atunci se ridicau mesele, şi se servia pe alte mese cele 
alte bucate. 

/
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Grecii cunoşteau multe mâncări. Eată cele mai principale. Dintre 
cereale, se căuia mai cu samă făina de orz şi de grâu ; făceau pâne, . 
plăcinte și o zamă groasă. Acest fel de bucate era cel mai intrebuin- 
tat între săraci. Dintre legume, Grecii mâncau bobul, fasolile, dar mai 
cu samă mazerea, și lintea, altă pasiune “a poporului Atenian. Atenie- 
nii erau de asemine «mari mâncători de frunze,» salată. Mâncau multe 
fructe. Persicile și alămâiele li au fost cunoscute numai după espedi- 
țiunea lui Alesandru. 

Cat despre cărnuri, noi găsim in Homer carnea de vacă şi eroii 
din liada mănâncă niște porțiuni colosale ; dar de pe timpul Odysegi 
chiar, carnea de porc e preferată. Carnea de oaie și de capră era mai 
puțin întrebuințată. Mâncau multe paseri, și foarte mulţi peşti ; dar cei 
saraci aveau mare slăbiciune pentru sardele. Mâncau mult lapte şi brânză. 

12. Moartea şi ceremonia funebră. Cum murea cineva, i se in- 
chideau ochii ; i puneau în gură un obol ca să plătiască lui Charon, 
bătrânul vislaş de pe Styx, şi se infăşura corpul in o pânză albă. La 
inceput, în Atena, inmormântarea se făcea cu mare - simplicitate. Se 
ingropa cadavrul, se semăna grâu pe mormânt; pe urmă se da o 
masă la care se lăudau virtuțile mortului. Era oprit a se ascunde a- 
devărul. Se cunoaşte că suntem in epoca primitivă. Mai târziu, cere- 
moniile funebre au ajuns mai lungi și mai luxoase. In fruntea con- 
voiului mergeau plângătoarele tocmite, care plângeau. in. realitate, și 
cântăreții din flaut cari cântau bucăţi potrivite cu imprejurarea ; apoi 
barbaţii, cu capul ras și imbrăcaţi in negru sau cenușiu; pe urmă 
corpul dus de cătră rudele și prietinii mortului. i 

De ordinar mortii erau ingropați la porţile cetăților, de a lungul 
drumurilor. Cât despre ardere, ea esista din cea mai indepărtată anticitate. 
Achille in Ili*da arde corpul prietinului seu Patroclu şi i strânge ce- 
nuşa intro urnă de aur. Dar arderea nu s'a intrebuințat in genere și 
rudele au avut in tot d'a una dreptul să. facă cum voiau. Cât despre 
orațiunile funebre, ele nu erau obicinuite de cât numai in ceremoniile 
funebre publice. a 

II. 

Museum din Alesandria. 

Museum din Alesandria a fost inceput de cătră Ptolemeu Soter 
şi continuat de cătră Ptolemeu Filadelful, fiul seu. Era situat in Bru- 
chion, partea aristocratică din cetate, aproape de palatul regelui. Zi- 
dit de marmură, era incunjurat de o piaţă in care se preumblau ce- 
tățenii stând de vorbă. In salele lui sculptate se afla biblioteca Fila- 
delfiană cu o mulţime de statuie şi de tablouri. Mai târziu, fiind că 
nu era loc de ajuns pentru toate volumele, s'a intemeiat altă biblio- 
tecă in templul lui Serapis, in despărțirea de alăturea. Erau poate peste 
trei sute de mii de volume in această bibliotecă, care se numia fiica



„celei din Museum. Prin urmare, erau aproape şepte sute de mii de 
volume in aceste două colecţiuni regale. 

Alesandria nu era numai capitala Egiptului, ea era Metropola in- 
telectuală a lumei. S'a zis cu drept cuvâni că geniul Resăritului se 
intălnise aice cu geniul Apusului, și acest Paris al vechimei ajunse un 
focar de chieltueli, de lucs şi de scepticism. În farmecul vieţii sale so- 
ciale, până și Jidovii 'şi uitară patria lor. Ei părăsiră limba părinţilor 
lor şi adoptară pe cea greacă. | 

Intemeind Museum, Ptolemeu Soter. şi Ptolemeu Filadeltul aveau 
in vedere trei lucruri : 1). A conserva cunoștinţile dobândite ; 2). A 
le spori; 3). A le respândi. | i _ 

-1). Pentru a conserva cunoștințile dobândite, sa dat ordin pri- 
- mului bibliotecar a cumpara fără deosebire toate cărțile care esistau. 

Era, in Museum un numer foarte mare de copisti insărcinați a repro- 
duce corect operele de care nu voiau .să se despartă proprietarii lor. 
Ori ce carte intra in Egipt trebuia să fie dusă numai de cât la Mu- 
seum. Se scotea o copie corectă care se da proprietarului cărții şi 0- 
riginalui se pastra. 1 se da şi o indemnitate pecuniară. Se zice că Pio- 
lemeu Evergetul, isbutind ca să i se trimită de la Atena operile lui 
Sofocle, Euripide şi Eschyle. a dat proprietarului manuscriptelor ori- 
ginale, aproape de optzeci de mii de lei şi copii frumoase. La intoar- 
cerea din espediţia sa in Syria, ela adus în triumi din Ecbatana şi 
din Susa toate monumentele egiptene, pe care le luaseră din Egipt 
Cambise şi cei alţi cuceritori ai Asiei. Aceste obiecte a fost puse la 
locul lor sau consacrate pentru impodobirea Museului. Când, in loc de 
a fi copiate, operile erau traduse, se plăteau sume fabuloase, cum s'a. 

„întâmplat pentru versiunea Septantei, care a fost făcută prin ordinul 
- lui Ptolemeu Filadeiful. Ie - 

2). Pentru 'a spori cunoştințile, una din principalele indatoriri 
ale Museului era de a servi drept asil la un oare care număr de bar- 
baţi cari se consacrau studiului și erau nutriţi și găzduiti pe cheltuieala 
regelui. Une ori, venia el insuşi de se puneala masă cu ei. Ni sau 
pastrat mai multe anecdote in această privire.: In organisarea primi- 
tivă, aceşti barbaţi erau impărțiţi in patru facultăţi: frumoasele litere, 
matematici, astronomie, medicină. Ramurile de ştiinţă care făceau parte 
din aceste patru trunchiuri se alipiau la ele. Un personagiu important 
avea, privigherea asupra Institutului şi grija de el. 'Demetriu din Fale- 
ria, omul cel mai invațat poate de pe timpul seu şi care fusese mai 
mulţi ani guvernator al Atenei, fu cel intăiu in această funcţiune. Sub 
el, era bibliotecarul, de multe ori un barbat al căruia nume avea să 
treacă la posteritate, cum a fost Erathostene şi Apolloniu din Rodos. 

! Pe lingă Museum, era -o grădină. botanică şi zoologică. Această 
grădină, după cum ni arată numele ei, servia a uşura studiul plante- 

lor şi al animalelor. Mai era un observatoriu inzestrat cu sfere armi- 

lare, globuri, solstițiuri, cercuri equatoriale, linii parallactice, in fine 

cu toate instrumentele întrebuințate pe atuncea, divisiunile fiind in gra- 

de și in seșimi. Pe podeaua acestui observator era tras un meridian... 

i
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Filadelful; care cătră sfârșitul carierei sale, şe temea de moarte, 'și 
consacră o parte din timp pentru aflarea unui elixir de viață lungă. 
Pentru aceasta s'a instalat in Museum şi un laborator de chimie. Cu 
toate prejudiţiile epocei, și mai ales cu prejudiţiile egiptene, s'a adaos 
pe lingă. departamentul medicinei o sală pentru disectiuni anatomice, 
disecțiuni făcute nu numai pe cadavre, ci si pe vii, adică pe condemnați. 

3). Pentru respândirea cunoştinților, la Museum se instruia po- 
porul, in toate ramurile ştiinţei şi a literaturei, prin lecturi şi conferinţi. 
Un numer mare de studenţi din toate ţerile alergau cătră acest cen- 
tru intelectual. Se zice că erau mai bine de patru-spre-zece mii. Mulți 
din părinții ilustri ai Bisericei, Climent din Alesandria, Origen, Atanasie 

"au ieșit din această seoală. j 
(J. W, Draper, Les Conflits de la Science et de la Religion, 13). 

)



Ss 

AUTORII CITAŢI 

Arrian. 

Discipul a lui Epictet,a compus 
un Manual câre cuprindea doctri- 
nele morale a invățătorului seu 
şi Disertaţiunile, lecțiunile şi con- 
versajiunile acestuia. 

Dar e și unul din cei mai in- 
semnaţi scriitori ai - vechimei. A 
scris. Istoria Yspediţiunei ui A- 
lesandru in şepte cărți. 
sunt o continuare la acea operă. 
A mai scris pere de filosofie, is- 
'torie şi geogratie, din care ni au 
remas numai fragmente. 

El era un barbat de' stat, un 
general distins. Născut in Nico- 
media din Bithynia, in cei intăi 
ani ai viac. I-le d. Chr., el a ser- 
vit sub Adrian şi a ajuns guver- 
nator al Cappadociei, 
lost favorit al Antoninilor, 

Aristofane. 

Nu se ştie anul naşterei şi- al 
mortii sale ; se ştie numai că in 
421 -cănd a representat prima sa 
comedie, el nu avea vrâsta de 30 
-de ani. Ultima sa piesă, Plutus, 
sa dat in 390. 

Se crede că familia sa e orig=- 
nară din Rodos. 

E dușman neimpacat al tutulor 
înoirilor, bune ori rele, in politică, 

Indicele 

in 134. A 

morală şi literatură. Nici un poet 
satirie nu-l'a intrecut, vre-odaţă. 
Comediile lui sunt foarte impor- 
tante pentru istorie. Nu 7] puteni 
crede tot d'a una, pentru că era 

om de partit, dar cu el trăim în 
Atena din viacul' V-le. 

Din. cinci-zeci şi patru de Co- 
„medii alcătuite de el, avem numai 
"“unspre-zece ; satire politice: A- 
charnanii. Călarii, Pacea, Inysis- 
trata; filosofice: Nourii, Viespele, 
Adunarea Femeilor, Phitus ; lite- 
rare : Serbătorile Demetrei, Broaş- 
tele. Mai este incă” Comedia inti- 
tulată Paserile. 

E partisan al păcei cu ori ce 
preţ ; dușman al demagogilor șia 
lui Sborate. 

Aristotel. 

Născut în 384 la Stagyra pe gol- 
ful Strymonie. Studia in Atena la 

"! scoala lui Platone. A fost invăţă- 
«torul lui Alesandru Cel Mare lu- 
tre multele sale opere insemnăm : 
Politica, Pisica, Metajisica şi Or- 

"ganon. A scris asupra Retoricei şi 
Pocticei.. 

Demostene. 

Născut in 385 in Attica. Pe lăn- 
gă Filipice, Olyntiace, Pentru Cu-  
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nu ă Și alte discursuri politice, ni 
au mai remas de la el o mulţime 
de pledoarii. 

El întrebuința mult arma te- 
ribilă a ironiei ; in multe pării el i 
ajunge pănă la sublim. 

«Se zice că Eschine, la Rodos, 

tind cele două discursuri - Pentru 
Cunună. Când a sfirşit de cetit pe 
al seu au isbucnit aplause entu- 
siaste. Și fiind că se mirau cum 
de n'a invins el cu o astle] de ca- 
po-d'operă: « Aşteptaţi» zise el ; şi 
ceti discursul lui Demostene. A- 
plause si mai mari incepură. A- 
tunci Eschine zise : «Şi: incă cear 
fi dacă aţi fi auzit pe. monstrul 
insuşși ?> 

Esehine. _ - 

Născut in Attica in 393, A fost 
intăiu atlet apoi comedian, pe ur- 
mă secretar al unui magistrat. La 
vrista de patru-zeci de ani a in- 

ajuns. unul din fruntașii Atenei. 
Frumos la statură, cu voace so- 
noră, şi „armonioasă ; ascultase pe 
Platone și pe Isocrate. Dusman de - 
moarte a lui Demostene. Discursul 
seu in contra lui Zimare, amicul 
acestuia, era de o violență estremă. 
EI acusă pe Clesifon, care propu- 
sese a se da lui Demostene o cu- 
nună de aur pentru serviciile sale. 
Fiind “că a pierdut acest proces 
Pentru Cunună, el sa retras la 
Efes apoi la Rodos unde: a des- 
chis o scoală de -eloquenţă. El muri 
la Samos in 314. Cei vechi nu- 
miau Cele Trei Graţii pe cele trei 
discursuri, ce ni au remas dela el. 

Eschyle. 

Născut in 225 la Eleusis. Fraţii 
sei au fost vestiți in Resboaiele 

  

  

Medice.: El insuşi a luat parte in 
aceste resboaie. Cătră 460 el s'a 
retras in Sicilia. Aice alcătui mai 

! multe tragedii. A murit in vrâstă 
de 69 de ani la Gela. Atenienii au 
decis ca. tragediile lui să iea parte 

i + la concurs si după. moartea sa. 
a inceput cursul de eloquență ce- A alcătuit mai bine de 70 de 

tragedii. Dintre care ni au remas 
numai șepte-: Prometeu inlănțuit, 
Perșii. Cei Șepte contra Tebei, 0- 
reștia sau trilogia: Agamemnon, 
„Choeforele şi Bumenidele «dramă 
"gigantică prin măreția concepțiu- 
nei, prin vigoarea tonului unit cu 
naivitatea si cu grația» Suphi- 
cantele. - 

Actiunea e. foarte simplă ; dar 
poezia e sublimă. Atenienii Pau. 
considerat ca cel mai mare. poet 
dramatic a ler. 

Turip:de. 

Născut in 480 in Salamina toc- 
PE Pie i in zi A xrecii câştigau ceput a se ocupa cu politica şi a : Dai În ziua când Grecii câştig 

celebra. victorie in contra Perşilor. 
A fost amic intim a lui Socrate; 
de aceia a şi fost filosoful teatru 
îui. A murit in Macedonia, in 406. 
Din șepte-zeci şi cinci de tragedii, 
alcătuite de el, ni au remas numai 
opt-spre-zece şi o dramă satyrică. 

: Aristofane si a bătut joc de Eu- 
ripide in Comediile sale; dar A- 
ristotele, in Poetica sa, '] numește 
cel mni. tragic dintre poeti, având 

“in vedere mai ales modul seu de 
a produce efect in teatru. - 

În tragediile sale se vede tran- 
sitiunea de la epoca religioasă la 
cea, filosofică. Elementul omenesc 
e mai bine studiat in tragediile sale; 
espresiune adevărată şi naturală 
a pasiunilor ; dar a prea abusat de 
sentinţile și disertațiile filosofice. 
El se apropie mai mult de teatrul 
modern. 

-
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Herodote. 

Născut in Halicarnas in; 484, din 
o familie strălucită. A călătorit în tot 
imperiul persan și in lumea Greâcă.. ; 
în 441 s'a stabilit in Samos;.a 
trăit multă vreme in Thurii şi-a. 
murit cătră 406, In 446 a cetit | 
in Atena o parte din opera sa. A- 
tenienii i au dat 10 talanti. El 
grupează toată istoria lumei în ju-; . 
rul Resboaielor Medice. Nu are pre- 
tenția. de scriitor ; spune ceia ce 
cugetă ; călătorul se entusiasmează 
numai prin inseşi faptele. El e mo- 
ralist ; nw e om de partit; nu se 
sfiește a arăta Greecilor defectele lor. 
EI li atrage atențiunea asupra a- 
cestor 'defecte ; el crede in provi- 
dență ; vorbeşte de minuni dar fără 
a le lua pe sama sa.. Opera lui e 
unică în geniul seu ; operă in a- 
devăr genială ; aşa că cu drept 
<uvânt i sa dat numele de: pă- 
vinte al Istoriei. 

Homer. 

De ia, inceputul viacului al XIX 
este multă discuţiune asupra, aces- 

tui poet. Unia nici nu admit esis- 
tenta lui. | 

Tradiţiunea susține că ar fi trăit 
in-viac. X a. Chr., că a trăit in 
lonia si că ar fi orbit la bătrâneță. 
Septe cetăți greceşti se disputau a- 
supralocului naşterei sale. Smyrna 
si Chios aveau mai mare dreptate. 
Născut la Smyrna, el poate să fi 
trăit multă vreme la Chios. 

Sub numele lui Homer, avem 
două poeme: Iliada şi Odysea. 

Iliada descrie o parte-din res- 
helul troian. Poiema se incepe cu 
sfada dintre Achille şi Agamemnon 
din pricina sclavei Briseis ; des- 
crie luptele in lipsa lui Achille, re- 
tras in cortul seu, pănă când Pa- 
iroclu e ucis. Atunci Achille iea, 

4 

! parte la luptă și ucide pe Hector. 
Priam capătă corpul acestuia pen- 

itru a i da ultimele onoruri. 
„ Oaysea cuprinde intîmplările lui 
! Ulysse, suferinţile lui in timp de 
; zece ani, după luarea Troiei, pă- 
nă ce omoară pe pretendenţii la 

mâna Penelopei. | 

Isoerate. 

Născut cătră anul 436. Elev al 
vestiților Sofişti: Gorgias, Prodicus 
şi alţii. Fără principii bine delfi- 
nite ; el deschise o scoală de e- 
loquenţă ; a făcut mulți bani ; vin- 
dea, foarte scump lecţiunile, dis, 
cursurile și scrisorile sale. Scrii 
foarte incet ; calcula. foarte miilt 
greutatea unei silabe lungi sau sctir- 
te,. dimensiunea unui cuvînt, dhă- 
rimea unei perioade. Șe zice;că a 
pus cinci-spre-zece ani ca să com- 
pună, să coreagă și să lustruiască, 
Puneoyricul dt, şi a ajjns ca 
frasele sale să fie aplaudate ca şi 
nişte versuri frumoase ; ele se in- 
tipăriau in memorie. 

   

Plutare 

-- Născut la Cheronea in Beotia, 
cătră 50 d. Chr. Petrecu mai toa- 
tă viata in cetatea.sa natală. A 
făcut insă şi lecţiuni publice în 
Roma. Afară de scrieri morale, el 
a scris Vieţi e perralele; descrierea 
barbaţilor insemraţi Greci şi Ro- 
mani. Operă foarte insemnată : ni- 
mine n'a putut mai bine de cât 
el să reproducă trăsăturile sufle- 
tului persoanelor istorice, a le zu- 
grăvi, a le face să trăiască şi să 
lucreze. 

Pelybiz. 

Născut in 205 a. Chr. la Megalo-   polis in Arcadia. Unul din cei o -



miiă de Achei duși ca ostatici la 
Roma, in 166. Amic a lui Scipi- 
one Emilianul. A scris cel intăiu 
o Istorie generală. Opera cuprin- 
dea 40 de cărti; din care avem 
numai pe cele cinci dintăiu, şi 
multe fragmente din cele alte. Nici 

| 
Î 
| 

| 
| 

| 
i 
| 
i un istorie 'n'a fost mai pasionat . 

pentru adevăr, mai esact in poves- 
tire faptelor, și mai judicios in a- 
precierea lor. 

Sofoele. 

Artist de frunte : ghibaciu a pre- 
găti efectul ; perfect in toate: in- 
venţiune, coordonarea părților, cu- 
getare, dicțiune. A compus mai bi- - 
ne de o sută 'de piese; din care 
avem numai: Antigona, Electra, 

„ Trachinienele,. Cedip- Rege, Ajasz, 
Piloctete, Oedip la. Colona.. 

S'a născut în 495 la Eleusis. A 
avut o educație strălucită ; la vrista 

„de 28 ani a bătut la concurs pe 
Eschyle. A servit ca strateg, ală- 
turea cu Pericles, in resboiul con- 
tra Samosului. La vrista de 80 de 
ani a compus pe Oedip la Colona; 
a murit in vristă de 92 de ani. 

"uegdide. 

Născut in Altica în 471, din o 
familie bogată. Ge zice că părintele 
seu se trăgea din un rege trac, 
iar mama sa era| nepoată lui Mil- 
tia de. Traditia = S 
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de cinci-spre-zece ani ar fi fost 
emoționat pănă. la lacrimi când a 

“auzit pe Herodote cetind o parte 
din istoria sa. Dar el imputa, lui He- 
rodote că mai mult caută a face 
plăcere cetitorului de câta i adu- 
ce vre un folos. Esilat in 4293 el 
a trăit două-zeci: de ani in esil 
in 'Lracia, unde avea mine de aur. 
Se zice că a murit aici, asasinat 

in 395. El a scris in opt cărţi is- 
toria Resboiului Peloponesiac ; 0- 
pera sa se: termină in mijlocul a- 
nului al două-zeci şi cincilea at 
resboiului. El urmează ordinea. 
chronologică. “ - 

Xenofon. 

Născut in Attica cătră 445. La 
vrista de opt-spre-zece ani incepu 

a urma lecțiunile lui Socrate, luă 
parte in Fspediţiunea celor zece 
mii. A compus: Apologia lui So- 
crate, Memoriile lui Socrate. 

Întrat in serviciul lui Agesilau, 
el a luptat contra Atenei. A trăit 
pănă la adânci bătrinete ; a mu- 
rit in 855. o 

A mai compus: Lauda lui A- 
gesilau, Anabasis, Hellenicile con- 

„tinuare la Istoria lui 'Thucydide. 
| 
| 
| 

Oyropedia, educaţia şi viaţa lui 
Ciru Cel Mare e mai mult un 
roman. 

A tost supranumit : Albina At- 
unea că Ja vrista! ticei, pentru dulceața stilului. seu.
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