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Întroducere pregătitoare ie

1. Omul luminat ţine să cunoască bino trecutul său, al
familiei sale şi al rudelor sale? El caută anume să ştie: ce.

s'a petrecut mai de seamă în viaţa lui şi în viaţa a lor săi,
fie aceştia vii sau morţi; precum şi ce pricini au dat naştere întâmplărilor bune sau rele, care au avut loc..
Această cunoaştere .îndestulează în primul rând o curiozitate lăudabilă. În afară do aceasta ea e o tălmăcire a prezentului şi o povăţuire'a viitorului. Prin ea omul îşi dă mai
bine socoteala de rostul vieţii lui de-acum şi, învățând din pă-

ţaniile trecute, ori luând pilde din întâmplările fericite, poate
să-şi făurească un viitor mai potrivit cu dorinţele lui.
O
Dar

omul nu

sale. El îşi duce
locuieşte în sate,
convieţuire e un
- tins, De aceea şi

trăieşte

stingher, ori numai

în sânul

familiei

viaţa în ţovărășia semenilor săi,:cu care:
târguri, orașe, plăşi, judeţe, .ţări. Această
fel de traiu familiar din ce în ce mai încunoaşterea trecutului acestor speţe de fa-

.

milii ispiteşte p6 omul luminat, până ajunge să dorească a-şi
da seama de trecutul omenirii întregi. Numai în acest chip
el va, înţelege mai bine rostul vieţii omeneşti . şi va trage
mai sigur regulile.de urmat pentru -aşternerea viitorului.

Negreşit însă, că totul trebuie să fie adevărat, răzimat pe dovezi sau î2toare (ruine, -statui, arme, unelte, povestiri şi.
scrieri diferite, inscripţii de tot felul, monede, acte, etc.). Şi
mai .ales cată să se ştie locul, unde au trăit oamenii, de care.
se ocupă şi timpul, când ei au trăit. În acest din urmă caz el se serveşte de numărătoarea anilor, începână dela naşterea
lui Christos. Anii înainte de nașterea Christos (în. Chrt.) se -

.

i

ce

:
4

1:

socotesc descrescând, iar-cei după naşterea lui Christos (d.
Chr.) se socotesc crescând.
Dedându-se la această cunoaştere, omul se zice că face
«istoricul», lui, al familiei sale, al semenilor sti. Prin urmare
!

4

4

-
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*

povestirea orânduită

şi: adevărată a întâmplărilor mari

e demnă

seamă.

ă

din

viața unui om, a unui grup (mănunchiu) de oameni, sau a
omenirii întregise chiamă istorie.
:
2. Nu istoria vieţii fiecărui om (ceea-ce se zice biografie)

după

de luat

pricepere,

în

după

curaj,

Oamenii

se

după

deosibese

fel-de-fel

de

între

ei

însuşiri,

ceeace [ace ca unii să fie mai însemnați decât alţii. Aşă sunt

născocitorii de lucruri mari, vitejii de frunte şi mai cu osebire căpeteniile stăpânitoare (domnii, regii, împărații). Cunoaşterea, trecutului acestora e cu atât mai plină de interes,

cu cât prin ea se poate şti şi viaţa grupelor de oameni, că„rora acei fruntaşi aparţin într'un chip sau altul. Faptele lor
„au înrâurit pe ale convieţuitorilor lor, ori s'au tras din fap„ele acestora.
.
-

Bine înţeles că, dintre istoriile acestor oam eni mari şi a
acelora cu cari ei au vieţuit, cel dintâiu şi mai
mare interes
îl prezintă
1
pentru ci nevă istoria fruntașilor grupei de oameni,

cu care el însuşi se găseşte în, legătură

de

train, de
limbă, de credinţă, de moravuri, de
cârmuire. Aceasta este
« Istoria patriei (ţării) lui sau a neamului lui
şi se zice îstoria
„Națională. .

"De aceea şi Românii,
,se îndeletnicese cu cuno
sa născut, prin Romani,
„ȘI azi şi până la bogata,

-

chiar. din primii lor ani de lumină

aşterea istoriei lor naţionale, de când

neamul lor pe locurile în care trăesc
domnie a primului lor rege Carol 1
Intemeietorul şi a urmașului său Ferdinand
1.

i

.

-

-

8. Dar istoria naţională a Românilor,
„Său popor, stă în legătură, după cele ce case şi a oricărui neam
spune mai sus, cu
' Istoria
altor

neamuri înrudite, vecine, prietâne,
ori duşmane,
„ete. Astfel că în afară de istoria lor,
Românii se dedau la cunoaşterea, istorie i tuturor
(
popoarelor, adică a istoriei universale sau gener

ale.

NT

i inoeeapărat, că

această

Bi

dedare se face

treptat-treptat.

Se

" legături de sângePoPearelor celor mai .apropiato de ei prin
“a neamurilor le ori de hotar și se ajunge apoi la aceea
"chip,

cea

dintai Or mai străine sau mai îndepărtate.: În acest

| Istori
ip ja ceapopordintâiu
istorie ce se
luării lor. aminte
e
?
este
ului
din? care ei. seimpune
trag, adică stor
ia. Roma-

!

.

1

d

" Dar. Romanii au avut o mare împărăție, în care se:cuprindeau fel-de-tel de popoare. Pe acestea ei le supuseseră
în diverse răstimpuri şi le prefăcuseră încetul cu încetul în
Romani, adică le romanizaseră, dându-le aceeaşi limbă şi ace-.

leaşi deprinderi. Aşă
şi istoria popoarelor
care ei le-au cucerit
fost: Egiptenii din

că istoria Romanilor. cuprinde în sine
însemnate, ce au fost pe atunci şi pe şi desnaţionalizat. Aceste popoare au .
Egipt, Chaldeenii sau Babilonienii şi

Asirienii din Mesopotamia, Fenicienii din Siria, Ebreii Gin
Palestina, Mezii şi Perşii din Persia şi Grecii din Grecia şi

insulele vecine. Întrun cuvânt acele ce au trăit înainte de
Christos prin prejurul Mărei Mediterane.
Fiindcă toate popoarelor cucerite de: Romani, caşi Romanii
înşişi, nu mai există azi, ele se zic popoare vechi sau antice,
iar istoria lor se chiamă istoria veche sau antică. Ea alcă-

tuiește prima parte sau primul ev — evul antic — din istoria
universală şi formează obiectul manualului de faţă.
Pentru uşurinţa înţelegerii sale, istoria antică se poate des-

părți în trei:
a
Istoria popoarelor orientale

|
sau din răsărit (Egiptenii,

'Chaldeo-Asirienii, Fenicienii, Ebreii și Medo-Perşii); |
Istoria Grecilor ; şi
-

Istoria Romanilor.

ISTORIA ANTICĂ

*

ISTORIA POPOARELOR ORIENTALE
1%)
„ Egiptenii
1 Egiptenii: înfăţişarea şi firea lor. — Cei mai. vechi:
dintre toate' popoarele supuse de Romani, au fost Egiptenii, -

' Egipteancă

IN

,

Egiptean

Ei erau înnalţi, uscăţivi şi laţi în spate, Aveau capul mare, -

fruntea îngustă, ochii bine deschişi, nasul mic, buzele groase,
1

*) Se va divide în 2 lecţiani

de câte 3 $.
.

-

NL)

bărbia rotundă. La faţă. erau oacheşi, Se bucurau de-o sănă-.

tate deplină.
. |
.
a
„Pe de altă parte aveau o fire blajină şi veselă, Aceasta-i

„făceă harnici la treabă şi supuşi fără cârtire soartei
lor.
2. Egiptul: Nilul şi revărsările sale; Memphis, Theba.
—
Egiptenii au trăit în țara, din nord-estul Africei,
numită -

până astăzi Egiptul.

„Egiptul nu

este

fluviului AJ,-cu

-

altceva decât valea
începere dela prima

„o

lungă şi îngustă a,
lui

cataractă şi până

la” mare, pe o întindere de vre-o 800 km. De
amândouă ptrțile sale, şi înspre apus şi înspre răsărit, această
vale e mărginită cu munţi, în dosul: cărora: se înțind
nisipuri. Clima
cea; caldă, ploile foarte: rari şi nisipurile
aduse de vânturi

ar face din Egipt un pustiu arzător, dacă
n'ar fi Nilul cu
revărsările sale.
? :
Si
|

n adevăr, din pricina ploilor ce cad regulat
la izvoarele

lui (în Africa centrală), acest

fluviu începe să se umfle în
fiecare an prin Iunie. Atunci apele -lui
se tulbură, amestecându-se

cu

buruienile

4

mlaştinilor 'din: care ies şi devin
.

Rovârsarea Nilului

corzuiui (Ni lul ver€ de),
ver
Apooii se măresc, capătă
“Ap
cupă
o colseoare roşia|
n pricina unei hume cu
i
care sunt

încărcate (Nilul roşu).

ÎN mu

|

E

;

PN

,

E

ai
Ă

ies din albieşi umplu toată valea, crescând necontenit până în

Octomvrie. În tot acest timp Egiptul pare un lac, iar oraşele
şi
satele depe ridicături par nişte insule. Întreaga fire
se înveseleşte.: oameniişi animalele se scaldă, păsările se adună
în
stoluri pe-de-asupra, peşti numeroşi plutesc pe valuri,
iar din
nisipse ivesc puzderi de insecte. De prin Octomv
rie apele
deseresc, Nilul începesă se limpezească şi în
Decemvrie el.

reintră
cu totul în matca sa.
a
După retragerea apelor, Egiptul rămâne

|
acoperit

cu: un

mâl foarte roditor, în care e de ajuns să se arunce
seminţe,

iar cirezile de

vite să le înfunde cu picioarele, pentru
ca

din

pricina umezelii şi căldurii să se capste o recoltă
îmbelşugată,

de câte 2—3 ori pe an. Aşă că viaţa a fost şi este
foarte
„uşoară în Egipt.
o
|
|
„De aceea Egiptenii au şi fost cel mai vechiu popor
cîvilizat.

Adică ei an fost celdinţâiu neam de oameni, care a
ştiut:
să lucreze pământul, să zidească case, să ridice oraşe,
să

„aibe gust de împodobiri, să născocească întocmi
ri religioase,
"- să-şi dea o stăpânire şi să întrebuinţeze
scrierea:
Cele mai mare oraşe ale lor au fost: Memph
is, aşezat pe

stânga Nilului, în apropiere de deltă şi Theba,
pe ambele *

" maluri ale fluviului, mai la mijlocul țării,

3. Traiul zilnic şi îndeletnicirile

tenii au venit în. valea Nilului foarte

|

Egiptenilor. — Egip-

de demult, din Asia, .
întinzându-se treptat-treptat dela delta fluviului
în sus. Vreme

îndelungată

au trăit sub ascultarea preoților, alcătuind
mici

ţinuturi deosebite între ele. Mai târziu însă s'au ridicat
în.
- fruntea lor regi, zişi faraoni, cari i-au
unit pe toţi

la olaltă,:
formând.o singură stăpânire sau stat. i
i
Chiar. dela stabilirea lor în aceste locuri
, cea "mai, mare:

parte a Egiptenilor s'a dedatla lucrarea
pământului (agricultură). Proprietari însă nu erau decât preoți
i, faraonii şi oamen
ii lor, adică

militarii și funcţionarii sau scribii, cari
.
luau și'cea mai mare pârte din producte.
Cultivau în deo-! |
sebi grâu şi aveau puţine unelte de muncă:
pluguri simple.
pentru locurile neajunse de revărsarea Nilului
şi
seceri. Dintre
x

10

vite se slujiau mai mult

de' boi, oi,

capre.: Viaţa aceasta

Lt

Egipteni secerând

-

„Beribi inregistrând recolte

agricolă i-a făcut meșteri în
măsurători
metric), în iezi ături şi canaliză
ri,

de tot felul

(geo-

11

Unii. dintre Egipteni se îndeletniciau. și cu răeşteşugurile

ori cu negoţul. Mai ales erau pricepuţi în facerea clădirilor
(architectură), a zugrăvelilor (pictură); a statuilor (sculptură)

aie

i

,

ŞI în ţesătorie.

Egiptence ţesând

|

Negustoria o făceau
schimbul unor

bucăţi

prin

de metal

neau astfel loc de monede.

Schimb

de lucruri: salbă

pentru

aromate

Ne

schimbul dintre lucruri
de aceiaşi

greutate,

”

sau în ..
care ţi-

py

ŢII

Lucrau şi metalele, mai cu seamă arama şi aurul.

Obiecte de metal

Munca,

neîntreruptă:ce o des-

făşurau Egiptenii i făceau să ducă
un traiu simplu. Se hrăniau cu
turtă coaptă în spuză, cu lapte, cu.
peşte şi cu pastramă. Pentru acea- ,

'sta creşteau mai ales gâşte. Beau
Egipteni mulgânăd

şi vin, dar mai mult

întrebuin-

a
țau un fel de bere. Locuiau în
case mici şi sărăcăcioase, fieute. din cărămidă,
nearsă şi aco„Pento cu frunze de palmieri sau curmali.
Umblau aproape goi -

Ti

Pa

Egipteni pescuind

Prepararea

pastramei

şi desculți. Capul şi-l rădeau din
copilărie şi-l purtau. acoperit cu
" „un fel de fes rotund. ,

E

Cei de sus, negreşit, duceau o

lo

Ă

viață mai. lesnicioasă. Se nutriau
mai bine, aveau case mari cu ham-

Casă

egipteană cu hambare
şi grădină
.

bare şi grădini, umblau îmbrăcaţi
|
|
cum se cade, purtau în picioare sandale
şi pe cap peruci, iar .
femeile

se

împodobiau

cu

giuvaeruri. Costumul

"cel mai luxos, ca şi tronul în care şedeau,
Dintre cei din pătura stăpânitoare doar

„mai

potrivit,

"de simplitate,

regilor

preoţii

eră

trăiau

şi în port şi în hrană, Viaţa lor eră o
pildă |
de

curăţenie

și de

înţelepciune.

.

De aceea

12
y

Liucrau şi nietalele, mai cu seamă arama şi aurul.

Obiecte de metal

Munca neîntreruptă:ce o desfăşurau Egiptenii i făceau să ducă:
un traiu simplu. Se hrăniau. cu

turtă coaptă în spuză, cu lapte, cu.
peşte şi cu pastramă. Pentru acea-

"sta creşteau mai ales gâşte. Beau
-

Egipteni mulgâna

Și vin, dar mai mult

întrebuin=

țau un fel de bere. Locuiau în

case mici. şi sărăcăcioase,
„Derite cu frunze de palmie îăcute. din cărămidă nearsă şi acori

sau curmali. Umblau aproape goi -

CAAAAAI

9

Ga

AA

Prepararea pastramei

şi desculți. Capul şi-l rădeau din

copilărie şi-l purtau. acoperit cu
"> un fel de fes rotund.
Cei de sus, negreşit, duceau o
viaţă mai. lesnicioasă. Se nutriau
mai bine, aveau, case mari cu ham-'

bare

şi grădini, umblau îmbrăcaţi

Casă egipteană cu hambare
i
şi grădină

cum se cade, purtau în picioare sandale şi pe
cap peruci, iar
femeile se împodobiau cu giuvaeruri. Costum
ul regilor eră

“cel mai luxos, ca şi tronul în care şedeau.

Dintre

cei

din

pătura

stăpânitoare

doar

preoţii

trăiau

mai potrivit, şi în port şi în hrană.
Viaţa lor eră o pildă
IN
de . simplitate, de curăţenie şi de
înţelepciune. De aceea

o

14

DU

aveau şi mare trecere la Egipteni, înrădăcinând
în ei puternice credinţe re-

ligioase.

|

Sa
Costum de preot

rierea lor. —

Adorarea zei
lor Osiris,
Ri

Isis și Horus

.

-

15

„adorau:

soarele,

numită Isis;
zei răi,

căruia

şi pe

i

fiul

,

ziceau

mai

acestora

mult

Horus.

Osiris;

luna,

Credeau şi în
|

- Totdeodată, venerau şi unele animale, fie folositoare, fie vătămătoare, pe

care le

socctiau ca

întrupări

ale

zeilor. Aşă

eră boul Apis, un bou negru şi cu felurite alte semne rare
pe cap şi pe corp. Se credei, că el întrupează pe Osiris şi,

“când muriă, eră îmbălsămat

„mormânt măreț.

i

-

şi îngropat cu mare jale într'un

" Adorarealfaraonului

Egiptenii mai adorau şi Nilul cel atât de binefăcător,
pre„cum și pe faraoni.

N

ps

“Templu eziptean

„.. “Zeilor le ridicau temple, la intrare cu obeliscuri (stâlpi) şi
LIRI

„a

Î

statui şi le aduceau

în

faţa regelui.

“

16 :

sacrificii de animale, făcute

Sacrificiu egiptean

de preoţi

Oteriroa jertfei

FXAfar

ă de aceasta ei mai credea
u: în nemurirea sufletulu
i
„sau“a dublului, cum i ziceau
ei; în viața viitoare ; şi în 7eîntoarcerea „sufletului
” Astfel se

”

în corp,

riciţilor, puteă să
se reîntoarcă

la corp.

i

Jainic în morminte trainice (subterane,
piatră), făcute în deşert sau în
munţi. Lângă ele se puneau şi din
lucrurile trebuincioase în viaţă
(hrană, haine, mobile, podoabe, etc.)

peşteri,

clădiri de

E
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Alaiu funebru:
, | Tu. Ava,

r

Aduuerri.—

Istori

purtarea darurilor
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Alaiu funebru:

- Cadavrele
asvârlite

ultimul adio la ușa mormântului

celor păcătoşi nu erau păstrate, ci erau

crocodililor din Nil. Sufletele lor, se credea,

că rătăcesc veşnic-prin animale.
Su
Atâtpereţii camerilor mortuare, cât şi acei ai temaplelor, erau acoperiţi

cu tot felul de povestiri scrise, zu-

„grăvite sau săpate. Scrierea egipteană fusese scornită' '
de preoţi, de aceea a fost numită mai târziu hierogăi„fică (sfântă). Ea constă din diferite figuri, ca: pasări,
oameni, şerpi,

animale,

obiecte,

etc,

Hieroglifele

se

- scriau şi pe coji de trestie, cum eră papirul de pildă,

din care apui se făceau un fel de cărţi.
5. Faraonii însemnați : Menes, Totmes III, Ram-

_ses IL.— Celdintâiu faraon a fost Menes, pe la anul
5000 în. Chr. El fu nu numai întemeietorul statului
egiptean, dar şi fondatorul capitalei Memphis.
- Urmașii lui Menes sunt puţin cunoscuţi şi puţin îîn-

“semnaţi. Unii din ei însă s'au deosebit prin piramidele, ce au ridicât în preajma
,

de apus a capitalei lor,

pentru “a le servi ca morminte. Ele dăinuese până
azi. Sunt construcţiuni uriaşe de piatră, în formă triunghiulară, având pe dinlăuntru numeroase săli şi odăi încurcate, ca:să nu se poată găsi camera mortului. În vechime -

Hieroglife

erau socotite printre aşă numitele «cele 7 minuni ale hamei».

.,

Si

2.
———————

Tot de pe această vre

me este şi sfinzul, o statuă
gigantică
de piatră, lângă piramide,
făcută în Onoar ea zeului
soare şi reprezintând “un leu, cu
ce ap de om, stând! de pază
.

South

2 (Î

dei

citA NI
Faraon

|

în fruntea carelor de

războiu

9 zip 0 RARay

E. AAN Al
LA

va.

ezipteni ușor înarmaţi

Soldaţi egipteni greu înarmaţi

„tări, nu prea pline | de

ardoare militară, dar minunate prin

răbdarea lor. Fruntea armatei egiptene o alcătuiau carele de
războiu,

comandate personal de faraon sau

de prinții regali.

Aceste care erau vestite prin uşurinţa şi eleganța lor, fiind
(ar-'
"făcute din lemn uşor şi piele şi doar ornamentate cu metal

gint, aur, fier, bronz). După această cavalerie eră infanteria

stângă
- uşoară, care aveă capul descoperit şi care ţineă în mâna

ori
_ arcul cu săgețile, iar în dreapta, ori stindarde, ori topoare,

bumeranguri (bucăţi de lemn curbate şi lucrate anume pentru
azvârlit). “Grosul infanteriei eră mai greu înarmat. Soldaţii

7

erau acoperiţi pe cap cu o cârpă, dinainte aveau şorţuri din
curele de piele cusute la olaltă, ţineau în stânga scutul (0
_
=
Piele de bou întinsă într'un cadru drept| unghiular de lemn, rotunjit sus şi cu o
rotogoală metalică la mijloc pentru a
primi săgețile inamice), pe acelaş

umăr purtau suliţele, iar în dreap*taaveauşi ei topoa— 2
re, Ofițerii erau
“i:
înarmaţi

doar

cu

.

băţul de comanâă.
În sfârșit pentru
expedițiile pe apă
se construiseră
” Vas egiptean de războiu

vase

de

şi.

războiu.

În timpii de pace acești faraoni s'au făcut cunos
cuţi prin în- :

23

le,
apa, când Nilul veniă prea mare, pentru a servi ia udat câmpii
Laatunci când revărsările fluviului ar fi fost neîndestulătoare.
birintul eră un vast palat-templu, mai minunat ca piramidele,
e,
“ în apropiere de lac. Aveă 3000 de camere foarto întortochiat
„pentru

a se

rătăci

un strein prin

ele.

Cele 1500. dela su-

prafața pământului
erau locuinţe pentru faraoni și temple
pentru, zei, iar cele

.
-

1500 subterane serviau ' de morminte
„acestor regi.

Totmes III

|

Ramses II

lupDintre faraonii tebani -următori, s'au distins, atât prin

II.
tele cât şi prin monumentele lor, Toimes III şi Ramses

Din luptele lui
Totmes I17
.
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sa
II in lupt
e

"Potmes III a fost cel mai activ şi cel mai victorios cuce-...

" Pomplul lui Totmes III

.

x

ritor egiptean. EL a întins. hotarele 'ţării? sale foarte mult
în partea de apus a Asiei. Totdeodată s'a urcat cu cuceririle
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Templul lui Ramses II
.
,

;
|

parte, cu robii şi cu a
vuţiile luâte în lupte, el
a construit în 'Theba,
şi anume în partea ei de.
răsărit, un măreț templu
în cinstea zeului soare,
denumit aci Amon,
Ramses II, numit

|
şi Sesostris,

a fost deasemenea, răz
boinic şi cei

PIEfU]
EI:
=,

.

lui şi pe Nilaîn sus. Ba AR
încă a supusSRşi insulele veci.ne din.. Marea Medi . II
terană. Pg : ge altă»

ae 3
Piza iucrurs
71
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„Vechi spuneau despre isprăvile lui
O mulţime de minunăţii. Aşă
se po-

vestiă, c'ar îi întins cuceririle
sale

ss

-==ăitcă,
seca
a ASao
A”
Obolise aela terapia
lui Ramses 17
SR

pia), într'o stâncă ș
cobită,

Pânăla Dunăre şi pânăîn
India.

Pe de altă parte, mai mult
chiar

decât 'Totmes, el a ridicat:o
mulţime de tem
| ple : în, Theba,
&
anume în partea spre apus
de
Ni
,
în Memphis și chiar
afară din
Egipt, pe tlaviu în sus (în
Ethio-

Astfel că Ramses II
care a lăsat cele
este faraonul,
mai multe o mo
1 numente egipte
există și astăzi,
ne. Mumia, lui

SER
IER

ea
eter
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"6. Supunerea Egiptenilor de Romani.— După Ramse
s II
n'au mai fost faraoni însemnați. Certele lĂuntrice
și revoltele

popoarelor supuse aduseră decăderea Egiptenilor.
Însă-şi ca- pitala lor se mută de colo-colo, prin oraşele
din deltă.
În cele din urmă, la anul 525 în. Chr. ei fură
supuşi de
Perşi,
cari își întinseseră cuceririle până la
dânşii.

De acum înainte Egiptenii îndură soarta. Perşilo
r, şi cu ei
trec sub Grecii şi apoi sub Romani (31
în. Chr.).
N*)

„

Chaldeo-Asirienii

7

1. Chalde

o-Asirienii : chipul şi însuşiri
le lor. — Aproape
„tot aşă de vechi ca Egiptenii
au fost şi Chaldeo- Asirienii,
“două râmuri ale aceluiaşi popor.
|
|
Aceştia erau puternici la trup,
muşchioşi,

cu

ochii mari,

cu

«

prin
”) Se va divida în o locţiuni 49 câto 3 $.

..

mândrie, prin

e neamuri.

Ramura

a

N

" chaldeeană însă aveă şi însuşiri de închipuire, putându-se. astfel-dedă la născociri de. lucruri frumoase.
"2. Chaldeo-Asiria,: ţara dintre Tigru şi Eufrat ; Babylon şi Ninus sau Ninive. — Chaldeo-Asirienii au trăit în ţara
dintre fluviile asiatice, Tigrul şi Eufratul, numită mai târziu.

Mesopotamia. Se întindeau însă şi ceva mai spre răsărit de
Tigru, până în munţi, precum şi ceva mai spre apus de Euîrat, până în deșert, întru cât şi părțile acestea
a
ţin în mod fi-

resc de Mesopotamia.
„Acest ţinut se împărţiă în două. Partea de miază-zi,o
câmpie întinsă, se ziceă Chaldeea sau Babylonia. Ea eră
locuită de

Chaldeeni,

zişi şi Babilonieni. Partea

numiă, Asiria şi eră o regiune
trăiau Asirienii.

mult

de geruri,

de nord

muntoasă.

,

Deşi Chaldeea 6 bântuită
mai mult

mai

se !

Acolo

5

mai

,

mult de secetă,

totuşi cele două

iar Asiria

fluvii fac din Mesopo-

tamia o ţară bogată . ca și Egiptul. Prin revărsările lor din
fiecare primăvară (din pricina topirii zăpezii dela izvoare), . .
dar mai ales prin revărsările Eufratului, ale cărui maluri
sunt

mai joase,

şi cereale.
- canaluri,

pământul devine foarte

Vechii locuitori se mai ajutau
pentru

a secă

mlaştinile

„pe unde trebuiă. Astfel încât
"ratb

De

«grădina

Asiei»,

cum

aceea şi poporul

roditor

şi cu

şi a duce apa

în

pășuni

numeroase
şi mâlul

ei:

Chaldeo- Asiria 6ră cu adevă-

se ziceă

pe atunci.

chaldeo-asirian s'a putut deşteptă la

o viaţă civilizată cam odată cu Egiptenii şi a putut întemeiă
oraşe chiar mai mari şi mai puternice decât ale-acestora. Aşă au

+ fost: Ninus sau Ninive, pe 'Ligru, capitala Asiriei ; şi Babylon,
pe Eufrat, capitala Chaldeei. Amândouă erau uimitor de întinse (mai cât o ţară), înconjurate cu ziduri ne mai pomenit .
-“ “de înalte şi de groase şi apărate cu turnuri. În deosebi Ba-

bylonul- eră o minune:

zidurile lui erau înalte de

100 m.,

late de 25 m. şi aveau 100 porţi uriaşe de aramă..
,
"3. Traiul Chaldeo-Asirienilor: ocupaţiunile, portul şi

locuinţele lor. — Băştinaşi ai fertilei Mesopotamii, cea din-.
„tâiu îndeletnicire a Chaldeo-Asirienilor a fost neapărat lu-

-

Ri

20

crarea pământului, cultivând mai ales grâu şi orz. În aceast
ă
privinţă ajunseseră de o priceper6 neîntrecută. Aveau
chiar

un

„

fel: de

calendare

agricole,

în care notau:

vremea

să-

mănăturilor, condiţiunile semănatului, păsările
și animalele .
stricătoare, ete. Cultivau şi palmieri, cu ale
căror fructe se
hrăniau şi totdeodată creșteau şi vite şi
păsări de casă, căci
vegetaţia bogată şi bălțile înlezniau aceasta
. Prin părţile delu-

roase se cultivă şi via. Pe la munte însă,
pe unde
ocupaţiuni și mijloace

de traiu erau mai
„unea se întreţineă mai mult din
jefuire a
” Pe-lângă acestea ChaldeoAsirienii sau
şuguri. 'Țeseau pânze, stofe şi
chilimuri

Ţesătură, chaldeo-asirian
ă

lucra
m metale şi pietre
scump (abanos Şi: chi

aceste

restrâse, populațivecinilor.
|
dedat şi la meşte(covoare) renumite,

.

a

E
—_.

duzina,

totalul a 12 obiecte

Vas

“n

, . Unitatea lor de măsuri şi greutăţi eră
ca "Egiptenii
schimb
de acelaş fel.

comereial chaldeo-asirian

Ocupaţiunile.de toată mâna

rienii aveau şi port şi

îmbogăţindu-i,

Chaldeo-Asi-

2

locuinţe convenabile.
E drept, că cei de
rând se mulţumiau în

această privinţă mai cu
puţin. Astfel, purtau o
cămaşe de in până la
genunchi, o tunică de

lână pe deasupraşi apoi o mantă albă. Capul şi picioarele le ţineau mai mult goale.
Iar ca locuinţe îşi fă-

ceau case,

cu pereţii

|

Costume

foarte groşi, din cărămidă uscată sau

populare

arsă. Spre stradă casele

32

.

acestea aveau nuinai uşa de intrare, prin
care se dedeă

într'o să- liţă îngustă şi lungă cât grosimea zidului și
apoi'se pătrundeă în
curte; Dealungul curţii erau înşirate
odăi mici şi joase

, boltite.
„ Saueu tavanurile proptite pe trunchiuri
de palmieri. Nu existau
d

D

:

pp

2

SALA

.

AAA

A

&

4

230

a,

4 NE

EN

VA

m
nr

LEU

;

?

sa.

Case chaldeo-asirien
e

|

,

p

|

(Și

i

ci numai uşi foarte'largi şi
deschizători în plafond. Coperişu
rile

ferestre,

erauun

îel de terase, întrebuințate

pentru menaj (gătit, spălat,
dormit,
etc.) şi împodobite pe deasup
ra cu
nişte cupole rotunde :san
conice,
Clasele de sus însă —'mili|

tarii, demnitarii, preoţii și mai
ales regii — erau luxoşi în

toate. Aveau haine scumpe
ciucuri şi broderii, pe cap purt cu .
au o
Chivără

Costum de rege

(tiară) ţuguiată, iar în picioare
sandale. În urechi îşi puneau
cercei şi
la mâini brățări, Aveau şi un
toiag cu
mân
er împodobit. Părul Şi
barba

erau
încârlionţate (frizate). Pe
corp se Qx..
a.

-

deau cu miresme şi unsori immpartamate. Tar femeile își fardau fața, ochii şi unghiile. Cât despre locuinţele acestor
clase, ele erau palate întinse şi luxoase, pline de bogăţie şi
Păcat, că nefiind

de strălucire.

lucrate din material trainic, ci

tot-din cărămidă mai mult nearsă, ele s'au dărâmat şi azi
nu-s „de cât nişte uriaşe movile de pământ.

4, Religia Chaldeo- Asirienilor: credinţe şi superstiții,
obiceiuri ; scrier6a.— Chaldeo-Asirienii, ca şi

Egiptenii,

erau foarte religioşi.
Ei se închinau la corpurile cereşti : soarele, luna, stelele,
planetele. Zeul principal (soarele) se ziceă Bel,la Chaldeeni şi Assur, la Asirieni. . “:
Acești zei, ca şi la Egipteni,
erau. închipuiţi 'sub forme
monstruoase,

Cea

mai

obiş-

nuită din ele eră aceea a unor

-. tauri înaripaţi (tauri cu aripi.
și cu: cap de om).
CI
Zeilor li se aduceau jertfe
de animale şi libaţiuni (stro„piri) de vin, însoţite de fumuri
mirositoare

şi

de

cântece.

|

„Poe sbaripat |

În

CERE Di

” onoarea lor ridicau şi temple: nişte tarnuri
|
cu etaje, în vântul

Sacrificiu

și libaţiune

regală

” cărora se aşezau statui din lut ars, metal sau piatră: Templele erau servite de

numeroşi

Tin. Ava. AovLErzL. — Istoria Antică,

preoţi, în
.

frunte cu regele.
.

:

3

Dar

Chaldeo-Asirienii e-

“rau şi foarte superstiţioşi.
Ei

credeau

în

spirite

(duhuri), bune ori rele, pe
care şi le închipuiau

tot

sub formă de monştri grozavi. Pe cele bune le atrăgcau, iar de cele rele scă-

pau, numai prin descântece,
farmece şi vrăji. De aceea
la. gât şi prin case aveau
statuete de ale acestor spi-

rite. 'Tot din cauza înclină-

rilor spre superstiții, ei se
îndeletniciau,

|

rr

PE

aa

-:

”

prin

prevestirea, soartei, după
mişcările astrelor. De aci a

luat naştere
NE
(astrologia),
- cerului (astronomia),
zodiacul, (împărţirea

citirea în stele
şi cunoaşterea
adică: eclipsele,
timpului), ete.

„
aa fe
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preoţi,

cu tălmăcirea viselor şi cu
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să Chaldeo- Asirienii aveau credința” în
Aşă ei ziceau, că sufletul bun se duce
nu .se mai întoarce. De aceea cadavrele
curau de prea multăîîngrijire. Erau doar

viaţa viitoare.
sus la zei, de unde .
morţilor nu se buspălate, date cu nâi-

Sicriu chaldeo-asirian

" resme, îmbrăcate în vestmintele
lor, puse în vase

de lut şi

îngropate în bolți de cărămidă. Lângă ele se punea şi câte
ceva din lucrurile obişnuite în viaţă. Regii se îmmormântau .
sub templele, ce înnălţau zeilor.
de
plin
întunecos,
loc
într'un
mergeau
răi
celor
“Sufletele
duhuri înfricoşetoare .

Din când în când veniau de acolo în lume
(strigoi), ca să îngro-

zească pe cei vii. Însă
prin rugăciunile, descântecile

şi vrăjito-

xiile preoţilor puteau
fi iertate şi primite
în locaşurile zeilor,
În

ligia

legătură

cu

re-

Mormânt chaldeo-asirian .

şi cu supersti-

iile lor, Chaldeo-Asirienii aveau . şcoale vestite. Din ele eşiau:

nu numai viitori preoţi, dar şi scriitorii de meserie (scribii),
căci militarii

și dregătorii

statului.

nu

voiau

să

se ocupe

cu astfel. de lucruri. Pentru scris se întrebuințau cărămizi
moi; pe care se făceau nişte semne” în formă de. cuie. De

_

aceea

-36

serierea 'chaldeo-asiriană se zice cuneiformă.
"vile
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Cărămidă cu cuneiforme

oase pereţii palatelor şi templelor.

biblioteci

Poveshiri Tăzboinico ori cu
“imnuri religi-

|

5. Regii însemnați: Sargon, Nabuchodonosor.— Chaldeo - Asirienii au întemeiat
mici state foarte din vreme,
/ pe la 4000 în. Chr. Acestea
erau cârmuite de nişte preaţiregi (zigi «patosi»). Începutu-

vile Jor însă sunt puţin cunoscute şi clspre- ele se ştiu mai

“mult poveşti.
“Mai

din

ele

târziu

sau

înjghebat

2 ceva mai

însem-

nate: unul chaldeean, în sud
si altul asirian, în nord. Stau
războit însă mereu între ele

tare Girl) pe

tribu-

După anul 159
Fei
900 în, Chr.

ridică un nou st

se
at asirian, care

-

“
:
Pedestrași
asirieni

„ajunse stăpă

,
Aveă armate de pedestpazarA Lesopotatia prin militarismul
Ii,

_

războiu, foarte i călăreţi (cum n'aveau Egiptenii) şi
ine echipate, pregătite şi disciplinate.

.

|
|

N
Soldaţii acestor oștiri purtau coit ascuţit şi tunici de piele şi.

E

-

Car

de războiu

„burduf, pe care să treacă apele. Călăreţii mai erau acoperiţicu
zale şi cu platoşe, de fier. Se înjghebase şi o flotă de războiu.

Vas de război
u

Totdeodată oştile
acestea asiriene erau
înzes-

„trate şi cu maşini
pentru

atacarea cetăților,
Aşă, ele

aveau

nişte turnuri,

pe

Care soldaţii se
suiau de .
se-războiau cu apă
rătorii
zidurilor; precum
şi nişte .
butuci enormi, car
e ser-.

viau la dărâmat,
Mulțumită puterii

militare, regii

lor

.

noului stat asirian au fost
nişte ade-

Văraţi tirani cu sup
uşii

„şio adevărată urgie lor
faţă

99
de streini. Peste -

tot ucideau, jefuiau, robiau şi |

" schingiuiau, fără nici o îndurare,

”

învinşi erau ucişi, altă parte
- eră robită şi întrebuinţată la

.

"Mare parte din

Strămutarea

populaţiei

învinse

munci grele (zidiri, facere de canale, etc.), iar
o alta eră desrădăcinată din ţara-i de baştină
şi strămutată cu grămada,. în alte ţinuturi îndepărtate, Pe unii
n
i în puneau fiare, le vârau
prin buze „belciugelegate
de lanţuri sau sfori, i târau așă după ei şi apoi le

crăpau ochii cu lancia,

pr

.

orbindu-i. Altora puneau
de le reteză capetele, pe
„care

le luau

în primire

cu numărul „înregistrându-le

Orbirea prizonierilor

în- condici Şi în ur- .

mă porunciau a se face
cu ele mormâne uriaşe,
ca nişte piramide,pe la: porţile cetăților, sau ca

„Jupuirea

unui

prins

soldaţii să iși petreacă
cu ele asvârlindu-şi-le

ca pe nişte mingii. Pe
alţii în fine îi jupuiau

"de vii şi pieile lor le
întindeau pe zidurile
cetăților sau îşi împodobiau,ca mulţumire
sufletească, pereţii camerilor lor. În fine
unora din captivi le
„zmulgeau limba, pă-

scz
Numiritoarea și jocul cu capetele tăiate

val şi unghiile, după
care-i aruncau

însân-

geraţi fiarelor sălbatece, ca să-i sfâşie,

Când

n'aveau războaie, aceşti regi crunţi îşi potoliau se-

Vânătoare do lei

tea de

sânge cu

vânarea fiarelor, în special
a leilor şi-a

altor animale

sălbatice (zimbri, măgari,

Leoaică

eto.). Iar când

se

vânată

SA
|
odihniau se dedeau la ospăţuri şi la petrecerile cele mai desvânate cu dansuri, cântece

oii
PIPI a Ia

și băuturi,

poi ere Di

Dee

PT

înconjurați

de

curte-

La

a ae

Vânătoare de asini sălbatici

zani şi curtezane şi împodobiţi cu haine şi odoare scumpe. Nu

„mai semănau cu asprii războitori sau vânători de mai înainte.;

(Cel mai

însemnat dintre aceşti regi sângeroş i, fu marele

cuceritor Sargon

(720 în. Chr .). Sub el statul asirian

Sargon şi viziru
l său

-- la culmea puter i,
î cCă
ăîși
ci
î
in
tinsen
stăpânir
Asiei
până la | area

.

ajunse

a

| us
ea peste tot ap
ul
editerană Şi chiar
peste Egipt;
.
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“Dar Sargon mai e însemnat şi prin construcţiile sale monumentale. Într'o câmpie fertilă, spre nord-est de Ninive, el şi-a
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Palatul lui Sargon,
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făcut o nouă reședință cu un palat imens. Astfel a ridicat ora- |

şul Dur-Sharyukân, în formă pătrată, înconjurat cu ziduri colosale pătrunse de $ porţi întărite şi populat cu oameni din
»

.
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i Qin palatul lui Sargon
S

,

.

do

y

toate” ţările cucerite. Iar la marginea nord-estică a acestui oraş,

ela construit pe o ridicătură de pământ anuine făcută, noul pa-

mil

lat, jumătate în cetate, jumătate dincolo.de zidul împrejmaitor.

Camera
de

culcare a palatului lui Sargon

Fațada lui principală eră spre oraş.. Aveă însă o intrâre şi pe

din afară de cetate, rezervată numai regelui şi militarilor. Peste”
“tot erau vreo 200 camere, pe lângă curţile interioare. Pereţii .
lor erau căptuşiţi cu lemn preţios, sau cu fildeş, ori cu

plăci de metal (argint şi aur). Ba aveau chiar bucăţi de
piatră

sculptate

în relief (bazo-reliefuri),

înfăţişând. scene

- din viaţa lui Sargon. „Pe alocurea împodobirea eră făcută cu
cărămizi zmălţuite în diferite culori: strălucitoare 'și cu tot
-

pp

|

E
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telul de inscripţii. În cuprinsul palatului; regele constructor

„a

ridicat şi un templu.

|

|

„Din pricina cruzimilor lor, toţi regii „asirieni avură
de po-:
tolit dese şi mari revoluţii, Cea mai groaznică din
ele, condusă

mai ales de Chaldeeni, fu pe vremea unuia din cei mai
decăzuţi

urmaşi ai lui Sargon. Răsculaţii izbutiră să
înfrângă pe moAi
leşitul şi eruntul rege asirian, dărâmară j
cu o furie nebună Ninive, trecând apele

“Tigrului peste ea pentru ca nici urma

să nu i se mai ştie şi împărţiră între

dânşii statul asirian (606 în. Chr.).

De-acum înainte Chaldeenii, fură cei
cari se ridicară la maro putere. Cel mai

aa

vestit rege al lor fu Nabuchodonosor.

Nabuchodonosor * pe de o parte acesta reînvie cuceriri
le
asirieneşi alcătui un

stat aproape tot atât
de întins, ca şi cel sar
gonid. Pe de altă parte el întrumuseţă
Babylonul ce u monumente minunate,
ce uimiau lumeaîn vechime.
“Astiela clădit palatu
l 3 "egilor (pe stânga Eutratului),
îm"podobindu-l minunat
pe dinlăuntrul cu mozaicuri de cărămizi
zmălţuite,

-
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A făcut: grădinile

spânzurale,

!
adică 4 torase

de

piatră

“suprapuse pe stâlpi enormi şi având o înnălţime totală de
60 m. Fiecare din ele eră umpluti cu pământ în grosime de Sim. şi plantată cu arbori şi îlori de o frumuseţe

vrăjitoare.

SeZudau cu apă scoasă pe scripete din Eufrat. Multă vreme
aceste grădini, spânzurate în. văzduh şi socotite şi ele printro
cele 7 minuni ale vechi-

mei, au fost cunoscute

sub numele degrădinile

|.

Semiramidei, întru cât

|--:

|
E

se credeau a fi fost opera

unei regine din poveşti,
Semiramida.
: În urmă

Nabuchodo-

- nosor a ridicat un

tem-

plu lui Bel, zis Turnul

Babel,

pe dreapta Eu-.

fratului. Aveă

7 caturi

- colorate deosebit

cu

că:

rămizi zmălţuite (alb, ne- gru,

roşu, albastru,

sta-

cojiu, argintiu şşi auriu).
În vârtul auriu eră sane-.
tuarul (altarul) .cu sta-tua de (aur a zeului.
.

E
Purnul Babel
PE
.
Eutatul,
canalizat
“a
pomină
de
rege
În sfârşit acest

dind întreaga lui albie cu_ cărămizi

frumos

zmălţuite.

6. Sfârşitul. Chaldeo- Asirienilor. — > După
nosor slăbi însă și statul chaldeean.

Zi
.

.

Nabuchodo-

În anul 538 în. Chr. Babylonul fu cucerit de Perşii din vecinătate, cari astfel putură în curând, să

pună „mâna şi pe

Egipt (525 în. Chr.). .
Apoi

cu Perşii trecură şi ei, ca şi Egiptenii, prin tel-de- fel

de, întâmplări, până ce în sfârşit fostele lor ţări încăpură sub
* stăpânirea Romanilor.
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-
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mp
Fenicienii

1. Fenicienii: înfăţişarea şi apucăturile lor, — Foni-

„cienii n'au fost aşă de vechi ca Egiptenii ori ca AsiroCha _
a
deenii, ci s'au făcut cunoscuţi pe

“vremea de mărire a acestora;
După întăţişare cam seminau
cu Egiptenii şi cu Chaldeo-Asirie-

“nii, cu cari erau

întru câtva în-

rudiţi. Aveau fruntea dreaptă ŞI
„nu așă mare, ochiul bine deschis
şi lungueţ, nasul pronunţat, bu-

zele groase, bărbia rotundă. Erau

cam roşeaţi la faţă.
e
“Ca apucături însă, se cam deo-

sebiau de rudeniile lor amintite.

Erau şi ei muncitori şi întreprin-

Peniciană

- zători, Dar pe deasupra, erau peste

fire de lacomi, pismaşi şi vieleni,

din -care pricină toţi îi urau' foarte
mult.
2. Fenicia: Sidon,
nicia,
-

Tyrus.

— Fenicienii
au
|

Ia
trăit în Fe-

„Aceasta este o fă
şie de pământ, lun Să şi foarte
îngustă,
de pe coasta apuseană
a Asiei, strânsă între Marea Medit
erană şi muntele 'Li

banus: Pămâ ntul ei e
mai mult stâncos,
culmilor muntelui,
care merg până la țărm şi.
care taie ţara în
văi mici, aproape
despărțite una de alta.
Cu toate acestea,
marea din apropiere: a uşura
t
Săţit viaţa locuito
rilor. Astfel sau putut desvo şi a îmboltă repede, ridicând numeroase
şi strălucite Orașe pe toate
sulele “Coastei lor.
capurile şi în-

din pricina

„Cele nai

vestite din a ceste
oraşe au fost: Sidon şi
- Oraş jumătate pe
Tyrus,
$ irm, jumătate
pe o insulă: de-alături.

.
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Ă
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- 3, Traiul Fenicienilor: navigația şi comerţul lor, produsele industriale; religia şi viaţa culturală; alfabetul.

— De felul lor, Fenicienii

fiind din

Chaldeea, cunoşteau

-

lucrarea pământului. Aşă că -făceau şi ei puţină agricultură,

„- prin câtevă ochiuri şese ici-colea.
Mai mult s'au dedat însă la pescnit, la navigaţie şi la comerţ,
»

- căci 'aveau la îndemână marea şi lemnul (cedrii) de pe munţi.

Corabie feniciană de

comerț

În această privinţă ei au fost meşterii plutitori ai lumii,
“descoperind pentru călăuzire şi steaua polară ; precum şi cei

„mai mari negustori -ai antichităţii. Corăbiile şi caravanele lor

“furnicau în toate părţile, punând în legătură Europa, Africa
şi Asia și schimbând "mărfuri dintr'un loc într'altul. Aveau
grije însă să, ţină secrete drumurile lor comerciale, pentru a.
nu se luă unii după alţii. La nevoie îşi sfărâmau | singuri va“sele, numai să împiedice urmărirea altora: În deosebi ei făceau

„negoi cu cositor, din care se prepară bronzul pentru instru-: *
- mente şi arme, şi cu sclavi. Se îndeletniciau şi cu pirăteria
şi răpind

"-(hoţia de mare), jefuind aşezările de pe ţărmuri

mai

,
ales femei și copii, pentru a-i vinde. . .
Dar Fenicienii nu s'au mărginit numai la schimbul de măr-

furi.
- spre
„fiind
„erat

Multe din acestea le prelucrau ei şi apoi le transportau
vânzare, Bine înţeles, că această manufactură feniciană .
mai mult de negustorit iîn mare cantitate nu prea eră lucu îngrijire. Totuşi ea vădeşte o deosebită îndemânare a :

“Ta, AyR, AGULETII.— Istoria Antică,

-

|

,

4

industriaşilor fenicieni. Articolele ce sn fabricau
erau: stofe,
bijutorii, - statuete, vase şi mobile renumite,
după modele
egiptene sau chaldeo-asirione. Ca specialitate a lor, Fe-

nicienii fabricau sticla trans-

Parentă (străvezie), pe caro

o făcea din nisipul alb depe

lângă coastă şi văpseaua
de purpură, ce o scoteau
din lichidul (roşu, violet sau
negru) găsit într'o seoică
rară, descoperită

fele vopsito

do

ei. Sto-

cu această cu-

„oare erau căutate mai ales
do regi.

.

Negustori fără răgaz, oraşele lor erau mici şi numai
prăvălii, ate"liere, depozite, toate virite prin locu-

vi strîmte -

“ Statuote
4

feniciene

Vas

fenician

Dise fenician

pentru

libaţiuni

dar adăpostite de
dușmani. Casele
(cu 4-6 rânduri
de camere joase şi

mici) erau înghesuite în strade înguste, fără curţi
"sau

grădini.

Mo-

“ delul de construit

eră luat dela vecinii civilizaţi,
ne-

având timp dea.
născoci ei altceva,
" Asemenea imitau
" Costum model
chaldeo-asirian

pe: aceştia şi în
îmbrăcăminte,

.

ce
t>

Tot dela Egipteni şi Chaldeo-Asirieni au luat ei şi învățăturile, ba chiar credinţele şi datincle religioase. Zeul lor
principal, Baal, eră soarele. Lui îi aduceau jertie omeneşti,
arzând de vii copii înaintea statuei lui. Acest zeu feroce eră ”
77

Mormânt

fenician

reprezentat ca un.
om cu coarne de
taur, În privinţa:

*|
22)
Sa

„ Bieriu fenieian |
Panin
cenicierii tai

a
un rol

+

îmmormântării,
sicriul şi mormin-

| tele lor semănau
i cu ale Egipteni= ia lor,
ăi : |

Cu

toate. îm-

prumuturile
. lor,

cultural deosebit, căci au făcut
OD cu pare au venit în atingere,

mata DE bt al de pr al pr

tot felul de Ineruri

a

Şi mai cu seamă în această
privi iurea ca ale .lor,
însemnătate prin sezicre d Pat ei au avut o mare
telor
negutăt
a 40F. ad emnaţi, din cauza trebuinze
og tă oreşii,;i săsi uşureze
hieroglitele Egiptenilor şi cu-

neiformele Chaldeo-Asirienilor, ei au scos din ele alfabetul,
adică au format 22 de semne (litere), câte unul pentru
„i
ff

9-5.

„fiecare sunet, iar nu câte .unul de fiecare vorbă sau
-. de fiecare silabt,.cum se întrebuinţă în celelalte scrieri.

1% Acest alfabet l-au. răspândit apoi la toate popoarele.
+ 4. Întâmplările mai însemnate din viaţa Feni4 :cienilor, coloniile, sfârşitul lor. — Fenicienii n'au
"alcătuit un singur stat, caro:să fi avut regi însem-:
„My.
naţi. Fiecare oraş eră de sine stătător cu legilo şi cu
“am: capii sii. Doar o adunare generală, compusă din de>
“a

BA3H
„oo

aa

„ legaţii tuturor, se întruniă în oraşul cel mai de frunte,
pentru a se ocupă de afacerile :comune, Do accea
* Fenicienii nici: nu se numiau' cu .un singur nunc,
„ci erau cunoscuţi după numele fie-cărui oraş însemnut.

-.
Pe:de altă parte aceste oraşe căutau să nu se răz=. boiască cu nimeni, ci mai bine să so supunăde bună
ju „voie puternicelor popoare din jur, ca să nu li se pri-

Xa
| „Alfabetul
fenician.

„ mejduiască nenumăratele lor afaceri.
Ni Şi cu to ate acestea aveau
şi ele,
dacă dacă nu armate însem anate, dâr cel puţin
!
el,
vase de răz-.
indie
boiu întru apărare.
-* Dintre aceste oraşe, Sidon a ajuns:la înflorire
pe la 1800.
în. Chr., de când Fenicienii sunţ zişi Sidonieni. Si donienii se

54

avântară la descoperiri de locuri noui niai în toată
jumătatea
răsăriteană a Mărei Mediterane, în insule
şi po coaste. Ba in-.

trară şi în Marea Neagră. În cele din
urmă însă, ura şi ne"caz
ul altor vecini,

lo. deteră lovituri,

Un neam înrudit cu ei,

„ce locuiă tot lângă mare, între Fenicia
şi Egipt, Filistenii,
îi bătură şi le dărămară cetatea
(1200 în. Chr).
- : De atunci a răm as însemnat Tyrus
şi Fenicienii au început
a îi numiţi Tyrieni, Acum ei s'au
îndreptat spre jumătatea
apuseană a Mărei Mediterane. Ba
au trecut chiar Gibraltarul,

“avântându-se pe ocean în
sus până la Anglia, iar în
jos pe
coastele Africei Până la
Senegal. Dar mai târziu
Tyrus
împotrivindu-se lui

Nabuchodonosor, a fost distrus,
*
|
Atât Sidonienii, cât şi 'Tyrienii
au stabilit peste tot mul-ţime-de colonii, Acestea crau de
3 feluri. În ţările civilizate,

Fenicienii: aveau concesiuni, adică
învoiri de a se stabili pe.

lângă orașe, cu bazaruri şi magazii, În ţările necivilizate
(bar- bare) făceau, pe
ostroave

sau pe promontorii uşor de apărat,
comptoare cu depozite de mărfuri, păzite
de oameni. de serviciu, prin

care făceau schimbul cu
populaţiunile vecine. În
sfârşit,unde erau Jocuri mai propice,
pe
lângă aceste întrepozite,
„80 stabiliau

chiar familii feniciene, înjghebână

oraşe şi supu-.
„Dând pe locuitorii de baştină.
Aceste
oraşe
erau
adevăratele
colonii, Printre

coloniile mai însemnate
a fost Cartagina
"(oraşul non),
pe coasta Africei în Tunis, întemeiată
de Tyrieni.

„DL aceste colonii şi mai
ales în Carthagina s'a
refugiat
„parte din F enicieni, după distrugerea
cetăților
lor
de
frunte.
- Reesta
stul însă au ră
râmmaas în ţara de baştină,
sub diferiţi stăpânitori streini, până ce
a ajuns cu aceştia sub
Romani.
IV

„- Ebreii

|
.
Neamul Ebr
şi 1.anunue
cu ri reilor; Semiţii.— vam
odată
la near, pn „OTIERIi, au înflorit şi Ebreii. cu Fenicienii,
Erau de ace3
neam cu ei, aveau Aproape
acelaş chip şi cam aceleaşi
apu
„p
cături, Se deo
ac
seb
eligioase

lau însă Priin aceea, că avea
u
cu mult mai Pre
sus de ale rudeni
ilor lor

porniririi
.

Ă
x

.

Neamul tuturor popoarelor înrudite, cunoscute până acum,
(Egiptenii, Chaldeo-Asirienii, Fenicio-nii, Ebreii) so chiamă neamul semitic,

-după nişte străvechi strămoşi numiţi
Semiţii. Leagăinul Semiţilor a fost în
partea de jos a Chaldeci, po lângă
,
golful persic. De acolo e
s'au răsfirat
.
.
a
ei prin locurile, în caro
trăit”şi sau dezvoltat.

apoi

.

i ai

Ada 3
zide ri

”

au.

i (i
1

+2. Ţara Ebreilor : Palestina ; Ie-

rusalimul. — Țara Ebreilor a fost
spre miazăzi de Fenicia. Ea se chiamă
şi azi. Palestina,

iar

în vechime

so

ziceă şi Chatiaan.! * ::..

Ebrei
|
.
“” Palestina 6 un podiș, nu aș, mare, brizdat
de ramurile
“munţilor Libanus şi Anti-Libanus. TE udată
do micul fluviu
„Iordan, care curge dela nord la sud şi care,
după co formează în drumul său lacul Genezareth sau Marea
Galileei,
se varsă în Marea Moarlă (numită aşă, pentrucă
în apele salo
foarte sărate şi îngroşate, nu poate tăi nici
o vieţuitoare).

Pământul Palestinei nu prea e roditor. În vechime
însă eră

"vestit;

prin numeroasele

sale

păşuni.

De

aceia

Palestina

se
-__rhai ziceă şi: «ţara în care curge
lapte şi miere».
“Oraşul de frunteal Palestinei a
fost Ierusalimul, aşezat
pe: muntele Sion, spre nord-vest de Marea Moartă,
|

3. Viaţa Ebreilor: starea lor nomadă,
robia, egipteană,
şederea în pustiu, traiul în Palestina; mozaismul. —
La
început Ebreii erau nomazi (nu stăteau
locului), ducându-se
încoace şi încolo

cu turmele

şi cirezile lor de vite (oi, cămile

boi). Trăiau în triburi şi ascultau
de bătrâni sau patriarhi,
cari erau şi preoţi şi judecători
şi capi militari, Aşă au ajuns
din Chaldeea la Iordan şi de .aci
în Egipt. În tot acest timp

traiul lor a fost foarte simplu,
depe urma vitelor lor.
;

hrănindu.
i îmbrx
în s9 ȘI îmbrăcându-se

| În Egipt Ebreii au dus'o foarte
8reu, din pricina robirii si
prigonirilor. Viaţa
lor

o

acolo

Îu

mai

-

mai nevoiaşi Egipteni. De aceea au
hotărit să se întoarcă din
nou “prin părţile Iordanului. Dar Până
să ajungă acolo au
rătăcit foarte mulţi ani prin
deşertul despărțitor, d'abia gă„ sind cu ce să-şi ţie zilele.
După co au intrat în Palest
in a şi au ocupat'o, au prins a
duce o viaţă mai lesnicioasă,
S'au dedat la agricultură, pe văile
ramificaţiilor muntoase
şi n ai ales pe a Iordanul
ui, semiinând
mai cu seamă grâu,
N

.

orz şi in.

„animalelor (capre, oi ŞI

vecinilor, să se dedeă la

« Bijuterie

“3

ebraică

.
-

ot

De acum își fac şi ei locuinţe frumoast”

27

d

ate,
ze roi
ea

Apictori tai

tătoare. Aşă regii îşi clădesc palate cu aju- |
torul meşterilor fenicicni şi
imită viaţa bogată și luxoasă
a suveranilor mari dimprejur
în: bijuterii, vaso de sticlă,
stofc, vestminte, cte. Au
chiar oștiri, care ţin în ascul-

tare micile neamuri
i

şa

i

„aid

înveci-

nate şi prin care ci se fac
preţuiţi destatele puternice.

NP
Dar viața aceasta comer- Vas ebenle
Vas ebraic ao stielă CIAlĂ, industrială şi militară
.
a fost de scurtă durată şi Ebreii şi-au reluat curând traiul lor simplu din trecut.
|
|

_

„> Ceea-ce a deosibit şi a înnălțat pe Ebrei pesto ceilalţi vecini,
a fost religia lor, numită, mozaism, prima religie monoleistă
"- (nchinătoare la un singur zeu sau dumnezeu). Într'adevărei

„credeau întrun singur zeu,
1

nevăzut, veşnie și atotputernic

"-numit Iehova, pe când toate celelalte “popoare vechi erau
politeiste, adică se închinau la mai mulţi zei. Poruncile lui
"

"Tehovah, cuprinse” în Tablele Legii şi în Biblie, căliuziau viaţa,
ebreească până în celetmai mici amănunte (mâncare, spălat,

etc.). Ebreii aduceau zeului. lor, în temple mici (mai ales în
lerusalim), miresme şi Jertie
„Aceasta se petreceă odată
“ile lor sărbători: Paştile,
Rusaliile:şi Tabernacolul,

făcute de preoţi, pâine şi fructe.
în fiecare săptămână şi la maîn amintirea eşirii din Egipt ;
în amintirea vieţii din deşert,

În legătură cu religia s'au dezvoltat la ei muzica şi poezia.
Încolo au imitat dela alţii.:

Monoteismul ebraic a ajuns temelia religiunilor mari
monoteiste de mai târziu (creştinismul şi mahomeda
nismul). :
a. Patriarhii Ebreilor, Moise, judecătorii, regii
şi pro- !
feţii.
— Celdintâiu
-

|

“pornit din
E

până

patriarh, sub

care

se zice că Ebreii

Mesopotamia,
a fost Abraham,
de

Acesta

au

AR
i-a a duse,
€

la lordan şi Marea Moartă: După Abraham a rămas con fila
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-ducător

al Ebreilor fiul

său” Iacob,

supranurait

său Isaac,. iar mai

Israel. Sub

târziu nepotul

fiul acestuia din urmă,

adică sub Josif, Ibreii
au intrat:în Egipt, atrași
do bogăiile lui. Cu timpul
însă, fiind, acolo greu
robiţi şi puşi la
munci aspre de faraonii
tebani, ci fugiră cu &rămada.
"Cel ce-i scoase din.
Egipt fu. Moise, Insuflat,
zice-sc, de
“Dumnezeu, el îi aduse

mai .intâiu în peninsula
Arabia, unde lo dete decalogul
Sinai din
ce-i poartă numele -(mozaismul),sau cele 10 porunci ale religiei,

Apoi, pentru a-i desbără
obiceiurile stricate din
de
Egipt,el îi făcu: să rătăcească
40 anl
prin deşert. Numai sub urmaşii
în Palestina; dar și atunei cu lui. Moise, Ebreii putură intră
multă greutate, căoi această
ţară eră ocupată de neamuri
războinice,
ca de pildă Filistenii. .
“In cele: din urmă, după
multe lupte, izbutiră
să se aşeze
în -ea, despărțiți în 12 triburi
e oarece

- în duşmănie

după cei 12 fii ai lui Iacob.

fiecare

trib trăia singur şi
de cele mai multe
cn celelalte, dese

oil

ori Ebreii fură supuşi
_poarele vecine. Aceasta
de
îi
siliă
câte odată, să se pună po
sub ascultarea Vreunuia
toţi
mai de seamă

dintre dânşii, care
„Dumiă judecător, Astfel
se
de judectitori fură Samson
şi Samuel.
i si
evoia de a se uni cu
|
gi (pe la anu] 11
totul
00 în: Chr.) Pr
cipalii lor regi
imii ȘI prinfură; Saul, Davi
d şi Salomon.
- Saal purtă lup
te crâncene cu
n:
vecinii şi mai ale
"tenii, cei “mai
s cu Filis-mari duşmani
ai Ebreilor. N
„David se deoseb
i pri
a

Stăpânirea,

n marile

lui cuceriri, înti

nzându-şi
Şi până la Mare
Văratul întemeieto
a Roşie. EI fu
r a] statului
adeebreu şi tot el
zidi cetatea de
până la Eufrat

id, du

se regatul ebreu la
J
culmea străluţ Prin înţelepciu
"de pace, căut
nea, bogăţia
ând să se
şi iubirea lui

i şi să se împriete
nească cu

€

i
af
Acea
e nai
Le
2
7 y ia iata
DIA
:
;
dt
E i
înA NOV

r
BA:
ma-ta

Ş
Templul lui Salomon:
Asttel zidi uni măreț templu,

renumit prin scumpetea podoa-belor şi odoarelor sale, precum
Re,

piane i

xi:

3

FI

DEA | ţ

ARĂ j

( „.

Podoabă sculpturală din templu

*

Odor in templu;
sfeșnie

şi prin înţelepciunea inscripţiilor sale, De asemenea a ridicatşi

=

un palat bogat. Pe
doaltă parte a- scris

5

şi el imnuri religioa-

se: Cântarea cântă„rilor şi niște învăţă-

turi înțelepte :. Pro:
verbele lui Salomon.
După moartea lui
2

Salomon,

2” breu
.

cari

Oăor din templu: vas pentru spălat
SOEEI

statul

e-

slăbi,

Regii,

urmară,

înce-

pură să se certe între

a

dânşii până ce rega-

tul so împărţi (900 în. Chr.) în două : regatul lui Israel, cu
capitala
Samaria ; şi regaiul lui

Iuda, cu capitala Ierusa-

lim.

Lup-

Pw

„tele. conti-

|:

—

-

,

nuâră însă
şiîntre ele: kA
IA

În

tot a-

„est timp, Ebreii aveau

Scriere ebraică

ca adevăraţi conducători ai lor pe

dr of e[i (prooroci), cari mergeau din trib în trib
şi propovăduiau ascultare de porubeile
lui lehovai, ca acesta să-i scap
e
din nenorocirile în care căz
useră,
Cei mai însemnați profeţi
au fost: Ilie, Isaiia şi Ieremia. "Toate storţările profeților au
fost zadarnice.
o
d

„5 Supunerea şi împrăştierea Ebreilor., — Ebreii sItbinăd
tot ai mult, îură supuşi de Asirieni şi de Chaldeeni. Sargon
regatul Samari

nimici

ei, iar Nabuchodonosor pe
al Ierusalimului, «Cetatea Sfântă» fu dărâmată şi Ebreii
ajunseră în
captivitatea babilonică,
:
:
_ După i căderea Bak Ylonului
sub Perşi, ei căpătari voiea
întoarce în veehia lor
se
patr
9 viaţă

neatârnată

şi în

ie. Dar deacur nu mai
putură avea.

cela

din

urmă
ajunseră
Aceştia i-au împrăștiat
apoi în totă lumea,

sub

Romani

o
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a X*)
Medo-Perşii

|
Se
ip
o
1. Mezii şi Perşii ; neamul lor: Arii. —'Medo-Perşii erau dobă popoare înfrăţite, ca şi Chaldeo-Asirienii. .Ei erau: o ramură a unui neam

”

foarte vechiu,

Ari,

cari

trăiau

nomazi:

“prin podişul Pamir, adică în Turkestanul de azi,
„ Medo-Perşii se deosebiau de popoaele semitice cunoscute. Ei aveau pielea

albă, nasul drept, figura

ovală, părul

moale şi barba deasă,

__ Apoi erau de o mare isteţime şi agerime de

minte.. Aveau

şi idei. reli-

. gioase şi morâle cu mult mai curate, Aş
că violențele

cruzimilor. şi cuceririlor

semitice,-ei le-au înlocuit cu o cârmuir

omenoasă, deşi aspră. .
Me
„2. Iranul; oraşele medo-persane:

Ecbatana, Susa şi Persepolis.— După
despărțirea lor de celelalte ramuri arice,

Medo-Perşii s'au stabilit în ţinutul din

răsăritul

Asiro-Chaldeenilor,

adică în

Iran,
__:
e
i
.. Iranul este un întins platou (podiş), “
„care desparte Asia apuseană de cea ră-

săriteană, înconjurat

cu munţi înalţi.

E aşezat între văile fluviilor Tigru şi
„Indus, între Marea Caspică şi Golful

-

Persic. Apele ce'l străbat se varsă : unele

| în Tigiu,

altele în lacuri interioare. În mare

Persan:

parte Ir

anul este
un deşert, bântuit vara de arşită, iar iar
na de ger.
gini în
însă,coreale,
şi mai cu osebire spre a us
po
tive
plşuai sin omi rodia are văle foarte
produei
.
.
Pe acolo, 3 în adevăcir ata
patrie a fructelor
-şi a Florilor, S'au. stabilit -Medo
-Perşii.
"*) So va divide în 2 lecţiuni de câto
3 şi 2 ş,

.

02

"Mezii au ocupat .nordul acestei părți apusene a
Iranului,
în dreptul Asiriei ; iar Perșii, sudul, în dreptul Chalde
ei. Oraşele lor de frunte au fost: Ecabatana, capitala
Mezilor ; şi
“Pasargadae, Persepolis şi Susa, care fură
rând pe rând ca"pitalele Perşilor.
: |
|
i
„" 3. Traiul zilnic al Medo-Perşilor şi
influenţa chaldeoasiriană ; religia, dualistă, — "Ținuturile
ocupate de Mezi

şi Perşi erau nimerite pentru o viaţă
agricolă. De aceea din
» Vreme ei Sau şi apucatde lucrar
ea pământului, muncă pe

a

,

i

care o cinsteau şi o preţuiau : mai presus . decât:

ori care alta şi de pe urma.

căreia, trăiau. Pomii roditori şi viţa le îmbunătă= -

țiau la rândul lor viaţa cu
tot felul de fhucte și cu

vin din belșug, Iar păşunile hrăniau felurite ani-

male

trebuincioase,

atât

„hranei cât şi gospodăriei,

în primul rând cai şi ca-

târi renumiţi.
,
Pentru toate _ celelalte
înfăţişeri ale vieţei lor, Me-

do-Perşii au făcut împru-

zazze

muturi la popoarele semi- *

ice, cu mult mai vechi
„în civilizaţicae ei. Aşă au

luat dela vecini deprin-

SII

Pesături și vase medo-persana

„ deri industriale (ţesături, |
Vase, etc.) şi au prins gust

de negustorie. Portul ia-

răşi Pau imitat. Ca îmaveau un fel de halat
-lung şi brodat cu chipuri de animalo sau flori
„iar
pe
cap
puneau o bonetă de
lână. Părul şi barba,.16 p
urtau după moda chalde

brăcăminte

o-asiriană. |

|

Construcţiile lor.erau iarăși cam la fel cu cele vecine, Singura

deosebire sta în faptul, -că ei le făceau 'de piatră, munţii lor

„oferindu-li-o din belşug. Pentru împodobire întrebuinţau

tot

cărămizi zmălţuite minunat în felurite culori. Palatele lor erau
tot imense şi tot pe terase artificiale,
iar la porţi puneau şi ei

chipuri scultptate de tauri cu chip de om. Pe dinlăuntru se
căptuşiau cu foi de metal, iar. tavanele erau din lemn preţios şi
se sprijiniau pe coloane foarte înalte. Întrebuinţau şi ei decora-.
ţiuni în relief (bazo-relieturi) cu figuri colorate (lei, ostaşi,
etc.).

Chiar scrierea a fost luată dela vecinii Chaldeo-Asirieni,
Atât

Cuneiforme

medo-persane

numai că ei au mai simplificato şi căi'au răspândit'o în toată

Asia, mai înainte
S'au dedat şi ei
boiu pornit numai
economică pentru

de a se cunoaşte alfabetul
la războiu cu vecinii, Nu
din pofta de sânge, ci mai
uşurarea gospodăriilor. lor,

fenician.
eră însă un răzmult o nevoie”
„Chiar unele
în- -

toemiri le-au împrumutat dela Semiţi : îa primul rând tagma
preoțească, care semănă cu cea chaldeo-asiria
nă şi la port,
În “fondul lor însă, credinţele

religioase : ale

Medo-Perşilor - se

deosebiau mult de ale celorlalţi,
“Câte-va superstiții chaldeo asi- .
viene tot au împrumutat însă.

Religia medo-persană eră, duadistă,

adică admiteă

la 2 zei mari: zeul

închinarea
Vinelui,

eră ajutat de spiritele bune;
zeul răului, de care

care

şi.

ascultau du-

.

| Ormuza .-:
.
hurile vele. .
Zeul binelui se numiă Ornuuzd, făcător
a tot ce'e bunşi fo- ”Jlositor.
se

El locuiă cerul cel luminos, în car
e plană. Zeul răului
chiemă Ahriman, născocitorul itu
tur or relelor şi el. stă-

€

| pâniă întanericul. Între aceşti 2 zei eră luptă veşnic
ă, dar la

sfârşitul lumei tot Ormuză va birui,
e.

i Omul eră da„tor. să ajute pe
- . Ormuzăd

şi să

lupte - împotriva «răului»
pe orice cal,
Anume

tre-..

Duiă : să lucre-ze pământul,
să întemeie o
familie,să spu-"

nă adevărul,
să facă
„Duh rău, :

|

fapte

bune, să ocrotească 'vieţui-

toarele folositoare (câinii, păsările, ete.)
şi să se mântuiască
de păcate prrugă
in
ciuni şi pocăință. “În acelaşi timp
trebuia să fie curatşi la corp înlă
turând tot ce ar fi murdar,
stricat sau spurcat,.
De aceia “duceau o viață de familie foarte:
curată, şi lăudată ds vecini,
dând
d
mai ales multă îngrijire creş- *

-

'terii copiilor,
Morţii erau socotiți ca spur
eaţi, Hiindcă -moartea veniă dela
.
Ahriman. De aceca cadavrel
e lor nu erau îngropat

e, nici.arse,
nici azvârlite în apă, înainte de ati
întăşurate cu ceară curată,
“pentru a nu se pâne: ări pământul
, focul ori apa. Mai deseori
erau lăsate pe înnălțimi sau
pe turnuri rotunde, pradă pasă- rilor și fiarelor,

Pentru regi se clidiau mormin

atât de sus, ca nimeni să nu te măreţe
se poată sui
"acolo. Cadavrele era
u vârâte în el e pe schele,
care apoi se
'stricau,
tăiate

în

stânci
|

Mae

La 3 zile dup ă moarte sufl
etul ieşiă din corp şi se ducea
la judecata lui Ormuză. Dacă eră
bun treceă puntea.de peste
Infern în Paradis, unde petr
eceă
.

până la a doua înviere ; iar
dacă eră rău se pr ăbuşiă de pe punt
e în Iadul cel negru.
4
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Ormuzd

m'aveă nici statui, nici temple.
Însă pe înnălţimi
„adăpostite sau pe vetre, în formă
de piramide egiptene ori
"de

turnuri chaldeene,
|
_

|

-

ardea

veşnic focul sacru (sfânt). din
|
|

i

+

|

E
o

I

pi

AS

o
apeAS
oa

Zi Dai a SIA

e

Liar

SĂ
y Ep
E

ra

A

te
ae
: SSE

ŢII

i

arate

iar

1£
3
aer

SV

ee
Vetre

e
ip,

3

:5

sacre

medo-persane

, lemne

mirositoare.
ra
a curată eră icoana zeului
„ (Slujba) constă. in: Flacăr
Jertte de animale domestice . Cultul
(cai, vite,
„capre,

oi), libaţiuni şi cântece religioase făcu
te pe acele vetre |
| de către preoţi sau îagi
, în faţa malţimei de
jos. Magii
- îndeplițiau "serviciul
divi
mânecile largi, „Pe cap n, îmbrăcaţi în halaturi albe cu:
cu tiare înnalte și ţinână
“în mâini
„ Yamuri verzi, După
ce se sui Au pe vetre în
procesie impunătoare, pregătiau victim

ile pentru sacrificiu, pr
onunţând anume
formule Sacramentale
(zicalg sfinţite); Apoi
îm
părţiau asisten- .
| îmi de băutură
alcoolică din nişte ierburi
speciale şi în |:
| 5 cul sal sa jer
tfa. Părţile curate ale
victimei erau arse în
Gin
el
peer
estul eră expus puţin
în faţa altarului, apoi
„SM
el se împărtăgiau (pr
azn
ic)
cei
de faţă,
«
“Dualismul a fost dat
DC
Medo-Perşilor de prof
| Zoroastru, care,
etul lor fabulos
se zice, că era, de
neam regesc şi că
răpit de zei, ca să-i de
fusese
a ast
iel învăţăturile,
.

'

|

e

ar:

1

la Mezi; Cyrus şi Da-

e

ce

a

ae

'

4. Regii însemnați : Cyaxares

„rius la Perşi. — Mezii, locuind urmţinut mai'roditor şi traiul
fiindu-le astfel mai lesnicios, s'au hotărit cei dintâi să scuture
"robia

Asirienilor,

sub

care

se găsiau,

Și să întâmpine mai

cu

tărie prădăciunile unor vecini mai dela nord, dar de acelaş
neam cu ei, Sciţii, Aşă s'au gândit să întocmească un sin„ gur stat, sub conducerea unui singur rege. Cel mai însemnat a fost Cyazares

(sec. VII în. Chr.),

Acesta a supus

toate.

s'a răsculat. contra

triburile

Asirienilor.

SE

persane dela
Astiel s'a

miaziezi: şi

aliat cu

Babilo-,

"nienii, care aveau atunci ca rege pe tatăl lui Nabuchodonosor
şi a cuprins cetatea Ninive (606 în. Chr.), pe care a distrus-o. în
„urmă a împărţit Asiria cu aliaţii săi, ocupând el partea de miază-noapte' şi întinzându-se spre apus.

“până la fluviul Halys, ce-l despărţiă
de Lydia, un bogat stat din Asia-Mică. '
Următorul lui Oyaxares fiind slab,
"şi crud, iar Mezii
stârnit

0

răscoală

moleşindu-se
a

Perşilor,

s'a
mai

:

- oțeliţi la luptă. Conducătorul ei a fost

„Cu yrus, nepotul regelui med detronat.
Cyrus, despre a cărui naştere şi
„ copilărie se spuneau în vechime fru- .

moase poveşti; a fost unul din cei 'f:
mai vestiți cuceritori. El a întins stă' pânirea medo-persană: peste tot apr
„sul. Asiei.
Prima lui cucerire a fost Lyăia, în

.

a cărgi capitală Sardes domniă bogatul Cresus. Acesta plănuise o ali-

anţă cu Babilonieni şi cu Egiptenii
"contra Perşilor. Cyrus însă i luă îna-

[i

inte : îl:atacă, îl bătu şi îl prinse. Eră

——

chiar să-l ardă pe rug, dar îl iertă şi îl

.

Cyan

făcu sfetnicul său. Apoi porni spre Babylon : îl înconjură şi-A
luă (538 în. „ Che. ), abătând Butratul şi pătrunzând îîn cetate pe

AS

“ albia fluviului. Cu acest prilej Ebreii scăpară din robia babilo-

nică, căpătând voie să se reîntoarcăîn patria lor. În urmă Cy"rus vroi să atace şi Bgiptul,
dar muri în lupte cu nişte triburi
scitice. Acest cuceritor a fost socotit şi închipuit ca zeu,
! +
"Fiul şi urmașul: lui Cyrus, Camnbises, porni
de îndată contra
- Egiptenilor şi în lupta "ce avu cu acești
-la intrarea
a, în Egipt,

îi adrobi şi le supuse ţara (525 în. Chr), .

i

În timpul acesta iscându-se:o răscoală în
Persia Și Cambises
murind

pe drum Ja întoareare,

Perşii aduseră la tron

pe o rudă a lii Cyrns, pe Darius (592
în. Chr).
E

Darius a fost un rege mare, Il

şedeă însă din când în când ŞI
în

So

CR

- celelalte capitale persane. Apoi, ne

A

mai având ce cuceri în Asia ori în:
Africa, el -plănui să so întindă în

EU

5329A

Cap 4

se

2

e

TITEI
a E
3
S,
eee:

potoli mai întâi răscoala şi fct
din Babylon capitala statului. Re-

Europa. Astfel porni o expediţie
împotriva Sciţilor, care cutreicrau
tinuturile de prin sudul Rusiei do
astăzi şi de pe lângă gurile Du-

|. nărei (513).

Expediția a făcut-o

5] “prin partea de răsărit a peninsulei
.
balcanice, iar Dunărea a trecut-o
N

pe la Isaccea (Tulcea). N?a făcut

însă nimic hotărâtor, căci Sciţii se

Darius 1 și rebelii

69

: retrăgeau într'una prin stepele lor. Cu prilejul expediției acesteia Darius cuprinse ţările balcanice, prin care -trecuse.

EL mai voi a pune mâna. şi pe :Grecii mai din: sud şi astfel:
-

începi cu di (500:în. Chr.). marile Fdzboaie'medice sau greco-'
persice. -N'a avut însă -nici o izbândă. Pe când, pregătiă. o
expediţie mai mare împotriva lor, a murit. Ii
În timpul-lui Darius, imperiul persan. avi: cea “mai: “mare”

întindere: dela Dunăre şi Marea Mediterană "până. la fluviul,
- „Indus, dela Marea

Caspică şi fluviul Iaxartes până în Beipt.

„Acest rege s'a făcut

vestit şi prin

organizarea

ce a dat

întinsului său imperiu.
-.
E
„.
:
În fruntea statului, se găsiă, marele rege, care aveâ.-0 pu:

tere absolută (fără margini). Rar puteau
iar când

li se

îngăduiă

aceasta,

el li

supuşii să-l vadă,

se înfăţişă

cu un lux

“strălucitor şi toţi trebuiau să i se prostearnă. În juru-i
o curte

numeroasă,

iar la îndemână-i

o. armată

ave

formidabilă,

înzestrată şi cu cămile, pentru expediţii în deşert. Ostaşii, vestiţi arcaşi,

aveau

tunică

albă

cu flori, turban

verde, ghete:

galbene, arc galben, :tolbă cenuşie şi sulițe 'cu vârful! alb.
Garda regală, zisă nemuritori, eră cu deosebire luxoasă..

4

,

|

Ne

” Arcaşi persani

"1v
Popoarele supuse erau doar tributare. Încolo ele îşi păs- 7, i
trau limba, religia, legile, obiceiurile şi pe alocurea chiar şefii
lor naţionali. Pentru a se împiedică însă revoltele, statul a
fost împărţit în mai multe guvernăminte; numite satrapii,
avându-se grija, ca popoarele mai mari să fie fărămiţite şi
repartizate la mai multe satrapii, combinându-scu
e alte nea-

„muri rivale mai mici. Satrapiile s'au înzestrat cu drumuri, care

au dat avânt comerţului, cu servicii de poştă şi cu o poliţie
nu- |

meroasă. Pe do altă parte satrapii erau spionaţi şi supraveghiaţi do aproape. Sau stabilit şi dări regulate pentru supuşi,

căci Medo-Perşii erau scutiţi. Acestea se cereau sau
în natură
(râu, cai de lux, berbeci, catâri, etc.) sau în bani.
De aceea

el a bătut în mod re-

gulat şi monede;
din aur

clădiri măreţe. Aşă el
-a zidit un frumos pa-

Dazici de argint

„lat

la Persepolis, pe o

„terasă înnaltă, renumit

Bala tronului din
palatul lui Darius
1
x

A

,

"şi argint, zise darici,
“după numele lui.
.
Darius a ridicat şi

prin grandioasa

(măreaţa)
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asta sală a tronului i, a l cărei

BHOdEsIOZ V13p I SUȚIVC Ţul IOIUUd

EREI
ZII [IŢ

ze

app
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plafond foarte înnalt eră susţ inut de numeroase (72) şi elegante
coloane. Su i Şu | pe teras ă se f ăceă pe o scară largă de peste

mesi
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Ruinele şi scara palaţulu
i lui Darius 1.

6 metri, cu 111 tre pte în.
pantă dulce: pentru ca şi călă
reţii

să o poată urcă.

5. Sfârşitul, statului

înedo persan : cucerirei, greco.. macedoneană,
trecerea sub Ro mani,
— Din pricina războaielor Sreco-persice,
statul slăbi. Urmaşii. lui
Darius, pe lângă că,
duseră mai depart
e Și fir ă succes războaie
le cu Grecii, dar.
se şi moleşiră,
So iviră e erturi dinastic
e
şi
revolte.
În cele din urmă
_
Greci i îl cuceriră cu toate
popoarele înglobate în el şi dela
sei trecu apoi sub
Romani.
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| Grecii şi ţinuturile

greceşti

1. Neamul şi triburile Grecilor; înfăţişarea şi firea
lor. — Grecii sau Hellenii au început să fie cunoscuţi cam
odată cu Medo- Perșii. De alttel ei erau înrudiţi cu aceştia, fiind
'tot de neam aric.
Despărţindu-se

|

“

din

trunchiul

comun

puţin

mai

înainte

de Medo-Perşii, Grecii au luat-o, desfăcuţi în triburi şi râna

- pe rând, spre apus. Astfel au âjuns până la coasta AsieiMiei şi de aci au trecut în Europa prin diverse locuri, după

ce au aflat dela neamurile peste care dăduseră meşteşugul
plutirii.
Cel mai vechiu trib, care au călcat celdintâi în Europa, au
fost Pelasgii.: Iar dintre cele venite. mai în urmă, 2 au fost

mai

îisomnate: Dorienii şi Ionienii,

Grecii erau oameni

frumoşi la ch
chip şi bine înzestrați dela

natură. Erau destul de dezvoltaţi”la corp, mâinile şi picioarele le aveau bine proporţionate

(potrivite) și erau

muscu-

loşi. Aveau: faţa foarte regulată, fruntea potrivită, ochii. mari
şi vioi, buzele subţiri, în sfârşit, ca semn deosebit al lor, nasul

arept şi prelungind îruntea.
N

-

Sag
re

ee
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A

Ş Pe de altă parte Srau inteligenţi (deştepţi), 'iscusiţi, activi
-curagioşi “şi îndrăzneţi. Aceste însuşiri, bine înţeles,
variau:
dela trib la trib. Cei mai dis- _

— tinși Greci înfprivinţa darue

” Pemee greacă -

-

Tânăr greo

rilor lor sufleteşti au fost Ioni
enii,
mult prin calităţile lor mili
tare. .
2. Grecia,şi statele greceşti.
—
a Grecilor a tost mica peninsulă
din

-

Dorienii se deosebiau”mai
7
e
.
'Țara principală de aşezare
sud-estul Europei, strânsă

între Marea Ionică şi Marea Ege
e (Archipelag), numită până
azi Grecia sau Hellada.
|
Pământul ei

e muntos, fiind străbătut ds
munţii Pindus |
şi de : ramiticaţiunile lor, cu
cel mai înalt: vârț Olympus,
pururi acoperit de nori,.
Aceastaa face ca ea săfie bogată
în |
metale, marmoră, lemne
Şi păş uni. Sunt şi câteva, văi fertile pentru agricultură,
pe car e le udă cursuri de apă mici
însă numeroase,
ca Peneus, Alpheus, „Euro
tas, ş., a. şi. pe
unde
creşteşi viţa de
vie Ş i măslinul,
Pe de altă parte Gre
ciaa re coastele
întretăiate
mărate '

de nenu-:
cumm e Corinthus, ş.
a;
ceea
ce
înle
foarte mult naviga
zneşte
ţia| şi comerţul.
e
RR |
|
,

.

i

”

-

_

.

x

golfuri,

i

)

:

În fine această ţărişoară e dăruită cu o climă dulce şi sănătoasă
şi cu un cer mai totdeauna senin şi luminos, ce aduce voioşie.

Pe lângă toate acestea, patria Grecilor eră aşezată în vecinătatea popoarelor civilizate orientale, dela care putea învă

multe

lucruri

și

cam

în mijlocul

lumii cunoscute în

,

vechime, ceeace uşură legăturile ei cu toate. popoarele,
“După înfăţişarea pământului său, Grecia se împarte, în trei regiuni. Fiecare din acestea se subdivide în alte ţinuturi mai
mici, care în vechime

alcătuiau

s

mântul, legile şi armatele lor. :

state deosebite,. cu guverne

o

Astfel sunt:
Grecia nordică (ela Olympus până la trecătoarea Tera -

" anopylae. dintre mare şi munţi), unde se găsiă localitatea religioasă Dodona ;
Grecia mijlocie sau 'Hellada" propriu zisă. (dela 'Thermo-.

Să

pylae până la istmul Corinthus de lângă golful cu acelaş:
nume), care aveă cetatea Theba, Aoealitatea religioasă Delphi
“şi vestita cetate Athena ;

Grecia sudică sau Peloponesul (restul, peninsnlei îîn forma
unei palme deschise), în care se află cetatea Corinthus, lo-

calitatea religioasă Olympia și renumita cetate Sparta.
3.: Insulele şi oraşele din Asia Mică.

— De Grecia

ţin

geograficeşte şi insulele de prin prejur.
„ Mai însemnate în antichitate erau :
Salamina
(Salamis) chiar în faţa Athenei ;
A
Euyboea, dealungul coastei răsăritene a Greciei de mijloc ;
Corcyra (Corfu), cea mai însemnată dintre insulele Tonice, |
în apusul: Greciei ;
“Delos şi Paros, în Marea Beeo, aparținătoare de insulele Cy yelades "(în cere) ; şi în fine
| Lesbos, Sămos şi Rhodos, dintre insulele“ Speraes [i

pite),: depe lângă coastele Asiei-Miei.

“Mai răsleţe şi mai depărtate erau: Creta şi Ca YDIUS..

„Această punte de insule, ce stabiliă legiitura între Grecia

şi Asia-Mică, făcea ca și ţărmurii apuseni ai acestei din urmă

să fie socotiți, ca ţinând tot de Grecia, Dealttel pe coastele
4
.

m

|

?

'

*

a
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A-

-

Asiei-Mici
în. regiunea
, numită şi; Jonia, au înflorit

nume-

voase 'cetăţi greceşti, ca: Milelus, Smyrna, Troia, ete.

”

4.. Coloniile: greceşti şi dezvoltarea, lor. — Grecii.
nu

Vau mulţumit să trăiască în marginile teritorului arătat. Cu, - timpulei au început să emigreze (să plece). din: aceste lo- . uri, înfiiaţând un şir do colonii pe ţărmurii tuturor mărilor.
de prinprejur. Oraşul din. care; se desprindeă. colonia,
se nu-

miă mietropolă, adică „«oraşul-mamă»- şi -cu. el
coloniile aveau ;
numai legături religioase şi, de respect filial.
Încolo ele.se.

cârmuiau independent și au ajuns la mare dezvoltare
, unele

întrecând chiar metropolele:
lor,
pai
“Cauzele care: pricinuiau întenieierea de colonii erau,mulţ
e.

,

Îmmulţiroa populaţiunii, foametea, năvălirile străine,
revolu- . ţiunile lăuntrice, molimele, cataclismele naturale,
dorinţa dea, .
călători etc., iată de împingeă mai mult
la emigrare. - Mai

ales însă coloniile s'au „născut din - nevoi. comereiale
.. : „Toate cetăţile greceşti au contribuit la
înfiinţarea de co- 7
lonii, dar
cele mai

din Asia-Mică,

malte din. acestea

DI

„Principalele colonii au fost:

a

se datorese Miletului PE

în

|

e

a

„Tomis (Constanţa), Olbia (în ţara Sciţilor)
şi Sinope (locul , de întâlnire al

drumurilo
- "Marea, Neagră; Byzantiurm din. nordul Asiei-Mici), -toațe. la(cu un.minunat port),.
în Bosfor; .
Olynthius,

pe ţărmul nordic'al. Mărei Egee ; Tarentum
şi Nea- |

polis, pe coastele
i

Italiei sudice
a

(numită; şi Grecia Mare) ; |
Syracusa (în Sicilia), unul
- din cele, mai bune porturi

din “Mediterana ; Massi:,

iii]. lia (a gura Rhonului), pe coasta sudică a Franţei de , >

„ stăzi ; ;: Saguntum - (mai
.1....Jos de gura Ebrului),
pe
|
4
:.
-, ,. Coasta răsăriteană a_Spa- | |
niei;: Cyrene (la capătul
drumurilor din cen
trul Atricei de nord) şi
Naukratis (locul
do desfacere a văi
ei Nilului), a mbele pe
litoralul sudic a]
Mărei Mediterane,
|
|
N
„Monedă sytacusană

fi

Aşezămintele religioase ale, Grecilor
1. Zeii.— Grecii, deși erau împrăştiaţi prin diferite părţi
şi deşi erau fărămiţaţi îîn mai'multe stătuleţe: ce se războiau

„des, aveau o puternică legătură între ei prin religie. .
Ei au îndumnezeit;: “toate puterile naturii (cerul, aerul, soarele, furtuna, vântul, etc, A toate îndeletnicirile (comerţul, meş- .

„ teşugul, musica, etc.),. „precum şi toate însuşirile! şi patimile
. omeneşti (iubirea, ura,. frumuseţea, inteligenţa, ete.). Astfel au.
creiat 'o: mulţime de. zei. Zeii erau închipuiţi ca - nişte fiinţe |
cu chip și cu “viaţă omenească (mâncau, beau, se căsătoriau, : se certat, etc:), dar nemuritori: şi de o isteţime şi
forţă, supranâturală (peste fire). Erau nevăzuţi şi nu se
arătau, "decât: când: vroiau și cui: vroiau.. Dese ori se amestecau în. Viaţa “luinească,.. “ocrotind sau urgisind pe : muritori.

Reşedinţa: lor se: „oredeă, că:d pe muntele Olympus.
Cel mai mai mare dintrei. zei eră Zeus, zeul cerului, fă icătorul

zeilor şi al lumii. El avea /doi fraţi :: Poseidoh, zeul mărilor si -

„.

.

Poseidon

o

me
7

.

.

Hades, zeul lumii subpământene
Soţia
, lui Zeus eră Hera, zeiţa

atmosferei și a căsniciil
or, Alţi
“ zei, născuţi din Zeus,
erau:

Phoebus, zeul soarelui şi
al

artelor; Athena,

zeița. fulge-

“rului 'şi a. înţelepciunii
; 4Phrodiia, zeiţa aurorii
și a fru-

museţei ; Hermes, zeu
l 'vântuluişi al comerţului,
curierul
zeilor ; Hefaisios,
zeul foculu

i
Și al industriei; Arihem
is, zeiţa lunei și a vânatului
; De7

=

i

-

.

.

ta

|

Hefaistos

-

”

S

|

Ă

7

meler, :zeiţa pământului

alturii, şi Ares, zâul' turta;
“-nilor şi al. războiului. ;
„Pe lângă: aceşti 12 ;
- zei mari, erau şi nu:
meroşi zei secundari şi.

o mulţime de 'divini-

tăţimărunte în întreaga ;

natu
(pe ră
munţi, în aer,

pe mare, : etc.).: Între.
aceste din urmă erau/
Muzele (9 de. toate) şi”

„Nimfele. Apoi fiecare

„Oraş şi fiecare familie
îşi aveă zeul sau zeii
„săi ocrotitori,. |
Grecii 'au născocit
povestiri

foarte. fru-

4,

„moase despre zeişi des„pre faptele lor, Aceste
? ' Povestiri se zie mituri,
iar culegerea la, 'olaltă
a tuturor miturilor se .
Da

=
|

.

Ares

chiamă mitologie.
Credinţa în viaţa vii
toare eră şi la G reci.
Morţii lor erau sau
„Puși în morminte tăi ate
în stânci şi duşi cu mar
e alaiu jalnice”
i. Sau arşi. Lumea,
de subpăriânt sau
„

/

|

.

Ă

”

N

Ă

.

ăi

„ Infernul, unde mergeau sufletele morţilor, adică umbrele, se

Infernul

„ împărţiă

în

două;

Câmpiile

Elyzee,

locuri . fericite

pentru

petrecerea drepţilor ; şi Tartarul, locul chinurilor pentru pe-.
' depsirea păcătoşilor.
2. Cultul:
amestecă

temple. — Zeii fiind „puternici

îîn viaţa lumească,

Grecii"căutau

să

şi porniţi

a se

şi-i atragă.

"Pentru aceasta ei ridicau temple foarte frumoase, 'dar nu
aşă mari, în formă dreptunghiulară şi având de jur. împrejur
coloane foarte frumoase în diferite stiluri (forme). Înlăuntrul

lor aşezau statua, în înfăţişare omenească, a zeului ori ia zeiţei
ce adorau.. Tot în temple, într'o sală din dosul statuei -divinităţii, se depuneau şi darurile aduse de oameni şi consistând
din diferite produse. Iar afară, în taţă, so găsi, altarul, inaintea

căruiă se săvârşiă cultul.
Tu. Ava, AotLerat, — Istoria Antică.
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si

ei are
nara rasaia

sr

* Acesta eră întreţinut --

|e
prâoţi şi preotese.
- prin rugăciuni, jertfe
„de animale (vite, berbegi, etc.) şi libaţiuni.
mai ales cu vin, care se

„Văpelaat în faţa mul_ţimei ce se adună înain„tea templului. Interio-

.

“rul lui .rămâneă a fi
|
„numai locuinţa divini- . -

tăi.

Preoteasă

y

.

greacă

.

N

”

- Preot

i

grec.

i

e

" Sacrificiu grec
4

1

8. Oracolele.— Grecii

mai

credeau,

că voinţa

zeilor şi

-

viitorul hotărât de aceştia: se poate şti după unele semne
din natură sau după spusele preoţilor ghicitori dela anumite temple. Prezicerile acestea, precum și locurile unde ele .se.
făceau, se numiau oracole. La oracole alorgau Grecii „din

toate „părțile.
Cel mai vechiu oracol eră la Dodona, unde se at un stejar
Si miraculos, al cărui fâşiit de frunze arătă voinţa lui Zeus. Dar

cel mai vestit eră, la Delphi, la templul zeului Phoebus. Acolo

|

a

S+
———————

prorociă - preoteasa Pythia, şezând pe
un tripod (scaun cu
“ trei picioare). de aur deasupra crăpăturil
or unei peşteri, de
unde eşiau 'gazuri ameţitoare. Vorbele
6i fără
"1 -şir'se rânduiau

în, versuri de

către preoţii

templului.
Li
Răspunsurile voracolelor erau greu
de în-

7.

teles san aveau câte două înţelesuri.
'Tot-

deauna

însă ele erau potrivite

cu împreju-

rările şi de. multe ori nu erau
decât sfaturi

înțelepte date oamenilor sau cetățilo
r de către '

* preoţi.

i

4. Jocurile publice. — Zeilor plăcândă-le
oameni
i sănătoşi, frumoşi şi isteţi,
Grecii

organizau pe. la anumite temple
nişte serbări
“relig
ioase, -zise

„În
|

-

Eu

-

jocuri.

primul rând acestea, constau din felur
ite
A

”

Alergiitori inarmaţi
e
.

do

-

:

-

'
întreceri gimnastice
, e a: alergări pe jos sau în
care, sărituri»
+

“Curse

de care

,

DI

.
.

7

”

"lupte, aruncări eu discul, ete. -

„Aveau
„. țiuni

loe-apoi reprezentateatrale” şi muzicale,

Luptători -

p

precum şi 6xpoziţii de opere .
ale artiștilor de tot felui (ar- hiteeţi, sculptori, pictori). În .

sfârşit se ţineau şi concursuri
literare (lecturi, recitări,

de-._.

|
_.

Arunciăitor cu discul

clamaţii) între diferiţi autori (istoriei, filosofi, poeţi).
La jocuri luau parte Grecii
de

"Deasemenea

pretutindeni,

nici străinii nu erau primiţi. Apoi

neau ele, eră pace și înfrățire generală.

-

afară de temei.

cât tizap ţi-

a

a

?

80
,

Aaa
»

Dn

1,

„” Reprezentaţie muzicală
7
|
:
.
Învingătorul, încoronat cu laur
i sau cu ramuri de măslin
sfinţit, eră purt at

-

în, triumi şi admirat de toat
ă suflarea gre-

'

Li

,

i
”

Coroane
-

„»

pentru învingători

ceascăCu. el se

bucur ă de onoruri şi fami
lia şi cetatea sa.
„natală. De aceea eră,
întreţinut pe
/ socoteala acestei din urm
ă şi, dacă . .
înv

ingeă în mai. multe rânduri,
i

„se ridică şi statui, -.

.*

„Brau 4 jocuri mar
i naţionale,
dintre care cele mai
renumite erau
cele

olympiee.

Acestea, aveau loc
Olympia, de unăde-ş
e- i trag. nu„mele, la templul şi în

la

onoarea lui
Zeus. Se ţineau din
4 în 4 ani,
„Prin Iulie, şi durau
5 sau 6 zile,

Triumful

unui învingător

,

sI

|

.

Spaţiul

de timp

Olympia

dintre ele se

Grecilor la numărarea
cu anul 776 în. Chr.

u

„

chiamă olimpiadă

anilor. Prima
,

Și servia

olimpiadă s'a început

NI

Viaţa, primitivă a Grecilor:

1. Traiul străvechiual Grecilor : oraşele lor şi viaţa, zil-nică. — Timp de vreo 1000 ani,
după trecerea lor în Europa,
- Grecii

.

.

|

au dus o viaţă simplă,

familiară şi gospodărească.
'Trăiau la început numai din

creşterea vitelor (boi, oi, capre),
Cu timpul au început să lucreze

şi pământul (grâu, orez, vie,
* măslini), Ba încă sau. apucat
şi de mici

negoţuri

pe

mare,

Recolta măslinelor

[.

:

————

În ceeace priveşte
îmbrăcămintea ei ave
au: O cămaşe dein | fără mâneci, iar
peste ea
"o bucătăde stofă sa
uo
_ pelerină de.
R iele," Ca |
în

călţăminte întrobuin.
țau “sandale şi
un fe]
de opipaii âpul
îl purtau

neacoper

it, Numai
hi
:. ladrum, Pune
au o pălă-

„Tie “sai un
bonet de .
“lână, Părul eră sa
uscurt
-. Sau Lăşaţ (în
plete pe
„ume

ri, Își Iăsan ma
re

barba,

Vechiu Costum gre
c

e

Casele “lor
._
| erau din pia-. =
tră

"sau

din RE

„lemn; cu '0.
_singură odaie,
unde eră şi va:
tra

, pe care ardea
focul în:
tr'una. Ele se lu
mi
na
u
ziua pe
"uşe sau pri:
:
i.

n deschizături
!
Încălţăminte greacă
făcute
|.
.
în coperiş, peunde
eşiă şi fumul, iar
noaptea dela focul
' Mâncau culcaţi
din vatră.
pe.0 parte, fie buca
te din cereale şi
io carne de vite
fructe,
fripte la Vatră în
tregi şi beau vin
, .

Ospiţ are

"59
Femeile torceau lână, ţescau pfinză
pentru îmbrăcăminte, spălau rufe,
- pregătiau hrana. (pîine, bucate, ctc.).

Se ocupau într'un cuvânt de toate
treburile gospodăriei. Ele îşi petre"ceau

viața mai mult

în curtea casei,

care aveau împrejur un ceardac aco- -

„perit
TEI

e LI)

4

Pemei grece pisănd râu
Da

împotriva arșiţei

sau a ploii.

Iar bărbaţii lucrau câmpul,

îngrijiau

|. vitele, clădiau locuinţele, se dedeau
la meseriile de pe lângă casă,: sau

negustoriau. ori se. războiau..

Băi

a

Femei grece cărână apă

Locuiau la început în sate, cu ogrăzi şi livezi întinse, Dar
"în curând fură -adiși a întemeiă, cetăţi mari şi
puternice.
Acestea erau împrejmuite cu ziduri colosale, înnalte
de câte

8—10 metri, late dela:5. până chiar la 17: m: -une-or
i cu un
cofidorîn
grosimea lor. Ftau făcute din bucăţi uriaşe de

ia:

tră, cioplită sau necioplită, „puse unele peste altele. fără pia
6 tencuială, Blocurile (bucăţile) ele
însă-le erau:lăn, i de sta 9
in. şi groase de
pătrunse

câte 6—7/.m.; Pe de altă parte” ziduri
e
de

de porţi mari, înalte

3 m, şi largi de 5 m

deasupra lor bucăţi de piatră sculptate. în formă

“căror capete erau de bronz.

NE

9 erau

q i, ând

e

de jel ale

—

|

pi
pie
poz cate
d. at,

E

E

5
Zid dolestate și poartă ou lei

|

e

:

”

-
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2. Vechile întocmiri ale Grecilor: cultura cretană: in' tluenţa orientală.
— Cetăţilo greceşti erau cfirmnuite do regi,
cari erau'un fel de capi.de familie mai isteţi şi mai avuţi,
Puterea lor se moşteniă, pentrucă striimoşii lor so credeă că
- au fost zei. Ca semn distinctiv purtau toiagul, adică sceptrul.
N

Er
PN

„e

.

- Costum

de

şefi greci

„ Încolo chiar în privinţa bcupaţiunilor zilnice

regii nu se deosibiau de ceilalţii

pi

adică, de

„popor. "Tot aşă şi
„ soțiile şi fetele lor,

==
CSS
ESL

,

Simple
ca şi ale
„părţi
: o
vatra la

Ocupaţiunile soțiilorşi feteler de regi și şefii greci
.

,

Ă

.

>»

$

erau şi aşă zisele lor «palate». Aceste erau ni te c
celorlalţi, dar cevă mai- mari. Se alcătuiau.
din 2
parte din piatră şi o parte mai mare din lemn cu
mijloc, plină de armeşi alte obiecte, unde avea, loc
A

N

2

ae

“întâlnirile cu publiculAci
. se primeau
„torii (socot
ca.. iți
trimiși ai zeilor).
.

şi oaspeţii şi cerşe-

În timp 'de războiu-aceşti regi şi şefi. erau
barbari Şi cruzi,
Pr
MR
Luptătorii aveau cască, scut,

Y

Sei

arc, sicuri şi ghioage şi se -

băteau înşiruiţi în linie. Regii
şi şefii erau în

faţa

lor în

“cară, luptând cu lancea şi cu

sabia. De multe ori se an-

gajau
numai lupte indivi„.duale între şefi. În lupte se

N:

amestecau

şi

zeii! ţinând

:; parte ocrotitului lor: Se dă
-*, deauşi lupte navale; Nu ştiau
să se fortifice, nici să asedieze, cetăţile. Singura lor

IDE

Luptăjintre șefi şi amestecul zeiţei

A
apărare o ficeau?vasele, ce le
scoteau din apă şi le puneau
ca

|

Lupte navale

93:

„+

baricade; Învinşii erau trataţi fără milă. De 'multe ori erau
„ucişi ca, jertie, pentru cei morţi din : partea

învingătorilor.

- Se .întrezărese însă şi bunele „porniri de mai târziu ale
Grecilor, Aşă regii şi şefii onorează, „poezia, Şi: muzica punând

|

pe poeţii călători să le. recite la ospăţuri isprăvi de ale zeilor
“ori oamenilor şi făcând ca poeziile recitate să fie însoţite cu
cântece de chitară. Aveau:.
podoabe, bijuterii, vase, co-.

„Yoane, 'ştofe,
ales

scuturi.

şi arme,

mai.

-

Ba încă se pun

“începuturile artei lucrându-se

E statuete, măşti de tablă ae aur, plăci: do: fildeş &ete,:
Se întrebuinţează şi scrierea.!

„(| CSE AIE -

DORNA
AI

-

Scriere veche greacă

Centrul acestei primitive civilizaţiuni
„Brecoşti eră în deo“sebi insula Creta.
Neapărat

că

viaţa prinditivă a Grecilor. a suf erit.
intluența
popoarelor civilizate din Orient, mai ales a F
tenicienilor, Şi!)
aceasta cu atât mai vârtos, că peste unii
Greci, chiar stăp
âniau
|
aceste popoare. Dela ei au învăţat mai. toa
te lucrurile. Cu
timpul însă Grecii intrân d în ciocniri.
Cu. ele au început să
.
se dezbere de orice stăpă ânire precum şi

de orice nrâurire,

!

N
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3. Povestirile despre viaţă primitivă, greacă: eroii şi.

legendele

lor. — Viaţa, primitivă a Grecilor nefiind bine cu-

- noscută, a fost înfrumuseţată mai târziu de ci,
.cu fel de fel
de poveşti minunate.
- Astfel tot ce sa petrecut în ac
el timp a fost pus pe so-

_ coteala unor oameni mari, de nea
m dumnezeiesc, numiţi Senutzei sau

eroi. De aceea vremurile primitive ale
Grecilor se
„Zic și timpurile eroice, iar povestirile
isprăvilor de atunci sazic legende san tradiții eroice
Cel. mai iubit erou, din marele lor
număr, exă Heracles cel:
" preaputerd

nic, care a | _YĂSET
IacadET3 At
Fr

făcut, să zi-

„cea, lucruri [zii
ne mai po-:
menite.
Eroii au

avu
de t
luptat; se cre„deă, cu tot
felul de -monştri (dihănii) în-,
- spăimântă-

tori: Unii
|. din aceştia
: îuseseră

"nişte uriaşi
„cu un ochiu
„în f runte,
?. numiţi ei
Centaux

Jumătate

cal ŞI Se

clopi. Alţii
"erau jumă-.
tate om şi.
ziceau centauri. Ba
5

„Gielop
erau

şi monştri

,7

.

i!

.

0
numiţi

:

4

Ă

|

-

,

,

,

“minotauri, cari aveau corpul de om şi capul de taur. Existaseri
!

ș

4

i

4

2

7/1

orară

" Minotaur'.
|

,

apoi:
un

.

|
|

Da

E

|

"Himeră

?

i

.
|

câine cu'3 capete, cu coadă de şarpe şi 'cu lătrat

i
N

,

,

„ Erou și sfinx ;
,

.

/

,

-

.

„„.ca sunetul de aramă și se chemă cer; ber
.himere, cu
eu, coadă de balaur, corpul de de'capră şi pe g âtle capul de E
j cu îlăcări; sfinzi, cu cap de tată, corp de 1 eu şi ari
pi de vultur;
|
A

4

.

Ca

:

.

!

.

€

”

:
-

+

-

”

.

.

.

OG
N

Sirenele,- jumăta
. femei
te şi restul
4
|

pasări,

a.

aaa

şi gorgoanele,
-

cu

:

.

rrreor
Li
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Erou între sirene

ÎN

II O

N

III

II

OI

„cap de femei,
dar cu şerpi şuerători în loe de păr,
cu dinţi

e

e

Sid

—dusa

ps

s

i

IS IEIIEI
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IEEE EI IEI
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E EI
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ca

———
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„Gorgoană

|

-

e ee
în

de pore, cu braţe de aramă, cu: aripi de: aur, cu: muget de
fiară şi cu 'o privire ce “prefăâceă, | în” “piatră, În afară de toţi
* aceşti „monştri, eroii mai avuseseră de a face. şi. cu alte dihănii '.
înfricoşetore : tauri cu coarne de. aramă şi cu: "foc pe gură, Ă
pasări gigantice cu ciocuri: şi fulgi ae „fier; zroei. ca “para
„foenlui, balauri cu câte 7 capete, etc., ete,
i

Zmeu

De

”

”

ADE

multe. ori eroii se întovărăşiau.

:

Si

Cele 'mai însemnate fapte săvârşite împreună, se zice că

au îost;: expediția Argonauţilor făcută. pe

Arponauții

șși lâna

„Tu Ava. Acu TTI. — Istoria Antică,

de aur!

i

Marea-A„Neagră.
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>

pentru a lua. dintr'un loc îndepărtat;
de pe ţărmul ci,
unuiberbece de aur, păzită de un balaur
ncadormit; şi războiul

Troci din Asia Mică, caro a ţinut 10 an
işi nu s'a sfârşit de- cât după-ce Troienii
au dirâm at singuri zidurilo

cetăţii lor,
ca să bago un cal mare de lem n, lăsat
prin şiretlic de Greci

N

şi care. eră plin
cu

:) soldaţi. Eroul şiret

:/

a fost Odysseus. -

"Toate legerdele şi
tradiţiunile

"în frumoase

eroice

erau cântate de poeţi

epopei. Cele mai
în.
semnate sunţ
: Iliada care poves.
| tește căderea

Troiei (zisă şi

Ilion) 3
şi: Odisseia, care
povesteşte întâmplările lui Od
ysseus, după că-

; derea-acelei cetăţi.
Aceste 2 poeme
Se zice

au-n fi fost făcut
“de „un “
„poet orb, Homeru
s.
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“Sparta şi Lycurgus

e

.

-

—

..:

„1; Laconia, şi Sparta. — Viaţa Grecilor este mai bine cunos-

cută, numai de când tribul asprilor şi războinicilor Dorieni a:

întemeiat un puternic statîn Sparia, capitala ținutului Laconia. *Laconia e o vale îngustă, împrejmuităde munţi înnalţi şi as- cuţiţi. E deci o cetate naturală. Fluviul :Eurotas

o “străbate _

destul de liniștit (formând chiar mlaştini), fertilizându-o.

i

:

Valea

|

-

Spartei

-

ă

Cenirul -acestei văi îl ocupă Sparta, care n'a fost nici
când -! -"
“ înconjurată
cu ziduri, căci n'ayeă nevoie, “Prin urmare ţinutul eră potrivit pentru a se ridică acolo 'u n stat independe
nt .
şi puternice şi anume un regat, fiind vo rba de oam
eni cu
A.

porniri militare, ..

2. Lycurgus

/

ÎN

n

.

,

şi legile sale,— Statul spaitan'a înilorit mai
S

ales în urma minunatei lai în tocrhiri, date de Lycurgus
, cam :

pe la anul 800 în. Chr, .

.

4;
_

"

.
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Viaţa lui Lycurgus e puţin cunosc
ută. Grecii spuneau, că
el ar fi fost de

sânge regal, că a călătorit mul
t pe la poo rientalo pentru a

poarele

căpătă diferite cunoştiinţe şi că ar fi daţ legi
le cu binecuvânta-

rea oraco lului dela Del
phi.
Prin legile sale, Lycu
rgus

a

-

Dycurgus

vote
decât războiul

clase de locuitori:
Spartanii,

a statornicit 3

Periecii şi Hi.
Oli. Spartanii locăiau
Sparta şi erau uorieni
.
întemeietori ai
.
.

DI

sau afacer

statului. Ei nu aveau
altăy tre

ile publice, Periecii erau vechii a |
lo-..
ă

cuitori greci găsiţi
de .D orieni în aceste locu
ri şi cari li se su-

Astfel mai întâiu » Ly Ccurgus s'a îngrijit numai de Spartani.
el le- a tăiat patima: bogă
ției

. "Anume : le-a:
egale, care nu pute
au
.
fi
vândute ; i-a oprit de a
aveă afaceri cu
străinii ; şi a bătut
monede mari de fier, greu
- de întrebuințat
,
„. Apoi a orându
it cârmuirea |
A lăsat în capu
l statului 2 regi,
| „de el, „cacarrii înîsăn
cum-eră, şi mai înainte
cu timpul au ăjun
s sub
| (i
„dat moşii

1

nspectori), aleşi
controlul a_ăefori
în fiecare an de
popor;, Pa
A dat, toată putere
Sa
a în stat Senatului, |
28 bătrâni.de cel
ad
ic
ă
ÎNsa
adunării a
Cam
ra
areane
puţiin
n _60_ ani, e at
aleşi “pîirin aclamaţi
viaţă de' cătrg
e şi pe,
popor;
No

“A

Pusă

Dăstrat în fine
şi

din' restu] „c
etăţeni

|
x.

“10.
muntelui din apropiere, iar dei: bine făcuţi erau
' lăsaţi ma-melor lor până
'la 7_ani. De atunci înainte erau
luaţi pe
|
seama statului. Erau crescuţi în comun (la olaltă), făcând |
exerciţii (deprinderi) militare şi dedându-se cu toate sulerin-

ţele. Umblau cu capul

_

ras, desculți, purtau una

„şi aceiaşi haină în orice
timp, dormiau pe trestii
tăiate de ei înşişi de prin |
| bălți, se scăldauiiarna şi îi:

je

“vara în Eurotas, mâncau Iarnă
puţin,

prost .şi

repede,

|
ii

MEAT

iu

aia

IT AZI

Exerciţiile tinerilor spartani

„erau bătuţi crunt cu nuiele şi în fine erau lăsaţi să fure dar să riu fie prinşi. învăţătură
Ji se dădea foarte puţină: scris, citit,

socotit, cântece religioase ori războinice şi povestiri despre isprăvile
strămoșilor. Erau apoi deprinşi să
„vorbească scurt — Jaconic— şi să

respecte pe bătrâni.

La 11 ani tânărul intră, în armată şi'sta până la 60 ani. La 30 .
„de-ani se .căsătoriă, şi-şi îndepliniă .
drepturile politice. Nu locuiă însă |
-cu femeia şi cu copiii săi până la

-60 ani. Avea doar voie să vie, din
când în când, la familie. Mâncau
întabără, grupe-grupe, contribuind
fiecare cu bani şi cu merinde, iar
din timp - în

timp

făceau

ospeţe -

publice cu vestita lor ciorbă nea-

gră,

o zeamă de carne cu sare,
oţet şi untură,
Fetele erau “crescute în
i n acelaş
însă deoparte.

-Pată spartană:

-mod

ca şi băieţii,

[03
E

Sa

o

3.. Hegemonia, spartană.
— Legi] e lui, Lycurgus au
făcut!
din Spartani nişte minunaţi.
soldaţi, curagioşi şi dis
ciplinaţi,

3

cari mergeau

„ cete

e

7

la luptă în: -

strânse, încununaţi ca

Soldaţi spartani

Ă
;
OA
în zi de-sărbăto
are ŞI în sunete
de
câ
nt
ece vitejeşti. Ohia
- meile erau vestite
r fe- pentru dragostea
lor de ţară, îndemn
Bii-şi pe: soţii lor
ând pe
să învingă-sau să
“moară. De aceia
_ dela început în
ei au fost clinați la războaie
- a
cu

statele vecine, pe
nt

le supune:

ru
„i
i Cele: dintâiu
şi” cele mai în
se
—.Senienii, din
Apusul Liconiei, m nate lupte -au fost cu -MeAceștia, parte au
o” parte au
fugit în icilia
fost robiţi,ai
, unde au înte
meiaţ Messan
n urmă Spartani
a (Mesina).:
i au luat co
,
nducerea şi a
tmlețe :de: prin
ce
lorlalte stă- .
prejur, încheind
cu
-e
le un fe] de
tovărăşire) şi au
alianţă (în- .
stabili t usttel he
ge

monia (întâietatea
_Birea) lor asupra
, predomîntregului Pelopo
nes,
Si
4

e
N

d,

Athenaşi

Attica, Şi At
hena, — A]

Solon . i

doilea stat
„ Semnătate a fos
grec 'de “mar
t
e în-, |
Unutului Allica cel întemeiat de Ionieni în
. - Sa
Athena, capitala

" “Attica e o mi
că
poziţia - ai îndeam Peninsulă . stâncoas ă,' care
prin felu] şi
n ă pe locuitor
i la n eg
ustorie și Naviga
ţie.
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În cea mai: fertilă. vale

Athena.

Ea' ar6

a ei, “udată de un râuleţ, -«6 şezata

în mijloc. o stâncă — Acropolea, — ce-i

slujiă în vechime ca fortificaţie, iar în apropriere se pă
sese . porturi naturale, între care mai ales e de . amintit
Piraeus,
:
Din cauza aşezării sale şi a vioiciunei „popilaţiunii ioniene,
statul Athenei aveă să înflorească repede. Aceasta s'a: întâm= !

plat mai ales de când Solon 'i-a dat legile de. întoormire „(600

în. Chr.), ca şi Lycurgus Spartei.

2. Solon şi legile: sale. — Solon se . trăgea “ăidin neama re
- gesc şi a cutreierat şi el Orientul, îmbogăţindu-şi cunoştinţele. De

Sa

aceia a şi fost! GEZoia

socotit printre cei mai înţelepţi greci (7 la

ei

număr).

EI se gândi mai întâiu ca prin legile sale.
să uşureze

mulţimea

muncitoare.

Astfel

-

hotări: ca şi oamenii de .jos să aibă pă“mânt, ca datoriile celor săraci să fie micşorate

sau

iertate, ca nici-un. datornie

nu mai fie închis sau robit pentru

să -

neplată

Şi în fine ca valoarea monedei să fie ur-

cată, pentru a se plăti datorii malte cu
Ă bani puţini.

|
Solon

.

“După accea căută să dea statul, nu pe mâna nobililor
ţini, ci pe mâna

pup

celor avuţi, cari erau şi puteau fi mai mulţi. “

Astfel împărţi pe cetăţeni în 4 clase după avere (anume
- după produsul pământului), iar nu după naştere. Cei mai bogaţi erau în clasa I. Ei aveau cele mai i. multe drepturi, dar
şi cele mai mari îndatoriri.
Pe de altă parte orândul, ca guvernul (stăpânirea) $să fie
întocmit din: arhonţi, senat, adunarea 1 poporului şi areopag:
7
Eră adică o “republică.
Arhonţii erau în' număr de 9 şi. se alegeau de popor
în -

fiece an numai dintre cetăţenii de clasa I. Ei -eraa capii
statului și priveghiau. la păzirea legilor, a.
TI

aaa

-,

Si
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A

Senatul se compuncă din 400. memb
ri, dela 30.ani în sus,
ă
Pta
- aleşj i dea
A
,
,
n.
semenea în fiecare
an de p opor din prim
ele 3 clase.
„+. Se ocupă mai mult eu fac
erea legilor. ” !
Adunarea poporului.o alcătuită
Testul cetăţenilor onorabili,
dela 20 ani în sus şi ea aveă adev
ărata putere. Se întruniă:
de patru ori pe an, discutând
şi hotărând numai ea totul (legi
,
i războiu, “pace, etc.),

;„ Areopagul
eră un tribunal înnalt, compus din
cei mai onofoști demnit

Tabili

ari

(fune ți

onar
— i)
mai ales arhonţi — în
număr_de 9 şi numiţi
pe viaţă. EI supraveghiă faptele tuturor
drepătorilor statului
şi
“tineau noaptea, ca să nujudecă crimele. mari. Şedinţele lui se:
se vază, nici să nu se ştie acuz
a- -.
tul şi ca astfel judecata
să se facă fără părtinire.
|
In' sfârşit şi legile lui Solon
sau ocupat'de viaţa cetăţenilor.
Opiii. erau crescuţi d
e părinţii lor până la 16 ani şi:
erau datori să cunoască'o mese
|
rie.

De atunci erau
stat pentru a fi deprinși
cu exerciţii corporale, cu

luaţi de -

arte.şi cu

j

învățătură mui
întihsă,
La 18 ani tinerii intrau în
armată, iar la 20

de ani

căpătau

“drepturile polii tice.

Ilectură

De

acum.

înainte erau su-

_"“Puşi

ordinelor.

(poruncilor) statului până la 60 de ani, Putea
u îrisă să facă |
„comerţ,
industric; să călătorească, să steă în legăt
ură cu străi- |
-

_

Mânăr pedestraş atenian Zi

[23

nii. Ba, încă străinii

— melecii — căpă- .
tară voie să se stabi-

„.. lească în cetate, pen-: -“tru ase damaimare - .
" avânt . mişcării c0" merciale şi industri-

-

-

Tânăr călăreț atenian!

s

„ale. Plătiau însă. bir

i

şi dădeau ajutor la.
răsboiu,

E

„. Fetele primiau o
creştere potrivită . -

„. Raturii lor: arte, lucrul de mână
dăria casei,
a

Pânără

şi

gospo-

torcână

>

Ateniană la fâ
ntână |
1

|
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În acest'chip legile lui Solon au făcut din Athenieni, nu

numai nişte soldaţi bravi, dar nişte oameni şi cetăţeni
liberi,

“ bogaţi şi luminaţi.
E
a
a
A 8. Modificarea legilor lui Solon: Clisthenes.
— După
Solon, -legile lui ajunseră a nu mai fi respectate,
ceeace
pricinui tirburări,

Clisthenes,. un. bărbatce iubiă „poporul,

|

_ ajungând prim-arhonte,.le luă iar în seamă dar le
moaifică

-

şi mai mult în folosul mulţimei (510: în.
Chr
-Mai întâiu
băştinași. fie
fie nobili,
fie
scripţii) 'dnpă

dădu drepturi egale la toţi locuitorii liberi
— fie!
străini veniţi de aiurea, fie bogaţi, fie săraci,
de jos — şi-i împărți. în _10_ triburi (circumlocuinţe iar nu după avere ori naştere.
Fiecare

trib alcătuia un corp d oștire, jumătate” pedestră,
jumătate
călare,

|

sub comanda unui strateg (general) ales de popor
în

fiecare an. Cei' 10 strategi aveau de fapt coriducerea
cetăţei,

iar în războiu coraidăti fiecare câte azi

e

Hotări ca toţi ceilalţi dregători ai republicei, să
au se mai .

aleagă, 'ci. să se trapă la: sorţ.!

EI

II

a
__Urcă 'apoi. numărul Tiombrilor senatului la_500,
adică
50_d
e.fiecare trib.

>

A

C

S
„Statornici,ca adunarea poporului să se într
unea
scă de mai
multe ori (de 10 ori)pe an. |!
i

„_ Luă areopagului dreptul de a judecă
crimele” mari,-înfiinţându-se pentru acest scop un fTibunal popu
lat (heliaştii) foarte
numeros (6000 membri, cari

judecau.
pe rârid împăr

ţiţi în,
grupe. mai mici), pentru a s5 înlătură conrupţi
a şi hatârul,
"În sfârşit,

pentru a împedică ridicarea vreunui tiran
(un singur. stăpânitor); Clisthenes_înfiintă_ostracis
miul, adică iz.
.
gonirea
din stat

pe timp. de 10 ani a cetăţeanului, care
prin .
trecerea lui ar fi fost! socotit de adunarea
poporului ca periculos

-

pentru libertăţile publice. Trebuiau
ca 6000 de :cetă- *
ţeni să scrie pe câte o scoică numele
celui cs eră să fie exilat...
„Prin aceste modificări republica
“ ateniană deveni tot, măi

mult “democratică, adică ajunse tot mai
mult pe mâna po-

porului de jos.

si
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Primul războiu cu Perşii

|

1. Cauzele războâielorcu Perşii. — Prin
sec. V în. Chr.
au izbuc

nit. între ' Greci şi Medo- Perşi nişte războa
ie crâncene, care au ţinut aproape o ju mătate
de yeac.. Ele sunt
cunoscute sub nuniele de războa ile medice
.
* Cauzele acestor războaie”au iostfo 2 mai
însemnate :.dorința

„de

cucerire

a Perşilor şi rev olita Grecilor din
Asia-Mică.
- În adevăr pe de o parte D arius
1, neizbutind mare lucru

contra Sciţilor “dela Dunăre, a

vroit să se întindă înspre
Pe'de alta Grecii din Asia-Mică,” nemulţu
raiţi cu stă„pânirea persană,se revoltaseră (500 în.
Chr.). Începutul îl
făcuse cetatea: Miletus, Copleşiţi însă de putere
a Perşilor,ei
fură“ siliţi [să ceară ajutor dela fraţii lor
din Europa. Cu sprijin dela

Greci,

Athenieni,: Ionienii din Asia-Mică câştiga
ră câteva,
victorii, arzând între altele 'şi. bogata
cetate Sardes, Regele . ...
Darius în cele din urmă. -îi
învinse, arse Miletus şi îi supuse
din nou. Totdeodată el
ho tări să se răzbune pe Grecii din
Europa şi mai alespe
Athe nieni,

îî

lui:deicucerire.„2. Lupta

-.. i

dela, Marathon;

punând în lucrare planurile
RR
i

Milt

iades. — Darius î nsăreină
pe ginerile: său Mardonius cu expe
diţia contra Gregilor.
Acesta însă

nu făei nimie, , Armata sa de uscat
fu nimicită
* pe drum de popoarele de. prin
sudul peninsulei balcanice pe
„ unde trecea, iar flot a Îu distru
să de furtună lângă muntele
„Athos (Stânt),
|
- . “Marele: rege» în să nu
'se descurajă. Mai înţâi trimise soli.
la Greci, ca să cea
ră pământ şi apăîn semn de supu
nere.
Trimişii însă fură arun

caţi în „puțuri, ca să ia de
acolo sem-,.
nele dorite. Acest. fapt
îndârji şi mai mult pe. Darius.
El., ..
porni o flotă puternică cont
ra Greciei. De astă dată Perş
ii
apucară deadreptul prin Marea
Egee şi debarcară în număr

-

,

De
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(100 mii) pe câmpia Marathon, spre nord-est de Athena .
„TI.

îi

dej:
pa
tie

Cimpia

dela Marathon

| =

.
e

ep

ai

;

(Aug. 490 în. Chr.). Athenienii cerură
ajutor dela celelalte cetăţi

greceşti, dar în
Din fericire,
„tre strategi pe
liades. Acesta
supus Perşilor,

zadar. Sparta făgădui sprijin pentr
u mai târziu,
Athenienii aveau atunci princuragiosul Şi priceputul Mlfusese mai “înainte «tiran»,
în mica, peninsulă de. lângă, -

Dardanele (azi Galipoli), EL luase parte
la ex- pediţia lui Darius contra Sciţilor şi
propusese: - atunci celorlaţi Greci din armata regelui
per-

san să rupă podul de peste Dunăre, câ
ast-fel Darius să rămâie în mâinile barba
rilor,
Nu fusese însă

ascultat Şi de teamă se

fugiase la Athena,
Miltiades

re-

cetatea lui de naştere,

cunoșteă.

modul

- Mintinăes | .
pi
S

de lu ptă.al Perşilor şi ave
ă o

mare dorinţă de a-i răpune. EL înşi
ră armata sa pe o colină,
7

A

110
în linio de

o a.

ad

-

bătaie ca şi

cea persană şi dete ordin de atac.
Luaţi fără veste de Athenieni în
armaţi cu lăncii, scuturi, coi- /
furi, plato
a

şe.şi turetei de bronz,
curi şi săbii, fură
învinşi şi siliţi să
fugă, spre coră-

biile.

dela . țărm.

: Învingătorii însă
îi urmărirăşi se

Athenieni luptând 1a Marath
on

aruncară.
pă

>

i

asupra. vaselor

lor, din care prinseră vre-o

câte-va. Se-zice, că'un sol.

- dat grec a alergat ca o:

'

„

|

săgeată la Atena, ca să ducă “vestea biruinţii. ” ,

„ Dar ajungând, d'abiă a
putăt zice: Am învins» și & căzut

mort,
NN

4

“1”

Perşii. încercară
partea de

apus.

cu flota

lor să surprindă Athena prin

Miltiades le înţelesese însă planurile şi cu

booeaşi repreziciune alergase şi el ca să apere cotatea. Astfel

a dușmanii.s'au întors ruşinaţi în Asia,
. 18; Grecii după războiu: condamnarea,

,
şi .moartea,

lui

Miltiades;. Themistocles şi Aristides. — Pentru
a împie-

D=)

dică pe viitor o nouă expediţie persană prin Marea
Egee,

Miltindes făcu planul să cucerească insulele Cycla
des, trecute

la Perşi.
Cu o flotă de 70 vase a] merse contra insul
CI
ei Paros,
pe care. avea şi o 'ură veche. Nu izbuti însă,
ba chiar fu
rănit. Athenienii atunci, îndemnați de
advers arii (duşmanii) lui,

_ îl învinuiră de „trădarea

intereselor

statului

şi-l

condamnară la plata cheltaielilor. expediției, fă;
cută, ziceau ei, pentru
"

scopurile lui personale.
Dar,fiindeăel nu aveă cu

„ce plătișse povesteşte, că

"a fost aruncat în închisoare, unde ar fi şi murit
“din cauza, rănilor, -

După moartea lui Mil-

_

tiades seridicară în Athe-

„> na doi bărbaţi cu mare:

„trecere: Themistocles
Şi

Arislides. Amândoi fu-

„seseră printre strate
gii
greci la Marathon.

„ Yhemistocles eră foar- .

te iscusit, dar prea am-

” biţios (lacom de mărire)

şi viclean.Se ziceă, că:
gloriă lui-Miltiades "nu-l

lăsă să: doarmă, :

12
o

Aristides

nu eră aşă isteţ, dar.în schimb
oră foarte corect

RR

(SI

"

(cinstit) în toate privin:

ua

NEI

“

"tele
-

şi iubia dreptatea”

înainto de orice. Doacega

fusese supranumit

«cel

drept».

Aceşti 2 bărbaţi |politici nu se înțelegeau
de loc.
|
Po lângă că aveau firi
deosebite, dar aveau şi
planuri diferite în eceace
priviă luptele cu Perșii.
) Lhemistocles ţinea, ca. Grecii să se pregătească.
"pentru a da lupta pe

apă; iar Aristides credea,
„că tot pe uscaţva fiizbânda lor. Faţă cu însu-- şirile maritime ale Athe-

nienilor şi cu numărul . :
„ - colosalal duşmanilor, pă-

rerile lui Themistocles

Aristidea -

erau socotite ca cele mai
„bune. De aceea şi.acesta,
în cele. din urmă izbuti
să scape prin vicleșugde
rivalul său. EI făcu pe
popor să creadă, că Aris

tides vrea să ajungă «tiran» şi astel acacesta. fu izgonit prin
„Ostracism.

i. Se zice, că un biet
cetăţean, cate nici nu
ştia carte, s'ar fi
adresat chiar lui: Aristi
des, ca să-i scrie vot
ul de izgonire.'
ntrebat de acesta

pentru ce voeşte să voteze
exilul (izgonirea),
el ar fi răspuns: «Nici
nu cunosc pe Aristides,
dar mi sa
urit auzind pe toţi numind
u-l ce drept».
7
p

.
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1

“Rămas singur în fruntea Athenei, 'Themist
ocles căută săȘi îndeplinească planurile sale, Astiel
înce
pu portul Piraeus
:
“ şi'întrei numărul | vaselor de
a
.
războiu, făcându-le cu câto
trei
” “rânduri.de lopeţi, cum nu mai
aveă nici o cetate.

N

,

VII

Al doilea războiu

cu Perşii

1. Exp

ediţiunea, lui Xerxes,
„4 pedepsi pe Greci o luă fiul — Murind Darius, sareina de
şi u rmașul său Xerzes.
Acesta făcu pre
gătiri şi

mai uriaşe, întrunind, so
„armată .de apro ape
zice, o
2 milioane oameni de
tâato neamurile şi
1200: corăbii, Apo
i în primăvara anului
(480 în, Chr.) treci
spont (Dardanele)

Străbătă fără

urmă

greutate

s udul

penins

ulei
intră în Grecia.
Flo ta sa mergeă pe

paralel cu-trupele de
uscat, "La vestea înspăimântăt
oarei” ex
cetăţi
le greceşti trecură

pe un

care-i stricase primul pod
.

balcanice
lângă

şi în

ţărmuri,

. Celelalte

însă,
» hotărâră să se îm
potrivească

„mij

locie.
şi dela alte cetăţi.
ilota atheniană, în un
To
td
eo
dată
ire cu alte câtevă, va
se 'ali

Spre a sprijini “a
Xerxes înaintă în
rmata, de uscat
Yole până la Ther
de împotrivirea
mo
py
la
e,
unde dete
lui' Leonidas, Mi
rat -de îndrăzn
„. şi de puţinii lui “luptă
tori,
: Va face stăpânulul Greciei,
le Ri egele spartan
bine mor, decât
îi ră, Spunse:
să-mi “rob ese patria
«Mai
»;
”.
runci să-i dea

armele.

Leo nidas,

Tu." Ava, AGUL
ETII, — Istoria Ant
ică,

N

Xerxes înfuriat
pofără să se în
fricogeze, îi răso

8
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punso laconic: «Vino do lo ia». Persanul îl ameninţă apoi
cu

i

;

/,

>

jScrzmuta
0
Da
IND

.

i

35
»
az

ati

pe sp D/A
DLP
: p
(4

i

fac
/ Ai ÎN
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Thermopylae

ploaia de săgeți, care va întunecă chiar soarel
e. «Ne_vom
bate la umbră», răspunse și de astă dată
viteazul spartan.
În

cele din

urmă

lupta

începu.

Perşii

fură

respinşi de:
mai multe ori, din cauza aşezării loculu
i, căci nu se puteă:

destășură

mulţimea lor precum

şi

din

pricina vitejiei şi
înfocării Grecilor, Un grec
trădător însă le arătă o potecă
prin munte, pe unde puteau. să
ajungă în spatele Spartanilor.
La această veste, Leonidas dete drumul
celorlalţi soldaţi greci
Şi nu rămase decât cu 300 Spar
tani, hotărâți a muri până.
la unul. Aşă, se şi întâmplă.
F iind luaţi din 2 părţi, ei pie=:
riră cu toţii în luptă,
dimpreună cu brâvul lor rege. Se zic
e,
că un singur spar
tan S'ar fi întors în “patrie,
dar,. hulit d6
toată lumea,
S'ar

fi o morit de ruşine.
ag
Pe locul, unde am
"leu de marmoră cu urit Leonidas, s'a-ridicat mai: târziu un
i nscripţia : «Trecătorule,
mergi de spune
Spartei, că noi -am
, t, aici supunându-ne
muri
legilor ei», .
|
--„. Xerxes puti tă acum
să se înârepte în linişte.
as
spre Athena.

e

... a

.

„.

,

.

Ă

a
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'
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- 3, Bătălia dela Salamina. - În fața
pericolului ce se
apropiă, Athenienii ascultură do 'Ihemistocles.
După ce işi pu- seră. familiile la ad
ăpost în insula Salamina, oi so retruseră
în «ziduri de lemn»,

după sfatul oracolului, adică în
corăbii,
Flota: greacă, care se împotrivise
şi ca cu izbândă celei pere
sane, intrase la rândul ci în
apele Salaminei, sporind astfe
l
vasele greceşti de aci.
-

Pa
=

- Apele Balaminsi

Între acestea Perșii,
după ce pustiiră tot
ul în cale, ajun.
seră la Athena, pe car
e o jefuiră şi o arseră
,

„Apoi
“gătiră să intre în Pelopo
nes. 'Totdeodată flota lor se preluase loc
în faţa celei greceşti. Grecii
, mai ales Spartanii
1 Era

u aproape
hotăriţi că părăsească. str
âmtoarea de lângă Salami
na,
atât. do
priincioasă pentru luptă
și 'să meargă la. ist
ca să oprească acolo,şi pe
uscat şi pe apă, intra
- Pelopones. Themistoc
les: însă prin viclenia
ş
să înceapă atacul. :E1 se
dedese. amic, a] lui:
"Xerxes Şi“i tr
” misese
e în asc
i.
trebuie vest
să-i loveascăuns,că Grecii + or săf
.

.

.

.

a

.-

“

An

fără întârzis
şi că de aceca
e Să
a-nu-i
:scăpă din
re, spr
mâini, Aliaţii fiind atac
ați primiră lupta.
„Xerxes:o priviă
Îngârafare “de pe țărm
cu
»Şezând' pe un

it on-de

>

.

aur,

.:: £..
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Bătălia, ce se dete aci la Salamina, fu zdrobitoare

pentru

"Peri. Ambele flote erau într'un canal îngust şi
puţin adânc,
unde cu greu se puteau mişcă. Mai ales celei persane îi
eră,
aproapo cu neputinţă să manovreze, fiind alcătuită din
vâse
mari şi greoaie. Din această pricină Grecii, cu vasele/lor
mici şi.uşoare, câştigară o victorio însemnată. Flota lui Xerxe
s

„.

fu aproape nimicită. De aceea «marele rege» se şi grăbi a

so întoarce în Asia, mai ales că prin şiretenia
lui 'Themistocles îi venise

ştire, că Grecii vor distruge

vase de peste Hellespont,

pentru a-i împiedică,

podul lui de .

retragerea.

“4. Ultimele lupte cu armata lui Xerxes. — Xerxes lsaso în Grecia pe Mardonius cu-0 armată mare.
Acesta porni din nou cu Ja£ şi nimicire asupra Athenei.

.

Atunci Spartanii trimiseră în ajutorul fraţilor lor pe regele: .

Pausanias,

Athenienii erau comandaţi de Aristides, 'care din

iubirea lui de patrie se înapoiase din exil în timpul bătăliei

dela Salamina, ca. să tupte cu duşmanii. Bătălia ce se dete
acum, avii loc mai spre sud de Theba şi fu din cele mai crân-.
' cene, Ea se stârşi însă tot cu izbânda Grecilor. Însuşi. Mar-

_ donius pieri, iar armata lui fu aproape distrusă (479 în. Chr.).
“Tot atunci vasele greceşti câştigară o nouă biruinţă .pe
mare.

În adevăr restul flotei lui Xerxes

coasta Asiei-Mici, în faţa insulei: Samos.

-

*

,

E Ai
Siârşitul

fuse nimicit lângă

.

|

7
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A

războaie
lor
- medice

1. Grecii. după al doilea războiu : neînțelegerile lăun--

„ trice. — După al doilea. războiu persic, Athebienii se puseră

Să rezidească Athena cu mult mai frumoasă de-cum fusese
ŞI să o Yeintărească. "Totdeodată

ei terminară

portul „Piraeus, |

îm care Plănuiră să lege cetatea prin niște ziduri mari. În
- același timp
se spori «și
| Perşilo
At,
r, după statal
pori şi flota. + P oate măsurili e erau luate conti a |
i . Spartei
pari . a
nu-i-] părea lui
'Themistocles,
a
.
a
bine
.
însă de această reînviere
a Athe-.
.
voi să impiedice îndeplinirea
tuturor acelor îmbu=
7

“--

oc

Doe

E

-

TAI.

ÎN

T

niăţir, sub cuvânt că ele nu vor servi docât Perşilor într'un
răzhoiu viitor. Dar Athenienii

nu vrură să asculte do prefă-

cutele temeri spartane. Ba încă 'Phomistocles întrebuinţă.
și
de astădată viclenia. EI plecă la Sparta, ca să so
înţeleagă

în această privinţă şi spuse

acolo, că

Atenienii n'au îăcut

nimic | pentru întărirea cetăţii. EI ceri, chiar ca Sparta
să
trimită oameni spre a, se încredinţă de adevărul
spuselor sale,
n tot timpul acesta însă, concetățenii
lui lucrau

cu cca mai
„mare grabă la ridicarea zi durilo
r, Numai când întăriturilo
„cetăţii tură gata, Themistocles
dete pe faţă adevărul. Sparta
“fusese: astfel înşelată şi
de aceea căută să so răzbune cu
"ori
ce preţ pe isteţul atenian,

Momentul răzbunării nu întârziă
,
Regele Pausanias. intrase în legă
turi cu Xerxes, care îi
“Hgăduise mâna fiicei. sale
şi stăpânirea Greciei întregi,
Trădarea lui. însă fu dovedi
tă. De frică el se închise în templu,
“unde nu puteă: îi atins
. Spartanii zidiră uşa templului, lăsând
pe trădător să

moară de foame. Se zice, că
însăşi mama
lui Pausanias ar fi pus ceadintâ
i piatră, |
De acest prilej „se folosi Sparta,
umilită prin fapta regelui
său, ca so compromită
şi pe Athena.

Ea, învinovăţi pe 'Themistocles, cum.că ar
fi ştiut de trădarea lui
Pausanias. Duşmanii marelui atenian

la regele

îl şi deteră în judecată.
EL însă fugi

persan, urmaşul lui Xerx
es,

care îi dădă în stăpânire câteva cetăţi. Acolo
a
că regele lar fi îndemnat şi murit de durere. Se zice,
Să.

.

cond

ucă o armată persană
contra patriei sale şi
că el atunci Sar fi otrăv
it, .
2, Confederaţia dela
Delos. — Dintre marii
bărbaţi de
până aci ai Grecilor,
rămăsese în: floare
numai. Aristides,
Acesta dădu ideia unei
ligi (alianţe) greceşti
permansnte
(pentru totdeauna) împo
triva Perşilor; Astfel
între
Athenieni,
s
i
a
:
Ionienii din Asia şişi cea'mai ma
re

parte din ' insulele
Egee, se încheie al
Mărei
ianţa (întovărăşirea
) cunoscută sub nu
de confederația dela
mele
Delos sau. liga. delică
(476 în. Chr).
Fiecare din cetăţile
aliate
datorirea de a contribui cn er, de capul ei, Avea însă înbani
;

ini118 NI
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flotă greacă generală. “Tezaurul (visteria) confed
erației. şi
locul de “întâlnire al trimişil
or fiecărei cetăţi: aliate er
laă templul din insula: Delos. De
aci sâ trăgeă - şi numele I;con-a.
federaţiei. Athena și Aristides
aveau: îngrijirea generală a,
„treburilor ligii.
e
i
” Aristides 'a mânuit cu atât
a “cinste averea tovarășilor,
încât

a murit sărac. “Statul a: trebuit
.să poarte „cheltaielile îm “
mormântării şi să aibe
grije de familia sa. . -.
„3. Atacurile Grecilor
contra, Perşilor ; pacea.
tumită puternicei confedera
— Mul-. ,
ţii, Grecii putură

începe ei. atacu:
rile împotriva Perşilor,
Strategul,. care se deostb
i acum
pricepereaşi prin curagiul
stu,: fu: Cimon, tiul lui Miltia prin „renumit prin dărnicia
des,
lui: către popor. o
“ Mai 'întâiu €l el întroduse
o modifi

care în. întocmirea con
deraţiei, făcând pe aliaţii:
fesă dea.mai mult bani decât
ostaşi
ori vase. Totdeo

dată strămută tez

aurul ligiila Athena. . 4
- În urmă începi atacurile
: Nimici cu desăvârşire Po
de stăpânire persană în :Eu
ropa şi “apoi trecu în Asi
E
a-Mică,.
liberâa nd pe Grecii.. de i: târpin
Ati
aco
în.

lo. “Mai târziu câștig
oasă:
ă o' frumoa
Victorie 'conira:
să:
insulei Cyprus,
deşi fu rănit de
Astfel că în' cele
m oârte,
din urmă Per

se şi încheit îndată dun
;pă
“cu: hotă

şii,

propuseră

pace.

Aceasta

m6artea..lui Cimon,, dar
rârile lui (449 în:
“potrivit , i
Ch
r),
i
3.
"* Prin această pace,
zisă: să: pac
ea lui. Cinon, se stabilia
pai
u-urătoar
îndatorau a da neatârziate
cet
ăți
„ ceşti' din "Asia şi
lor
-gre- de a nu ' întreprinde
"nici-o; expediţie pe
" Marea Egee ori. în vec
inătăţile: ei. "iar Grecii
se legau anu.
mai atacă "posesiunile per
sane.-- -. . i
a
,

a

o

m
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Pericleş ;
„2

Personalitatea să, -— După
„dice, :Atliena ajun
războaiele; me:
se
- tuturor cetăților! Brâceşsă: aibe: o: hegemonig; strălucită” asupră
ti,

“Bărbatul: geriial; 'câre
„Sti să-i desăvârșeasc
ă'0' astfel ds întâietate fu Vroi şi 'care ,- . Periolag.:*,
+

m.
/
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_Pericles so trăgcă din familia aristocratică
(nobil) n lui
Clisthenes. Fl eră înzestrat; dela natură cu
toate însușirile
bune trupeşti şi sutleteşti. Astfel eră frumos la
chip, zdravân

„18 corp şi cu graiu fermecător. Avcă
o minte vioaie și pătrune
zătoare. Fusese apoi crescut po
mâna învăţaţilor celor mai
„"Yestiţi din timpul acela, dobândind
aste] o cultură (invăţă.

„ tară) întinsă, 'Toato acestea ficură
ea Pericles să so deoure
bească : printr'un caracter: (fire)
hotărit, printr'o onestitate
(cinste) fără pereche şi mai
ales prin stăpânirea de sine, prin

cumpăneală şi înțelepciune,
": Niaţa sa particulară eră simPlă, retrasă şi demni. N u-l atră„- geă nici o petrecere zgomotoasă,
„ci

numai

destătări

artistice şi
nici-un
. interes personal, aşă că nici
de

“Mterare. Nu] stăp
âniă

Propriul său avut nu se înprijiă,
* Singura lui preocupare erau
trebile publice. în: ace
astă : pri-:
vinţă desfăşura oactivitate
foar- -

-

te mare. Nu făcea însă nici-un
„Zgomot deşert în jurul său.
Is-

„

" » cusit şi curagios în războiu, eră,
mai cu osebire distins

prin ta

”lentul său de vorbire (oratorie)
„în luptele politice, Nu vorbiă

în public decât Yar,
În împre-

na
+ Perie]
jurări- mari. Dar atunci cuv
ânt A

_“tarea lui eră atât de. atrăgătoare,
de hotărâtoare şi do arene
încât el eră: asemuit cu Zeus,
.. N
“i În acest chip Pericles ajunse uşor
cel mai eicva | ireaţă,
din. Athena, şi câştigă o autorita
pra concetăţenilor săi. Navi. te (trecere). făra marei rbat
însă nici un -titlu q gini asu.
„nici o funcţiane. Eră
numai ales întruna stra
teg Das de i
|
aaa ca
Za
-

.

-

PUȚAIOA 8079H10d !

.

|

10

el fa stăpânitorul Athenei timp do 20
ani (119)

— 1120) în Chr.)
| şi putu astfel să desăvâr Şească
hegemonia patriei sale.
'2, Întărirea, lăuntrică a Athenei: roform
elo domocra=
tice
— Pent
,ru ca -Athona să se poată ridică
în Iruntea Gre
ciei,
aveă mai întâiu nevoie do linişte
şi do tărie liuntrică,
Dar pentru aceasta; trebuiă, ca toți
cetăţenii să se bucure de
o.deplin

ă şi adevărată egalitate în drep
turi, mai ales că toţi
„luaseră. parte la apărarea
patriei în timpuri de primejdie.
De
aceea şi Pericles mi jlo ci
să se facă o mulţime do ref
orm
e,
care desăvârşiau pe elui
al
Clis

thenes. Lucră îns 4 tot
deauna
ca democrat | (iubitot s incer al
Poporului), iar n u ca
"+ 909 (înşelător al pop
demaorului).

|
Mai întâiu el. căută, ca
oamenilor de jos, ce
„la sorţ aveau săprin tragere
ajung ă în slujbe,
să li se asivuro traiul şi
"» să-li se. îmmulţeasc
ă cunoștiinţele,

Astiel încurajă toate ramuri
le de

- industrie, care îmbogăţia
u ca : lucra

rea metalelor în tot felu
l şi

pen=
tru toate întrebuinţăr
ilo (articole
„de
toaletă, mobilier, pod
oabe, etc.),

N

!

12

Podoabe pentru coafur
i

(pieptăn ături)

d

Ai

tei PTR

DuNi a
mr AN

para

- Apărătoare

. fabricarea
- stofelor (pen-

tru costulne,

* mobile, -ete.),

Bijuterii

Stofe pentru

modelarea a numero
ase

e ostume

st atuete.
N
,
:

4;

i mobile

de

luţ

ars

şi

colorate,

facerea vaselor pictate și a urnelor pentru cenuşa morților, ete,

..

e

mm

=
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..
Hotări. apoi ca statul să aibo grije
:
,
nev
oie (cereale, peşte,Pi untdelemn, cte). de lucrurile o aina
În urmă ? lut un «a

catoţi magistraţii (func-

4

ționarii) să fie “plătiţi
pentru timpul întrebu- f/
inţat în : orice servi- y
ciu public. Însfârşit înlezni mulţimei

sărace NIAE

intrarea în teatre, dân- ! -

St

du-i o răsplată binea-

.
Monodă ateniană
“ Scă, pentru a ajută astE
fel luminarea şi înălţarea min
ţei şi inimei ei.
* În acelaşi timp Pericles pre
schimbă şi.legile.
N
” Astfel : mărgini "puterile are
opagului ; micşoră influenţa
+
(trecerea) senatului

şi a arhonţilor; spori îns
ărcinările stra"tegilor, dându-le mai toate
afacerile statului ;. îmmulți
drepturile adunării poporului,
adăogânâu-i supraveghare
a
gen
era
lă
a trebilor publice ; Şi în sfâr
șit; făcu din tribunalul heli
aşti
lor,
un îel de controlor şi
îndreptător al greşelilo
r, ce adunarea
ar, fi putut săvârşi,
3. Puterea, Athenei
în afară: imperiul
maritim atenian. — Întărirea liuntr
ică a

'ei în afară. De alttel
Pericle
Mai întâiu reîntoemi
flota

Athe nei înlezni mărire
a puterii

"pururea tare şi gata
de luptă. Iar
€l o

şă fel, ca să fie

preumblă pe ape cu
m

"Navă ateniană e răz
boiu

PR

Apoi el lărgi “consider
abil portul Piraeus şi
ziduri, ce-l legau
termină-marile :
de Athena,
a
'

.
N

i
Da
ee
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e
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AED ai,
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Rd
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Portul Piraous si zidurile cel

ar

j

gri

să.
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jr. În sfârşit făcu colonii, care, pe deoparte asigurau
pământ
- “Atenienilor "săraci şi sorviau ca piețe

coinerțului şi indus
triei Athenei,. iar pe do alta erau
staţiuni pentru flotă şi
garnizoane. militare ateniene prin
:acelo părţi.
„. Toate aceste măsuri avură
i maro înrâurire asupra
” confederaţiunei delice.

soartei

“ Aliaţii, foarte numero şi do
altfel (vre-o 200 cetăţi), ajunseră
fiind supuşi la contribuţiuni (dăr
i)
“regulate, Își păstrară
ei legile şi întocmirilo lor lăuntrico
şi-şi
- Putură înflori afacerile
;d ar trebuiră să-şi dărâme fortific
ațiile, .
„Să-şi desfacă oştile şi
vasel e do războiu şi să lase astf
el
toat
ă grija
„.... Militară pe seama
Athen ei. Nici de întrebuinţarea
tezaurului
„ligii, Athena nu dădea
seama nimănui, Trebuiă num
ai să-şi
+ îndeplinească, îndatoriri]
e către confederație, adică se
lo apore.
-- la nevoie, Chiar afaceri]
e judecătoreşti ale aliaţilor se
hotărau :
la Athena. Cu'un cuvâ
nt Athena ajunse o adevărată
capitală
„ 4 confederației şi-şi
ex ercită conducerea aceasta
foarte riguros (aspra).
„.
-“- Asttel «liga dela Delos»
se presclimbă! în tun
puternic imperiu maritim
întins şi
aceasta hegemonia Athenei, atenian, desăvâ rşindu-se prin
i
„ca şi tributari Athenei,

x:

a

i Per

Di

icles: cade tocma
i pe “vremea unei
înfloriri culturale şi
artistice greceşti; Cum:
rar
torie. Culmea o atinse
s'a văzuţ în isşi
ajunse astfel centrul inteleîn această privinţă toţ Athena, care
ctual şi artisti
n:

-

v
"

adevăr Pericles vroi,
nică, ci ŞI. strălucită.
Pri
Gată,

ca

toţi

Athenienii

Sa

'a

frumuseţile spiritului
elen. Astfel aj
i

să

b8
————

Aspasia, el puneă la calo serbări
cu o mare pompă. Acestea constau

din audițiuni muzicale,

povestiri istorice . naţionale, repr
e-

Zentaţiuni

teatrale cu subiccto le-

- Aspasia

ATTA

4

,

1

o

|

E:

gendare sau războinice : şi 'săbători religioas
e, cu dansuri, jocuri' gim
nastice, procesiunişi sacrificii pompoase, făc
ute mai

- ales în onoarea zeiței Athena...

Dans

i

religios

„Cu acest prilej, din toate
părţile locuite de Greci, aler-

_gau la Athena învăţaţi, scrii„ tori şi artişti. Acolo erau bine

.

primiţi de Pericles și ajutaţi
'băneşte din vistieria statului:

' Însă-şi casa lui Pericles eră
locul de întâlnire

al celor:

mai mulţi dintre-ei. ... A
|
a acest chip se -dete naș„ere unei; bogate dezvoltări
| “literare şi
ştiinţifice şi se în-

Sacrificiu la o serbare religioa
să

". frumuseţă cetatea cu monume
nte strălucite, cu toat lov
iturile adversarilor politiciai lui
Pericles; Aceştia insultau în
tot
” chipul pe soţia Şi pe. amicii
lui Pericles, ba î] învinovăţiau
„ „chiar pe el de fel de fel
de lucruri şi mai ales de risi
pa banilor statului. Calomniile
şi învinuirile însă nu
pri
nde
au ŞI
Pericles -a stăruit în calea ce
apucase. : - a
De
aceea
şi vremea

,

secolul. lui Pericles,.

aceasta de mărire poartă
numele de:

Tur. Ava. AouLerrr.— Istoria
Antică, :

e

e

9
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'2. Dezvoltarea intelectuală : învățații
şi scriitorii.—
In secolul lui Poricles poezia, filozofia
(cercetarea . cauzelor

tuturor

lucrurilor),

istoria, ştiinţa, luară

un avânt

dt pt fară ciuc
Dn PEVAIeile 26-0ă darie
umpo
căcgas: ice rii det ozu
i
A

puternic.

A
ag
Adu

5>

Scriere greacă”
-

“Fireşte, că toată această

"înflorire culturală are în- - -

„ceputuri mai vechi. Dar
“ea ajunse în cel mai înalt
grad (treaptă) în timpul
lui. Pericles,

|

Operile (lucrările) scrise .
atunci îşi păstrează până
azi valoarea lor cea mare, .

atât

prin

cuprinsul

lor,

conţinând fel de fel de-idei

„Până

aci neștiute,

cât şi

prin forma lor, fiind scrise,

cu măestrie, de plac la citireoricui. De aceea elesluJesc'ea modele neîntrecute | Aeschylus

|

până

azi şi se

zie clasice.

„Scriitorii şi învățații cei
mai de frunte cari| se
ilustrară în aces
t timp fură: Aesclu, ylus,
.
2

-

7
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|

E

Sophocles şi Euripides,
cei mai

mari poeţi tragici ai lumei,

Î

.
,

Euripides

.

cari au descris în tragediilă
lor (piese
triste de teatru) nenorocirile şi -pati-

mile omeneşti, năs4.
când fiori şi milă, +
mai ales că, actorii

se costumau în a-

cest scop, punând

încălţăminte înaltă

Mască pentru actor tragic

ioroa
să
ŞIiqo mască fior
oasă
„sau plângătoars;

|

*
Încăl
ţăminte
pentrru
u.
Îne Iţărai
ate pent

12

'Aristophânes, celăintâi din-:

tre poeţii comici, care prin
muş- ;

cătoarele sale comedii (piese ve-

sele) “batjocori şi biciui viţiile
(a-

“Pucăturile rele) timpului, servin:
du-se de

ghioase ;

actori

Mască pentru

* Aristophanes

N Herodotus,. «părin-

=

tele” istoriei», care
povesti întrun chip
fer...
mecător războaiele
me-

dice sau persice,

cu

măşti cara-

-

actor comic

Socrates, nemuritor filozof
(întelept), care propovăduiă „cre

dinţa întrun Singur zeu;
și

133

| Înainte de acest; mănunchiu: strălucit, întloriseră
Şi alţi in-:
? .
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aa
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tare

Plato

telectuali

(oameni

care

se

„ocupă cu învăţăturile) greci ;.
iar, după învățații şi scriitorii :

epocei de «aur» a lui Peri.

cles, se distinseră încă
alţii,

a

Za

NZAPIZ TI Ir,

aa

|

Aşă fură: Thucydides,
cel.
mai mare istoric grec
; precum și filozofii Plato
şi Aristoteles, cei doi mari
discipoli
(şcolari) ai lui: Socrates.
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Înflorirea, artistică

a

monumentele. — În secolul acesta.
de străluc ire a civi ilizaţi iunei greceşt i Şi ar tele plast ice (arh =
tectura, sculptura și -pie tura) atinseră culmea dezvoltăr ii.
Delia
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„, toare, punându-le la

: îndemână sume mari

de bani din tezaurul
aliaţilor. «Nebun,
cine nu doreşte să
vadă Athena; mai!
nebun, cine a vă-

:

zut-o şi n'o admiră ; „Şi mai nebun cinea
“văzut-o, a admirat-o

i Decoraţiuni

sculpturale

ale

Parthononului

şi o părăseşte» —zi-

ceau oamenii de pe
atunci. Jar duşmanii
lui Pericles au înce-tat cu acuzările lor,
numai când acesta.
i-a ameninţat, că va
plăti el toate monumentele, darva săpă."pe toate numai nu-

„mele său.
- Ceata marilor

ar=

tiști. din acest timp.

-

are în fruntea ei pe:
Phidias, cel mai

mare sculptor grec,
căruia - se - datorese:
cele

mai

„Statui

frumoase |

și sculpturi

. din aceaștă; epocă ;
Ielinos, vestit arhitect, care înzestră

- Acropola cu cele mai

Zeuzis,Funul

A.
,
ed
din pictorii cei mai

perfecte

iuni şişgi
desăvârşiţi. -

construea.

-

„131:

Tar monumentele,
cu. carese împodobi acum Athena, fură:

Parthenonul,

cel mai frumos templu

a

48

grec,

Eră închinat,

Parthenonul

,

=
Zeiţei - fecioare Athena şi eră construit
din marmoră

albă cu
0 măestrie rară. Înliuntru se
află minunata stab
ieii,
a Athen
«

ATZe”

138

„Statuia zeiței Athena,

=

Zeița eră, reprezintată în
picioare şi înarmată. Avea: părţile
goale făcute din fildeş,
ochii din pietre scumpe, iar hainele
şi armele din aur. Întro
mână ţineă o statuetă înc
hipuină Victoria. Înnălţime aces
tei statui eră de 12 me
tri...

139

“Propyleele, măreaţa intrare pe-Acropolă.-Eră. 0 scară mare ce urcă. pe stâncă şi: la capătul căreia se.află o

“de marmoră,

„prea frumoasă galerie tot de marmoră cu 'coloane sculptate,

Ruinele

Propypleelor

Lângă Propylee se găsiă înalta: statue de bronz a Athenei. :»
Odeonul, 'superb

palat al muzicei -şi poeziei, “la poalele

Acropolei. Eră rotund, cu bănci de marmoră şi
împodobit cu
tablouri și coloane.
E

Ruinele

Teatrul cel Mare,

Odeonului

în care încă

peau 30 mii specta

tori (privitori) şi care eră aşezat tot la
poalele Acropolti. EL avea
băncile tot de marmoră,
Dar se săvârşiră lucrări şi în. afa
ră de. Athena. Cea mai
„de frunte fu statuia lui Zeus dela
Olympia, gigantica operă

140,
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Statuia lui Zeus dela Olympi
a. .
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a lui Phidias. Eră socotită şi ea ca una
din cele 7 minuni ale ă
lumei

vechi. Eră lucrată în acelaş chip ca statuia Athenei
din Parthenon şi reprezintă pe Zous șezând
maiestos pe tron.
Avea
o. înălţime de 15 metri,

Războiul peloponesiac
1. Rivalitatea, dintre Sparta, şi Ath
ena. — Între Sparta şi Athena dată; chiar dela începu
turilelor
.

istorice, o mare
- rivalitate (vrăjmăşie), căci
aşă trăiau între ele cetăţile
gre- *
ceşti. Mai târziu această riva
litate crescu; fiind vorba de
he"gemonia între statele greceşti
. Ba încă ea ajunse tot mai
înVerşunată,

pe măsură ce guvernele celor
tot mai mult între ele, Sparta fiind (regat)2 pecetăţi se deosebiau mâna nobililor,
"iar Athena
războaielor
păcei însă
„ui Pericles
„Ea se hotârt

fiind (republică) pe mâna demo
craţilor Primejdia.
mediceo potolise: întru câtva. După . înch
eierea
ura. izbucni . mai pe faţă,-iar epoc
a strălucită a
îi puse vârt şi scoase din
răbdări
deci a începe un războiu straşnic pent pe Sparta.
ru a zdrobi

_- cu desăvârşire

pe rivala (protivnica) sa.
|
a
_ Prilejul de războiu nu întâtzie
a se ivi. Corinthus, aliatul
-, Spartei, eră în luptă cu' colo
nia
sa Coreyra. Aceasta ceri
ajutor dela Atenieni, cari se şi grăb
iră a-l da. Însă o învoială

de “mai înaiate stabiliă, că nici Sparta
nici Athena nu trebuie
să se amestice în afacerile aliatelor
lor, De aceea Spartanii
„„declarară războiu „Atenienilor.
În acest
Si aliaţii celor 2 cetăţi. EI fu numit răzbrăzboiu luară parte
oiul peloponesiac,
pentru că îu început de Sparta
şi de cetăţile din Pelopones
ŞI tinu, Cu

o mică

întrerupere, 27 ani' (431—4
04 în. Chr.)

-

2 Prima, „parte a,
"primii an! ai războiuluirăzboiului, pacea 'lui Nicias. — În
nu fură decât hărţuieli
și jefuiri de - o parteşi de alta. O armată
spartană prădă „Attica, iar
flotă ateniană pustii coas
o . tele Pel
oponesului.
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| Între acestea toţi locuitorii Atţicei se grămădiseră, la Athena,

|

cară eră legată prin portul Piraeus cu marea şi deci cu colo-

niile. Astfel
aci nu puteau duce lipsi de nimic. Din nenoro-

cire însă izbucni ciuma; adusă de nenumăratele corăbii străine

din port. De acum. înainte treburile publice fură

ca și pă-

răsite. Toţi erau îngrijaţi de marea lovitură, ce seceră lumea

"eu miile. Morţii stăteau grămudă,pe străzi şi în temple, iar

mulţi din cei ce scăpau de boala grozavă rămâneau nebuni. Însuşi Pericles muri (429 în; Chr.), după ce avusese mâhnirea
să se vadă învinovăţit de această nenorocire şi după ce fusesese martor la pierderea prietinilor, rudelor și fiilor săi
*
cei prea iubiţi. .
ia
|
|
După moartea lui Pericles, războiul continuă cu mai multă

îndârjire, mai ales că Athena rămăsese pe mână unor dema-gogi, oameni de nimic, cari vroiau numai să S6'"ridicd'peei
prin gălăgie și reclamă, În cele din urmă însă N icias:
un bărbat
cumpănit, reuşi să încheie pacea. ce poartă numele
său, folosindu-se de câteva victorii câştigate de Atenieni.
Lucrurile
rămâneau ca şi înainte de războin (421 în. Chr.)

3. Alcibiades

în Sicilia.
— Pe

şi expediţia,
timpul

păcei

lui. Nicias. începi să se ridice în

„Athena un nepota lui Pericles, Alcibiades, om crescut cu îngriJire de unchiul său, frumos, bo-

gat, deştept, dar prea ambițios, ;
uşuratec din fire şi stricat. Acesta a fost nenorocirea Athenei: IFo-

losindu-se de cearta. dintre două

cetăţi siciliene, care ceruseră aju-

tor, una dela Syracusa (colonia
spartană din Sicilia) şi alta dela
“Athena, Alcibiades propuse o
mare expediţie militară în Sicilia
(413 în. Chr.) Prin aceasta el ur”

Alcibiades

n
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"măriă să deă pa departe o lovi
tură Spartei, izbina pe aliaţii
ei cei niai de preţ.
ERIE
Cu toate împotrivirile lui Nic
ias şi ale altor bărbaţi prevă+
„vători, expediţia se hotări
, Dar d'abia Alcibiades por
nis
e
.
pe

1!

Expediția în Sicilia

"cu flota cs comand
ă

și du $manii

săi din Athena: îl şi înlecării,. pentrua arătă disprețul
lui cunoscut faţă de zei, ar fi săv
ârşit o nelegiuire. Anume
ar
vinovăţiră,

că în noaptea

fi stărâmat

p

capetele tuturor

aşezate pe la răspântiile cetă statuilor lui Hermes, ce erau
ţii. El fu chemat deci în jude
cată.. Înfuriat de aceasta
şi temându-se de pedeapsa
cu
moarte,
Alcibiades fugi la Sparta
ni,

Gestăinui. planurile co
însuşi făurise Şi-i povăţui.
cum 'să răpună ei patria sa.
Din
această cauză expediţia în
Sicilia căzi. Spartanii trimis
eră
acoloo mare armată de ajutor.
'Toţi generalii atenieni, între
Cari şi Nicias,

pieririră și mai toată armata lor
fu măcelărită.
„4. Reînceperea, răz
boiului cu Sparta;
înfrângerea
Athenei. — Alcibiades
nu se mulţumi cu atât,
" în toată, puterea
ci reaprinse
sa. războiul peloponesiac
. Din fericire el „mu
putu trăi multă vrem
e în Sparta şi fugi
la Perşi, cari ajutaseră cu bani pe Spar
ta. Pe aceştia ciută
să-i atragă acum

A

-

II

2145

| | înspre. Athena. În curând .chiar se împăcă cu
patria sa şi fu

i primit cu triumf în cetate, de poporul lesne
iertător, Dar o
nouă ceartă: ivindu-se între el şi Atenieni,
nestatornicul Alcibiades fugi la un satrap persan, cu nou
dor de răzbunare
contra patriei sale. Acolo însă fu ucis,
i
.
Războiul

urmă cu o mai mare furie, mai ales că Sparta
nii

aveau pe atunci
un rege cu adevărat «spartan», Iysan
drus, |
«viclean ca vulpea şi viteaz;ca leul».
Acesta surprinse (apucă
fără veste) flota ateniană la îmbuc
ătura unui mic râuleţ de :
lângă Hellespont și o făcu prizon
ieră aproape în întregime,
Apoi veni

de ocupă Piraeus, iar o armată de

uscat înconjură
Athena (404 în. Chr,),
A
|
După 6 luni,de împotrivire
zadarnică, nenorocita, patrie
a
lui

Alcibiades fu' înfrântă şi silită
să primească asprele con| diţiuni . alo Spartanilor, După
“ce i se dărâmară zidurile în
sunetele! flautelor şi după ce
i se arse mai toate corăbiile,
ea trebui să renunţe la predo
minarea âe până aci,
destăcând liga maritimă şi recun
oscând
ia
fine, în fruntea ei fură
puși 30 de nobili cruzi și
stricaţi, cunoscuţi sub numele de ce;
30 de tirani, sprijiniți de
o gardă
spartană. 'Tiranii întronară
o adevărată urgie, omorâ
nd sau
izgonind pe toţi cei cari
erau bănuiţi că nu ţin
Toate drepturile Poporului
cu dânșii.
fură desfiinţate, toate
averile celor
mai bogaţi fură luate, iar temple
le fură despuiate de tezaur
şi de odoarele lor,
ele
|

XII

Ridicarea,

Thebei

1. Hegemonia Spartei
. şi nemulţumirile
contra, ei. —
Sparta biruitoare asu
pra Athenei, impuse
hegemonia sa Greciei
întregi. În toate cetăţile
se desfiinţară Buvernămintele
cratice şi se înlocuiră
demo.cu altele aristocratice
sprijinite de garnizoane spartane. Ba
încă Spa
împrejurare şi ajutorul Per rta. îşi asigurase, pentru orice
şilor,

a

Tu. Ava, AatLETII, =
Istoria Antică,

|

10

46
„Cu toate acestea supremaţia

tăţile aliate cu Sparta, începuseră

a nu vedeă
cu ochi buni,

S07V1008 ȚUl 09HIV0W

„

spartană eră şubredă. Peste

tot erau nemulțumiri împotriva guvernelor tiranice, care se ,
dedeau la tot felul de nelegiuiri şi de prigoniri. Chiar ce-:

această apăsare, Cât despre
Trasibulus, să răstoarne pe

Athena, ea izbuti curând; prin

cei 30 de tirani, să restabilească

legile democratice şi să. refacă
confederaţia maritimă din
timpul lui Aristides, Ba încă începi
acuma ea să persecute
pe toţi prietinii tiranilor. Astfel fn conda
mnat la moarte, prin
otravă, chiar
Socrates, care eră bănuit

ca fiind amic al lor.

E

:
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Pe de altă parte Sparta'se încurease în lupte cu Perșii, căci
|

la o răscoală

a fratelui regelui

persan

luaseră

parte şi vreo

- 10 mii de Greci mercenari (plătiţi). De aceea cu toate că re-

gele ci Agesilaus „bătuse în. mai multe lupte pe Perşi, se
văzuse silită

să încheieo pace ruşinoasă cu ei (887), lă- 'sândui stăpâni peste cetăţile greceşti. din Asia-Mică, numai
ca să-şi statornicească detinitiyv dominaţia sa. în
Grecia.
“2. Răscoala Thebei: Pelopidas; şi Epaminondas.
— Toe-

|

mai când Sparta socotiă, că a izbutit; să Tăpuie toate
cetăţile

greceşti
se ridică împotrivă-i Theba, din ținutul
Beofia.
.
“Această cetate având: un guvern... aristocratic,
impus de
“Sparta, mai. rău decât al celor 30 de tirani
din Athena, mare

„parte din 'Tebanii; patrioţi, fugiseră. la Athena
;.:Unul. din ei
Pelopidas,

s6-înţe

lese.::eu-. răai „mulţi exilați,
parte din compatrioţii rămași în Theba, casă şi “cu o mare
„răstoarne pe

tirani. Cel ce. pregăti răscoala înlăuntrul “Thebei
, îu mai ales ”

amicul lui Pelopidas,: Epaminondas.
* Pelopidas eră un nobil, bogat
şi îndrăzneţ, : Epaminondas,.

IE

deşi

tot nobil, eră însă atât -de sărac,
în cât se zice că aveă o singură
haină şi când trebuia să ŞI-o cârpească, el eră nevoit să steă
în

casă. În schimb eră foarte
învăţat,

onest şi înzestrat cu însuşiri
mi-

litare neîntrecute,

Ai

|

.

”. Răscoala pusă la cale de
aceşti doi

bărbaţi izbuti de minune.
Exi-.
laţii intrară în cetate preschimbaţi în ţărani vânători, Ei luară
fără veste pe tirani şi îi măcelăriră.

Bpăninonăis
:
Revoltară

apoi
goniră garda spartană şi liberară
astfel Theba, .3.

poporul,
!

Bătălia dela Leuctra ; hegemonia,
tebană. — Răscoala
Thebei aduse după sine un
șir de.lupte cu Sparta.
.
_ În vederea acestora, Epaminondas
întocmi mai întâiu ba-.
talionul sacru,

compus din 300 tineri viteji
de frunte,
a

care
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.

să fie totdeauna sâmburile împotrivirii, Apoi dete oștirii tebane o altă. rânduială de luptă, deosebită de a celei spartane. El nu o mai aşeză în linio dreaptă cu acelaş numir.
do luptători în toată lungimea ei, ci îngroșă mult rânduril _
e
într'o parte, pentru ca această aripă să atace cu vârto
şie şi,
să pătrundă ca.-un «cuiu» în linia duşmană, pe când cealaltă |

„să se ţină numai în apărare,

|

e

În 371, Spartanii trimiseră. o arrhatăi puternică în Beoţi
a.

Epaminondas o întâmpină la Leuctra şi o zdrobi. Chiar
re-

- gele' spartan

şi o mulţime

de soldaţi picriră.

Fugarii

fură - “

atât de numeroşi, în cât Sparta nicinu vru să-i pedep
sească,
aşă cum cereau legile ei.
A

„Victoria dela Leuctra nimici 'xenumele militar al Spart
ei şi dete Thebei

întâietatea între

statele

greceşti.

'Poate

cetăţile,

chiar aliate până aci cu Sparta, trecură de parte
a 'Thebei şi

goniră - guvernele puse cu sila de

Spartani. 'Tebanii încura- -

"Jați pătrunseră cu armele în Pelopones şi Epaminon
das ajunse
până la porţile Spartei. Dacă accasta n'ar fi
fost apărată de
bravul Agesilaus, ar fi căzut. Totuşi Epam
inondas

conia şi ajută popoarelor
senienilor,să se scape

de

prădă La-

peloponesiace, între altele şi MeSpartani.

Da

Pe când Epaminondas ridică numele Theb
ei în sudul Gre-ciei, prietenul său "Pelopidas stabilia sapr
emaţia patriei lor

în nord: Astfel el merse în' Thessalia

şi de acolo'mai la

“nord, în Macedonia: Din această ţară
aduse

..
-

ostatic (zălog):

pe Filip, fratele regelui macedonean. Din
nenorocire însă,
Pelopidas muri într'o nouă expediţie făcută în Thess
alia şi .
“cu el pieri şi faima 'Thebei: prin acele
părţi.
E
„_
& Lupta dela Mantinea; decăderea 'Theb
ei. — Hege|

: monia tebană începuse a

fi ameninţată şi în restul Greciei.
Athena. devenise foarte geloasă şi
ajunsese duşmana Thebei:: |
Epaminondas însă făcu -6 flotă;
cu care învinse pe 'cea ate-" „Dăană şi trase astfel spre Theba multe din aliat
ele Athenei. - .
Apoi porni iarăşi -în Pelopones

mandată -de

bătrânul. Agesiluus.

şi lovi armâta spartană,
co- . :
!

:

4

:
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| Lupta se dete. în câmpia dela Mantinea

,

(362

în. Chr).

Ea fu înverşunată.şi însuși Epaminondas fu rănit mortal
în _
piept.de o săgeată. În cele, din , urmă însă “Tebanii biruiră
şi muribundul lor comandant , putit află . victoria.
«Acum
pot muri», zise e€l.şi-şi zmulse fierul din piept, provoc
ând

astfel moartea, după ce spuse cu mândrie prietenilor
lui, cari
îi arătau părerea de rău că nulasă după dânsul
"urmaşi *
«Las după mine două fete, Leuctra şi Mantinea».
“Moartea lui Epaminondas. preţui pentru Sparta
mai mult.

decât. o victorie. Thebase ridicase numai
prin cei doi mari
“bărbaţi. De aceea cu moartea lor se
stinse şi puterea ei, dar
totdeodată şi puterea Greciei, care se
sleiso de atâtea lupte:
între fraţi. De acum înainte se ridică
Macedonia. !
. Arii

,
„-

DIE

,

a

ae
:
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ee

a
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,
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Macedonia, şi. Filip N
„1. Macedonia înainte de Filip
II. — Macedonia eră ţi„natul muntos aşezat la nordul
Thessaliei şi al Mărei „Egee,
cu care se înve

cinează şi care înlăuntru este brăz
dat de râuri
ocuitorii ei erau tot de
un fel de Greci, rămaşi însă
în stare de barbarie (necivilizaţ
;),
Grecii adevăraţi îi despreţuiau.
. De aceea şi regii ei
au „cău-,
„tat totdeauna să aibe legături
cu colo niile greceştide pe lângă
ei, ba chiar cu cetăţile din pen
insulă.
Înainte de istovirea statelor greceşti
prin lupta dintre ele,
„ istoria Macedoniei
-este puţin cunoscută. Nu
ma- i
dela căderea
Thebei, acea tară începi
să joace un rol însemnat.
Regele,
care a ridicat-o. la
mărire,

a fost Filip

II.
o
2. | Filip IL. — Filip 11 ajunse rege
al
„Ma
ced
oni
ei
în anul
360 în. Chr. În tinerețe el. ius
ese

ostatic 1ă „Tebani
şi cu

şi a războiului. Mai ales e] putu
se atunci să

slăbiciunea

Grecilor,:

Ce

SI
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“Deşi aveă

oarecare viţiuri, po-

trivite cu firea poporului -' său
muntean, ca patima vărsării de
sânge şi a băuturii, Filip eră însă.
înzestrat şi cu multe însuşiri nime-

rite pentru un cap de stat. Eră ambiţios, dar cu oarecare cumpătare;
eră şiret,. dar îi plăceă şi războirea

„pe faţă. Ori şi cum el nu se da
înapoi dela nici un mijloc pentru
a izbuti în planurile sale.Îi plăceă' SE
i

„=

Filip:II.

apoi-să asculte adevărul şi să i se

arate defectele (cusururile), pentru

r
- a se puteă îndreptă.... -. ri
De îndată ce se urcă pe tron, Filip voi “să facă
din țara

sa o mare putere, năzuind mai ales să stăpânească
Grecia.

Mai întâi înnăbuşi certurile lăuntrice -pentru tron
şi potoli
pe nobilii răzvrătiți la moartea înaintaşului său.
a

“Apoi întreprinse organizarea armatei pedestraşe cam după
-- “chipul celei tebane şi întocmi astfel vestita falangă macedo„neană. Anume, împărţi oştirea în 'cete mari de mai multe”
miiPa de soldaţi, aşezaţi pe rânduri egale şi putându-se întoarce
pe loc în așa îel, ca să ducă lupta nu numai înainte,
dar şi ina”

- poi 'şi în lături. Soldaţii erau acoperiţi cu scuturi şi înarmaţi
cu
lăncii lungi. Cei din vre-o câteva rânduri diospre inamic luptau
cu lăncile îndreptate înainte, iar
- cei din spatele lor aşteptau cu lănile ridicate în sus să-i înlocuiască,
Astfel falanga păreă un ariciu de
lănci, care zdrobiă oastea inamică, dar care la rându-i nu puteă
îi lovit din nici o parte. Bine înțeles că există şi pedestrime mai

uşor înarmată, ca să lupte prin

- locuri! strâmte, de

nu'se

puteă

oarece falanga

mişcă decât pe şes,

Soldat macedonean
inarmat

usor
.

Așă pregătit Filip purtă mai întâiu lupte victorioase cu
Geţii, un popor aşezat spre 'miăză-noapte de Macedonia, pe.
“lângă Dunăre. Dar mai ales el căută să se întindă spre mare,
punând mână pe coloniile greceşti de acolo. În urmă se ames- lecă chiar în treburile cetăților greceşti propriu-zise, folo-.
„sindu-se de veşnicile lor. certe liuntrice.

a

8. Luptele lui Filip II'cu Grecii: Demosthenes, luptă,
„- dela Chaeronea, supremaţia macedoneană,— Prilojul de...
amestec al lui Filip în afacerile Grecilor se! ivi curând. Lo=, -

cuitorii ținutului dela Delphi puseseră mâna pe nişte pămân-i!
“furi ale templului de acolo. De aceea fuseseră condamnaţi la.
"amendă, hotărâre! care aveă să fie adusă la îndeplinire de către;

Tebani. Dar aceştia:-fură bătuţi şi tezaurul templului jefuit.:
Atunci se ceri ajutor dela;ilip..Regele macedoneân se grăbi:
să-tintervină; învinse: pe 'tarburători,
ocupăşi icâteva oraşe greceşti.

Deocamdată

Filip se mulţumi: cu

dar cu acest, prilej el;
Sa
:

puse amici deailuisă
cutreiere. Grecia și să

atâta. În schimb însă,

împartă bani, pentru a
A
adormi astfel pe Greci E
asupra planurilor lui (NE
de cucerire. Numai un
singur om a înţeles pe

deaîntregul gândul lui
.1.
.
A
Filip şi a început să-l
combată

cu

Demostheneş.

învier şunare.

|

SI

Monedă

macedoneană

:

-

Acela a fost marele; orator atenian;

.
|
Demosthenes a fost cel mai mare orato
r din vechime, ră, |
înzestrat cu o minte ageră, avei un
suflet aprins şi o bogăţie

mara do idei. Pe lângă aceasta
el căutase să-şi înavu- ţească cunoştiinţele, studiind
Inerările filozofilor şi istoricilor
şi | să-şi îndrirepte
epte oare:
oare-care defecte de vorbira bir
e..În adevăr.în
primele lui discursuri vorbiă urât:
cu o voce slabă, | o-pronunţare peltică şi o res
piraţie foarte scurtă, Ba
făceă şi ges„ turi neplăcute. A scăpat
însă de toate acestea prin
exerciţii

3

“

"

Demosthenes

-Recurmate. Se zice, că-şi umpleă. gura! cu
pietricele şi spuîn Şir 0.

„neă

mulţime de versuri, silindu-se

„bele bine şi să scape; astfel de pălticie: Iar să rostească vorpentru a-şi întări
xespiraţia
şi glasul, nică repede coastele "deluroase
Ori mun„oase, 'recitând- fără a. răsutia bucăţi de
-proză şi poezie. -Alte
ori: se ducea

pe malul mării şi căută să stăpânească
cu vocea
2

153

S

sa vuetul valurilor înfuriate. Apoi se priviă în oglindă, ca

să-şi potrivească gesturile. Se mai spune, că-şi: construise
o
„cameră sub pământ, unde făceă deprinderi de declamare Şi că
de multe-ori îşi rădeă, 2—3 luni „pe an, ' jumătate
din cap
pentru a sta în casă și a.studia.
SR
Ie
Da
a
“ Derhosthenes vedea în Filip pe duşmanul
libertăţei .Gre-

„ciei. De aceea a rostit împotriva lui un 'şir
de discursuri,

zise filipice. E adevărat, că regele macedo
nean atrăsese pe
un alt orator de valoare, Eschines,
care. să. combată pe Demosthenes.

Totuşi cuvântările

marelui ' orator

„ duşman aveau mai mult răsunet.
Când

Filip,

folosindu:se de o:

NOnĂ ceartă religioasă la Delphi,
in-

ră iar în Grecia şi ocupă mai
multe

puncte întărite până aproape de
“Theba, Atenienii. începură să se.

mişte. .Demosthenes făcu chiar
ali“anţă cu Tebanii. Totul fu
în zadar

"

Aeschinea
DA

„însă. La Chaeronea, mai sus de
Theba, Filip zdrobi pe aliaţi

spa

DE
7 P
esse

„Late

am

n

ic

Sa

Pi

Câmpia

dela Chaeronea

-
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(338 în. Chr.) şi asigură prin aceasta supremaţia
sa asupra Greciei. El so purtă bino cu supușii,
cură pentru aceasta o statuo do aur.-şi do fildeş
Apoi întruni la Corinthus o adunare a trimişilor
telor greceşti, care hotări:un

(stăpânirea) cari îi făla Olympia.
tutulor sta-

războiu do răzbunare naţională

contra Perşilor, sub comanda sa. -

Dar Filip nu putu împlini acest gând, căci fu ucis de un
ofiţer, La tron îi urmă tânărul său îiu, Alexandru, care

se distinsese la Chaeronea.

*

XIV
. î.

Alexandru

cel

Mare

i “Tinereţea lui Alexandru. — Alexandru zis cel Mare,
fusese”
„ aceă 20 de ani, când ajunse rege al Macedoniei. El
său cu
tatăl
de
crescut
-

mare îngrijire. Se deprinsese

cu exerciţii

corporale

şi avusese

de profesor pentru în-

văţături pe marele fi-

lozof Aristoteles, dela |

care a căpătat tot îe- .
lul de cunoştiinie
(poezie, oratorie, file

- zofie, medicină, ştiin- |

3 ţe): şi dela” cară mai

| "ales a ' dobânăit de“| . prinderea de a pretul.
"pe învăţaţi şi pe. altişti. De aceea el s0-

cotiă pe Aristoteles câ

Alexandru

cel Mare
€

pe un al doilea al. său
părinte., E
„+
De altfel Alexandra

fusese

înzestrat mi-

|.
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A
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7

Ă
ID.
mea

_ Alexanăru şi: Aristoteles
E

.

r Ta

ie orator
i)
E pata $ =FĂ TaDi
a

- “munat şi din naştere. Eră frumos la chip şi puternic la trup.
Posedă o inteligenţă neobișnuită. Avea apoi.0 fire înfocată,
„Ceea ce îl' făcea curagios şi dornic de cuceriri, dar şi iute la

bările

lui.

ca al unui

-Altă dată

încălecă un: cal

taur, pe care

nimeni

işi persânicu între-'

: năbădăios,

nu-l puteă

cu capul
îmblânzi, Nu=
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mit -Buchephalus şi care apoi ajunse calul
său “iubit. Întrobat: odată

dacă aro să - concureze - la jocurile olimpice,
.
tânărul Alexandru ar fi răspuns:
«Da, dacă voiu. avea
de concurenţi regi.» În sfârşit, oridecâte
ori Filip făceă vrenouă cucerire, el se întristă, zicând că
tatăl său 'nu-i va lăsă lui nimic de cucerit,
E
|
|
Filip eră

mândru

ds fiul său

şi

adesea

zicea: «Fiule,
caută-ţi un alt regat, căci Macedonia e prea
mică pentru tine».
Şi Alexandru aşă a şi făcut.
|
e
2.

Cucerirea,

de domnie,

imperiului

Alexandru

persan.
— În primii

avu să potolească

doi

ani

popoarele supuse,

care se răsculaseră la: moartea lui
Filip. Astfel în nord IE
nişti pe: Geţi, iar în sud răpuse
fulgerător pe Greci, cari
so ridicaseră

în două rânduri la glasul lui Demosthenes.

Pe
unele cetăţi, cum "fu 'Theba, le pedepsi
îngrozitor, În urmă, o nouă adunare elenică la Corinthus
recunoscu iarăşi supremaţia
Macedoniei şi dete depline puteri lui Alexandru

pentru
războiul cu Perşii. Astfel tânărul rege întreprinse
glorioasa
lui expediţie în Asia.
„În primăvara

cu. 30

mii

mai mulţi
zită Troia

anului

pedeştrii

|

334 în, Chr.

şi vre-o

5

învăţaţi. Ajungând
cea

cântată

Perşii îl aşteptară la

mii

A
el

treci

călăreţi. Luă

în Asia merse

în poema

plăcută

a

cu sine ŞI

întâiu

de

vi

lui, Iliada.

râuleţul Granicus,

locul de. trecere. Aci Alexandru
învinse şi-i puse pe fugă. Mai

Hellespontul

în apropiere de

îi atacă “cu zhare furie, îi
departe însă “nu-i urmări,

Temându-se ca Darius III Codomanus, .regele
de-atunci al
Perşilor, să nu răscoale cumva pe
Greci împotriva lui, el
căută să rupă mai întâiu legătura dintre
Perşi şi Greci, Astfel începi să cucerească

toate provinciile persane
de pe lângă
Merse apoi spre centrul: Asiei-Mici
până la
*:- Gordium, Î n templul de acolo
se
află
carul
unui
rege
vechiu “al locului, ce avea
jugul legat de oişte cu un
pi
.nod vestit,
„. nedezlegat până aci de nim
eni: Oracolul prezisese,, că cel
„ce! îl va dezlega
Marea Egee:

va

ajunge

s tăpânul “Asiei. Alexandru

.
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tăiă cu sabia acest n0d gordian, arătând că aşă-se
va împlini. prorocirea,
o
a

În: primăvara anului următor (333) el so lăsă în jos spre

țărmul Mediteranei, tot cu „gândul dă a despărţi pe
Greci de
* Perşi,
|
i
e
,
În apropierede Tarsus se îmbolnăvi grozav,
fiindcă se

scăldase în recele râu de acolo,

Cydnus

şi numai cu mare -

greutate scăpă şi-şi: continuă expediţia. Darius îl întâmpină
din nou la Issus, locul de trecere din Asia-Mică pe coastele
Siriei, nu departe de Uydnus, cu o armată nesfârşită. Alexandru

îl lovi şi aci aşă de':furios,

încât tânărul rege - persan ifugi

'Prociitoarea Issus

înspăimântat, lăsând în mâinile învingătorului toată familia
şi toate comorile sale. Cu toată, victoria lui, nici de astă dată
"= însă, învingătorul nu se înfundă în imperiul persic.
El scobori în jos pe ţărmul răsăritean al Mărei Mediterane,

coprinzând cu uşurinţă toate cetăţile din cale. Numai 'Tyrus
i se împotrivi şi de aceea fu dărâmat,

159.

Bătălia

dela Issus

În urmă, în anul “332, cuceritorul pătrunse în Egipt, unde

îu primit ca un mântuitor. Acoloe] zidi

la gurile
cetatea Alezandria,
care să ia locul Tyrul ui.
4

Nilului,

"160,

—

Stăpân acum pe tot ţărmul imperiului persan,
Alexandru

putii, în anul 331 în. Chr., să intre în inima
Asiei. Pe câm=
piile
dintre Arbela şi Gaugamela, aproape
de vechea Ninive,

Din lupta dela Arbela

.

'

i

-

„el se întâlni cu Perșii pentru a treia. oară,
Darius strânsese
iarăşi O oştire colosală „ Cu toate
acestea şi aici Asiaticii, su- E

feriră

o înfrângere „desăvârşită, iar. Darius 'fugi
în provin-.

ciilă din. spre răsărit.

Alexandru ocupă apoi Babylonul, Persepolis, Pasa
rgadae şi
Ecbat

ana, pline de averi fără sfârşit. La Perse
polis dete
ordin de jefuire,. spre a răzbună arderea Athenei.
Apoi spre
-a isprăvi, cu Dariusse luă după el. Acest
a însă fusese ucis.
de un satrap, ce voiă să se pună: bine
cu învingătorul, dar
„care în
schimb fu pedepsit cu moar
te.
urmă biruitorul macedonean: îşi întin
se uşor cuceririle
în răsărit până la fluvi
ile Oxus şi Iaxartes. Imperiul persan
nu mai exist

ă (330 în. Chr). _3. Expediția. în India ; reîntoarcerea

Alexandru.

— Alexandru

'tate “până aci, Setos de

Lu
şi moartea lui

nu se mulţumi
'cu izbânzile

cuceriri

pur- .

noui, -el făcuo expediţie

BE
peste
aric,
erau
vinse
făcu

Indus în India, unde trăiau In2ii, popor tot de neam
renumiţi. prin preoţii lor. învăţaţi, brahmanii. . Acolo
mai multe state în duşmănie între ele. Alexandru înpe regele cel mai însemnat de acolo, pe Porus, şi-l
aliatul său, Pentru pomenirea acestei victorii el. ridică

cetatea

Wicea,

iar în amintirea vestitului

„ această expediţie, zidi cetatea Bucephalia..

său cal

mort

în

Aa

Marele cuceritor voiă să se afunde mai spre răsărit, dar.
fu oprit de soldaţii săi. Atunci hotări a se înapoiă. O parte
din oștire o trimise pe corăbii, iar el cu grosul armatei
o
luă prin deşerturile arzătoare din sudul Iranului, ajungâ
nd
după neînchipuite suferințe la Babylon, pe care 'voiă
să-l -.
facă capitala uriaşului

său imperiu.

EI însă

nu

se bucură

mult de cucerirea sa. Tocmai po când făceă planulsă cuce-

rească şi Arabia, muri de friguri şi fu îmmormântat; la
Ale-.
xandria (323 în. Chr.). Eră în. vârstă de 33 ani,
"4. Imperiul lui Alexandru; întinderea culturii greceşti
în răsărit.— Cucerirea lui” Alexandru'a fost cea mai întins
ă
din câte se văzuseră până aci și fusese făcută cu mari greutăţi. De. aceea despre isprăvile săvârşite de el, se povest
esc

o mulţime de legende,

cuprinse într'o carte populară, zisă

Alizăndria sau Istoria lui Alexandru Maked
on.
“Dar marele Alexandru s'a deosebit şi prin
însuşiri de or-

ganizator şi civilizator,EL s'a purtat blând cu învinş
i, res-

“pectând credinţele, legile şi moravurile lor. A
ctutat apoi să
contopească laolaltă toate popoarele întinsului său
imperiu,
îndemnând pe Greco-Macedonenii săi să să ameste
ce cu Asiaticii prin căsătorii. E însuşi a luat de soţie
pe o fiică a lui:
Darius.

Ba încă a.adus

o mulţime”de

coloniști greci.

Pe de
- altă parte a înrolat în armata sa numeroşi
locuitori persani
şi a împrumutat din moravurile asiatice.
Na "nesocotit nici

legăturile comerciale, de

țimo de cetăţi, cele
părţi ale Asiei.

mai

aceea a, fondat

multe

(întemeiat)o mul-

cu numele

lui, în diferite
.

Alexandru a contribuit astfel la
Qrecizarea Orientului, înpână

tinzând

la Indus,

până la Jaxartes şi până la sudul

Tu. Ava. Aatuerri,— Istoria
Antică,

u

x
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Egiptului,

limba,

scrierea,

-

artele şi învăţăturile greceşti.

Şi
totdeodată a făcut ca şi cultura: greacă
să capete o nouă faţă
prin atingerea ei cu cea orientală din
acest timp.

|

|
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E

Împărţirea imperiului lui Alexandru
cel Mare
„1.

Diadohii şi luptele

dintre ei: împărţirea imperiu-

lui. — Moartea timpurie a lui Alexandr
u fu o mare lovitură

-pentru imperiul

alcătuit atât de

în grabă.

Cuceritorul nu

avusese timp să închege definitiv opera sa
şi să facă un stat

trainic şi unitar din atâtea diferite popo
are supuse. Ba încă
„nu regulase nimi
du-se a'zice
„ moartea lui.
tre generalii
momente le

c în privinţa soartei imperiului, mărginin-

că-l lasă «celui mai vrednic», De
aceea şi la
urmară un şir de lupte între diadohi,
adică înurmaşi, lucru prevăzut de el, când în
ultimele .
spusese: «Aveţi să-mi faceţi o îmmormântare

sângeroasă»,
îi
e
a
- La început să părea, că diadohii vor
să recunoască următor la tron. pe fratele, apoi pe fiul postum (născ
ut după moartea

tatălui său) al lui Alexandru. Generalu
l Perdiccas primise
Sarcina de regent (locţiitor de
rege). Aceasta însă nu ţinit
mult. Ceilalţi generali se decl
arară în curând stăpâni pe pro”
vinciile ce cârmuiau și nu mai voiră să ascul
te de Perdiccas. La aceasta ei erau îndemnați şi de dorinţele
de neatârnare alo popoarelor de sub stăpânirea lor. În
luptele ce urmară, Per-.
diceas muri (321).
|
-

De acum înainte decăderea imperiului este de
nedescris.
Luptele dintre generali se înteţesc
tot mai mult şi în vălmăşagul lor pieri toată familia lui Alexandr
u. Generalul Anti.
gonus izbuti, Pentru câtva timp, să îă
în
stăpânire întregul
„ IMperiu Și să se întituleze rege. Ceila
lţi diadohi însă se aliară
- împotriva lui. Lupta hotăritoare şi
definitivi se dete la Ipsus
în Asia-Mică (301) și acolo Antigonus
fu ucis.
*

103

Imperiul lui Alexandru fu acum împărţit defini
tiv între
generalii rămași. Nouile state mai însemnate,
ce se ridicară
pe ruinele lui, fură: Egiptul în Africa, Siria
în Asia şi Macedonia (cu Grecia) în Europa.
|
IN
2. Egiptul sub Ptolemei. — Regatul Egiptu
lui, întemeiat
de generalul Plolemaeus, fu cel mai în:
|
semnat. EI ajunse centrul comerţului lumei
şi continuatorul civilizaţiei greceşti.
Regii Ptolemei s'au dat drept urmași
ai vechilor faraoni, păstrând aproape forma,
vecho a statului egiptean. Au căutat însă
să întroducă binefacerile civilizaţiunii gre-

cești, fără de a jigni sentimentele

tene.

Astfel

şi-au făcut

cenari greci şi au

armate

întrodus

limba

egip-

o

de mer-

Ptolemaeus

greacă

|

ca limbă oficială,

Pe de altă parto au făcut din capitala lor, Alexandria
, o a

două Athenă. Au întărit-o şi au înfrumuseţat-o
cu
monumente. Între acestea erau: Farul, întreg
din
inrăşi -una din cele 7 minuni ale lumii şi Aluzeu
l.
un măreţ edificiu tot de marmoră, care copri
ndeă

mai multe
marmură,
Acesta eră.
o mare bi-

bliotecă de manuscrise (vre-o 300 mii suluri
de papyrus)—

vestita bibliotecă din Alexandria
— şi serviă ca locuinţă în-

vățaţilor greci aduşi să dea tineri
lor egipteni, precum şi
„celor veniţi şi din alte părţi, învăţăturile
lor. În Muzeu erâ

şi o grădină botanică şi. zoologică precum
şi-un laborator de

cercetări chimice şi medicale.
Astfel

civilizațiunea greacă avii o nouă dezvoltare
în această

epocă, zisă epoca alezandrină. Acum
s'a ivit o mulţime de
filozofi şi artişti, dar mai ales oamen
i de ştiinţă (matematici,
astronomi, geografi cte.).
:
Mai târziu însă acest regat a început
a slăbi şi cu puţin
inainte de Christos a fost supus de Roman
i.

3. Siria sub Seleucizi; Pergamum.— Generalul
Seleucus
izbuti să pună mâna po toatii partea
as iatică a imperiului.
lui Alexandru, întemeind un nou regat,
El fondă şi o cap

tală nouă, Seleucia, pe Tigru.
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Regatul Seleucizilor

nu fi aşă de strălucit ca al Ptole-

meilor. În curând el se fărămiţi în mai multe regate. Cel
mai însemnat din acestea a fost Siria propriu-zisă, adică
„partea spre apus de Tieru, ajunsă sub fiul lui Seleucus, -

„ Antiochus, care întemeie o nonă reşedinţă,

Antiochia. În

partea dinspre răsărit de Tigru. s'au întemeiat alte regate,
între care merită a fi amintit doar regatul Parţilor, de pe

la sudul Mărei Caspice. -

.

E

“

Dar nici partea siriacă nu scăpă de îmbucătăţiri. În Asia Mică „se făcură o puzderie de stătuleţe. Aşă fu Pergamam, |
po lângă Marea Egee renumit prin cultura greacă ce flori
întrinsul. În adevăr şi Pergamum fu împodobit de regii săi

cu monumente

frumoase

şi înzestrat

cu o bibliotecă bogată.

Acolo s'a născocit şi pergamentul, adică piei de berbec.
ori de capre, preparate ca să se poată scrie pe ele lucrările învăţaţilor.
Si
„__Antiochus III cel Mare mai ridică câtvă faima rămăşiţei
regatului Siriei. El avii lupte cu Romanii. Sub urmâşii săi
însă statul scăzu din ce în ce, până căzu şi el, ca toate
cule desfăcute din el, în mâinelo Romanilor. Aceasta s'a petrecut ceva mai înainte de supunerea Egiptului.
» 4. Macedonia şi Grecia după Alexandru. — După moartea lui Alexandru luptele dintre Macedonia şi Grecia reîncepură. Demosthenes ridică din nou pe Atenieni împotriva
«barbarilor».

Generalul

Antipater,

guvernatorul Macedoniei,

înnăbuşi răscoala şi Demosthenes fugi într'o insult din apro-

piere, unde so otrăvi pentrua nu cădeă viu în
gătorului. Tot în acest timp fu condamnat la
mare bărbat atenian, vrednicul Phocion.
Pace însă între Macedoneni şi Greci nu fu
ziu, Aceşti din urmă se răsculau necontenit,
jugul macedonean. Ba încă făcuseră şi 2
ligi

mâinile învinmoarte un alt

nici mai târca să scuture |
sau confederaţiuni cu scop patriotic: una în Pelopones și
alta în Grecia
centrală. Toate acesto au adus slăbire a şi a unora
şi a altora.
Pe deoparte din* Macedonia, încăpută pe mâna
a diferiţi ge-.
nerali, s'a desfăcut regatul Epir, care ajunse
important sub

|
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regele său Pyrrhus. Pe de altă
parte Grecii au fost din non
porniţi a se certă între ei,
”

Moartea lui Demost
henes

“În cele din urm
ă, atât Ma

!

cedonia cât şi Grecia căzură
Romani (146 în c
sub
hr:)
,
anu
me
cu vr e-o 100 de ani mai îna
do a cădea Siria ş
inte
i Egiptul,
7
—————————

ISTORIA” ROMANILOR
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Geografia, şi popoarele Italiei vechi

1. Ital
— ia
Roman
.ii

alia,

şi-au avut leagănul lor în peninsula

Italia este aşezată Ja sudul Europei şi
are forma unei
cisme. Ea so prelungeşte cam prin mijloc
ul basinului Mărei

Mediterane, întro Marea Adriatică la'est,
Marea Ionică la
sud şi Marea Thireniană la- vest. În partea
de nord ea se
leagă
de continent prin lanţul puternic al munţi
lor Alpi.

Numai regiunea. ei de nord,

anume partea

continentală,

este mai întinsă. Pe acolo trec două fluvii
însemnate: Po sau:
Padus cu numeroșii săi afluenţi şi Adigel
e. Tot aci se găsesc şi lacuri numeroase. Din aceast
ă pricină câmpia de:
miază-noap

te a Italiei este foarte roditoare,

a

Partea peninsulară a aceste ţări e însă
lungă şi îngustă. Ea
e străbătută dela nord la sud de
şirul munţilor Apenini, cu
ramiticări în
toate

părţile.

Între

acestea e şi vulcanul

Ve-

2uviu, De aceea nu prea rămân
şesuri însemnate între munţi
şi ţărmii mărilor. Chiar râurile ce
curg pe. aci sunt mici.
Doar Tibrul e mai însemnat,
So găsesc insă mai multe la-

168
.

So

i
curi formato din. numeroasele şuvoaie, ce se scurg din munţi. |
Toată regiunea aceasta e bogată în pășuni şi are coaste foarte

întinse cu multe golturi prielnice navigaţiunei, mai ales spre
" apus şi miază-zi.

În acest chip Italia asigură traiul locuitorilor ei şi prin agri-.
cultură, şi prin păşuni, şi prin comerţ pe mare, De aceea
şi oamenii de aci s'au putut ridică şi dezvoltă repede, mai
ales că şi clima acestei ţări le priiă de minune.
A
“La propăşirea locuitorilor acestei peninsule au contribuit

şi insulile de prinprejur: Corsica, Sardinia, Sicilia şi altele
„mai. mici, cari stabilesc legătura: cu toate țările din vecinătate.
2, Împărţirile Italiei vechi. — Italia veche eră divizată ..
în 3 mari părţi şi fiecare din acestea în altele mai mici.

Astfel erau:

,

i

E

Italia nordică sau continentală, anume câmpia ndată de.
fluviile Padus
ținând

de

şi Adige,

Italia..

..

care nu eră socotită în
-

vechime ca

-

„Italia centrală sau Italia propriu zisă (adevărată), adică,

jumătatea, de norda părţei curat peninsulare. 'Ţineă cam
până 5

prin dreptul Vezuviului. Se subimpărţiă şi ea în alte ţinuturi..
Astfel eran între altele ; Etruria

cu cetatea Vei; Latium cu

vestitele cetăţi Alba- Longa şi
Roma; Campania cu cetatea
Capua ; Samnium cu localitatea
Maleventum, (Beneventam) ;

şi mai multe, colonii greceşti, ca :: Neapoli
s, Cumae, ete. —'
alia sudică

sau Grecia mare, anume

capătul de;

jos al
peninsulei, care aveă ca subim părţiri : Apulia cu localita
tea . -

„Cannae; şi numeroase colonii greceşti, ca
Tarenturna, Fera„clea ete.

În insula Sicilia erau ca localităţi însemnate următoarele colonii greceşti : Syracusa,
Messana, s. a...
3. Popoarele mai însemnate ale
Italiei vechi. — În pe” ninsul
a italică au trăit dintru întâiu mai multe'popoare.
Cele

mal

însemnate

dintre

ele au fost:

Etruştii, Latinii şi Grecii,
7

.
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Etruştii, -popor asupra originei căruia nu se ştie mai nimic,
trăiau în Etruria. Fi se. ocupau
în deosebi cu negoţul pe mare şi

Vas etrusce

Casă etruscă

cu meșteşupurile (lucratul oale
lor şi metalelor, facerea olădi-

170

————
rilor împodobite frumos cu zugrăveli, cte.). Religia etruscă
a
avut o mare înrâurire asupra celei romane de mai târziu,
împrumutându-i acesteia o mulţime de datine religioase.

Mormânt

etruso

Lalinii, au fost în Latium. Ei

făceau

parte din familia popoarelor arice şi trăiau

împărţiţi în triburi. Erau un popor agr!cultor şi păstor, viteji în războaie şi har-

nici la muncă.

Locniau

în întărituri pe

dealuri şi la nevoie se uniau între ei. De .
asemenea se întruniau şi pentru vre-o
-

„Latini arâna

-

171

sărbătoare comună.

Oraşul care se socotiă ca un fel de centru

al lor, eră Alba-Longa. Latinii au jucat rol de
frunte în is-

-

„

torie, căci din sânul lor Sau ridicat Roman
ii.

-

i

Grebii au început să se aşeze în colonii prin
sudul Italiei,
încă din timpurile lor străvechi (eroice). Ei
au întemeiat mai
” toate oraşele din. această parte a penin
sulei, precum şi pe
„cele din insula Sicilia. Prin aceasta
Sa dat prilej unei în: xâuri

bine icătoare asupra celorlalte populaţiuni italice

nu tocmai civilizate, atât” prin învățături şi
scrieri, cât şi prin negoţ ori' meşte
şuguri, ete. De la marele lor număr
Italia sudică

se zicea Grecia. Mare.

Mai erau şi alte grupe de popoare,
mai:

puţin însemnate.
_ Aşă erau: Gali, cari, din
Gallia propriu zisă (Pranţa.
de
azi), numită şi Gallia Transalpină
(de dincolo de Alpi), s'au

întins și în Italia nordică, din care
pricină această parte a
„Peninsulei se ziceă şi Gallia Cisalpină
(de dincoace de Alpi);
- Sabinii,

vecinii

„Samnium, ete. -

Romanilor ;

Samniţii,,

'

munteni - vânjoşi

II

Roma
1. Tradiţiunea,

în

aie
E

sub regi

a

despre iondarea, Rome
i.
— Încep
uturile : .

Romei sunt învăluite în poveşti.
Se zice, că troianul Eneas, fugin
d din

|

'Troia

E
după ni-

micirea cetăţei de către Greci,
ar fi debarcat cu tovarăşii
săi pe țărmurile Laţiului. Regel
e acestui ţinut l-ar fi primit
bine şi i-ar
fi daţ în

căsătorie pe fiica sa. Fiul
lui „Aimeas
zidi, la moartea, tatălui său,
oraşul Alba-Longa, unde
urmă
un şir de 12 regi.

o

i

Ultimul din aceşti regi, se
zice, că a lăsat după dânsul
2
fii: Numitor şi Amulius, Acest
din urmă apucă tronul, izgonind pe fratele său, Apoi
ucise pe nepotul său, iar pe
ne-poata
sa Hhea

Sylvia o făcu

preoteasă-

vestală (călugăriță)
Spre a nu. se căsători. Cu
toate acestea fecioara. Rhea
Sylvia
-- aVii cu zeul războiului
doi fii gemeni. Atunci Amuli
us pe-

„ Fuga lui ZOneas din Troia
,
x

„depsi

Prunci
|

cu “moarte

pe

vestala

ce

-păcătuise, * iar

puse de-i aruncă pe Tibru, care
Ş
RE

|

tocmai

pe „cei doi

se umflase.
"Din

fert-

cire- pentru
micii „copi
laşi — ur”
mează
&

spune: po
"vestea

a p ele flu-:

viului înce-

pură să sca|

A

TTIT i CINEGETIC

Lupoaica și gemenii

NE

A

dă şi coşu-.
leţul,în care

eierau puşi,
se opri la rădăcina unui sinochin
sălbatice. O lupoaică, atrasă

ț

173”

de ţipetele lor, .alergă la ei şi începi a-i alăptă. Într'o zi
însă ei fură descoperiţi de un păstor regesc, .care îi lui şi îi
dete soţiei lui spre a-i creşte.- Copiilor li se puseră numele
de Romulus

şi Remus, .

-

„-

Aceștia crescură în mijlocul păstorilor regelui Amulius. Înt”una din încăierările acestora cu păstorii lui Numitor, Remus

fu prins şi dus înaintea bunicului său. Atunci se află obârşia
celor doi fraţi. Romulus şi Remus, dimpreună cu ceilalţi cio-

bani tovarăși, ajutară lui Numitor să ia domnia în Alba-Longa.
“Ca mulţumire, Numitor îngădui celor doi nepoți gemeni să
ridice un oraş pe locul, unde

fuseseră

stăpânire tot ţinutul de prinprejur.

găsiţi şi-le

dădă

în

|

„ Romulus şi Remus stabiliră locul cetăţii pe colina Palatinus

lângă Tibru. Neputându-se înţelege asupra numelui
ce trebuiă

dat noului
pe câte o
păsărilor.
* Romulus

oraş, ei se hotăriră să vadă ce zic zeii. Ureaţi
colină, căutausă înţeleagă voinţa zeilor după
Lui Remus i se arătară 6 vulturi, dar tot
văzu 12. Aceasta eră semn, că zeii au fost de

lui Romulus.. De aceea şi
noua cetate se numi Roma
(Apr. 1753 în. (Chr.). Remus,
sărind în bătaie de joc şanţul
tras în jurul locului cetăţei,

fiecare
zborul
atunci
partea

„ “În ueis de fratele său, care

zise: «Aşă să piară oricine

va îndrăzni să sară zidurile
Romei».
Ia

2. Cei

7

regi. — Tradi-

țiunea despre începuturile
Romei mai povesteşte, că în .

această cetate ar fi domnit -

7

regi:

Pompilius,

Romulus,

Tullus

lius, Ancus Martius,

Numa

HostiTarqui

Pianul

Ro

son „omel primitive

nius Priscus, Servius Tulliu
s
şi Targuinius Superb 8, cari toţi ar
fi făcuţ multe lucruri.
“insemnat
e,

—114
Romulus, se zico că ar fi căutat
să împopuleze cetatea sa,
făcând din ea locul do

scăpare al tutulor fugarilor Italiei,
Apoi pentru a da soţii acostora,
ar fi orânduit nişte serbări
religioase însoţite de petreceri,
la -care a poftit şi popalaţiu-

nile vecine. Cu acest priiej Romanii,
au răpit fetele Sabinilor. Din această pricină
aceştia porniră cu războiu asupra
1

lomei.
Dar însăşi Sabinele
răpite mijloci- -- :

ră pacea şi ast= fel se făcu un

singur popor,
4 J care eră să fie
cârmuit, când

de un rege roŞI man,

când de

altul sabin.
Numa Pomn- " Răpirea Sabinelor

pilius,
|

că a orânduit aşe-

,

so

”

zămintele religioa. Pullus Host.
roman,

avi

lupte cu Alba-Lon.
ga. Se zice, că s'ar
£i stabilit ca soarta

|-..

a

|-:..

„războiului să o
ho-

„ tărască lupta dintre
3 fraţi romani, Ho-

” rații,şi3 traţi alba-

ni, Curiaţii. Aceşti
dinurmăfiinducişi,
„Romanii au fost de:—
claraţi învingători.

Mormântul

eşte

povesteş

se ale Romanilor,
lius,

sabin,

Horaţilor şi Curiaţil
or

o

|
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|

Ancus Martius, an nepot al lui Numa, supuse pe toţi La- *
tinii şi se întinse până Ja gura Tibrului, unde înființă portul

Ostia.

-

Tarquinius Priscus, se zice că, eră grec, de fel din Etruria,
şi că ar fi întins stăpânirea Romei în răsărit până pela Ape-

-nini şi ar fi făcut nişte canale (cloace), care ţin până astăzi.

Cloacele. lui Tarquinius

Tot el, se mai zice, că ar îi întrodus în
Roma

şi obiceiurile etruşie.

N

religia, luxul

Servius Tullius, ginerile lui Tarquinius,
a continuat să mă
- rească Roma şi'a înconjurat cu zid cele
7 coline, pe care se

N

„întinsese cetatea până atunci, Dar mai
ales el e renumit, se povesteşte, prin facerea, unor legi pentr
u binele poporului

de jos. .

|

|

-

Tarquinius Superbus, fiul lui 'Tarquinius Priscus,

domni
mândru, aspru şi destrăbălat. De aceea fu
alu ngat. De atunci
n'au mai fost regi:în Roma (509 în. Chr.).

3. Întocmirea,

ţiunea Romei
și plebei.
S

statului

sub

regi ;: senatul, — Popula- -

coprindeă, două feluri de locuitori :
patricieni.
|

176
——

Patricienii erau membrii familiilor, caro
întemeiaseră

Roma
şi care locuiau vatra veche a cetăţei. Numa
i ei erau socotiți
ca
adevăraţi cetăţeni romani şi numai

ei aveau drepturi. -

Plebeii erau toţi cei învinşi în lupte şi străm
utați în Roma,
precum şi ceilalţi streini veniţi de bună
voie în cetate. Nu
aveau nici dreptul de a locui în ocolu
l vechiu al Romei.
Mai erau şi sclavii (robii).
„ Cârmuirea cetăţei o aveau: regel
e, senatul şi

poporului.

Ai

„2
adunarea

|
Regele se alegea de patricieni -pe viaţă.
El comandă 0$
tirea, judecă şi eră marele preot
.
|
Senatul,
eră marele sfat al

şefilor familiilor patriciene nu- .
miţi de rege dintre cei mai
în vârstă. Lucră cu regele,
iar
la moartea acestuia însărcină
pe unul din membrii săi ca să
ţină

loc de rege

(interrege), până ce se alegea altul.
Sena-

torii se ziceau patres (părinţi).

Adunarea poporului sau Comiţiile eră întrunirea la a
olaltă,

a tuturor patricienilor. Ea alegeă pe rege,
' declară război,
“încheiă pace, şi-şi: dădea votul asupra legil
or senatului.
Acest vot nu se dădeă individual, ci
pe curii. .De aceea

adunarea

aceasta, se ziceă comițiile curiate.

Curiile erau
grupe de neamuri (ginţi) înrudite
mai de departe între ele.
Către sfârşitul regalității (sub
Servius Tullius se zice),
în- troducându-se în armata cetăţei.şi
plebeii bogaţi, adunarea

poporului:s'a, mai lărgit. Anume
luau parte toţi cei ce după *
„Stare făceau parte din serviciul militair fie
patricieni, fie plebei,
Votarea se:făceă acum

„soldaţi.

De

aceea

miţiile centuriate.

acest

pe centurii, adică
fel de

adunare

pe grupede 100
ia

numirea

de

co-

III

| Înfiinţarea, republicei
1. Stabilirea

-

republicei,

consulatul. — După izgonirea
lui Tarquinius, Romanii
hotă râră. să nu mai aleagă regi, Ei
înfiinţară astfel republica,
înl ocuind regalitatea prin consulat.

VI
“ŞStatul avea să. fie condus de 2 consuli (colegi). Aceştia
erau să se aleagă pe timp de un an, de către adunarea poporului dintre patricieni. După ce treceă anul de. funcţiune,
ei nu mai puteau fi realeşi decât după 10 ani. Consulii aveau.

„toate puterile regelui, adică : făceau listele senatorilor şi prezidau senatul, întruniau şi prezidau comiţiile, propuneau *
legile, recomandau funcţionarii (magistraţii), judecau şi comandau oștirea. De aceea şi „portul lor cam semănă cu al re-.
gilor: în timp de pace o: haină de lână cu marginea de pur“pură, iar în timp de războiu o manta! toată,de purpură;
Şedeau pe un scaun special (scaun curul) şi erau însoţiţi de
o gardă de lictori (12 la număr). Lictorii purtau pe umăr :
câte un mănunchiu de nuiele,
-

care aveă la mijloc, în timp de

” război şi afar din Roma, şi o săcure. Prin ei consulii pedepsiau
pe vinovaţi. Putere religioasă
însă consulii

îe

zeilor

n'aveau, căci jert-

aduce

magistratul,

zis regele sacrificiilor. Consulii
îşi îndepliniau slujbele lor pe
rând,

câte

6 lună (numai

ar-

mata, o comandau câte o zi),
iar la eşirea din funcţiune tre-

Scaun pentru

consuli

Lictori

buiau si dea seama, înaintea senatului de faptel
e lor. Astfel:
- Tir, Ava. AcuLerTt.— Istoria Antică,

13

1178
—————,

„Că de fapt senatul eră cheia republic
ei. De altfel la desființarea regalităţei el fusese sporit cu
un număr egal de senatori plebei, adăogaţi (conscrişi). De acea
acum senatorilor li se
ziceă : patres et conscripti. Sena
torii purtau inele de aur,
„haină cu marginea de purpură
şi încălţăminte albă sau roşie.

Senatul roman

i

Primii consuli fură Tunsus
SA

„7

Brutusşi Tarquinius Colla-

tinus, cari răsturnaseră, pe Tarquinius
Superbus.

2. Luptele cu Etruştii, Mucius Seae
volă

.—
Republica romană avi dela început
lupte cu Tarquinius şi cu popoarele vecine întăr
âtate de el.

Mai întâiu izgonitul rege puse
la cale un com”Tunius Brutus plot (înţelegere ascunsă)
contra republicei.El avea „în cetate mai mulţi partizani printre
patricienii be,

“meri. Pentru a'se înţelege cu ei, ca: să răstoarne repub
lica,
_""Tarquinius trimise 'o deputaţiune
la senat spre a cere înapoi
„averea lui particular
ă. În acest timp însă trimişii avură timp
complotul. Din - fericire: însă pentr
u republică,
„complotul” fu descoperit de un sclav.
Toţi

„ Să” urzească

din el fură arestaţi şi ucişi. Între

_

cei ce făceau parte “

complotişti se găsiau și fiii

lui Brutus şi nepoţii lui Collatinus, Toţi
aceştiă pieriră. Însuşi consulul Brutus
fu de faţă la uciderea fiilor săi,
În urmă

119

|

*

averile. regelui fură împărţite la săraci, iar consulul Cella.
tinus îu nevoit să se exileze, căci numele de Tarquinius ajun
- sase cu desăvârşire urât Romanilor. În fine se hotări, ca ori.
cine ar mai voi să aducă regalitatea să fie pedepsit cu moarte.
Ă Tarquinius Suberbus, nereuşind cu complotul, ridică con„tra republicei toate popoarele de prinprejur,
Astfel fură ridicaţi Etruştii,
Ra
|
La început Romanii eşiră învingători, deşi în lupta ce avuse
loc, însuși consulul Brutus — «liberatorul Romei»
— marisc.

“Mai târziu însă regele etrusc Porsenna bătu pe Romani
şi

”

eră să treacă Tibrul în cetate.

Dar podul

de peste această

apă, zice povestea, fu apărat cu eroism
.

'

- de un singur roman, Horatius Cocles,

până ce capătul dinspre Roma fu rupt.

de tovarăşii lui. După aceea viteazul

apărător se asvârii înarmat în Tibru
- Şi-l treci în înnot,
În cele din urmă, pentru
'a scăpă

de Porsenna, mai mulţi

tineri romani . :

„"se legară prin jurământ de a-l
ucide.
Unul

W

TR
S

din aceştia, Mucius, intr
ă în

laCocles şi podul de peste
gărul (tabăra), etrusc, dar
din greșală „Fibra
înjunghiă pe secretarul rege
lui. Prins şi adus în
faţa lui
Porsenna, el dădi dovezi
de mulţ curaj: îşi întinse
mâna
dreaptă peste foc Şi o
arse

, pentrucă

a greşit. Totdeodată.
el vesti pe rege, că alţi
Romani vor fi mai nor
ocoşi ca dânsul
în îndepl
inirea Jurământulu i
făcut. înspăimântat. de aces
pilde de patriotism şi
te
de cur aj şi totdeodată mul
ţumit cu cuce.
ririle făcute până la
Tibru, Por

senna făcu pace cu Romani
Do” atunci Mucius a fost
i.
în umit Scaâvola (Stângaci
ul).
3. Răscoala, Latini

lor, dictatura. — Tar
quinius însă nu
so lăsă. El îşi întoarse privirile
spre Latini, peste
: întinsese sub regi stăp ânirea
cari se
Romei şi
iau să se
sca

po de ca. Ace

ştia er au mai primejdioşi
fiindcă erau acelaşi ne am
de oameni » AVeau
aceiaş
aceleaşi arme. Republica
însă ştii ș ă facă şi i v itejie şi
de astă dată

|

180
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față primejdiei. În adevăr, armata
latini

fu zdro

bită lângă
“lacul Regillus (azi dispărnt) într'
o groaznică bătălie, la care
86 povestiă, că ar fi luat parte şi
zeii. Chiar fiii lui 'Parquinius picriră. Lati
nii fură nevoiţi a cero pace, înda
torându-se a
da totdeauna ajutor Romanilor
cu cea mai mare din oştile
lor,
pedestre

sau călăreţe. Bătrânul Tarquinius,
rămas singur
şi descurajat de a mai puteă redo
bândi senunul Romei, se
retrase la Cumae, unde în
curând muri,
|
Ceeace a scăpat po Romani în
lupta cu Latinii a fost noua
magist

ratură : dictatura.

Fiindcă pericolul
mărginită, Romanii

|

|
eră mare, iar puterea consular
ă cam
înfiinţară un. alt magistrat:
dictatorul.

Acesta eră ales dintre foştii consuli
(consulari), de către conSulul în funcţiune, în mom
entul acela, dar numai
după cererea senatului. Puterea
dictatorului eră nemărginită,
cun
nici

regii nu avuseserti.

Hotărârile luate

de

el erau fără
apel şi trebuiau să se îndeplinească numai
decât, Dar, pentru

ca dictatorul să nu ajungă

țineă decât cel mult G luni.

tiranul

cetăţei, puterea

IV

|

Certurile dintre patricieni
şi plebei
1. Patricienii şi Plebeii. — Republ
ica

lui nu

Ia

romană

eră aristocratică, adică toate drepturile erau în
mâna patricienilor,
ca şi pe timpul regalității.
Sa
Sa
Numaiei puteau fi consuli, sena
tori, preoţi, dictateni şi
„ori şi ce fel de magistrați.
Apoi aveau singuri dreptul, să
„se împărtăşească din prăzil
eşi din pământurile vrăjmaşilor
învinşi. Cu un cuvânt nimic
nu se făcea la Roma fără pa:
tricieni şi fără ca ei să
nu tragă foloase: |
„ Plebeii,
,

dimpotrivă, erau ţinuţi
deoparte cu desăvârşire
şi
alte drepturi, decat cele căpătate
sub regi ori la înfiinţarea re. |
publicei, n'aveau. Nu Puteau
nici să intre în legături de căsă
- .
-torie cu patricienii. Dar mai
ales ei suferiau cumplit de
sărăcie,
căci războaiele cu Tar
„

guinius ţi săcătuiseră, În ade
văr, soldaţii
=

181 .

slujind în oştire pe socoteala lor, plebeii trebuiau ca, po Ingă
cheltuielile cu întreţinerea familiilor lor, să facă ŞI cheltuieli
pentru armată. Pe lângă aceasta în timpul războiului ci nu
puteau produce nimic. Ba încă ogoarelo, casele şi tot avutul lor fusese nimicit. Astfel ci 'erau nevoiţi să trăiască din
împrumuturi dela - patricieni, cari le luau dobânzi foarte mari
'şi cari erau neimblânziţi în achitarea datoriilor. 1 băteau,
le luau averile, i închideau,

familia,

sclavi cu toată

i făceau

ba chiar i omorau.

tribunatul. — Ple-

2. Retragerea, plebeilor din Roma;
beii, văzând că nu lise îmbunătăţeşte

cu nici un preţ soarta,

hotărâră în cele din urmă să părăsească Roma. Ei se retra-

seră pe un muntişor din apropiere, numit de

atunci AMun-

tele Sacru (sfânt), ca să întemeieze acolo o nouă cetate. Pa="

tricienii încercară, fie cu ameninţări,

fie cu făgăduieli, să-i

aducă înapoi. Nu izbutiră însă. Atunci triiniseră Ja ci pe se- natorul Menenius Agrippa, om popular şi priceput la vorbă.

Se zice, că acesta spuse plebeilor oistorioari despre cearta
membrelor corpului cu' stomacul. Anume: membrele cor-

pului n'au mai vrut să muncească pentru stomac, care nu
face nimic; Rezultatul a fost rău pentru toţi. A slăbit
el sto=
*macul-ne mai având hrană, dar Sau-prăpădit
şi membrele,

care se hrăniau prin stomac
Cu toată învăţătura

aceastei fabule, plebeii tot nu se în-

duplecară ca să vie înapoi, până ce nu li se făgăduiră
iertarea datoriilor șI înfiinţarea tribunatului (494 în. Chr.).
Tribunatul

Aceştia aveau

eră.

o

dreptul

magistratură
să aleagă,

numai. pentru
numai

“dintre

plebei.

ei, 2 (mai

“târziu 10) tribuni în fiecare an. 'Tribunii: erau
sacri şi
inviolabili, adică nimeni nu-i putea atacă, nici cu
vorba, nici
cu fapta. Casa lor eră veşnie deschisă, pentru
a ascultă ori-.
când plângerile plebeilor. Ei aveau dreptul de
a zice în senaţ,

vorba velo (opresc), :ori de. câte ori senatorii
ar. fi vroit să
ia, vre-o hotărire apăsătoare pentru plebei.
A
3. Decemvirii şi cele XII table. — Tribunii
fură de mare. ..folos pentru plebei. Cu ajutorul lor » aceştia înce
rcară să ca-.,

„182
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pete şi alto dropturi. Dar câştig mai

bindirea legilor scrise (451 în.
Chr.).

maro avură ei cu do:

|
Nedreptăţiţi prin hotărârile arbitrare (dup
ă bunul plac) ale
patricienilor. judecători, plebeii ceru
ră legi scrise. După 10 ani de stăruinț
misiune

e zădarnice, în cele din urmă
izbutiră.
O. code trei bărbaţi fu trimisă în Greci
a, ca să cerceteze

diferitele legi.
patricieni zece
în stat spre a
cară parte din

La întoarcerea trimișilor, se alese
ră dintre. .
bărbaţi, decemviri, cu puterea cea
mai mare
alcătui legile. După un an, decemvirii
publ:legi, pe care le săpară pe 10 table
de aramă,

Dar fiindcă ele nu erau complete,
se mai aleseră, decemviri.
cari 5 erau plebei) şi pentru
anul următor. Aceştia
"mai făcură 2 table şi astfel se
aleătuiră cele AII table.
Legile celor XII
(între

table erau aspre şi scrise pe scurt
. Ele
Priviau deopotrivă şi pe patricieni
şi pe plebei.
4. Egalizarea plebeilor cu
patricienii, — Încurajaţi de
|
câştigurile de până aci, plebeii
nu se lăsară până ce nu do-.
bândiră toate drepturile.
.
Astfel mai întâi căpătară dreptul de căsăt
orie cu patricienii.

Apoi, fiindcă tot cereau să fie consu
li, li se îndeplini în
parte şi această dorinţă. Anum
e-se desfiinţă consulatul
şi o
parte din
puterile

lui

“tului militar, o nouă

| plebeii. Restul însă din

(comanda

oştilor)

magistratură în care
puterile

se dete

fribuna-

puteau intră şi

consulilor rămaseră deocam-

dată patricienilor, Pentru acee
a ei creiară censura (445),
care
mai

ajunse cea

sori: împărţiau

tocmi
comi

înaltă „magistratură.

locuitorii

după

astfel „listele alegătorilor

În adevăr cei 2 cen-

cens (avere), pentru

a în-

adică ale membrilor din

ţii ; administrau averea publ
„tele senatorilor şi supraveghiau ică (a statului) ; făceau lisbunele moravuri şi treburile .
militare:
a
În sfârşit

plebeii

ajunseră la o egalitate

E
desăvâşită. prin

„legile tribunilor Licinius
Stolo şi Lucius Seztius, Aceş
tia. "cerură : uşurarea datoriilor,
împărţirea

- plebei.şi reînfiinţarea
consu

pământului public la -

lilor, din cari unul să fie plebeu.

-După lungi împotriviri,
aceste esreri fură primite
(366).

.
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De acum înainte egalizarea deplină a celor două clase eră.
- uşor de făcut. Plebeii putură obţine toate magistraturile,
atât pe cele mai vechi, cât şi pe cele mai noi ce se creia-

seră în urmă.
cători), edil
(preoţi).

Astfel fură: guestori (casieri), pretori (jude(poliţişti). Ba
A

încă

ajunseră

chiar

pontifici

„5. Comiţiile şi forul. — Pe măsură ce egalizarea plebeilor

„eu patricienii deveniă mai desăvârşită,
mai mare însemnătate. ” Bine înţeles că puterea

-

comiţiile căpătau o..

mai mare o aveau

comiţiile, în

care poporul de jos luă mai mare parte. :
|
"- Astfel comiţiile curiate rămaserii numai de formă. -Cele
centuriate fură astiel întocmite, ca numărul soldaţilor săraci
să întreacă pe al bogaţilor. Aveau însă, neajunsul, că se în-.
traniau de consuli şi afară din cetate, pe locul zis Câmpul
dui Marte (Campus: Martius). A şă că nn se prea puteau ex=

primă după voia lor.

|

-

Numai când plebeii căpătară tribuni, comiţiile dobândiră
"o adevărată putere. Ele începură să se întrunească de tribuni

şi pe triburi (despărțiri

administrative),

fără

deosebire de.

„naştere ori de avere. De aceea aceste comiţii
luară numele „de comiţiile tribute. Ele se întruniau sărbătoarea
în cetate,

Leo trettee

SARA

=

> II

“Yotarea în comiţii

pe piaţa publică,

numită

voturile lor, zise plebiscite,

forum

romanu m

şi arătau prin.

dorinţele pop orului. Mai târ
ziu.

plebiscitele căpătară chiar putere de legi.
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V

Războaiele

din timpul

certurilor interne |

1. Luptele cu popoarele vecine. — În
tot timpul certu-"
rilor interne,

Romanii avură lupte şi în afară.
Popoarele
vecine, căutând să se folosească de
ncinţelegorile lor lăuntrice, îi atacau neîncetat, Dar
în faţa primejdiei, Romanii
uitau nemulţumirile lor şi purcedau
cu izbândă contra vrăj- maşilor.
Astfel

|
Polscii, aliaţii Latinilor, cont
inuară

!
lupta şi după

zdrobirea tovarăşilor lor la lacul Regi
llus. Fară însă învinşi.
În acest războiu se distinse un tânăr
dar viteaz patrician, Su- .
pranumit Cori
olanus,

Mai târziu acesta voind să știrbească

drepturile plebeilor fu exilat. În
furia lui se duse la Volsci
-Şi veni cu ei împotriva Romei. Când
şi-a dat seami însă de ,
grozăvia: ce făceă s'a retras, dar a fost
ucis de Volsei. | |
Peste câtva timp porni asupra Rome
i un alt popor vecin,
Equii, cari înconjurară o mare armată roma
nă

cu consul

cu tot. Înspăimântaţi, Romanii numiră ca
dictator po bătrânul
Cincinnatus, un patrician scăpătat din
pricina amenzilor
la care fusese condamnat

face

cunoscută

numirea

de

plebei.

sa, îl găsiră

Deputaţii, trimişi a

la țară, arând

mica țarină, ce-i mai rămăsese.
Cincinnatus adună
trup

el însuşi

în grabă

e noui, băti pe Equi şi liberă pe
consul. Apoi intră.
triumtător în Roma și părăsi dictatur
a după puţine zile, în-.
torcându-se la: plugul său.
.
,
2.

Luptele cu cetatea Veii; Cami
llus. — Romanii mai
aveau dușmani hotărâți şi pe
Etruşti. Mai ales cetatea Veii,
- * aşezată pe o stânc
ă, eră
ori credea

timpul.

vindu-se de

sfârşească,

ea atacă

pe Romani.

înşelăciune a nimicit o gintă

„mult de 4 mii e membri,
să

rivala îndârjită a Romei. De cât6

priincios,

De

în cele din urmă

- potrivă-i şi o împresurară,

aceea și Romanii

cu

Odată ser-

întreagă cu mai

hotărâră

ea şi astfel porniră îm-

a
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Veienţii

se

Camillus,

împotriviră

Acesta

10

ani.

îmbunătăţi

Atunci

fu

organizarea

numit

dictator

oştirii,

dându-i

soldă şi arme noui. Apoi săpă o subterană sub

> tăţei şi pătrunse pe
- vită astfel şi

zidurile ce-

acolo cu 0 parte din armată.

Veii, lo-

-din-lăuntru şi din afară, căzu (395 în. Chr.).

Pâmântul ci fu împărţit între Romani, iar locuitorii fură ucişi
sau robiţi. Camillus intră triumțător în oma.
- Peste puţin

timp

se iscă o neînțelegere

între

el şi popor

și fu acuzat că ar fi luat o parte

din prăzile dela Vii.

Camillus

nu vru să se desvinovățească şi '

se exilă, rugând cerul să facă pe
Romani: a se căi de aceasta. Ru-

găciunea lui se îndeplini, căci în.
curând năvăliră Gallii (390).

'3, Invaziunea Gallilor.— Gal-

ii, ne mai încăpând în nordul
Italiei, se aruncară asupra bogatei
Etrurii. O armată de barbari înconjură cetatea etruscă Clusium,.
pretinzând jumătate din teritoriul ei. - Clusienii cerură ajutor
„ dela Romani. "Aceştia trimiseră

„delegaţi, ca să împace pe Galli.
“Delegații, fiind primiţi în mod .
jignitor de şeful (brennus) bar-.
barilor, se amestecară în luptă.
Gallii "cerură

atunci

satisfacţie ,

Romei. Aceasta refuzând, barbarii porniră asupra ei.
|
Armata romană, trimisă înaintea

barbarilor,

îi întâlni

lângă,

râuleţul Alisa. Înspăimântată de
răenetelo şi de sălbateca înfăţiare a Gallilor (trupeşi, roşcaţi,
cu mustăţi

mari

şi îmbrăcaţi

în

Șef (brennus) gal.

186

”

piei de animale), o luă la îugă. Acest dezastru băgă groaza

în

Romani.

tul cu mare

pi

Cei mai mulţi

fugiră prin cetăţile vecine, sena-

parte din patricieni se refugiă pe Capilolium. .

Năvălirea Gallilor pe Capitolium

(stânca fortificată şi acoperită cu tem
ple din lăuntrul Romei),

- iar câţivă bătrâni rămaseră

Gallii

intrară în Roma

în cetat

e.

o

şi uciseră pe cei rămaşi.: Se zice
că la începutei ar ţi
fost uimiţi de ţinuta măreaţă a bă- .
trânilor patricieni, cee: steteau neturburaţi
înaintea caselor lor :
şi că îi priviau ca pe nişte statui: Dar un barbar vrând
să

pună mâna

pe barba cea lungă -a unui

lowitîn cap cu bastonul

senator, acesta îl -

său de fildeş. Atunci barbarii
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începură măcelul, apoi pustiiră și arseră cetatea. Capitolium
” însă nu 'pută fi luat mai multe luni,
N
“ Între acestea Romanii refugiaţi

în cetăţile vecine procla-

mară dictator pe Camillus. El însă nu vru

să primească,

Până ce nu va fi întărit cu toate formele I%ale. Atunci un
tânăr plebeian se furişă cu mare greutate pe Capitolium şi

- Ină dela senat ordinele

cuvenite. Dar barbarii

observaseră

- locul, pe unde se furişase tânărul roman și apucară pe acolo.
într'o noapte . întunecoasă.
Fură însă simţiţi., Gâştelo sacre,

păstrate pentru
a. se ghici viitorul de pe

strigătele

lor, se

speriară şi începură a gâgâi. Astfel Romanii fură deşteptaţi.
„Manlius în cel dintâi care dete alarma, respinse pe
barbari

Şi luă astfel numele de Capitolinus, adică «Mântuitorul Capitoliului».: .:
o
|

Totuşi Romanii iu se mai putură împotrivi mult din cauza.

foămetei. Ei se învoirăa da Gallilor o mare câtime:
de aur
spre a. se retrage. Se zice, că barbarii cântăriau aurul
cu

„măsuri falşe:- Romanii plângându-se de aceasta, şeful Gallilor ar fi aruncat spada cea grea în balanţă strigând:
«Vai

- de cei învinşi!»

ă

|

”

Darîn curând sosi şi Camillus, «Cu fier,
nu cu aur îşi
liberează Rorhanii patria», zise'el. În lupt
a ce avi loc, bar-

barii fură învinşi şi goniţi,

Si

După retragerea Gallilor, Roma
eră o ruină. Plebeii voiră.
să se mute la Veii. Camillus însă se
împotrivi şi îndemnă
pe Romani să rezidească cetatea. Do a ceea
el și fu numit.
al doilea întemeietor al Romei.

VI
„Cucerirea, Italiei
1. Primele

lupte cu

Samni ţii, — După

certurile lăuntrice, Romanii înt
ceri Italia. Cele dintâi le avu

ce se
YSprinseră, lupte pe potoliră. |
ntru a cu
ră su Samn

iţii, poporul cel
mai numeros şi mai de temut di n Italia,
centrală (343 în.

Chr),

y

188

ă

——

Aceştia ne mai fiind inulţumiţi cu munţii lor râvniră
la.
şesurilo Campaniei şi mai ales Ja cctatea Capua.
Atunci se
amestecară

Nomanii

şi războiul începu.
Deocamdată se părcă, că Samniţii vor fi biruitori. Dar cu toată

vitejia lor, în cele din urmă Romanii

îi răpuseră

şi-i siliră la

pace. Cetatea Capua fu luată de
Romani, dar se deteră şi Sam-.
niţilor câtevă localităţi mici. De

altfel

Romanii se grăbiseră la,

pace, de oare ce Latinii începu-“
seră iarăși se se mişte. ”

2. Răscoala, Latinilor; Manlius Torquatus şi Decius Mus.—
Latinii

crezură că a venit tim-

"-pul să căpete şi ei drepturi, în
tru

cât

aveau

aceleaşi

sarcine

ca Romanii. Astfel cerură ca Jr

mătate dintre senatori şi dintre
toţi ceilalţi magistrați ai -republicei să fie latini. Dar Romani! |
nu primiră. Atunci. Latinii. se „POS

9

.

aoe

răsculară şi un războiu. învierşunat izbucni.
n
o ooovoe
Războiul cu Latinii ţini tiei

Samnit inarmat

„ani. Deşi Romanii fură în mare

Mi
primejdie, căci, Latinii erau oranizaţi milităreşte ca şi ei, totuşi biruiră. Lupta hotă- *
Yâtoare se dete lângă Vezuviu şi răsculații
fură zdrobiţi,
mulţumită mai ales asprei disciplinia oştirii
romane. :
_Consalii romani, cari comandară armatele
şi cari rămaseră
pilde de eroism și de patriotism, fură Manisus Torguatus şi
Decius

Mus, Pentru izbânda trupelor lor: celdintâi ucise
fiul său, care călcase porunci militare, iar cel din urmă pe
se

jertfi:pe sine însuşi, crezând că astfel vroiesc zeii.
-

ze

.

-

+
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“3, Ultimile războaie cu

Samniţii. — Samnniţii încopuri
să se îngrijească de marea putero a homanilor. le acec:
războaiele samnitice se reaprinseră.
,

Deocamdată, Romanii învinseră. Dar generalul samnit,
Pontius Herennius, îi atraso prin înşelăciune în trecătoarea

muntoasă, de lângă Caudium (în Samnium). Acolo intreaga
armată, cu

Aproape

consuli

20.000

cu tot, fu.

făcută

soldaţii romani,

Furcile

prizonieră

dezarmaţi

şi po

şi umilită,

jumătate

caudine

goi; fură Siliţi să treacă pe sub
un jug de lăncii (furcile cau„ dine), în 'urletele batjocuritoa
re ale duşmanilor
; iar consulii:
semnară o pace:ruşinoasă. Dar
senatul roman nu recunoseu
acel tratat și luptele urmară.
De astădată, Samniţii fură
ne“mo

rocoşi: Pontius fu prins.
cu întreaga

astfel fură siliţi să ceară

Dar victoria Romei

pace. -

înfiorase

tinerime samnită şi

pe toate popo

arele din peninsulă. De aceia toate se
uniră sub conducerea Samn
iţilor :
„Si chemară în ajutor şi pe
Gali. Așăcă se începu al
treilea

190

războiu samnitic. Romanii făcură şi
do astă dată faţă primejdiei cu o

energie de fier. Lupta teribilă se dete |

“în

câmpia

dela

Sentinun,

unde

aliaţii fură zdrobiţi,
,
Samniţii mai continuară câţivă ani:

lupta în munţi, dar în zadar. În
anul 290 ci intrară definitiv sub stăpânirea omei.
4. Războiul cu Tarentum ; Pyrrhus. — Stăpâni po partea centrală a
Italiei, Romanii

nu întârziară a cu-

ceri şi partea ci sudică. Acoasta so
întâmplă în urma războiului cu co-

lonia greacă, Tarentum.

Tarentinii începură cei dintâi duş-

|

măniile, Ei atacară nişte vase romane

din portul lor. Atunci Romanii porniră
53: o armată împotrivă-le. 'Tarentinii, moJeşiti de avuţii, cerură ajutor dela.
a lui Alexandru 'cel Mare
şi dornic de
cuceriri.

=

Pyrrhus, regele Epirului, o rudă de |

Pyrrhus debarcă

lu

'Ta-

rentum cu o
armată însemnată şi cu e-

“lefanţi de răz=
boiu.

Apoi în-

" rolând cu forţa
„şi -pe 'Tarentinii îricoşi

eşi

(a
—

E
za
Lupta

dela Heraclea

în întâmpinarea "Romanilor.
La Heraclea

se dete lupta,. Ito-
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mani înspăimântându-se de elefanţi, fiindcă nu mai văzuseră
astfel de «boi», cum lo ziceau ci, Pyrrhus eşi biruitor.

Dar în-

vinşii se luptaseră cu atâta cerbicie şi el pierduse atâţia oameni,
încât însuşi zice:

«Încă o victorie .ca aceasta şi in voiu în-

toarce singur în Epir». De aceea vru să facă paco şi trimise
„la Roma pe amicul său, filozotul grec Cineas, om foarte dibaciu. Dar senatul roman, cara păruse lui Cineas o «adunare
de regi», refuză să steă la vorbă, până co' duşmanul nu va
părăsi Italia. Atunci Pyrrhus porni spro Roma şi deto o a
doua luptă, din care eşi iarăşi biruitor. Dar şi do astă dată

pierderile lui fură

colosale.

«Do voiu mai

de victorie», zice el, «voiu fi pierdut»,

„Se zice, că în acest

timp se distinso

romanul Fabricius. Trimis
prizonieri,

acesta

să-l înspăimânte

câştigă o astfel
prin virtuțile sale

la Pyrrus ca să răscumpero

ar fi încercat

să-l mituiască,

iar

mai

po
apoi

cu un elefant. Dar n'a reuşit, căci singur

recunoștea, că: «Mai uşor se întoarce soarele
decât Pabricius din calea virtuţei».

Pentru a-și ridică faima, Pyrrhus treci

speră să câştige victorii mai

din calea sa,
|

în Sicilia. Acolo
se în luptele

mari, amestecându-

ce erau între Syracusa şi Carthagina.
Dar n u făcu nimic,
Atunci se întoarse din nou în Italia
şi por ni spre Roma,
La Maleventum (zis în urmă Beneventum)
se dădu o ultimă
şi hotărâto

„.

area! luptă (275). Pyrrhus fu deas
tădată zdrobit şi

silit a se întoarce

în Epir. Tarentum şi celelalte cetă
ţi din
Grecia-Mare căzură în stăpânirea Romanilo
r,
|
Statul roman ajunse acum unul din cel
e mai însemnate
de:pe vremea aceea.

VIL%)
Viaţa, primitivă a Romanilor
1. Tipul şi apucăturile Romani
lor. — Romanii ca și cej„alţi Latini, erau oacheși,
scunzi, robuşti, cu trăsăturile
feţii
foarte pronunţate, cu bărbia rotu
|

PI

nax şi eşită,
ÎN

-*) Se va divide în 2 lecţiuni de câte 3 ş,

|

„199
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Erau

oameni.

practici, cari căutau în toate folosul, De aceea
erau muncitori, răb-

dători, economi, as-

pri, încăpăţânaţi, iubitori de ordine și de
lege. 'Ţineau la pi“mânt mai mult ca la
orice şi căutau să şi-l
apere şi cu bratul şi

cu dreptul.

_

Nu prea erau ne-

_

Romani .
nu le aduceau

gustori şi lucrarile:

de închipuire, care
|
câştig, nu-i ispitiau mai de loc.
|

„2. Traiul şi moravurile romane.—

Potrivit apucăturilor

lor până după cucerirea Italiei (sec. III în Chr.), Romanii au

dus o viaţă simplă, deosebită prin hărnicia şi moralitatea ei-.
bărbaţilo
- Oeupaţiunea zil-anic
ăr, eră munca câmpului şirăzboiul, Iar femeile se îngrijau de treburile gospodăriei. Negoţul şi „meseriile erau mai mult pe mâna robilor din răz- -

. Romani

arânâ

Romani cărând producte

boaie. Se făceau însă pe o scar
ă
„destul de însemnată, în câ
a

» trebuit să se bată şi mon
ede, de

aramă ca asul (10 bani) şi de ar-

„ Sint ca sesierțiul
denarul

(

(25 bani) şi

leu).

Sesterţiu

"Ca îmbrăcăminte,

b ărbaţii purtau o tunică

"
“Tu, Ava. AauLerri.—

roman

-

fără mâneci,

Costume romane

Istoria Antică,

13
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strânsă la mijloc cu o cinzătoare, iar când eşiau din casă se
înfăşurau

aro îşi
femoile.

cu

un fel do

mantie

do lână albă, zisă foga, cu

acoperiau şi capul. Aproape
lar

ca încălţăminte

purtau

la fel se îmbrăcau şi
sandale,

toţi

ori umblau

cu picioarele poale.
Hrana eră de asemeni simplă: pâine de grâu ori de orz
râşnit cu mâna

sau inăcinat la mori

cu

cai, sau chiar nu-

mai grâu şi orz pisat şi fiert, apoi legume şi fructe. Ca băutură aveau vinul îndoit cu apă,
.
Casele nu

erau

mari, nici luxoase.

Erau făcute din piatră -

neregulată, sau din cărămizi, dar legate cu un ciment tare.
Cele

mai sărace se înveliau

cu şindrilă, dar cele mai multe

Casă romană

o uî%
ayeau acoperiş de olane roşii. La stradă n'aveau decât
de intrare, care printrun vestibul da într'o. sală principală
“zisă atrium. Deoparte

şi de alta â atriului erau odăi pentru

„ diferite întrebuinţări, iar în fund o mică grădiniţă. Casele ne”
„ gustorilor aveau la stradă,- deoparte şi de alta a vestibulului»

c
prăvălii. Acoperişul de deasupra atriului eră plecat la mijlo
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Ă
lăsând o deschizătură pătrată pe unde veniă aer, lumină şi
apă de ploaie. Aceasta cădeă jos întrun bazin,în drept
ul |
deschizăturii şi serviă'la trebuinţele

gospodăriei, În trium

eră şi vatra, pe care ardea nestins focul. Pardoseala
eră din
lespezi de piatră. Unele: case aveau pe acoperiș un
fel de te-!
rasă,

pentru sorit iarna.. Nici clădirile publice

nu erau

lucru

„mare, Aşă circul cel mare (Circus Mazimuls) şi senatu
l (Curia ),
singurile mai de seamă, erau de tot simple. Mai multă
îngrijire
se dădeă locuinţelor zeilor. Mobilele din camer
e erau foarte să-

răcăcioase şi reduse numai la aceea ce trebui
i,
Învăţătură de carte eră puţină în acele vrem
urişi tot aşă :
de puţin
preţaite erau şi artele frumoase (poezia,
sculptura,
etc.). Tot ce eră în această privinţă, erau
începuturi imitate

după Etruşti şi Greci. Dela aceşti din urmă au
luatşi scrierea.
Ceea ce îi pieocupă pe ei, eră “educaţia sever
ă ce dădeau

„copiilor. Tatăl eră stăpân pe familia sa: El.
putea să vândă,

ba chiar să ucidă pe copiii săi. De aceeă eră foarte
respectat
şi ascultat. Şi tot din această pricină Romanii se
deprindeau
„de mici a fi supuşi. pornbcilor statului. -.
AI
Ia
+ 8. Religia. — Din...:
at

pricina. vieţei lor. sim-..'+
ple şi morale, Romanii ..
erau foarte religioşi.
Bine înţeles. că zeii lor. -.
"vechi, nu erau decât.

i

N

îndumnezeirile. ocupa- 'țiilor lor. Aşă, zeii prin-..

cipali erau: Ianus, zeul.

soarelui, care. eră în-: ii
" chipuiţ. ca având două, Îl

feţe şi al cărui templu
eră închis.în. timp

.:

de. :

pace şi deschis întimp . :;;
NI
de războiu; Mars, zeul... . ... .*S
primăverei -şi mai'.a-.

-.

poi şi al războjuluiz e

i

Iau?
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Saturnus,

zeul

semănăturilor ;

zeiţa secerişului, ot.

Vesta,

zeiţa

Baturnus

vetrei; Ceres,

Vesta

!

În ătingero cu Grecii însă s e întroduseră aproape toate
divinităţile greceşti,
dar punându-li-se nume romane. Asttel

fură: Iuppiter (Zeus),

Neplunus (Poseidon), Pluto (Hades),

Iune (Hera), Mercurius (Hermes), .
Minerva (Athena), Appollo
(Phoebus), Diana (Arthe-.
“mis),

Venus

(Aphrodita),

"Vulcanus (Hetaistos), ete.

Tot după moda greacă, ridicau şi ei zeilor temple, în.
aceiași formă și de aceleaşi
dimensiuni

ca şi la Greci.

- Cel. mai însemnatdin-acestea

eră templul comun ridicat pe
Capitolium în onoarea celor
3 divinităţi, ocrotitoare ale

Romei, Iuppiter, Iuno şi-Mi-

-

Fațada templului lui Iup
piter
Capitolinus

nerva, cunoscut sub nuimele

de templul

Capitolinus.

lui. Iuppiler
a

|

o

*

rai

cai A

“Capitolium cu templul lui Tupp
iter Capitolinus

”

- Totdeodată aduceau

|

şi ei iertfe

de animale și daruri din ce- |
Yreale. Puneau însă o: deosebit
ă îngrijite în alegerea victimelor.
7

'

Sacrificiu roman .

„aaa: Sacrifioiul, sSocntit:
ca: 6ăl mai plăcut. zei„lor,

eră acela, în care se jertfiă
deodat

ă:
un taur, o oaie şi un por
c. Grăsimea şi
" oasele victimelor era
u arse | e altar, sân» gel

e lor eră vărsat ca libaţi
une, iar carnea |
"se împărţiă între preoţi
şi asistenţi, :
De asemeni 'se adoptară
şi miturile 'elenice, precum

Uzaă .

şi alte; datine religioase, ca:
“ păstrarea. cenuşei morţil
or în urne, felul
immormântării morţilor, ete
,
o
Ă

7

N

e

PPr

SD

._j

ea

O

Ş

Ia

"*

e

e

O imimormântare la Romani

'!

„Cultul eră întreţinut do. preoţi şi: preotese, Preoţii pe lângă

„ trebile religioase puteau fi şi senatori, ori pretori, ete..Cei mal

do frunte dintre preoţi erau cei 15 pontifici, cari aveau în

cap: pe marele pontifice.: Ei' alcătuiau calendârul şi supra-

veghiauca țoţi lociitorii să'respecte, zeii. Fixauşi rugăciunile, |
cari trebuiavspuusă fără Fi: DER
,

, greşală „do, fediricioşi. i
.

Da

în...

e

1.3

3

ie

că ati

,

A î.

az

3

i

ai

SR

”
ŞĂ aceşacest eran: augurii, cari ghiciau voinţa zeilor după.
Pe lângă,

Ahorul sp tipetele pasăriler, ori după, fulgere și-âi pnrtan
ca semn deosebitar, o. cârjă.- mică; .. caii
:
|

-

„€
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vestalele (6 la număr), care se

alegeau de. marele pontitice din-..

tre fetele celor mai bune familii”:
şi care îngrijau să nu se stingă
focul de pe vatră din templul

Vestei ; ete.

Pe de altă

„i

parte și" fiecara

familie aveă zeii săi protectori,

zişi Penaţi. Ba credeau că şi

sufletele

celor morţiai

fami-

liei se prefac în zei. Aceştia
se ziceau Lari. În cinstea, acestor divinităţi familiare, ardeă

foc nestins pe vatra din atrium

şi

în el se.

aruncă fărămituri

de mâncare sau
băutură...

picături

de

- Templul zeiţa Veta . -
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4. Armata: întocmirea şi disciplina
ei. — Un alt aşe-:
zămfâint, pe' caro se rizimă toată viața veche romană şi care;
a format gloria Romanilor, eră armata,
Si
Întocmirea

ei eră cea. mai.

minunată din vechime. Soldaţi nu puteau fi decât cetățenii cu oarecare stare, căci
serviciul militar eră socotit ca. :
O onoare. Ei serviau dela 17:;
până la 46 ani. Recrutarea se.

făccă pe Capitolium, unde se.
depuneă

şi .jurimîntul.

meni nu

puteă

Ni-.

fi magistrat:

fără a aveă 10 ani de serviciu

militar, În vremuri de primejdieînsă seridică massa (gloata),
cetăţenilor. În genere. repu-:
blica puteă pune sub arme
„vre-o

300.000

soldaţi,

întoc-

miţi pe legiuni. Fiecare legiune avea cam 4500 legio- :
nari pedestraşi, temelia armatei romane. Aveă însă şi

călărime şi fel de fel de maşini
de războiu
cetăților.

,
Legionari romani

pentru

:

atacarea

a
a
„*Broască» pentru apropierea de cetate

"Turn

cu

ÎN

„berbece“

3

pentru

Sfărâmarea zidurilor

i.
Aruncătoare

de sulițe

Se adăogau apoi și aliaţii,

adică
rele

trupele date de popoasupuse, dar comandate
.-

de “Romani,

numeroase decât soldaţii cetăţeni. Ca arme

de

apărare

aveau:

coif

legionarii
de

-

oţel,

scut de lemn îmbrăcat
cu piele şi întărit cu

metal şi platoșe de piele
cu plăci'de metal; ir

ca arme de atac: are şi

săgeată; sabie scurtă,
lancie de împuns şi pi-

lum :(un „fel de lancie
Scurtă pentru aSvârlit,.

„Cu mâner de lemn).

Arme

romane
pe
.

şi Care

erau

mai

|
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În luptă nu intră deodată toată armata, ci soldaţii erau împărţiţi
în grupe mici (manipule), aşezate în trei şiruri şi luptau pe rând.
Pe lângă buna ei întocmire, armata romani eră puternică
şi prin calitatea soldaţilor. Legionarul roman eră foarte vânjos-.
Şi în acelaş timp şi foarte sprinten. Aceasta se datoră fap„tului, că încă din familie romanul se dedă cu călăria, înnotatul şi exerciţiul armelor, deprinderi pe care nu le părăsiă
niciodată. În timp do războiu soldaţii mergeau foarte
iute şi

duceau

cu

ei, nu

hârleţ etc.), precum

numai armele, dar şi alte unelte (topore
şi hrană pentru mai multe

zile. În fie-

care seară de marş și la fiecare popas, ei trebuiau
să-şi facă
lagărul (castru) : înconjurau cu şanţ adânc o bucată pătrată
pa

.

7

Si

AX

YD)
“

A)

eta:

(AS 50
AA

i

ATI

FA FA Be
Ii

Rt

[EATA

VI

(castru)

roman

.

tie pt

Par

+ Lagăr

7

ERIE

|

de pământ, pe care îşi întindeau corturile, Dacă stăteau mat

mult timp întrun loc, erau puşi să facă drumuri,
poduri,
"canale, etc.
" Dar în afară de toate acestea,
disciplina militară eră cheia Ei

_

întregei armate romane. Generalul avea putere nemărginită, .
cu drep
t de viaţă şi de moarte asupra tuturor, Soldatul care
,

eră netrebnie la pază, sau care îşi pier
deă armele, ori: care”

fugiă din luptă, eră c ondamnat la
-moarte, Cei nesupuşi erau: !

203,
"bătuţi cu vergi, iar dezertorii se cruciticau (răstigniau).- Trupele romane învinse erau puse la munci “extraordinare, iar
cele predate erau despreţuite”
rate. Dacă o trupă fugiă, din
luptă sau se revoltă, eră «de-

cimată» (zeciuită), adică se ucideau, prin tragere la sorţ, soldaţii din zece în zece. În schimb

“luptătorii braxi erau răsplătiți:
legionarii primiau coroane, brățări, colane, ori arme de onoare;

iar consulii sau dictatorii erau
primiţi în ovaţiuni sau în tiiumf, dela porţile cetăţei până
„la Capitolium, unde mergeă să

..4

aducă mulţumiri zeilor.

„Degionar

decorat

Triumt roman
*

5. Căile

militare.
— Pentru

a

păstră cuceriril

e făcute şi
pentru a uşură mişcarea trupelor, Roma
nii construiau şi căi

militare.

„ Acestea erau drumuri mari şi drepte,
aşternute cu piatră

Sau cu cărămidă peste un fundamen
t

ej mentat, care' legau
între ele diferitele cetăţi și
puncte mili tare. Urmele
lor, se
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trecând | prin. Campan ia.

Ital iei,

Roma! cu: sudul
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6. Organizarea, cuceririlor ; coloniile.
— De altfel cu
cei cuceri
: Roman
ţiii se purtau şi foarte dibaciu. N'au
făcut din ei robi şi nici măcar la tribut nu-i
impuneau, ci alcătuiau

"împreună o confederaţie sub comanda ior. Condi
ţiile alianţei nw
„erau aceleaşi peste tot. Unele cetăţi cucer
ite se bucurau de
„toate. drept
urile

ca şi Romanii, altele aveau mai puţine,
așă că
în acest chip se năşteă oarecare. gelozie
între cetăţi, ceeace îm„pedică ridicarea lor contra Romei. Pe
lângă aceasta şi Romanii
mai vîrau

zizanie între ele, ba chiar între locui
torii aceleiaşi cetăţi. Şi asttel, împărţindu-i, i stăp
âniă mai uşor. În genere mai
toţi supuşii îşi. păstrau cârmuirile
lor, exercitându-se asupră-le doar controlul Romei. Numai în cele
neastâmpărate, se puneau
magi
strați

romani,

Cu

toate „acestea

mai

toat

e n'aveau
voie să încheie tratate, să porneasc
ă, "războaie, ori. să bată
monede, "fără voia Romanilor,
În schimb : însă îşi ' Însuşiau
obligator tratatele, războaiele, şi mone
dele. Romei. Şi. mai
ales

trebuiau să dea trupele aliate.
pi
_. Această organizare eră asigurată prin colo |
niile, ce se înfiinţau

prin” părţile: cucerite.
a
a
Coloniile erau adevărate străji mili
tare, în punctele cele
mai strategicale
e ţărilor cucerite. Coloniştii se.
luau: dintre .
vechii soldaţi (veterani) sau din
populaţia săracăa Romei,

Li se dedeă pimânt. precum și toate
: drepturile cetăţeneşti,

având

ca primă

datorie să împiedice răscoalele
supuşilor şi
să răspândească totdeodată limba și
obiceiurile remane.

VIII
Primul războiu punic.
“1. Războaiele punice;
Carthagina. — Prin războa
ie pu- |
nice se înţeleg luptele, ce au
avut loc între N oma şi
Car-:
„thagina, cunoscuta colonie feni
.
ciană din Africa. Ş e zic pun
,
,
ice, -.
„n
"pentru-că Romanii numiau pe .
Cartaginezi: Puni „0 (adică Fenicieni). Au fost trei războaie punice,
Care au ţinut cu oarecare întreruperi

dela 264 până la 146 în.
Chr. şi care Sau
slârşit cu nimicirea Carthaginei,

|
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Cauza

acestor războaie a fost creşterea prea
mare a Cartha-

ginci, cecace

eră o ameninţare

pentru

Romani, În adevăr
prin negoțul lor, Cartaginezii
ajunseseră foarte bogaţi. ŞI
puseseră stăpânire pe toată coasta
de nord a Africei. Ba

ocupase

locuri şi în Spania

şi în Sardinia, iar po vremea lui
Pyrrhus cuceriseră dela Greci o mare
parte din roditoarea in
sulă Sicilia.

Faptul acesta îi apropiase tot mai
mult de Italia
şi dintr'un moment într'altul
ei puteau râvni chiar la cetățile peninsulei. Aşă

că ciocnirea cea mare dintre
Romani şi
Carthaginezi eră de neînlăturat,
o
Din norocire pentru Romani, Carthagina
po cât eri de
bogată şi întinsă, po atât eră
de slabă prin întoemirea el

lăuntrică.

Pofta de

din

părțile,

bani,

luxul şi desfrâul erau acolo
mai
presus de ori-ce. Pe lângă aceasta
Cartaginezii n'aveau ar-.
mată naţională, ci se serviau
toate

inimă în luptă.

de lefegii

nedisciplinați

şi fără

(inercenari),

nici

o

luaţi

tragere

de

ez
2. Primul războiu ; Duillius,
Regulus. — Mamertinii (fii
zeului Mars), o amestecătură
do Italici din Campania.
foşti
mercenari în serviciul

Syracusei,. se stabiliseră în Messana
şi
neliniștiau toată insula cu jafurile
lor. Cartaginezii se hotăTâră a-i goni. Mamertinii
însă cerură ajutor dela
Romani.
Aceştiă

se

&răbiră a-l da

şi astfel războiul en
Carthagina
începi (264 în. Chr).
Romanii trimiseră o arinată în
Sicilia şi cele mai multe
din cetăţile de acolo fură,
cucerite, Cartaginezii însă,
ind
puternici pe apă, începură

a pustii coastele Italiei şi ocupati,
Strâmtoarea dintre Italia ŞI
Sicilia. În acest chip stăpâni-

rea romană în insulă eră cu
neputinţă. De aceea Romanii,
cari aveau vase puţine şi rele,
se văzură nevoiţi a-şi face

-

Navă romană de războiu

=

înainte de toateo flotă.
Luând ca model o navă

"cartagineză,

înnămolită

pe

907

-

„coasta Italiei, ei construiră în grabă 120 de corăbii
cu
mai multe lopeţi.. Dar fiinâcă,în lupta pe apă nu aveau

iscusinţa Cartaginezilor, căutară să îndrepte acest rău prin.
vre-un meşteşug oarecare. Astfel consulul Duillius adăogă
la vasele romane nişte poÎI
mar
duri cu cioc de fier (ros|
CEEA

trum). Cu acesta năvile romane apucau năvile inamice
şi le ţineau pe loc nemișcate.

Legionarii romani treceau
apoi în acestea şi se luptau
cu vrăjmaşii ca pe uscat.
Cu

o astfel de flotă, Duil-

lius câştigă o mare victorie
navală lângă Mylae (în Si- .
cilia). Bucuria Romanilor fu

nemărginită. Ei făcură învingătorului. un triumf ne-

obişnuit şiridicară în onoarea
lui

o columnă

de bronz, cu

podoabe în forma
de . corăbii,
rostrata».

zisă
»

ciocurilor
«Columna

Încurajaţi, Romanii hotă-

râră să atace pe Cartaginezi

chiar în ţara lor. Ei trimiseră o flotă puternică în
Africa, sub conducerea

con-

sulului Regulus, un plugar
ca Cincinnatus. Acesta

câş-

tigă o altă mare victorie na-

vală şi apoi debarcă în Africa.
Ţinutul cartaginez
de uşor, cucerit,

"trupe. Carthagina

îu
încât

atât
senatul

* Columna

rostrata

roman, rechemă

o „parte din

însăşi ceri pace. Dar Regulus
puse condiţii aşa de grele, încât. Cartaginezii
se îndârjir ăla luptă,
x
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bitură pe Romani şi prinse
ră pe ltegulus. În acelaş
timp
două flote romano fură nimici
te de furtună. Carthagina, cerezind că Roma e doborâtă,
trimise pe Neulus să facă
pace.
Mai îna
inte

inapoi,

insă, acesta

dacă pacea nu

fu Pus

să jure, că se va

întoarce

se va încheiă. Regulus sfătui
el în

suşi pe Romani să nu facx pace
, căci Carthagina e slabă, Apo
se întoarse în Africa,

unde Cartaginezii Pau omo
rât, se zice,
în cele mai grele chinuri,
|
ntre acestea războiul so
urmă în Sicilia, undeîu
dus cu
izbândă do către cartag

inczul Hamilcar Barcas.
În cele din
urmă Romanii creiară o
nouă flotă. Cu aceasta ei
câştigară
lângă insulele <Egates
o bătălie hotărâtoare, Ham
ilc
ar, Închis în Sicilia, ceril pace. Cartha
gina se îndatoră a lăsă Si
cilia Romanilor şi a plăti
cheltuielile războiului (241).
Acum
Romanii ajunseră stăpâni
şi

în afară de Italia. Sicilia (făr
ă
Syracusa) fu deci prima provin
cie romană. Iră cârmuită de |
un Praetor
tributului,

şi n'aveă cu Roma

care

constă

din

altă legătură, decât darea

dijmă

dela recolte şi din 0
taxă vamală pe mărfurile,
co ceşiau ori intrau în insu
lă. ,
3. Roma şi Carthagina
după războiu. — După răzb
oiu,
Romanii îşi întinseră cuceriril
e în jurul Italiei. Mai întâlu
ocupară Sardinia şi Corsica.
Apoi bătură pe Gallii din Dor
dul Italiei şi stabiliră nen
umărate colonii pe valea
râului Padus. În
tine cuceriră o parte
din coasta resăriteană
a Măru
Adriatice, pentru a pune
capăt; pirateriilor făcute' de
torii de pe acolo pe ţărmii
locuiItaliei,
|
i
n tot acest timp Cartha

gina avusese de întâmpinat
o mar$
primejdie : răscoala mercen
arilor. Astfel nu putuse
împedică
pe Romani

în cuceririle lor. După
ce însă rebelii fură stă
râmaţi, ea căută să se despăg
ubească de pierderile suferite
.
Astfel Cartaginezii înc
epură să-şi întindă. stă
pân
ire
a
tot
mal
mult în Spania şi ajunseră
Până la fluviul Ebruş. Rom
însă se amestecară şi
ani
i
se încheiă o învoială,
prin care Ebrus
deveni hotaru
l

nordic al posesiunilor

car

tagineze. Sagunlumn
„deşi în sudul acestei ape,
rămase însă aliatul Romei,
.
|

|,
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Al doilea războiu punic
1. Hannibal. — Cuceririle cartagineze în Spania -le făcuse

Hamilcar şi le continuase ginerile său Hasdrubal.

După ce

- Hasdrubal fu ucis, Cartaginezii din Spania ajunseră sub comanda

tânărului

Hannibal,

fiul lui Hamilcar,

mai mari generali ai vechimei.

Când Hannibal fusese adus în Spania

de către tatăl său, avusese numai 9

Hamileai

îl pusese

unul

din! cei -:

|

ani

să jure, că va fi

totdeauna duşman neîmpăcat al Romanilor. De aceea, cână ajunse general, „căută să-şi ţie jurământul şi reaprinse

luptele cu Romanii, luând cetatea Sa-.
- -guntum. Astfel se începu al doilea răz-

-„boiu punie (218). .
&
2. Expediția, lui Hannibal în Italia, .
şi izbânzile Jui; Fabius Maximus
Cunetator- — Hannibal făcu planul îndrăzneţ

de a se război

cu Romanii

în

talia. El speră, că acolo va putea să
răscoale toate popoarele, mai ales pe
Galli, contra Romanilor şi astfel va cu- „Hannibal
„prinde. Roma. În acest scop porni.0
.
memorabilă expediţie pe uscat prin nordul peninsul
ei, cu
„o mare armată şi cu elefanţi.
a
În primăvara anului 218, Hannibal plecă
din Spania, treci
Ebrus şi Pirineii, străbăti sudul Galliei
sau Franţei de astăzi şi, odată

cu

toate greutăţile

începutul

iernei, ajunse

la Alpi.

Apoi,

cu

anotimpului, începu vestita trecere a mun-

ţilor. După 9 zile de suiş, luptând cu cele mai
groz ave pie:
dici naturale şi cu hărţuielile populaţiunilor
muntene, el
„ajunse în. vârful Alpilor. După un scur
popas, în care timp |
îşi îmbărbătă soldaţii arătându-le câmpiile
. cele bogate ale
Tu,

Ava, AGCLETTI. — Istoria Antică.
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„ Italiei, ce aveau să le cadă pradă, cobori. Coborirea fu mai
- greaşi mai primejdioasă decât suirea, din pricina alunecuşurilor şi prăpăstiilor. Când ajunse jos la poalele munţilor,
în Italia, oastea viteazului cartaginez eră pierdută pe ju:
mătate,

Romanii

,
trimiseseră

o armată,

care să

„a.
atace

|

pe Hannibal

la eşirea din munţi. Dar în luptele ce avură loc, lângă râu-

”. leţele Ticinus şi Trebia, aceasta fu învinsă. “Atunci Gallii
alergară toţi sub steagurile învingătorului.
RE

n primăvara următoare, Hannibal trecu Apeninii în Etruria. Trecerea Apeninilor seceră şi mai mult armata cartagi-

neză. Mai toţi elefanții de războiu pieriră şi însuşi Hannibal
pierdu un ochiu. Romanii, deşi erau îngroziţi, mai ales că

aveau fel de fel de prevestiri rele, totuşi trimiseră o nout

“armată împotriva duşmanului. Dar şi în această atreia luptă,

dată lângă lacul: Trasimenus, Cartaginezii eşiră

tot birui-

tori. Armata romană fu zdrobită îngrozitor şi Roma, se aşteptă la năvălirea lui Hannibal. Învingătorul însă n'apucă dru-

mul Romei. EI trecu înapoi Apeninii şi se scobori apoi în
jos, ca să răscoale astfel tot centrul şi sudul peninsulei şi
numai în urmă să deă marea lovitură.
” Între acestea Romanii numiseră dictator pe Fabius Mazimus. Acesta, se' feriă însă de a da lupte cu Hannibal, măr-

„ ginindu-se a-l hărţui neîncetat şi a-i inipiedecă aproviziona” rea. Tactica: de luptă a lui Fabius eră foarte înţeleaptă şi
făceă mult rău

lui Hannibal,

dar poporul

roman

nu eră mul:

tumit. El învinuiă pe Fabius de moliciune, supranuinindu-l
cunctator, adică zăbovitorul, nehotăritul. Ba î ncă se zvoniă,

că Fabius eră înţeles cu Hannibal.
În cele din urmă

se aleseră

iar consuli,

cari trebuiau

să
deă bătălia hotărâtoare. Întâlnirea avi loc la Oa
nnae (216),

câmpie potrivită pentru cavaleria cartagineză,
şi Romanii fură
celalt fugi, iar 70 mii de ostași rămaseră morţi.

din nou măcelăriți înspăimântător. Unul
din consuli se sinucise,

Roma părea
pierdută. Toţi vedeaucu groază clipa » în
care cartaginezul
va

fi la porţile cetăţii, exclamând cu spa
imă «Hannibal ante

7

212

-ile

Câmpia

dela Cannae

+ Portas». Dar Hannibal nu
porni nici acum asupra ei,
în Campania. Armata sa
ci breoii
eră obosită şi împuţinată,
nu se revoltau, iar Cartha
Italienii
gina tri
De aceea el căută mijloace nou misese ajutoare prea micl.
i de împotrivire. Astfel ridică contra Romei pe Mac
edoneni,.pe Siracuzani şi
pe Ta
rentini ; chemă din Spania pe
fratele său Hasdrubal;şi se
puse în înţelegere cu Ant
iochus cel Mare, regele Siriei. Toa
te
strădaniile lui însă nu avură:
nici-un rezulta, căci Romani
i
nu-şi pierduri cumpătul.
. .
A

Armata romană. trecu
Adriatica şi bătu. pe
Macedoneni
"înainte
de a veni ei în Ital
ia, Cetățile . date „pe
partea.
lui Hannib

râmâtă.
“mâinile

marelui

al

fară pedepsite cumplit. Astfel

'Totdeodată
Romanilor,

Capua fa dă-

bogata cetate Syracusa

-cu

toate

căziă. și ea În

meşteşugu

învăţat grec Archimedes, om rile “de: apărare ale
orit
- cu acest - prilej.
4

|

de un soldat 'ce nu-l cunoşte ă, Pe de alt
ă parte Hasdrubal,
deşi “izbutise să intre în Italia, : fuse
se: 108 ă “înfrânt - şi
.
ucis, iar 'capu l lu i asvârliţ. în tabăra
fratelu i „său. Cu toate

i

aceste nenorociri, Hannib
nu desper
alăi.
Italiei, ţinârid în frâu pe diferiţii gener EL se retrase în sudul

ali romani trimişi împo-

trivă-i şi fiind încă mulţi ani groaza peninsulei.

+

3. Sfârşitul războiului: Scipio Africanus, înfrângere
a lui
Hannibal. — Cel ce scoase pe.Hannibal din Italia şi puse

capăt acestui groaznic războiu fu consulul Cornelius Scipio,
care se distinsese, tânăr de tot, în primele lupte cu Hannibal
şi care se deosibiă prin seriozitatea, pietatea, curajul şi talentul

său militar. EL făcu planul să atace Carthagina, pentru
20

sili astfel să rechieme pe Hannibal. De aceea trecă în Africa,
„ unde atrase în” partea lui şi pe Nimizi, vestiț
i călăreți, aliaţii

„ de până aci ai Cartaginezilor.
-. Carthagina chemă, atunci în grabă pe Hannibal. Marele ge
neral fu deci silit să pă
răsească plângând ta
lia, după 17 ani de
lupte glorioase. Bătălia se dete

la Zand

(202), nu 'departe de

Carthagina, şi acolo în:

vierşunatul duşman al.
Romanilor în învins:

El fugiîn Carthagină

şi sfătui la pace.
Prin tratatul ce se în”
cheiă, Carthagina pier”
deă toate posesiunile ei
aflate afară din Africă
tri
și se îndatoră a plăti
Scipio Africanus

but. Apoi n'aveă voie să

„poseadă vase de luptă
„nici elefanţi de răzb
oiu şi eră oprită de a se bate cu cinev&
“Tără învoirea Romanilor
. :
Scipio fu primit în Ronia cu
n triumf strălucit şi căpătă
dela senat supranumele de
Afric anus.

Al treilea războiu punic şi alte cuceriri romane
1. Supunerea Macedoniei, Siriei şi Greciei. — După pacea. cu, Carthagina, Nomanii declarară din nou războiu lui Filip V,.
regele
Mace" doniei,eare fusese înţeles
cu Hannibal. 4
Consulul FIamMininus răs- i
culă pe Greci

împotriva
Filip

V

.

|

şi îl învinse

lui
în

câmpia Cyno-

„scephala din 'Fhessalia, care fiind
acoperită cu movile dese, asemănătoare cu capetele de câini (de unde.

i vine numele), nu prii falangei ma- |
cedonene. Filip fu silit pe de o parte

Flamininus

Ma

să deâ libertate Greciei,

iar pe de alta să intre sub ascultarea Romanilor.
"În

urmă

Romanii porniră şi contra lui Antiochus cel Mare,

regele Siriei, la care se refugiase Hannibal și care de curând
izbutiso să atragă spre el o parte din Greci. Consulul Lucius
Scipio, îratele Alicanalui, după ce-l alungă din . Grecia, A
urmări

în Asia şi-l învinse straşnic lângă Smyrna. Așă că şi el

trebui să se declare supus Romanilor, să plătească -despăSubiri, ba încă să predeă pe Hannibal. Scipio luă
supranumele de Asiaticus. Hannibal nu căzi în mîinile Romanilor, ci
fugi la alţi
regi din Asia-Mică. În cele din urmă, fiind urmări
t cu in-

dârjire peste tot şi în primejdie de a fi prins, se otr
ăvi «spre.
a, scăpă
pe Romani

de groaza lor»,

cum ziccă el (83). În
acelaş an muriă și învingătorul s ău, Scipio
Africanus, dat.
uitării în ultimul timp de către co nce
tățenii săi,

|

>16

o

Nu mult după aceste întâmplări, Macedonia,
Grecia, iar mai
târziu şi Asia Mică, fură prefăcute în
provincii romane, .
În adevăr, fiul şi urmaşul lui Filip, Per-

SCUS, vru să răzbune înfrângerea tatălui
“său și se ridică împotriva Romanilor.La
inceput el fu

biruitor,

căci

făcuse mari

pregătiri. În urmă însă consulul Zmilius
Paulus, un bătrânşi aspru general, îl
bătăi înfricoşător Ja Pydna (168), undei
făcu prizonier cu toţi copiii săi.
Regatul
Macedoniei fu desfiinţat şi se împărţi în

Perseus

mai multe ţinuturi deosebite. Iar inai târziu,
încercându-se
o nouă răscoală, Macedonia fu prefăcută
în provincie romană
de către Merellus (146).
ea

Grecia avi și ea aceeaşi soartă, După aşă zisa liberare de

sub Macedoneni;,

Grecii

n'au ştiut cum

certuri

între

să se poarte. Unii

țineau cu Romanii, alţii cu Macedonenii, alţii cu regele Siriei.

De

aci au urmat

Menus,
ligă a

ei. În cele din urmă Philope

supranumit «ultimul grec», izbutise
să facă o nonă

cetăților greceşti, pentru păstrarea

neatârnării' lor. Ro

manii nemulţumiţi de Greci,
căutară să desființeze liga, dar
Grecii şi mai ales Corinthus se împotriviră
dârz. Consulul
Mummius, cunoscut prin lipsa lui de
cultură, îi bătii şi ars.

Corinthus până în temelii, apoi
prefăcu

vincie romană, alipindu-o-la provincia. toată Grecia: în pro
Macedonia (146).
2..Al
treia, războiu punic:

timpul

acesta

Carthagina

cucerirea Carthaginei.—

veînviase

ninţă să ajungă din nou primejdioasă cu desăvârşire şi ame
pentru Roma. De acetă
” ŞI senatul căuta prilej pentru
un nou războiu. La acest
p35
eră mai ales îndemnat de bătrânul Cato, supranumit
Cens0-

„Tius (Censorul), care spuneă într'una : «Cred,
că trebue dă- râmată
Carthagina».' Dorinţa lui S'a şi

avut. parte 's'o vadă

realizată,

împlinit, însă el ua

căci a murit

n adevăr Cartaginezii, fiind: într'una atacațicevă mai înainte.
de Masinissa

” regele Numidiei şi: omul Romanilor, hotăriră a-l lovi cu armele de oarece toate plângerile lor
la Roma nu avuseseră

ou

niciun rezultat. Atunci Romanii le declarară războiu. Cartaginezii însă cerură iertare: predeteră “armele şi muniţiile
lor, îşi “arseră flota şi deteră ostatici. Romanii nu se mulţu:
miră cu atât, ci mai cerură, ca oraşul să fie dărâmat
şi că

"populaţiunea

să-și zidească
un

țărmul mării. Dar

altul cu: mult

Cartaginezii, trăind numai

departe. ds:

de pe urma ne

gotului maritim, nu puteau primi o astfel de condiţie. Astfel
că hotăriră să reziste cu desnădejde. «Mai bine să pierini
noi şi să fie cruţată cetatea, decât să piară cetatea.și să fim
"cruţaţi noi», ziceau ei.
a
|
Erau însă dezarmaţi. Totuşi ei dădură dovadă de o energie
extremă şi de un patriotism înfocat. Astfel începură să des=
făşoare o activitate nimitoare, lucrând zi şi noapte :, arme;

maşini de războiu, corăbii. Templele fură prefăcute în ate-.
liere, odoarele fură topite pentru a se face bani, casele fură
“dărâmate pentru a procură lemne şi fier,
iar- femeile îşi tăiară

părul pentru a se face funii de corăbii și coarde de arcuri. Se

înrolară chiar sclavii. În acest chip generalul Hasdrubal izbuti
să-şi facă o armată zdravănă şi să câștige timp de 3 ani oarecari izbânzi. Romanii nu putură să se apropie de cetate.
În cele din urmă

însă aceștia aleseră de consul pe tânărul

Scipio Emilianus, fiul lui /Emilius Paulus

şi nepot, prin

adopţiune, al lui Scipio Africanus. Acesta asedie cetatea
şi pe
apă şi pe uscat şi în curând trupele romane
pătrunseră
înăuntru. În oraş se încinse o luptă îndârjită. Ro
manii tre=:

„buiră să ia fiecare

stradă şi fiecare casă, Şase zile şi şase ..
nopţi a ţinut măcelul. La urmă biruitorii
deteră foc cetăţii.
Hasdrubal,

refugiat cu familia şi cu vreo

câţiva tovarăşi

de
luptă în cetăţuia din mijlocul oraşului,
se supuse învingăto:
rului, Soţia sa însă, după ce-şi înjunghie
cei 2 copii se aruncă

în Îlăcări dimpreună cu trupurile lor și
cu ceilalţi
Scipio puse apoi să se distrugă oraşul cu desăvârşirerefugiaţi.
şi trase
„cu plugul peste locul ei, blestemându-l..
În urmă tot ţinutul
cartaginez fu prefăcut în provincia Africa
(146).
Scipio intră cu triumE raare în Roma
şi căpătă
mele de Africanus Minor (al doilea
Afr ican).
E

N

supranu-
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9.
:S'au răsculat, Cetatea. Numantia,

ajunse .centrul. împotrivirit

lor. Dar. Scipio ZEmilianus-o luă prin. foame şi o. distruse.
„ca şi:pe Carthagina (133)..De aceea se zice şi Numantinus.
Romanii terminară apoi supunerea Gallilor din nordul Ita-"

liei, unde formară provincia Gallia .Cisalpină.. Apoi legară.
- Spania; cu Italia, cucerind sudul

Frantei. şi întemeind: pro-

vincia Gallia Narbonesă.
:
-: În fine, cuceririle. ce. făcuseră în:n Asia Aică aleatuiră provineia Asia. ...-

ze

i

“ Starea, Romanilor după, cuceriri
«
;

a

N

E

Starea socială şi economică — Guceririle, făcute adu-

seră o mare

prefacere

în felul de viaţă al Romanilor.

Avuţiile: câştigate de pe urma războaielor, precum şi cele:
ce veniau într” una. din provincii, deteră naştere unei clase de
oameni boguţi, .zişi nobili. Se făcu deci din nou deosebire în.

sânul poporului roman, ca în vechime. Această clasă, prin
. puterea, ei bănească,; „puse mâna pe “toate dregi itoriile republicei. Iar prin cumpărare ori „cutropire se făcă stăpână pe .
„moşii întinse (latifundia); care în cea mai mare parte :a lor
erau lăsate pentru grădini, păşuni, vii ori livezi. "În faţa acestei :clase erau săracii

sau poporul de jos, :cari

n'aveau cu ce.trăi. Cei mai mulţi din ei erau Jiderți (sclavi
“ liberaţi), căci războaiele secătuiseră populaţia. romană şi la; tină, Pe de altă parte malţi romani erau soldați prin” provincii.
Singura
avere a 'acestei sărăcimi erau “drepturile ei cetățeneşti. De aceea se şi îngrămădiă la “Roma, ca să trăiască de

pe urma: dreptului de vot. Iar bogaţii, cari doriau să fie aleşi
„în diferitele mâgistraturi, se întreceau care mai. de care să
cumpere pe aceşti alegători, oferindu-le hrană şi petreceri de
cire (panem et. circelises);
:
acetul:-cu' încețul aceste2 clase: se” vor. traistorină în -2
partide. politice : aristocrații şi domocraţii, cari “vor” da naş-

„tere la adevărate războaie civile (între cetăţenii aceleiaşi patrii).

22)
Dar de pe urma cuceririlor so alese republica
romană şi cu alte categorii de nemulţumiţi.
n primul rând erau cavaferii, urmaşii
celor

ce în vechea armată romană alcătuiau gălărimea.
Aceştia erau înlăturați dela
funcțiuni şi se In
deletniciau cu afaceri (neguţători,
bancheri, an:
treprenori, etc.).
tiră apoi mulţimea nenumărată de sclavi,_
singurii cari munciau la câmp, în
meserii, în diverse
profesiuni şi cari în schimb duceau'o
norocită. Erau tratuţi de patronii viaţă ne
(stăpânii),
lor nobili aproape ca animalele: mâncare numai să nu moară de foame,
muncă istottoare şi pedepse cumplite.

la
—

»

Sclav

TE

e

in furei

" Bolay măcinână

"Sclav bătut

Da

”

Da

„291
9

- Cât despre Italici (soţii latini) ei continuau a nu aveă, cei
mai mulţi, drepturi politice
cetăţeneşti, deşi luptaseră pentru

"Roma.
Iar de provinciali, adică de locuitorii provinciilor cu- :

„cerite, eră şi mai rău. Aceştia erau storşi şi impilaţi de
gu-

Vernatorii

trimişi, cari se numiau

acum

consuli) sau propretori (foşti pretori).
- 2. Btricarea moravurilor: cultura

cu. aceste

prefaceri

proconsul; : (foşti

o
grecească. — Odată

privitoare la clasele locuitorilor,

cuce-

ririle aduseră o mare schimbare şi în moravurile şi
chiar în

cultura Romanilor. -

Vechile virtuţi, ce făceau

Sa

|

a

podoaba vieţii lor, dispărură.

Cei bogaţi se deteră la lux şi petreceri şi căzură astfel în

moliciune
:şi desfrânare. Iar cei săraci ajunseră nişte” leneşi
şi cerşetori, trăind de pe urma celor bogaţi cărora se
vin- -

deau fără pic de demnitate,
- Potdeodată în atingere

cu

i

atâtea

i

popoare,

Roma

intră

„ într'o mare corupţie. Toate viţiile popoarelor supuse îşi găSiră loc în marea

cetate, .

|

", Pe de altă parte căzu şi. vechea

|

religiune, Oredinţele de

mai înainte fură părăsite.
Se întroduseră învăţăturile 'necredin-

==

y

cioase ale filozotilor greci, superstiţiile cele mai imorale, cultele ciudate şi monstruoase din Asianto,| Ra
E drept însă, că odată cu relele
popoarelor supuse se întroduse în
“Romași civilizaţia fiecărui popor
cucerit. Mai ales aspra cultură ro-|L

mană încercă o 'mars trarisformâte
„sub înrâurirea culturii greceşti.

“De acum se răspândi gustul ar-| .
]'3
"telor și literilor, spiritele -se-lu-|;, « . ||

_*. Minară, totul începi a se civiliză.
Limba greacă deveni limba cultă

a statului roman, Sclavii greci fă-

coau pe pedagogii în familiile bo-

* Pedagog și elevi

|

009

Bate şi chiar po cei în vârstă îi instruiau. Între astfel de
sclavi trebuie amintit vestitul istoric Polybius, care a scris
in

greceşte

cu.un

istoria

Romei,

Prin mijlocirea limbii” greceşti,
cunoscură comorile elenismului: ŞI

cuvânt,.Jomanii

njunseso a se socoti bine crescut numai acel roman, care ştiă
grecește, caro învtiţaso prin şcolile greceşti din răsărit, sau care
avusese educator grec, 'Totdeodată, după pilda culturii greceşti,
so puse şi începutul unci culturi romane deosebite. Acum în:

cepuri să so.ivească, şi scriitori latini : poeţi, istorici, ete.
Aşă fu între alţii şi marele poet comic, Plaulus. :

3. Cato Censorius.— Erau însă câţiră

„Romani,

cari nu prea vedeau bunurile

„aduse de cuceriri, ci mai imult nesfârşi-

telo rele făcute

societăiţei

romane. Cel

co în mai hotăriţ printre aceştia fu băe

trânul Cato. Censorius.
a
EI eră din părinţi ţărani şi fusese res”
cut în mijlocul severităţii romane de DA

înainte. De accea toată viaţa sa, el a fost
Cato Censorius

*

în “contra prefacerii traiului

roman: Mai

ales fu adversarul Scipionilor, cari 5

i

dedeseră după noul curent (îmodii) grecesc, ce moleşiă virtoşiă
romană de altă dată. Deşi se. distinsese. prin. curajul să0
militar “în luptele celui de al doilea rtizboiu
punic,. precui

şi prin

talentu-i

sor, de :unde

oratoric, Cato se făci însă vestit ca CeN”

îi și

vine

supranumele

(Censorius). EL În

atunci.. ast
de teua critic neîndurat al moravurilor. decăzu

fel pedepsi:pe delapidatori (jefuitorii banilor : publici), co”
bătă luxul femeilor şi conrupţia tinerilor,

dădi pilde de „sin

plicitate:şi de economie şi gonj pe filozofii greci. 7 -:.:

-.

A Cu, toate sfaturile şi- măsurile luate de el, republica merge“

„"A5% Meincetatpe povârnişul : apucat.La

bătrâneţe chiar el

nu mat put rezistă şuvoiului. vremei şi, începi a se instru
„n Breceşte.. lar după moartea, lui desăvârşinidu-se cuceririle
ajunseră în oare Şi preschimbările

aduse

de. ele, ceeace â

dat însă: naştere, la mari tulburări -civile: Da

>
lic]
W

Mi
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Gracchii şi legile agrare .
"1. Fraţii Gracchi şi Cornelia mama lor.— Tulburările
civile din
Roma se începură cu fraţii Tiberius şi Caius Gracchus.
i
E
|
Gracchii erau nobili, trăgându-se dino familie ilustră, Fi

erau fiii lui Sempronius

Gracchus,

distins în luptele lui

Scipio ZEmilianus din Spania şi ai Corneliei,

nelius Scipio Africanus,

OO

|

Văduvă, de timpuriu, Cornelia
rească, pentru

a-şi

închină

12 copii,

dar

îi

nu voi să se mai căsăto-

astfel

fiilor săi. Refuzase: chiar mâna
rămăseseră

fiica lui Cor-

tot restul -vieţii creşterii

regelui. Egiptului.” Avusese
numai

doi
” şi :o

fiică,

care

deveni soţia lui Scipio AEmilianus. Ea dete fiilor săio deo-

-” sebită învăţătură, și le înnobilă suiletul cu cele mai frumoase

virtuţi romane. 'Țineă atât de mult

la ei, încât

doriă să nu

mai fie

cunoscută sub numele de «soacra

7

lui Scipio», ci sub acela de «manaa

“Gracchilor».

Se

povesteşte,

că.

odată ar fi venit la Cornelia o
matroană (doamnă) romană, care
ar fi început să se laude cu giuvaerile sale. Cerând să vadă şi. pe
ale Corneliei,
1

aceasta

i-ar fi pre-

zentat pe fiii săi, zicând:
podoabele 'mele».:
|

«lată

2, Tiberius Gracchus, legile
agrare. — Tiberius Gracchus eră
pentru îrăbunătăţirea soartei poporului. El gândiă să îndrepte tot
răulde

Cornelia mama Gracchilor

| *

atunci prin împărţirea de pământ la cetăţenii săraci,

n anul 133

Tiberius ajunse tribun şi. propuse o lege

agrară (pentru pământ). EL cereă, ca nimen
i să nu aibe din,

«+
n
.

Pământul cutropit sau urendat
dela stat — lucru făcut de
bogaţi, — adică din ager publicus
(ogorul public), mai mult
do 500 jugere

(un juger eră covă mai mare ca
un pogon).
Dacă cinevă avea copii, mai
putcă luă câto 250 jugere pentru
copiii vârstnici. În total insă
nu puteă să mio decât 1000
jugere. Res
tul trebuia să se împartă
în loturi cetăţenilor
săraci. Aceştinu
a le Puteau vinde şi nu
plătiau dări pentru
ele. Bogaţilor eră să li
se deâ.însă „0: despăgub
ire pentru
partea ce li se luă, Totdeoda
tă aceştia nu nai aveau
voie
să-şi lucreze moşiile cu
Nobilii, loviți

sclavi, ci cu, oameni

în lăcomia lor, combătură

liberi. ,-

legea.cu furie.

Ei atraseră spre ei pe un
alt:tribun, care zise «veto»..
]a pro
punerea lui Tiberius, Acesta
se indignă-și în supărarea
să
făptui o 'căleare.de lege. Anu
me făcu pe popor să destituie
pe acel tribun, ceeace eri o
atingere a sfinţeniei tribuni:or.
Astfel se puse începutul
nesocotirii. legilor, rău
care „de acul.
înainte va: predomniîn Roma.

fu adoptată (primită)
în acest

Legea

chip.

agrară a lui Tiberius

i
A]
ar până să se facă, de comi
sia aleasă (Tiberius, soc!
săuşi Caius), cercetarea
pământurilor care aparţine
au Sit
- tului, trecu anul
'de: tribunat. Tibe
rius vroi să
tribun şi în anul următor,
pentru a-şi aplică legea, “se alone ]
care: ali
ar îi rămas uitată, Nobilii
însă se împotriviră, sub
ca
că cinevânu poate''fi ales tribun
doi ani în şir. Ba încă | _
" învinuiră, că vre să
se facă
. De aceea se ma
turburări cu prilejul alegerii, şi rege
în vălmşăugul lor Tiberius
ucis dim

preună cu! mai mulţi partizan
i

lor-au fost azvârliteîn
'Tibru,. .

de-ai. săi, Trupun i.

SN

IER
3. Caius Gracchus, reformele!
lui. — În anul .125 ajunse
fiu al Cornel

tribun celalt

*

iei, . Caius

Gracchus.:

o

i
znej şi mai aprins ca fratele său,
el
făcii
să
fe
exilați printr'o lege” toţi cei
amicii lui. Apoi reînnoi lege ce omorâseră :pe Tiberiuş Și pi
a agrară, ce fusese lăsată
în părăsit
în ultimul timp şi pusesă se
facă colonii de cetăţeni săraci :
|
afară, Gin Italia, chiarîn Car
thagina, dându-li-se Pământ
gr”
, tuit și unelte de Muncă.
Fiind. mai îndră

Apoi

pentrua

se da de lucru

mu

Caius Gracchus vorbind
Tu, Ava. AcuLerri,— Iatoria Antică
,

15

220
intuit

țimei, Propuso săvârşirea
duri, secări do bălți etc.), a tot fe lul do lucrări (drumuri, pon stârşit când so crezii
destul do bino stăpân
pe mulțime,
el vrol să dea o nouă
lovitură aristocrației.
Anume.
se treacă puterea judecătorească
făci să
ln clasa cavalerilor. Iar
so alese tribun anul
când
următor, (căci acum
se fieuse lege, că
tribunii pot să-şi continue
funcțiunea lor, ori de
îi aleşi), propuso să so
câte ori vor
ded drepturi politice
această reformă se.
Italicilor,
La
gândiso
lianus, care eri desgustat covă mai înainto şi Scipio Amide ticăloşia mulţimii
Dar nu făcuse nimic,
căci murise po neaşteptate. din Roma.
- tarea acelor idei însă
Împramanu folosi lui Caius.
Prin aceusta el ÎȘI
înstrăină massa Populaţiunei

orăşeneşti, care dorjă
Politice numai pentru
drepturi
ea, spre
a
trago mai mari foloase
Nobilii se folosiră de
băneşti.
greşala lui Caius. Ei
câştigară
acum în partea lor
po un
Propuneri şi mai Popuiare. alt tribun, caro făch de formă
ca ale lui Caius. Între
Băduiă colonii, nu în
altele i
Carthagina, pe locul
"talia. Astte] Gracchus
blestemat, Ca
Atunci nobilii desfiinţară nu mai fu ales tribun a treia ve
legile lui. Caius luă
armele, ca s:
şi le apere. Dar senatul
invită pe consulul în
să ia măsuri contra
iancu
răsvrătiţilor,
În: lupta ce se
din partizanii lui Caius
fură ucişi, iar el puse încinse, 300
pe un sclav
al săn să-] omoare
(121).

Cornelia n'a plân
s.po

fiii să i, fiind încredinţată
făcut datoria,
că ei şi-au
Mai târziu Roma
nii recunoscuriă meritele Grac
chilor şi le ridica
ră statui, Totdeo
dată ei onorară şi pe Cornelia cu o
.
statue, pe care
eră simpla inscripţie : Cornel
mama Gracchilo
ia
y..

”.
_- 1 Marius

XII.

|

Marius şi războaiele
: sale I

— [
foarte puternici, upă moartea,

Gra
| cchilor,

nobilii

ajunseră

-

221
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sătuleţ în Latium.“ Încă de tânăr el se distinsese prin cura-:
„jul său în războiul cu. Numantia. De aceia dobândise oerotirea lui Scipio ZEmilia:
_
nus şi aaltor nobili, deşi . [7
el aveă în. sufletul său
o ură neîmpăcată pe aris„tocraţi. ”
Marius eră înainte de
toate soldat, De o putere
„fizică uriaşe, fără talente
“politice şi fără educaţie
"deosebită, militar neîntrecut însă, el eră făcut.

pentru armată, Şi întra-

devăr,

că

numai

prin

„ războaie Marius s'ă putut
„ridică“ Războaiele,

|

care

au făcut renumele lui, au

îost: războiul

cu Iu-

„guriha şi cel cu Cimbrii
şi Teutonii,
2. Războiul cu Iu-

gurtha. — Masinissa,

regele

Caius Marius

i

Numidiei şi aliatul Romei, lă-

A

sase ca urmaş pe fiul'său, tot aşa de devotat
Romanilor ca
a.

Şiel. La rândul său

acesta lăsă la moartea sa

j doi fii şi un nepot, Iugurtha. Dar Iugurtha.
:| voind să puie el mâna pe tot regatul, omori

44| pe unul din verii săi, iar cu celalt purtă războiu până îl ucise şi pe acesta,

“Romanii trimiseră atunci o armaîmtăpo-

“Tugurtha O trivări. Dar consulul comanda
nt fu "cumpărat cu bani şi încheiă o pace ruşinoasă..
De:

aceea Jugurtha fu :chemat la Roma,ca să-şi dea
socoteală de
faptele lui.El se duse fără nici o grijă. Asasină
chiar- acolo pe un alt pretendent la tronul lui, apoi cumpără

" tribuni și: pe aristocrați. Senatul -indignat

cu bani pe

îi ordonă să iese

.

din Roma. So zice, căla ple
caro Iugurtha ar fi zis: «Cetat
e
de vânzare iţi lipseşte num
ai cumpărătorul»,
„În cele din urmă Romanii
ruşinaţi hotărfiră o expediţie
sorioasă în Atrica. As

tfelfu trimis consulul Mel
ellus (nepotul cuceritorului Macedonie
i), om cinstit şi capabil,
care băti
po Iugurtha. Dar tărăgănin
d prea mult sfârşitul război
ului,
îu înlocuit de. popor (nu
de senat cum cereau legi
le) cu Ma-rius,
care fu ales consul.
> :
„Acesta căută mai înt
âiu să introducă oareca
re reforme în
aumată,El înrolă şi pe pro

şi pe

Italici, 'cari

letari (cetăţenii cei mai
săraci) .

mai înainte nu puteau

fi legionari. - |
Lucrul acesta va fi un rău
pen
tru
rep
ubl
ică
, căci se va face
astfel o armată Oarecu
m de mercenari, Mul
țimea desmoştenită va găsi în lupte mijloc
ul ei de traiu. Şi apoi ace
astă
răcime va fi totdeauna cu
generalul, care o va duce la să-,
vic- :
torie şi deci la prăzi.
cât. soarta statului va fi
în mâna generalului.
Si
Dar mulţumită acestor
măsuri militare, ' Marius E
să sfârşească îizboiul şi
izbu
să prindă pe Iugurtha. Adu ti
Roma, ca să înfrumuseţez
s la
e triumf

ul învingătorului, Iug
fu aruncat în închisoarea
urtha
Capitoliului şi acolo muri.d
e foame
(104).

Parte

din Numidia fu lua

tă de Romani, iar parte
lăsată unor coborâtor
fu
i de-ai lui Masini
ssa,
a
3. Luptele cu Cimbri
EN
i Şi Teutonii, — Cim
orii şi Teutonii
„„ locuiau Germania nor
dică de astăzi, Siliţi
a
păr
ăsi patria lor din
cauza unei revărsări
a Mărei Baltice, ei
tre
cus
eră în Gallia
propriu zisă, cu femeile,
-Vr'un milion de oameni copiii, vitele și tot avutul lor. Erau cam
.

La râul. Rhodanus (Rh
on) avuseseră mai multe luptecu
Rom
anii, zdrobindu-le multe
„mari, « Statura:
armate
lor înaltă şi voin

ică, hainele din piei de fiar
mele lor impunătoare,
e, arrăcnetele îngrozitoaie
| Înspăimântaseră
ce făceau în luptă,.
pe Romani,
Aceştia:

gilor Statului)
„N

se aşteptau

acum

cu

în“ Italia. De aceea aleseră
iaucrul acesta eră în contra
le|
şi î] trimiseră în sudul
Galliei, ca
să

aţină

4
a

AI
Emigrarea Cimbrilor și Teutonilor -

În

anul 102 barbarii. chiar veniră, dar. veniiă despărțiți.

“Cimbrii o luară spre Elveţia, ca să treacă peste Alpi
în Italia, “Teutonii apucară mai în jos prin Gallia Narbonesă.
Marius, *
* are
de câţiva ani eră ales într'una consul,
aşteptă, pe aceşti

a
din urmă la Aguae Sexliae (pe lângă Marsilia),
unde îi și măcelări, înspăimântător. De atunci locul acela,
pe care au putre-

'

„280

zit mii de cadavre, poartă numele de: «câmpiile
putrede». Apoi
alergă contra Cimbrilor, cari se coborâseră
în. valea fluviu-:
lui Padus. Aceştia cerură pământ pentru
ei şi pentru fraţii
lor, 'Peutonii,

de

a căror soartă nu

ştiaa.

Marius

le

trimise.
vorbă, că «le va da pământ, pecare nu-l
vor părăsi în veci».:
Într'adevăr ei fură zdrobiţi cu desăvârşire
la Vercellae (101),
cu toată împotrivirea dârză chiar a
femeilor lor,
|

Învingătorul, ales consul a 5-a
oară, fu numit al treilea
fundator al Romei şi avi un
triumf extraordinar, |
„+4. Marius şi partidul

popular.— Prin ridicarea

lui Ma„rius, făcuse un pas mai departe
şi partidul popular. De aceea
nobilii încercară

să micşoreze trecerea lui Marius,
împiedi“ cându-l de a se mai alege consul.
Ei îl învinovăţiră, că vreă

să ajungă

atotputernic în stat, Mulțimea. însă

susţini pe
Marius şi asttel el fu ales consul
a G-a oară. Drept urmare

el sili spe nobili, ca să dea pământ proletarilor
ce

luptaseră
sub el, în Gallia: Cisalpină.: Se păreă,
că de acum înainte re- !
publica aveă să fie pe mâna poporului.
i
„Marius însă nu ştit să se poarte
mai departe. Vroind să
se pună bine şi cu senatul, mai ales
că unii din partizanib
săi:
se: dădeau la tulburări, 6l pierdă
iubirea poporului, fără.
de a o câştigă pe a nobililor. Aceştia,
nemulţumiţi de ameste„cal lui: Marius în trebile politice,
ridicară din nou capul şi:
îşi. găsiră un puternic ocrotitor al
intereselor lor în Sulla. .
:

“XIV

"Sulla şi primul ăzboiu civil
1. Sull
— A pără
a,
torul nobilimei romane din aces

t timp,
Sulla, se trăgeă dintro familie patricia
nă,
dar”
scăp
ătat
ă. EL
„se luptase în toate războaiele lui
Marius, dând dovezi de mari
însușiri militare. Mai mult însă
el s'a, distins în luptele po- ,
litice. Eră un bărbat de
mare ener

gie, aveă o educaţie (creş-:
. „tere) strălucită şi o_cultură întin
să. Apoi urmăriă o politică .

"031
- “Motărâtă, anume

apărarea

aristocrației. Astfel-.

el a devenit rivalul lui Marius, pe cars a căutat

„sW'l întreacă şi pe calea armelor.

|

_ Întmadevăr Sulla se şi ilustră în zărobirea
„răscoalei Italicilor, cari cereau drepturi de ce-

tăţeni romani, dar mai ales în_războiul cu Mi
thridates.
|
2. Războiul cu Mithridates. — În acesţ timp se ridicase
în Răsărit un puternic duşman al Romanilor, Mithridates.
EI eră regel6 Pontului, un mic ţinut în sudul Miărei Negre,
desfăcut din regatul Seleucizilor. Eră
îndrăzneţ, vânjos şi sprinten, crud şi
„viclean, priceput în războiu şi dibaciu

“4 în politică. Vorbiă 22 de limbi şi-şi deprinsese organismul cu otravă. F olosindu-se de nemulţumirile iscate în AsiaMică împotriva Romanilor prin jafurile
Mithridates

strîngătorilor de dări, el „puse mâna po
| această provincie şi sugrumă într'o sin-

" pură zi pe toţi Romanii ce-i găsi acolo
mii). “Apoi: răsculă Macedonia cu Grecia, unde chiar

(80
“tree

o

mare

armată.

Senatul trimise împotriva lui pe Sulla. "Dar Aazius, vroind
să aibe el conducerea războiului, făcu pe popor să destituie”
pe rivalul său. Sulla, care n'apucase să părăsească Italia, se
întoarse cu oştirea asupra Romei (prima armată romană. ce

_. Veniă asupra cetăţii), goni pe Marius (al cărui cap fu pus la
Preţ) şi pedepsi” pe amicii acestuia. Iar după cs triumtă astfel

„ Asupra adversarilor săi, porni în contra lui Mithridates (87).
Mai întâiu luă -şi jefui Athena, după o împotrivire
îndelungată. Apoi bătu în două rânduri armata lui Mithri„dates

din

Grecia

şi

o desfiinţă.

În urmă

treci

în

Asia

şi învinse din nou pe duşman. Mithridates fu astfel silit să

-Ceară pace, îndatorându-se : a părăsi toate cuceririle făcute,

a-şi desfiinţă oștirea şi a plăti despăgubiri de războiu. Oraşele

+ Ce se aliaseră cu el, fură prădate îngrozitor de trupele lui Sulla.

232
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În urmă

biruitorul porni spre

Reîntors,

acesta

Roma, unde partidul pe
pular se dedese în lipsa
lui la tulburări sângeroase.
3. Primul războiu civil:
proscripţiunile şi dictatura |
Sulla. — După plecarea
lui
lui Sulla în Orient, partidul
pusese mâna pe putere,
popular
îşi făcuse o armată de
* chemase pe Marius
Italici şi
fugit în Africa;

înrolase
italice” pătrunsese în Roma sclavii şi împreună cu trupele
, după pilda lui Sulla.
„„celărise îngrozitor
Acolo mămai mul

te zile în şir pe nob
ili, lisând ca
„trupurile celor morţi
să fio mâncate de câi
ni (87). Apoi se
alesese consul a 7-a oar
ă și dedese republica
pe mâna partizanilor săi, Nob
ilii îngroziţi ch
em
as
er
ă
pe Sulla, care se
Brăbise a se întoar
şi
ce,
Când

sosi în Italia Sulla
cu soldaţii săi devota
nu mai trăi. Dar par
ți, Marius
tizanii săi, «marianii»,
Sulla îi bătu de mai
i se împotriviră.
multe

ori. Atunci | Samniţii
culară, făcâna o ult
se răsimă sforţare spre'a
nimici cetatea ce
răpise libertatatea.
le
Dar du

pă'o luptă învierşuna
Porţile Romei, Sulla
tă, chiar la
triumfă, EL intră ap
oi
cu armata în
„cetate şi întocmi listel
e de proscripțiuni. Pe
acestea se treceau' toţi acei, cari
trebuiau să fie omoriţ
i. 'Toţi adversarii
„Săi fură «proscrişi».
Fiecare aveă, voie săi ucidă. Orice le- |
- Bătură de sânge
şi de prietenie fu
desfăcută. Se ucid
amicii între ei, fraţii
eau
pe îraţi, fiii pe păr
inţi. Pieriră atunci
:
mulţi oameni nevino

vaţi, numai ca să li se
„către partizanii lui Sull
iă averile de
a. Şase luni au ţinut
pro
scripţiunile
și ele s'au întins asupra
Italiei întregi (82). A fost
Vărat războiu civil,
un adeo
După

aceea răzbunătorul
nobililor îşi dete “di
timp nemărginit. El mod
ctatura pe
ifică legile, pentru.
ca să redea se-

|

ptul de judecată, pe
care îl redete senatu
lui ; şi opri pe
ocupă

magistrat

uri înalte, Apoi
Pământ, veteranilor.
săi în Italia, întemeind
-astfel mai

împărţi

multe

|

-
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colonii şi-şi făcu, din robii liberaţi ai celor proscrişi, o gardă

a
personală pentru apărare. :
"După câtvă timp, crezând că a restabilit ordinea şi drep-

„turile legale, Sulla abdică din dictatură șşi se retrase la moşia
sa de lângă Cumae, unde peste un-an' muri (78). Corpul său
fu îmmormântat la Roma cu pompă strălucită, iar pe mormânt
Sa pus epitaful alcătuit de el însuşi: «Nimeni n'a făcut mai
mult bine amicilor și mai mult rău înimicilor»,

AV
Pompeius
1. Pompeius.

— După Sulla, republica romană rămase în

puterea lui Pompeius.

şi fost

partizan

devotat

al

şi Cicero |

Acesta eră din clasa cavalerilor, „bogat -

lui

Sulla, pe a cărui

soră o luase

în

| căsătorie. Încă de
tânăr el se amestâcase în tulburările civile șiluptase, cu o armată
! strânsă,

pe

pro-

pria lui socoteală,
„ Împotriva, «marianilor», Fusese

trimis apoi să li„“"Diştească câtevă
provincii şi la în-

toarcere Sulla îl
Supranumise

cel

nare.

Ca general,
Pompeius a fost

2nai mult norocos,

Pompeius

|

934
decât pricepat;. iar. ca, om:poliţie, : a: fos mai: mal, iubitor de
mărire deşartă, decât: bărbat cu vederi : hotărâte şi lămurite.
-Mai mult însă el a Iuerat; pentru senat, „care. dela. Sulle e
aproape. fără de, viţii, ecu. suflet. buni şi cu o dorinţă de anu
abuză mai niciodată de puterea sa.
m
"2. Războaiele .lui Pompeius. — Partizanii lui Marius se
„adăpostiseră în. Spania, : unde se puseseră sub. conducerea lui

Sertorius.

Acolo ei ridicaseră pe Spanioli şi pe Galii, Nar-

bonezi contra Romei. Cei mai buni generali romani fuse=
seră bătuţi, până când fu trimes Pompeius. Acesta izbuti să.
“ înfrângă
pe răsculați, mai ales că Sertorius fusese asasinat ,
do un cfiţer al. său (71).
“Pe când Pompeius lapța pentru.
liniştirea Spaniei, Roma fusese ame-

ninţată de marea răscoală a sclavilor.
Aceștia, nemulţumiţi de soarta lor, se

„“'revoltaseră. Ei puseseră în capul lor:
pe îndrăzneţul Spartacus, de origină.
tracă, robust; şi cu un curaj extraor-.

“dinar. Armatele trimise împotriva lor

fuseseră

învinse, Încurajaţi, -răscu-.

lăţii începuseră

Italia. Senatul

să pustiască cumplit

înspăimântat

trimise

în contra lor pe "Crassus, un mare
| îmbogăţit de pe vremea proscripțiunilor, care îi zdrobi în sudul Italiei. .

Spartacus însuși fu ucis, după o împotrivire cu adevărat vitejască. Câtevă mii de răsculați vrură să fugă
peste Alpi; dar Pompeius,. care se

„Din sclavii Ini Spartacus:
_

întorecă tocmai atunci din Spania,
îi stărâmă, definitiv.

Prin victoriile. câştigate până aci,. Pompeius ajunse foarte

popular,
Sulla.

mai ales că
De

aceea

destiinţă şi,legile aristocratice ale lui

el fu însărcinat să termine

alto două

răz-.
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NE

i

boaie începute, anume :războiul cu -pirajii şi războiul “cu
Milhridates. -

a

a

ee

Pentru cel dintâiu războiu, se deteră lui Pompeius puteri dic-

tatoriale și în 3 luni el curăţi marea de hoţii,ce o neliniştiau.

Cât priveşte războiulcu Mithridates, Pompeius
cât să tragă toate foloasele

din învingerea

n'avi de

acestui. bătrân |

duşman al Romanilor de către proconsului'
Asiei. În adevăr,
Mithridates ne mai având o armată “însemnată, fu învins

* deplin. EI fugi în, munţii Caucas şi făcii planul să meargă
pe la Dunăre asupra Italiei. În curând însă fu părăsit de
toţi, chiar de fiul său şi atunci puse. pe un sclav. să-l ucidă.
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Pompeius luă Siriaşi organiză în provincii romane sau în

state tributare toate ţările din Asia apuseană (63).
|
"La întoarcere el sărbători un triumf strălucit şi îu socotit

„ca un al doilea Alezrandru,

î.

-

|

|

3.. Cicero şi conjuraţia lui Catilina. — În lipsa lui Pom-

peius

se

urziseîn Roma

o conjurație . (înţelegere

ascunsă)

contra republicii. Catilina, un nobil inteligent, dar ruinat,
stricat şi, criminal— socotind republica «un corp fără cap
şi.
„voind.a fi el acel cap» — se învoise cu o ceată de tovarăşi
de'

„acelaş. soiu să puie mâna pe Roma. Planul lui eră:să deă
-. foc cetăţii, să ucidă pe consulul, de rând atunci,
să măce-

lărească pe toţi oamenii de bine şi bogaţi, luîndu-le apoi
averile şi în fine să se facă el dictator. Ba încă intrase
în

legătură cu

Gallii, pentru

Consulul de

ca şi aceştia să

atunci, care a scăpat

mejdie, a fost Cicero.

vie asupra: Romei.

Roma de această pri-

a

„Cicero eră născut în Arpinum din părinţi cavaleri. El se
distînsese din vreme prin talentul său oratoric. Mai ales dis-.

cursurile rostite contra lui Verres, guvernatorul Siciliei, renumit, prin hoţiile - sale, îl făcuseră cunoscut. Cicero este!

într'adevăr cel mai mare orător ro-

man şi se poate asemui cu Demos-

thenes. Eră un bărbat de o lealitate,
“| de o onestitate şi de un patriotism,
cum nu erau mulţi pe acele vremuri. -

Eră apoi inteligent şi cult, fiind unul
şi din cei mai mari scriitori latini,

Cicero. descoperi întreaga conspi-

AN
..

raţie (conjurație)
„Giearo vorbină

po
- prinse mai
„la

şi o dete pe - faţă

în senat şi în comiţii, rostind4 dis- |

cursuri mari contra lui Catilina, Apoi

mulţi. capi și îi spânzură. Catilina fugi în Etruria

trupele ce adunase

acolo. Dar consulul trimise armată

îm-

potrivă-i şi în lupta?ce 'se dete fu omorit cu mai
toţi to-,

Varăşiiui (62)

.
Di
" Cicero fu Supranum
ca recunoşt
iţ,
iinţă părintele patriei.

XII,
Caesar

şi întâiul triumvirat

1. Caesar. — Pe când Ponipeius îşi
î câștigă glorie în , Asia,

începuse să se ridice

la Roma ' Caius Iulius

Caesar, unul

din cei mai mari oameni ai lumii: foarte mare general, om
politic genial şi prea distins orator şi scriitor,
'
Se trăgeă din ilustra familie patriciană a Iuliilor, ce se
credeă coborâtoare din fiul lui AEneas

(din „ulus). Eră însă

legat şi de partida populară, fiind nepotul soţiei lui Marius.

“ Avea o înfăţişare simpatică.
Era înnalt, mlădios şi cu ochii

„vioi. 'Posedă apoi o inteli-"
genţă uimitoare şi un miare
talent la. vorbit, . Pe lângă

toate acestea eră înzestrat cu
0 voinţă tare şi mai presus
de toate cu o nemăsurat „de

“mare ambiţie.

|

În tinereţe, Caesar eră să

fie proscris de Sulla, care
ziceă : «Întrevăd în acest băețandru mai mulţi Marii». Dar
Scăpase şi plecase în Asia,
i = n

Orient

el

se.

desăvârşi

,
&
|
|

Caius Iulius Caesar

în cultura greacă, iar! după
moartea lui Sulla se întoarse la Roma. Aci începu “să ducă o
viaţă foarte neregulată și foarte risipitoare. Prin acest mod
<popular» de trai, Caesar urmăriă să atragă inulţimea de partea
“sa Tot pentru a' se-face. pe -placul: poporului, căută el să
îm prospăteze timpurile de glorie (mărire) ale. lui Marius prin

serbări şi discursuri înlăcărate. În acest chip ajunsă capul
Partidei populare.
Ales în mai multe magistraturi mici, el țină să facă zgomot
în jurul său prin ne mai

i

pomenitele

cheltuieli ce
4

făceă —
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--pe datorie — şi prin modul umanitar cum îşi îndepliniă sar:cinile. În urmă fu trimis. propretor în Spania, unde câştigă
-„ bani şi nume și de unde se 'reîntoars
în anul
e 60, pentru a:

se avântă în cariera politică.

|

„2. Întâiul triumvirat. — La înapoierea sa: din. Spania,

“Caesar găsi 'pe. cei, doi bărbaţi mai însemnați ai republicei, -

adică pe Pompeius şi pe Crassus, foarte nemulţumiţi de starea

_de lucruri de atunci. . :
IN
Pompeius se. alesese numai
cu 'strălucitul triumf, ce i se
-. dedese, Crezând că toţi se vor plecă înaintea. lui,el îşi li-

berase soldaţii. De aceea nobilii deveniseră

îndrăzneţi: se-

|

natul nu voise să împarţă pământ la yeteranii lui, iar orân-

“ duirile luate de el în: Asia nu se întăriseră.
"Crassus

la rândul

lui

fiind cel mai bogat

eră şi el nesocotit

om

din” statul

„rol de frunte,

e

|
de nobili,. deși

roman, dorii

a

să Joace

ae

De aceste împrejurări Caesar .căută Să se folosească cu
„ dibăcie. El făcu dimpreună cu aceşti doi bărbaţi o tovărăşie
politică, secretă la început, cunoscută sub numele de întâiul

"triumvirat (alianţa a 3 bărbaţi), cu 'scop de a se ajută unul
pe. altul în toate afacerile „publice (60). Această tovărăşiei
„care se întări mai târziu prin căsătoria lui - Pompeius cu
fiica lui Caesar, se întemeia : pe gloria lui Pompeius, . pe

banii lui Crassus şi pe geniul lui Caesar.
Rezultatele

triumviratului se văzură încurând.

|
Caesar fu

ales consul cu toată împotrivirea nobililor, iar la rândul lui:

el făcu să se aprobe tot ceeace Pompeius ceruse. După accea'
triumvirii căpătară (contra datinelor) guvernământul diver-

” elor provincii. Lui Caesar i se dete Gallia (Cisalpină şi
Transalpină) ; lui Pompeius, Spania; iar lui Crassus, Siria.
. 3. Cucerirea Galliei, — Caesar îşi făcii un mare renume

militar prin! cucerirea Galliei Transalpine,

Această ţară se întindea dela, Alpi până la oceanul Atlan- -

“tie şi dela

Pirinsi

pânăla Rhin.

Eră locuită

de

Galli

Celţi (de neam arie), cari erau foarte războinici şi

sau.

cari se

Fi

ă

Dă
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divizau în mai multe triburi duşmane. Preoţii

sau druizii

“ Druizi e
aveau zare trecere la ei
potolească certurile dintre
Gallia Naârbonesă, fusese
ceri Caesar după 9 ani de

"“Mai

şi numai aceştia puteau să mai
triburi. Parte din această regiune,
supusă de Romani. Restul îl culupte învierşunate şi sângerdase.

întâiu el: băti pe 'Helveţi,” cari ”năvăliseră; în" Gallia
şi-i sili a se înapoiă în ţara lor. Apoi goni pe Germani,

cari sub Ariovist se stabiliseră în Gallia. Învingătorul trecu:

.
*

chiar Rhinul, În_ urmă merse în Britannia, ca să sperie pe .
barbari şi să-i facă a nu mai atacă GalliaCu
, toate ăcestea

Caesar nu punti fi-aşă de uşor stăpân pe cucerirea făcută.
,

240.
“Gallii se, răsculară de multe
ori. Ba încă în cele din urmă
se uniră
“ele, sub

toate

triburile

conducerea

între

lui

Ver-

cingeloriz,: un şet : popular şi

patriot. Fu cea mai grozavă'răs- coală a Galilor. După ce' distrusese totul, ca să înfometeze

pe Romani, Vercingetorix se
întătise cu 80.000 de soldaţi pe

„dealul dela Alesia." Dar Caesar

îl înconjură din toate părţile.
Gallii atunci alergară în ajuto-

rul şefului lor şi se ridicară ast"tel peste 250.000
de răsculați,

„carela rândul lor împresurară

i
ie cereri
LicaEa
.

Pe

" “Dealul dela Alesia :

da

e e apu
ia
E
-

a

ja

e

pe Caesar. Romanii însă fiind minunat fortificaţi, barbarii
fură

siliţi în cele” din urmă să fugă. Atunci Vercingetorix se pre-

„dete. EL fa dus la “Roma şi ţinut închis câţi-va ani. Apoi a

fost ucis.
A
a
a
ae
e
Gallia fu liniştită şi prefăcută în provincie romană (51).
Despre această cucerire a scris însuşi Caesar nişte
minu:

nate comentarii, adică: o istorisire amănu
nţită şi plină de tot
felul

de lămuriri 'asupra localităţilor, popoarelor
şi luptelor.

o

ITAL
SI

Ad

Tu, Asa. Aotu
rrrr.— Istoria Anti ică,

16

.

re,
aripenr

Caesar si V ercingetorix
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XVI

Războiul civil dintre Pompeius şi Caesar
i. Rivalitatea

dintre Pompeius şi Caesar.— Triumvi-

ratul nu ţini mult. Nişte tulburări

ivite în

Roma, în acest

timp, din pricina partizanilor lui Caesar, îi deteră
prima lo-

“vitură,

În adevăr, pentru a se pune capăt bandelor
armate ce de-

veniseră o adevărată groază pentru Roma, senatul atrase în

„partea sa pe Pompeius. Îl numi consul fără
coleg, cu puteri

aproape dictatorialePrin
., aceasta Pompeius dobândise o si-

tuaţie excepţională în Roma,
Triumviratul deci se clătină:

ceeace

neliniştiă

pe

Caesar.

„Pe de altă parte gloria câştigată de Caesar în Gallia eră
„prea mult trâmbiţată de amicii săi din Roma. Acest
fapt
la rândul lui nemulțumiă foarte mult pe Pompeius;
|
„ Dar lovitura definitivă o dete triumviratului moartea
lui
- Crassus.

Acesta, laco.mde mărire,

tra Parților,

pornise - cu războiu

vestiți călăreţi, ce întemeiaseră un stat

„cul vechilor Perşi.
şi ucis.
„Astfel vestita

Fusese

PE
asociaţie

atraă

însă

con-"

în lo-

în cursă de aceştia

a
ăi
(tovărăşie) politică de 3 eră des-

fiinţată. De acum înainte răceala dintre Caesar şi Pompe
ius
deveniă din ce în ce mai. are. lar după ce muri şi soţia
"lui Pompeius, fiica lui Caesar, această. răceală se prefăcu.

într'o adevărată dușmănie, care şi izbucni curând întru
n
- Tăzboiu -civil,
a
2. Războiul civil ; lupta, dela, Pharsalus, —
Pompeius şi
senatul. voiră să-0" sfârşească- în - cele din
urmă. cu Caesar. |
Astfel acesta fu îndatorat să-şi liberez
e armata și să se în
toarcă la Roma, căci terminase cucerir
ea Galliei. Altfel avea |
să

fio socotit ca inamic

a] patriei.

Dar Caesar ceri,

ca şi
Pompeius să păr ăsească puteril
e mari ce-i fuseseră date. Se-

„Patul nevoind, Caesar se hotări în cele din urmă să vie Ja =
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unea sa pesto râuleţul
Roma, dar cu armată. EL treci cu legi
ia Cisallimita provinciei sale (între Gall

“Rubico, ce

formă

eptă cu repeziciune spre
pină și Italia propriu zisă) şi se îndr
ă el şi al doilea
fusese aruncat», cum zice
ţul

«Sor
|
războiu civil începi la noroc (49).
i său, fugi
lulu
riva
cit de fapta
“Pompeius, nepregătit şi zăpă
Ma:
tot guvernul republicei în
dimpreună cu senatul şi cu
vor
şi
numai să bată din picior
cedonia, deşi so liudaso că:
ii
ntăr
r înai
. Astfel lăsând: drum libe
. o ca din pământ soldaţii
liei. Intră în
cu uşurinţă stăpânul Ita
ni Caesar, acesta ajunse
mâna p e toţi banii tezauRoma, făcii un nou senat şi puse
-

Roma,

nia contra trupelor lui Pom
rului publie. Apoi plecă în Spa ă general», şi în urmă se
e bătii «o armată făr

peius, und

„luă după adversarul
armată»,

Lupta decisivă

său,

se dete

ca să bat X şi «un
Pa

la Pharsalus

general fără

în ''Fhessalia. (48),
mare.

o armată
se să, întrunească
uti
izb
ius
mpe
ţă de .
"Po
de
„un
tă nobilimea, care ducea via
Aceasta însă fu nimicită. Toa
din
ăți
nit
s0 certă pe viitoarele dem
e
car
şi
ăr
lag
în
petreceri
pt. Acolo
P ompeius, fugi în Egi
uşi
Îns
a.
fug
că
tel
Roma, apu
care socotiă să ajungă ast
însă fu ucis din porunca regelui,

ui.
derea lui,
prietenul învingătorul
său în Egipt. Aflând de uci
Caesar urmări pe rivalul

ă crima.
Om ori pe cei ce făptuiser
de
e
pus
şi
cat
miş
rte
t în
el tu foa
Egipteni şi fu împresura
pe
tă
ări
înt
a.
în care pieri însuşi
Dar prin aceast
i “lupte grozave,

une
pe sora regelui,
pirui şi puse în tron
sar
Cae
regele Egiptului,
a contra fiului lui
Apoi reci în Asi
a.
patr
Cleo
oasa
frum
ri și-l
„pe
folosească de împrejură
Alexandria.

În urma

e.să se
Mithridates, care căutas necrezut (47). Rezultatul fulgerător
de
ţă
înfrânse cu o uşurin
n cuvintele
arătă însuşi Caesar pri
al acelei expediţiuni îl
învinsei).
4; vidi, vici (veni, văzui,
ce scrise senatului : 2612
ma şi de acolo
l se înapoiă la Ro
oru
uit
pir
a
ste
ace
de-a lor
După
ianilor». O mare armată
mpe
«po
rea
ări
urm
în
ni
por
ineze. Caesar
vechile locuri cartag
pe
ica
Afr
în
e
se adunas
i şi vrednicul
) şi mulţi nobili, între car
merse însă de o băti (46

„strănepot al lui Cato Censo»rius, Cato de Utica, se sinuciseră. Cei rămași fugiră în
a Spania. Caesar îi urmări şi
“acolo și îi zârobi la Munda,

3: cea mai sângeroasă luptă din
& acest 'războiu. “Toată lumea,
romană, eră supusă acum bi-

< ruitorului (45).
|
3. Dictatura şi uciderea.

lui Caesar. — Caesar sărbători diferitele victorii prin
triumfuri

Triuraful

lui Cacsar

și petreceri

stră-
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hcite şi fu numit dictator po viaţă. El căuta să re poarte că
blândeţe şi înţelepciune. Chemă pe refupinţi, iertă pe vrâjinasii
învinși şi lo dădt tancţiuni si demnități. Comerţul Uă niaicul
tara fură încurajate. So începură în Norma constrticții inăreic,
ca să se deă de lucru săracilor care duceau o viaţă turbte
lentă, Astfel faci un for nou pentru judecăţi și altul pentr
comiţii. So împărţi ptunânt soldaţilor, înființând colonii pre
tutindeni şi so îmbunătăţi soarta provinciilor, Se schimbă
chiar calendarul, făcându-se asi cum este astăzi și de aceea
zis «calendarul iulian».
„ Apoi dictatorul întroduse modificări în forma do putern.

Dregătoriilo republicei fură păstrate, dar prămădite toate în
mâna lui, Prefăcu şi senatul, sporind numărul membrilor săi,
introducând în el provinciali şi reducândusi rolul la un simplu

sfat, Asttel preschimbă do fapt republica în inonarhic, ei fiind

totul în stat, cu titlul de imperator (comandant) şi având dreptul de a-şi numi! succesor (urmaş). Poruncilo lui aveau puterea
de lege. Purta chiar o haină excepţională de purpură, se încu-

nună cu coroană de aur şi prezidă senatul do po un tron (scaun
înalt) de aur. Luna în care so născuso el luă numele stu (lu-

lie). 1 se dete dreptul de a bate monezi cu chipul lui şi in
Sfârşiti se ridicară statui, la caro lumea se închină. Se ziccă

- Chiar, că aveă să ia şi titlul de rege, mai ales că plânuise o însemnată expediţie contra Dacilor, cari sub regele lor Bocrcbista

alcătuiau un mare stat în țările dela Carpaţi şi Dunărea de Jos.

Republicanii însă nu puteau fi mulţumiţi
de această atotputernicie.

De azeca cei fă-

Cură un complot, ca să ucidă pe «tiran».

rintre conjuraţi se găsiau chiar amici de

ai acestaia, în cap având pe. Casius şi
Brutus, unul din. urmaşii întemeietorului
Tepublicei, La 15 Martie 44, complotiştii
_ “1 puseră în lucrare planul: Caesar fu asaSinat în senatşi căzu străpuns de
pumnalele lor inaintea statuei lui Pompeius
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VI
* Octavianusşi al doilea triumvirat...
„1. Antonius şi Octavianus. — După uciderea lui Caesar

«conspiratorii nu ştiură să se folosească de împrejurări. Cel
ce apucă puterea fu un partizan al dictatorului, consulul
Marcus Antonius.
e
|

Marcus Antonius

" Acesta

er cunoscui ea soldat. foarte
viteaz, şi voinic. Eră *
însă viţios.El puse mâna
pe hârtiile dictatorului, apoi în ;
truni senatul şi-l făeti să
|
recunoască toate hotăririle lui :

“Caesar. | Iar cu prilejul îmmormântării acestuia,
Antonius rosti
"an înflăcărat discurs de laudă, citind
şi testamentul prin care
"Caesar 'lăsă.. bani şi daruri poporului.
Mulțimea, aţâţată contra
„conspiratorilor, dete foc caselor
acestora și îi sili să fugă din
Roma. : Antonius rămase astfel
atotputernic. El se înconjură
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„2+În curâînsă
ndsosi la Roma tânărul Caius Octavianus, nepot
|

i

„-a lui Caesar,: pe care
"acesta îl adoptase “ca

moştenitor; Octavianus

eră 'de 19 ani şi fusese

"la învățături în Grecia. |
EI aveă o natură bol-'
năvicioasă şi sfiicioasă.

Eră

lipsit de curajși

abiă putea vorbi.
. În
“schimb. posedă o mare
„voinţă, dibăcie şi ambiţiune, ca şi unchiul său.
“El nu puteă fi bine
cu Antonius, mai ales

că acesta

refuză să-i

_deă averea şi hârtiile
tatălui său adoptiv. În

„schimb se apropie de

ia

—

ii Octavianus

o

RE

”

senat, arătându-se zme- .

rit şi mai ales -de Ci-

.cero,

pe care-l numiă.

«părintele» său. Din această cauză marele
orator începi în
„senat 0 adevărată campanie (luptă)
contra lui Antonius, ros-

i tind împotriva noului «tiran» asprele
discursuri, zise

Pilipice,
- Căci se asemănau cu ale lui Demosthenes
contra lui Filip Il.
__ Între acestea Antonius se dusese în provi
ncia sa Gallia
Cisalpină, ca să înfrângă pe republicanii de
frunte, ce se refugiaseră acolo..: Senatul.. socoti. momentul
potrivit. pentru a.
scăpă doel. Aşi, după stăruinţele lui Cicero, îl declară duşman al republicei şi trimise împotriva lui pe Octavianus
. Antonius Îu
învins şi fugi. Republica
însă
nu folosi nimic, căci
. senatul voind să scape şi de Octav
ianus, tânărul timid (sfiicios)
dete pe faţă toată energia şi
ambiţiunea lui.EL -porni cu
armata spre Roma, intr
ă astfel ea în cetate şi
se făcu consul
la vârsta
de 20 ani,
Da
7

-

,

|
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7

a fi mai tare,. Octavianus:
_2. Al doilea triumvirat. — Spre
el atrase la dânşul.
Totdeodată
Antonius.
cu
împace
se
să
căută

i

şi pe Lepidus, fost locotenent al lui Caesar.

Toţi aceşti trei făcură astfel, al doilea trium-

.

„virat (43). Apoi întoemiră şi ei liste de proserip- " ţiuni, punând fiecare pe ele pe duşmanii lui.
Şi ca să se mulţumească unul pe altul, își jertfiră chiar rudele şi amicii lor. Astfel Antonius.”
Priumvării:
„primi să fie meis unchiul său, Lepidus sacrifică pe fratele său, iar Octavianus dete răz-.
bunării lui Antonius pe Cicero. Capul. marelui orator în atâr-: .
nat în for, iar soţia lui Antonius
„drept pedeapsă pentru Filipice.

îi înţepă limba cu.un. ac:
ma
i

După toate acestea, Octavianus şi Antonitis plecără în Ma--

„.cedonia, unde omorâtorii lui Caesar strânseseră mari forţe...

„Ei deteră 2 bătălii la Philippi (42), în care republicanii fură.
învinşi, Cassius

şi Brutus, «ultimii: romani», se: sinuciseră..

Triumvirii împărţiră

roman. Antonius.-

apoi între ei statul

laă Orientul, adică provinciile spre răsărit de Marea Adria-

_tică ; Octavianus se mulţumi cu Occidentul, anume cu Italia şi.
_cu celelalte provincii, din apusul Adriaticei ; iar Lepidus căpătă. .
Africa, În curând

acestuia din urmă

" vincia, spre a-şi completă partea
decât mare

pontefice.

În schimb

Octavianus

îi luă

sa. apuseană şi nu-l

însă cu Antonius

pIo-., ;

lăsă.

căută să

virtoasa. |
se lege mai mult şi îi dete în căsătorie pe Octavia,
-

“sa soră.

,

|

şi Antonius: lupta.
3. Războiul civil dintre Octavianus
când Octavianus.
Pe
dela Actium, sfârşitul republicei. —
pentru.
se trudiă, să aducă un timp de linişte şi de înflorire
ruşinoasăviaţă
o
Orient
în
duceă
Roma şi, Italia, Antonius
şi ridicolă (de râs). Uitând de

demnitatea şi de interesele:

reginei Egipstatului roman, el căzuse cu totul în mrejele
decât de a îi.
nimic,
de
“tului, Cleopatra. Nu se mai îngrijiă
chiar pe soţia sa. În cele
"pe placul acestei ambiţioase. Gonise
să deă fiilor Cleopatrei mai multe ţinu-

din urmă începuse
turi prin Asia, ca din propria să MOŞIE.

2.0

Acest fapt produse o adevărată revoltă la Roniaşi Octa-

vianus făci să se declare războiu Cleopatrei, ca: cutropitoare
a pământurilor romane. Antonius însă sări să o apere şi
astfel războiul civil între e! şi. Octavianus izbucni,
Deşi

*

Antonius aveă

armată

do uscat. considerabilă,

Cleo-

patra voi totuşi să dea lupta pe apă. La Actium, pe coasta
apusană

a Greciei,

avu loc ciocnirea. Mai

înainte însă

de a

se hotărî bătălia, Cleopatra fugi cu flota sa în Egipt, ca să
pară că nu se mai amestecă în lupta dintre cei doi rivali. Se
gândiă a se pune bine astfel cu cel:ce va birui. Dar Anto-

nius părăsi şi el trupele şi se luă după regină. Atunci Qe-

„ avianus atrase la sine armata duşmanului său şi după aceea
căută a urmări pe fugari.
„

La sosirea

învingătorului

în Egipt, Antonius se străpunse.

Jar Cleopatra, după ce încercase zadarnic să atragă pe Octa„vianus, se lăsă a fi mușcată de o viperă numai ca să nu cadă
prinsă. Egiptul fu prefăcut în provincie romană.
De acum înainte lumea romană aveă un singur stăpân.

!

"Republica eră sfârşită (31).
IA

* Imperiul lui Augustus
1. Înfiinţarea imperiului.
“Caesar, transformând republica

Otavianus

îndeplini opera lui

în monarhie (stipânirea unui

- “Singur om). De altfel toată lumea romană eră obosită de
atâtea zbuciumări lăuntrice şi aşteptă unsingur cârmuitor,
care să aducă pace şi ordine.
Octavianus se feri însă de a-și arătă dorinţa de stăpânitor

prea po faţă. Nu schimbă
simţite. Vechile
numele,

forma guvernului

magistraturi

iar el nu ocupă

republicane

alte demnități

decât

pe ne-

fură păstrate cu

decât pe

cele obiş-

nute. Avi griji însă: să ia cât mai multe şi pe cele mai împortante, Aşi fu: pr incipe, adică preşedinte al senatului şi al

comiţiilor ; tribun, adică reprezentant sacru al poporului
; şi

el
7

imperator, adică general comandant al 'armatelor. : Își mai
zicea şi Caesar, după numele unchiului său. N'a luat nici-un

alb titlu şi mai ales respingeă pe acel de rege. Poporul însă.

|

îi mai. dedese și numele

de

a

Augustus (sfinţitul), nume dat

zeilor. Sub această denumire'e *
cunoscut el mai mult în istorie.
Tot în onoarea lui se dete

acest nume şi unei luni a anu-

i

lui (August).
Imperiul (stăpânirea cimpe- &

|

ratorului» adică a împăratului) ?
se înființă astfel, fără ca repu-

blica să simtă.
2. Întinderea: imperiului :
provinciile; administraţia şi
romanizarea lui. — Sub.Au-

Augustus

Sustus imperiul roman aveă ca
limită: la vest, oceanul Atlantic; la nord, Marea
Rhinul,

,
Mânecei,

Dunărea şi Marea Neagră ; la est, Eufratul şi de--

şertul arabic; iar la sud, pustiurile Atricei şi munţii Atlas.
Se întindea astfel în trei continente, de jur împrejurul Italiei şi al Mărei Mediterane şi cuprindeă mai multe provincii.

Provinciile fură împărţite:în provincii senatoriale şi pro-

vincii imperiale. Cele senatoriale erau
periului, mai bune şi liniştite. Ele se

cele din lăuntrul im
administrau de pro-

consuli, cari erau numiţi de. senat, dar cari nu aveau nici-..
un rol militar. Cele imperiale erau acelea dela, marginile.

imperiului, nepotolite încă bine şi având nevoie de trupe.
Acestea se cârmuiau de proprelori, delegaţi ai lui Augustus,

cari aveau şi comanda militară. Toţi guvernatorii fură plătiţi.
şi peste toate provinciile eră controlul împăratului. Publi-.
„Canii (arendatorii dărilor) fură înlocuiţi cu anume perceptori
zişi procuratori.: În acest chip jafurile și tiraniile de mai"
înainte, incetară. De. altfel provinciile căpătaserăşi dreptul de.

a aveă, «adunări provinciale», care să arate păsurile lor.

=

s

.

.

Augustus

a mai

înte-

meiat colonii,
a făcut dru-

muri,.

ape-

ducte şi ca-:
nale şi a înfiinţat corpu-

ri de pază în
Roma şi în
provincii. Între acestea au
E CAR

ILOR

REID SC SIRE ae

Garda

„a

îost . preto„.rienii, cari

IRT

Pretorienilor

|
Bine înţeles. că el a avut

stabilito

prin

erau

: garda

" împăratului.
mare grije de armată, pe care

provinciile sale

în castre

stative

(sta-

bile), având sarcina de a apără şi graniţele. Fiecare soldat
primiă.o soldă anuală şi după 20 ani se liberă (ca veteran) şi :

Castru

atativ

.

?
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„primiă ca răsplată bani sau pământ şi drept de cetăţenie, dacă

pa

Dl

_

“Turn de apărare pe graniţa imperiului

avusese. Cu un cuvânt a făcut armata permanentă. Tot-

deodată a întărit şi flota, .

Ea

. nfăptuirea imperiului şi înţeleapta lui administraţie a con-

tribuit la romani-

x

i

Zarea tuturor neamaurilor cucerite,

imbă Și viaţa
Romanilor se răs-.
Pândiră peste tot; ..
1Ar teluritele po-

Dare, contopin- -

Surse într'un sinSoestat,

alcătuiră

Un Singur popor
şi O singură civi.

(2/47
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Din flota militară a imperiului!

izaţie, civilizaţia romană. .

.

|

„954
3. Războaiele lui
manii, Varus. — Deşi
vălitorii dela margini,
. Dunăre,
Şi acest popor eră
«
faţa bălae, ca şi părul

Augustus: primele lupte. cu Ger-.
paşnic Augustus a avut războaie cu nămai ales” cu Germanii dela Rhin şi
de neam aric. Aveau ochii albaștri şi
lăsat în plete lungi. Erau înnalţi şi pu-.

ternici. Îmbrăcămintea lor eră din ţesături simple şi din piei
- de animale, ceeace îi făceă înfricoşetori la vedere. Nu erau
nomazi, căci lucrau pământul şi aveau sate întinse, deoarece.
fiecare familie îşi avea ogorul ei pe lângă casă. Totuşi diteritele lor triburi se mutau din loc în loc, după cum găsiau

pământ mai bun de lucru or 'de păşune. O deprindere, obişnuită a; lor, eră mânuirea armelor, de care nu se lăsau toată
viaţa. Aveau: diferiţi

șefi,

care de care mai

războinici şi îm-

preună cu ei se ţineau într'una de isprăvi vitejeşti.
Împotriva acestor Germani, cari jefuiau neincetat Gallia,

Expediţie romană

„Augustus

contra Germanilor

porni mai” miilte expediţii peste Rhin şi supuse mai

4
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mult seminţii de
zaţia romană

“

ale lor.. Dar nevoind să

şi nemulţumiţi de guvernatorii

primească civiliimpuşi,
ele se

răsculară sub şeful lor Arminius, fost ofiţer în armata ro-

|
)

o luptă între Romani

și Germani

mană. Guvernatorul roman Varus, om . tară pricepere, porni
împotrivă-i cu 3 legiuni, pe 0 vreme rea şi prin mlăştini,

- până în Pădurea

Teutoburgică

(9 d. Chr.), pe lângă fluviul

Weser. Acolo, legiunile lui obosite şi demoralizate, fură măcelărite în întregime. Stăpânirea romană din Germania a fost
isgonită pentru totdeauna. Acest dezastru a mâhnit foarte mult
po Augustus. Se povesteşte, că adeseori în tristeţea şi fră- mântarea sa, nu dormiă nopţi întregi şi strigă : «Varus,

„__

dă-mi legiunile», Barbarii fură însă

Varus N

împiedicaţi de a trece.

Rhinul de către Tiberius, fiul împărătesei Livia (a treia
soţie a lui Augustus) şi moştenitor al împăratului.
Îmbătrânit şi mâhnit de mai multe nenorociri familiare,
„ Augustus muri în anul 14 d. Chr. 1 se făcii o îmmormântare
strălucită

şi fu trecut de senat

A domnit 44 ani,

în numărul

zeilor.

silindu-se a face pe toţi să

creadă, că

el nu ţine la putere ori la mărire. Această făţărnicie el a ex- primat'o pe patul de moarte prin cuvintele: «am jucat bine
comedia», :
,

AXĂ

ă

Cultura, romanăîn timpul lui Augustus _ 1. Secolul lui Augustus ; viaţa romană de atunci. — Tim-“
„pul lui Augustus este însemnat, ca şi al lui Pericles la Greci,.
prin dezvoltarea mare a eulturii în toate
privinţele. Augustus ajutat şi de alţi romani, ca Agrippa, cumnatul său şi MaeCenas, „amicul său, a căutat, ca, odată cu

.

pacea romană, să aducă şi o îndreptare su- .

flotească poporului. De aceea a încurajat '
munca mulţiraci, a atras şi răsplătit bineşte pe artişti şi literați, ale căror opere slujiau
la cultivarea
Nnecenas

marelui public
şi a răspândit

" învăţăturile în tineret.

-

“Din această pricină, partea cea.
mai strălucită a culturei romane
din acea vreme, ca: şi cea ime=

Monedă dela Augustus

diat înainte și după Octavianus, poartă numele de secolul lui
Augustus,

”

mr:

CENIZALĂ URIERSITAaă
BUCUREŞTI

4

.

Societatea

„sub

romanăia o mare schimbare,

urmaşii lui Augustus.

care”

În locul vieţii

s5 Ya

politice

”

întări

de altă

"dată, se iveşte viaţa de societate, Acum lumea bogată
îşi trece

timpul: făcând vizite în litiere luxoase şi însoţite de sclavi
"numeroşi, dând ospeţe bogate şi organizând petreceri stră-
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lucite cu muzici

Ospăţ

roman

şi danţuri. Se deschid

şi «saloane» pentru

„ întâlniri literare sau artistice. Se întinde apoi
gustul călătoiilo

r de plăcere la băi de mare sau la ţară.

O

N

“Chiar poporul de jos gustă desfătările unei astfel
de vieţi,:
potrivit mijloacelor lui. Astfel cercâtează «popinele»
(cârciu-

:

mile-birturi), care pe lângă băutură şi mâncare le oferă
şi cân-

|

tece orientale, dănţuitoare ori

acrobaţi. Se plimbă prin gră-

dinile, puse la îndemână de împărat şi de particulari,
ce sunt
aşezate pe ambele maluri ale Tibrului şi pe
la poalele colinelor.

lar:în timp de ploaie şi arşiţe fac acelaş lucru pe sub galeriile ce înconjur aceste grădini. ”
.

În genere tot traiul zilnic se lustrueşte şi-şi pierde apu-"
.
-

căturile aspre de mai . - a.
înainte.
Tu, Avn, AauLerrr.
— Istoria Antică,

%
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ă | ei

Interiorul

unei «popine»

romane:

tati

ţHi 0

Exteriorul unei «popine» romane *

mm
-

959
.

„- Tot în acest timp s'a născut Isus Christ os, ale cărui
în„vățături vor preface şi mai. mult; viața Romanilor.
|
2. Arta romană : construcţiunile monumentale. — Capi-

tala se tînfrumuseţă cu strade largi şi pavate, iar forul se
,
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înzestră cu o mulţime de monumente."
Augustus zicea
.
”
.
.
găsit
Roma

de cărămidă şi o las de marmură»
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Acelaş .lucru se petreci şi prin .oraşele şi porturile din
Italia, ba chiarşi prin acele. din provincii, până la graniţele
cele 'mai îndepărtate.

|
Port roman

Ruinele

.

„

unui

Oraș

,
Vederea unui oraș din Italia,

provincial

-
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Arta, ce înfloreşte mai i mult îîn acest timp, este arhitectura.

- Ea însă are un caracter de utilitate publică pentru satisfacerea,
_trebuinţelor mulţimei. De aceea artiştii nu se prea trudese
a

născoci ceva

ales, ci mai

mult

a; deprinde

meşteşugul

de

a lucră repede, trainic şi cu folosinţă. Astfel că ei sunt mai
„mult oameni de profesie, meseriaşi excelenți în a reproduce
un

model

fixat şi antreprenori,

decât

artişti

creatori.

Au

imitat pe. Greci, dela cari au "împrumutat colonadceie. (şiruri
de coloane) şi împodobirea cu statui şi decoraţinni colorate,
Au luat însă şi dela Etruşti Bolta, pe care au întrebuinţat-o |
în toate. construcţiile lor. Au creiat astfel o arhitectură Inonumentală şi de proporţii enorme.
_».
Erau și edificii particulare măreţe, mai ales ale bogătaşilor Ă
din jarul împăratului (dintre cari cei mai mulţi erau liberţi),

împodobite. pe dinlăuntru cu zugrăveli frumoase, mozaicuri

deosebite, statui de valoare, mobile şi obiecte
precum şi vile strălucite la ţară ori la mare.

Exteriorul unei case romane

scumpe ; ;

în Ul

Interiorul unei case romane

(partea din fund)

|,

-!
Mozaic

RIvoAțIJaz
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Statui

romane

pentru

impodobirea

edificiilor

Mobile

și alte obiecte romane

268

Statuete și vase romane

de bronz
.

269

Mai grandioase fură îns: 4: thermele (băi), unde lumea merge ă
să se îmbăieze, să se întâlnease ă, să î acă lectur ă , ori să asculte
conifer IN ţe şi cântă ri; bas ? lici le, palate de Jus tiţie, templele, cum
tu IPantheonul lui 1 + Augustus, destinat tuturor zeilor din im

nb

SU

*

romane

0

Is

ceea
ze sala
ata
Tati
Z

Therme

si
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orul Pantheonului!i

. Exteriorul Pantheonului

i.

|

9
Ai

periu; morminte,

apeducte,

,

arcuri de triumf,

portice (ga-

oc

x

Teatru

-/

cum

fu teatrul lui Marcellus, zidit de Augustus, amfite
atre:

Amfiteatru

şi circuri (nişte amfiteatre mai ovale, nu rotund
e). În
teatre se reprezentau diferite piese, mai ales comedi
i şi pan-

„_Scenă, dintr'o comedie

273

tomime, În circuri erau alergări de cai şi care, Iar
în amfiteatre
N

Curse (alergări) de cai

II
DEA

A

Zi

e pi pe AO SERA.
L:

ag [i

e

Curse de care

Tu. AvR. Aguukzri— Istoria
Antică,

7
ze
II
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Gladiatori luptând

se dedeau : lupte de gladiatori
(oameni condamnaţi la moarte,
“sclavi sau prizonieri) fie între
|
„ei, fie cu fiare sălbatice ; lupte '. |."

-_ navale; sau vânători de animale.

„Cel
din

mai

acest

de
timp

seamă arhitect. .
fu

Vitruvius..

„8 Literatura latină şi
|
ae
fruntaşi ei, — Şi literatura Ja-— Se 7
-. tină îu o" imitaţig după cea
__

greacă. Dar în secolul acesta îă
din ce în ce o dezvoltare deosebită, deşi produsele literare

greceşti sunt încă mult gustate. .

IE

Gladiator căzut

*

=
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În timpul luptelor republicane din ultirăii timpi, seriitorii *
şi: istorici. Așă du: Cicero,
creatorul prozei clasice latineşti; Sallustius şi Caesar, istorici.
"romani sunt mai mult oratori

„Poeți au fost puţini. E de amintit doar Iaicreţius.
Pe vremea lui

Augustus,

literatura. latină. e. mai

mult

„poetică. Însuşi împăratul făcea versuri. Totdeodată- ea este
acumşi

foarte răspândită, prin copierea

- Şcolari copiind |

de

către

şcolari,
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a Jucrărilor, îîn mii de exemplare. Poeţii fruntaşi fură : _Vergi- .
lius,

care

lăudă

viaţa

dela

ţară, şi cântă trecutul ro-!
man, ca, şi: Homerus ; Hora-

„ius, care mai mult preamări
“pe Augustus pentru sfârşi"rea sângeroaselor războaie
civile; şi Ovidius, care fu în

deosebi vestit prin poeziile
"Vergilius

: “lui jalnice (elegii), scrise la

Tomis,

unde

- Horatius

fusese exilat.

|

Există şi un istorie mare, Titus Livius, care a scris în

atrăgător istoria Romanilor,

chip:

-

„După Augustus literatura latină, continuă a fi înfloritoare.
Scriitorii

de acum

sunt

mai

mult

filozofi, istoriei,

şi poeţi satirici (batjocuritori). Totuşi lucrările

învăţaţi

lor nu' sunt

toate la înălţimea celor clasice de sub Augustus.
SAI

+

Împărații din familia lui Augustus

1. Tiberius. — După

moartea

lui. Augustus,

imperiul a

fost guvernat pe rând de 4 «im peratori» (împărați) din neamul lui. Toţi au fost sau cruzi sau nebuni. Cel dintâiu fu
Tiberius,
.

„Tiberius eră aproape bătrân, când:
ajunse împărat. Se distirisese în răz-

iboaiele cu Germanii şi se bucură de un

renume frumos. El împrumută. la început linia de purtare a tatălui său adop- .:
„tiv: duceă.o viaţă severă şi economisiă .
averile

moştenite.

Aceasta

o

făceă, mai --

mult pentru a nu da prilej la nemulţumiri

“Tiberius

|

şi

pentru

a

nu

ridică

astfel pe,

Germanicus, ginerile lui Agrippa, adică-

sotul nepoaței lui Augustus.

I

:
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- Temperamentul său

adevărat

însă se dete

pe faţă după.

“moartea, lui Germanicus. Acest tânăr, plin de talente şi foarte
iubit de soldaţi, luptase

_zastrul lui Varus
şi îl trimisese

contra

Germanilor

şi răzbunase
de-

(16). 'Tiberius, gelos, îl chemase

contra

Parţilor,

unde

fu

dela Rhin.

otrăvit, zice-se, -din

ordinul ascuns al împăratului.
"De atunci înainte Tiberius, împins de vicleana şi criminala sa mamă, întronă o adevărată groază în Roma. Astfel
sub

cuvânt

că el reprezintă

ca tribun

făcu legea .de maiestate, prin care

toţi adversarii

maiestatea poporului,

se pedepsiau cu moarte

împăratului. Această lege

dădu naştere la o

- mulţime de denunțători (delatori), cari pârau pe toţi oamenii

cinstiţi şi bogaţi, ca să ia ei parte din averea celor ucişi,
Unealta cea mai josnică a acestei terori fu prefectul (comandantul) gardei pretorienilor, Seianus. Aceșta făcuse planul să răs-

toarne pe “Tiberius. De aceea îl îndemnă să ucidă pe toate ru-

dele lui, strecurându-i în suflei. teama detronării.În cele din
urmă planurile lui Seianus fură înţelese şi Tiberius puse de-l
sugrumă. Cadavrul lui îu sfâşiat de mulţime. Cu toate acestea

N

omorurile nu încetară decât odată cu

moartea lui Tibe- |.
rius, gâtuit de_oamenii săi de casă,
în palatul din insu- - .
la Capreae (lân- .
gă Neapolis), unde

se retrăseseşi de
unde porunciă cri-.
mele (37 d. Chr).
În timpul lui Ti

berius a fost răstignit Isus Christos.
- 2. Nero.— După
Tiberius: urmă 4
ani nebunul Calli-

gula, îiul lui Ger-

|

IE

„ Caligula
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'manicus, iar după acesta bătrânul! şi nevolnicul lui unchiu
.

“Claudius, fratele lui Germanicus. 'Sub ei uciderile
şi desfră-

nările fură nesfârşite, până cela rându-le fură şi ei omorâţ
i, Însă tipul împăraţilor desmetici din acest timp îu tânăru
l.

«Vero, fiul sorei lui Calligula (a doua soţis a lui, Claudius).

Nero

YilAcesta fu un monstru, deşi

la început dădea.
anţe afi |
el mai bun din urmaşii lui Augustus. El otrăvi sper
pe fiul lui

Claudius, fratele său

vitreg,-ca să nu-i ia locul;

soţia şi pe mama sa, care uneltise pentru

omori pe

a-l face împărat

ŞI care voise a guvernă de fapt imperiul ; pe filozofu
l
* Heca, care-l învățase, îl sili să se sinucidă, tăindu-şi vine
le
baie; şi făcu tot aşă cu cei mai de valo
are cetăţeni şi
nerali romani. Pe lângă. aceasta, umbl
ă noaptea, pe strade

Seîn
gecu

Seneca

teatru,
tinerii deciizuţi făcând scandaluri, jucă în circ, cântă în

Pa
Ra
făceă cheltuieli şi orgii nebuneşti.
Cea mai mare ispravă a lui Nero îu însă arderea Romei.

Ca să vadă .cum a ars “Troia; nebunul:de împărat puse
*
de se dete foc cetăţei, iar el admiră priveliștea şi cântă poezia.

sa, «Arderea

Când poporul

Troiei».

pricină, Nero dete vina pe adepţii lui

se revoltă

din această.

Christos (creştini) şi -

începu să-i persecute (prigonească) cumplit. Fu cea dintâiu

e, ca
Dersecuţie creștină. Astfel: îi îmbrăcă în piei de animal
grăprin
pomi
de
legă
îi
Sau
iă;
să-i sfâşie câinii; îi răstign

le da noaptea foc.
: dinile palatului: şi, .ungându-i-cu păcură,
“făcând din ei «făclii vii». În urmă începu cheltuieli extraor=

dinare, stoarse cu mari

a reconstrui Roma

chinuri de pe contribuabili, pentru

după un plan nou. De uceea și părăsi

locuinţa modestă a lui Augustus

un palat luxos şi imens.

şi-şi clădi «Casa de aur»,

-
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În cele din urmă

pretorienii se răsculară şi Nero fugi în

casa unui fost sclav al său, unde se străpunse cu pumnalul,
exclamând : «Ce artist mare pierde lumea !» (68).
Cu Nero se stinse familia lui Augustus.
De acum înainte încep revolte în provincii şi lupte între

diferiţii generali

mâna

pe putere

„8.

Cucerirea

romani timp de un an, până când

Vespasianus,

Britanniei
— .Cu

„şite de aceşti împărați

toate

asupra rudelor

neomeniile

isprăvile lor

militare.

Asfel

săvâr-

şi cunoștințelor

provinciile o ducenu bine, iar legiunile dela

nuau

pune

din familia Flavia..

acum

fu

lor,

margini conticucerită

Bri-

lannia (Anglia).
|
.
a
“În adevăr în timpul lui Claudius generalii romani.
trecură
în Britannia, unde erau tot neamuri galice și o cuceriră
cu

uşurinţă (43). Întun rând chiar Claudius merse în
expediţie.

Peste câţivă ani însă se iscă o răscoală generală a Bretonilor.

Darei fură zdrobiţi şi, până la sfârşitul domniei lui Claudiu
s,
liniştea fu păstrată,

|

,

În timpul lui Nero avi loc o altă răscoală bretonă, în care
„au murit zeci de mii de Romani. O regină conduceă, pe răs:
culaţi. Izbânda..
lor a fost însă de scurtă

le-au sfărâmat; orice
dejdea de-a se mai

durată, căci Romanii

împotrivire şi Britannia a pierdut
liberă;.

Fa

XX.

nă-

|

" Împărații din familia Flavia;
1. Vespasianus: dărâmarea, Ierusali- mului,- desăvârşirea

niei.— Au

cuceririi

Flavia, dintre cari: numai

poate fi pus
„

Vespasianus

cel

din

urmă -

în rândul predecesorilor ti-

căluşi,

E

Întemeietorul

Sianus,

Britan-

fost 3 împărați: din familia

acestei

dinastii,

Pespa-

fu un împărat econom, punând

capăt cheltuielilor destrăbălate
de până aci. El opii şi luxul,
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dând s ingnr
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de de simp

l IC
icitate. Hotări “apoi a nu se mai

folosi de legea de maiestate

și a: aduce

astiel linişte în im(597

.
r

Atat

dia
pat

UIn9580[09

De. ij

TI ie
Ar ir

Xilza,

tu

ai

fa

dan ata:

i
E

AT
Aaa
zar ne nai ice ia dd,

a

"Tot Vespasianus cont inu ă cu înfrumuseţările Romei, -

penu.

a

Ş

3

3

2

9

> 3

23
Să
o»

O

S

S ra

-

2 A

îa
Es a. e2A

358
a > e

=

18

8'9

o
e

a "Ese e

O

=

m

A

9

—
o

lina în oşt re, ceeace eră,

i 'căută -să sfârșească odată cu revoltele,

*

282

“mai ales cu 'cea înverşunată a Ebreilor, izbuen
ită încă de pe
“vreme
luia Nero. Contra acestora, fu trimis: Titus, fiul: împă“Tatului.” Acesta asediă Ierusalimul şi-l luă după o împotr
ivire
“desperată (70 d. Chr.), asemănitoare cu împotrivirea
Cartha"„ginei. O. mare «mulţime de Ebrei au pierit. Apoi
oraşul a
fost, dărâmat, bogăţiile prădate şi locuitorii, duşi în
robie, înframuseţând triumiul învingătorului, . :

-

În
„

Priumful lui Titus după zărobirea Ebreitor

timpul lui Vespasianus s'a conţinuat şi cucerirea Bri-

“tanniei până la Scoţia. O flotă romană, a făcuţ
chiar ocolul
- “insulei. Iar ca să se apere provincia
de năvălirile Scoţilor

:sau Picţilor din nord s'a ridicat acolo un şir «de castele
în-

“tărite, Totdeodată- Agricola, guvernatorul provinciei, a întărit
„domnia romană şi mai ales a sporit colonizarea insulei cu
„elemente

romane,

=. "definitivă, .

Legarea

Britanniei

E

de imperiu

eră acum

i

"Deşi bătrân, „Vespasianus

"trebile publice, zicând:

s'a ocupat

până la moarte cu. :

«Un împărat trebue:să moară în

picioare». Şi a murit de moarte bună, lucru rar pe vremea

aceea.

e

Ă

AR

2. Titus: erupția, Vezuviului. — Titus eră fiul mai mare

al lui Vespasianus Și urmă după moartea, tatălui său (79).

-

1283
_Eră

brav și iubit. „Ca împărat fu de o bunătate şi de o. |

blândeţe proverbială, de „aceea eră supranumit «deliciul nea-.
mului omenesc». lar el zicea,
când

nu putea face!nici

un bine::

«Am pierdut o zi». Sub el s'au.

terminat
Roma,

băile cele

mari din:

zise .

55

thermele

„lui Titus,
s'au bătut

monede şi |
s'a zidit ar-*
„cul său de
triumf;
Titus:

”

|

„ Monedă dela Titus

|

Din nefericire domnia acestui bun împărat îu rumai”de,
2 ani şi pe lângă aceasta mai îu încercată şi de mari neno-.
“ vociri. În tot acest timp

diferite rele se abătură asupra'im-.

periului, ca: epidemii (boli molipsitoare), incendii (focuri), ete.

“Dar cea mai mare catastrofă fu izbucnirea grozavă a vulcanului Vezuviu, care acoperi:cu -cenuşe, şi cu lavă trei orașe; |
_
îu şi Pompeii.
_ înfloritoare. Între acestea

Ruinele

oraşului

Pompeii

.

-

254

Vederea

gen erală

a oraşului

"Cu

Pompeii

acel prilej a fost

(înnăbuşit)

şi

vestitul

asfixiat
naturalist

roman Plinius cel Bătrân, pe
când studiă erupția vulcanului.
Aceste oraşe s'au dezgropat în
| "timpul nostru şi după ruinele lor
"ne putem da seama de starea
Romanilor în timpul acela.:
„..3. Domitianus:” luptele cu
Dacii. — Urmaşul lui TPitus fu cel

cu tatăl şi cu fratele
său,

de al doilea fiu al lui Vespasianus, Domitianus.
.
Acesta nu semănă întru nimic

Dimpotrivă, fu un al doilea Nero..
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Nebuniile, omorurile şi persecuţiunile înfricoşetoare reince=
că
pură. EL întruniă senatul, ca să delibereze şi să hotăras
cu arcul.
asupra sozului bucatelor imperiale. Ucideă muşte

ca şi
Avea ca şi Nero patimi pentru jocurile de circuri. Apoi
r,
Ebreilo
lor,
creştini
acela porni şi el o adevărată goană contra
Ja care stă de
învăţaţilor, ordonând înfiorătoare schingiuiri
şi de glafață. Dar în cele din urmă fu asasinat de soldaţi
(96).
“lui
soţia
însăşi
de
diatori, îndemnați'la aceasta

,

fură numai luptele cu Dacii,
Faptele însemnate din timpul lui ile muntoase ale Carpaţipărţ
fraţii. Geţilor, cari locuiau prin
a-i închegă întrun stat
tise
lor; Regele lor Boerebista izbu

e a-i răpune.
tare. De aceea şi Caesar vois

286

După co însă Bocrebista fusese omorât, cam odată
cu Caesar,

Dacii îşi desfăcuseră

regatul. şi începuseră, iarăşi să se certe..

Totuși ei nu încetaseră de a atacă;
mereu cuceririle romane din sudul
Dunărei. Din această pricină Au-

-

gustus constituise . în acele părţi
provincia Moesiă (Bulgaria de

azi), ca să-i oprească, dela năvăliri,

[| -

Pe timpul lui Domitianus însă
ei se întăriseră din nou sub, ves:
titul rege Decebalus şi ajunseseri

foarte primejdioşi pentru imperiu.

[|

„De aceea Romanii fură siliţi să ia

ZA

"măsuri

Za
|

|
Ț| i
PANĂ
pe
a
IAN
e
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|
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E

cv

|
|
„.„ Casă dacă

împotrivă-le. Doi procon-

suli ai Moesiei fură, însă bătuţi şi

i

DĂeezima

„ uciși. Domitianus căută atunci să
pornească el insuşi contra lor. Dar :
„lupta tot nu o dete el, ci.noul pro-

consul al Moesiei, Iulianus, care. .

N
7p
şi învinse pe Daci în propria lor |
Nu N / ) „tară, prin Temişiana. Cu toate
AS SECTĂ V/
„acestea împăratul, ameninţat de

EI
Decebalus

nişte seminţii germane de pe Dunăre în sus şi totdeodată fiind cu

gândul mai mult la nebuniile
şi ororile din Roma, se
grăbi
a încheiă pace. Decebalu
s se
declară.

Supus Romanilor, dar..
.
căpăta ca «ajutor»
"0 sumă de
- bani, Precum şi ingi
neri pentru

fie
(IZă
i

SI
loiali,
N

NI

ul

SA fi pi
|

| fortificaţiuni şi ofiţe
ri pentru.
„Org
anizarea oștirii lui,

Steag și arme

dace
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Monedă

dela Decebalus,

Această pace eră o ruşine şi o primejdie pentru Romani.
Din fericire ea fu ruptă curând după. Domitianus, XXIII

Împărații Antonini
1. Antoninii. — Împărații, cari urmară după Domitianus,
fură cei mai buni din câţi a avut imperiul. Ei sezic -Anto- nini, de pe numele celui mai pașnic dintre ei.
“Antoninii nu

numai

erau

Qin aceiaşi

familie. Ei s'au

prin adopțiune (înfiere), totdeauna cel

cel -mai vrednic cetăţean din imperiu.

succedat

adoptat fiind

Timpul lor se zice

«epoca de aur» a imperiului şi ţinu aproape un. veac. Până
“la ei împăratul făceă ce vroiă, Ei însă stabilese nişte legi, *
„are au dat naştere «dreptului roman» şi care au servit ca.

model popoarele de mai târziu.
Primul împărat din şirul Antoninilor fu bătrânul “Nera,
„care căută să îndrepte multe din relele lăsate de Domitianus şi
căruia după 2 ani (98) îi urmă Marcus Ulpius Traianus.
2. Traianus : cucerirea, Daciei, îmbunătățirile lui.—
Traianus, cel mai mare” împărat .roman. dela- Augustus, ' se
. trăgea din Spania. „Prin urmare e cel dintâiu provincial ce

ii

ajuge
pe tion. El eră cel mai bun general şi cel mai vrednic cetăţean din imperiu. Avea statură înaltă şi impunătoare,
ceeace impunea respect. Aveă însă şi o inimă -bună, ceeace
1 atrăgeă iubirea tuturor. «Mai bine să scape un vinovat, decât

să se pedepsească

un nevino-

vat», ziceă el.. Ca împărat el se. -

arătă modest şi imită pe Augustus, Căută să reînvieze vechile

forme; republicane şi voi să: se

poarto'cu cetăţenii aşă, cum ar
fi dorit să se poarta cu el în păraţii. Cu drept cuvânt dară se făceau urări urmaşilor săi: «Să fi

mai fericit decât Augustus şi
* mai bun

decât 'Traianus».

"Domnia lui Traianus se deosebi mai ales prin 'războaiele
cu. Dacii şi cu Parţii.

|

:"Dacii se întăriseră mult după tratatulîncheiat cu Domitianus.

De aceea, în
lui

101,

-năreă

primăvâra

Traianus

în

anu-

trecu. Du-'

Temişiana

de. as-

“tăzi, pe-un pod de vase. Du„pă o înfrângere, Decebalus
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Luptă intre Romani și Daci
refuză. În anul urmiitor fu din nou
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„Apoi

treci. în Dacia

(105) cu. gândul

hotărît de a preface

această ţară în provincie romană. -

a

De astă dată el se îndreptă spre Sarmizegethuza

prin trei:

„părţi. Cea mai mare parte din trupe o luă pe valea Oltului
în

sus. După

multe. greutăţi, „ajunse în. faţa, cetăţei, unde

se

=.
Z

:

.

,

-

Prinși romani arşi

. Răniţi romani

încinse o luptă crâncenă,

-

de femeile dace

În'cel
din” e'
urmă -Sarmizegethuza

căzii cu toate sforţările uriașe ale lui Decebalus. Acesta
puse
să se

dea foc 'cetăţii, iar el fugi în munţi.

Toţi Dacii frun-

taşi se otrăviră. Romanii urmăriră pe fugar. Acesta, în
tine,
pentru a. nu fi prins se străpunse singur
. cu sabia (100).

Capul său îu trimis la Roma,

-

|

Otrăvirea fruntașilor daci

va d

n

:%,

Monumentul dela Adam-Clissi

Prin luarea Sarmizegethusei şi prin
moartea lui Decebalus statul dac fu des-

fiinţat și Dâcia supusă. Ea fu prefăcută
în provincie romană
seo
if
d Sos

și anume

partea

dintre Dunăre, Tisa, Carpaţii nordici, ..
„ Nistru de sus şi Prutul de jos.

Învingătorul celebră înfrângerea Dacilor prin serbări strălucite. “Tot în :
amintirea, acestei. victorii se ridică la

Roma columna lui Traianus în mijlocul
forului înfiinţat de

el, iar în

Moesia

monumentul dela “Adana Olissi (Constanţa).

_După prefacerea Daciei în provincie.
romană, Traianus coloniză această ţară
cu o mulţime nenumărată de locuitori,.
Columna

lui Traianus

aduşi din toate părţile imperiului. Cei
mai mulţi din aceştia erau Romani, sau.

|
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deşi străini, erau perfect roma
nizați. 'Tot deodată el stab
ili
„În noua provincie şi. o
legiune, care să ajute astfel
la
desăvârşita ei romanizare, Se îngr
iji în fine să-i dea şi o or„Banizare din cele mai bune
, căci eră o provincie de mar
gine
şi trebuiă legată bine de
imperiu.
Din coloniştii aduși de Tra
ianus în Dacia se trag Rom
ânii
de astăzi,
a
Victorios fu 'Traianus şi în_
războiul cu Parţii. E drept,
că
nu putii răpune cu "desăv
ârşire acest popor războini
c. Dar
" întinse mult cuceririle rom
ane în acea. parte. Astfel,
sub el
imperiul roman . avti cea
mai mare întindere, cuprin
zând
aproape toată lumea, veche.
În mijlocul luptelor 'din Orie
nt,
Traianus muri (117).
:
EI a făcut şi îmbunătăţiri
: a bătut
monede, a clădit forul
ce-i poartă
numele, băi şi a înfi
inţat aziluri
pentru copii, ete,

Forul lui Traianus

Tot din timpul lui e şi arc
ul de triumf, ce-i glorif
ică isprăvile. |
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Arcul de triumf al lui Traianus

„. Sub Traianus a putut înflori
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şi literatura. Astfel în timpul lui

_au fost: marele istorie Tacitus, poetul satirio (batjocoritor) Juvenalis' şi învățatul Quintilia-

“nus.

Tacitus

3. Hadrianus,: Antoninus Pius,
Marcus Aurelius. — După Traianus
urmă

o rudă

a sa, Hadrianus.
Badrianus

-
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» Acesta fu înainte de toate paşnie și, pentru a întări imperiulîn graniţe naturale, părăsi toate cuceririle făcute 'de.
Traianus peste Eufrat. Vroise a face acelaş lucru şi cu Dacia,

care eră «peste» Dunăre pentru Romani, dar se împiedecase
de repedea şi înfloritoarea ei civilizaţie. Gândul lui principal
eră să aducă bună stare provinciilor. De. aceea a călătorit:

pe jos prin

toate părţile imperiului,

ca să-şi deă seama: d:

tot şi pretutindeni a lăsat temple, palate, apeduceturi, ziduri;

de apărare şi alte monumente. Între altele: a făcut un zid:
în nordul Britanniei, ca să o apere de Scoţi, numit «Zidul!
lui Hadrianus» ; a clădit oraşul Adrianopol, în Thracia
;:
şi.
a ridicat un măreț mormânt pentru sine, zis Jlauzoleul lui.

Hadrianus.Tot el a strâns întrun codice legile imperiului.
/

a

i

Mauzoleul lui Hadria
nus
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| În

timpul

lui se

răsculari

din

nou

Ebreii,

dar

după

2 ani

de împotrivire tură înfrânți şi răspândiţi în toate părţile...
Antoninus Pius îu urmă- .....
torul şi fiul său adoptiv.
Acesta. fu atât de bun, de .
drept, de iertător, că i se

ziceă -«părintele
omenesc». : Se

neamului “
asemănă

cu

Titus. De aceea în timpul
lui,

imperiul se bucură de

o pace. lungă şi spornică.
Când muri lăsă prin adopțiune' pe Marcus Aurelius.

Marcus

Aurelius ta un

împărat filozof, fiind
„autorul

unor

frumoase

chiar
cu:

-_getări, Eră plin de virtuţi şi .
preferă mai bine să-şi vândă

Antoninus

Pius

- mobilele şi podoabele, decât să
pună biruri. Pe de altă parte
el iubiă tot atât de mult pacea
ca şi precedesorul său. Cu toate
acestea, a avut de purtat lupte
cu popoarele de pe la graniţe,

pe care bună starea, imperiului

le atrăgea. 'În deosebi el s'a
bătut victorios cu Marcomanii .
(neam german) dela Dunăre, în

”

timpul

căror lupte a şi murit

:.. la” Vindobona- (Viena).
Cu netrebnicul fiu al lui Mar-

__cus Aurelius, Commodus, se în-..

Marcus Aurelius

cheie domnia Antoninilor (192).
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XI
" Anarhia -militară
1. Anarhia militară. — După Antonini. urmă o epocă de

lupte civile pentru! domnie.: Aceasta

-ţini tot cam ua veac

şi e cunoscută sub numele de anarhia militară.

În tot acest timp împărații se succedară cu repeziciune,
ridicaţi fiind: sau de garda pretorienilor, sau . de -legiunile
din provincii, care erau: împănate cu mercenari barbari, turburători şi nedisciplinaţi. Fiecare armată se întreceă.să facă

pe-generalul său împărat,-pentru ca să tragă tot felul do |
foloase. Imperiul eră ca și pus la mezat. Cel: ce da mai. mult
şi mai multe drepturi trupelor, acela ajungeă împărat.
Astfel
fu un “timp, cânditoţi generalii se: proclamaseră deodată
îm-

- păraţi. “Erau vre-o 30 la număr, fiecare în câte
un colţ al
imperiului, Ba încă şi soldaţi barbari ajuns
eră pe tron. Im.periul roman mer-

geă astfel spre pră-buşire,

toţi-îm-

|.

|.

:

pe

Dintre

păraţii acestui secol de anarhie (neorânduială) şi de

decădere, prea puţini fură cei cari
izbutiră să se men-

țină şi să: se dis- tingă. Așă fură:
Septimius

+

|

Seve-

"7us,-pela începu-.tul: acestei epoci,
pare înlocui pe pre-

p” torieni cu legionari |

E

! i
Lz-

|

7

.

.*

.

N

..

de frunte şi Bu- *
vernă cu înţelepSeptimius Severus
ii

2

”

,

”

pă
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ciune; Alexandru Severus, pe la mijlocul epocei, care. iarăşi
domni bine mai mult timp ; şi Aurelianus, către sfârşit, zis
şi împăratul

cu «mâna,

de fier», care îşi puse

restaureze imperiul.
i
2, Aurelianus. — Aurelianus

| ajunse

în gând să

împărat

în 270. E

eră, din ţările ilirice şi fu un om energic; Aveă în gând să
potolească diferitele răscoale, să recucerească provinciile-revoltate: şi să. înfrâneze pe barbarii dela hotare. Cu drept cuVânt dar i se zice «reîntemeietorul imperiului».
: Pentru acăasta el a fost nevoit să. mai restrângă în unele
. părţi limitele imperiului, ca să aibă la îndemână 'mai multă
armată, Astfel a părăsit definitiv, Dacia, deşi bătuse pe Goţii
„(popor german) ce intraseră în acea provincie.
,
|

“ Dintre luptele purtate de el pentru reîntărirea imperiului,
_siint demne

gină Zenobia

de

amintit cele purtate

din

în Siria cu vestita re-

oraşul. Palmyra.

Această cetate,

zidită ..

-.

Ruinele Palmyrei

într'o oază din. deşert, ajunsese la- mare

merţul ei. Palmyra fu însă acum

strălucire prin. oo"

cu desăvârşire. €distrusă,

iar regina ei dusă în triumful învingătorului.
_Cu

|

toate meritele. câştigate . pentru

Ta

imperiu, Aurelianus- fă

ucis şi el după prea putini :ani de domnie.

SI

E

e

i:
Aaaa

aa,
„299

|

|

|

7

3. Dacia sub Romani, părăsirea, ei.— Urmaşii lui 'Traianus

îngrijiră de

Dacia.

Ei

îi imbunătățiră

organizaţia

şi |

e
„căutară să. o apere de barbari. .. .
a
Mulțumită acestei îngrijiri, starea provinciei ajunse din
cele . mai, înfloritoare. „Aveă-.0 . mulţime de oraşe - bogate:
„ Sarmizegelhuza (Grădiştea), Apulum. (Alba-Iulia). ş. 'a. Ora- -

şele erau legate între ele prin mai:multe: drumuri aşternute

|

cu piatrăşi ' apărate de-castele şi valuri :(şanţuri întărite),
Comerţul, industria şi agricultura se dezvoltau din ce în ce.

Apoi Dacia eră: bogată şi în mine,.mai ales.de aur. Cu-un
cuvânt această provincie. se bucură de o.,mare ușurință şi“.
siguranţă în traiu. Totdeodată înflori. într'insa şi cultura şi
„artele. 'Toate orașele ei erau. pline -cu'tot felul de monu+...“

mente (palate, temple, amfiteatre, apeducte, there), ale căror
ruine se văd şi azi.
:
.

!

În timpul anarhiei militare însă, Goţii supărară foarte |
Taul Dacia. :Ba chiar 'luară în stăpânire cea mai mare parte :
dintr'însa.. Astfel că Aurelianus se văzu nevoit în; cele din !

urmă să o părăsească, mai ales că şi interesele. militare. ale
imperiului cereau aceasta. EI se. împăcă cu' Goţii. şi le. lăsă
Dacia, cu îndatorire de,a
fi apărători ai graniţei dună;
rene

contra

altor

barbari

(271). În urmă,

retrase: armata

Și -

guvernul provincial, dând locuitorilor, ce au „voit; să treacă ;
Dunărea, pământuri

„prin apusul Moesiei.

o nouă provincie, zisă Dacia Aureliană..

Acolo a inființat

.

,

Dar dintre locuitorii Daciei, doar Dbopătaşii. şi cei ce: eran
“pe la margine au'trecut peste fluviu, Aceştia însă erau. foarte

puţini. Restul, adică cei mai mulţi, cari. erau legaţi de pământul pe care trăiseră aproape două, veacuri, deprinşi apoi!
de mai înainte cu Goţii şi cu alţi barbari, nu, sau dus dincolo; De altfel.acolo ei”n'ar. fi fost, la împrejurări, mai bine
apăraţi. de barbari decât în Dacia şi astfel au: rămas unde

„so-găstau. Dar fiindcă barbarii ii-au tot pustiit, ei s'au retras
„în

/
se

7

munţi,: “unde: s'au păstrat sute de ani cu limba, firea şi obi-

ceiurile lor. Din ei se trage.poporul român de azi, care locu5 ieşte tot prin ţările, pe unde au trăit şi.vechii colonişti romani.
!

|
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XXV
Dioeletianus

|

şi Constantin

cel Mare

4 Diocletianus şi retormele sale.— Lucrarea de reîntăxire a imperiului fu continuată de Diocletianus (285-—305),

care dete

o “nouă întocmire statului.
:
' Pentru că acesta eră foarte întins, greu de
- apărat şi de. cârmuit de un singur om, Diocle* tianus hotări să împartă puterea imperială. Astfel

el mai luă un coleg (tovarăş) cu titlul de Augustus, ca şi el. Apoi fiecare
“puști

își “Iuară

câte un

din aceşti 'Au-

ajutor,

Caesar: Când un împărat” muriă,
Diocletianus

i

cu

titlul de

trebuiă să-l.

înlocuiască de drept unul din Cesari fără ames-

“tecul trupelor. Drept urmare imperiul se împărţi în 4 părţi. Diocletianus luă Orientul şi-şi stabili capi-

ala la Nicomedia (în Asia-Mică), iar colegul său: luă Occi. :
dentul şi avi reşedinţa la Milan. De acum răsăritul impe-

riului: căpătă mai multă importanţă. Părţile celor doi Cesari
se 'cuprindeâu în ale Auguştilor.
„ Totdaodată el desfiinţă orice formă republicană astatului.

+ Astfel prefăcu imperiul într'o adevărată monarhie, după chi-

“pul 'celor! orientale, lufindu-și titlul: de «domn stăpânitor».
De acum împăratul: nu mai e în atingere - cu soldaţii şi nu
ori-cine poate să-l vază, EL locuieşte în palate strălucite, are
o curtă numeroasă şi stă; încununat 'cu diademe şi împodo-

bit cu haine scumpe; pe un

tron de-aur.

Cei cei se pre-

zintă trebue să i se” prostearnă (să cadă. înainte-i.) .
Când crezi, că reformele” sale au prins temeiu, «părintele

împiiraţilor», cuin 1 se! ziceă lui: Diocletianus, . abdică (805),
iar după câţi-va ani muri.
2. Constantin

-

Ti

cel Mare; “Constantinopolul. —— Retorimele=_-

lui Diocletianus însă n'au împiedicat luptele sângeroase pentru N
“tron. Acestei sau urmat un şir de'ani, până când a triumiat
“Constantin, zis cel Mare (323 —337).
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Eră un tânăr frumos, cu un spirit pătrunzător şi cu'.0 vo"inţă energică. Se zice, că în lupta
ce avuse cu rivalii săi, el ar fi
văzut pe cer o cruce luminoasă,

pe care erau scrise cuvintele : «În
acest semn vei învinge». Atunci

el ar fi pus pe steaguri. semnul
crucei, ar fi atras la sine numeroşi

“creştini şi numai

astfel ar fi iz-

butit să rămână

singur împărat.

Constantin desăvârşi reformele .lui Diocletianus. Fl împărţi im- periul în 4 prefecturi, divizate
şi aceste în diocese și provincii.
Pe de altă parte despărţi funcţiu-

nile civile ds cele militare. Funcţionarii începură a alcătui o ierarhie cu titluri pompoase şi cu
lefuri mari, încât se creiă o nouă
- nobleţe, noblețea. de demnități.

-

Apoi mută capitala din Roma

păgână la. Byzantium. Acolo clădi
un nou oraş, după modelul Romei,
în'eare aduse cu forţa locuitori de

Constantin cel Mare

"prin. oraşele vecine şi pe care-l numi, după numele lui, Con-

stantinopol. Se zice, că tot 12 vulturi ar fi arătat. locul nouei

capitale. Constantinopolul eră pus mai la adăpost de barbari
şi mai lesne de apărat. Pe de altă parte eră mai la mijlocul

imperiului: şi se puteă dezvoltă mai. uşor, fiind centrui comercial dintre două continente.

în sfârşit Constantin 'recunoscii creştinismul ca religie li-

peră. Mama'sa

Elena avusese mare

înrâurire asupra lui în

„acezistă privinţă. lar când a fost să moară, Constantin chiar

” sa botezat (937). Astfel el este; primul împărat creştin.
r

7

7

„Biserica la pus, ca-şi pe mama

sa, în rândul sfinţilor.

02

3, Răspândirea
religie

întemeiată

speranță. şi iubire.
lia început

la oma

creştinismului.
— Creștinismul eră noua

j

de Isus Christos. şi so bază pe credință,

răspândirea

Sa

lui nu fu împiedicată,.

întru cât

se adorau toţi zeii din imperiu, Dâr mai târziu nu

fu tot aşă, Creştinii
— nerecunoscând

cultul împăraţilor, ce

eră obligator pentru toate religiile; propoveduind
desfiinţarea armatelor şi sclaviei, inijloacele caro tocmai
făceau teme-

lia imperiului ; şi pe do altă parte trăind retraşi
— începură
a fi persecutați. Asttel so porni contra lor un
şir de goane

*

sau persccuțiuni (10 la număr). Chiar împărații
cei mai buni,
Antonii, i-au persecutat. Cea din' urmă şi cea nai generală
..

persecuție “avu loc sub Diocletianus. . Creștinii - erau supuşi:
la tot felul de chinuri. Totuşi ei nu se lepădau de credinţa

lor, ci suferiau cu bucurie toate schingiuirile şi de aceea se.

zic martiri sau mucenici (mărturisitori pentru Christos). * :
În cele din urmă numărul creștinilor ajungând foarte mare,

Constantin căută să puie creştinismul în serviciul său.şi astfel
recunoscit oficial existența acestei credințe.

4. Biserica,

-

.

primitivă şi catacombele. — În toate oraşele, E

unde creştinii erau numeroşi, ei formauo comunitate (obştie
religioasă) zisă biserică, după vorba greacă care însemnează

«adunare». Fiecare membru

putea să-şi exercite profesia sa,

dar toţi se socotiau fraţi, trebuiau să se ajute și se adunau

să laudo pe. Dumnezeu în comun. Preşedinţii acestor comunităţi se ziceau episcopi (supra-veghetori) ; iar bunurile «bi-

“sericei», se administrau

de diaconi,

ca

îngrijitori. În zilele

de rugiciuni ei ascultau cele spuse de cei mai «bătrâni», adică
de preoți. Aceştia explicau învăţăturile. lui -Christos, dădeau

sfaturi, încurajau pe credincioşi, ete.

i

„După ce creştinismul: fu recunoscut ca-religie liberă, înce:
pură să se facă sinoade, adică adunări mai mari. - Primul sinod. iu. la Niceea, întrunit de Constantin
. cel Mare (325).

La el luară parte 318: episcopi. Acolo s'a stabilit simbolul credinţei. Sinodul dela „Niceea s'a ocupat cu înfrânarea
erelicilor (rătăciţilor) dela dreapta credinţă (ortodoxie). Aceş-

=
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x

"ta nu urmau părerile” majorităţii membrilor bisericei. Ei făceau fel de fel de explicaţiuni asupra lui Isus Christos, Cea,
mai. puternică
dria. La sino„dul din Niceea
" «arianismul»
fu condamnat,

erezie în a lui Ari ius, „episcopul de: “Aleiati-

dar el mai dură
multă vreme,

- barbarii mai ales fiind

«ari-

ani».

La

început

„creştinii nu a- .

„Veau

temple. -

Predicile şi ce-

":Interiorul

catacombelor

”

remoniile lefă-

ceau- în catacombe. Acolo îşi îngropau şi morţii. Catacombele

Exteriorul catacombelor

N
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bă

erau” galerii subterane (hrube pe sub pământ), ca şi mormin-

tele Romanilor
„_„duite de legi.

săraci, pentru că numai acestea erau îngăNumai sub Constantin cel Mare ei patură

„să-şi zidească temple: (biserici).

|

XXVI

Ultimele timpuri ale imperiului
1. Urmagşii lui Constan-

tin cel Mare;

Iulianus A-

postatul. — Lupte noui tur-.

burară imperiul după moar-

-

tea. lui Clonstantin. Acestea
se deteră mai cu osebire între membrii familiei lui Constantin. Dintre aceştia, cel
-din urmă şi cel mai însemnat, fu nepotul său de frate,
Julianus (861—363),
Iulianus e cunoscut mai

ales.prin dorinţa lui de a
reînviă vechile credinţe păgâne. După Constantin creş-:
tinismul
întinzându:se aproape în întreg imperiul,
nici un împărat nu-i mai
puse nici o stavilă. Numai
Iulianus încercă

să-l prigo-

nească

cu toate că

din

nou,

şi el fusese creştin. De aceea
„biserica. i-a zis Apostatul
(renegatul). Persecuţia lui.
însă

n'a fost sângeroasă,-cl

733 - mai mult o batjocură a în_ văţăturilor lui Christos. AstIulianus

Apostatu

fel . luă averile creştinilor şi.

.

N

305

î

nu-i primiă prin şcoli şi deci nici în funcţii, căci numai
aşă,
săraci şi. proşti, zicea el, vor fi «fericiţi». De altfel Tulianu
s.a fost un împărat. filozof şi viteaz, 'ca şi MarcușAurelius.

El a murit după 2 ani de domnie, fiind rănit în niște lupte
din. Asia, fără ca imperiul să aibe timpul să se folosea
scă de:

cârmuirea lui energică şi înţeleaptă.

După el imperiul suferi mai-cu osebire loviturile
barbarilor de la graniţe, Aceste lovituri deveniră
mai straş-

nice după

|
| Ş

4

năvălirea - Hunilor

(375), un

Năvălirea Hunilor

Tu. Ava, AGuLETTI. —
Istoria Antică.

neam

de sălba-

306
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Goţii dela

din Asia. Atunci

tici Veniţi

|
Dunire—şi anu-

— trecură” în' sudul.
me seminţiile apusene, zise Vizigoţii
fluviului,şi cutreirâră victorioşi toată peninsula balcanică.
La rândul lor şi popoarele germane dela Rhin, Francii, căl-

cară partea cealaltă a imperiului.

a

.

Francii

În- aceste împrejurări

imperiul se împărțise între diferiţi

. împărați pentru a fi mai bine

ta

apărat şi fusese teatrul a numeroase lupte pentru tron. Dar

în cele din urmă ajunse la domnia întregului

imperiu,

dosius.
2. Theodosius

“|

ii
Theodâsius

cel

Mare

e

Theo-

.
cel Mare. —

Theodosius, supranumit de bi-"

serică Cel Mare, eră un vestit
general, de fel din Spania: EL
fu cel din urmă dintre oamenii
mari ce avi imperiul roman
rr.

_
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:

i

E

+

acad j îi

.

Prima grijă a lui Theodosius fu de a reorganiză armata şi:
de a respinge pe barbarii dela. margini, ce intraserăîîi im periu. Astfel el înfrânse pe Vizigoţi, îi stabili în' Moesia şi --

luă 40.000, din ei în “armatele: imperiale. În schimb barbarii
86 îndatorară- a apără ei imperiul de năvălirea altor “barbari,
* Tot'âşă făcu şi cu Francii, pe cari îi stabili în stânga Rhinului . în Gallia, în' aceleaşi condițiuni. Cele două graniţe deschise
barbarilor, Dunărea şi Rhinul, fură în acest chip închise și

”: invaziunile (oăvălirile) nouilor barbari se opriră.
Pheodosius.. avi şi o altă

importanță. "După -apostasia lui:

Iulianus el veni.să stabilească definitiv. creştinismul ca 7eligie de stat. : Astiel: dădu
: urmare hotărîrilor (canoanelor),
sinodului din. Niceea contra ariânismului şi începu prigoniri

contra «păgânilor», „adică: împotriva, credincioşilor: vechilor
religii cari trăiau mai: mult prin - sate: (pagi)

de

unde le :

vine numele (paganus-sătean).. Cu .acest prilej s'au nimicit
o mulţime de opere de artă ale vechimei. Acum fu stins
pentru totdeauna focul sfânt din Roma şi încetară definitiv
jocurile olimpice din Grecia. Pe lângă aceasta el se arătă
„atât de supus

bisericei,

încât

recunoscil

mai presus

de el

puterea morală a: acesteia.
3. Împănţirea” definitivă a imperiului, şii soarta lui,—

Se părea "că prin măsurile luate de Theodosius, imperiul va
renaşte. Dar în realitate nu fu aşă. Chiar Theodosius însuşi

-a văzut, că puterea statului roman e foarte slăbită şi pri-_mejduită, De aceia înainte de a muri (395), el a împărţit de- :
finitiv imperiul între tinerii săi fii: Arcadius şi Honorius. .
-Arcadius

luă

împeriul

de răsărit,

cu „capitala Constanti-

:

nopol; iar lui Honoriusi se dete împeriul de apus, cu ca-

pitala Ravenna în Italia. ,
a
Imperiul 'de apus nu mai ţină nici o sută de ani. Diteritele popoare .“barbare germane năvăliră într însul, îi ocupară rând pe rând provinciile şi întemeiară regate noui în părţile ocupate.

Ba

Vizigoţii, venind dela, Dunăre, sub

şeful lor

Alaric, jefuiră Roma (410). Mai târziu şi Hunii, cari se
stabiliseră în Pannonia (Ungaria), încercară să-i deă lovi-
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turiă mortale.

-

Un

rege al lor,

crunt

şi viteaz Attila, pore-

clit şi «biciul lui Dumnezeu», pătrunse în Italia şi ajunse la
Roma (452). Vestita cetate nu Îu scăpâtă decât numai prin
rugăciunile. episcopului şi prin darurile date de. „acesta, regelui hun. Nu trecu mult apoi şi Vandalii, un neam “german,
"care se stabiliseră în Africa, după ce trecuseră prin: Spania,

veniră şi ei în Italia, intrară chiar în Roma (55) şi o prădară
în mod cumplit (vandalic). În cele din urmă Odoacru, re-

gele Herulilor (iar un neam german), detronă pe ultimul
împărat Romulus Agustulus şi întemeie în ta imperiului

roman de apus regatul barbar al: Italiei (416
Imperiul de răsărit a mai existat o mie a, ani, însă cu
totul prefăcut, aproape schimbat, până când. a căzut şi el
--sub Turci (1453), ultimii barbari năvălitori. —

“Odată cu desfiinţarea imperiului roman de apus, se încheie

şi istoria antică (5000 în. Chr.-— 476 d. Chr.)..

CEA”oi a zzeaitai
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