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PREFAȚA
Indemnul unor profesori

secundari,

cari au avut bunăta-

tea să-şi arate regretul că manualele mele de Istoria universală nu se mai găsesc de câți-va ani în învățământ,

să prelucrez aceste
grame analitice. In
ordinea chestiilor, ca
gram; am modilicat
du-le

în acord

“Nam
zice

nevoie

nu-mi

cărți, punându-le:în acord
acest scop, am schimbat pe
să corespundă cu ordinea
unele capitole în conţinutul

cu datele istorice

să adaug

aparțin

mie

că

mai

riguros

materialul

personal:

sunt

na

hotărit

cu noile proici pe colo!
lor din prolor,: punân-

științifice.

şi adevărurile istoal" istoricilor de pro-..

fesie; şi când pe aceștia nu i an găsit unanimi asupra unor
chestii,

m'am

luat după

ştiinţa

oficial

întrodusă

în

şcolile

franceze prin cărțile lui ALBERT MALET,
"Ceea-ce înii aparţine persoral mie, în aceste opere didactice,

deosebit de forma în care am îmbrăcat faptele istorice, este
preocuparea pedagogică, forniulată în «Introducere», pri ivitoare

la formarea intuiţiei
rea simțului istoric,
mod deosebit asupra
Zul nostru chiar cel
mină asupra originei

în timp a evenimentelor şi la „formaprecum şi concentrarea interesului în
chestiilor
ce stau în legătură cu trecumai--depărtat şi cari pot aruncă o luşi închegării neamului nostru şi asupra

peripetiilor vieții lui etnice.
Spre a înlesn
istorică, am găsit
pregătitoare ca
Aplicarea liniei

|

formarea organului mintal de apercepție
de absolută necesitate si păstrez ideile
întroducere la înrățământul istoriei.
timpului, în special, ajută mult şi la înde-

6
plinirea

cerinţii

de a se

memoră

bine,

încă

din

gimnaziu,

datele cronologice mai însemnate ale evenimentelor
istorice,
Scopul celor idei pregătitoare z fost indica
t în ediția
primă

a manualului

de fată :

«]. A pregăth concepția timpului pentru percep
erea
raportul lor aproximativ de distanță în
timp.

«Copiii învăța papagaliceşte

evenimentelor

în

datele istorice, fără a-şi da seama de

depărtarea mai exactă a epocelor între ele.
Erâ necesar a le pune [a în:
demână o unitate de măsură oare-cum mai
sensibilă a timpului.
«2. A pune în legătură cunoştinţele istoric
e din clasele primare cu cele
propuse în prima clasă gimnazială.
|
«Dacă se începe, cum se obişnuieşte, din
prima zi a cursului de istoria
universală,cu povestirea evenimentelor
de pe vremea faraonilor şi a piramidelor; dacă se aruncă de o dată, fără
o fransiție pregătitcare, spiritul

bieților mici copii de 12 ani, tocmai în o epocă
cu 5.000 de ani

înainte de
cele mai vechi evenimente cunoscute de
ei din cursul primar, li se sileşte.:
incontestabil minteasă facă un salt cam
periculos pentru puterea Ier"
de
concepție şi imaginaţie.

Materialul de intuiție, hărţile şi ilus
trațiile,

lizează şi ușurează
viu şi atrăgător,
ediție,

atât de

cari concre-

mult studiul istoriei, - făcându-l

a: fost sporit în mod considerabil
, în această

Din acest punct de vedere, folosul
didactic al unei cărți,
înlesnirea ce. aduce învățământul
ui, stă în raport direct cu
mărimea volu
mului,

datorită

nu

atât desvoltării textului, cât

în Special mulţimii mijloacelor
de intuiţie.

-

o

IDEI PREGATITOARE*)
1. Lungimea

şi măsura

timpului istoric.

a. Timpul, din zilele noastre, până la naşterea
lui
Isus Christos. — Noi ne aflăm acum în anul 1912,
dacă
numărăm anii începând dela nașterea lui Isus Chr.
In această

sumă

de ani se coprind

19 sute şi

19 secole: și ceva.
Ca să ne închipuim mai' lămurit ce lungime
desparte pe noi, cari trăim astă-zi,
de zilele în
cut Mântuitorul, să ne închipuim timpul printr?o
ale cărei capete ar fi: de o parte naşterea lui
şi de alta anul în care ne aflim acum.

12 ani, adică

de. timp 'ne
care sa năslini
- drea
e ptă
Isus Christos
,
"

]

i
1sus Christos

-

1912.

Să împărțim această linie în 20 părți, coprinzând fie care
parte câte o sută. de ani, afară de cea din urmă care mar
coprinde decât 12. Dacă privim din capătul din ur.mă al anului
1912, către cel-alt - capăt al liniei: timpurilor, ş ne uităm la
“ numărul secolilor, însemnate numai printr'o mică liniuţă,
care
taie pe cea. mai lungă, vedeni cam cât de departe suntem noi
de: acele vremuri.
|
Spre a vedeă însă şi mai lămurit această distanţă de timp,
să împărţim ficare

parte

din

acea

linie,

adică

fiecare secol,

în alte patru bucățele mai mici, coprinzând fiecare 25 de ani,
şi sâ însemnăm aceste sferturi de secol prin câteo liniuță
mică de tot, iar jumătăţile de secol prin câte o liniuță cevă
mai măricică,
”
*) De întrebuințat ca lectură

zoriei universale.

introductivă la începutul

studiului is

-8

“Să înnumărăm

şi pânăla

acum sferturile

naşterea lui Christos,

de

secol, câte sunt dela 1912

1512
ani după Ie. Christ, Copii cari învaţă în clasa | sau * |7077190
> l-a gimnazială, sunt mai toți cam
pene 25
de 12 ani, adică au trăit până acum a>

0

=

18%

,

* proape o jumătate de sfert de secol,

1700

,

”

,

»

,

”

>

*

.

>

,

*- vieţii. sale proprii până în momentul

?

”

,

,

măsurate

pe

dela 1900 : înainte.

se facă acum socoteala:

câte vieţi

de copil de clasa I sau a Il-a gimnazială se coprind în suma de azi, care
a trecut de'a naşterea lui Christos
până azi ? Sau de câte ori se cuprinde
în ea viaţa unui copil de 12 ani?

Luând ast-fel fie-care.copil de 12 ani

ca unitate de măsură a timpului, lungimea timpului-trăit de el, sau durata

de faţă, va puteă să-și facă oare-cum

ideie: cât de mult este dela naşterea

>

”

şi-a îngrijit de sănătate, — adică după
trei sferturi de veac, să măsurăm şi

,

”

|

, „de

,

a

,

=
+ —
AI
=

distanţei

trece

,

i

;

care

lui Christos şi până astăzi.
“
Pentru că viaţa omului nu se sfârŞeşte însă la 12 ani, ci cam după 75

|

i

linia

Să

_

,

„ corespunzând

să socotim câte vieţi

omeneşti de câte

75 de ani s'au trecut una după alta
atunci

Şi acum

până

acum.

DR

să ne uităm pe linia vea-

„. Curilor şi să vedem cu ochii cât e de
lungă viaţa unui moş bătrân de 75
„„ ani comparatăcu lungimea întregii li-

,

a pp
ă
,

ani,
— dacă omul a trăit cumpătatşi

,
,

NI; şi să mai vedem apoi cât de mică

şi neînsemnată e bucăţica de timp, ce
coprinde o jumătate de sfert de veac,

COmparată cu distanţa întreagă a timpului dela nașterea lui Isus Christos
o
, Până azi, Spaţiul de timp de 12 ani
e representat prin partea de linie coprin
să
Naştotiă hifi Giristosi ÎNtre literile aşi
d, iar durata vieți de 75
- Numai
asă.
măcurani
„Ai Se găsește între literile a şi c.
umai așă, măsurând și punând viaţ
a noastră alături cu o

9
durată

așă

de întinsă

de timp,: putem

să ne

facem

o idee,

și

cât e de mare acea durată de timp şi câte de mică viața noastră, pe care o iuăm ca unitate de măsură. Altfel, ştim numai

că dela

Christos

de mult

de atunci.

sunt 1912

ani,

Asemenea,

dar nu ne închipuim câte

când

ni se

spune

că muntele

Omul este înalt de 2500m, ştim numai pe dinafară câţi metri

de înălţime are şi ne închipuim întrun mod nehotărât că acel
munte este foarte înalt, dar numai atunci simțim cât este de
înalt, când stim la poalele lui şi ne uităm spre vârful lui și
măsurăm din ochi, cu înălțimea corpului, înălțimea uriașă a
muntelui,
E
Vieaţa unui om nu este mai nimic pe lângă vieața' omenirii
dinainte de el, după-cum înălțimea unui copil e aproape de

nimica faţă cu înălțimea unui munte uriaș.
b. Timpul

Faraon

până

la

al Egiptului

Abraham

şi la

cel

mai

.

vechiu

(Menes).
— Noi numărăm anii înce-

pând dela nașterea lui. Christos. Dar oamenii au trăit şi
înainte:de a se naşte Christos. Vieaţa omenirii este deci mai
lungă decât 191(2) ani.
“
“Asta ne-o putem închipui-ugor,::de oarece Christos este un
vlăstar al poporului lui Israel sau al poporului ebreu, iar acest
popor a “trăit şi înainte de a se naște Christos. Ştim apoi, din
istoria Bibliei,că poporul ebreu a trăit într'o vreme în Egipt,
sub stăpânirea Faraonilor, de sub care l-a scăpat Moisi. Dar
poporul Egiptean e şi mai vechiu decât cel ebreu, adică se
pomeneşte de faptele Ii cu mult mai înainte de acelea ale
Erveilor. E adevărat că timpul în care a trăit Abraham e foarte
depărtat, în trecut,de timpul în care s'a născut Isus Christos;

ba chiar e mai

mult

dela

Christos şi până

la Abraham în-

dărăt, decât dela Christos și 'până azi, pentrucă Abraham,
- trăiă cu 2000 de ani înainte ce Christos, iar de la Christos
și până azi sunt numai 191(2) : ani. Dar timpul în care ' strălucizu regii Egiptului, adică Faraonii, e şi mai depărtat în trecut decât timpulîn care trăiă Abraharn,
După socotelele făcute, cel mai vechiu stăpânitor al Egiptului,

Menes,

a' zidit

un

oraș,

numit

Memfis,

cam rela

anul

5000 înainte de Christos. Prin urmare vieaţa cunoscută a Egiptului se începe aproape dela 5000 de ani înainte de Christes, adică e de două ori şi jumătate. mai îndepărtată decât
timpul în care a -trăit Abraham. Astfel 'că e de două ori și
jumătate -mai mult timp dela naşterea lui Christos şi până

la Menes, Faraonul Egiptului, decât dela naşterea lui Christos şi. până astăzi, .
”

19

pal d. Chr.
Să prelungim dar linia timpurilor, dela
:
22 1500 :
naşterea lui Christos îndărăt, de două
ori
E 100 .
Și jumătate mai mult decât aceea care
reZr
i
prezintă timpul dela Christos până azi.
Sau
== 1200 e
să luăm o linie, punând cele două
capete
= ag
s şi 1912; s'o împărțim în veâcuri
——1000 ani a. Chr. Mene
.,
=
şi
fi
*
ZT too
..ae
y
să măsurăm cu cele două uniţăţi de
măsură,Pi

==

=

„alese mai înainte: cu etatea de 12 ania
unui
elev

Z 10%
Za.

de clasa1 sau II gimnazială şi cu
acea
de 75 ani a unui om bătrân, spre a
vedeă

de timp,

PP

|!

Yramn

=——3C00 a. Christ,

=

=

a.

E
=
Za
=
=.
ca.
=
=

Mire

coprinde trei sferturi de

- a liniei dela Menes până astăzi, vom
vedeă
1000 ani a. ca, Cât de mică este viaţa unui
bătrân de 75 ani
7
ŞI. mai ales cât de neîn

PEPI]

”

pe linie şi să comparăm buicăţica

care

veac
(liniuţa a c), şi aceea care copr
inde o ju„mătate
de sfert de veac, cu întreaga lungime

io

Ş

jiji]! "PI

= 0
„câte vieţi de om bătrân şi câte vieţi
de coMag. ot nn Pil. se coprind în această sumă
de ani, Să neuităm apoi

semnată este viaţa
“unui copil de : 12 ani, comparat
ă
Cunoscută a .omenirii din timpuril cu viața
e celor.
mai vechi Faraoni .şi până astăzi.
Ba încă
pe lungimea scării ce a putut
încăpeă în
„mărimea acestei pagini, părticica
de viaţă
a copilulu

i se pierde din vedere:
abia se
poate închipui, (spaţiul dintre liniueaţele
a 6.)

"2. Aplicarea pe linia timpurilor a câtorva

Ştim

date

că Traian,

„trecut Dunărea

istorice

cunoscute. -

împăratul Romanilor, a

pe la Severin şi a venit de
a cucerit Dacia între anii:
100 şi 105 după

„..„ Christos. Să însemnăm cu
un punct pe linia
secolelor acest timp, ca să
vedem cât e de
departe de zilele noastre.
Mai ştim că un alt împărat rom .
an, Aurelian,
ne mai putând apără Daci
a în contra năvălirii barbarilor, a părăsit
aceste ţinuturi, retrăgându-și armatele şi o
part
e din locuitor,
dincolo te Dunăre, cam
pela anul 275 d..
—— 00! Chr
Christos. Să se arat

e pe linia secolelor şi

'

11

această parte de timp, spre a se vedeâ cam cât a trecut, de
când a adus Traian pe Romani în Dacia şi până când: Aure„lian a luat o parte din ei de i-a trecut dincolo de Dunăre
, precum şi dela acest timp şi până în zilele no astre,
:
Să se arate asemenea unde vine, pe linia
i>-1912
secolelor, timpul înfemeerii Principate1839... Unirea (Peluc.)

lor Române,

acela.al

domniti lui Mircea

1595 (SMihal Vitaazulţ
şi a lui Mihai-Viteazul, timpul revoluţiunii
1%.
“lui Tudor Vladimirescu, al Unirii Principa- ....|-... 1230 |pIuteineterei
.
aa:
..
vă
“9
IPeinclp. Dom,
„telor şi al întemeerii Regatului, + numărân
|
o
du-se secolele câte au trecut dela. Traian
000.
şi dela Aurelian până la aceste întâmplări
|=
precum şi de: atunci şi până astăzi.
A |—=»
Să se spună în al câtelea secol după N Za
aan

Christos s'a întâmplat fie-care din evenimen- (Îi |" 2%--- Lea

noastre"

In clasele primare s'a învăţat din istoria
patrie. noastre : cum a cucerit Traian Dacia,
cum a adus în ea supuşi romani, din toate
părţile imperiului, spre a o coloniza ; cum
a retras apoi Aurelian o mare: parte din

ccloniile romane din Dacia. S'a învăţat prin

ss

patriei

aştorea lui Christ,

3

istoriei

cu istorira omenirii.

Da

S

3, Legătura

se însemneze toate—
i

popii

„tele de mai sus, şi să
pe linia timpurilor.

29090

(Aveam)

câte suferințe şi nevoi au trecut de atunci
locuitorii acestei țări, compuşi din Romani

amestecați cu Daci; câte roiuri şi feluri de
barbari au trecut peste ei ; cum se retrăgeau

Românii în.munţi, ca să se apere în întări- :
turile Carpaţilor, de-năvala furioasă şi cotropitoare a barbarilor,—până s?a întemeiat
domnia Muntenieisub Negru Vodă (Tugomir
Basarab) şi a Moldovei sub Bogdan Vodă.
„+ Şi de aci încolo s?a învăţat totşirul întâmplărilor : luptele din afară cu Turcii, Ungurii,
Polonii, Tătarii, etc., precum şi schimbările
din năuntru, cum au urmat după vremuri,

până în zilele noastre, până la luptele glo-

002 [Menes]

rioase de acum din urmă, pe care le purtară armatele române

12
Bulgaria,

în contra

Turcilor

(1877),

mâniei în Regat (1881) sub
Toate

iar

din

acestea

povestirea

la un

Carol 7.

şi până

la prefacerea Ro-

loc alcătuesc viaţa poporului

lor se

alcătueşte

istoria

patriei

|

Ă

român;
noastre

,
Cu toate-că știm aceste fapte şi întâmplări ale naţiuni
i noastre,
tot nu ie înțelegem destul de bine, dacă nu cunoaș
tem și istoria
popoarelor cu cari a avut a face neamul
nostru, precum și
istoria popoarelor cu care ne tarudim,
a
Ce facem când voim să pricepem viaţa
şi cercetăm ce fel de oameni erau părinţi unui om? Intrebăm
i lui, unde au trăit
şi cum au trăit? Ce fel de Oameni sunt
fraţii
unde și cum trăesc ei şi ce fac? Apoi căutăm şi rudele lui,
să aflăm cine

Sunt

oamenii

cu cari

a avut

el aface,

de ce neam sunt, unde
şi cum au trăit sau trăesc? şi cum
Sau purtat cu el?. De ce
s'au purtat aşă s'au alt-fzi? Cu chipul
acesta înţelegem și firea
acetui om şi faptele lui, precum şi
de ce a avut pe cutare

prieten, iar pe cutare duşman.

,
Tot așă trebue să urmăm -și când
şi fapiele poporului nostru, bunioa voim să înţelegem viața
ră. -Trebue să cunoaștem
poporul din care ne tragem, şi pe
acelea cu cari ne înrudim,
precum şi pe acelea cu cari am
stat sau cu cari stăm în legătură
fie de vecinătate, fie de prietenie or
dușmănie, sau dela care
am luat pilde bune şi am învăţat
câte
ceva, folositor.
Poporul din care

ne tragem,

cu cari ne înrudim sunt : cej ital este poporul roman. Popoarele
ian; francez, spamol, portugez.
Popoarele cu cari am
av ut odată siu avem chiar a um
relațiuni de tot feiul,
popoarele s/ave, adică Ruşii,
Bulgarii, Sârbii, Polonii; Sunt:
apoi 7urcii, Ungurii, Grecii
, Ebreii,
şi diferite popoare de viță germa
a să ne pricepem firea şi nă, precum Saşii, Austriacii ete. Ă
viața noastră naţională e
necesar să studiem şi firea,
deci
morav
uri'e, fapteleşi viaţa tuturo
acestor popoare: străine,”
r
Toate aceste popoare la un
loc formează o parte mare din .
omenire, dar numai o
parte, căci omenirea cop
rinde pe lângă
ele şi alte popoare mai
depirtate, cari trăes: prin
continente sau cari au
celela.te
trăit mai de mult

pe pământ.
Istoria tuturor acestor
neamuri, dela cele mai
cele mai Vechi, în trec
noi până la
ut, dela cele mai apr
opiate de hotarele
noastre și până la cels
inai depărtate, formează
isforia întregei omeniri, căci viaţa lor,
a tuturor la un loc,
constitue viaţa
omenirii însăşi.
După cum o familie
_
d
i
j se com pune din mai

mulţi membri,
Şi după cum viaţaei es te for
mată din viața membrilor
ei, tot

13
-aşă omenirea se compună din popoare, mai mari sau mai mici,
şi viaţa ei este Viaţa acelor popoare. Și după cum -nu putem.
întelege viaţa şi faptele unei persoane, dacă o considerăm cut.
totul deosebită şi izolată de viaţa întregii familii din care face:
parte, tot aşa nu putem înţelege istoria unui popor, dacă nu:
cunoaștem istoria generală a întregii omeniri. Starea unei ramure:
ori a unui fruct dintr'un pom se înţelege numai dacă cunoa-..
ştem starea întreagă a:arborelui, împrejurările în care: se află.
şi prin care a trecut el. Un popor este o ramură din arborele
omenirii. Ca să înțelegem deci istoria ţării noastre, îtrebue să.

studiăm istoria omenirii.

Toate întâmplările mai însemnate din istoria omenirii se
găsesc, şi le vom arătă, în secolele coprinse pe linia timpurilor;
care se începe cu anul 5000 a. Chr. şi se sfârșește cu anul în
care trăim

noi.

Pe

acea

linie

vom

însemnă

treptat,

treptat

toate evenimentele principale. Dar mai înainte de toate, să:
aruncăm o repede privire generală asupra vieţii acelui popor
miare și viteaz, din care s'a născut poporul Român, adică
asupra viefei poporului Roman.

4. Scurtă ochire asupra istoriei Romanilor.
Până acum nu cunoaştem, din viaţa acestui popor, decât
cele ce s?au întâmplat pela anul 100 — 105 după Chr., sub
Traian. Ştim atât că Traian a fost un împărat Roman, vestit“
în războae şi prin bunătatea lui; ştim că el a - supus Dacia.
și că ne-a adus pe noi aici; dar nu știm cât eră de mare
împărăția lui, până unde se întindeă pe pământ stăpânirea.
poporului Roman.
Imperiul Roman, sub

dar şi
că în
Franţa
Grecia

Traian, se întindeă nu numai în Europa:

în Asia și în Africa. Dacă ne uităm pe hartă vedem,
Europa împărăţia Romanilor coprindeă : Italia, Spania,
de azi numită atunci Galia, Britania, Elveţia, Dalmația;
şi Macedonia cu Tesalia și Epirul; ţările cari sunt

Iccuite azi

de Sârbi,

de Bulgari

și de

Turci şi cari se numiau.

atunci Moesia şi 7racia; apoi Dacia
: — adică toate ţările:
până la Rin spre apus, până la Dunărea de sus spre Nord,"
plus, Dacia, cucerită

de

Traian.

.

Dincolo de împărăţia Romanilor. spre miază noapte se aflau.
în Europa popoare barbare: Germani, Sarmaţi, etc.
i
In Asia, împărăţia Romanilor se întindeă până la părţile desus ale râurilor Tigru şi Eufrad, până la Arabia şi marea Roşie,

14

'coprinzând toată Asia Mică, Armenia, Mesopotamia, Siria,
“Fenicia, Palestina şi o parte drn Arabia. In aceste locuri făcuse
“Traian să crească stăpânirea romană, întinzând-o până la râul
Tigru.
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în Africa, oprindeă..
e ţările de pe ţărmul de Nor
al acestui continent, începâtoat
d
nd.
de mai jos de strâmtoarea de
Gibraltar, „sau
column
Atlantic şi până la marea

ele

lui

Roşie,

Hercule,

împreună

adică

dela

cu Egiptul.

oceanul

=

s
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O stăpânire” atât de. întinsă n'a crescut deodată, ci numai
treptat-treptat, cu multe lupte şi în mai multe secole. La început

ea se reduceă

la un

oraș,

Roma,

întemeiat

la 753

a. Ch.,

în

Italia, la gurile rîului 7ibru ; şi, dintr'un Oraș, a crescut încetul
cu încetul, supunând mai întâiu cetăţile
de prin prejur, apoi
popoarele din Italia, cât am văzut în geografia Imperiului
Roman.
e
|
Dar statul Roman n'a fost dus la atâta mărire numai de
Traian;. ci înaintea lui au mai fost şi alţi împărați și generali
vestiți şi viteji, cari au intins puţin câte puţin puterea Romanilor. peste toate popoarele cu cari'veneau în atingere. După
” Traian au mai venit câţiva împărați curagioşi şi harnici. Impărărăţia Romanilor se întinsese însă așă de departe, încât munca
împăraţilor după Traian s'a mărginit mai mult a păzi împeriul
și a-i păstră

întinderea

cucerită

de predecesorii

lor. Și nici nu

mai puteau să se gândească a o mări şi mai mult, pentru că
dincolo de hotarele împeriului, mai ales în Europa spre miază
noapte, se găsiau popoarele barbare, fără căpătâiu, numeroase
şi neastâmpărate,

cari năvăleau

necontenit

când

când într'alta a imperiului, prădând şi jefuind:

într?o

parte

iar armatele .

romane alergau când într'un-loc când într'altul ca să le gonească,

și se osteneau în bătălii neîntrerupte cu dânsele.
.
Aceasta a făcut chiar pe următorul lui Traian, pe împăra-.
tul Adrian, să părăsească Mesopotamia şi să dărâme podul de:
peste

Dunăre din dreptul Severinului, spre

a mai îngreună tre=:

cerea barbarilor în împărăţia romană. Si tot asta a. hotărât pe

Aurelian, mai în urmă, să se lipsească cu totul şi de provincia:
Dacia, să-şi retragă din ea armata, şi so lase în voia barbari-

“lor, făcând
romane

Din

astfel din tot cursul

spre miază

noapte.

Dunării

nenorocire însă nici aceste

|

hotarul

|

împărăției:

4

măsuri mau putut asigură:

împărăția romană, pentrucă nu toţi împărații romani au fost:
înţelepţi și destoinici ca Traian or ca Aurelian, ci s'a întâmplatde multe ori ca ei să fie slabi, copilăroşi, fără curaj şi:
fără seriozitate; astfel că frânele guvernului cădeau în mâini:
neputincioase şi stângace.
|
Pe de altă parte, barbarii se înmulțeau și se îndeseau tot
mai mult şi mai cumplit -la hotarele împărăției, năvăleau tot
mai des și mai adânc în ţinuturile ei, 'aşă că slăbiciunea din
lăuntru şi pericolele din afară au făcut să se clatine din te„melii întinsa

împărăție

romană.

Atunci,

văzându-se

că

împă-

răţia e prea mare și nu se poate cârmui de un sinpur om, s'a:

găsit cu cale să se împartă în două şi anume:

împărăția

“dela

_
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Apus, cu reşedinţa la Milan şi alte orașe din nordul Italiei,
Şi împărăţia dela Răsări/, cu capitala în Constantinopol, oraş

zidit de împăratul

Cu 'toate acestea,

Constantin cel Mare.
slăbiciunile din

Ii

lăuntru şi luptele din a-

fară nu au încetat. Atât împărăţia de Apus cât şi cea de Ră-

sărit au avut să se lupte mereu cu fel de fel de barbari, până
ce în sfârşit amândouă
cad răpuse. Cea dnitâiu, care cade,
este împărăţia de Apus, la anul 476 după Christos; cea-laltă,
„adică împărăţia de Răsărit, tot.a mai putut s'o ducă
âproap2
1000 de ahi dela căderea împărăției de Apus, până
ce vin
Turcii şi supun Constatinupole, la anul 1453.—Să
însemnăm

aceste două date pe linia timpurilor.

-

s
-

3. Impărțirea Istoriei omenirii
Amândouă

roman de

aceste

date,

anume

aceea a căderii

Apus și aceea a căderii

sărit, sunt de mare

în frei mari

însemnătate ; ele

părţi: numite: Evuri,

în trai evuri.

:

imperiului

imperiului.

roman

de Ră-

împart istoria omenirii

:

„e
- Tot ce se petrece în omenire până la
căderea Impăzăţiei
Romane de Apus, adică până la anul 476
după Christos, for-

mează

partea

vechiu,

sau antic, .

întâi

Tot ce se petrece

a istoriei: omenirii
dela

şi se

numește

căderea: imperiuiui roman

până la căderea imperiului roman

FEvul/

:

de Apus

de Răsărit, adică dela

476
după Chr, pânăla 1453, formează
partea a doua, Evul de
mijloc sau mediu.
ȘI, în sfârşit, tot ce se petrece dela
căderea Imperiului
Roman
zmează

de

Răsărit, sau

partea

a treia,

sau

dela

Evul

anul 1453, şi până
modern.

astăzi, for-

_
.
Ne vom ocupă în anul acesta cu evul
antic,
narând faptele
“mai însemnate petrecute în Omenire
până la 476 după Chri“stos. .

.
In această întindere de timp,

.
dela 5000 ani a. Chr. şi până

la 476 d. Chr, vom. aminti,
afâră de viaţa poporului Roman,
şi de alte-popoare mai vechi însemnate,
din cari cele mai multe
se văd coprinse în Impărăţia Roman
ă, precum Grecii, Mace-onenii, Cartaginesii, Egiptenii,
Fenicienii, Ebreii; iar altele

z

au trăit mai daparte, în cantrul
Asiei, precum Perșii, Babilonienii
, |
Asirienii,. Medii.
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6. Impărțirea

popoarelor

antice.

După neam, popoarele lumii vechi se împart
ramuri :
,
1)

Popoarele

judo-europene

sau

ariene

în' trei
|

(arice),

cele

mari
,
mai

” agere şi mai harnice dintre toate. Ele au locutt în timpuri
foarte depărtate, mai ales şi prin ţinuturile Daciei, adică prin
țările locuite azi mai mult
bunii noştri cei mai vechi.

de noi, de Români, şi sânt
Cele imai vestite dintre ele

străsunt

Latinii sau Romanii din Italia, Helenii sau Grecii din Grecia
și Perșii din Iran (Asia),
2) Popoarele semite, cari au ocupat locurile coprinse între
marea

Mediterană,

marea

Neagră, golful Persic, oceanul Indian,

şi marea Roşie. Cele mai însemnate dintre dânsele sunt Chaldeii
din Babilonia şi Asiria, Ebreii şi Fenicienii.
3) Popoarele chamite, cari au locuit în nordul Africei. Dintre.
acestea, cel mai principal este poporul egiptean, carea ocupaţ
valea Nilului.

Dacă voim să așezăm aceste popoare după vechimea lor, nu
după valoarea însuşirilor şi culturii lor, trebue să răsturnim
ordinea în câre le-am expus.
|
După vechime, întâi vin Chamiţii, adică Egiptenii, apoi Semifii şi în fine Arienii.

ă, Oăvărescul. — [eal Ami.

A

ISTORIA

EGIPTULUI

Nilul. Memifis. Menes. Teba. Tutmes
A
Cultura şi Religiunea.

III. Ramses

II.

Egiptul este cea mai. bătrână ţară dia câte pomeneşte istoria
omenirii. Ea își numără

anii existenţii

sale, ca

stat,

încă

de

|

pela - 5000 de ani și mai bine înainte de Christos.
,
Egiptenii: “veniseră în aceste locuri din platoul Pamirului. Şi
au înemerit bine aci, în făşia de pământ coprinsă între deșertul
Libiei şi al Etiopiei (Abisiniei), de o parte, şi între marea Roşie “
şi Mediterană de altă parte și udată în tot lungul ei de apele
fluviului Ni/. Valea strâmtă, străbătută de NII, eră adăpostită
şi despre răsărit şi despre apus de lanţuri de dealuri, cari
împedicau vânturile de a cără din deșert nisipurile stârnite
adesea în nori groși şi ridicați de vijelii puternice în valuri
ucigătoare. Aci, pe malurile Nilului, la adăpostul dealurilor.
se aşezară

E giptenii.

Pământul

ales de ei ar fi fost un pustiu

nisipos şi neroditor, fără zăgazurile apărătoare ale dealurilor
_ şi“fără apele dătătoare de viaţă ale: Nilului. Acestea îl făceau
să fie una din țările cele: mai ro: ditoare și mai mănoase. de
pe glob.
.
Nilul, pornind din lacurile Africei: centrale, se îndreptează
spre miază noapte către marea Mediterană, unde se varsă prin
mai multe guri. El primeşte izvoarele din munţii Abisiniei,:şi

e singurul fluviu al Egiptului, e condiţia lui .de viață,
;e' părintele

bătrânei şi minunatei ţări. In fiecare primăvară, apele

lui, umflate de tcpirea zi pezilcr din munţii Etiopiei, se re- versă peste maluri şi acoperă toată valea dintre dealuri. Când
se retiag. apoi, după câte-va

zile, lasă nişte straturi de nomol

20
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cu țările Supuse

40

sc0

..

30

Cara kgipiuiui sub Faraoni
influenței Egiptului şi cu zona
de inundație a Nilului.

21
cari îngraşă pământul şi-l fac cu desăvârşire

cultură.

bun pentru

o

agri-

|

De aceea s'a întemeiat aici cele mai vechi cetăţi de cari
pomeneşte istoria omenirii. Din acestea mai renumite ereau
Memfis şi Teba.
A
|
|
|
Memfis a fost ridicată pela 5000 d: ani și mai bine înainte
de Christos de Menes. Menes e socotit ca întâiul rege al
Egiptului. Inainte de el domniseră în Egipt preoţii, cari au

rămasşi în urmă clasa cea mai puternică.

a

Teba sa ridicat cam pela :3000 de ani înainte de Christos,
luând, în istoria Epiptului, locul lui:Memfis, care decăzuse,

|

Dintre regii din Teba, cari au cârmuit Egiptul, doi sunt mai

vestiți : Tutmes III, prin răsboaele şi cuceeririle lui, și Ramses I[,
nu atât prin războae cât mai ales prin nenumăratele clidiri,

cu cari a' împodobit Egiptul.

i

=

Subt Tu/mes 1/I Egiptul se întinsese până la Eufrat; dar .
sub urmașii lui războaele încetară, Egiptenii se moleșiră, și,
slăbiți cum ereau,. ăzură sub stăpânirea Persilor, la 525 în. Ch.
Cultura
e.

şi Religia
:

:

DR

.

Multe lucruri minunate se puteau vedeă în bătrâna ţară a
Egiptului. Nu mai vorbim de monumente, de palate și de
templele

măreţe, toate demne

de admirat,

Dar

ceza-ce

|

numai

în Egjpt se puteau vedea, erau acele ridicături de piatră, groase
la temelia lor pătrată şi ascuţindu-se mereu către vârf, numite
piramide, aşa de înalte, aşă de colosale că parcă la zidirea
lor mau putut lucră - oamenii, ci niscaiva fiinţe tot așă de
uriaşe ca şi ele, Aceste. clădiri nepieritoare, ridicate de pela.
4000 de ani în. d. Ch., au durat şi durează până în ziua de azi.
Se mai găsesc vre-o 80 din ele, toate spre apus, pe malul stâng al

Nilului, spre deşertul

“Libiei. : Aceste iirme vechi

egiptene stau în legătură şi cu credinţele

»* Piramidele
Faraonilor..

ale culturii

religioase a!e ţării. -

erau nişte morminte ale regilor Egiptului, -ale
|

Fie care faraon îngrijeă să-şi ridice în timpul domniei sale o

“1 “Îi

piramidă,
înăuntrul

e IRI

oSes i8 die n» “(eydeazp
ti) utbie tzouipr 13 pzeaed no 1jepros inta torâyuegur îpudazdiă) voi

12

căreia trebuiă să i se aşeze sicriul. Se căru
4

23

-

.

”
-

şi se prăvăliau bolovani mari de piatră, tocnai din munții
Arabiei și se grămădeau unii peste alţii, până la înălţimi ameţi-

.

toare.

te

Fig. 2 -Sfinsul cu piramidele dela Memfis,

„. Cea mai înaltă (la Gizeh) este de 137 m. Regii cari de altmentreli erau priviți ca niște zei, aveau nevoie de mormintele:

trainice ale piramidelor” pentru a-şi asigură viaţa lor de veci.
Aceeași nevoie sufletească o simţiau însă toți Egiptenii, căci ei
credeau că sufletul .omului e: nemuritor:-că, după moarte, el,

ieşind din corp, ar fi intrând în alte animale, ca să se pocăiască.

de păcatele făcute în viaţă, (metempsihosa); ăpoi după timp
îndelungat s'ar fi întorcând iar să-şi caute trupul.de mai înainte,

.
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-

f

|

!

ca să trăiască mai deparie, ca om. De aceia, aveau mare grijă
de corp, să nu putrezească . [| ungeau cu nişie substanțe de-l
pepeni

op

a

e

_

IEI

deo die
[CB

III

==

joase ep= 401 Aire
= Te ao

pie ASE DRE

EI LEE)

Fig. 3. Mormânt egiptean, de piairă cu inscripții dezhiero
gtife.

„uscau şi-l întăreau, adică îl îmbălsămau, pretăcându-i
în mumie,
apoi îl

puneau

într'un

sicriu Şi-l îngropau.

AS

a

,

<lădeau

Fa

„.

re

Fig.:4. Mumie,cu

unde trebuiau să
[i s e
lor... ::..

îşi

Da

LA,

din vreme, cu mari

Cei bogaţi

Se

sicriul ei,.

cheltueli, bolți şi odăi în piatră,

aşeze 'la adăpost sicriul bogat, cu
mumia

25

.

Dar maveau toţi Egiptenii dreptul la îmbălsămare. La moartea
unui Egiptean, să fi fost ei orce în viaţă, se alcătuia un

tribunal

care cântărea faptele bune şi rele ale răposatului. Dacă îl găseă
prea negru de păcate, nu-l mai îmbălsămau, ci îl aruncauîn.
Nil, să-l mănânce crocodili”. Numai dacă se păsiă că bunele
lui întreceau

pe cele rele,

i se făceă

mumia

şi i se puneă;pe

piept un bilet, «cartea mortului», cu care ziceau că o să „se:
înfăţişeze sufletul lui înaintea zeilor, și pe care sta scris; «Am.
dat pâine celor flămânzi,

.

-

-

apă- celui însetat, barcă
celor ce se opriau din cățătorie, etc.» sau :«N'am

înșelat pe nimeni : Nam

torturat văduva ! Nam
minţit înaintea tribuna-

tului ! Nu știui ce-i-min-,
ciună ! N'am silit ge nici

un şef de lucrători să |
muncească

pe

zi

mai

mult decât de cât trebuia ! N'am asuprit pe
sclavi înaintea stăpânu-

lui ! N'am tăcut pe nimeni să plângă!
ucis!» etc.

Nam

Afară de piramide, E-

giptul aveă şi alte lucruri cari deşteptau ad-

mirația vizitatorului.
Astfel lacul Moeris şi

marele Labirint amână

pi
in

fă

săeute
leba.

- Lacul

sub
,

reg

ii

Fig. 5. Ramses

Moeris eră o groapă

„mai multe poştii,

//. (Sesostris) Capul mu-

miei lui. (Din dinastie dintre 1500—1390)

ădâncă

în care se îndreptau

larg, de:
al.
şi colosde-

printrmun canal şi se:

-
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strângeau apele: Nilului, când veneau mari. D'acolo apoi se împărţiau, la vreme de nevoie, peste ţarini, ca să le ude de o
potrivă pe toate.
-

Zabirintul eră una din minunile Egip-

care la

PE

grec

zeta

i

a

-

vizitat,: spune

că a-

ceastă

clădire l'a impresionat mai

mult

«chiar

decât

din

trei

piramidele. Se

mii

de camere,

RA

>

;

:

sub , pământ. și 1500 d'asupra. Pe
ERA
Îi.

Ea

1500

SZĂ

cele

Ey: Aşi

i
de jos nu le puteă vedeă nici un străin.
Acolo se aflau mormintele unor regi și

dos

,

i

iri

ZE

ale crocodililor sfinţi, la cari se închinau
.
-.

șa

sa

compuneă

din cari

za

Hr

sierâet

Flerodot,

su

călător.
:

și pe

Istoricul

de admirare

mut

umblat

au.

Egiptenii; D”asupra lor se întindeau - mai .
multe” curți, săli, camere, toate cu pereţi
şi cu acoperiş de piatră; chiar şi curțile
ereau acoperite: Astiel treceai din o curte

Zi
ces

| 2
reia

aj pu

:

ja

lăsă

care

cel mai

di

,

“tului,

>>

„.

FE

Se
Eleziiă 3
A
Ulie
ZI

.

.

Să

2

Erzil
Fig. 6. Obeliscul

lui

Thutmosis din - faţa .
templului dela Karnac.

acoperită în iatacuri, de
aci în săli nesfârşite,
apoi iar în iatacuri, și
nu mai terminai umblînd
și nu mai ştiai încotro
s'apucica să ieşi, și amea

- Fig. 7. Osiris (soa-

”

țeai învârtindu-te
aceleași
e 5

camere

€

prin
îi

de mu

. rele)
mână cucu Fig.ţia 8.zeului
/sis (luna)
de Ori, fără să pricepi
ieiul înîn ogealaltă
Osiris so. . cum
ai ajuns iar în ele.
soarele),
mas idei si .
ANII
|
_
)
Dela Egipteni
au răc1 ŞI cunoștințe de cari sa folosit
în urmă omenirea. Ast-

27
fel

dela

ei a rămas împărţirea anului în 365:/,

zile;

şi, cum

-

,
Ruinele

Fig. 9. Din cullura egipteană
templului dela Luqsor. In dreapta

"
un obelisc.

Fig. 10. Din cultura egipteană.
Templul dela Lugqsor, restaurat. Fațada

erau nevoiţi, din

cauza

răvărsării

,
lui.

Nilului, să măsoare

şi

să
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ihotărniceasca din nou, mereu, pământurile, după retragerea
râului, tot ei au ajuns să întemeieze știința geome/riei. Scrierea, mijlocul cel mai însemnat pentru păstrarea gândirii, pentru
împărtășşirea ei altora, şi deci pentru răspândirea și înaintare

Templul

ştiinţei, tot ci au
«lesemnând

Fig. 11. Din cultura egipteana.
dela Luqsor, restaurat. „Interiorul

început-o,

lucrurile

despre

primitiv de tot,
cari

sîriau.

:N

PT
lui,

fireşte,

aproape

Egptenii ţineau foarte mu't la: relig
ie. Zeul lor cel mare
«ră soarele, Ptar, care se numiă
când Amon, când Osiris, după .

29

localităţi, și aveă temple mai în toate oraşele principale, precum :
Teba, Memfis, etc. Ei cradeau că zeul lor: se întrupează în

RI

.

:

Fig. 12. Din cultura egipteant..
O

egipteană torcând
(Reconstituire) . .

|

în pisică

ui

„Fig,
Un

ai

2

13, Artă.egipteană

egiptean (statuc afiătoare în mu„zeul dela Gizeh). .

ales în bou,în o pasăre, ibis,

câte un animal, şi anume: mai
în crocodil,

.

Si în câne.

animale

Aceste

erau

privite

astfel'cu multă evlavie, 'cu teâmăşi respect, de Egipteni.; erau
puse în tempte și îngrijite foarte bine. Li s'aduceau jertfe și

rugăciuni, - De acest

sentiment

religios

al

lor

pentru

anumite

dobitoace s'au servit: înti”un rând Perșii, ca să-i învingă şi' să
le supună

ţara, punând în fața armatei lor o mulţime de pisici

şi: de câini, astfel „că Egiptenii:nu îndrăzneau să deă cu nimic?

în oastea persană, ca să nu lovească în animalele sfinte.

30

Cel mai însemnat însă dintre toate animalele sfinte eră apis,
un bou bălțat, negru cu o pată în frunte, .la care se închinau

"Fig.
- Un

scrib. Una

14. Artă

din statuele

egipteană.
cele mai isbutite ale artei :

egiptene,

Egiptenii

ca la un stăpân a 'tot-pute
rnic

şi

înzcozitor, „ Când
i

(n

Fig „15.

Artă

eg

Ip: eană.

Statuia lui Kephren. (Dinas tia dintre 4000—3000 a Chr.)
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muria boul apis, se jeleau cu toţii.ca de o nenorocire nemai
pomenită și-l îngropau cu mare alaiu întrun templu, -

CHALDEO-ASIRIENII
.

Chaldea şi Asiria. Tigrul şi Eutradul, Sargon: Nabucho-!
şi

Cultura

| donosor.

a

DI

Religiunea.

: “Țările Dintre Tigru și Eufrat, cunoscute la un loc sub numele
„de. Mesopotamia,

Asiria,

nume

dat

la mijloc Babilonia

de

Greci,

coprindeau

şi la sud Chaldeia.

cele mai vechi cetăţi, dar Babilonia

la : nord

Chaldeia

aveă

şi Asiria pe cele mai celebre, .

şi anume Babilonia aveă cetatea Babilonului,

capitala sa ; iar.

Asiria cetatatea Ninive, capitala sa.
ind
: Mesopotamia aveă un pământ rolitor, din cauza celor două

râuri, Tigrul şi Eufratul, cari o străbat şi o udă, revărsându-se.
primăvara

şi acoperind

tot ţinutul cu apă încărcată:de un fel

de nomol bun pentru îngrăşarea și festilisarea pământului.!
- Tigrul și Eufratul au adus. aceleaşi servicii Mesopotamiei ca!

şi Nilul. Egiptului. Lor se datorește că s'au desvoltat aici de!
timpuriu societăți omeneşti şi. sate .puternice şi înfloritoare.. *
Bogăția

și i-au

mulțime

locurilor au atras

şi frumuseţea
făcut.de s'au

așezat

acolo.

Belşugul

de

de

oameni:

vegetaţie,

şi

folositoare şi frumoasă, nenumăratele turme de 'animale, dedeau
- câmpiei dintre cele două râuri o înfăţişare veselă şi plină de!
viaţă,
a
N:
n
]
„i In partea de nord a Mesopotamiei au venit (de prin părţile!
Arabiei) de s'au așezat oameni mai ales de neam semit, şi au:

intemeia, Asiria. In partea de mijloc şi de. sud au venit oameni :

de neam semuit, amestecați mult cu cei de neam c/aruiţ, (sau
. cușit) de s-au aşezat și au întemeiat Chaldeia şi Babilonia.
Chaldeii şi Babiloneniise confundă între dânșii, și mai adesea se cunosc

împreună sub numele de Cha/dei. Dar între dânşii de o parte
şi Asirienii dela nord,
de 'âltă' parte, au fost. tot mereu certuri
.

a.

,

3

.
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şi lupte, cătând 'când unii când

alţii

întreaga vale dintre Tigruşi Eufrat.
Ninive, cetate mare

şi celebră,

că ar fi fost întemeiată. pela

pe

să se

facă

stăpâni

pe

malul

Tigrului'se
, zice

1600 a. Ch. și că zidurile ei

erau înalte de 31 metri și aşă de late încât ar fi putut merge
pe ele trei care alături, unul lângă altul. Peste ruinile ei vremea a depus straturi de pământ” cari au îngropat'o ca pe o
cetate moartă. Astăzi abiă au început învățații s?o dezgroape,
ca să vază ce zidării, ce monumente și ce fel de unelte aveau,
pe vremea aceea oamenii..Şi se găsesc lucruri minunate.
Ce spune povestea.—Cetatea Ninivei s'ar fi numit astfel după numele
„lui Ninus, regele care a întemeiat-o. Numele acestui rege, despre care se spune ca a fost foarte puternic, este
legat de al Semiramidei, o femeie vitează. De ea se povestesc minuni.
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Asirian.

Eră fata unei zeițe care o părăsise -dela- naştere. Nişte porumbiţeo gă
siră şi o crescură, hrănind-o cu lapte adus în cioc dela turmele de prin

- “prejur. Un general al lui Ninus
o luă de -nevastă, și când Ninus încon- ,
jurase o -cetate, pe care voiă să o supună, 'eaarătă .marelui rege asi-zian un drum secret, care-i ușură luarea cetăţii. Murind generalul, soțul
I. Găvănescul, — Eaul Antice

3

34
ei, Semiramida se căsători cu Ninus şi după moartea acestuia ajunse
regină atotputernică. Ea se zice că a zidit cetatea Babilonului şi căa
întins stăpânirea Asiriei până departe peste Egipt şi întreaga Africă.
Voind însă să meargă şi mai departe şi să supună şi India, fu bătută
acolo, cu toate că se dusese cuo armată neinchipuit de mare, compusă
din vre-o trei milioane și juinătate de soldaţi şi peste zece mii de care

de războiu. Când a murit, sufletul ei, coborâtor din neam de zei, s'a
prefăcut în parumbiţă, ca să trăiască cu acele pasări cari o îngrijiseră

E

ă

Asiriei,

istoria

în copilăria ei,
Dintre

regii

!

aminteşte. cu

-

deosebire nuime:e

lui Sargon ; care a bătut pe Israeliţi, dar nu s'a mulţumit numai

Fig.

16.

Un

rege asirian scoțând ochii vrăşmaşilor
„Prinşi în războiu.

„Să-i supună, ci i-a luat pe toţi din ţara lor şi i-a dus în altă
“țară, în Media, iar în Palestina a mutat alte popoare. ..
Ceea-ce caracteriza mai ales pe Asirieni, era cruzimea sălbatecă
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faţă cu cei biruiți. Popoarle învinse: erau mânate din loc în loc
jăfuite, duse în robie, chinuite, ucise, distruse, fără milă, De

Fig. 18. Soldaţi asirieni, din viteaza cavalerie asiriană! “

aceea şi ele urau de moarte pe Asirieni,
.

._.

.

A j
și,. icând

le-a €.„venit.

bine, s'au sculat cu toate în contra lor'şi s'au răsbunat amarnic,

_

Cetatea Ninive a fost

36

dărâmată (la anul 606) şi rasă

de pe

faţa pământului. Abiă s'a descoperit în timpul din urmă locul,
unde se ridicase odată trufaşa capitală a Asirei.

Babilonul. — Curând după căderea Ninivei, Babilonul se ridică la atâta putere, încât luă în stăpânire toată Mesopotamia
şi toate țările supuse mai inainte
de Asirieni. Sub domnia lui
Nabuchodonosor, mai ales, Babilonul ajunse la culmea strălucirii
şi puterii (604—-561). Nabuchodonosor îşi întinse stăpânirea
„asupra Iudeii,

Feniciei,

Arabiei ; dărâmă

Ierusalimul,

aduse pe

Evrei în captivitate la Babilon, supuse asemenea cetatea Tirului
după un asediu 'de 13 ani; se bătii chiar cu Egiptenii.
Babilonul, capitala regatului, ajunse una din minunile lumii,
pe timpul acestui mâăre rege.

Babilonul fusese întemeiat se zice, cam pela
înainte de

Ch.

Cine îl vedeă,

rămâneă

uimit.

2000 de ani

Oraşul

aveă

-o

„ formă patrată şi se întindeă, de o parte și de alta a Eufratului,
pe un spaţiu de 15 mile pătrate. In acest spaţiu, pe lângă
casele pompoase, înalte cu trei și patru caturi, pe lângă monumentele şi templele măreţe, încăpeau grădini mari şi ţarine

întinse, bine cultivate'şi îngrijite, așă că la vreme

de

nevoe

orăşenii se puteau hrăni mai mult timp cu ce produceau ele.
Cele două jumătăţi ale oraşului, despărțite prin apele Eutratului,
-erau unite prin o punte trainică construită cu măestrie,
|
Multe minunăţii se puteau vadeă în cetate, Mai întâi grădinile
suspendate. Babilonul nu aveă grădini numai jos pe pământ,
ci şi d'asupra lui, în aer, făcute după porunca lui Nabuchodonosor. Pe nişte stâlpi și 'ziduri groase şi înalte se așezau _
lespezi mari de piatră, peste. cari se pusese straturi de pământ
roditor, până la grosime de vr'o 4—5 metri. Acolo să sădise
arbori şi flori, udate și stropite regulat cu apă din Eufrat,
trasă sus cu pompe. Cine se plimbă la umbra răcoroasă a:
acelor arbori şi în mirosul: florilor, puteă să privească, dela o
înălțime pe alocurea de 60 metri, toată frumuseţea cetăţii şi
peisajul fermecător al câmpurilor d'imprejurul ei,
|

Pe

malul

stâng

al -Eufratului

iar pe cel drept marele

palat

se

află

al. regilor,

turnul

două

Babilonului,

clădiri

cari

37
asemenea deşteptau admiraţia vizitatorului. Turnul Babilonului, .
e
clădire: vest i tă, înaltăă ca o pirami ă uri iaşă c u opt catur i, eră

*91aue9
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007 2)sod poa
Mele
“anu
-

ridicat în onoarea

marelui zeu Bal, la care se închinau Babi-

lonenii. In catul de jos se află statua zeulu i pusă pe un tron,
în faţa

unui la

ltar, cu totul și cu totul de aur;

-
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Palatul regilor, compus

din mai! multe clădiri, eră par'că o

ze

E
SPezA

Ei

N

Fig. 21. Ruinele Babilonului.

cetate, înconjurată cu trei rînduri de ziduri înalte,

cari aveau

39

d'asupra lor turnuri și' mai. înalte,

se, putea

de unde

vedea

departe de jur împrejur. In clădirile coprinse între acele ziduri, *
locuiă, pe lângă regele, toată curtea regală și garda, o armată

Pa

„destul de mare,

Până.să pătrunză vrășmașul la palatul regelui, aşă de intărit,
îi trebue mult timp şi-multe lupte; căci tot. oraşul eră mai
întâiu ocolit cu un șanț adânc de tot;.apoi, după şanţ, veniă

N

un zid gros și înalt, cu 100 porţi de aramă.
Babilonul

căză sub puterea Perşilor la 530 în. d. Ch..

n

Culturaşi Religia.
Regele

asirian

nu

socotit:

eră

un

zeu,

ca

în

Egipt,

|
dar

“nimeni şi nimic nu se consideră mai pe sus de dânsul, decât
numai zeii. Supuşii, cari aveati mai multă trecere înaintea re-

"gelui, erau numai magii, tocmai pentrucă se credeă că aceştia
cunosc voinţa şi gândul zeilor mai bine decât orice alt muritor.

cu înţelegerea şi explicarea cărților

Unii din magi se ocupau

Sfinte, alţii ziceau că pot goni duhurile rele şi necurate, alţii

că 'pot ghici viitorul după mersul stelelor, după sburatul pasă-.
_
rilor şi după alte semne din natură; alţii se îndeletriceau cu
ajuns
au
_ căutarea de leacuri pentru boale. Din cauza asta, ei
la
să culeagă şi observaţii serioase. relative la astronomie şi

medicină. Astfel,

bunioară

Chaldeii au ajuns să deosebească

iii
|
planetele de stele, să calculeze timpul eclipselor.
Asur
de
numele
Zeul cel mare al Asiro-Chaldeenilor purtă
şi
la Ninive, iar la Babilon numele Be/ sau Bal. Asirienii
plane'Babilonenii se închinau la stelele cerului. Soarele, luna,
.
divinităţi
ca
adorate
erau
şi
zeu
tele „aveau câte un nume de

|
|
FENICIENII :
na.
„Sidonul. Tirul. Comerțul şi Coloniile. Cartagi

Alfabetul,

i

în negoţ pe FeniDintre popoarele Asiei, nimeni ma înspecut

cieni. Ei se pot numi, cu un cuvânt, fegustorii
Numai

lumii

eptat.
Grecii le-au luat mai târziu locul treptat-tr

vechi.
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Fenicieni au venit din ţările dintre Tigru şi Eufrat şi ocupară
acea fâşiede pământ neroditoare, care e strânsă între muntele
Liban şi Marea Mediterană. “Țărmul mării era săpat de.golfuri bune pentru porturi şi dantelat de promontorii înaintate
în apă. Deveniră navigatori şi negustori. Corăbiile lor străbăteau
în lurig şi în lat marea Mediterană, ba pătrunseseră şi în Ocea:
nul Atlantic până în Britania. Ca niște furnici harnice, iuți și neobosite, alergau de colo până colo pe tot globul pământesc.
Pe, uscat mergeau cu carvanele de cărau productele Asiei şi
Africei, dela India până la Egipt; apoi încărcau corăbiile și le
duceau pe mare în Grecia, Italia, Spania, Galia, în insulele
din Mediterana, în Sarmaţia, până şi în Britania. După aceea

luau productele găsite pe acolo şi le duceau în Asia; și așă
'mijloceau între popoarele pământului un schimb foarte folositor de' lucruri trebuincioase.
,
"
Sidonul.
— Ocupaţi prea mult cu negustoria, Fenicienii nu se
gândiră să-şi organizeze un sfat cu o singură căpetenie. Fie:
|
:
care cetate trăiă de sine stătătoare ;şi pentru sine. Cea mai

“însemnată

dinire cetăţile

înte-

meiate de ei, a fost mai întâi Sidonul. Dar Sidonul, fiind dărâmat de Filisteni, locuitorii lui

zidiră mai
E

Tirul. .

TD

departe alt oraş şi

mai puternic, Tirul,'care ajunse
la mare. splendoare, trimise co- .
lonii până departe în Sicilia, în

Spania

şi în Africa.

Chiar vi-

teaza, dar nenorocita Cartagina, a fost o colonie a Tirului.
Tirul.
— Cetatea 7iru/ avi să sufere destule nenorociri. Mai:

întâi fu înconjurată de Sargon timp de 10 ani, apoi de Nabucodonosor. Dar, fiind bine întărită, ţinu şi armatele acestui
duş-

„man 13 ani în neputinţă d?a o lua. Iar când eră cât p'aci să

„cadă, locuitorii se mutară cu toții pe o insulă din

apropiere,

undeîşi zidiră, între stânci, altă cetate și mai întărită...

Mai târziu, când toate ţările se plecau înaintea lui Alexan-

41.

dru

Macedon,

Tirul

cel nou

se .semeţia a-i stă înaințe mândru,

bizuindu-se pe puterile lui încercate și pe întăririle lui naturale.
Nu cunoşteă nici forța, nici firea marelui cuceritor macedo- .
nean. Resistenţa Tirului înfuriă pe Alexandru. E drept că nu-l
puti luă numai decât. Şapte luni fu ţinut în loc din drumul
lui victorios. Dar în urmă nimic nu mai putii scăpă orașul,
nici lupta desperată a locuitorilor lui, nici rugăciunile și jertfele

aduse zeilor (332).
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Fig. 22. Tirul, vederea lui de azi.

Cartagina.— Această veche cetate din Africa este una din coloniile Tirului, şi a ajuns în curând să se întreacă la comerț
cu metropola sa. Crescând în mai mare liniște decât Tirul,

fiindcă nu eră în drumul războinicelor popoare ale Asiei,

se

întinse repede nu numai cu comerţul dar şi cu puterea armelor,

în nordul Africei și în unele insule mari din

Mediterana, ca

Sicilia. Dar aci se ciocni, în cele din urmă, cu puterea Roma-

42

nilor, cu cari se încinse niște războae crâncene. Cartagena căzu

biruită la Roma.

a

Sa

Ce povesteşte legenda.—Despre întemeierea Cartaginii se povesteşte
că un rege al Tirului,

ucigând

pe marele preot, soţia acestuia, Elisa,

care eră sora regelui, a plecat cu mai mulţi nobili în Africa, şi a cumpărat dela regele cz-domniă acolo o bucată de pământ, ca să îngroape
pe bărbatul său, spunând cu şiretenie că acea bucată de pământ să nu
fie mai mare decât atât cât o puteă să se coprindă sub o piele de bou,

Când a fost să se măsoare pământul cumpărat, Elisa tăiă pielea de bou
în făşii subţiri de tot şi coprinse cu ele o întindere mare de pământ,
pe care se așeză cu întreaga colonie, întemeind astfel o cetate renumită, Cartagina.

Cultura şi Religia.
Pofta de câştig şi isteţimea

naturală a Fenicienilor îi învăță

cevă mai mult decât negustoria. In loc să ia, bunăoară,

inul

şi cânepa dintr'un loc şi să-le ducă în alt loc, ca să-și. facă locui-

e

pia

OTIZN
e)pp (î) AIAna
i

Fig. 23.

Vas cu vâsle, întrebuințat

la navigație,

pentru

comerț,

torii d'acolo pânză, fringhii sau ce le trebuiă, se pândiră să

facă ei acele obiecte, şi să le ducă gata, ca să le vândă.
Cu
modul acesta câștigau mai multe parale, pentru că li se plăteă
nu numai materia brută, inul sau cânepa, ci şi munca, prin
care
prefăcuseră acest materiel în obiecte usuale.
Aşă că, pe lângă
comerţ, ei desvoltară și industria.
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Fenicia devenise astfel un fel de roiu de albine muncitoare,
cari adună sucul florilor şi-l prefac în miere şi ceară. Tot așă
şi Fenicienii adunau fel de fel de materii din alte ţări şi le
lucrau

în ţara

lor, prefăcându-le

în lucruri

cu caravanele din Asia aurul, pietre.scumpe,
bac,

scorțișoare,

smirnă,

fildeş,

abanos

folositoare. Cărau

mărgăritare,

şi câte

altele.

bumGăsiau

„apoi în Cipru aramă, în Grecia și Italia unt-de-lemn şi vin, în
Spania argint, în Anglia cositor, în mareă . Baltică chihlibar.
Fenicienii

fabricau cu deosebire vase de lut smălţuite și zugră-

vite, diferite sculede aur și de argint, împodobite cu pietre
scumpe,

şi mai ales sficla,

pe

care numaiei

ştiau s'o facă;

Fig. 24. Vas de războiu, cu pânze şi cu vâsle.

precum şi un fel de ştofă colorată în roșu, purpura, .pe care
mo purtau decât regi și oamenii bogaţi, fiind foarte scumpă.
Ca negustori, având nevoie să tot însemneze mereu ce vindeau și ce cumpărau și să scrie: prin locuri depărtate după
afaceri, Fenicieni fură siliţi să născociască un mijloc d'a în-

semnă mai repede și mai înțeles ideile, spre a puteă fi cetite
şi pricepute

de alți.

Astfel - inventară /iferi/e, sau alfabetul

care a fost adoptat apoi şi de Greci și de Romani.
Fiind vecinic călători pe mare şi având nevoie să să se orienteze
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după cevă fix, în largul mării, ca să nu se rătăcească şi să
ajungă
la ţintă, ei găsiră pe cer ostea fixă, steaua polară,
singura care,

dintre toate stelele cerului, rămâne parcă țintuită în
acelaş
i
"punct pe bolta cerească, pe
cânii toate celelalte se mişcă,
apar şi dispar..

„_

Religiunea Fenicierilor eră
foarte

sălbatică.

cel mare

Zeului lor

Baal, se jertfeau

chiar oameni. Lui Moloch sau
" Melcari, zeul protector al
„_ Tirului, se aduceau jertfe mai
“mult băieţi ; iar Asfartei, zeiţa
“războiului şi a frumuseţei, mai

Fig. 25, Paal,

Ei

-

mult fete. Şi eră. o grozăvie
A cum se făceau acel jertfe.
Se ardeau până la roșu sta-

tuele de aramă ale zeului,

ci
E
apoi se aruncau: pe ele copiii de s: frigeau, în sunetul sgomotos al:fam
farelor,cari făceau
să: nu se mai auză ţipetele biet
elor victime,
>

EVREII.
Moise şi monoteismul

:
ebraic.

„Cam pela 2000 ani înainte de Ch., Abra
ham părăsi cetatea

Ur, dintre Tigru şi Eufrat, şi veni în t-ra
Canaan sau Pa/esHa. El se stabili
cu tribul /sra., aa 4Bron, de unde se
zica

că se trage numele de Erei, Evrei siui
Ovrei, cum îi numim

noi azi. Alţi: din ei, mergând

mai departe spre sud,

și ames-"
tecându-se cu alte neamuri din acele
locuri, deteră naștere Amoniților,

Moabiţilor, Medianiţilor şi
Edumenilor, popoare
cari mai târziu avură a luptă
cu' Ebreii sau Israeliţii pentru
ocuparea Palestinei.
Pa
”
„Această ţară,

mărginită

la nord cu Fenicia şi cu muntele
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Liban, la răsărit şi la miază-zi cu deșertul Arabiei, iar la Apus

Harta

Palestinei, Siriei şi Feniciei.

cu marea Mediterană, şi udată de râul Iordanul, care işi duce
7

cz
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apele sale în marea Moartă, plimbându-le mai întâi prin lacul
Genezaret,
eră o ţară roditoare, Dar, fiind câţiva ani de foamete grea, Evreii plecară în Egipt, unde se află unul. din ai
lor,

Iosif,

tare

și mare

Moise.—Evreii

fură

la curtea

Faraonilor.

bine primiţi,

,

la început,în Egipt.

Dar

mai târziu, înmulţindu-se prea mult, Fararonii începură a-i persecută, până ce Moise îi scăpă de necazuri, scoţându-i

din E-

Fig. 26. Privelişte din Galilea.

zipt, trecândur-i marea Roşie şi ducâ
ndu-i la Sinai, unde Is dete
legi, prin cari îi învăţă credinţa
întrun singur D-zeu, Iehova;
Şi-i opri de a se închină la idoli
, ca alte popoare de pe atunci..
Poporul

lui Israel fii astfel cel d'întâiu popo
r

în lumea veche
care se înălță cu mintea până
la închipuirea unei singure di.
vinități mai presus de on şi
“de natură, stăpânind și cârmuind
totul, fără a se înfăţişă ochilor
sub o formă materială,
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Un lucru iar, care

nu se pomeneă la alte popoare din

acele.

SE E armei
ÎmaMabea

Fig „27,

Moise (de Michelangelo).

Pi
s
otrivă înaintea
eră că toţi Ebreii erau Cons ideraţi deop
v

vremuri,

48
legii lor; nu se pomeneă 'la ei aristrocraţi şi plebei, sau oricum
S'ar numi clasa de jos, fără drepturi. Numai clasa preoților,

leviții,se deosebeau” dintre toți.”

a

“După Moise-—Tari prin credinţă şi uniţi prin legea lui Moise,
Ebreii învinseră toate popoarele, ce se puneau în drumul lor,

pe”

Filisteni, pe Amoniţi, pe Moabiţi, pe Anabeiţi ; şi, conduşi delosua, ajunseră iar în «pământul făgăduinței», în Canaan. Acolo se
împărțiră în 12 triburi, aşezându-se 2 la răsărit de Iordan, 10
la apus. Murind Iosua
'şi ei rămânând fără căpetenie recuoscută,
începură între ei certurile și neînțelegerile. Numai când erau,
far
3

===
IRT

=

Pai

i?

PUI

IA

, i! !

32)

A

k;
i

SII
Aj.

53

A

i

[ie

:

si

n

iezi

atasez

CSI
S

at
m

Fig. 28. Evrei, reprezentaţi ducând tributul.

ameninţaţi de vrun mare pericol, ascultau de ordinele câte
„unui comandant, numit Sufetim (judecător), care însă tot nu
isbuteă a uni toate triburile sub el. Astfel de comandanți sau
judecători au fost, Ghedeon, Samuel, și alţii.

„Pericolul din afară crescând necontenit, mai ales în luptele

cu Filistenii, Evreii fură în cele din urmă nevoiţi să se unească
toți sub un rege, și aleseră pe Sau/.

După

acesta urmă

ma-

rele David, regele filosof 'şi poet. David zidi /erusalimul pe
muntele Sion, făcând'o capitala regatului ; bătu pe Filisteni şi

pe Moabiţi, ba încă cuceri şi Siria și întinse domnia -Evreilor
până la Tigru şi Eufrat, până la deşertul Arabiei și până la

„49

Fig. 29. Templul din Ierusalim (reconstituit - de Fergusson).

marea Mediterană, Mai departe nici odată nu s'au: putut întinde:
Ebreii ; şi nici acest moment de mărire nu ţină mult,
Inţeleptul Sofomon, om paşnic, nu făcii războaie, dar înfru-"
museţă «cetatea lui David» (Ierusalimul), zidi marele templu.
Pentru aceasta însă, având nevoie de bani mulţi, pusese biruri:

7

grele. pe, popor. Poporul
. lomon,

se răsculă, și după moartea lui 'So-

chiar se şi împărți în două:

regatul judeu cu capitala

Ierusalim. (două triburi din 12) şi regatul israelit (celelalte
10 triburi). Dar, ceeace a fost și mai rău, aste două regate
7

1, Găvănescul, — Evul Antic.

“

4
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.

înrudite se duşmăniră, se luptară între ele şi se slăbiră așă de
mult, încât căzură de rând sub stăpânirea Siriei, Asiriei şi a
Babilonului. Apoi sub perși și în fine sub Romani,
a
- Regatul lui “Israel fă desființat (la 722) de Sargon, regele
Asiriei, iar cel judeu de Nabuchodonosor, care duse în Babilon (captivitatea Babionului) mai tot poporul. Acesta însă
Sscăpă

mai

târziu

Atunci Judeii,

din

robie,

când Babilonul fu cucerit de Perşi.

find lăsaţi liberi să se întoarcă în ţară, îşi zi-

diră din nou templul din Ierusalim.

Monoteismul ebraic—Monoteism se numeşte credinţa în:
trun singur D-zeu, spre deosebire da politeism, care însemnează
credinţa în mai mulţi zei. Cel dintâiu popor, care a crezut într'un
singur D-zeu, mare şi puternic, au fost Evrei. D-zeul lor, Je"hova, eră cel mai tare și mai presus de toţi zeii tuturor po-

poarelor. şi eră numai.-al lor, aveă grijă numai de ei, numai
pe ei îi iubiă, îi călăuziă în lume și în viață, îi apără de ne-

voi şi de

dușmani.

Poporul lui D-zeu.
şi D-zeul

De

aceia

După

cel adevărat,

tot

Evreii

cum Jehova

rul a/es de D.zeu, singurul

ss credeau și se numeau

eră singurul

așă și Evreii

lor D-zeu

se socotiauca popo-

popor demn de a

fi stăpânul lu-

mii, şi de care trebue să asculte toate celelalte popoare.
fiind al lor şi lumea se cădeă să fie a lor. |

Jehova

eră cârmuitorul

lor adevărat.

D-zeu

Regii și judecătorii

erau subt el, ascultau de poruncile lui şi aduceau la îndeplinire
legile lui. Iar legile și poruncile lui:se cunoşteau: fuseseră
dictate de Jehova lui Moise pe imuntele Sinai în cele zece
porunci şi scrise pe fablele legii. Cărţile sfinte ale” Evreilor, cari

alcătuesc Biblia sau Sfânta Scriptură, coprindeau: toate regulele lor de viaţă, nu numai de vieață religioasă, dar şi de

vieaţă politică şi cetățenească. Legile lor religioase sunt
şi legi
civile, politice, higienice,: morale, D-zeu fiind capul
suprem al
poporului,

statul

lor :adevărat este un stat feocratic,

care adică

recunoaște pe D-zeu de cărmuitor al poporului
pe-pământ,
în toate împrejurările şi trebile lui pământești,
Şi tocmai acest stat teocratic a fost cel mai neclintit
şi ne

ştirbit în vieaţa poporului

evreu, sub toate formele schimbă-

-

!

51

toare ale vieţii lui politice, fie-că Evreii erau conduşi de regi or
de judecători, fie-că se aflau în robia altor popoare, or îinprăș"+iaţi liberi în toată lumea. Ebreii orcât de depărtaţi ar fi unii,
de alţii pe faţa pământului, se simt legaţi între ei prin legea
sau religia. lor, care le cârmueşte vieaţa de toate zilele şi îi
strânge sufleteşte într'u1 mănunchiu de popor, guvernat de
Jehova prin legile lui Moise. Or cât de risipiţi ar fi, ei alcătuesc un stat, statul teocratic organizat şi cârmuit de Jehova,
care le spune, prin tablele legii, ce să facă şi ce să nu facă,
cum

şi în vieaţă, cu cine să aibă

să se poarte în lume

relaţii,

de cine să se ferească, ce să mănânce și cu cine să mănânce
la masă. Asta a fâcut tăria cea mare a poporului evreu; păstrarea legii și a credinţei Pa ţinut până azi în vieaţă între podar tot asta

poare;

la

împiedicat, fireşte, să se asimileze

alte popoare, adică să-și piardă

fiinţa lor

națională

în mijlocul

prefacă în ființă etnică a popoarelor moderne,

cărora trăesc.
Monoteismul
cred

întrun

de
ebraic se deosebeşte

singur D-zeu,

cu

și să se .

cel creștin.

ca şi Evreii ; dar D-zeu,

Creştinii
în “credinţa

creştină, nu este părtinitor, nu iubeşte şi nu apără numai un
anumit popor, susținându-l în potriva celorlalte, orcând şi în
or ce împrejurare, fie că are or nu are dreptate. D-zeu, în credinţa creștină, este drept, iubeşte omenirea. întreagă;-fără -deosebire de neam şi de rasă; dar cere, la rândul lui, şi din partea oamenilor iubire”de oameni; apără și susține pe cei buni
și drepți; face să cadă pe cei răi; cârmueşte lumea spre bine

şi fericire, prin legile morale,

cari sunt legile

iubirii şi ale

.

dreptăţii.

Au fost şi dintre Evrei unii, cari credeau într'un astfel

de

D-zeu, dar foarte rari şi: puțini, ca profeții, şi propovăduirile

lor mau

pătruns în popor,

nici ei mau

fost văzuţi cu ochi |

buni, nici de cei mari nici de mulțimea ncrodului.
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MEDO-PERȘII
„

Arii. iranul. Mezii. Ciaxare. Perşii. Cirus şi Darius.
Întinderea şi organizarea imperiului persan. Dualismul.
Arii—

ela 2500 ani în. d. Chr.,

pe când Egiptul eră în

floare şi popoarele chaldeice din Mesopotania se înălţau la
putere şi cultură, trăiau pe platoul Pamirului, în Asia, şi în
Europa prin ţinuturile noastre, pe malurile Dunării, pe pă-

mântul

roditor

al

Daciei,

precum

şi prin Polonia și Ru-

sia. apusană, în stare modestă de păstori. şi agricultori
nişte populaţiuni de oameni cari se numiau între ei, «oameni
venerabili» sau pe limba lor, arias, de unde le-au rămas și

“numele de arieni sau popoare arice.
Aceștia sunt strămoşii

cei mai vechi ai tuturor neamurilor,

cari au populat apoi Europa şi au desvoltat cu stăruință, fără
pregetși cu' minte ageră, o civilizaţie şi mai înaltă decât civi-

lizaţia Egiptenilor şi Chaldeilor,

|

|

|

Se credeă, până la jumătatea secolului nostru,că acești stră„_.moşi ai tuturor popoarelor celor mai vestite din lume se trag

numei din Asia și că au avut patria
platou:

rilor
şi

Pamirului.

pe

celor mai glorioase de pe pământ a fost și în Europa

anume

în Dacia.

De aici porniră rând
apus,

lor primitivă numai

Dar s'a stabilit că patria veche a neamu-

până

au ajuns

de

-

pe rând; Celţii, cari
s-au

au trecut

"

spre

aşezat în Franţa de azi sau Galia

și în Britania.
e
De aici au pornit Grecii, (Elinii),
Latinii cari au ocupat Italia.

|
cari au ocupat Grecia, şi
|
j
..

De aici se trag Tracii, cari s'au oprit în peninsula balcanică
;

de aici Germanii,

cari

s'au grămădit spre centrul

şi nordul

Europei ; precum și Slavii, cari au rămas maial es în răsăritul
. Europei.
|
„Toate

aceste

roiuri

de

popoare au

plecat unele

după

altele

din Iocașul lor. comun, care spre nord, care spre apus, care
spre miază-zi,
—
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Dintre populaţiile ce locuiau-pe platoul Pamirului, unele au
plecat spre răsăritul depărtat și s'au așezat în ludia; iar altele;
au format fondul popoarelor din platoul /ranului, ude s'a ridicat statul puternic al Persiei şi Mediei.
De

aceea,

neamuri

Tracii, Germanii

Grecii, Latinii,
Europa,

aceste

toate

precum

Perșii,

şi

Medii,

înşirate până

aci:

Celfii,

şi Slavii, care

au rămas:în

din

Asia,— toate

şi Indii,

fiind de aceiaşi viţă generală adică de viță arică, se numesc la
un loc popoare. arice. Ele mai poartă și numele de /ndo-Euro=
60
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Persiei.

pene, fiind-că se găsesc răspândite în Europa şi în Asia până în

India ; precum și numele de /ndo-Germane.

De pela 2500 de ani a. Chr, de când s'au despărțit “unele
de altele și până astăzi, ele au ocupat locul întâi în istoria
omenirii, ridicându-se când unele când altele mai Ipresus de

toate cele-l-alte popoare, fie prin vitejia şi puterea armelor, fie
prin isteţimea şi agerimea spiritului.
Aceia câri s'au făcut, în Asia, mai degrabă

cunoscuţi

prin

54

curajul şi bărbăţia lor, au fosț Medii şi Perșii. Cele rămase
în Europa, şi-au câştigat însă un. renume şi mai mare şi mai
trainic. Căci nici unul din toate popoarele arice, aşă de bine
înzestrate cu calități alese, nu s'a înălţat, în lumea veche, la
atâta strălucire de civilizăţie ca Grecii şi la atâta uimitoare
mărire ca stăpânitorii şi cârmuitorii lumii, Lafinii: sau Romanii,

străbunii noștrii,

|

Di

a

Iranul—lranul, unde au trăit Medo-Perșii, este un podiş colosal, înalt de vre-o 1500 m. şi întins de 1.650.000 km. p., dela
marea Caspică până la golful Persic și dela Tigru până la

Indu.

Munţii

cari îl înconjoară

au

văi frumoase

unde cresc pășuni minunate, cereale şi pomi roditori
și câmpii

întinse

de flori, mai ales de trandafiri.

şi roditoare,

de tot felul,

Acolo

cut şi s'au înmulţit în voie rasele cele mai alese de

moşi ; de

acolo

Mezii.—Mezii
biau

nici

prin

ne-au: venit mai toate felurile de pomi

şi Perşii formau

obicieiuri,

nici

tot un popor:

prin

credință.

au cres-

cai

fru-

roditori

nu se deose-

Medii,

cari

se

"aşezară în apropiere de M. Caspiau
că;
fost cei dintâi cari au
întemeiat un regat independent; dar, după. ei, Perşii,
aşezaţi
mai jos în regiunea mai puţin rodnică de lângă golful
Persic,

au ajuns mai departe cu
temut nu numai

puterea,

îatemeind un stat

în toată Asia, dar şi în Europa

mare şi

şi în Africa,

Cel maivechiu -rege- cunoscut-al--Mediei,- a fost
- Ciaxare,

După-ce, împreună cu regele Babilonului, răsturnă
mândria Asiriei, Ciaxare coprinse Armenia: şi avu multe
lupte cu Zidia,

„După el regatul său decăzi.

|

Perşii.— Atunci se ridică Persia, sub regel
e Cirus, la 558, .
Acesta supus

ese mai întâiu chiar Media, şi, din vasal
ce eră,
deveni rege neatârnat şi: atot-puternic,
.
o
Perşii erau meniţi să întemeieze odată
o mare împărăție pe
pământ. Pe când Mezii erau oameni
uşurateci, deprinși cu petrecerile, îndulciți la lux şi la trând
ăvie, Perşii din contră, erau

Oameni harnici, nişte munteni . vânjoşi,

cumpătați

şi cinstiţi.
Erau vestiți pentru dragostea lor
de adevăr; nu puteau să sufere
minciuna şi pe mincinoşi; pentr
u nimic” nu pedepsiau mai
aspru pe copii lor, decât pentru
minciună. Nu le plăceă asev
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să facă cine-va

datorii,

şi asta

tot pentru

cuvântul

2 mea

mmenea

o

+

OR.

Fiv. 30. Privelişti din Persia, Drumuri

prin munţi.

. omul, care e dator, e nevoit adesea să minţă

că
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- Cirus.—Câtva

timp după ce supuse Media, Cirus pieacă în.

contra Lidiei, regat însemnat în Asia mică.

Harta

niă atunci

Cresus, un

Imperiului

monarh

Cirus îl învinse și îi luă ţara.

Peste Lidia dom-

Persan..

vestit pentru

bogăţiila

sale,

”

Se zice că odată Solon, un filosof grec, în una din
călătoriile sale
prin Orient, venind la curtea lui Cresus, fu dus de
acesta să-i vadă
camerile cele nesfârşite şi fu întrebat: ce. crede despre el? Nu
crede
că e cel mai fericit om? «Nu, răspunse înțeleptul legiuitor al Atenei.
»
«Cine-i dar cel mai fericit om, după părerea d-tale ?» întrebă
Cresus,
«Cel mai fericit a fost un cetăţean din: Atena,
(anume Telu),. care a
murit împlinindu-și datoria de cetăţean și apărând
u-şi patria.» «Dar al
doilea

după

el, cine e mai

fericit?»

«Au fost, răspunde Solon, doi

tineri
"(Cleobe şi Biton) din Argos, fiii unei p-eotese.. Aceștia,
văzând” odată
pe muma
spre

lor mâhnită că nu poate ajunge la templu la

a aduce

jerife

zeilor,

s'au

înjugat

singuri

la

ceasul hotărit,

car,

şi au dus'o
fuga la altar. Mama lor, binecuvântându-i,
a cerut zeilor să le de ce
cred ei mai bun. Zeii le-au dat o moarte
dulce ca un somn.»
«Bine, dar al treilea, după dânşii, cine crezi
că e mai fericit? Nu sânt
cu ?» «De nimeni nu se poate zice că'a fost
fericit, decât după moarte,
răspunse

Solon.» De cuvintele acestea și-a adus
odată aminte Cresus.
Auzind Cresus că Cirus a Pornit cu.arm
ata în contra 'lui, se pregăti
de răsboiu ; trimise să ceară ajutor
dela Babiloneni, dela Egipteni,
dela Grecii din Asia mică şi chiar
dela Spartani; dar tot odată trimise
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şi la Delfi să întrebe

Oracolul:

ce are să se

întâmple?

Oracolul

i-a

răspuns: «O armată va trece fluviul Halis şi o împărăție va cădeâ.»
Incurajat de acest răspuns, pe care a luat în sensul dorit de el, Cresus
trece FHalis, care despărţia Persia de Lidia, eșind înaintea lui Cirus. Ciz
rus îl bate, ba chiaril prinde şi îl condamnă să fie ars pe rug. Când ea |
să fie aruncat în flăcări, Cresus, aducându-și aminte de vorbele lui Soiâii, A
strigă tare de trei ori: «Solone, Solone, Solone!> Cirus îl auzi şi îl întrebă

Ap 5

pe cine strigă. Cresus îi povesti convorbirea sa cu Solon. Atunci Cirus,

SS

gândindu-se că cine ştie ce destin şi ce sfârşit o aveă şi elpe pământ, za
se înduioşă, îl iertă și-l luă cu sine, să-i . fie tovarăș d'aci înainte.

Astfel Persia se întinse şi peste Lidia.
Cirus nu puteă să ierte Babilonenilor, că se uniseră 'cu -Cresus în contra lui.
|
i
,
Veni de înconjură Babilonul, cetate mare şi “frumoasă, dar
şi bine întărită şi greu de luat, care totuși i se supuse.
Multă vreme ar

fi stat Cirus în preajma

orașului cu oştirea, fără

să-l poată luă, dacă nu-i veniă, după cum se povesteşte, în: gând. o ideie.
“Nabuchodonosor poruncise de se săpase în apropiere de oraș, spre
nord-vest, o groapă mare, adâncă şi largă, un basin colosal, în care
abăteă apele Eufratului, când veniă râul prea mare, și strângeă acolo
-apă ca să o poată răspândi în urmă de acolo, la vreme de nevoie, în

părţile mai secetoase ale ţărei, prin canaluri artificiale. Tocmai de acel
-bazin, făcut spre binele ţării, se servi duşmanul spre a răpune viața
Babiloniei. Cirus puse de se abătu tot cursul Eufratului în acel bazin,
astfel că apa nu mai veneă deloc în cetate. Babilonenii, văzându-se ex-

puşi a muri de sete, se supuseră

(539)

După căderea Babilonului, ţările, cari ascultau de cetatea
unde domnise odată marele Nabuchodonosor, se supuseră şi
ele de bună voie Perşilor; astfel că Cirus îşi întindeă stăpânirea în apus până la mare şi în răsărit până la India.
Dar el nu se mulțumiă cu atâta. Ar fi vrut să se întindă şi
„spre miază-noapte, şi plecă în contra Sciţilor, popor viteaz şi
ne-astâmpărat, care se află în Rusia de sud. Dar aici, Cirus m'avu
noroc: căzii învins şi fu omorât.
Regina acelui „popor sălbatic luă capul lui Cirus şi-l cufundă întrun
hârdău plin 'cu sânge, zicând: «Satură-te acum de “sânge, o nesăturatule Cirus!» Perşii făcură ce făcură, şşi tot luară trupu lui Cirus, pe care-l
îngrepară în Pasargade, oraş fundat de el în amintirea victoriei sale
asupra Mediei. Mormântul lui se vede şi astăzi. Pe o piatră erau scrise

i
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vorbele: «Omule, eu sunt Cirus, care am fost domn al Perșilor şi puternic, de mi se supuneă toată Asia; de aceea nu-mi râvni acest more
mânt.»

.

Dariu.—După Cirus urmă Cambise, care cuceri şi Egiptul;
apoi urmă, în finela tronul Persiei Dariu, care aveă să ducă
|
Ea
armatele şi în Europa.

La început. Dariu avi să lupte cu multe popoare răsvrătite
-

din regatul său. Mai mult ne"caz îi făcură Babilonenii, pe cari

“îi supuse din nou.
"i

i

Cirus, după-ce cucerise Babilonul
nu distrusese cetatea. Ar fi fost şi
păcat să

se dărâme

și să se strice

aşă opere minunate
ale

artei

ome-

nești. Dar cetaica, fiind tot întărită,
când se revoltă acum, ea șe apără

minunat

de bine, și Dariu

„ştia ce să

nu mai

facă spre a o aduce

iar

la ascultare, Atunci, un om al său
de încredere, Zopir, se hotări să se
-jertfească pe sine, spre a scăpă pe
stăpânul său de supărare.
Căci trebue să ştim că regii Perşilor şi ai celorlalte state din Orient,

Fig. 31. Dariu.

nu erau ca regii de azi or ca aceia
ai Grecilor şi Romanilor, când au

avut şi aceștia regi. Ei, nu numai că erau atot-puternici, dar supușii

lor se uitau la ei ca la niște fiinţe ;supra-omenești. Nici nu îndrăznea
se apropiă de el, cădeă
-supusul să-l privească pe rege în faţa ; şi, cine
se socoteau ca oameni
în genuchi cu faţa la pământ. Toţii supuşii regelui

,

de casă ai lui; regele puteă să “facă din ei or-ce Vrea,

pe Dariu, sa jertfit
Nu e de mirat dar că Zopir, ca să mulţumească
şi pătrunse
urechile
și
nasul
în modul următor. El îşi tăiă, se zice,
în ha
scăpat
a
abiă
că
toţi
la
spunând
astfel, cum putu, în Babilon,

Babilonenii îl
lul acela din mâinele lui Dariu, care voiă să-l omoare.
lui Dariu, de
contra
în
răzbune
crezură ce spuneă şi că a venit să-şi
Când

se văzu

Zopir stăpân,

porţile de aramă ale orașului şi Perşii
aduși Babilonenii iar la supunere.

intrară

înăuntru,

aceia îi deteră

comanda

Organizarea

armatei.

deschise

Astfel

fură

Regatului.—Ca să împedice pe viitor răsvră-
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tirea popoarelor

cucerite,

Dariu împărți
tot -iregatul

în mai

Fig. 32 Mormântul lui. Dariu, lângă Persepolis.

multe

provincii sau satrapii, punând

în capul lor câte un sa-
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trap sau guvernator. El lăsă fie cărei satrapii toată libertatea
de a fi cârmuită după legile și obiceiurile ei locale, dar puineă
pe lângă satrap oameni de ai săi de încredere: astfel eră
secretarul guvernatorului și generalul armatei, apoi pe lângă
aceştia o sumă de spioni, :cari îi raportau cele mai mici mișări şi schimbări.
|
„
Dariu în Europa.—Destul de mare eră regatul persan ; Dariu
. însă tot voiă să-l crească și:el cu cevă. Ochii lui se îndreptară asupra Europei, și anume mai întâiu la nord-vest de marea Neagră, spre ţările .locuite în urmă de Daci, iar azi de
noi, Românii.
|
“Poporul

mai

însemnat,

care trăia

pe atunci în acesțe

|

locuri,

se numiă Schiţi. Ei locuiau în special prin Muntenia, Moldova
şi prin sudul Rusiei. Afară de ei se mai aflau Agatirșii prin
“ "Transilvania și prin munții despre România de azi; apoi Liginii
prin Banatul Temişoarei şi prin Oltenia.
|
”
Liginii erau mai mult negustori; oa neni ageri şi buni călăreţi. Agatirșii erau agriculiori, se ocupau cu creşterea vitelor, cu cultura
albinelor. Ca şi sălbaticii de azi, cari locuesc prin Oceania şi prin A-

frica, ei aveau

obiceiul d'a -se zpâria şi d'a se văpsi pe obraz şi pe

corp, ca să se facă mai frumoși, după gustul lor copilăresc, Apoi, tot
pentru frumuseţe, se înţorțonau cu brățări, cu inele şi cu tot felul de

podoabe

și de scule, toate numai de aur pe care îl găsiau prin măreţii

şi bogaţii munţi ai Daciei.
Schiţii erau nomazi, adică

azi, cari

umblă . fără

oameni

căpătâiu cu

|
fără “sălaș, ca unii din

cortul, de colo

.
ţiganii de

până colo, fără să

aibă casă şi sat. Schiţilor le plăcea această viaţă vagabondă
sau po„madă, pentru că erau păstori; își plimbau din
loc în loc turmele şi
hergheliile, ca să poată găsi vitele păşune mai bună.
Şi Schiţii aveau

gusturi sălbatice, ca Agatirşii. Dar, pe-când aceia erau
moleșiţi, ăştia
erau crunţi. Când făceau războiu, celui dintâi vrăjmaş
ce le cădeă în
mână, îi beau

făceau cupe,
Incă un

sângele;

celorlalţi

le tăiau capetele

ca să bea cu ele vin la masă.

obiceiu

al “Schiţilor

şi care se

şi din căpăţânele

,
mai

lor

.
găseşte

pela

sălbaticii

de azi, eră că, dacă muriă regele,se îngropă,
odată cu regele, tot
într'o groapă, mai multe zecimi de oameni, curteni,
slujbaşi,: femei,
chiar animale; apoi se grămădiă deasupra
lor pământ mult, de se făceă
o măgură

vremea
de azi.

înaltă. Astfel

de Borgoane

sau movile

de pământ,

de pe
aceea, au rămas şi se văd pela noi şi prin Rusia,
până în ziua

.
|
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In contra acestui popor plecă Dariu cu oaste numeroasă
(513). El ceri şi Grecilor din Asia mică, de pe insule şi de pe .
coastele de nord ale Greciei, să-l urmeze. Intre şefii mai însemnaţi ai Grecilor, ce merseră cu el, se află şi Miltiade, care
în Chersonesul tracic. Dariu. treci

pe “atunci eră domn („tiran“)

Bosforul pe un pod de vase,
daci treci în Moesia, apoi, prin
unde găsi pe Geţi,pe cari îi
departe. Ajungând la Dunăre,
cea

intră în Tracia, supuse pe Traci;
Dobrogea, înaintă către Dunăre,
băti şi-i sili să meargă cu el mai
făcă un pod:de vase .pela . Isa-

şi treci dincolo, în locurile Sciţilor. Sciţii

nu

voiră să se

Jupte cu Dariu, ci se retrăgeau mereu din fața armatei persâne,
pustiind

şi arzând

în urma

lor, ca să nu găsească

Perșii

nici”

adăpost, nici merinde. Delao vreme, asta începi să plic-ba chiar să despereze pe Dariu. După vre-o trei
tisească,
luni de călătorie zadarnică prin pustiile Schiţiei, Dariu se în.toarse

îndărăt în Asia,

fără nici o ispravă.

Curând după intoarcerea lui Dariu în Asia, se născii un
răsboiu între Perşi şi Greci, cari ajunseră acum a fi vecini şi
în contact uaii cu alţii,
1

persan, sub Dan.
— Regatul
intinderea regatului persa
riu, ajuns:se statul cel mai puternic din Orient. Se întindeă în
cele trei continente, și: anume în Europa până la Dunăre şi
până la Macedonia; în Asia, spre nord, până la Marea Neagră, Caucas, Marea Caspică, fluviile Oxul şi Iaxarte (Sir-Daria și Amu-Daria); spre răsărit, până în India şi spre apus,
până la Marea Mediterană sau Interioară; în Africa ocupa
Egiptul. .
Eră.o forță uriaşă, care crescuse repede.
Avea ca oraşe mai principale: Persepolis, Pasargade şi
_Suza.

Religia Medo-Perşilor. -Dualismul—Religia Medo-Perşilorera mai curată și mai distinsă decât a celorlalte popoare ori-

entale. Ei credeau că lumea e făcută de o

putere

bună,

Or-

muzd; dar că, pe lângă această putere bună, mai este'și una
rea, Ahriman, dela care. vine

în

lume țtot

răul

și moartea”
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Ormuzd lumina şi Ahriman întunericul sunt în luptă dela începutul lumii; dar, la urma urmei, tot puterea cea bunăo să
rămână biruitoare. Așă credeau Medo-Perşii; iar intemeitorul

a

Zi
iz

,

Preia e

-

-

Fig. 33.

Din ruinele

Sa

zii

dela Persepolis.

religiei lor este marele reformator Zoroastru sau
(care însemnează «strălucire de aur»),

Zarafustra
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puteri dușmane, ce-şi

împart

la Suza.
palatului lui Artaxerxes,
Fațada

Fig. 34. Din cultura persană,

(Restauraţie).

Credinţa în existenţa a două

domnia-și soarta lumii, s: chiamă cunlisn.
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ISTORIA GRECILOR
:Grecia

Antică.

“Sparta, Atena şi Teba..Insule.

Colonii.'

Grecii sunt întemeietorii culturei Europene. Ei au luat dela
“popoarele Asiei tot ce se puteă lua mai de seamă din ideile,
cunoştinţele, invențiile, artele şi ştiinţele lor,. şi la ele au adăoCHARTA

GENERALA

A GRECIEI
4

18,

.

Divisiuni politice
+ Greaaa
2.
3.
4
6.

decenta
Meseaia
£ide
Achaia

6. Argolida
7- foerida Coantiana
8 Zei. Epicoemidiand

9. Beoţia

10 Fosăa.
ti Dorida

4 Zocrida Dol

13 Etolia„a
-

-

:

„| Acarnania
15 Alia

|16 Tesalia

'

Epirul
ha17 Lulera
-

2

Kitometoe
9

se

„

me

Harta Greciei.

zY%

e

|
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gat altele şi “mai însemnate. Literatura, arta și
sunt podoabele culturei omenești, în genere.
Strălucirea

de civilizaţie,

la. care

„Fig. 35, Muntele

s'a ridicat

filosofia lor.
|
-

Grecii. vechi,. se

Taigetul.

şi fericite. dar
datoreşte, negreșit, naturii lor sufleteşti alese
ţării.şi climei în
în bună parte şi mediului în care au trăit,
A
E
N
aa
care s'au desvoltat.
ndit
răspâ
e
găseşt
Se pot deosebi două regiuni, pe cari se
1. Găvănescul-— Evul Anile

5
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poporul grecesc, sau două Grecii: Grecia: de uscat sau
tinentală şi Grecia de apă sau maritimă.
Grecia

continentală,

având

o lungime

dela

Nord la

conSud

de 410Km. şi o lărgime de 210 Km. (deci osuprarață de 55.500
Km, p.), se desparte în; 1) Grecia de Nord, 2) Grecia centrală
sau Helada, cu cetăţile mai însemnate 7eba şi Afena,; şi 3) Grecia
meridională sau Peloponesul (Morea de azi), cu vestita cetate
Sparta.
Toată Grecia de uscat este străbătută de munţi stâncoși și
drepți, între cari se deschid şi se închid văi “şi câmpii frumoase,
unde s'au întemeiat şi au înflorit cetăţi ca cele de mai „Sus
(Teba, Atena, Sparta) și altele.
Muntele cel mai însemnat este O/impul; dar renumiţi au
fost și Parnasul, Flericonul, FHimetul, Taigetul. ş. a.
_Din cauza munților, cetăţile cari se ridicau în câmpiile dintre
ei, trăiau izolate şi neatârnate unele de altele şi fiecare alcătuiă
pentru

sine

un mic stat deosebit

și de sine stătător.

Poporul

.

„ grecesc a fost astfel totdauna împărțit în mai multe stătuleţe
mici, cât o cetate ca Atena ori Sparta, şi n'a pntut să întemeieze un singur stat mare grecesc.
Vederea Grecilor, strâmtorată între munți, găsiă orizont larg
în faţa mării. Coastele de răsărit ale Greciei. sunt” scăldate de |
apele Mării Egee, care o desparte de Asia; iar cele de apus

sunt scăldate de apele Mării lonice, care o desparte de Sicilia
şi de Italia. Şi acele coaste nu sunt netede, trase în linii drepte,

ci scobite adânc,
în pământul

în multe locuri, de apa mărilor, care a intrat

țării săpând

golfuri mari, ca

şi dela Egina. Tot țărmul de
crestat de golfuri şi
mare, ca nişte vase
duci mai departe pe
-Insule—Indemnul

golful

dela Corint

răsărit, de sud și de apus este

sbârlit de promontorii, cari înaintează. în
legate: de mal, îndemnându-te parcă să te
luciul întins al. apelor.
de a călători pe mare € şi mai puternic

când, de pe hotarul maritim al Greciei, vezi cu ochiul, presărate
pe apă, atâtea insule frumoase, cari se ţin lanţ. Când soseşti,
în una, vezi dincolo de ea şi aproape-de tot alta, care te
chiamă s'o vizitezi şi pe dânsa, Şi aşă mereu înainte, până
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Asiei Mici.

străbaţi toată Marea Egee şi ajungi la țărmul

Astfel de insule sunt Eubeă, aproape de tot de Grecia, apoi poşidicul

Ciclodelor, apoi Lesbos,

vreme,

alții

Samos, Rhodos, Creta.

Chios,

Colonii.— Grecii au profitat de poziţia aceasta geografică
înlesnitoare pentru călătorii şi s'au reslăţit cât mai departe,
o
E
aşezând colonii.
.
Cele dintâi colonii au fost făcute de nevoie. Parte din Greci
năvălirea
de
împinşi
fiind
au fost siliţi să părăsească “patria,
altui popor peste dânşi, în sec. XII în. de “Ch..
Grecii veniseră în aceste locuri ale. Greciei continentale,
mai de
cam între al 14—15 secol în. d. Chr. Unii au venit
mai

târziu. Cei

de vreme,

cari au venit mai

au

au ve-.
înaintat mai departe până în sudul. peninsulei ; cei cari
s'au
Astfel
nord.
de
mai
părțile
nit mai târziu; au rămas prin
de
sud
la
Achaii
alţii:
aşezat, în rânduri succesive unii după
iar
;
centrală
Grecia.
tot, în Peloponez; Jonienii mai mult prin

Sa

mai la nord Dorienii şi Eolienii.

i
Cam -prin secolul 12 a. Ch., vin tot din nordul peninsule

sud. Parte
Tracii, cari împing pe Eolieni şi pe Dorieni spre
înaintează
Dorienii
iar
;
Beoţia
în
din Eolieni vin de se. aşează
mult

mai

gonesc pe
insule,

către miază-zi,

în locurile

aceştia și le iau

parte-spre

pe

unde

locurile. Achaii

nord, în locurile

se aflau

fug,

Achaii,

prin

parte

ocupate de lonieni,

ceeace

să plece mulți prin
face, din cauza îmbulzelii, ca dintre Ionieni
mici.
insulele din vecinătate şi pe țărmul Asiei
Atunci

se întemeiară

coloniile

Miletul,

Smirna,

Efesul.

trecură şi ocupară
Dorienii, după ce se aşeză în Peloponez,
stabilind și ei
Mică,
Asia
în
şi ei insulele. din apropiere, până
o
colonii. - .

. VIII în.
în sec.
Alt roiu de.colonizări s'ă pornit mai târziu,
din
interne,
din afară, însă,.ci din cauze

Chr.

nu din

o cauză

stat. Atunci, Grelupte şi neînţelegeri între cetăţenii aceluiaşi
şi se duseră care spre nord,
cii nemulţumiţi în patria lor, ieşiră
care spre miază-zi în Ape coastele Traciei şi ale Calcidiei,

Italia
fricaşi Egipt, care spre apiis în Sicilia,

alte părţi ale Mediteranei de apus.

de sud şi în

68
„Când

plecau Grecii din patrie, cu
.

hotărârea

de

a întemeiă

7

Coloniile greceşii.
*
colonie aiurea, știau c ă:săvârşesc
o fapt ă cu urim ărt însemnate
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pentru soarta lor: se rupeau de ţara lor sizămoșzască, unde
irăiseră adăpostiţi şi apăraţi de zeii protectori ai cetăţii. De
aceia. aveau grije să iea la plecare cu dânşii foc din focul sacru al templului, precum şi chipurile zeilor locali; şi. unde
se aşezău,

ca să întemeieze colonia, cel dintâiu lucru

eră să facă

slujba religioasă, să depună focul sfânt spre păstrare în altarul: zidit pentru

cetate şi 's'o încredințeze în paza! zeilor

noua

aduși din patria mumă, ... .
2
legă'0
nici
mumă
patria:
de
față:
aveau
nu
Altfel, coloniile.
erau de sine

de supunere;

tură

stătătoare; cu

legile: şi. câr-

muirea -lor.+proprie.:. Intemeiate de, oameni. trecuți prin multe.
încercări, întreprinzători, isteți şi curajoşi, “se: dezvoltară re-.
pede şi deteră naștere primei civilizaţii greceşti. Cele mai. vechi
poezii de seamă ale Grecilor (poeziile homerice) şi cei dintâi
filozofi ai lor: au: apărut. în . coloniile grecești „de pe coastele
Asiei Mici (Thales la Milst și Pithagoras la Samos).
.

LEGĂTURILE DINTRE GRECI:
Jocurile,

Oraculele

şi Zeii.

Jocurile olimpice. — Grecii, cum se'aşezară în sudul” peninsulei Balcanice, îşi ficură cetăţi, cari pe unde apucară, fiecare
grup de familii pentru.sine.

Nevenind uniţi şi nevenind. odată împreuaă dela început, au

rămas răsleţi între ei; apoi au mai găsit şi nişte locuri muntoase înăunuui peninsulei, iar pe țărmurile, szobite adânc de
u
împedica
și
aiţii
de
unii
apa: mării, locuri cari îi isolau pe
legăturile mai

strânse şi mai

dese

dinte

ei. Așă că, după cum

am :spus, Grecii nu formară un singur stat din capul locului
<i trăiră. despărțiți, - fiecare cu cetatea şi cu- căpetenia sa
deosebită.
Cu toate acestea, fiind:1-acelaș Popor, aveau: aceiaş limbă și
aceiaşi lege sau credință religioasă. Limba şi religia îi uniau,
Din

când

în „când,

se

adunau

cu

toţii din toate

cetățile,

ori-

cât

de departe erav, ŞI făceau la un loc sărb ăter

ile lor rel igioas:,
4

Fig. 36. Aruncătorul cu discul sau -«Disco
bolul» (statue de
: sculptorul atenean Miron),

Ti

petrecând cu toţii, jucându-se, şi întrecându-se la alergări şi
'la înla luptă dreaptă. Astfel de jocuri publice se organizau
jonumiau
se
aceia
de
;
Elada)
(din
:
ceput numai în Olimpia
acelea
tot
dar
;
locuri
alte
în
şi
curi olimpice. Apoi au început
ic
|
au rămas cele mai vestite.

Când veniă vremea jocurilor olimpice, toate. neînțelegerile
şi certurile, ce ar fi exisitat între cetăţile greceşti, încetau,

Grecii se pregăteau de ducă, și 'roiuri-roiuri curgeau din toate

părţile la. Olimpia. Acolo, lângă o colină, se află o dumbravă,

închisă cu ziduri, numită dumbrava sacră, pentrucă în ea se află
altarul pe care şe aduceau jertfe lui: Joe, cel mai. mare zeu al
. erau patru temple frumoase,
Grecilor. Imprejurul altarului
dintre cari

unul

avea înăuntru o statue uriașă a marelui

zeu,

făcută numai din aur și «din fildeş.
zeiMai înainte de a se începe jocurile, se aduceau jertfe
rii
judecăto
ziuă,
de
zori.
lor şi li se cântau cântece; apoi, în
l.
aleşi a hotărî meritele şi-a împărți premiile, dedeau semnalu
e;
întrecer
Cei veniţi spre a concură se pregătiau să se ia la
să-şi
iar mulţimea, venită spre a privi şi aplaudă, se grăbiă
care
ia locurile, Alergările începeau, Cel mai iute: de: picior,

ajungeă mai repede la ţintă, eră salutat de popor.cu strigăte
de admiraţie şi cu aplaude : nesfârşite..Se întrebau. cu” toţii

pentru
cine e? al cui este? de unde este 2. Şi eră mare cinste
aaa
părinţii lui şi pentru oraşul .unde se născuse,
înIntrecerile ţineau. astfel cinci zile în rând. La sfârşit se
de: ramuri
de
coroană
o
da
se
i
părțiau. premiile; Invingătorului
măslin sălbatec, tăiate cu un cuţit

de aur: din dumbravă

sfântă. -

să audă
Când îi se puneă coroana pe cap, se spuneă cu glas tare,
cetatea
şi
lui
toţi, cum îl chiamă pe el, cum se chiamă tatăl

foi de mălui de naştere. Bucuria eră la culme. O coroană de

se luau Grecii.
slin nu eră vre-o bogăţie; dar nu pentru câştig
eşi pentru
onoar
pentru
ci
la întrecere, nu pentru daruri bogate,
toată
sfinte,
moaşte
glorie. Coroana o păstrau, ca pe nişte
ă
comoar
orice
viaţa, și preţuiă în ochii lor mai mult decât

de aur.

o

Când se întcreeau învingătorii

acasă, ce primire, ce triumi

|
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nu Îi se făcea! Renumele lor îaălțase
natal.
lor li
tuiala
La
gare;
una

renumele

orașului

lor

De aceea, locurile de onoare în teatru și pretutindeni
se dă; pe unii îi întreținea orașul toată viața pe chelsa; altora le ridici și statui,
|
început întrecerile din Olimpia se făceau numai în alerdupă câtvă timp a început treptat să se mai adauge,

câte

una,

ba să se întreacă

cine e mai tare la luptă drea-

ptă, ba- cine sare mai bine, :ba cine aruncă lancea ori discul
mai departe, ba cin= călărește mai. frumos, -ba cine mână mai
cu meşteşuz un car: cu doui roate, tras de patru cai, învâr-i
tindu-l în loc, înprejurul unei columne. Mai târziu, au început
să vină la jocurile astea de întrecere și poeţii. Când se odih-

neă lumea de alergări şi lupte, în pause, ori seara, după frământările zielei, se luau: și ei la întrecere: își recitau poesiile.

Cel: mai aplaudat,

care spusese

ori cântase poesii
: mai

fru-

moase, câştigă premiul,
o.
- Dela anul 776 a. Ch. sa hotări ca jocurile olimpice să se
țină regulat. din patru în patru ani, în luna lui Iulie. Timpul
de

4 ani, cât treceă

dela'o sirbătoare.la alta, se numia olim-:

piadă;' şi pentru că toată lumea știă şi ţineă minte petrecerile acestea publice, la cari luă parte tot poporul grez, ds

aceia Grecilor le veni mai lesne să socotească vremea cu ajutorul olimpiadelor. Când voiau să-și aducă aminte în ce timp
s'a întâmplat cutare lucru, ziceau: în prima olimpiadă, orîn
a doua, or în a cincia, etc., și ca să precizeze, mai- spuneă şi
în al câtelea'
an al olimpiadei, bunioară în al 3-lea an din

prima olimpiadă, or în al 2-lea an din a 4-a olimpiadă, etc.

Amfictionia şi Oracolul dela Delfi.—Incă de mult, curând după venirea lor în peninsulă, Grecii îşi înjghebaseră
societăţi compuse din aleşii mai multor cetăți, având de :scop
a judecă şi. împăcă unele neînţelegeri şi certuri- dintre cetăţi.

Aceste societăți se -numiau amzfictionii, Cea mai celebră dintre
ele a fost cea dela De/fi. e
Tot la Delfi se află şi preoteasa sfântă, numită Pizia,

spuneă viitorul.

Grecii îşi închipuiau,
că se poate află soarta

omutui

care

|
după
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unele. semne din natură. Din cele mai vechi vremuri ale lor,
se pomeniă că la Dodona, în Epir, eră un stejar, din al cărui

fâşiit de frunze se puteă ghici viitorul cuivă. In alte ţări se
afiau profeţi sau profelese, cari 'pretin". dau că pot află voinţa zeilor. La ei ve-

:- meă lumea

din toate părțile

|

să-şi afle

: destinul aducând daruri, şi ziceă că vine
: la oracol.
|

i
Dintre toate oracolele, însă, cel mai
- renumita fost oracolul de la Delfi. Când
i: prorociă Pifia înconjurată de preoţi,
: şedeă pe fripod, un scaun de aur cu

„. trei picioare aşezat dasupra unei pră:- păstii, din fundul căreia se ridicau aburi.
;: După

ce aburii o învăluiau și o amețeau,

;.. Pitia începeă să bolborosească nişte cu“, vinte neînţelese, Preoţii scriau. acele cu-

vinte, apoi le tălmăceau, şi de multe oriali cătuiau cu şiretenie un răspuns cui două în-

- Fig. 37. Pitia pe
tripied.

:. țelesuri, aşă că ori cum ar fi eşit viitorul,

: 4ot se. potriveă cu spusele oratolului. Acolo se întâlneau Grecii din toate părţile ; și.la întrebările lor primiau, ca din partea zeilor, adesea sfaturi înțelepte, şi în afaceri particulare ca
şi în cele publice. Preoţii orscolului trebue să fi fost, "prin
urmare, nişte oameni cu mult spirit și cu multă judecată. La
ei veniau trimişii cetăților şi ai statelor din mare. depărtare
spre a-i consultă, dacă

e bine

să facă războiu or pace, sau dacă

e bine să facă cutare:lege, : :
Zeii. — Jocurile. dela” Olimp se făceau în onoarea , zeilor,
la: sărbători religioase. La Delfi, asemenea, Grecii veniau să
afle din gura preoţilor chiar voinţa zeilor. Amfictioniile, din;
cari cea mai celebră eră: cea :dela Delfi, erau puse tot sub.
“scutul

şi apărarea

Grecilor.
Poporul

zeilor.

.
grec nu

Zeii

aveau

E
credeă numai

deci .mare

rolîn viaţa

întrun singur D-zeu, ci în

mai mulți (Politeism). Cel mai mare dintre toţi eră Zeus (sau
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„Joe, la Romani Jupiter). De el ascultau toţi zeii şi “toate zeițele,
Ceilalţi aveau fie-care câte un rost deosebit, câte o putere anumită - în lume. Unul: eră zeul

mărilor, Poseidon.

Grecul, pe

mare,

Când

plecă :

lui îi aduceă

jertfe, ca să-l aibă în paza lui.“
Altul eră zeul focului, Efestos ; *
altul al luminei și al zilei, A- polon (soarele); altul al războiului, Ares; altul al comerţului -

și al darului vorbirii, :/fermes.
Zevs sau Joe, care eră mai mare

peste toţi, eră zeul cerului. Când -

! Fig. 39. Zeița ' Hera

sacre spite
[n Sl anii
ie

-

/
sau Junona,

Joe, zeiţa: atmosferei,

se adunăui zeii 'la sfat în mun“tele Olimp, el presidă consiliul.
Afară

de aceşti zei, mai erau

zeițele : Ffera, soţia lui Joe, zâna
„atmosferii, sprijinul căsătoriilor
şi al: familiei; Afrodifa, . zâna
rumuseții ; Atena (Pallas Atheme), zâna înţelepciunii ; Derneter,

Fig. 33, Joe sau Zevs, (Jupiter),
zeul cerului, părintele zeilor..

Mai

soţia lui

aveau Grecii și alţi zei,

zâna agriculturii și a belşugului; şi Arfemis (luna), sora lui
Apolon,

dar

zâna

vânturilor.

mai mici.

Cei

pomeniţi
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inai sus erau cei mai de căpetenie. Când aveă Grecul vre-o
nevoie, sc rugă de unulsau de altul din ei, după felul nevoii sale.
„Zeii, după credinţa
*

Grecilor, erau nişte fi-

-[.

- inţe puternice și nemuritoare, cu chip omenesc; dar nu se arătau |
„omului, decât cui voiau
ele, şi când voiau, Puteau să facă mult rău
acelora pe cari îi urau.
Unul,

Zeus,

aruncă

ţ

,
:
,

|;

1

i
;
4
4
i

i
,
i
ţ
:
4i
!
!!
i

cu

fulgere şi cu trăznete
“în ei; altul le răsturnă

i

,:

corăbiile în mare ; altul

'stârniă vânturile în con-

tra lor; altul le strică bu-

catele pe câmp ; fie-care

'
'

i

E
Fig.:40. Apolon, zeul soarelui.

'
4
4
i
4

E

9

după felui puterii sale de zeu. De aceea Grecii căutau toate:
chipurile să-i îmbuneze, Noroc numai că nu toţi zeise' porniaui

i
Ra,

ai

|

: de-odată contra unui!
3 biet muritor ; uneori;
se întâmplă că un!
om eră urât de un;
zeu,

at
TETIERE

„Fie. 41. Apelor,

„_

dar iubit de al-:

tul. Atunci

omul

a-

veă şi el un sprijin:
dar tot!
în Olimp;
nu se ştiă cum are
să fie soarta lui, căci

se năşteau certuri, ba
zeul luminii,

profeţiei.

al poziţiei şi al chiar

„zei,

bătăi

şi s2

şi

puteă

între

să

învingă tocmai acela

care-i pusese gând rău. In fine, bine nu eră în nici un caz să

,
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aibă cinevă dizgraţia unui zeu.

Prin urmare Grecul căută, pe

„cât se puteă, să nu supere pe nici unul din ei,

Cel mai însemnat
a

cret PI

timpurile

vechi,

eveniment.
din

eveniment

la care

-au luat parte mai toate cetăţile din

„peninsulă în frunte cu regii sait că-

; peteniile

lor, a fost războiul troian,

Fig.'43. Homer,

El s'a făcut pentru că Elena,.soţia regelui Menelau din Sparta, a fost

"răpită de Paris (sau Paride),
fiul. lui

Fig, 42. Pallas” Athene, (Minerva)
zeiţa

-

înţelepciunei

boiului.

Priam; din partea
“uptă; iar
Odiseu.

cel

mai

Priam, regele

din

Troia. Războiul

- a ţinut, se zice, zece ani; s'a terminat cu dărâmare şi arderea Troei,
și artei răs„Cel mai viteaz luptător în partea
Troienilor, a fost /feczor, alt fiu al lui
Grecilor a fost Achile cel ager şi neîntrecut la
iste ț şi sfătos_și mai bun de gură a fost Ulise său

useţii şi
Fig. 44. Aphrodita zeiţa frum

iubirii (Venus).
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Intâmplările acestui războiu au fost povestite în poezie de cel mai
mare'poet din vechime,'//omer, în poema numită //iada. Tot dela Homer a

"mai

rămas

o poemă,

Odisea,

în care

se cântă

călătoriile pe mare

el sa luat

și marele

ale

lui. Ulise, la întoarcerea lui în ţară, după războiul troian. Amândouă
aceste peeme sunt foarte frumoase şi au rămas ca model pentru felul
d'a se povesti mai pe larg isprăvile vitejilor, ale eroilor ori ale po-

poarelor,

adică

pentru

epopee.

După

poet roman

Virgil, când şi-a scris epopeea sa Eneida, unde povesteşte venirea în
Italia a lui Eneu (tot un fiu alui Priam), cere se crede că a fost

străbunul vechiu al Romanilor.
L.

”

ORGANIZAREA-STATELOR

GRECEȘTI

Sparta şi Statul spartan, —Licurg.
Dintre toate cetăţile înfiinţate de Greci, Sparta şi Atena au

fost .cele mai însemnate, Ele s'au întrecut

fie căpetenia celor l-alte,

întotdauna care să

“

Să vedem mai întâi cum s'a format statul spartan.

Dintre Dorieni, cuceritorii Pelaponezului, cei care
au jucat
un- rol mai important, sunt cuceritorii Laconiei, cu capitala

“Sparta. Aceştia
locurilor.

Achaii,

avuseră

lupte

cu' .Achaii

parte au

fugit,

după-cum am

pentru
spus,

ocuparea
parte

au

rămas supuși şi robiţi sub numele, unii de FIitoți alţii de Periehi.
Hiloţii erau acei Achai

cari se luptaseră mai mult pentru neatâr-

narea lor. Ei deveniseră robi, proprietatea statului spartan, împăr-

țiți. pela diferiţii 'cetăţeni ai Spartei,

cari aveau

dreptul să-i

pună la orice fel de munci, dar nu erau stăpâni
pe viața
lorşi nu puteau nici să-i libereze. Periehii erau ţărani
liberi

cari plătiau biruri foarte mari
drepturi politice;

Cu timpul

ditoare,
drumul
răsărit,
nu „toți

nu

puteau

şi cu toate

acestea nu. aveau

luă parte la adunările

Spartani, cârmuiți

Spartanilor.

de regi, trăind într'o ţară ro-

lucrată de periehi şi de robi
popoarelor comerciale de-pe
precum mai ales Fenicienii, se
de o potrivă. Unii ajunseseră.

sau hiloți şi aşezată în
marginea mării despre
îmbogăţiră treptat, dar
prea bogaţi, începurăa

se lenevi, a trăi în lux și a imită viaţa trândavă
şi viţioasă a

79

i , rămaşi mai săraci 'or scă; alţii
bogaţilor de prin ţările Asie
ră. Daci nemulțumiri în
paţi, râvniau și €i.0 viaţă mai uşoa
rea : regilor,

unde merge pute
stat. Apoi nu se ştiă bine până
ro parte, când din alta se
până unde a poporului. Când dint
mereu certe: şi neînţelegeri.
ridicau pretenţii prea mari. Erau
să

hotărâte, după cari
Pe lângă toate acestea nu existau legi
Se:
fiecăruia.
se judece şi să se deă dreptate.
ă pe un bărbat înţeAtunci noiocul Spartei a scos la iveal
750
e Licurg, cam pela
lept şi cinstit, un fiu de rege, anum
ţara sa, înţelese curând
a. Ch. Acesta, văzând tulburările din
legi strașnice şi, să se
că nu e altă scăpare decât să se facă

e

,

reformeze cu totul: moravurile.

pentru sarcina măreață
Licurg.—Voind să se prepare mai bine
Licurg pleacă în'străde reformator şi legiuitor al ţării sale,
e și așezămintele din alte
inătate, -spre a vizită -şi studia legil
dela “ele 'pilde şi învăţățări mai vechi decât Sparta, şi a luă
ani prin Asia Mică şi prin
minte. Astfel călători el timp de 10
ne inai. putând-o-duce
insula Creta, până ce compatrioții săi,
şi cunoscându-i destoicu starea de desordine în care se aflau
întorcându-se în ţară,
rg,
nicia, îl chemară săle deă legi. Licu
olul : ce să facă? Când
se duse mai întâiu la Delfi, să întrebe orac
ă: cu vorbele: «O:Liîl văzu Pitia intrind, se zice că-l salut

să'te' salut, o

curg, tu vii la templul meri cel lăudat. Cum

pe.un

r sau ca
favorit al zeilor? Ca pe un nemurito

simplu

u, O Licurg!» Asta
om? Dar nu; tu ești mai mult decât unze
rg,
eă
a făcut pe lume să crează în tot ce spun
ca în poruncele unei divinităţi.
-

Licurg

Atunci

dete

/egi ţării sale. Prin

şi “zicea
e

acele

legi,

Licu

el

voiă

ales să asigure pacea
să vindeceşi relele din prezent, dar mai
Ra
_.viitor.
şi mărirea Spartei în

ănească puterea
Legile lui Licurg.—1. Licurg căută să cump
sau. sfatul

nţă senatul
politică a regilor și a poporului şi înfii
bătrânilor

(gerusia), compus

din 28 de inşi, în vârstă fiecare

ia aveau să stude cel puţin 60 de ani, şi aleşi pe viaţă. Acest
au ei bune,-eră
găse
le
r legile, şi numai după-ce

dieze .pe viito
chemat

poporul să-şi deă părerea asupra

lor

şi să

zică

da,
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dacă-i plac, ru, dacă nu-i plac, fără multă vorbă.
Nimeni mavea
voie că vorbească:
mai cu meșteșug şi mai pe larg înaintea poporului ; ci trebuiă să spună
coprinzător, ca să nu tulbure

păcească mintea,
.
:
„Pe deasupra senatului a mai

numai

pe un an, dar cu mare

tot ce aveă de spus, scurt şi .
sufletul auzitorilor și să le ză-

a
pus Licurg

|
cinci efori,

putere. Eforii

aleşi

supraveghiau pe

toţi şi toate autorităţile. statului ; Şi
ţrebuiau să ţină cu POpo-

„rul, adică cu dreptatea, când star întâmp
lă ca regii să
unească cu. gerusia spre a Ssăvârși vre-o
asuprire.

2. Licurg voi.să facă a nu mai

fi aşă

mare

deosebire

se
,

de

avere. între cetăţeni. El înţelese.
că, dacă în ţara sa unii vorfi

prea bogaţi iar alți mor. aveă
de fel de turburări, de. lupte,

: De aceea,

ce mâncă, o să 'se întâmple fel

de „asupriri şi răsvrătiri,

el împărți încă odată pământul în părţi egale,
„dând la toți Spartanii la fel câte o bucată
de pământ, și tot
aşă la toţi periehii; acestora, ce e drept,
le dete. bucăţi cevă
mai mici;
dar tot de o potrivă între ele. Nici.un Spart
an mavea

mai mult pământ decât alt Spartan ; nici un
periech

nave

mai' mult decât alt periech. Nici unii nici alţii
nu aveau dreptul să-și înstrăineze pământul, vânzându-l
ori dăruindu-l; şi

ca să nu-şi risipească -nimeni averea în
ospeţe luxoase, s'a hotărât ca toți cetăţenii să mănânce la un
loc, la o masă comună, din aceleaşi
:bucate,

contribuind

fiecare

cu partea

tuielele mesei. Bucatele erau foarte simple.
Se

sa la

chel-

obicinuia

mai ales un fel de zeamă Heagră, gătit
ă cu carne fiartă în sângele :
animalului și dată cu sare şi cu puțin
oţet, ca să o facă mai

gustoasă. Dar aşă de gustoasă eră zeama
asta neagră a Spar“tanilor, încât nici un străin nu se puteă
împăcă cu ea,
Lui Licurg nu-i păreă deloc rău-că zeama

neagră

a Spartinilor nu plăcea la altă. lume, Din contră,
tocmai asta doriă şi
el:
să nu

se poată

lipi străinii

de

țara

lui.

Până

atunci

prea
trecuseră şi se perindaseră prin Spart
a tot felul de negustori
străini, aducând cu ei nu numai luxul, dar
și obiceiuri de traiu
leneș și moleșit. Spartanii se molipsiser
ă dela ei și se îndulciseră la câştig şi la negoț. De
aceea Licurg hotărî ca Spar-
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tanii să nu mai fie negustori, să nu mai călătorească şi să-nu

irea de
mai aibă aface cu străinii. Iar spre a îngreuiă grămăd
nu mai
'să
,
stabili
el.
tig
câş
de
mari bogății, şi a le tăiă pofta
,
purtat.
fie decât tani groşi, de fier, anevoe de
t,
asigura
mai
şi
fi
3) Licurg s'a gândit că viitorul țării lui va

ea
dacă sto îngriji mai ales de creşterea copiilor şi de formar

DE
e
tinerimii.
din Sparfacă
să
eră
toate,
de
Cecace doriă el mai întâiu
.
la luptă,
și
curagio
şi
i
tani oameni voinici şi viţeji, sănătoş
.
ui
câmpul
munca
De
aşă .că toți dușmanii.să ştie de frica lor.
şi de meserii s*or.ocupă periechii şi robii. Spartanii însă să
fie şi să rămâe oșteni vânjoși şi îndrăsneţi, războinici şi fără

ca,

de

arunce

pe

teamă. de durerişi de moarte, De aceea: el a hotărît

aci înainte,

cum' s'o naște

vr'un

copil

schilod,

un munte .(Taiget) spre a se prăpădi ; iar pe

să-l

ceilalți să-i în-

într'o
cerce mai întâiu, dacă sunt sănătoşi sau 'nu, scăldându-i
astfel
o
din
baie de vin tare. Numai cei ce vor scăpă cu viaţă

.."
.
de scăldătoare, merită să trăiască şi să fie crescuţi.
r, .
mamelo
rea
îngriji
şi
paza
în
ani,
7
la
__Aceia rămâneau, până
să-i
ci
i,
plăpânz
facă
nu-i
să
ească,
cari trebuiau să nu-i cocoloş
căminteşi să-i
poarte şi vara şi iarna tot cu un fel de îmbră

Apoi
deprinză a răbdă de frig şi de căldură, spre a se întări.

a
trebuiă să-i înveţe de mici cu mâncarea simplă.
părinţi. şi
Când împlineă copilul șeapte ani, eră luat dela
ceilalți
crescut la un loc cu toți copiii de seama lui, luaţi dela
fraţi. Toată
cetăţeni. Acolo trăiau și se jucau între ei, canişte

ică. Umziua alergau, sâriau, se luau la luptă, făceau gimnast se întăca.să
gol,
ușor, desculți şi cu capul”

blau îmbrăcaţi
fără aşternut şi fără înrească. Noaptea dormiau afară pe paie,
nu le da nici
cu nevoile,
velitoare: Câte odată,-ca să-i deprindă.

să beă

ei se - întreceau
nici să mănânce, mai multă vreme; şi

între ei: cine putea să rabde

mai mult. Alte

cu. vergcaua

toată, ba chiar dinadins,îi loviau

ori, din nimica
Or

cu

biciul,

se întreceau care mai decare să
ca să-i înveţe cu durerile. Băieţii
că scoată nici

se plângă, fără
sufere ma multe nuiele, fără se
ori vr'un gest de durere.
un țipăt, fără să facă nici o strâmbătură
1. Găvănescuul.— Evul Antic.

|

,
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" La vârsta de 18 ani tinerii

Spartani, astfel

educați,

intrau

în armată, în care serviau până la vârsta de 60 de ani. La 30
de ani

se căsătoriau,

dar

nu

mâncau

cu nevestele

ci- acestea mâncau acasă cu copiii, iar bărbaţii
mună.

că

Ca

toată

militari, 'se

Sparta

pregăteau

mereu de

nu e decât o tabără

Când veneă vremea să plece la război,
lumea a lor, de bucurie.

sau

bătae,

o

la un loc,

la masa_co-..
mare

de credeai

cazarmă,

apoi atunci eră toată

Asta așteptau și ei. Veseli, cu coroane

pe cap, gătiţi ca de sărbătoare,

în haine roşii, ca să nu se

cunoască sângele când or fi răniţi, zburau la luptă, în zgomotul
surlelor sau al buciumului. Bărbaţii aceştia războinici nu ştiau

ce va să zică a' se dă îndărăt dinaintea vrăjmaşului. Mumele,

când le dădeau scutul la plecare, le ziceau numai atât: «Cu
el sau pe el !»
E
!
"Şi femeile erau "voinice, ' căci și fetele

erau educate tot

ca

băeţii, numaiîn jocuri şi alergări. Astfel, copiii Spartanilor,
născu
din“ ţi
mume sănătoase și-din taţi puternici, apoi îndemnați
și obligaţi mereu la desvoltarea forţelor “trupești, ajunseră-cu
timpul cei mai viteji și mai luptător ioameni
din tot Polonesul.

„ Despre partea spirituală, însă, copiii Spartanilor nu căpătau
multă învățătură. Erau învăţaţi doară să fie modești, să
res-

pecte pe bătrâni şi să vorbească scurt şi cu înţeles. De
aceea

a şi rămas

de

atunci

până

azi

zicătoarea:

„Zaconic», adică scurt şi coprinzător,

cutare

«vorbeşte

“Astfel de regulă de viaţă și de legi a dat
Licurg Spartanilor,
“ca să.Jiniştească ţara înăuntru şi s-o întăr
ească în 'afară. Apoi
s-a dus iar la oracolul dela Delfi, să întrebe: bine
a făcut ce

a făcut? Pitia “răspunse : «Spartanii vor rămân
că un stat înfloritor, câtă vreme vor păzi legile lui Licurg».
Licurg duse acest

1aSpuns

compatrioților săi; apoi

schimbă

nimic din legile lui, până nu s-o întoarce el din că-!

Ile ceri să jure că nu vor:

lătorie, şi plecă din ţară. Spartani
i .jurară, dar Licurg nu se
mai întoarse; muri prin Creta, lăsâ
nd cu limbă de moarte ca
tovarăşii săi să-l ardăşi să-i risi
pească cenușa în mare, ca să
nu se întoarcă

nici pulberea lui în țară.

83

ea leIntinderea Spartei.— Cam după unsecol dela aplicar
e “
puteril
pe
siguri
şi
gilor lui Licurg, Spartanii, simțindu-se tari
se
ci.
,
şească
lor, nu se mulțumiră numai cu moşia lor strămo
tot
gândiră să pună mâna și pe ținuturile învecinate, locuite
făcură.
de Dorieni, şi să se: întinză în tot Peloponesul. Aşă şi
or,
hotarel
pricina
din
,
enilor
Căutară ceartă mai întâi Meseni
vre-o
total
în
ţinură
făcură în contra lor două războaie, cari

80 de ani (748—668 a. Ch.). Mesenienii, după mai multe lupte,

furăîn cele din urmă învinși și deveniră și ei niște iloți sau sclavi
ai Spartanilor., iar cei cari putură Să fugă, merseră în insula
Sicilia şi întemeiară

acolo

oraşul

Mesena.

|

Inceputul fusese mai greu pentru Spartani: După Mesenia,
supuseră apoi pe rând Arcadia şi Argolida ; astfel că prin secolul

al 6-lea a. Chr,

în tot Peloponesul,

ei porunciau, adică

aveau

hegemonia,

o

a

Dacă s-ar.fi întins mai departe, ar fi dat de Atica, de statul
atenian, Nu e vorbă, voiau Spartanii să aibă egemonia peste

toată Grecia; şi s-ar fi început încă de pe acum certurile şi
luptele dintre ei şi dintre -statele din Grecia centrală, mai ales
cu Atena. Dar tocmai atunci. veneă o mare primejdie despre
răsărit, din Asia, o primejdie care eră să prăpădească toată

Grecia, dacă ar fi găsit-o chiar. în toiul certelor- şi al-luptelor
j

a

năuntrice, ..

Acea” primejdie eră puterea înspăimântătoare a Perșilor, Cari
voiau să se întindă şi în Europa. In faţa ei Sparta s'a unit,
pentru un moment, cu Atena, spre a scăpă de peire.
Dar să vedem mai întâi cum s-a format şi organizat şi statul Atenian.
"- Atena

şi statul

ateneean.— Solon. Clistene.

Atena, capitala Aticei, se foloseşte de soarta acestei peninsule:
stâncoase, pusă în fața mării ca îndemn la navigaţie și negoț.

Locuitorii, Aticei, prin firea lucrurilor, erau ursiţisă devină ne-

gustori şi să ducă

o viaţă de. călătorii. pe

mare. Din cauza

asta ei se îmbogăţiră și se îndulciră la o viață

mai rafinată,
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Ageri la minte cum erau, se deteră la. plăcerile spiritului, la
arte, ştiinţă și filosofie şi desvoltară cea mai frumoasă civilizaţie a lumii vechi. .
Di
NE
AD
Intr'o vale roditoare a Aticei se „ridică cetatea Atenei. O
stâncă înaltă şi dreaptă de .vre-o. sută de metri, cu un platou
neted

sus, anume

Acropolea, a tost locul

unde

s'a clădit tem-

plul zeiţei Afena, protectoarea cetăţii, şi unde şi-au
cuinţe cei dintâi regi.

făcut lo-

Fig. 45. Capul Sinium, din peninsula Aticei.

Cel dintâiu rege se zice că ar fi fost Tezeu, iar cel din
urmă Codru.: După: încetarea: regalității, căpeteniile. familiilor,
Eupatrizii (adică bine-născuţii, nobilii) aleseră, în loc de rege,
un cârmuitor numit Archonte.
-La început, arhontele eră ales. pe viaţă.. Dar mai târziu (pe
-la 752 a. Chr.), oamenii ambiţioşi isbutiră a face ca să fie ales
numai pe 10 ani, nădăjduind astfel să le vină şi lor vre-o dată rân-

dul a fi arhonţi ;-iar şi mai târziu (pela 683, Chr.) se hotări ca să

nu fie -numai

un arhonte,

ci să fie -9; şi să nu steă la putere
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10 ani, ci numai

un an, ca să poată

să le vină 'rândul

la mai

a
mulţi de a ocupă această înaltă funcţiune.
numai nodecât
Nu aveau însă dreptul să fie aleşi arhonţi
bilii, eupatrizii ; căci poporul eră împărțit în trei class: eupatrizi, agricultori şi: industriaşi. Numai clasa |, adică a nobiilor, aveă dreptul să iea parte la cârmuirea .țării. Poporul,
compus din celelalte: două clâse, eră deci nemulţumit. Afară”
de aceasta, poporul eră sărac şi îngropat în datorii, făcute la
nobili, cari se bucurau de toate bunurile. Şi ceeace eră şi mai
rău, nu se aflau legi scrise, după

cari:cetățenii:să fie judecaţi

la fel, dându-se dreptatea cui se cuvine. In mai multe rânduri
cerură oamenii din popor să li se deă legi scrise. In fine, fn
însărcinat unul, numit Dracon (620 a. Chr.), să alăcătuiască niște
legi. Dar legile acestuia fură aşă de aspre, încât nici nu se putură
aplică. Pentru orice greşală, Dracon puneă pedeapsa cu moarte;
căci tot vinovat eşti, ziceă el, şi dacă . furi un ou, ca și dacă
omori un'om; prin urmare tot o pedeapsă trebue să se deă
pentru amândouă greşelile. De aceea a rămas numele de legi
Draconice pentru. orice legi.prea aspre şi prea grele,

. Solon. — Atunci.se ivi Solon (pela 600 a. Chr.), un urmaş .
din neamul lui Codru.. Ca om înţelept
înţelese ce trebuiă țării sale şi se gândi
şi. să-i
cari să-i aducă liniștea înnăuntru
viitor. El căută să 'uşureze poporul de
materiale,”și să-i deă o putere

mai

mare

și prevăzător, Solon
să-i deă .niște legi,
asigure.propăşirea pe .
nevoile și de grijile:
în Stat,

1. În privinţa economică, Solon luă măsuri ca pământul ţării să nu fie împărţit în moşii prea mari, numai la câţiva; ci
să apuce mai mulţi din el, în proprietăți mai mici. Dar el se
.
: Ceeace
-gândi să ușureze mai grabnic starea claselor de jos

apăsă mai grozav. asupra acestor clase, erau datoriile către no-bili şi către stat. Din cauza lor bieţii oameni erau închiși, fă„cuţi robi, ba chiar vânduţi.. Solon hotărî, ca .toate datoriile
„către stat să fie iertate; cele către particulari să fie micşorate.

cu dobânzile plătite de datornici până atunci, iar restul. să.se

„achite tot în: banii de mai înainte, însă preţul monedei să fie “urcat (cu 270/), Cei închişi pentru datorii să fie puşi în liber-

86
tate, iar cei vânduți să fie răscumpărați. Și să nu mai aibă n:meni dreptul pe viitor de'a face pe cineva rob, numai pentru

că acesta nu şi-a putut plăti datoriile.

Sa

2. Solon căută apoi să deă poporului sau mulțimii putere în
conducerea statului. «Poporul». sau mulțimea cefăfeni
lor se
compuneă însă numai din locuitori băstinaşi, liberi şi cu oarecare
"avere. Străinii, numiţi meteci, adică oameni veniți din
alte părți
şi care se ocupau cu industria și cu comerțul, erau foarte
mulţi;
dar ei, ca şi robii, nu făceau parte din poporul.de care se
ocupă Solon și legile sale. «Poporul» lui Solon
eră compus
din acei locuitori ai Aticei, cari nu făceau parte dintre
eupatrizi şi totuşi aveau destulă avere şi destule merite, ca să
poată
aspiră şi ei a jucă în stat un rol mai însemnat.
RI

Ca să şteargă deosebirea dintre nobili sau epuatrizi şi dintre

„ “oamenii din popor, Solon împărți toată populațiunea în 4
clase,
după avere, fără deosebire din ce familie eră născut cinevă, dacă
eră nobil sau mojic, după naştere. Astfel orice om harnic şi inteligent puteă să se urce, prin-muncă, în clasa-I; iar un nobil
trândav. şi viţios puteă să cază în clasa IV. Cu cât eră cineva
într'o clasă mai superioară, cu atât se bucură de mai multa
drepturi în stat. Clasa din urmă, cl, IV, fiind lipsită de avere,
nu posedă : nici: drepturi.
AR,
:
Tot cetățeanul din cele trei clase, dacă împlineă 20 de ani,
= puteă să iea parte la adunarea poporului ; şi adunarea
Poporu-

lui aveă, după legile lui Solon,

mare

putere în stat. Ea de-

clară războiu sau încheiă. pace, ea discută şi
aprobă sau respingeă legile, ea alegeă pe arhonţi dintre
membrii clasei L-a.

Dar nu se adună decât de patru ori pe an,
:
De aceea Solon mai prevăză o adunare, numită
sfatul bă-

trânilor, «senatul», compus din 400 inşi, aleşi
dintre membrii
în vârstă de 30 ani trecuţi ai celor trei
clase și cari se strângeau mai des, ca să îngrijească „de afaceril
e statului. Iar din
„acești 400 se mai alegeau cu rândul.
100, cari lucrau întruna
(pritanii).
i
|
a

Senatul pregăteă legile, apoi le aduceă înaintza
poporului.
“Unii le apărau, alţii le criticau; se
nășteau discuţii lungi și
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dezvoltat la Atena darul
atrăgătoare. Din cauza asta. sa şi
precum şi talentul
vorbirii frumoase, al elocuenței (retorica),
talent, prin ajutorul căruia
de a fermecă şi înduplecă poporul,
iubirea și 'sprijinul mulţimii
unii oameni izbuteau a câștigă

a

şi a deveni astfel tari şi mari în stat.

înaltă, numită areopag»..
Se mai află o veche instituţie foarte
arkonţi, oameni cinstiţi
din care făceau parte mai mult foştii
eră tribunalul suprem ;
şi respectaţi de toată lumea. Areopagul
şi la judecată pe ori-cine.
„ei puteă .să cheme la răspundere
Puteă să condamne
Țineă şedinţele sale noaptea, pe întuneric.
chiar

la moarte

pe cinevă. Acolo nu mai eră voie

să se țină,

şi atingătoare. Cine aveă
ca înaintea poporului, cuvântări lungi
liniştit
să vorbească,

trebuiă

să spună, ce aveă

de spus,

scurt,

să vadă pe vorbitor, steşi lămurit. Judecătorii ascultau fără
nu dreptate; apoi se sculat
teau de se gândeau, dacă are ori
scoică (voturile) care unde-i .
în tăcere și puneau nişte coji de
pe care sta scris moarte,
spuneă cugetul său: unii în urna (cutia)
erau, din întâmplare,
alţii în aceea cu ertare. Dacă voturile
“ot

atât de multe

în amândouă urnele,

acuzatul

eră

iertat, ca.

a,
şi când ar fi fost'mai multe în urna iertării.
se gândi
Licurg,
şi
ca
Solon,
ţării,
3, Ca să asigure viitorul
moravurile. El nu se
să repuleze educația şi să îndrepteze
cor-

și întărirea
mărgini însă ca Licurg “numai la dezvoltarea
şi de
dezvoltarea
se îngriji şi de

pului ; ci, pe lângă- aceasta,
Atenienilor erau puşi să facă
înfrumusețarea spiritului. Copiii
alergări, tot felul de
şi mişcări corporale, jocuri, sărituri,
şi să scrie, să citească, învăexerciţii gimnastice; dar învățau
muzica; apoi, când se făceau
țau poezii din Homer, învățau
de a vorbi frumos, adică retorica.
mai mari, învățau filozofia şi arta
de a se face meseriaş or negu- Solon ma oprit pe nimeni
dator să aibă o ocupaţie onestă,
țător. Din contră, fie-care eră
care nu îngrijiă să deă fiilor
din care să poată trăi. Părintele,
ei ajutor
dreptul să pretinză dela
săi vre-o meserie, mwavea
Solon
Fie-care -trebuiă 'să muncească.
la vreme de bătrâneţe."
vin .multe rele, cari
nu

puteă

suferi

lenea.

Din

cauza

lenei

ruina statelor.
strică pe oameni şi aduc.

i
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-După-ce dete aceste legi, Solon ceri dela compatrioții săi
să jure că nu vor schimbă nimic din ele î1- timp de 70 ani;
apoi plecă din ţară și călători prin Asia mică, prin Creta și
prin Egipt.
|
|
|
"Legile lui Solon mavură norocul 'să împace lumea și să
liniştească certurile din statul Atenian, și se născură iarăşi tulburări, De. aceste tulburări

se folosi o rudăa

lui Solon, Pisistrat

om bogat, frumos, şiret şi bun. orator. Grecii țineau la toate
aceste calităţi. Frumuseţea. singură. preţuia la-ei mult. Prin edu-"

cația lor fisică tindeau şi. la acest rezultat: să dea corpului forme
frumoase,

era apoi

mișcări

cine-vă

plăcute, elasticitate
şi bun

de

gură,

la

şi

eleganță.

Atena

mai

Dacă: mai
ales,

făceă

minuni, Pisistrat mai eră, pe lângă aceasta, şi bogat și. isteț.
- Else dete în partea poporului, îi susținii plângerils. Poporul
atenean

fu fzrmecat

de bunătăţile

şi de talentele

lui. Văzând

aceasta, Pisistrat se gândi să devină mare şi tare în Atena şi să
ia el singur toată puterea, sprijinindu-se pe popor. In acest scop,
el veni întro zi în piaţă. înaintea mulţimii, plin de sânge şi .
de răni, pe cari şi le făcus= singur a-casă și se plânse că
aristrocraţii au voit să-l omoare; pentru că i-a părăsit şi a

trecut în partea poporului.

Mulțimea .crezii, i se făci milă de

el şi se înfuriâ pe vrăşmașii lui.-1 se dete atunci o gardă de
50 de oameni, ca să-l păzească. El mări garda cu alţi oameni
plătiți (mercenari) şi merse de luă cu forţa cetățuia Acropolea:
din. Atena şi .se făcii domu, pe. greceşte tiran. Tiran nu însemna, din capul locului, un stăpân asupritor şi'rău;.ci un dom-.
nitor, .căre a luat singur puterea.
: Numai mai târziu, din
cauză că unii din aceştia nu s'au pur
cutat
dreptate, a, început.
„lumea 'să numească tirani pe stăpânitorii cu' inima neagră..
. -.Pisistrat a păstrat domnia sau tirania, până la moarte
a sa
(527 a. Chr.), vre-o 34 de ani. Solon, întorcându-se din
călătorie,

„_Văzii cu ochii săi această călcare a legilor date de el. Dar,
altfel,

în alte privinţe, Pisistrat se purtă bine, înțelept şi cu
blândeţe.

"In lunga lui domnie nu se gândi să schimbe legile. lui Solon;

îngriji de Popo
. îmbuna
r,
tăţind mereu. soarta celor săraci;
încurajă pe oamenii, cari se ocupau cu literatura,
cu știința,
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poesiil= li Flomer,
cu negoţul, cu industria ; puse de se adună
recitate și cântate
care până atunci erau împrăștiate în popor,
poesiile noastre popu:
pe de rost în diferite locuri, cum erati
poetul Alexandri. Făcii
lare înainte de fi cul:se şi publicate de
fost binecuvântată de
o bibliotecă, ete., aşa că firania li a
|
i
popor.
către Clistene

Clistene— Legile lul Solon se modificară de

se împărți, de
(510), făcându-se şi mai: democratice. Poporul
- locuinţă sau
astădată, în 10 triburi, nu după avere, ci: după
acelaş cartier,
teritoriu: în ele se coprindeau toţi locuitorii din
fie ei băştinași

luau

încolo,

daci

or străini. Prin urmare,

Şi

să se conmetecii parte la adunarea poporului, care se hotărî
-de arhonte aveă dreptul să asvoace mai des. La funcțiunea
pire orce cetăţean,

din

orce

clasă,

numai

dacă

merite.

aveă

cu fel de
Dar, ca să nu se mai găsească vrun şiret, care,
devină
să
şi
poporul
înșele
fel de .amăgiri și ademeniri, să
păreă
s'ar
care
'saut
tiran, se decise ca orice om prea popular
toţi,
de
presus
mai
la 6000 de cetăţeni că voeşte a se ridică.

"să fie gonit din ţară,

exilat.: Părerile

în această

cetăţenilor,

un
privinţă,. adică voturile, se însemnau de fiecare pe

scoică, numită grecește ostracon; de aceea -exilarea

fel

de

se ziceă

goană nu se concă se face prin ostracism. Dar o astfel de
Prin ea se
cinste.
o
ca
sideră 'ca o ruşine;ci mai de grabă
încă prea |
ba
mare;
de.a se înţelege că exilatul ajunsese un om
ei.
stăpânul
devină
mare, încât. cetatea se temeă -de el să nu
contra
asigurâ în
Prin astfel de măsură statul atenean sa
deveni în acelaş
care
tiraniei, se întări în forma: republicană,
linişte înăuntrul
multă
timp mai democratică,şi căpătă mai:

astfel că puteă acum mai bine să preîntâmpine
ar fi venit din afară.

pericolele ce

e

Grecie un mare pericol :
Tocmai se apropiă acum de întreaga
regat persan, care-și revărsă
anume puterea uriaşă a întinsului
şi ameninţă si treacă
mică
potopul oştirilor sale peste Asia

ar fi întâlnit în cale;
Bosforul şi să înnece toate țările ce
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RĂZBOELE CU PERȘII.
"Miltiade,

Maraton.

Temistocle.

Salamina. Aristide.

Leonida.

Termopile.

Confederaţia Elenică.

Perşii aveau sub stăpânirea lor directă pe Grecii din Asia mică

* (sau din Ionia) şi pe cei de pe insulele din vecinătatea Asiei. După
întoarcerea lui Dariu în Persia, din expediţia în potriva Schiţilor,

toţi aceşti Greci, atât Ionienii câtşi insularii, se revoltară, Semna-

lul revoltei îi dete chiar Miletul, gonind

garnizoaua

persană din

oraş. Ca să aibă mai multe puteri de luptă, lonienii cerură ajutor
dela fraţii lor din Grecia, Spartanii .nu le veniră în ajutor, dar

Atenenii le veniră. Răsculaţii merseră drept la Sardes, reşedinţa
satrapului din Asia mică, o atacară, o jefuiră şi o arseră (a.
500 î. Chr.) Auzind de aceste întâmplări, Dariu se înfuri
ă.
Ionienii fură bătuţi, supuși și pedepsiţi. Miletul, care începuse
răs-

coala, fu ars.
Dar și mai mai mare necaz avea Dariu acum pe Atenieni. Încă :

„mai demult, un servitor aveă ordin să-i pomenească în toate
zilele de Atenieni şi să-i zică în-totdeaun ala masă: «Stăpân
e»
adu-ţi aminte de Atenieni !»
|
|
Miltiade. Maraton.—Dariu trimise mai întâi la statele
grecești soli să le ceară pământ și apă, în semn
de supunere.
Grecii

erau

inimoşi.

Dar păcatul

lor a fost, că: erau desbinaţi,

Dacă ar fi fost toți uniţi „dela început, s'ar fi
simţit şi mai tari

şi mai siguri. Când veniră însă solii lui Dariu
în Grecia, mai

toate statele. îşi pierdură” cumpătul, Nici unul nu se'bi
zuiă, fi-.
reşte,

să
vecinilor,

deă singur piept cu uriașul Persiei, iar pe cuvânt
ul
pe “promisiunile de sprijin ale fraților, nu
puneau

nici un temein.

N'aveau singuri încredere unii în alţii. De. a-

ceea, numai două state refuzarăa se supune. Toate cele-lalte
deteră pământ

şi apă.

|

Cele două state mândre şi pline de suflet, cari prefer
iră mai
bine să piară decât să se deă învinse, aşă
de-a gata, fără luptă,
au fost: Afena cea mintoasi şi Sparta cea războ
inică. Acestea
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propunerile solilor. perse indignară așă de tare, când -auziră
iar Atena într'o prăpassani, încât Sparta îi aruncă întrun puț,
apa; de care au nevoe.
tie, zicându-le să caute acolo pământul şi
războiu, dar niște.
Atunci, firește, Dariu făcă pregătiri de
chiar el în persoană;
pregătiri înspăimântătoare, Nu plecâ însă
Aceștia trecură cu flota
ci trimise (490) pe alţi doi generali.
spre Atica. Atenienii
drept
pela insula Samos, prin Ciclade,
tovarășii lor de învăzând. pericolul, cer ajutor dela Spartani,
da ajutor, dar nu îndrăsneală. Spartaniile promit că le vor
tocmai atunci începea [una
dată, ci numai peste cinci zile, căci
să „plece la războiu
plină, şi ei aveau credinţa că nu trebuiau

înainte de lună plină. Astfel, rămân Ateaienii
de
marii primejdii! Vedeau .cum apropie
(Grecii
mată de 10 ori mai mare decât a lor.
în capul
10.000, iar perşii 100.000). Dar aveau

singuri în fața
ţara lor. o: ârnu erau decât
lor oameni cit

şi oameni cuminţi şi
ragioşi şi deştepţi, Miltiadeşi Temistocle,
ei, numiți
ca Aristidi.. Zece comandaţi aveau
“buni patrioţi,
pe rând armata, fiestrategi, hotărâți după lege să comande
de frunte erau - aceşti
care întro zi. Dar dintre toți, cei mai
în care aveau-Grecii
trei, şi dintre aceşti irei cel mai încercat,

de atunci mai multă încredere, eră Miltiade.

o

Maraton, cevă mai sus
Grecii se aşezară în linie de bătae la
oştire al Perşilor. Aceştia
de Atena, așteptând acolo potopul de
cum

de poruncială,
sosiră «cu grămada. Dar.una e să te. baţi
la război, şi alta
biciul
de Perşi, aduși cu

se băteau turmele
ara, cu sufletul aprins de doe să te baţi. pentru, a-ţi apără
s* băteau Grecii. Conduşi
rința -neatârnării şi a gloriei, cum
Grecii în-

încăerare,
cu istețime de Miltiade, după o crâncenă
de
Perşi. Unul dintre ei, alergând

ving şi resping în. sfârşit pe
Atena ca să ducă știrea despre
bucurie, din toate puterile,la
1»
ungând : «Bucuraţi-vă, am invins
victorie, abia puti să zică, aj
|

sufletul de oboseală.
şi căzi jos mort, dându-și
ajutorul Atevictorie, sosiră şi Spartanii. în

A doua zi după
şi sim.de luptă, plin de cadavre,
nienilor. Ei priviră câmpul
că o
gelozie
de primejdie, dar şi
țiră mulţumire că au scăpat
ei.
nu
au câștigat-o Atenienii, iar
viciorie așă de strălucită

”
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Nu va trece mult și va veni timpul să se ilustreze și Spartanii în luptele cu Perşii.
. :
:
|
i
După bătălia dela Maraton, Grecii,în focul entuziasmului
şi în toiul

bucuriei,

ceruserăa se zZugrăvi,

pentru

amintire, un:

tablou, în care se reprezentă
- războiul. In el se vedeă Miltiade
stând în mijlocul celor:10 comandanţi (strategi) şi conducând
armata, .

A

|

Curând însă după această onoare veni urgia. Miltiade fă
trimis să pedepsească una din insulele Ciclade (Paros;, care
se supusese lui Dariu prea ușor. Din nenorocire, eroul dela Maraton nu isbuti în expediţia sa, ba încă fir rănit și se întoarse
acasă bolnav. A fost destul atât pentru ca vrăjmașii să-i aducă
fel de fel de învinuiri. Ziceau că el-s-ar fi înţeles 'cu Perşii, și de aceia s-ar fi prefăcut că nu poate să ia un ostrov neînsemnat. Fi dat în judecată ca trădător; și vestitul Miltiade,
bolnav cum eră, fă adus pe pat înaintea poporului, care, cu
toate: meritele lui de mai
. înainte, îl osândi să plătească o a-

mendă de câteva sute de mii de lei. Miltiade, neavând de unde
plăti o sumă aşă de mare, îi aruncat în închisoare, ca orice
om de rând, şi muri“acolo în scurtă vreme, din pricina rănilor
primite în războaie. Fiul său, :Cimon, care ajunse asemenea un
om

mare,

achită

statului atenian

tălui său. E drept că mai rârziu,

datoria

de bani

impusă ta-

după moartea eroului, Grecii

se căiră de modul cum s-au purtatcu Miltiade şi i-au ridicat
un monument frumos. chiar la Maraton.

Aristide şi Temistocle.—Câţiva ani după urgisirea lui Mil-.

tiade, veni rândul lui. Aristide.

Cei doi oameni - mariai tim-

pului, cari mai rămăseseră, Aristide și. Temistocle, se geloziau

unul pe altul pentru numele ce-și căpătaseră. Mai ales Aristide,

care. își căpătase - renumele de ce drept, se ilustrase cu deosebire prin purtarea sa corectă și înţeleaptă. Viaţa lui străluciă

albă ca zăpada,
fără nici o pată, la lumina soarelui.
- Lumea

încep.s2

să

aibă

încredere

în el ca întrun

oracol,

“Ce ziceă. Aristide, eră sfânt. Odată Temistocle propuse Grecilor să ardă pe furiș flota spartană, ca să rămână

tot Atenienii
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întrebă
arai tari între Greci. Poporul

pe Aristide, ce zice el

răspunse, Ar fi folositor pentru
despre planul acesta? Aristide
îl. ascultă şi se feri de o
noi, dar nu este drept.» Poporul
gelos de atâta încredere, şi
greşeală. Temistocle, om ambițios,
pentru: republică şi propuse
viclean, îl acuză că e periculos
povesteşte că, pe când se votă
să-l exileze prin' osfracizr. Se
din

în mulţime, şi că unul
exilarea lui, Aristide se află şi el
la el,
s'ar fi dus cu scoica Chiar
cetăţeni,

neștiind să -scrie,

dânsa numele «Aristide.» «Dar
rugându-l să fie bun a scrie pe
el. «Nici nu-l cunosc, răspunse
ce ţi-a făcut Aristide?» întrebă
vorbind de

de câni tot.aud lumea
omul, dar prea mi s'a urât
nuluă scoica și scrise: pe dânsa
„el că e drept.» Aristide tic,
cel drept fu gonit din Atena.
“mele său. Astfel Aristide
el nu
mai mare. Nu e vorbă,
Rămase singur Temistocle
timpul. Spori flota, întări portul
stete degeaba şi nu-şi perdu
un zid împrejurul Atenei, preAtenei (numit Pireu) şi ridică
Perșilor. Şi avei dreptate să
gătindu-se de apărare în contra
timp în Persia se făceau pregăse îngrijească, căci în acelaşi
|
în contra Grecilor.

tri ne mai pomenite de războiu
— Dariu muri în timpul acesta, mâhnit
Termopile. Leonida.
După el urmă fiul său
că nu și-a putut răzbună pe Greci.
planul tatălui său. Oştire, câtă
Xerxe.i Acesta urmă mai departe
groază. Nu mai eră armată,
strânse el de astă dată, eră lucru de
aşă
ci potop de: oameni. De

când lumea; ni

- văzuse
se mai

râurile, pe unde
oaste, pe apă și pe uscat: Se zicecă secau.
de soldaţi, O
jumătate
şi
treceă ea. (Ar fi fost două milioane
de
de 3000 corăbii cu provizii
flotă de 1200 corăbii şi alta
spre.
se puse în capul ei şi porni
războiu). Chiar regele Xerxe
pela Helespont.
$e
Grecia (480 a. Ch.), apucând
se adunară la Corint, să
Grecii, cum aflară primejdia,
gâlşi-a
mult a ceartă
Dar sfatul lor samănă mai
sfătuiască.
ba altele că nu

că nu se învoiau cu Sparta,
ceavă. Ba unele state
mai bine. Perba autele că ele se supun
Atena,
cu
învoiau
se
e mai cuminte şi
din pelopones, că
statele
fine,
în
și să
ba;
şilor;
putirile Greciei la Corint
toata
strângă
se
să
nu se înmai sigur
nici Sparta cu Atena
Apof
Peloponesal.
apere încai
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țelegeau. Cine să âibă comanda supremă în contra vrăjmașului? Una, eu; ailaltă, ba eu.
.
,
i
„In vremea asta Xerxe înaintă mereu cu oastea lui numeroasă
ca frunza şi ca iarba, de înegrise pământul și marea. Cine
vedeă atâta furnicarde oameni pe uscat şi de corăbii pe
apă,
simţea că i se înfioară carnea. Era natural ca Atena, care
veneă
mai aproape în drumul inamicului cotropitor, să intre
mai de
grabă la grijă. Ea cedă Spartei comanda armatei şi
pe apă
şi pe uscat,
.
a

.
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MEANS

Harta

Termopilelor,

Leonida, regele Spartei, alergă atunci
cu mica sa armată,
spre nord, să iasă înaintea Perşilor la Termo
pile. 'Termopilele
erau singura trecătoare,pe unde puteă pătrunde
cineva din Tesa-

lia mai departeîn Grecia. Trecătoarea era foarte îngustă, strân
să

spre răsărit de mare, spre apus de munţi înalți, care'ş
i

îatin-

deau ramurile până departe spre apus, așă că nu
eza chip să
treacă cine-va peste ei, Leonida intră în strâm
toare și ocupă

trecerea, Aci colosul armatei persane eră de prisos
.
căpeă din ea în strâmtoare,
eră prăpădităde Greci.
Unul

Cât în-

dintre Greci, văzând dincolo de Termopile
atâta oaste,

ar fi zis «Sunt așă de mulți, ă

săgețile lor o să întunece

95

soarele»
bate

la

«Cu atât mai bine, ar fi “răspuns
umbră.»

Xerxe

trimise

armele, în semn de supunere.
i
|
ia î».
Mai

multe zile ţină astfel

el

soli,

cerând

Leonida. răspunse;
|
|

Leonida

fi ţinut nu se ştie cât, dacă tot
trădat pe ai săi. El arătă

la

Leonida. Ne

un

lui Xerxe

pe Xerxe

să-i

«Vino

vom
deă

de le

în loc; şi Par

grec, Efialte, nu şi-ar fi
o potecă ascunsă în munți,

trece. mai departe, spre a lovi
pe unde se puteă urcă şi puteă
ida trădarea, nu fugi, dar
pe Greci pela spate. Când simţi Leon
din armată, ca să nu o
dete drumul unei părţi însemnate
și el. rămase cu Spartanii
piardă pe toatăde geaba în luptă,
se bată. Imbrăcaţi în haine
săi şi cu alţi câţi-va din aliaţi, să
desnădăjduiți asupra Perde sărbătoare, şi cântând, se-repeziră
tă,
șilor, uciseră mulțime, nenumăra

până la unul. Pe acest. glorios

loc

dar. şi ei periră

cu

toţii,

de jertfă naţională și de

i,
îngropate cadavrele atâtor vitej
eroism admirabil, unde zăceaui
stă
care

un monument, pe
se ridică mai târziu spre amintire
Spartei că noi am
scris: «Trecătorule, du-te şi spune

murit

„pentru: patrie, supunându-ne legilor ei ! a

pilele, O frică de moarte
Când oastea de uscat a lui Xerxe treci Termo înfrânse pe a Perşilor

flota grecească
coprinse întreaga Grecie. Deși
a cu ochii.
isiu), Grecia “îşi vedeă peire
Artem
(la
ă
naval
ie
bătăl
întro
r, că ei nu
enilo
Ateni
Acesta răspunse
Se consultă oracolul dela Delfi.
ci că, prin
tâlmă
tocle
Temis
ziduri de lemn.
vor puteă scăpă decât între
pe Atedeci
să înţeleagă corăbii. Sfătui
aziduri de lemn» Pitia a vrut
duse
fură
copiii
şi
le
Femei

pot luptă.
nieni să se îmbarce toţi câţi se
ași
rămase pustie, afară de câţiva unchi
Atena
.
ătate
vecin
din
pe insulele
întâlce
tot
ă
u mişcă. Xerxe înaintă şi pusti
bătrâni, cari nu se mai puiea
gi, cari
a puse de ucise pe pieţii moşne
Aten
la
neă în cale. Ajungând
lui,
oraşu
foc
dete
şi
uri,
mai rămăsesă la vechile lor cămin
sfătuiau
flăcări, căpeteniile Grecilor se
Pe când ilustra cetate eră în
astăce să facă

anii erau de părere, că de
şi iar nu se înțelegeau. Spart
Atica şi să se mărginească
rşire.
ăvâ
cu des

dată, negreşit să părăsească
fiota să
e cu toţii la Corint; iar
a apăra Peloponesul, strângându-s
nu
tocle
Temis
lor.
Perşi
a de urgia
meargă spre a feri cel puţin Spart
cu totul
aşă
ească
părăs
să
inima
răbdă
se învoiă cu planul ăsta. Nu-l
între el și
Se încinse atunci o ceartă
patria sa în furia vrăjmașului.
anul ridică
Spart
.
bătae
la
până
eră chiar
uriul din şefii Spartani.. Ajuns

mam
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bastonul asupra lui Temistocle,

Acesta rămase liniştit, se stăpâni şi zise:

«Loveşte-mă, dar .asculcă-mă;»!

.

:

i

: Temistocle. Salâmina.— Temistocle trime
se în secret la
Xerxe un om să-i spună din partea-i, chipur
ile ca prieten, că ar

fi bine să grăbească: cu flota și să apuce la Salam
ina pe Greci-

din toate părțile, cât timp: sunt toți
la: un loc, spre a-i pră-

pădi pe'toți odată; Altfel, după ce Grecii
S'ar-împrăştiă, ar fi
mai greu să-i nimicească pe fiecare în parte.
- .- La - Salamina: apele -erau aşă de strâmte;
încât corăbiile

prea:
mari şi greoae ale Perşilor' anevoie Sa
fi-r
putut mişcă
şi în

riaintă';. pe când ale Grecilor, mici și ușoare, merg
eau în toată
Voia.
Din cauza asta, Xerxe, care se așezase pe
ţărmul mării,

în
tronul“său de aur, ca să privească sfârșitul puter
ilor greceşti,:

vedea cum 'se cufundau în mare, una câte una,
namilele

sale
de. corăbii, străpunse, sparte 'ori aprinse de” sprin
tenii Greci,
cari

se strecurau cu :agerime printre elz, le isbea
u: și “le dădeau foc din toate părţile. Perşii fură învinși
şi nevoiţi să fugă,
. Temistocle, spre: a-i “face să fugă
mai tareşi să-se ducă grabnic

de prin apropierea ţării lui,- trimise 'altă “veste! lui -Xerx
e: că

flota greacă a plecat -la Elespont

piedică armata -persană de a: trece.
Astfel scăpă Grecia

spre a strică podul. și a îm-

de pieire, ca prin minune,

Aristide.— In aceste împrejurări grele, pe când grija şi
nesi-

guranţa strânsese inima Grecilor la Salamina, veni şi
Aristide.

Singur dir exil,

ca

să-şi

ajute cu . sfatul și braţul său patria

la nevoie. 'Deşi nu-şi făcuse terminul de exil,
Grecii, când îl
văzură, îl primi

ră cu' mare bucurie. Aristide; luă: parte la
luptă;
iar după victorie, fu. rugat de compatrioţii
săi, chiar de Temistocle,să rămâe în ţară,
Sa
A
a
Xerxe. se întoar
-în. se
Asia fără nici o ispravă desăvârșită ;:
dar Grecii, deși însuflețiţi. de victoria lor strălucită dela Sala-

mina,- încă -nu se simţiau cu totul ușurați de grijă.
Marele rege
lăsa
O -armă
s€tă numeroasă. în Tesaha, sub conducerea lui Mar
doniu.. Sabia Perşilor şedea mereu spânzirată
d'asupra gâtului

Greciei, mai ales al Atenei,
Tău puterii persane.

care, prin isteţiunea ci, fâcus= atâta
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- Mardoniu voi să încerce a supune pe Greci şi prin alte mijloace, decât prin arme. Cunoscând ambiția lor, trimise soli ia
Atenieni să-le spună că, dacă s'or uni cu el, el va face ca
Atena să fie în fruntea .tutulor statelor greceşti, pe cari le va

|

uni într'o mare” putere. Aristide sfătui pe Atenieni să nu pri-.
mească. «Nici o pace între noi și. între Perşi, zise el, cât timp
soarele se află pe cer. Zeii, ale căror temple ls-au ars, nu ne
vor: lăsă' să perim în luptă cu barbarii». Mardoniu atunci porni
cu armata. Atena trimise la Sparta să vină grabnic în ajutor.
Ajutorul spartan nu sosi însă la timp, şi Atenienii se văzură
nevoiți să părăsească iar orașul. Perşii îl pustiiră din nou,
Curând după aceia sosesc şi Spartanii, conduşi de regele lor
Pausania, şi, împreună cu Atenienii, conduşi de Aristide, merg .
în contra Perşilor tăbărâți în Beofia. Perşii fură învinși şi ri-

sipiţi.. Mardoniu
persană

peri în luptă

eră nimicită

(479). In acelaș

de cea grecească

lângă

timp.o flotă

ţărmul Asiei mici

.

(între Samos și Milet).
Luptele
Imbărbătaţi

ofensive 'sau

de atac

de atâtea izbânde,

în contra

Grecii,

văzând

Perşilor.—

colosala

putere

a Persiei
ei acasă,
departe,
insule şi
Flota

spulberată pe mare și pe uscat, simțindu-se liberi la
nu se mulțumiră cu atât; Se gândiră să meargă mai
să libereze de sub jugul Perşilor pe fraţii lor de prin
din Asia mică.
ao
greacă, comandată de regele spartan “Pausania, de .

Aristide

şi de

Cimon,

fiul lui Miltiade, merse

de luă

Bizar-

ful (477).
Grecii ionieni şi insulari prinseră curaj, începură a speră în.
mântuire. Mai în ascuns, mai pe faţă, ei ridicară câte “puţin. capul ; şi, unii de voe, alţii de nevoe, îşi uniră forţele lor cu
ale Greciei, Așă că peste câţiva ani (469) Cimon îndrăsni să
atace pe Perşi chiar în Asia, şi-i bătăi în Pamfilia. Atunci se
făcăi în sfârşit pacea cu Perșii. Prin tractatul încheiat în urma
'victoriei lui Cimon, Perşii renunțară . la stăpânirea lor asupra.
|
Grecilor din Asia mică şi din insule,
față pământului,
după
stins
Astfel, neamul grecesc, în loc să fie
cum dorise Dariu,

îşi căpătă neatârnarea

L Gavânescul. — Evul Antic,

|

şi unavânt mai

mare.
1
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Când vezi ce deştepţi şi viteji erau acei cameni, simți o părere de
rău și mai profundă,
că ei n-au fost tot aşă de uniţi între ei și decin-.

stiți măcar unii cu alţii. Dacă ei, chiar în fața primejdiei, se mâncau
ca nişte câini, se gelozeau și se prigoneau, se trădau şi se urgisiau
dar încă. în timp de linişte din afară! Ce păcat că stricăciunea carac- “
terului

şi a moravurilor

a făcut

să se piarză

atâtea

calităţi strălucite :

a'e spiritulni grec! De aceea ţara lor o să cadă în curând sub Mace-

" doneni şi apoi sub Romani.

Confederaţiunea

|

”

helenică
— Dela

începutul

războaelor '

pentru eliberarea, fraţilor de sub Perşi, se iviră neînțelegeri și certuri între Sparta şi Atena. Şi una şi alta voia să aibă:
egemonia, să fie în frunte şi să conducă războiul. Grecii din:
insule şi din Ionia îaclinau mai mult către Atena, căci dânsa
aveă mai multe corăbii şi mai buni marinari; prin urmare,se
puteă mai mult bizui pe puterea și dibăcia ei. De aceia cu
toate intrigile Spartei, ei se uniră şi fondară o confederațiune
sub preşședenţia Atenei, alegând însă de capitală insula De/os.
Ei contribuiau cu bani, cu corăbii și armată, şi Atena trebuia
să le poarte de grijă, să-i apere la nevoe.

Ca păzitor şi administrator al averii întregei confederațiuini,
toată lumea alese pe Aristide, pentru că în el aveă deplină
încredere. Și nu s'au înșelat în alegere. Aristide cel drept, deşi
a -prefirat: prin mâinile- sale atâţia bani” din tezaurul public, a
“murit sărac. Nu s'a găsit la el nici măcar cu ce să fie îngrpoat.
A trebuit să plătească statul cheltuelile de înmormântare. In
contra lui n'a: mai “putut să bârfească "nimeni. nimic.
Omul cel mai cu vază în Atena eră Ciinon. Acest om eră tot aşă de
viteaz ca tatăl său, tot aşă de cinstit ca Aristide şi tot aşă de deștept

ca Temistocle. Dar îi întreceă pe toţi prin bunătate şi biândeţe. Orice
om se fermecă de persoana lui, care, pe lângă toate calităţile sufleteşti, mai cră şi foarte chipeşă și frumoasă. La el sa uită lumea ca la
un soare. Cimon fusese primul Grec, care avusese norocul să pres“ chimbe luptele de apărare în lupte de alac în contra Perşilor. El avusese cel dintâiu curajul să înainteze în ţara Perşilor, după cum Perșii
înaintaseră în Grecia, și să lovească și să bată armata persană chiar la
ea acasă.
Bogăția

puncă

ce-și

adunase

la dispoziţia

prin

meritele

concetăţenilor

şi

econoniil

“sale,

Cimon

o

săi, în toate chipurile şi împrejură-
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uite şi păzite.
rile. Grădinile şi ţarinile lui nu erau niciodată împrejm
masa lui, de
La
nevoie,
câtaveă
ele
din
iea
să
- Ori cine puteă să intre şi

, pentru ori
aitfel moderată, totdeauna se aflau puse mai multe tacâmuri

Când ieşiă pe drum,
cine se înnemeriă şi ospătă pe oricine veniă la casa lui.

mărunți
“totdeauna luă cu dânsul câţiva servitori, cari duceau cu ei bani

care se întâlniă
şi câte un rând de haine noui. Pentru bietul om sărac,
iar fi întâlnit
cum
şi
ca
i,
cu Cimon atunci, răsăriă soarele mângâeri

dar oricine
cu D-zeu. Cât a trăit, nu numai că n'a făcut rău nimănui,
avea vre-o nevoe, ştiă că la el poate găsi sprijin şi ajutor sigur.
în
Cu toate acestea chiar nobilul şi desinteresatul Cimon căzii odată
disgraţia

compatrioţilor

săi. Lui n'au

putut

să-i găsească” pete, ca al-

at,
tora. Dar le-a fost de ajuns invidioşilor un prilej, cât de neînsemn
ii,
Mesenien
cu
şi
revoltați
iloții
cu
luptă
-spre a-l lovi. Spartanii, având
,
C/istene
lui
nepotul
atenian,
tânăr
Un
465).
(la
Atenei
ceruseră ajutor
dejă
politic,
om
ca
anume Pericle, care dabiă atunci șe făceă cunoscut
sfătui pe
foarte iubit de popor, susțineă să nu le deă ajutor, 'Cimon

însuşi el cu armata în a-:
Atenieni, din contră, să nu-i refuze şi plecă
luară seama şi respin'jutor. Ce Ii sto fi părut însă Spartanilor, că-şi
indignaţi, exilară pe
,
Atenienii
seră ajutorul trimis. de Atena. Atunci

ea,
Cimon (416), care-i puse la cale să le asculte rugăciun
exilul, se în-.
termină
ce-şi
După
Cimon.lui
vina
toată
fost
a
Asta

de toţi ca cel mai de
toarse în patrie, şi iar fii ca mai înainte privit
războiu, anume
întrun
Cipru:
insula
în
muri
Cimon
“4runte cetăţean.
părinte de toată
un
ca
“în cel din urmă războiu cu Perşii. Fii plâns

'
|
" luinea.
conau
cari
aceia,
dintre
t
însemna
om
urmă
din
Cu el s'a stins cel
blând şi înul lui
dus pe Greci în luptele glorioase cu Perșii, Caracter
mai dispară din
să
făcut
fi
mai
ar
ţelepciunea lui împăciuitoare poate
se ridică alt om,
îndată
că
fost
a
Atenei
Norocul
Greci.
-zâzaniile dintre
-tot așă de înţelept ca Cimon

anume

şi foarte talentat,

Pericle, care a

le
. Grecilor.
rese
-isbutit să conducă în pace, timp de 40 aui, inte

Hegemonia

Atenei. — Pericle şi secolul său.

Pericle întruneă în sine toate calităţile

cari

fermecau pe

frumoasă, hotăGreci : inteligență vie, darul vorbirii, statură
de neam mare.
şi
râreîn acte. Pe lângă acestea eră şi bogat

Bătrânii îl asemuiau, în multe privințe,

cu Pisistrat. Deaceea

nu cumva COn„Pericle avu. multă grijă să caute a se feri, ca

cetăţenii să. înceapă a se teme

„drept,

de el din capul

locului. Ce e

bătrânii nu se înşelară. Pericle, ca şi Pisistrat,

ajunse

.
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“să guverneze 'mult timp Atena (dela 465—429 -a. Chr., într'ua
„mod fericit, -părintesc, patriotic, așă ca să rămână după urma lui
cele mai frumoase amintiri.
Nu e vorbă, a fost și om norocos. A venit tocmai la timp
să profite de -resultatele luptelor şi de mărirea patriei sale.
”
Atena eră în capui unzi
confederaţiuni bogateşi

puternice, El a voit, şi
a ştiut, să se folosească

de această

favorabilă, spre

situație

a în-

frumuseță . Atena şi a o

„face acum să strălucească, prin ştiinţe şi prin

arte, cum a strălucit înainte prin arme și vitejie,
a o face să devină «şcoala
Greciei întregi.»

Ca să ajungă la acest
scop, eră însă nevoie de

două lucruri: 1) să fie
pace între Greci, şi mai
ales între Sparta şi A-

tena; 2) să ajungă el
„tare şi mare în Atena,

In'funcţiunea de :stra-

.

"leg (general,
comandant), în care s'a ales
mai mulţi ani de a rân.

Fig. 46. Pericles.

dul, Pericle avuse ocazia să se distingă. Mai întâiu de
toate, el înţelese” că pacea 'între doi vrăjmaşi “se asigură'și
prin contracte,

e adevărat,

dar. și mai mult prin teamă.

„dușmanul te vede totdeauna -gata
şi bine

ascuţită,

de

luptă,

Dacă

cu'sabia “scoasă

nuti “prea Vine 'să te:âtace,
chiar: dacă--nu

ai

„cu-el contract-de “pace. “lar dacă te vede -slăbit, cu armele
“ruginite
'şi în păragină, nu-te lasă să trăești, chiar dacă ai aveă

cu el tractate cu o sută da peceţi,

|
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Pericle ştiă că Sparta.nu

se uită cu ochi

buni.la

Atena, mai

ales de când Atena luase egemonia.. Deci.el căutâ să întărea-

luat
scă orașul şi să-l facăo adevărată cetate cu. neputinţă.de

împrejurul. lui, la mare distanţă,

de inamic. Trase

încă trei

rânduri de ziduri înalte (pelângă cel! ridicat de Temistocle),

În spaţiul
- prelungindu-le spre mare. până „la. port (la Pireu).
locuitorii
dintre ziduri puteau să încapă, la vreme de nevoie, şi
E
.
,
SE
|
de'a fară.
or-ce
„Dar, pentru construcția . acestor „fortificaţii şi pentru
bani.
mulţi
de
ţă
împrejurare nenorocită de războiu, eră trebuin
adeCe făcă Pericle? Aduse dela Delos la Atena tesaurul..coaf
Atenei
raţiunii (454). Se înţelege: dacă i s'a încredinţat. odată
eă.că e
paza și .administrarea averii. atâtoe state, apoi .se.păr
confedeStatela
:Atena.:
la
diept ca acele .comori să fie chiar
aşă
vorba
fusese
Nu
raţiunii însă 'cam. începură să murmure.
Amâinile
în.
Dar maveau ce face, Era cu .părul
la început.
dar
;
.sale
tezei, Sparta se mânia fireşte, . de întăririle rivalei
egemosub
de
statele
odată
şi
odată
se mângâiă cu ideia că
nia Atenei or

să

înceapă

a se arătă tot

mai

nemulţumite

şi

;
atunci ea .o să caute a le atrage în.partea sa. ..
cetatea
.
întărise
ce
diplomat. - După
Pericle eră însă foa. rte
Spartei un.fractat de: pace pe:timp
propuss
el
şi mărise flota,

ă.în paze
de 30 ani. Fie-tare din cele două cetăţi să fie lăsat

ia celei-lalte.. lar
de cea-laltă, să nu se -amestece una în egemon
uni ori cu Atena
a.se
cetăţile şi statele greceşti să fie :libere

cuivă,..
ori cu Sparta, după “voie, -şi fără supărare din . partea
încotro
n'aveă
că
Sparta primi deocamdată aceste condiţii,
30; -Şi -S'a în:
(445). Dar pacea n'a durai nici 15 ani, necum
care :în adevăr-a.
cins apoi între Spartaşi Atena un războiu,
..
deă.. -.: i:
'vom-ve
cum
ținut tocmai 'vre-o 30 de ani, după.
,
.
.doriaţa
ască
împline
Până “atunci însă, Pericle.avă -timp.să-şi
i». Şi -putu-săInfrumuseţă Atena şi făcit din ea «şcoala .Grecie
mai ascultat .şi..cel.....
facă acest lucru, pentrucă ajunsese a fi cel
-popor. Şi :cu.toate,. -..
„mai puternic „cetăţean, iubit şi :sustinut-de

una pe plac; i:
acestea, el nu.lingușiă poporul..Nu-i vorbiă totdea
iuturor prin-gra- =.
nu se:luă după capriţiile lui. Dar se impunsă

N

|
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vitatea,.. prin linişte, prin judecata lui
serioasă şi curnpănită,
prin demnitatea înfăţişării sale, prin:
farmecul şi energia cuvântării. Adesea el mustră cu asprime
pe cetăţeni, când îi vedeă că apucă uşurateci pe o cale greși
tă; nu se temeă de ei,
căci se ştiă' fără pată şi maveă nevoie
de: nimeni. Și poporul
îl ascultă, căci-tot Pericle îl îmbărbătă
la vreme de restrişte şi îi înălță curajul prin sfatul şi cuvân
tul. lui. plin de energie
şi de înţelepciune. Când vorbiă.. Peric
le mai aprins, deși nu
făceă nici un gest, poporul ziceă că
parcă aude tunetele zeilor
din: Olimp,-așă de adânc se înfior
ă de vorbele lui pătrunză„toar

e; De; aceea îi ziceau oliupicul
Nu doară
.' că Pericle eră

-vrun Vorbăreţ, care: înşiră înaintea
înşele: auzul :şi să orbească -pe cei
rar; "numai la zile mari; şi atuncia
sos ;: ba: chiar, înainte
de a începe
cel mai:.mare zeu al Grecilor,
să-l

“vorbă. .mai mult
în toată : puterea

mulțimii tot ce. poate să
simpli. Din contră, vorbiă
nu spuneă o vorbă de pridiscursul, se rugă lui Joe,
ajute a nu spune nici o

decât trebuie. Dar
cuvântului, “aşă de

Pericle eră așă de cult,
pătruns de ideile înalte

ale ştiinţei.și filosofiei din timpu
l său, așă de stăpân pe cugetările şi pe voinţa sa,. încât
ce spuneă el, lumină mintea
omului și mergeă drept la. inintă.
EI coivingeă și mișcă. De
aceea poporul se închină. în nume
le lui,
Dar și Pericle iubeă sincer poporul.
E drept că nu: se lăsă

a fi împins de mulţim:pe
e

căile ce nu-i: plăceau lui; dar înțelegeă interesele adevărat democratic
e ale țării sale. El nu eră
demagog,
„de

: ci democrat. Demagogul linguşeşte
mulţimea cu fel

promisiuni,

prefăcându

-se că tot ce zice şi cere
ea, crede
“şi el.că e drept: şi sfânt, până
ce capătă încrederea ei; și apoi
îşi vedeă de interesele:

sale personale, uită pe -ale poporulu
i;
bă chiar. lucrează în contra lor.
Democratul iubeşte poporul
și susține interesele lui, chiar
atunci când poporul, orbit, nu-l

înțelege și nu-l aprobă.

a

.
__* Aşă 'om era Periele. Scopul
democraţiei este, ziceă..el, «foloN sul celui mai mare Humăr,
nu al unei minorități.» Şi de
fo„. losul celui mai

mare număr se îngrijea 'dâ:;sul.
De aceia făci
„ca drepturile, pe cari le
aveă înainte Areopagul să
le aibă
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daci încolo «dunarea poporului ; făcîi, ca d'aci înainte fot ce-,
tățeanul, numai dacă are nume bun, să poată ajunge prin sorţi
sau prin alegere la orice funcţiune în stat; iar. celor săraci să ;
li.se deă leafă pe timpul cât slujesc statului căci până aci funcţiunile erau pentru toţi onorifice, adică see îndeplineau gratis,
doar pentru onoare.
nile frumoase ale geniului
producțiu
din
«
ca
făcu,
: Pericle mai
împărtășească. toată.

m

numai bogătașii,. Ingriji : -

d

artistic să se

lumea, nu

.

!

astfel ca cei fară: mijloace să poată
merge la teatru fără: să . plătescă: Sai

Tocmai p'atiinci se jucau la tea- . Ma

piese, scrise *
e.
ma frumoase
tru cel

de: cei mai însemnați. poeţi ai-Gre-..'../:

ciei, anume de Eschil (525—456),

de Sofocle (496—404), de Euri- -.
pide (480—406)

şi de Aristofane -

(480—444). Cei dintâi trei scriau-.şi făceau să s2 represinte pe scenă *-” lucruri serioase, jalnice, și grozave, |.
dureri sfâșietoare și nenorociri îns. .:

păimântătoare, de puneau. lunea:
pe gânduri, o „înfiorau, o. făceau
să

se cutremure,

să plângă, * şi să

se teamă de zei, de păcat, de nedreatate şi: de: soarte. Cel-alt, A- . ristofane,. din contră, scria şi . fă-

:
St
ceă să se reprezinte pe scenă lucruri.
Sofocle,
47.
Fig,
vesele, gliimeţe, ba chiar caraghioa-"
Ea
se, de fic:a lumea să răză cu ladin timpul său,
oameailor
cusururile
de
joc
băteă
Işi
crimi.
se numesc co-! :
lui
O,rile'
.
cunoscute
e
persoan
d>
uneori chiar
medii, pe când
tăzi se admiră
tor. n:ţiuni sau
Pericle. iubeă

ale celor trei dintâi se
scrierie acelor autori şi
luat după. ele şi Jezau
şi încurajă din sufiet

numesc tragedii. Şi asmultă vreme poeții al- .
iinitat, |
pe artiștii de talent și.
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doriă ca' toată lumea să simță şi să guste. frumu
seţea operilor

Fig 48. Capul lui. Hermes, “statie de
Praxităles, căre împarte cu “Fidias
N
.
în „i? gloria“ariei grece, i -. »
. Cu unii din ei:6tă chi:

âr prieten. In' casa” lui se îritâlneau
tot. felul. de celebrităţi : pictori:
'titari, sculptori vestiți, ârhitecţi
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„renumiţi, poeţi însemnați, filosofi celebri. A avut şi parte de
“0 soţie deşteaptă şi învățată, Aspasia, care a ştiut să facă din
casa lor un adevărat templu al astei şi al: “Şțiinţei. '
In timpul lui Pericle au trăit, afară de scriitorii aminţiti
mai sus, filosofii Anaxagora şi Socrate. din cari. cel dinţâiu
i-a fost chiar.profesor; istoricii, Herodot şi Tucidide, 'din
cari cel din:urmă povesteşte în istoria sa. multe lucruri : înteresante şi frumoase despre Pericle; apoi: ilustrul . sculptor,
Fidias, ale 'cărui statui şi azi ne pun în mirare prin tramuseţea
lur, etc.. Veacul acesta așă "de bogat în oameni mari, e. cunoscut

în istorie sub numele de secolul lui Pericle. .
:
Mare noroc a fos. pe artiștii, mai aleș pe architecţii şi: pe
sculptorii: din acele zile. Pericle care țineă aşă de mult la înfrumusețarea oraşului, le-a dat destule ocasii de a-și desfăşura
talentul în lucrări de artă ne mai pomenit de mari şi de frumoase.. Atena ajunsese să fie nu numai «şcoala,» darşi muzeul .
Greciei. Ori-încotro îţi aruncai ochi, vedeai monumente mândre,

temple măreţe, grădini întinse şi statui de marmoră.
Dintre

toate minunile

orașului, însă, Acropolea

eră cea mai

neîntrecută. Acropolea eră o cetăţuie, aşezată pe stânci înalte
în mijlocnl orașului şi înconjurată de trei părţi cu ziduri. Despre partea unde rămâne liberă şi deschisă, se aflau trepte,
pe cari puteai să te urci în cetățue, Acolo pe înălțime, .Pericle, pusese să se construiască, între altele, un templu numai _
de marmură, admirabil de frumos,. în onoarea Atenei, zeiţa

înţelepciunii şi patroana oraşului Atena.

Templul

acesta, ' cu-

noscut sub numele de Partenon, eră împodobit cu o mulțitne.
de

statui,

lucrate

toate

de mâna

vestitului. Fidias. Nu

te' ma

sătura-i, privind, chiar numai pe dinafară, acest giuvaer gingaș.
In fiecare

punct; în fiecare

întorsătură

ochiul

găseă

o

dulce

ademenire, care-l atrăgeă și-l -fermecă prin mângâietoarea graţie şi drăgălăşie a liniilor și a formelor.
-“
i
La intrarea în curtea templului se aflau galerii cu mai multe
grupe și rânduri de colonade, tot de marmură, numite Propilee,

dar aşă, de plăcute, 'așă de mândre și de măreţe, că parică ai
fi zis că prin ele o să .intri în raiu sau în cer, nu într'o curte

i 8.49.

Vederea Acropole

Fig. 49. Vederea Acropo 1. ei

in-a

fară, de jos.

i năun tru, de: sus,
in

de templu pe p ămân

t, Plimbarea' acolo sus în Acropole,

printre,

:270d042y UIp 110727172477 gniwuaeui 3p n[duia) 21
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coloane de marmur ă şi pr intre statu i, er A tot ce poate fi mai
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încântător. De acolo puteai-să vezi! tot orașul şi 'să priveşti
departe pe mare. Jos: în .vale, chiarla poalele cetăţii,
se 0b-

- servă. un edificiu, care se distingeă dintre celelalt
e prin frumu-„seţea sa.-Eră Odeonul,' zidit tot. de Pericle,
spre a servi la
tot felul de reprezentaţii,. dar
: mai ales la producţiuni mu-

zicale.

|

|

ă

a

“i Dar şi de jos, din afară, nu eră mai puţin plăcut
să te uiţi la A--

cropole.. Vedeai Propileele şi Partenonul şi o colosa
lă statue de
bronz,: a:

Pallas Athenei cu' lancea în mână: dreaptă
şi cu scutul
în cea stângă, statue pe care călătorul pe mare
o. zăreă dela
o
distanţă de vre-o

16

a cetăţuiei şi a oraşului.

ceasuri,

ca

a

pe 0 santinelă ne-adormită

: : * Acolo, în Acropole, păstrau. Atedienii tot ce
aveau mai scump.

7. Tot acolo adusese Pericle să se păzească
tesaurul confederațiunii

“dela Delos.: Dar acest tesaur începuse. acum să
tam scadă. Chel--- tuelele de înfrumusețare-a- oraşului'siliserăpe Pericle să se atingă
de banii confederației. “Aceasta nemulțumiă
pe Atenie

ni,
„ dar mai ales pe confederați. Adversarii lui
Pericle -începură a
-face gură. II criticau. că e risipitor, că a asvârl
it o grămadă
- de bani” pe: lucrări de lux. Şi de-una aveau
dreptate, Numai
" Propileele constaseră,. socotit în moneda de azi,
vre-o: 12 milioane de Iei. Pericle; când auzi aceste plângeri;
spuse popo"rului că el e gata să întoarcă statului banii cheltu
iţi “pentru:

„atâtea monumente publice; dar atunci să-l. lase a-și pune
pe
- ele, pe toate, numai numele său. Nici. aceasta nu conve
neă ad” versarilor, căci atunci renumele

lui Pericle ar.fi întrecut

p'al

tuturor nemuritorilor. Şi astfel poporul se linişti, aprob
ând tot:
- ce făcuse Pericle, ?
|
i

„Dar

Spartei nu-i venea: la socoteali

să

vază

pe

rivala

sa
“dezvoltându-se şi înflorind aşă” de splendid. Eră
legată
,
chipu- rile; prin contract să respecte. pacea; dar tot pânde
ă cea mai.
„mică ocazie să tabere pe Atena şi s'o umilească. Ocasi
unea se

i

îndată,

2

.

|

a
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Rivalitatea dintre

Atena

şi Sparta:

(sau: răsboaele:

peloponesiace).

Infrângerea Atenei.—Atena se amestecă în o ceartă dintre.
Corint şi Corcira, sprijinind pe aceasta din: urmă,.. Atâta. fi
destul. pentru Sparta ; începi a mustră.pe Atena. că de ce, calcă
învoiala din contract. Atena, bizuidu-se pe puterea sa, i-a. răs.
puns şi ea. în termeni aspri şi d-aci certuri şi lupte.
drept
mare
armată
o
cu
„Regele Spartei porni (la 431 a. Chr.)
asupra Atenei. Locuitori de prin satele din prejurul Atenei intrară
şi se prămădiră cu toţii în cetate. Spartanii: prădară tot ce găsiră
în Atica. Dar nici Atena nuse lăsă. mai jos..Eaeră tare. pe apă,
precum Sparta eră tare pe -uscat. De aceea:își trimise. flota,.
după
ca să devasteze și. să prade și ea. coastele Peloponesului,.
cum făceă şi armata spartană în Atica. Şi aşă se băteau. -una

pe alta: Sparta pe Atenaîn Atica;. Atena pe- Spartaîn Pelo-

o.
pones. Asta dură doi ani. şi mai bine.
Din nenorocire, în timpul acesta în Atena, din cauza înbulzilei prea mari de oameni, se ivi ciuma (430) care seceră lumea

cu' sutele şi cu miile, mai groasnic. chiar decât războiul. Ar fi
fost şi minune să nu se întâmple aşă cevă în Atena. Oamenii
nu mai aveau loc prin case. Dormeau pe unde

apucau:

prin

grădini, pela ușile templelor, pe uliţă, ca vai de ei. Dar inade ocazie și puseră vina -pe el, fămicii lui Pericle profitară
bil
de toate întâmplările rele. Astfel reușiră.
cându-l responsa

e
să-i iea comanda.
. Când se încinse molima, o destrăbălare la culme se întinse

în oraş. Afară din cetate, duşmanul;în cetate moartea. Locuitorii, ştiind că tot or să piară, se lăsau la voia întâmplării. şi
se dedeau la tot felul de desordini. Priveliştea îngrozitoarea

devastărilor ciumei a descris?o în culori vii şi isbitoare istoricul
|
|
Tucidide.
- Intre marile nenorociri produse de acest biciu al destinului |.
fit și moartea lui Pericle. llustrul cetățean, care fără a fi ar.
honte,

condusese,

prin

autoritatea

meritului

şi a demnității
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sale, afacerile statului atenian timp de apro
ape 40 de ani, se
“stinse la anul 429. Pe patul de moarte,
prietenii săi îi vorbiau despre faptele lui mărețe, cari se
vor pomeni -cât lumea

în istorie. EI se întoarse atunci către ei şi
le zise: «Uitaţi si

amintiţi
un: lucru, la care țiu foarte mult, anume:
că n'am
făcut-pe nici un Atenian să poarte doliu din
cauza mea.»
După moartea lui Pericle, războiul dintre
Sparta 'și Atena:

se urmă încă și măi înverșunat. Invingea când
una, când alta,

şi nu se lăsau. Aşă țină până la 421a. Chr.,
când Sparta învins

e.
mai tare pe Atena şi se făcă pace, (numită pacea
lui Wicia).

Dar pacea nu țină mult. Atena avi nenorocul
să se fermece de

deșteptăciunea - și. de frumuseţea unui tânăr
bogătaș ușuratec,
fără caracter şi stricat, numit Alcibiade,
care o îndemnă să
reânceapă lupta în contra Spartei,
|
Spartanii, unindu-se cu - Perșii, deteră
Atenienilor o bătae în-

grozitoare la Egomos-Potamos, lângă

mându-le cu' desăvârşire

Elespont

(444),

sfărâ- :

flota; apoi: înconjurară Atena .și o ţi-

nură astfel împresurată, până ce o siliră
să se predeă. din pricina foamei, -..-.
..
po
„De astă dată Sparta îngenuchiă cu totul pe
Atena.
Aa
Condiţiunile : de pace puse

mai umilitoare: 1) Să
tății; 2) 'să nu iai
pra altor cetăţi; ba
nia: Spartei. Sparta
sale rivale; în locul
dică aristocrația, cu

dărâme

de Sparta

“zidurile

Atenei

de

fură

întărire

din cele“

ale ce-

aibă mici o pretenţie de egemonie asu-!
cevă mai mult: 3) să recunoască egemoschimbă legile și forma de guvern a fostei
.
democraţiei,cu care se fălii Atena, se ricare se mândreă Sparta.

Decăderea Atenei.— Afacerile statului ateneean
se încredin-

țară la 30 de tirani, aleşi după placul Spartei;
pentru siguranța şi paza acestora, se aşeză în Acropolea o garnizoană
spartană. Atâta urgie nu mai văzuse niciodată Atena. Toţi
cetăţenii bă-:

nuiţi că ar fi democrați, erau persecutați,
goniţi, chiar omorâţi. :
Nu mai eră Atena stăpână în casa ei. Aceas
tă stare nu pPu-teă dură
mult timp, E adevărat că încă de pe timpu
l

lui Pericle începuseră a' se strică moravurile
, a se lenevi oamenii, a
se îndulci la lux şi petreceri,
Semnul decăderii înczpuse si s
e.
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——————

ce
deveniseră calităţi din ce în
arate. Birbăţia şi seriositatea
de
şi
e
onal
pers
pau de afacerile lor
| mai rare. Oamenii se ocu
ști şi mai indiferenți pentru bi„câştig. Deveniseră tot mai egoi
„mele altora şi pentru AaLedreptate.
altele
faţă
pe
e
unel
i,:
etăţ
soci
De câţiva ani se înjghebaseră
tur| mai

'secrete, numite

Heterii,

cari urmăreau,

pendenţi,
„baţi, pe toţi oamenii mai inde
numiţi
ni,
dri. Prin mijlocul unor spio
şi se
r,
„se petrece prin casele oamenilo
cei
cu
„vrăjmaşilor, ca să se pună bine

ca nişte lupi:

mai oneşti, mai. mânsicofauți, atlau tot ce
denunțau unii pe alţii
puternici. Asta eră încă

aa
atenian.
„un semn de putreziciune a statului
ce.se pre,
ţaţi
.şi învă
ce e şi mai rău, e că se găsiau

Dar,
ţi sofişti, şi cari susțirieau că
tindeau înţelepţi şi filosofi, numi
îneste. Ba unii dintre ei aveau
„dreptatea nici nu se ştie ce
ept,
că orice lucru e drept ori nedr
„drăzneala să spue oamenilor,
seşte,
la socoteală ; adică : dacă rie folo

după 'cum ne vine nouă
e nedrept. De aceea 'şi oamenii
e drept; dacă nu ne foloseşte
majorității,
deau la binele şi la folosul

„politici nu se mai. gân
ci
un Cimon, un Pericle şi alții,
cum se gândiă mai înainte.
mulţimea cu vorbe meșteșuzite,
„numai la interesul lor. Inşelau
soare, se întreceau :care să-i
îi făgăduiau câte în lume și în
uşitor, până o orbiau ; apoi, vorbească mai frumos şi mai ling
re; făceau ce le veniă lor mai
după. ce. puneau mâna pe pute

Dem:agogii luaseră locul debine, pentru interesul lor. personal.
Sa
i
|
„o
mocraților.
resele generale ale

ici uită inte
„Un stat, în care oamenii polit
denunţă unul pe altul dușse
ă-şi
: țării, cetăţenii se spioneaz
idei ca ale sofiștilor, e un stat
„manului, iar învățații predică
nu mai e mult până când
gata să moară, Şi în adevăr, că nici
l. De-o camdată însă tot mai
statul .ateneean îşi va da sfârşitu
exiviaţă şi de energie. Unul din
Jicăreşte în el o scântee: de

adunând, cu. inai mulţi tolaţii celor 30 de tirani,. (Trasibul),
Atena, goreşte pe titani,
„arăşi, o mână de oameni, intră in
iar domnia legilor demo-,
ileşte
_răstoarnă aristrocraţia şi restab
,
| .
_
cratice.

|

Socrate.—

.

Democraţia

|

pi

un i
ateniană, gin nou restabilită. într
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e EI

stat ce începeă a putrezi, n'a ştiut să-şi păstreze cumpătul
nici să înțeleagă adevărata “primejdie a poporului. Ea a făcut
una din cele mai mari greșeli și nedreptăți, osândind la moarte
pe cel mai mare şi mai înţelept filozof al timpului, pe Socrate-.
Tocmai acest om nu merită să fie persecutat .dintre toţi filo.
zofii timpului. Socrate nu puteă să sufere pe Sofişti cari stricau
spiritul poporului. El se luptă în toate chipurile să dovedească
tuturor că ideile lor sunt greşite; învăţă- pe concetăţenii- săi
că sunt și lucruri drepte,
pe cari trebue să le facem, chiar dacă nu ne
folosesc nouă ; şi sunt
- lucruri nedrepte, pe cari
nu

trebue să

le facem,

chiar dacă ne

folosesc

TETIERE

nouă.

Ie

Socrate vorbeă de vir-

tute, de bine, de dreptate. Şi felul lui de a în-

văţă pe alţii eră așă de
atrăgător,

încât

veneă

lumea dedeparte la dânsul să-l asculte,

Nu

ţi-

neă discursuri lungi auditorilor,

ci stă

cu ei

.de vorbă, plecând dela
lucruri reînsemnate, și
tot întrebându-i de una

Fig. 51. Socrate.

|

de alta; ştiă să aducă

vorba de toate şi să facă pe cei de faţă să găsească adevărul singur şi să se lumineze. Mijlocul acesta de a învăță-pe altul prin
întrebări şi răspunsuri scurte, nu prin cuvântări lungi, s-a numit de atunci:

inetod

socratic,

Cu

chipul

acesta

îavăţai

dela

. Socrate, probleme!e mari ale vieţii, fără să bagi de seamă căînveţi filozofie. Şi Socrate m'aveă vr-un loc hotărât, o casă de

şcoală pentru lecţiile lui; dela elevii lui nu cereă să aibă cărți
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ori caete, spre-a studiă pe

ele. El aveă a face mai mult cu

tineri şi cu oameni în vârstă. Mergeă
în piaţă, mergeă prin
grădini,pe unde se întâmplă; intră în vorbă cu lumea şi. întrebă pe unul una, pe altul alta; oamenii, curioşi să afle dela
el vre-o idee nouă, se strângeau pe lângă el; şi astfel învățau
dela dânsul multe lucruri, cari îi puneau pe.
e gânduri şi-i, făceau
mai buni.
:
Socrate: trăiă foarte modest şi spuneă că omul ec atât mai
liber şi mai

fericit, cu cât are

Cine s'a deprins

mai

puţine

pofte și trebuinţe.

cu tabeturi şi obiceiuri de lux la mâncare,

la! îmbrăcare,-la locuinţă, etc., acela e rob, şi prin urmare

ne-

fericit; că, dacă nu-și. face tabetul, m'are dispoziţie, i se posomorăște sufletul. Odată, plimbându-se.
prin piaţă şi văzând fel

de fel de scule și de mobile,de haine la modăși de obiecte
de lux, a exclamat: «Ce de lucruri, de cari eu 'nu am nevoe!»
Noul guvern democratic nu se uită însă cu ochi buni la

Socrate. Il credeă şi pe-el tot un fel de sofist, bă “încă :mai
periculos, pentru că eră. mai învăţat şi atrăgea mai multă lume
împrejurul său. Afară de aceasta, Socrate cunoscuse foarte de
aproape

pe unul

din foștii Tirani şi eră deci bănuit că nu ţine -

cu democraţia. l-au căutat astfel pricină, l-au învinovăţit că
tulbură ordinea publică, l-au. dat în judecată ca om periculos
statului -şi l-au condamnat la moarte.
Fi

aruncat

mai

întâi în temniţă

şi ţinut

acolo

o« lună

de

zile. In tot timpul acesta, și la “judecată şi în închisoare, Socrate

şi-a

păstrat

tot cumpătul;

nu s'a plâns,

nu şi-a

cerut

iertare, nu s'a umilit. Eră tot ca mai nainte bine dispus, hazliu,
vesel, ocupându-se cu cestiuni înalte. Ziceă că ştie el că-i ne-

vinovat, că a făcut bine ce a făcut, că învățăturile

lui sunt

adevărate ;.dar că se supune autorităţilor,“cherate a reprezintă
şi păzi legil= statului. Amicii Şi elevii lui, cari veneau să-l vadă
în temniţă, se mirau cum de nu se revoltă el, când știe că e
nevinovat

și. totuși va trebui

să. moară,

eV'ar

păreă bine oare,

“ întrebă el, dacă aş muri fiind vinovat 2» li propuseră apoi să-l

scape din închisoare, să cumpere pe temnicier şi. să-i înlesnească
fuga. El nu voi, zicând că cetățeanul trebue să se supună le1. Găvănescul. -— Evul Antic.”

8
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gilor, chiar atunci când ele sunt în
“temelia “statului. Astfel, în ziua
moartea sa, Socrate luă paharul
stând de vorbă vesel cu prietenii şi:

contra lui ; căci legile suat din 'urmă, hotărâtă pentru
cu-otravă, ce i se dete, şi
şcolarii săi despre problzme

frumoase

de filozofie, îl-băi-fără să se sperie, fără să . steă

măcar

îndoială.

la

"frumos,
Socra'e

Curajul -lui

la

moarte a

fost

tot aşă de

cum au fost de frumoase învățăturile şi viața: lui, n'a scris” cărți, dar a format elevi, cari au ajuas şi

dânșii mari filosofi, precum Xenofon şi mai ales Platon. Din
scrierile acestora: se văd - învățăturile marelui lor dascăl, Ilus-

trul Platon, a lăsat după el mai multe cărţi de filosofia, foarte
frumoase, scrise sub formă-de convorbire, aşă cum văzuse el
pe Socrat că învaţă pe oameni. Și astăzi” simţi o mare plictre
citindu-le. Platon a avut de elev pe alt mare filosof, Aristotel,

dela care iar au rămas multe scrieri renuimite.
Aceşti

trei oameni,

Socrate,

Platonşi Aristotel, au fost cei

mai mari filosofi ai Grecilor şi ai lumii întregi în antichitate.

-

Ridicarea Tebei.

Epaminonda

şi, Pelopida

După înfrângerea Atenei, Sparta rămase -cea mai puternică
“cetate din Grecia. Triumful ei o făcuse să se mândrească şi

să se încumeteze prea niult. Dear fi îndrăsnit- vre-o cetate
să m'asculte de ordinele ei, numai decât eră lovită. Trata de
Sus. şi. în mod
-aibă

numai

tiranic pe toate cetăţile. Pretindeă ca toate să

felul său

„ “In “Teba se află

de guvern,

guvern

aristocratic.

democratic.

|

-,

Asta fiizdestul -pentru

“Sparta,ca să meargă în“contra ei cu armată

şi so. silească -

a-şi schimbă guvernul:
în «tiranic», punându-l

sub paza unei

„garnizoane spartane. Noul guvern nu ducă însă mult timp, Din

„cetatea Teba, -care până

măreț, se

atuncea nu se : însemnase „prin nimic

ridicară, în aceste timpuri de decădere generală a

„Greciei, doi oamenii, doi. eroi, demni a fi puşi alături cu eroii
„din timpurile de: mărire: *
a
masa 9

i Aceştia sunt Epaminonda şi Pelopida.. Ei scăpară Teba de

tirania: guvernului aristocratic, impus de Sparta. Ba cevă mai
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mult, izbutiră a dă ţării lor un moment de” strălucire” şi 's'o.
facă -a deveni cea mai de frunte cetate din "Grecia. Virtuţile.
lor de: cetăţeni și geniul lor militar -au ridicat renumele Tebei.
In epoca, în care preocuparea mai tuturor 'eră desgustătoa-"
rea alzrgare după câştig, petrecerea şi luxul moleșitor; Epa-.:
minonda şi Pelopida despreţuiau şi averea şi viața de: plăceri::
nu și-l -ocupă decât cu a-i
Pelopida eră: bogat, dar tot timpul
facerile: publice, neglijând cu totul pe ale sale, Unii îl mustrau :
peritru aceasta, ca şi cum ar fi risipit avutul: lor; și se sileau e cel mai

bogăţia

că

să-i demonstreze

«Da,'

folositor lucru.

răspundeă Pelopida, folositor pentru schiopi şi pentru orbi.» :
Timpul ce-i mai rămâneă liber, îl întrebuință la întărirea cor-:-—făceă

pului,

la :vânătoare.

exerciţii

militare;- iar. pentru

ae

DI

e

--

-recreaţie, se duceă.

Epaniinonda eră sărac; dat nici el-nu eră ahtiat după avere. :
Regele Perşilor, voind odată să-l conrupă, îi. oferi -prin un:
prieten o sumă foarte mare de bani. Epaminonda:ar fi-putut :
deveni bogat, dacă ar fi vrut. El răspunse însă: «Ce. vrză re-gele piin asta? Să facă bine “Tebei? Binele. acela îl fac eu şi
fâră parale. Să mă servească pe mine? Nu-mi trebue bani.-Să:
mă cumpere?: Iubirea mea de patrie nu 'se poate plăti cu toate.
:
comorile lumii e

Epaminonda, care se ocupă

-

şi — ca dis- :mult cu. filozofia,

— ,cu muzica, adevereă, ca şi Socrate, în-practică,: prin :
tracţie

purtarea lui, că omul e cu atât mai liber cu cât are mai pi:

ține trebuințe:-EI puteă trăi
gură

mantă.

Când

dăriă, Epaminonda

foarte

unică :mantă

această

rămâneă

bucuros

cu 0 sin- :

bine şi numai
se rupeă

or

se. mur-

acasă, până:ce i se re-:

pară şi i se spălă. Mai mult decât toate iubiă însă adevărul.:

Nici în glumă war fi spus o minciună. Deşi nu umblă după

-.:
slujbe, dacă i se încredinţă vr'una apoi ştiă să şi-o îndeplinea

scă cinstit şi scrupulos,

a

a

a,

+ Când un stat are parte de astfel de cetăţeni și cână le în-:
credinţează lor afacerile

publice, statul -s2 înalţi la glorie şi.

afacerile lui prosperează. Ceea ce'a ajutat 'şi mai mult la ri-:.
dicarea

stat :de:
Tebei, a fost că aceşti doi luceaferi ai ei mau.
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loc în vrajbă şi ură, ca fruataşii altor cetăţi
, Din contră, ei
se tiubiau, erau prieteni, trăiau uniţi, s=
ajutau unul pe altul.

„Spartanii, auzind că la Teba. guvernul,
pus de ei, fusese
gonit și garnizoana nimicită, trimiser
îa contra Tebei o armață,
ă

- sub comanda

vestitului lor rege

Agesilau.. Dar Epaminonda

descoperise un nou mijloc de lupti;
şi Spartanii, cari intraseră
în Beoţia, fură învinşi strașnic, Teban
ii, aprinşi de triumf, nu

se mulțumiră cu atât, Sub.

conducerea

celor doi eroi trecură

Corintul în: Pelopones, resculară cetăţi
le îa contra Spartei, deteră independenţa Meseniei, răsturnară
la rândul Lor guvernele
aristocratice, puseră. pretutindeni
pe cel democratic, și se în-

dreptară chiar asupra Spartei, care, de
îând eră ea, nu văzuse
inimicul apropiindu-se de.dânsa,.
|
"Atena,

văzând

izbânzile

şi

îndrăzneala

Tebei,

pe care 0
ajutase. până acum, intră; la: grijă; şi,
ca să n-o lasz. să-și ridice

capul prea sus, o părăsi, dete din contră
ajutor Spartei. Aceasta,
apărată cu vitejie de Agesilau,
scăpă d: primejdie. Orişi cum,
Teba. devenise acum cea mai puter
nică cetate-din Grecia.
"Dar cei doi. generali ai ei ținusz
ră' comanda armatelor prea

mult îi

Pelopones, mai mult -decât se hotăr
âse la plecare.
„La întoarcere fură daţi în: judecată,și
trebuiau să fie pe iepsiți
cu moartea
pentru

nesupunere. Ei se apărară însă aşă
de frumos,
încât judecătorii: îi achitară. Mai
ales. Epaminonda, care eră şi
bun orator,

a zis între altelele : «Bine, osând
iţi-mă la. moarte,
după lege; dar să-mi scriți. pe
mormânt. că am călcat legea
„Pustiind Lacon
ia, împrejurân i Sparta şi resta
bilind Mesenia».
* Curând după aczea, şi Pelopida și Epaminon
da plecară iar
cu oaste,
dar. nu la un.

loc,

ci în.

părți. deosebite. :Pelopida
„Merse spre'nord, în contra
Tesaliei şi a Macedoniei ; iar
Epaminonda. spre sud, tot î1 contra: Sparte
i. Şi amândoi.
muriră.
p'acolo

în luptă.

Pelopida isbutise să ia
ostatic pe Filip»
fiul regelui Macedoniei, şi să-l
trimită la Teba. Epaminonda,

în Pelopones,

învingător dar rănit într?o înverşiuna
tă luptă cu

Spartanii, în Arcadia,. căză

lovit în piept de o- săgeată. Nu
„muri însă imediat,- ci: avi timp
să cercetere şi să afle care armută. e îngingătoare.: Când se
convinse că Tebanii săi au bi-:
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ruit, trase din pept

«Acum: pot-să: morb

săgeata, lăsă

să
sângele

curgă

zicând:

(362).

l şi virtuţiile
Viteji au fost şi Epaminonda şi Pelopida; prin eroismu
facă prima
să
atunci,
până
mnat
neînse
lor isbutiră: ca din: Teba, oraş

căci ele au fost câşticetate din Grecia. Dar ce folos de aceste isbânzi,
, nu în contra unui
Grecilor
pate tot în. contra fraţilor, tot în contra
Grecii. se slăbiseră
ei,
dintre
r
luptelo
cauza
vrăşmaş- din. afară. Din.

a, pe care am
tot. mai mult. Pe lângă aceasta se mai adăuga corupți
în stăpânirea
Greciei
căderea
ă
văzut?o întinzându-se. Astfel se pregăte
fi venit în
ar
care:
,
puternic
maişi:
t
pricepu
mai
celui. dintâi inamic
.
,
contra ei.
nia.
Macedo
Era
nord.
despre
acum:
Acest inamic tocmai se ridică

MACEDONIA

Filip şi Demostene. Cheronea.
Macedonia,

o: ţară muntoasă;

înconjurată de: dealuri,

ca de:

fi. buniște ziduri naturale, eră destinată, -prin poziţia. sa, a

. nordul Dunării.
levardul. de trecere al tuturor popoarelordia
de veci, resturi din
au
rămâne
apoi
şi
In munţii ci sadăposteau,
nenii par. a fi un
Macedo
că
diferite neamuri de oameni. Astfel
lliri, Dorieni,
Traci,
,
amestec provenit: din: rămășițe de Pelaşgi
însă îi
religie
Geţi,. etc. După limbă, după obiceiu şi după
din
cele.
în
luai. drept Greci. De. aceia Grecii îi şi primeau

urmă. la jocurile lor olimpice.
Perşii,. legăturile dintre Greci

Mai ales

după

răsboaiele. cu

şi: Macedoaeni. daveniră tot mai

cultură muntenilor
dese. Totdeauna *Grecii au fost superiori în
şi din vremuril=
din Macedonia, cari s2 ocupau'cu păstoritul

i: prin ţările vecine, după prăzi.
i.
cu. năvălir
vech

Dar întâm"Regatul Macedoniei începe cam peia 600: a. Ch.
ome-

plările - din: năuntrul lui mau

ţă
. pentru
împortan

istoria

istoria Grecilor,
nirii. Abia acum, în epoca în care am ajuns cu
intră Macedonia. pe scena mare a lumii.

din Macedonia,
„ Pelopida, venind să astâmpere nişte certuri

pe tânărul Filip, fiul
luase ca zălog şi ca: siguranță de pace
în casa lui Epaminonda, și,
regelui. de pe atunci... Filip crescii
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find, deştept, învăţă dela Tebani tactica lor de. luptă și înţelese .
totdeodată că Grecii erau așă de căzuţi . încât unul din filo-.
sofii lor, ciudatul Diogene, aveă dreptate, pe vremea aceea,

să. umble ziua namiazi mare cu un felinar aprins în mână,

spunând trecătorilor miraţi: «Caut un om !»
|
a
„Cum.se făcii rege, el își puse în gând planuri -mari : să su-pună: şi -să uneâscă toată Grecia sub sceptrul său ; apoi în
ca-.

pul tuturor, să porneascăîn contra vrăşmașului lor comun, în.
contra .Perșilor.- Regele>Macedoniei: voiă: astfei să răsbune Eu-.
ropa

de invaziunile -şi=loviturile + făcute de

cel

mai: puternic .

regat din Asia. Pentru acest scop el pricepi că-i trebuie şi oaste,
dar şi bani. Banii, în gândul lui, aveă-să-i întrebuințeze mai

ales pentru supunerea şi astâmpărarea Grecilor, pe cariîi văzuse cât erau de stricați şi venali, în marea lor majoritate.
Aurul din minele; bogatei sale. țări: şi falanga macedone
ană,

organizată după cea tebană, apoi spiritul

său

de intrigă, îl

ajutară să-şi ajungă o parte din planul: său, adică supunere
a
Greciei. Partea a. doua a planului, adică răzbunarea îri contra:
Perşilor, rămâne s*o împlinească fiul său, viteazul A/exand
ru, :

E. Filip,.după ce supuse iai întâi pe 7raci, pe Iliri şi
bătă
pe Schiţi, căută un prilej ca să se amestice în certurile dintre Greci. Prilejul nu. lipsi. Focienii prădaseră şi jefuiseră templul
+
dela. Delfi. Tebanii, însărcinaţi de amficționie să-i pedepsească,
*
neputându-i bate, cerură ajutor dela Filip. Acesta veni bucuros,
!

bătă -pe Focieni, apoi pretinse să-l primească
pe el în amfic-:
ționie,în locul Focienilor,. daţi afară. din. societate
pentru
nelegiuire. |
,
.
a

Cum.se făcuse acum prieten cu Grecii, începi să pună
mâna:
pe câte o colonie grecească de prin apropierea. Macedoni
ei.:
Nimeni nu-l .băgă încă îa seamă. Grecii erau ocupați
cu lucruri

mari
:: cu zaviştii şi cu zâzănii, Cine.eră. să-și
piardă timpul!
spre.a cercetă ce gând'o fi având regelz Macedon
iei? '
„i

Numai un om înţelese pe Filip din capul locului
: ' Demzos-:
tene, cel din urmă om mare al Atenei, Demoste
ne, prin puterea curântului său, ca orator fără seamăn de
tare ce eră, făci-

mai

mult .rău lui Filip

decât

nu

ştiu câte

armate,

.

.:.:
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să însemneze cevă
„De mic se: arătă el că o să ajungă odată
voinţă de: fier.
în ţara şi în timpul său. Eră muncitor şi d'o

de a se perCe a ajuns, se datorește mai mult tot hotărârii neclintite

mulțime de custt- '
fecţionă în arta, vorbirii. La, început aveă.o.
mai înalță
ruri: voce slabă, peltic, şi pe lâugă toate asteă

vorbească
şi din umăr, -când voiă să spună cevă. Voind și el să
în public, -într'o împrejurare,
lumea

râse

cu hohot 'de stâgăciile lui. :

Grecii erau deprinşi cu oratori meş-,
teri, nu așă. Dar Demostene nu se
descurajă. Ca să-şi întărească vo:
cea, se plimba pe malul mării şi,

citeă

ori

declamă- așă de

tare, în-

său sgo„cât să întreacă cu glasul.
. Ca
stânci
de
isbite
lor
motul valuri
în.
ţineă.
ie,
să se vindece de peltic
pro:
să
-gură pietricele şi se siliă
nunţe totuşi lămurit ; iar ca să,se
dezbere de a da din umere, puneă

în dreptul lor:suliţi.spânzurate. def

tavan: ori de câte ori înălță dinti
umăr, se -înțepă în suliță. In acelaș

timp se pusese a studiă filosofia, „poezia, ca să-şi îmbogăţească Spiritul. cu idei şi cu vorbe frumoase.
Spre a fi silit să steă-în casă şi să

lucreze, îşi răsese părul capului. Un

“ Fig, 52, Demostene.
|
.
mare,
ă
ajung
să
ă
trebui
om
de
astfel
Olintul,
şi
,
altele
între
Când Demostene văziu.că Filip ea,
orator

o

colonie

ateneeană,

el care

din cetate, ţină mai multe

devenise

cel mai

însemnat.

discursuri, arătând lămurit planu-

păstrate până
zile lui Filip. Acele cuvântări; numite olintiacele, pietrele s'ar fi
încât și
azi, erau așa de frumoase și de puternice

prin ele,
ce se vestiă. deşteptat şi ar fi înţeles: pericolul
ţiă bani în
Impăr
șiret,
Regele ;:Macedoniei eră însă foarte
ani.

făceă dintre.ei partiz
dreapta.şi stânga printre-. Greci, şi-şi
A
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Astfel cumpără pe un orator însemnat,
pe Eschine, ca să combată pe Demostene. De aceea Atenienii
nu se mişcară deocamdată la glasul patriotic al neîntrecutului
lor orator. Dar, când
văzurăcă Filip ocupă şi Bizanțul,
şi când mai auziră încă o-

“dată înflăcărata vorbire a lui Demostene,
a cărui elocuență a
cum turnă şi fulgeră în contra vrăjmaşu
lui și în contra. prietenilor lui din cetate, Atenienii se hotăr
âră să trimeaţă o flotă
spre a lua Bizanțul îndărăt. Filip nu
voi să se deă nici acum
tocmai pe faţăși nu.apără. Bizanțul;
așă cum ar fi putut,
" Curând după aceia,.i'se prezentă: un
nou prilej ca să vină
în Grecia, chipurile ca prieten și împăc
iuitor, dar în realitate
ca un cotropitor. Locrienii făcuseră
și ei ca Focienii o nele-

legiuire in contra templului dela Delfi,
uzurpându-i niște

proprietăţi. Filip, care acuma era membru
în amficţionie, fi chemat să pedepsească pe nelegiuiţi. El
veni şi mai bucuros de
cât întâi. Aşă ocazie aşteptă.și el.
Dar Demostene nu-l slăbiă de loc din
ochi; îl urmăriă pas
cu pas, să. vază ce face. Filip, după ce
bătă pe Locrieni, luă,
la întoarcere, o cetate întărită dintre Atica
şi Beotia (Elatea).
Demostene, văzând mâna şiretului răpitor
întinzându-şi ghiara

" asupra unei cetăţi din Grecia, gemii de mânie
. Discursurile ce
le rosti el atunci în contra ; lui Filip, numite fi/:p
icele, înfiorară şi cutremurară pe Atenieni. Cu toate că moli
ciunea şi nepăsarea 'coprinsese, ca un somn al morţii, sufle
tele Grecilor, ei
se treziră şi tresăriră un moment la glasul
tunător de revoltă

adâncă al-genialului orator «profet. Atena se unt cu “Teba

în
faţa” primejdiei. Armatele lor merseră în contr
a lui Filip. Dar

acesta le zdrobi la Cheronea. (338),

Grecia : întreagă îşi pleacă, în. sfârşit,“ capul

înaintea” Mace-

doniei. Filip nu voi so aducă Ja dispe
rare. Se purtă bine cu
toţi, voind să-i împace și -să-i facă a-l
privi.nu ca pe un 'străin
cuceritor, ci ca pe unul dai lor, care
e însă mai mare. Strânse

toate statele într'un

congres la Corint și le spuse. că scapu

l
lui este de a se uni: Grecia cu
Macedonia în :o confederație,
sub comanda lui, şi a porni astfe
l uniți “în contra .Perşilor,
inamicul lor comun. De voe
de nevoe, toate primiră propu-
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merea. Pe-când

însă Filip

se pregătiă în

Macedonia

boiu, fii ucis mișe!eşte de un

serv. (336 a. Ch.). -

Alexandru

Alexandru

cel

Mare

sau

ceririle lui în Asia

de răz-

Machedon.

Cu-

şi-Africa (336—323).

Intinderea culturei greceşti în Orient. Statele întemeiate pe
ruinele imperiului lui Alexandru cel Mare.
Acum

ocupâ

tronul

Macedoniei

Afexandru,

fiul lui Filip.

Deşi tânăr, numai de 20 ani, el uimise pe cei dimprejur prin .
geniul. său.
Acest om a fost o minune a lumii vechi. Nu
eră numai viteaz, cum
nu se mai găseă altul;
nu eră numai frumos,

”

de fermecă privirea ; nu
eră numai învăţat, ca
şcolar silitor şi inteligent ce a fost ai ma-

relui Aristotel; nu eră
numai înflăcărat de planuri şi de idealuri mari,

ca admirator ce eră al
eroilor lui Homer, mai
ales al lui Achile ; nu eră
numai puternic, ca stă-

pânitor ce ajunsese în
curândal lumii întregi;
ci eră, mai presus de&
toate, om bun la inimă, *2
generos, mărinimos. Cu Fig. 53. Alexandru cel Mare Mach edon.:

mână'largă împărțiăier-

tările-şicbinefacerile, ?

7

”

a

E

Un. singur ciisuriaveă, care Pa costat multe dureri în viaţă : -.
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" eră iute. EI, care stăpâneă: o lume întreagă, nu ştiă să-și stă-.
pânească mâhia. li treceă repede, nu e vorbă ; dar, în' minutul -

supărării, spuneă și făceă multe lucruri, de cari pe urmă se căiă
amarnic.
i
LL
E
Iute eră el însă nu numai la furie,ci în toate eră jute. Repeziciunea, cu care se arătă Alexandru când ici când colo în “capul neobositei lui. oştiri, .
speriă și încremeneă lu:
mea. Ca ua fulger apăreă

fără veste la miază-zi, pe

când toți îl credeau la mia-"
ză-noapte ; şi apoi deodată
iar la miază-noapte, pe

când

toţi îl credeau la

miază-zi. Repede străbătii
el şi supuse atâtea ţări și
atâtea popoare, până la In--

dia şi până la pustiele E
tiopiei şi ale Saharei; repeda= întemeicel
ă mai u-'

GA,
3
(=
3
aia
m: zi
LR?
SALE TI Su
E
Fig. 54, Aristotel,

>

riașregatcesa văzut până:
atunci pe pământ; şi reȘ
A
amet
pede iar se sfârşi, în mijlocul gloriei și al măririei,

lăsând lumea uimită prin”

.

“dispariţia lui, cum O lăsase.

şi prin ivirea lui. Ca un măreț meteor, el lumină
istoriei, înfiorând onieriirea de admiraţie şi de itibire.
Când

veni știrea despre

câmpul

moartea lui Filip, toată Grecia ră- -

suflă şi popoarele dela Nord se mişcară. Pretutindeni se făceau '

pregătiri de luptă. Demostene nu mai putea de bucurie. Se
arătă în fața poporului gătit în cele: mai frumoâse haine de:
sărbătoare. - Alexandru nu state mult pe gânduri, nu le lăsă:

timp;de veselie și de planuri, Ca fulgerul trecă prin “Tesalia,

„Pe care o linişti; străbătii Termopilele și se arătă cu “oștirea
în
fața

Tebei.

Grecii,

înmărmuriţi,

trimit :îaaintea lui

soli, să-i
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spună că ei mau gând de răsvrătire, că se ţin de cuvântul dat
lui Filip şi recunosc în el, Alexandru, pe comandantul care îi
va duce contra Perşilor, în locul lui-Filip.
Numai Spartanii nu voiau să se supună. Alexandru deocamdată nu le făci nimic, şi plecă repede îndărăt, spre nord, să
aducă la ascultare pe /firi şi pe Traci. In lupţa cu Ilirii, el,
fiind-că se băteă în rând cu soldaţii, bă chiar în fruntea lor,
ft rănit. Se răspândi 'chiar zgomotul că ar fi murit. Grecii iar
săltară de bucurie.' Demostene îi îmbărbătă să-şi recapete.nea-

târnarea de altă dată, că e ruşine să fie îngenunchiați de un copil. Afară de aceasta, “regele

Perşilor, Dariu

Codomanul,

aflând de planurile lui Alexandru, răspândiă la bani 'cu chila
printre Greci, spre a-i face să se răsvrătească în contra Ma-

cedoniei.
Alexandru iute linişteşte lucrurile la nord, și se repede întro

clipă în Grecia, arătându-se iar ca o nălucă înspăimântătoare
în faţa Tebei. Grecilor le peri râsul şi îşi plecară capul cu
supunere înaintea viteazului Macedonean. Alexandru iertă bucuros pe cei supuşi; dar când întâlniă în drumul lui vre-o
încăpățânare și vre-o pedică, treceă cu sabia peste toate. Teba,
care n'a vrut să-i se supună, a păţit-o astfel rău de tot. Alexandru dete ordin s'o arză, până in temelii, şi pe Tebani'să-i
vânză ca robi, Dar şi aici se vede simţul lui politic, și recunoştinţa lui: pentru cultura elină, din .care îşi. adăpase sufletul.

„Porunci ca'nu

care:cumva să se ardă templele zeilor și casa

poetului Pindar. Indreptându-se apoi către Atena, trimise vorbă

lui Demostene: că dacă l-a numit copil,pe când se află în Ilimia, are să-i

arate

că el e bărbat

când

o veni

'sub

zidurile

Atenei. Înaintea lui Alexandru eşiră soli de pace, declarându-i
că se supun şi rugându-l să nu facă nici un rău marelui lor
orator. Alexandru îi iartă pe toţi. Intr'o întrunire la Corint,
hotări

"+

Fiind
ciudatul
'şi spre
și mai

plecarea

în contra

Perşilor.: -

în acel loc, unde trăiă Diogene, dori să vadă și
filozof, care, spre a-şi bate joc de luxul din timpul
a dovedi, ce ziceă Socrate, că omul e cu atât mai
fericit cu cât 'are : mai : puţine tabeturi şi: pofte,

el pe
său
liber
trăiă

124

într'un butoi în loc de casă, beă apă cu pumnu
l de prin râuri
şi umblă desculţ, îmbrăcat cu o manta
ce abiă se țineăpe el.
Dar, altfel, eră foarte deştept şi învăţa
t.

Alexandru se duse Ia el și-l întrebă : aNu te
temi de mine?»

«Spune-mi

Tău?»

mai întâi, răspunse

Diogene, ce ești

tu:

bun sau

«Bun». «Atunci nu mă tem dz tine; că cine
se teme de
cevă bun ?>.
|
«Dar nu vrei să-ți fac vr'un bine ?»
mai întrebă Alexandru.

«Ba da, năspunse

Diogene : să te dai mai la o parte din

dreptul soarelui, ca să nu-mi iei, ce nu
poţi să-mi dai». Alexandru admiră istețimeă şi adâncimeă
răspunsurilor lui Diogene.

Doi ani după suirea sa pe tron (334),
Alexandru treci

Elespontul în Asia. Ajungând pe locul
unde fusese odată vestita cetate Troia, el se opri,și aduse
jertfe pe mormântul

eroilor cântaţi de Omer, ale cărui poezii
le purtă vecinic cu
sine,. spre a-și înflăcără și mai mult inima,
citind _vitejiile lui
Achile, Luase

cu el și învăţaţi, ca să observe și să-i
explice
- obiceiurile și legile popoarelor. Intre
alţii se află şi profesorul
său,

nemuritorul

Aristotel.

C.a d'întâiu oaste persană, care îl întâm
pină la râul Granic,
fu distrusă. Dar inimosul Alexandru,
care, după obiceiul său,
se vâră în toiul luptei, eră să-şi piardă
viaţa. Coiful său fusese spintecat de o lovitură de spadă
şi un Pers eră cât pe
aci să-l taie şi pe el cu sabia,
dacă nu se află acolo C/itus,
care se repezi și reteză numai-decât
mâna Persului ridicată asupra lui Alexandru.
A
|
"
- De aci merse de luă Sardes, capita
la Lidiei ; apoise opri
la

Gordiu. Acolo se

află o funie mare de teiu, înnodată
aşă
«de grozav, că-nimeni nu putuse :s%0 desle
ge până atunci. Și
se ziceă că
cine
Asia. Alexandru
repede sabia şi-l
că numai aşă .se

o desface nodul acela, o să cucer
ească .toată
merse să-] vadă, se „uită la el,
„apoi -scoase
tăiă dintr'o lovitură, Atunci lumea
. înțelese
puteă desface :nodul, Şi că prin
urmare .lui

Alexandru îi e ursită împărăţia
. Asiei.
Trecând .râuleţul Cidnu, îi veni
lui. Alexandru pofta să se
„scalde în apele lui

cele limpezi, dar. reci. Se îmbolnăvi
.rău de
ni

>

“Fig.

2.0
Li

luptă a lui Alexandru Machedon.

(După “un, mosaic din Pompei).
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friguri. In toiul boalei îi veni o scrisoare dela un
credincios
al său,--în-care.i-.se spuneă. că medicul său.e cumpărat
de regele Perşilor şi deci o să-i deă otravă în loc
de. doctorii. A-

lexandru, ca să-i arate medicului său că nu se teme
de moar-

te şi că se

încrede în el,

cu

o mână îi întinse

scrisoarea și

s

cu cealaltă luă doctoriile şi le băi, pe când :medicul cetiă. Așă
Omeeră în adevăr menit să domnească peste oameni.
:

"Dariu Codomanuil, regele Persiei, văzând că
'îndrăzneţul
Macedonean. se înfige tot mai adânc în regatul
său, se puse
în capul oştirii şi îl întâmpină la /ssz. Aci se
dete o bătălie

groaznică (333), în--care — falanga

a

Dă 2

Filip-dela_ Tebani,

macedoneană,

dar perfecționată de Alexandru,

învățată de
sfărâmă.cu

totul armata persană. Soția și fetele
lui Dariu căzurăîn mâinele lui Alexandru, care le trată foarte omenos şi delicat. Dariu
scăpă cu fuga." Viteazul Macedonean nu se luă după
el, ci

merse mai departe.
.
Siria şi Palestina se supuseră lui Alexandru de
bună voe.
Asemenea mai toată Fenicia, afară de orașul 7ir,
Şeapte luni
fu ţinut Alexandru în loc din drumul lui victorios.:
Dar în
urmă nimic hu mai put scăpă oraşul: nici lupta
desperată
a locuitorilor, nici rugăciunile și jertfele aduse zeilor.

După distrugerea Tirului, Alexandru, cucerind tolul în calea lui,

se îndreptă spre minunata ţară a Egiptului. Egiptenii
îl primiră
cu bucurie, că-i scăpa de domnia cam apăsătoare
a Perşilor.

Alexandru îi trată cu blândeţe. Nu râse, ca regii
persanii, de

obiceiurile şi de religia lor veche şi curioasă
; din - contră
ca să le facă plăcere şi să-i atragă prin iubire,
merse cu ei
“ în templele lor şi aduse sacrificii zeilor. Alexa
ndru, om politic înţelept şi cu prevedere, s'a făcut că le
respectă religia, ca
să nu supere degeaba o țară supusă. Și
de una, marele cuceritor aveă dreptate : fie-care cu credința lui.
Numai om de treabă
să fie,
”
,
-.

Alexandru întemeiâ în Egipt o cetate, la
gurile Nilului,. Azexan

dria, care luă, în afacerile de comer
ţ, locul Tirului Şi se înălţă treptat
la mare strălucire în istoria omenirii,
prin ştiinţ

e, -prin filosofie şi prin biblioteceleei vaste. Apoi
merse, pe un drum foarte ane1
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oracolal lui Amor. .
voios, prin deşertul Libiei, la oaza vestitului
!»; numire care făceă ,
Oracolul îi salută, numindu-l «fiul lui Amon
Popoarele credincioase și supersti- .

din Alexandru chiar un zeu.
.
de aceasta. Incepură
ţioase din orient fură foarte impresionate
:
a se uită la Alexandru. ca la o divinitate.
Egipt şi porni, în
Alexandru nu stete nici un an întreg în
în timpul acesta :
care
fine, din nou în urmărirea lui Dariu,
ătise de luptă
preg
se
_ adunase oști din toată împărăția lui şi
Arbela (331). Dariu..
desperată. O bătălie îngrozitoare se dete la
fi învins şi fugi în Bactria.

dată

Alexandru nu se luă. nici

după el, :ci.se duse la Babilon,

stului regat babilonian, şi sărbători

pitală a îo-

ca

celebra

de astă .

acolo victoriile sale timp :
a

.

de o lună de zile.

trecea, Alexandru,
Aici, ca şi în Egipt, ca pretutindeni pe unde
jertfe pe altarul,
ca să câștige dragostea populației, aduse
trecutul viteaz .
zeului local. Când îl văzură Babilonenii pe neîn
de animale
ficii
macedonean aducând împreună cu ei sacri

parcă le crestea
de cereale şi de fructe pentru zeul lor Bel,
ată desub jugul:
inima şi simțeau că iar înviază țara lor, scăp
persan, Cevă mai

mult, cu

Asiei, Alexandru îşi schimbă

cât înainta mai adânc în centrul
portul lui

european

şi luă

pe,

lui; aceasta şi din cauza
al asiaticilor; şi tot așă şi soldaţii
ca să nu pară prea.
pentru
climei de prin acele locuri, dar şi
din căpeteniile macedonene
a
Unor
străini în ochii locuitorilor.
o cam dată,
nu prea le plăceă

schimbarea

că nu aveau ce face. .
Din Babilon, Alexandru

regatul persan propriu

zis.

asta,

E
porni,

Suza,

dar tăcură

în fine,

de

chiar în,

să intre

capitala de p'atunci

a re-

e la.
de bună voe. Din Suza mers
gatului, îi deschise porţile
«strâmtorile persice», ui .
Persepolis, altă capitală a Persiei, La
spre a le puteă trece,
t
lupta
de
fel de Termopile, avu mult

find bine apărate.

ele foştilor regi
Precum în Babilonia, așă şi în Persia palat
us ale marelui cu-

puternici ai

Asiei

ceritor european.

deveniră

De

casele de

astă dată

repa

ca si arate. Persiei

că

„-

puterea -

une totodată pe.
ei sta prefăcut în fum şi Cenuşă; şi ca să răsb
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Grecia de arderea Atenei de. către: Xerxe,

.

poate și de necaz

că fusese cât-va timp oprit la «strâmtorile persice», Alexandru
dete foc palatului din Persepolis.
D-aci

Alexandru

o: luă

i

spre. Fcbatana,

bogata

capitală'a

fostului regat al Mezilor, având de gând si urmărească! apoi
pe Dariu. Dar tocmai atunci ' nenorocitul rege al Persiei eră
“* ucis de un satrap-al său. Asta fâcă asupra nobilului Alexandru

o impresie adâncă şi dureroasă. Plânse nefericirile marelui
rege, . a' cărui -împărăţie căieă acum în mâinile Sale, "pusa
de-l în-

mormântă cu mare pompă şi pedepsi cu moartea

- Deiaci în colo, una câte una

(Bactria,

provinciiie

pe ucigaș.

regatului persan

Parţia, Aria, etc.), fură străbătute de

Alexandru și

cucerite în timp de trei ani .
ă
“In tinipul acesta, o mâra nenorocire căzu pecapul lui Alexandru
din- cauza

iuţelei lui: Infuriindu-se la un ospăț de nişte cuvinte

mai aspre ale amicului său Clifus, îl-ucise chiar cu mâna sa.

Trei zile na eșit atunci din cort, de rușine și de durere.
După ce ajunse la râul Iaxarte şi-l trecu spre a bate p=
Schiţi, Alexandru s6 cobori la miazăzi către India, ca să supună.

şi această ţară, Dintre mulții regi de acolo cel mai însemnat

eră Por, Alexandru îl învinse, și voi să meargă și mai
departe spre răsărit. Dar soldaţii săi cerură să se oprească ŞI
să

'se întoarcă îndărăt, |
|
“Intoarcerea şi moartea lui Alexandru
— După
.

_
ce îşi

întinse stăpânirea şi în India, Alexandru ascultă da
rugăciunile
soldaţilor şi se întoarse pe apele Indului, apoi
prin deşerturile
Gedrosiei, îndărăt îni capitala Persiei. Multe pățise
oastea lui
și prin Bactria, Parţia, etc., unde fusese nevoită să
mănânce:

rădăcini

şi carne crudă ; dar mai

grele suferinţe a avut

de în-

durat la întoarcere, prin pustiul nisipos al Gedrosiei, unde
nu
găsiau pic de apă să-şi astâmpere setea pe arşița
de foca
soarelui. Ce mai făceă pe soldaţi, să rabda atîtea
nevoi, eră

că vedeau și pe Alexandru răbdâni

împreună cu. dânșii. In

adevăr, Alexandrii, după obiceiul lui, unde vedeăgreul, acolo “
alergă şi el. Mergeă pe jos" în capul armatei
prin pustiu, ca
cel. mai de- rând soldat, ca să “îmbărbăteze
pe tovarășii luide

i
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călătorieşi de lupte. Odată, pe când toți -nu mai puteau de
sete, un soldat, găsind din întâmplare puţină 'apă de băut, o
duse lui Alexandru în coif. Inimosul erou îi mulțumi ; 'dar,
uitânduse la oastea sa însetată ca şi el, zise: «E prea puţină
pentru noi toţi !», și nu voi si bea ; o vărsă jos. Bunătăţi
deastea făcuseră pe soldaţi să iubească „pe Alexandru, ca pe ochii
lor din cap.
|
Ajungând la Suza, Alexandru se îusură-'cu una din fiicele
lui. Dariu; şi odată cu el puse de se căsătoriră peste 10 mii de
militari macedoneni tot cu fete din Asia. Gândul lui Alexandri
eră ca, prin asifel de mijloace, şi prin tot felul de chipuri, să
se contopească cele două neamuri din Europa şi din Asia şi
să iasă din ele .un singur neam de oameni,:câri să se înţeleagă
și să se privească între ei ca fraţii ; astfel ca uriaşa lui împărăţie să nu fie vremelnică, alcătuită din popoare .'vrăjmaşe
între ele, ci trainică, formată din popoare înrudite Şi legate
prin iubire şi prietenie, -

Ce ar mai fi făcut Alexandru, dacă
«
ar fi trăit mai mult, nu
se poate şti.De sigur că el aveă planuri mari pentru întărirea
şi Organizarea regatului său. Dar, îmbolnăvinduse de friguri,
muri repede în Bablion, tânăr de tot, în vârstă de 32 de ani
şi cevă (323 a. Chr.). Pe patul său de moarte, „soldații, cari îl priviau cu lacrămi în ochi şi desperați, cum se stinge, îl întrebară :
Cui îi lasă? Cine are să urmeze după el? Alexandru întorcân
„duse răspunse :. «Cel mai demn !» Şi astea fură cele din urmă cuvinte ale marelui şi nobilului cuceritor al lumii. El fă înmormântat la Alexandria, în Egipt, la gurile Nilului, în faţa mării,

Intinderea culturii greceşti în Orient.—Pe unde a trecut - Alexandru cel Mare şi până unde s'au întins.. cuceririle
"lui, s'a răspândit şi cultura grecească. Marele cuceritor luase |
cu el nu numai armată de războinici, dar o întreagă armată
„de ingineri, de artisti, de oameni învăţaţi. Pe unde treceă, în" temeiă. câte un oraş, în care trăiă și serviă de.pildă civilizaţia

grecească.

Cuceririle lui au stabilit legăturide tot felul între

Europa şi . Orient. „Bogăţiile Asiei găsiră drum către pieţele
Europei, iar artele şi filozofia grecească pătrunseră în spiritul
1, Găvănescul,— Evul Antic,

9

13U

orientului depărtat. Orașul Afexandria din Egipt ajunse a fi
capitala civilizaţiei noui, născute din amestecul spiritului grecesc cu cel oriental. Bibliotecele şi Muzeele Alexandriei au fost
izvor: de cultură pentru .toată lumea.
"
Statele întemeiate

pe ruinele imperiului lui Alexandru
Cel Mare.

După moartea lui Alexandru se. începi cearta între generalii
lui pentru domnie. E! . spusese _Cu limbă de moarte ca după
ei sii urmeze

cel iai dciun, şi îiz-care se credeă cel mri demn;

în realitate nu eră nici unul demn să ia locul genialului stăpânitor. De aceea urmă un şir de lupte, cari ţinură 22 de ani.
In sfârşit (la 301a. Chr.) Impărăţia
lui Alexan'iru Se desfăcăîn
4 părţi şi anume: 1) Macedonia cu Grecia, 2) Siria, 3) Egiptul, şi 4) Tracia. cu. Asia mică, fie-care cu regel= său.
Cei mai însemnați din aceşti regi au fost P/olomzu cu urmașşii

săi, cari. au

domnit

în Egipt.

Sub domain

lor, Egiptul

ajunsese să aibă o viaţă 'mai răsărită. Alexandria * deveni un
„Oraş strălucit, unde se adunau învățații, artiștii, filosofi. Dar
neatârnarea Egiptului nu țină mult, El. căză, în sfârşit, sub

Romani,

- Regatul Greco- Macedonean țină încă şi mai puțin decât
Egiptul. -Mai întâi se rupse în curând legătura dintre, Grecia

şi Macedonia;:“apoi! se-făcură în Grecia două cosfederațiuni,

cea. ahaică .şi cea etolică, şi începură din. nou

luptele interne,

ca mai înainte, cerând când unii când alţii ajutor dela străini.

Din

pricina

aceasta,

Romanii,

tot

ajutând

când

pe

unii când

pe alţii, ca să-i slăbească prin oarbele lor dușmănii, puseră
în cele din urmă mâna pe toati Grecia și o prefăzuri în provincie romană. Acelaş luziu se întâmplă şi cu Mace lonia.

De aci încolo se ridică pe scena lumii din ce în ce mai mult

importanța poporului
cu

istoria

Roman,

acestui -popor.

şi istoria omenirii

se confundă
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ISTORIA
Italia. Popoarele. mai

ROMÂNILO R.
însemnate: Latinii,

Etruscii

şi Coloniile greceşti.

|

Italia, cum se îatinde dela Nord spre Sud, în marea Mediterană în' formă de cismă desparte în două. «părți lumea
veche, pe care ajunge s'o stăpânească,
Regiunea continentală dela Nord, numită Gafia cisalpină,
cuprinde roditoarea câmpie a Padului, între Alpi şi Apenini.
Peninsula propriu zisă e străbătută în tot lungul ei de şirul
munților Apenini, cari se lasă în povârnişuri repezi către răsărit formând țărmul stâncos al Adriaticei;; dar se scoboară mai
lin și treptat spre apus, dând naștere, între ei şi marea Tireniană, la câmpii mai largi ca Etruria, Latiu, Campania, udate
de râurile Arno și Tibrul. Spre sud Italia, cu Lucania şi Bruum

îşi

întinde

vârful

său

de

cismă

către

Sicilia,

iar tocul

către Grecia, formând la mijloc scobitura golfului Tarent.
Regiunile cari au desvoltat mai de timpuriu o civilizaţie, au :
fost aceea a câmpiilor dintre Apenini şi marea Tireniană, şi
aceea din sud, sau Grecia Mare, numită așă fiindcă eră populată de colonii Greceşti. Dar pe când aceste colonii, ajutate de
dispoziţia maritimă a țărmului, se ocupau mult cu negoțul pe
mare, ca și compatrioţii din Grecia, locuitorii din câmpiile
apusane ale Italiei se ocupau. numai cu .agricultura. . Țărmul
despre marea Tireniană nu eră scobit de: golfuri şi. crestat de
promontorii,

cari să îndemne la navigaţie ca țărmurile

Greciei,

Pe multe locuri marea, în loc să atragă, respingeă pe locuitori.
prin bălțile nesănătoase, cari dau frigurile zise maleria.
Popoarele mai însemnate din Italia au fost: Efruscii, Latinii
şi Grecii, deosebit de Gali, cari ocupau partea . continentală
de Nord.
Etruscii se aşezaseră între Arno, Tibru şi Apenini, la sudul |
Galiei cisalpine, apoi se întinseră şi în Campania, şi pânăla golful
de Neapoli. Popor foarte vechiu, Etruscii fuseseră de mult vestiți
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ca pirați,

cutreerau

mările

ca negustori ; se distinses=ră însă

și ca agricultori, şi ca dibaci industriași.
arta lor vorbesc de un neam de oameni
Din

civilizaţia” lor a trecut

mult în cea romană, care s'a hrăn:t

însă mai ales din cea greceassă.
Latinii ocupau regiunea dintre Tibru
(anume

Abruzzi),

populaţii deosebite:

numită

Urmele rămase: din
iscusiţi şi talentaţi.

Lafium,

Umbrii,

şi munţii

Apenini

şi se compuneau din

Sabinii, Samniţii

patru

şi Latinii.

Fig. 56. Etrusci, stând pe pat, aşă cum eră obiceiul să se steăla
masă când mânau. (După un sarcofag din Luceru).

Cei cari trăiau în munţi au rămas mai izolaţi şi mai sălbatici şi se ocupau cu păstoria ; cei dela câmp, buni cultivatori de pământ, s'au pus în legătură şi cu Etruscii dela Nord, şi
cu, Grecii dela Sud, şi prinseră dela ei multe idei și învățături.
Tradiţiunea. despre fondarea Romei şi despre regi. —
Senatul. — Legenda povesteşte 'că- Roma, oraşul cel mai de

seamă din Laţiu, aproape de gurile Tibrului, a fost întemeiat
de Romulus, primul rage al ei.
Rhea Sylvia, fiica lui Numitor,

regele

„Marte, zeul războiului, doi fii: pe Romul

Albei,

avuses>

cu

s ş: Remus, Romulus,
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coborâtor astiel direct din zei de pe tatăl său, eră .coborâtor
indirect” din zei şi de. pe mama. sa, căci întemeietorul “Albei
fusese! un fiu al, zeiţei Venus, anume Enea.
Numitor, tatăl Rheei Sylviei, fiind detronat de fratele său
Amuliu, acesta ca să fie mai sigur de tronul ocupat, a „poruncit ca copii Rheei Sylviei să fie puși într'un coş și aruncaţi
în apele Tibrului, care venise mare şi se revărsase. Dar apele |
revărsate

retrăgându-se,

lăsară

coşul

cu cei

doi

fraţi gemeni

la poaiels unei coline, numite Palatin, Acolo "Romul

şi Remu

Sati
statea Fata (PERIE pane 4. îniiiuți

Fig. 57.. Lapoaica, alăptând pe Romulus şi Remus. ,

fură alăptaţi de o lupoaică, până se făcură mari. Atunci merseră şi ajutară pe Numitor să-şi reia tronul. lar Romulus întemeiă o cetate pe colina unde fuseseră alăptaţi de lupoaică,

şi o'numi Ronia. La anul 753 în 1. Chr.
La

întemeierea. cetăţii,

Romul,

după- -ce a. făcut.

mai

întâiu

slujbă religioasă, a ridicat un altar zeilor; apoi a tras cu plugul un șanț pătrat, ca să. arate . întinderea cetăţii, lăsând loc
liber pentru porţi de intrare, şi porunci ca “nimeni să nu treacă
peste acel şanţ, ca să intre în cetata, ci să. treacă numai. pe
locul destinat porţilor. Fratele său "Remus, ca să-i râză de
zidurile închipuite ale cetății Roma, sări într'o zi pesta şanţ.
“Atunci Romulus, ca să arat2 tăria legilor şi si în.vețe res-
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pectul lor, pedepsi:cu moartea pe fratele său. Mai târziu, pe
locul şanţului s'au ridicat: ziduri de piatră, şi, în locurile lăsate
libere pentru porţi; s'au ridicat cele patru porţi mari ala
cetății.
Ca să populeze orașul, se zice că îngădui să vină să se
stabileascăîn el toți oamenii fără căpătâi şi fără sălaș,
mai toţi
niște prădalnici. Și fiind-că ri'aveau soții, şi femeile popoare
lor

învecinate

nu

voiau

să. se căsătorească -cu ei, a dat

vestea

că

se vor face la ei jocuri, cu petrecere şi “spectacol imare
şi.au
invitat pe vecinii lor, Sabinii, să asiste; : In “timpul jocurilor,
ms
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Fig. 58. Planul Romei, cu cele șapte coline,

cetăţenii
“cetate.

Romei

răpiră

|

fetele Sabinilor:și fugiră cu ele în

"" Din cauza aceasta a fost războiu între
Romani şi Sabini ; dar
înrudirea lor forțată în curând a dat
naştere unei uniri defini_tive: între cele două Populaţiii. Acest
ea se contopiră în una sin- .
gură, sub

cârmiiirea lui Romul, primul rege al Roma
nilor, care .
stabili astfel regalitatea, “După o domn
ie îndelungată, în o zi,
în faţa armatei

adunate,se făcii deodată nevăzut, în nişte
clipe:
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de vijelie. S'a. crezut că: sa. ridicat la cer, între zeii: din cari
se coborâse,

După
ocupat
templul
în timp
: AI

el
mai
lui
de

și fu adorat în. urmă ca. un zeu.

treilea rege. a. fost Tullus

„Pie

Hlostilius, roman, de

origină,

59. Cloaca maximă, (os). Mai sus.: Temptul vestei,

care a biruit, și supus.
după

.

urmă ca rege Nara. Pompiliu, un Sabin, care Sa
ales de religie. şi de regulele cultului, şi. a- zidit
Janus, care.stă deschis în timp de război şi închis
pace.

învoială

între

celebra

cele două

cetate Alba-Loigă.. Războiul,
cetăţi, s'a ţinut

astfel:

a eşit

„din partea Romanilor trei luptători, frații Horaţi, şi din partea
Albanilor alţi trei luptători, frații Curiaţi, şi s'au bătut între .
“dânşii ; au învins Horaţii.
Ancus Martius, al patrulea rege, Latin de origină, clădi
portul Ostia !a gurile Tibrului şi o fortăreață: de partea cealaltă
a “Tibrului, legând:o cu_ Roma prin o punte de lemn.
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Tarciniu al cincelea rege, etruscde origine, a adus din Etruria,
obiceiuri religioase, îndeletniciri de artă și pompa regală : haină

de purpură,

sceptru, coroană, Dela el au rămas și până azi

urmele unui canal colosal, C/oaca Maxima.

m:

mmm

a

Servius Tulius, al şaselea rege, a fost însemnat imai ales .
prin aşezăminte şi legi.
.
,
|
Poporul roman eră' înainte împărţit în frei zriburi şi fiecare
trib în 10 carii; fiecare curie coprindeă mai multe: farilii.
In capul familiei eră fată (pater familias), care aveă cea '
mai mare putere asupra tutulor membrilor familiei lui; putea

ENI

i

"Fig. 60. Cloaca Maxima,

Chiar să-i vânză şi să-i omoare, dacă vreă. Din capii de familii

"se a!cătuiă senatul, adică adunarea bătrânilor, care da sfaturi
"regelui,
|
Să

„Cine mu făceau parte din una din acele familii sau curii
nu se consideră ca cetăţean roman, nu luă parte nici la ale. Berea regelui, nici la facerea legilor, nici la cultul religios;
dar luă parte la răsboiu, cu toate că maveau

„bucată de pământ din teritoriul "cucerit.
„Pământul, cât ţineă de Roma, “eră împărțit

drept la nici o

mai

tot între
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cele 30 de curii sau familii: primitive, băstinaşe;
el însă eră proprietatea

Statului,

agrul

o parte din

public. -

- Cu timpul, unele familii înmulţindu-se mai mult decât altele
şi împărţindu-şi pământul la mai mulţi membrii, prin moștenire,.
au ajuns mai sărace, Astfel că unele.familii deveniră. bogate
de

tot, altele prea sărace,

Străinii, cari se pripăşisere.prin

Roma.

se ocupau

cea

mai

mare parte cu negoţul și cu: diferite meşteşuguri. Ei erau împărţiţi în bresle, se .numiau .plebei;spre deosebire de băstinaşi,
cari se numiau

patricieni

şi nu

aveau

nici un fel de amestec

- cu poporul Roman propriu zis, cu toate că şi ei erau ori Latini,
ori Sabini, ori Etrusci, prin urmare tot supuși ai Romei. Unii
din ei. deveniseră chiar bogaţi.
|
|
Aceşti străini cu timpul se înmulțiră foarte mult, ba. chiar
întrecuseră la număr pe membrii celor 30 decurii ale poporului
roman. Aceasta făcăi pe Serviu Tuliu.să schimbe împărţirea poporului.: El nu mai împărți pe Romani după naștere şi după
familii, ci după teritoriu şi după „avere. In loc de3 triburi, el
făcii .30, din cari numai '4 urbane, celelalte rural ; iar după

-avere, el împărţi tot poporul în 6 clase și fiecare clasă îîn mai
centurii.
Şi anume: Clasa I în 93 de centuri, din care 18 ale cavalerilor; a
Il-a, Ill-a și a IV clasă în câte 20; a:V-a în 30, și clasa a VI-a compusă din meseriaşi săraci împărtită în 5 centruii.:

Poporul se strângeă în adunări sau comiții după. triburi şi după centurii; unele se numiau

adunări

zribute, celelalte centuriate.

Când po:

porul se adună în comiții tribute, fiecare trib dă un vot; când se: adună
în comiții centuriate, fiecare centurie, dă un vot.

7: arciniu Superbul, ultimul rege.—In clasa L, intrând toţi cetățenii bogaţi, fără deosebire de naştere, se întâmpla ca, alături
cu patricienii, să. voteze şi plebeii înavuţiţi. .
Asta nu plăceă -aristrocraţilor. De aceia complotară îîn contra

lui Serviu Tuliu și ajutară lui Țarciniu Superbul să ieă tronul,
Dar acesta s'a purtat cu nobilii și mai rău decât Serviu Tuliu,
Nu voiă de Joc să-i bage în seamă. Nici nu mai consultă senatul,
măcar de formă, când voiă să ieă vre-o hotărâre, Se purtăca

.
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un tiran. Atunci se făci şi în contra lui un complot, şi la'anut:
510 în, Chr. Tarciniu Superbul fu gonit din Roma, iar după gonirea,
lui se luă hotărârea, mai ales de către patriceni, ca să nu mai

aleagă regi pentru conducerea statului; Astfel înceată regatul şi

se: schimbă forma

de guvernîn republică.

„Înfiinţarea Republicei. “'
Alcătuirea Republicei.—In loc de regi aleşi pe viaţă, Re-

”

publica aveă: doi consuli, aleşi pe un an...

Pentrucă patricenii au fost

.

::

aceia cari „goniseră

...

pe ultimul :

rege şi declaraseră republica, tot ei traseră la. început cele mai

mari foloase din noua formă de guvern.

Consulii se alegeau

numâi dintre patricieni ; senatul se compuneă tot din patriceni,
după listele alcătuite de Cersor, care eră tot patricean. Senatul

aveă'o putere foarte mare: el făceă legile, el declară resbel;

el încheiă pace, el supraveghiă toate. Puterea consulilor :se
arăta mai ales în timp de răsboiu. Atunci toți ascultau de or:

dinile lor. In timpuri mai grele, când se cereă. să. fie multă

rânduială și plan în toate afacerile şi actele statului, se numiă un Dictator,

care dictă

ce trebuiă
să se facă şi să nu'.se facă:

în toate. Aveă putere absolută, în timp de şease luni.
„ Censorul, care eră ales pe timp de 5 ani, și consulii aleși pe

un an, erau inviolabili în timpul funcţiunii;

facă nimeni nimic, orice ar fi greșit ei. Numai

nu puteă
după

să le

ce ieșiau

din slujbă, puteau fi. trași la.răspundere pentru faptele lor.
- pe
cu

luniu Brutu, Horaţiu Cocles. Scaevola.—Primelc lupte
cari 'le-a avut republica

Zatinii.. Causa

acestor

romană, au
lupte

a fost

fost cu Efruscii şi
Tarciniu

Superbul,

care cereă ajutor când dela Etrusci,. când dela Latini,
ca să-și

recapete

tronul.

El

a

încercat

mai

întâi “să-şi

restabilească

puterea prin o conspirație sau complot;
dar n'a reușit.

Con-

spiraţia s'a -descoperit și unul din primii consuli ai repuiblicei,

Iuniu Brutu, a avut nenorocirea să păsească
. printre - conspiratori chiar pe fiul său şi a avut tăria de
suflet să-l condamrie

-
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la moarte,

ca trădător

al patriei, îîmpreună cu ceilalți complici,

puind astfel iubirea de ţară mai presus de iubirea de familie.
După ce își împlini cu strășnicie datoria de consul, își împlini
“ apoi şi pe aceea de tată, plângând amar pe cadavrul copilu-

lui său.
Torciniu Superbul ma.reușit nici cuu ajutorul Etrăscilor. şi
al Latinilor să-şi. reiă- tronul. Etruscii, ce e drept, au făcut
multe neajunsuri Romanilor; dar şi aceştia s'au purtat vitejeşte.

Se

pomeneşte. mai

ales de vitejia

unui

Roman,

Horaţiu

Cocies, care s'a. aşezat în capul podului de pe Tibru şi Pa apărat singur, în contra. năvălirii vrășmaşilor, până ce tovarășii
lui au rupt celalt capăt, ca să maibă pe unde trece Etruscii
Tibrul ;- “apoi s'a aruncat în not şi a trecut şi el la ai săi. Se
mai pomenește și de curajul altui Roman,- Macia - Scaevola
“adică Sfângaciul, numit aşă pentru că el, neputând omori pe
regele Etrusc, și-a pus mâna dreaptă în foc, ca s'o pedepsească,
şi a ținut”o în. flăcări până s'a făcut scrum.
"Afară de Sabini, Romanii bătură şi pe alți vecini, cari nu
le dedeau pace, precum : Equii, Volsgii şi Veii.
Patricienii şi Plebeii.—Sfarea plebeilor faţă de patricieni
eră cât se poate de nemulțumitoare. Legile lui Serviu Tuliu nu.
folosiau decât. plebeilor bogaţi. Marea mulţime eră nemulţumită.- Deosebirile dintre ei și dintre aristrocraţi erau prea mari
din toate punctele de vedere,
:1) Cele două clase. “trăiau. cu totul separate. Nu. eră voie
să se facă legătuiri de căsătorie între membrii unei familii de
plebeu şi aceia ai unei familii de patrician.
Acestea erau deosebiri de stare socială sau de' clasă. Veniau apoi deosebiri tot aşă de mari „de avere sau de stare
|
economică.
„:2). Deosebiri ecoromice.' Plebeii erau foarte săraci. “Ei maveau dreptul să iea pământ. din moşiile statului sau din agruf
public. Când se cuceriă dela vrăjmași o bucată de. pământ,

ea se. împărțiă numai la patricieni, pe o plată de nimic sau
: alăturea
pe o arendă oarecare; iar plebeii, cari se luptase
ră
cu patricienii, cari își vărsaseră sângele şi își puseseră viaţa
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.

în pericol, nu căipătau nimic, Şi: cu toate: acestea,

greutățile

cel mai mari cădeau tot pe capul lor. Nu numai că: plătiau
tributul sau' plata pentru Zribul din care făceau parte; dar
cârid miergeau la războiu, toată cheltuiala erau pe seamă lor
Pe atunci so!datul nu eră nutrit şi plătit de stat, din tezaurul
public. Fiecare irebuiă să-şi poarte de grijă pentru. mâncare,
îimbrăcare, ete, Dar nişte bieţi plebei săraci abiă aviau ce lăsă
familiei lor acasă, ca să nu le moară copii și nevestele de
foame. De unde să mai ică şi pentru ei, ca să aibă de cheltuială în timpul cât ţineă războiul?: Alergau de se împrurutau cu dobânzi mari tot la- patricenii bogaţi, cari mai făcuseră şi o lege aspră pentru datornici
:' cine nu-şi plătiă datoriile Ja timp; nu numai că eră închis: şi supus la fel de fel
de chinuri, dar puteă să fie chiar vândut ca sclav, și el și nevasta şi copii: lui, ca să-și scoată creditorul banii, cu cari îl
împrumutase, precum şi dobânda banilor.
_3) Deosebiri politice. Pe lângă toate acestea, la cârma statului nu se află nimeni dintre plebei, ca să: apere de asupriri
această clasă nenorocită.
Toate funcțiunile erau ocupate numai de patricieni. Şi consulii 'şi ponteficele şi censorul, toţi erau numai patricieni. Ce
eră şi mai rău, nu există încalte nişte legi scrise, după cari să
se judece şi să se deă dreptatea :cui se cuvene, fără - deose-

bire, dacă e patrician ori plebeu. Când veneă

la judecată un

plebeu cu un patrician, mai totdeauna se da dreptate patricia-

nului, pentru că judecata o făceă tot un patrician, şi n'0 făceă
după o lege cunoscută de toți, ci după

cum i ss păreă lui.

Retragerea plebeilor pe muntele Sacru. Tribunii po-

porului. —

Atâtea

nedieptăţi de

tot

felul

aduceă

lumea la

desperare: Sufereau plebeii cât puteau ; dar când le veniă bine,

se ridicau” şi strigau că nu' mai pot irăi în așă stare, Şi cereau
să li se -ușureze soarta. Asta o făceau mai totdeauna, când ve-

deai

că statul are

mare

nevoie

de

braţul

lor,

adică

în vreme

de războiu. Atunci se hotărau. cu toţii să nu iea
- parte la
războiu, dacă nu li se ridică vruna din greutăţile,
ce îi a-
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păsau. Una din cele mai grele asugriri eră legea în contra dator* nicilor, De

aceea,

odată când aveau Romanii războiu

cu vecinii,

ei refuzară de a luă parte la luptă dacă nu: s2 desființează. această lege. Consulii promiseră, că cererea lor va fi satisfăcută, și plebeii se înduplecară a merge la războiu; dar pe urmă,
după

de nevoie,
ce scăpară

lipsa

lor, mai

patricienii

nu

se ţinură de vorbă ; -

şi astfel, când se începi alt războiu, plebeii iar nu voiră să
meargă la luptă. Consulii le promiseră din nou că ls vor îndeplini cererea, şi plebeii se înduplecară din nou; dar de
astă dată, cerură dela patricieni, numai decât după războiu,
să-şi realizeze cela ce.au :promis; şi văzând că patricienii îi
ţin cu vorba, se învoiră cu toţii să părăsească Roma şi să-și
întemeieze ei 'alt oraş al lor. Aşă şi făcură şi se retrase pe
un munte în apropiere de Roma, lânză Tibru, numit muntele
Sacru, pela anul 494 în. de Chr.
Patricienii la început îi lăsară să plece; dar îndată se simți
ales

că

Vo/sgii

amenințau

să vină

cu rezbel în

contra Romei. Atunci trimeseră la ei pe Meneniu Agripa, să-i

facăa veni îndărăt;: Meneniu Agripa, om isteţ, ca să-i convingă, le spuse următoarea fabulă: Membrele corpului se revoltară odată contra stomacului, zicând că de ce numai ele să
lucreze, iar stomacul să steă şi să primească toate de-a gata ;
şi se înţeleseră între ele să nu mai facă nimic, să se pună în
grevă». Mâinile nu mai voiră să lucreze, gura nu mai voi să
mestece,

picioarele

nu

mai voiră

să umble..Ce

Tot corpul își pierdi puterea şi chiar

membrele

s'a întâmplat?

îacepură să

slăbească, Atunci băgară ele de seamă că şi stomacul are un

face
rost, nici el nu stă de geaba, ci prepară. alimentele şi
atunci.
Şi
corpului.
astfel să se împarță! puterea în toate părțile

se apucară iar de lucru.
Plebeii se înduplecară,

nu

|
doară numai

din

cauza

”
acestei:

două mari dofabule frumoase, ci pentru că 'li se îndepliniră
aspră în contra
cea
legea
rinţe, şi anume : 1) Nu se mai aplică
nouă, la care
datornicilor; şi 2) se creiă o funcție publică
'pe oricine dintre ei, ca să-i apere de.
plebeii puteau să aleagă
ai poporului,
orice. asupriri. Noii funcţionari se numiau fribuni
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erau, doi şi se alegeau numai dintre plebei, pe timp de un an; j
erau înviolabili în timpul funcțiunii, ca şi consuiii și aveau »
mare importanţă în stat, Fi asistau la şedinţele senatului ; și
când se votă cevă, care li se păreă contrar intereselor popo-

rului, numai se sculau şi strigau vefo (opresc),

adică contra,

şi legea cădeă. La ei alergă să se jeluiască orice plebeu asuprit. Casa lor eră și ziua şi noaptea deschisă,
„ Aceasta. fii cea dintâi victorie a plebeilor.

Decemviriii şi cele XII table de legi scrise.
“Cum erau patricienii nemulţumiţi că dăduseră poporului
tribuni, tot aşă erau plebeii de nemulţumiţi că nu aveau mai
multe drepturi şi mai ales că, din punctul de vedere material,
stăteau aşă de rău, erau așă de săraci,
Ei cereau să i se deă și lor din moșiile statului sau din agrul

public, care se mărise prin cuceriri.- Pe terenul: politic ei tot
„mai câștigară cevă: Ii se spori numărul tribunilor, în loc să

li se desființeze ; de unde aveau. doi, [i se deterăiacumn cinci,
Dar ce eră mai rău decât toate, nu se aflau legi scrise, după
-cari să se facă judecata,
N
Unul din tribuni, revoltat de nedreptăţile ce se făceau plebeilor la judecăţi, din cauza. aceasta, ceri să înceteze odată
această anarhie şi să se deă în fine /egi scrise, după care să
se facă dreptatea plebeului ca şi a: patricianului, şi să fie deo
potrivă pedepsit cel vinovat, fără deosebire. Asta nu conveneă,
fireşte, patricienilor; şi, ca să îmbuneze pe plebei, le deteră
„mai de grabă încă alţi cinci tribuni, numai să-i facă să mai
“uite necesitatea legilor scrise; dar nu se puteă uită ua lucru

-aşă de necesar, și spre

a-i face să mai

tacă, li se dete voe să-și

-Zidească şi locuinţe: pe niște locuri publice, cari li se dăruiră.
„Nici asta nu-i linişti însă; şi plebeii nu se lăsară, până ce nu
Ji se satisfăcir cererea:
Dar un eră ușor să se. aştearnă pe hârtie legi. Lucrul
„trebuiă bine chibzuit; şi, ca să nu greşească, Romanii se
gândiră să. cerceteze cum au procedat alte popoare, Cel
i
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mai

înaintat şi civilizat popor din lumea veche,

me,

erau

o comisiune

deci

alese

Grecii. Se

ca -să meargă să :studieze

legile

pe acea vreoameni,

trei

de

Grecilor. Când

se întoarseră.

aceştia, se numiră 10 bărbați. învăţaţi, decenzviri,.ca să compuie a.. Ch.).

în: timp de un an de zile (451

legile,

şi si publice.

In acest timp, decervirii erau cei mai mari în stat;

aveau pu-

tere fără margini, Se desființaseră toate magistraturile sau func-

țiunile, ca să nu turbure și să nu” influenţeze nimeni pe alcă-: ..
tuitorii legilor romane;
10

table

un an,

După

legi, scrise pe aramă.

de

deteră

decemvirii

nu

Dar, “fiind-că

gata

sfârşiră

de tot lucrul, li.s'a mai prelungit pe un an puterea lor abso-

lută, cu. condiție ca de astădată 5 din cei 10 bărbaţi să fie
plebei,

şi

însă sa îndulciseră

după
2

Decemvirii

să termine neapărat lucrarea începută.
cu

toţii. de

situaţia- lor excepţională ; şi,

ce s'a împlinit şi al doilea an, în care

table. de

legi,

la

cele

.10,

ei

tot

mai ' adăogaseră

mai

atârnau

să. ră-

mână -la putere. Atunci - poporul: s'a revoltat şi i-a-răsturnat:
“ Romanii aveau acuma, în sfârşit, /egi scrise. Ştiau cu toţi ce
este oprit de lege şi cu ce se pedepsește vinovatul ; ştiau :care
e dreptul şi datoria fiecăruia ; puteau spune într'o împrejurare
cine are și cine mare dreptate, consultând tablele legii. .
Alt succes însemnat, care urmă curând dupa acesta, a fost

că nu s'a mai considerat ca cevă oprit căsătoria dintre plebei

şi patricieni. Astfel deosebirea socială, așă de jicnitoare pentru
demnitatea omului, a dispărut; cel puţin ma mai fost consfin-

ţită prin legi:

aa

ED

a

Pa

Dar plebeii voiau :să ajungă a pune şi ei mâna pe putere;

. funcțiunile
a fi și dintre ei funcionari înalți în stat. Dintre
. întâiu, a
„mai
aspirară
principale ale statului, aceea. la care

-meritau.
fost consulatul. Voiau .să devină şi ei consuli, dacă

; însă tot câştigară
Această cerere nu li se acordă deocamdată

“militari. cu
cevă plebeii, că se creiară :posturile- de “tribuni

putere consulară,la cari puteau să candideze şi ei. Negreşit că

numai ci atât ei.nu s'au putut mulțumi decât

scurtă vreme.

multe neEgalizarea celor două clase.—Răsboaiele şi alte

la patricieni
voi siliseră pe plebeii săraci să se împrumute mereu
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cu. bani. Acum, chipurile, nu mai erau torturați și vânduți, când
nu-şi plăteau datoriile, ca înainte; dar de plătit tot trebuiau
, să
le plătească odată. Şi. dobânzile erau grele de tot; abia puteă
omul să răspundăla termen dobânda; despre achitarea
capi-

talului sau capetele nici nu puteă fi vorba: se amână din. zi.
în zi. Când le-a venit. patricienilor gândul sau nevoiade
a-și

încasă datoriile de pela plebei, aceştia simţiră

toată greutatea

„nenorocirii lor. Patricienii îşi cereau dreptul lor; plebeii,
cari
plătiseră până acum la. dobânzi de se. spetiseră,
se plângeau.
că numai, au de unde da. Eră o criză ne mai
pomenită.

Ca să împace lucrurile, doi tribuni, din cari mai

însemnat

este Liciniu Stolon, făcură mai multe propuneri în
folosul pc:

porului (la 367). Unele. din ele aveau de ţintă. îmbunătăţirea.

stării economice. a populaţiei, altele căpătarea de
. noui drep-:
turi politice. Aceste propuneri sunt:
e

- 1. Să se desființeze deocamdată camăta. sau dobânzile. Cine
s'a. împrumutat
.ci dobândă, să socotească sumele ce a: plătit

în dobănzi şi să le scadă chiar din suma capitalului împrumutat.
Ce o 'mai rămâne de plată, după scăderea asta, să se achite
în trei rate. .
:
MI
DE
2. Pământul statului să se “împartă la toţi cetăţenii ; fiecare
să-şi aibă ogorul său;:iar pentru aceasta, nimeni să nu. aibă

mai mult de 500 jugere

să li se deă câte 7

(un. juger:3.100 m. p.); şi plebeilor

jugere. *

|

'3. -Unul dintre consuli să fie plebeu,

e

.

.

La început, patricienii nu primiră nici una din aceste propuneri. Dar, văzând
că nici plebeii nu se lasă, fură nevoiți să
cedeze ; însă nu admiseră nici în ruptul capului a doua propunere: împărțirea pământului. Mai de prabă se învoiră ca unul din

consull să fie plebeu; primiră chiar şi felul de 'plată

al da-

_toriilor,.
|
|
Ma
Greul a fost până să li se deă voie plebeilor de a fi consuli,

că d'aci încolo iuară ei una câte una toate celelalte funcțiuni,
deveniră

şi censori

şi

judecători

sau pretori,

300 a.: Christ., cuceriseră mai toate slujbele:
mari pontefici,

etc, În fine, până

puteau

fi chiar

.

.
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Nu mai erau acum între plebei si patricieni nici deosebiri
sociale, nici deosebire politice. Erau toţi egali înaintea legilor,: |
„cari acum erau scrise si cunoscute de toţi; şi orice. plebeu,
dacă eră om muncitor şi cu merite, puteă să ajungă oricât de
sus, putea să ocupe orice înncţiune înaltă în Stat,
“Această situaţiune politică şi socială a adus” deocamdată linişte între cetăţeni. Plebeii uitară pentru câtva timp nevoile
=

Fig. SI. Roma, cu Capitoliul, în timpul Republ: cei (Reconstituire.
"de Prof. Bihlmann).

lor materiale ; ȘI, uniţi cu patricienii, însuflețiţi cu toţii,
dela mare până la mic, de iubirea şi mândria patriei lor, purtară cu bărbăţie, și. mai totdeauna.cu: izbândă, răsboiu cu po-"
poarele din Italia, -precum şi cu cele din afară din Italia, su-

punându-le rând pe rând.
Comiţiile tribute. şi

”
forul. — Tribunii

luaseră obiceiut -

de a adună pe plebei în o piață frumoasă, numită. forum, Spre a

luă hotărâri

în timpul luptelor cu patricienii. Aceste adunări

populare se organizară cu timpul și se numiră

comiții Iribute,

adică pe triburi; hotărârile lor, numite p/ebiscite, priviau la
1. Găvărescul — Evul Antic.

10

”
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i

- |

jos: Basilica Julia

In stânga sus: Templul
Jupiter pe: capitoliu.

|

Jos: Rostra (Tribuna' oratorilor).

„Fig. 62. Forul Roman (Reconstruire),
La mijloc în fund: Tabulariu
m
(Arhivele
statului)
lui
Mai jos:
Templul
lui
Vespasian
;
și
In dreapta,.sus: Cetăţuie,
"templul Concordiei.
„Jos: Arcul de triumf a! lui Septi-

-
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mai târziu şi pe patricieni,

il

Fig. 63. Forum, în ruine, In față ! templului lui Saturn, In fund, la dreapta
_—.

Coliseul,

început numai pe plebei, dar

,

.

.

astfel de comitiile centuriate, sau adunarea armatei, care. nu-.
E
Pa
miă pe funcționarii romani şi fâceă legile.
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Năvălirea Galilor (390). Camillus. — Galii, cari erau. aşezați în Ncrcul lezliei, năvăliră asupra Etruscilor, iar aceștia

cerură

ajutor

Romanilor.

Ro-

'manii ieşiră înaintea Galilor, cari
înaintau chiar asupra Romei,
dar fură bătuţi (la râul Allia).
Galii înconjurară Capitoliul, ce-

tățuia Romei, luptând în zadar .
so iea timp de 7 luni, și poate
mar

fi izbutit

să

pătrunză

în

„ea niciodată, dacă mar fi desco= perit un drum

tainic şi primej-

dios, luându-se pe urmele unui
| Roman, care intrase pe acolo
în cetate. Folosindu-se de acea-

stă
Fig. 64. Din Forum.
Castor.

pe Romani

descoperire, Galii se stre-

Templul (ui curară în timpul nopții pe furiş

şi erau gata să tabere fără veste

în toiul somnului,

când nişte gâşte,: simțind sgomotul, începură să gâgâe tare :

„şi deşteptară pe Romani,

cari

ieşiră la luptă și goniră pe vrăjmaşi din cetate, Dar aceştia rămânând în preajma Romei, primejdia nu încetase, Galii auzind

că în ţara

lor au năvălit

alte - |

popoare, se: învoiră să părăsea-

scă Roma,

- |n

dacă li s'o'da o su-

mă de bani destul de însemnată.
Pe când Romanii cânțăreau ba-

nii ceruți

de

Gali,

căpetenia

acestora aruncă în balanță şi
sabia lui, ca să 'se mai pună
bani

şi

cât

trage

dânsa,

stri-

k

pri

tetatii

Fig. 65, Din Forum. O bază de
_ coloană,

1409
gând cu îndrăzneală Romanilor uimiţi: Vai. de cei i învinşi!
(Vae victis!). In aczl minut de umilire a Romei. intră în
cetate, cu ajutor dela vecini, un vestit general roman, Camillus, care bate și goneşte de tot pe Gali.
Galii pustiiseră, prădaseră, arseseră aproape. tot ce întâlniseră în' cale, şi Roma aveă înfăţişarea unui oraș distrus. De

aceea Romanilor le veni gândul
se mute

la Veii, care căzuse

să-l părăsească

sub

stăpânirea

de tot şi să

lor.

Camillus însă avi destuli autoritate ca să-i oprească, De
aceea i s'a dat numele de af
doilea întemeietor al Roniei.
“ Insemnătatea” lui Camillus
este mare şi pentru-că a organizat armata romană, punând-o în stare să lupte de aci /A
înainte cu izbândă şi mai
mare şi să întindă stăpânirea

Romei peste întreaga Italie,
şi mai departe. O dispoziţie
principală a lui a fost că so!daţii să nu mai meargă la
luptă pe : cheltuiala lor pro-

prie, ci pe cheltuiala statului,
„atât pentru hrană cât și pen_ truarme. Cu modul acesta os-

taşul puteă să steă gata de
luptă oricând şi mereu: ar-

Fiz. 65. Un Gal, din cavaleri,

mata deveniă permaneată. Schimbă și armele: în locul săbiei
scurte cu două tăișuri, Camillus dete ostașilor o lance lungă
de 2 metri,
|

CUCERIREA ITALIEI
Războaele cu Latinii şi cu Samniţii.
._..

Impăcarea dintre cele două clase sociale, patricieni şi plebei, egalizarea lor politică şi socială,

armonia

şi unitatea

su-
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fletească ce se născuse din dreptatea asigurată prin legi scrise,
iar pede altă parte noua: organizare și îmbunătăţire a oștirii
romane dată de Camillus au întărit puterile statului roman. Popoarele ce locuiau: Italia; și cari mai rămăseseră libere, căzură
unul. după altul:sub stăpânirea Romanilor.

Războiul cu: Latinii; — Latinii fuseseră

încă mai. de mult

bătuţi şi supuşi de. Romani, şi trăiau de atunci uniţi cu aceştia,
luau parte cu dânşii. la războae, se înarmau ca și dânșii, ba
se credeau chiar_că: fac parte. din :statul român, căci: pretindeau
să se aleagă şi dintre ei senatori 'și:funcţionari în statul roman; și poate ;că Romanii le-ar fi. împlinit dorinţa, .dar ei
cereau ca jumătate din numărul senatorilor și. funcționarilor
să fie Latini şi jumătate Romani. Şi fiindcă Romanii - nau
primit să fie egali cu supușii lor, s'a născut războiul cu.Latinii. Armata'romană, comandată de doi consuli, Manlius Torquatus şi Decius Mus, învinse pe Latini. la 'Vezuv, prin : jertfa
de viteaz a lui Decius Mus. Se zice, că înainte de a se. începe
bătălia, amândoi consulii visară acelaş vis: că acea armată va

învinge, a cărei căpetenie va muri în luptă. Şi acum rămânză

să se decidă: care din ei doi să aibă gloria de a muri pentru .
triumful patriei? Fiecare ar fi vrut căci amândoi erau viteji.
S'au învoit ca acela să se jertfească, a cărui parte de armată
se va păreă cât de puţin că se cleatenă în fata vrăjmaşului în timpul luptei. Când Decius văzi în toiul luptei că partea de armată.
comandată” de el parcă începe a se da îndărăt, ieși din rânduri
şi se aruncă hotărât în mijlocul vrăjmașilor, cari tăbărâră cu
lăncile pe el şi îl străpunseră. Dar exemplul lui îmbărbătă
armata” romană): care birui pe Latini. De atunci aceştia răma=
seră .cu desăvârşire supuşi Romanilor,
Războaele cu Samniţii.
— Cu Sarniţii, cari trăiau în o
parte destul de întinsă a Italiei de mijloc şi de sud, şi erau
şi numeroşi și voinici, Romanii au avut mai multe războae
îndelungate.
|
Întâiul războiu.— . Campanii, fiind în luptă cu Samniţii, cerură
ajutor dela Romani. Aceștia le deteră ajutor şi astfel începi
întâiul” război cu “Samniţii,-icâre: se. sfârşi: rău pentru Romani.
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- Samniţii bătură groaznic pe Romani, ba încă îi umiliră amarnic,
făcându-i să treacă pe toţi prinşii pe sub. niște furci, numite
«furci Caudine», după locul (Caudiu), unde s'a petrecut această
scenă, de care Romani își aduceau aminte totd'auna cu ruşinea.
Al

doilea

război.—Romanii

erau

hotărâți

si:și

răzbune.

cuSamniţii, din partea: lor, pricepând îndârjirea şi cunoscând
rajul Romanilor, căutară “aliați sau-tovarăşi de -luptă şi.cerură
ajutor dela Etrusci şi dela Sabini; dar Romanii nu le deteră
passă se unească.

Cum

au simțit de această

alianţă, se reped

şi bat şi pe Sabini şi pe Etrusci; apoi' se îndreptează și în
contra Samniţilor,

îi bat şi pe ei, îi

silesc să încheie

-

le ia mai multe pământuri.
Al freilea

război.—Dar

-

pace și

nici

Samniţii nu se lisară, Ei se

unesc, după aceia, nu numai cu Efruscii,- dar şi.cu Galii dela.

Nord și cu Lucanii dela Sud. Romanii trimit. atunci o .parte:
din armată spre“ Nord, care. întâmpină și învinge pe Etrusci
şi pe Gali, apoi bat groaznic încă odată pe Samniţi la Sentin.
și silesc pe toate aceste popoare să se supună Romei. Astfel
până la” anul 295, toată Italia de mijloc ajunsese sub stăpânirea
.
Românilor.
Războiul cu Tarentul şi cu Pyrrhus regele Epirului,
Unul dintre cei mai isteţi și mai „viteji căpitani ai timpului.

era Pir, (Pyrrhus) regele Epirului. Idealul lui eră să-și facă: o
împărăție mare şi să-şi întindă domnia mai ales în apus, spre
partea Italiei. . Tocmai atunci se ivi o neînțelegere între Tarent
i
şi Romani, cari ajunseră acum vecini.
' “Tarentinii. erau buni negustori, dar nu se pricepeau în ale

războiului. Ei chemară deci în ajutorul lor pe regele Epirului,i se da pirlej să-și .
care primi bucuros invitațiunea, căci tocmai
întinză stăpânirea în părţile locului. Piz (Pyrrhus) veni
cu o
groază de armată şi aduse și el=fanți, ca să-i puie înaintea oștirii:

şi să sperie pe dușmani: Intre armata lui” şi a Romanilor se„dederă frei ciocniri: înfricoşate. Ce e drept, în cele: două dintâia. învinsiPyrihus; dar chiar după întâia victorie, (la Heraclia) câș- .

tigată mai ales cu ajutorul elefanților, cu cari soldaţii Romani nu erau obişnuiţi, Pyrrhus, văzând că are de a

face'cu niște du-.
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şmani viteji şi pricepuţi la războae, ar fi zis «Dacă aş avea
eu soldaţi ca Romanii, aş supune lumea întreagă.»
Aveă şi dreptate să zică așa Pyrrhus, pentru că armata lui eră compusă din lefegii sau mercenari, oameni din toate părțile
şi de tot soiul, luaţi cu plată, cari mergeau la luptă pentru
bani şi pentru câștig, cum ar merge un muncitor plătit cu ziua ca
să cosească ori să treere grâul altuia; pe când Romanii erau
toţi cetăţeni, mânaţi. la: luptă de iubirea de ţară şi de dorul de
glorie, împinși de , îmboldirea
- eroismului lor bărbătesc şi
măreț ; ei se: luptau
ca. să-și-apere moșia şi. renumele patriei.
Și de aceia nu se oboseau de nevoi și nu.se descurajau deo
înfrângere

„ori, tot

nu

trecătoare.

se lăsau

Chiar

dacă

şi duceau

răpuneau în sfârşit pe vrăjmaș:

erau învinși

războiul

odată,

de două

mai departe,

i

până

i

-Pyrrhus, om cunoscător în ale răsboiului, cum a văzut pe Romani, a înţeles cu .ce fel de oameni are a face; și, cutoateca i-a
bătut, trimise pe amicul său Kinezs la Roma ca să încheie
pace cu dânșii. Kineas eră un om deştept și bun de pură ; şi cu
elocinţa lui eră cât pe aci să facă pe. senatul Ronian a încheiă
pace, când apără de odată un bătrân orb, senatorul Apiu Claudiu, (Appius- Claudius Caecus), care numai puteă să umble

de bătrâneţe şi eră dus într'un fel de pat, numit /ecfică. Apiu

Claudiu vorbi cu mult foc senatului şi-l convinse că nu trebuie
să facă pace cu un vrăjmaș, câtă vreme. acel vrășmaș se află

pe pământul Italiei. Kineas se întoarse deci firă rezultat la Pir

dar fermecat de măreţia stătului Roman, Intre altele, el spuneă

lui Pir: «Cetatea mi s'a părut ca un templu, iar senatul ca o

adunare de regi».

a

o.

Nu trecă mult: după aceea şi. Romanii trimeseră la Pir pe
Fabriciu, un om sărac dar foarte. respectat, ca să ceară pri-

sonerii. Pir, voind să tragă pe Fabriciu în partea sa şi ştiin-

du-l sărac, îi oferi bani. Fabriciu refuză, oricât i se dete.
Atunci

Pir voi să-l înspăimânte. Pe când vorbia cu el,. trase o
perdza
şi: de odată Fabriciu se văzii în faţa unui elefant uriaș. Demnul

Roman

își ţini firea.şi zise zâmbind

lui Pir:

«Nici aurul tău

de ieri, nici elefantul tău de azi, nu mă fac să-mi
vând patria.»
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In curând î îi veni “şi lui Fabriciu

bine, să arate

lui Pir

ce va

să zică a fi om de omenie, și. îi dete'o lecţie cum trebue să
se poarte cinevă chiar -cu vrăjmaşii săi. Doctorul lui Pir trimise lui Fabriciu o scrisoare, în care îi spunza că, dacă Romanii îi vor: da o răsplată mare,el va otrăvi pe Pir. Fabriciu

înaintă scrisoarea direct lui Pir. Acesta simțindu-se

bătut de

mărinimia

să întorci

lui Fabriciu,

esclamă:

«Mai ușor ai putea

soarele din :calea sa, decât 'pe Fabriciu din calea virtuții !»
In a doua

ciocnire la Asculumn cu Romanii

îaviase tot Pir;

dar după luptă se zice că Pir ar fi zis: «Incă o victorie
ca aceasta și sunt perdut!» De acea profită de prilejul . că
Sicilenii, cari sz băteau cu Cartaginesii, îl chiemau în ajutor
şi părăsește

Italia.

După

ce termină” însă în Sicilia,

se întoarce

din nou în Italia;: dar de astă dată e bătut cumplit de Romani
la Benevent (275) şi e nevoit să se întoarcă în ţara lui. Astfel
căzu şi Tarentul, şi prin urmare și Italia de sud, sub stăpânirea
"Romanilor

Armata romană. Colonii şi căi militare.
Victoriile câştigatede Romani până acum și cucerirea Italiei,
precum .şi cuceririle

ce vor mai

face daci

încolo, se datoresc,

în primul rând, vitejiei soldaţilor romani şi bunei organizări a
armatei“ romane,
Soldatul roman, țăran deprins cu muncile şi greutățile câimpului, voinic, pilos şi răbdător, mergeă la luptă însuflețit de
iubirea de patrie, ca să-și apere proprietatea sau «moşia», ba
şi ca să-şi mărească avutul; din prada şi pământul vrăjmaşilor.

şi :urmând cu- credință: steagul ori unde Par fi dus. Aşă se legă
prin jurământ și îşi țineă jurământul până la moarte. Duteă la
oboseală: mergeă peste 40 km. neîntrerupt, cu greutăți mari
în spinare, .căci, deos=bit de arme, purtă cu el topor, sapă,
„lopată ca să lucreza tabăra unde poposiau, precum şi merinde

pentru: dcui siptămâni,
ba

e

De aceea ascultă cu sfinţenie de ordinele superiorilor, eră: disciplinat, supunându-se 'ca o mașină la voinţa comandantului,
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Disciplina

eră

straşnică,

Orice nesupunere se pedepsiă cu
„moartea. Pentru greşeli mai mici

erau

bătuţi

amarnic.

;
a,

e sata AZ,
Ş

=
ai

_

SI
rĂ

el se aflau comandanții le-

din o armată, şi se compuneă
„din cavalerie (300 oameni), infanterie (5-600 oameni) și arti„lerie. Infanteria se împirţeă în

.

cari

unei ar-

Aaa

Ea

Sub

A
Age.

P

a

giunilor. Legiunea eră o parte

18

,

Comandantul şef al

mate: se chemă dux. (general).

ț

Al

se

„morât, Celor cari se diştingeau
în luptă, se dădeau tot felul de
răsplăţi.

ăi

“i

Când

„întâmplă că o /egiune întreagă
„să fie vinovată, dacă fugeă din
faţa inamicului—se trăgeau sol: daţii ei din .zece în zece la sorţi,
și cel care eșiă la sorţi eră o-

-

zece cohorte (batalioane),. unităţi cari se mişcau întregi la co-

[

mandă, după trebuinţă.: . . Când înconjurau cetăţile pe
voiau să le ică, ştiau să se apere așă de bine, .ca să nu
Fig. 67. Soldat roman.

fie surprinşi pela spate, că nu.
puteă

nimeni

să se apropie

de-tabăra şi. întăriturile.
lor, 3.
împresurate de şanţuri, gar-,
duri şi de tot felul de piedici. Astfel apăraţi puteau
înaintă treptat, apropiindu-se
de cefaie şi atunci îi spărgeau
zidurile,

lovindu-le cu drugi. Fig. 68. O cască de legionar roman

mari ce aveau în cap o gră- (în stânga) şi una de pretorian (în
dreapta).
a
madă de fier turnat în formă
de cap de berbec; de aceea şi se numiă «berbec» instru
mentu -.
N
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acesta întrebuințat pentru dărămarea cetăților şi care jucă pe
atunci rolul tunului de azi.

e

eri

Rear Amine

po

popi

a paza
zi

Fig. 69. O tabără romană,

Colonii şi drumuri militare. — Romanii nu ştiau numai să
se bată şi să învingă

şi să-şi mărească țara prin cuceriri, Ştia,

şi să păstreze ce au cucerit și să
se folosească de biruință. Ca să păstreze ce au câștigat, puneau colonii
“militare în ţările învinse: adică
nişte lagăre de soldaţi, aduşi pen- '-

tru totdeauna în ara cucerită şi
aşezaţi acolo cu familiile lor. Coloniștii trăiau acolo, muncind pământul, care li se împărţise în loturi, dar. stând mereu cu arma
Fig. 70. „Berbecul“, :
lângă ei, gata să sară, când supușii voiau să ridice capul, or
când alte popoare străine se încercau să năvălească îîn ţinuturile supuse stăpânirei române.!

Țările supuse şi coloniile din ele se legau apoi cu. centrul
.
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puterii

romane,.cu

Roma,

prin drumuri bine lucrate, drepte

Fig. 71. Car de triunf,

şi netede, pe cari puteă

să

se repeadă

numai

decât

armata

me
ce mi

xomană

Fig. 72. Via Appia, cu mormântul Ceciliei Msteilă.
dela centru, dacă eră ncvate, ca să astâmp2re o revolță

"or ca să întâmpine un dușman. Dramuril= acelea militare înpân-
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zeau ca firele casei de păianjen, întreaga întinierea stăpânirii

romane, ale cărei

lzgiuiii steteau gata să alerge paz ele dela

Roma în toate părţile, unde se simţia primejdia. Unul din cele
mai vechi şi mai vestite din aceste drumuri, şi care s'a păstrat
până astăzi, este acela care duceă dela Roma la Capua, făcut
312 în. d, Chr. şi numit via Appia, după numele celui care,
Va făcut.
:
Pe lânză - aceste legături. materiale. dintre . statul. roman și
țările supuse, Romanii întrebuinţau şi-altele destul-de puternice,
ca să ţină legate
de dânșii sufletele celor cuceriți. Aduceau în
Roma chipurile-zeilor, la care se închinau locuitorii acelor țări,
şi le.arătau toată, cinstea şi slava datorită unor zei, așezându-i

chiar în Panfeon:-Asta- încântă şi împrieteneă cu Roma-toate—
popoarele supuse, cari se simţiau în capitala statului roman
ca în patria lor proprie. .
.
.
Vieaţa privată a Romanilor. Moravurile lor. Cincinatus.
In timpurile de înflorire a statului

roman,

atunci când,

dela

începuturi modeste, s'a înălțat treptat, cu muncă şi lupte grele,
la puterea de stăpânitoare a multor popoare, viaţa
privată a Romani“ lor eră simplă. O-

cupaţia lor eră
3 munca. câmpului;

,

Fig.

i

74, Cap. de “Roman

războiul şi afacerile statului. Fie- 5
care cetățean eră

' (se crede a fi al tatălui âgricultor, ostașși

Fig. 75. Cap de Romană.

lui Traian).
om politic. Când
(Livia)
războiul băteă la ușă, lăsau?plugul și apucau armele ; când războiul încetă, I?sau armele şi se întorceau la coarnele” plugului.
Astfel a făcut, în timpurile vechi, unul din cei mai însemnați
cetățeni romani,
dictator.

Cincinatus,

om

puternic,

care
.

ajunsese

chiar
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Puţină vreme găsiai pe ua roman stând acasă. Dacă trăiă
în oraş, îl găsiai mai mult în forzm, unds luă parte la
şedinţele senatului, or.ascultă discursuri,
or asistă la vre-o adunare;
sau se duceă în Capitoliu, unde se săvârşiau serviciile mari religioase

“afară
unde

din cetate, pe
se adună

ale

Romei;

sau

câmpul lui Marte,

armata; sau

se duceă la

circ. Cafenele nu se aflau pe vremea a-

ceea. Locuri de întâlnire şi de convorbire erau băile, cari aveau localuri și in-

stalaţii splendide, unde - Romanii “petreceau o bună parte din timp după a- miazi..
Dimineţile. erau ocupați
cu tot felul

de treburi; luau, cum se sculau, o mică
gustare (jentaculum),

pe la 11 prânziau,

(praudium,) puțin, şi tocmai pela 3 după
prânz luau masa principală, cina; sau masa”
" Fig.76. Romancu togă.
de seară. Cina dură mai multişor: se
mâncă mai multe feluri de bucate, de regulă trei. La masă
şedeau culcați: într'o rână ps paturile așezate în formă de

- Fig. 77. O casă romană (restaurată),
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potcoavă împrejurul mesei, Şi mai târziu, când primejdiile din

afară s'au mai împuţinat şi bogăţiile s'au grămădit în cetate;

aceste cine:se prelungiau tot rai mult și se 'prefăceau uneori
în petreceri sgomotoase, cu muzică şi danţuri;
E
In familie, tatăl eră atotputernic. Aveă dreptul să facă orce
cu copii lui: să-i vânză, să-i omoare, Nimeni şi nimic nu pu-:
teă să-l oprească, Pe soţie puteă s'o gonească oricând, fără
să-i ceară nimeni nici o socoteală ; soţia însă nu puteă să plece,
dacă îşi simţiă viaţa grea. Aşă eră la început. Cu timpul,
fireşte, raporturile s'au umanizat. Putea şi femeia să
părăsească

„0 căsnicie nenorocită. De altfel, soțiile

romane

au ajuns: să

se bucure de mai multă consideraţie decât femeia la Greci.
Matrona însoţiă pe bărbatul său şi în vieața din afară de casă,
la sărbători, petreceri publice. In casă aveă grija creşterii copiilor, până când aceştia ajungeau în vârsta
de afi duși la şcoală.
In şcoli copiii învățau să scrie, să citească. şi să calculeze;
apoi, li se da o învățătură mai înaltă literară și juridică: adică
îi faceau să cunoască ce au scris poeţii şi prozatorii de seamă
ai patriei şi legile celor: XII table, de cari aveau nevoie' orice

Roman, ocupat cu trebile publice,

.

e

De familie se. ţineau şi robii. La Romani erau foarte mulți:.

„numai în Roma se găseau la un moment dat vreo 900 de mii. Se
cumpărau din piață, ca o marfă

şi erau puşi la tot felul

„lucrări; unii din ei erau foarte pricepuţi şi dibaci. Dar

de

erau

în general foarte.'rău trataţi, mai ales cei dela țară. Pușşi la
munci grele și rău hrăniţi şi aproape goi, erau pedepsiţi în
mod
crud și neomenos, când greșiau.
.

Robii se puteau' eliberă, dacă plăteau “stăpânului costul cu -

care

au fost cumpăraţi,

sau când

un stăpân

mai

de

îi eliberă de bună voie şi fără plată.
Sa
Inmormântările la Romani se făceau cu mare pompă.

omenie

|
Când

mortul 'eră mai de seamă, deosebit de sunetul trâmbiţelor, de:

„cântecul

flautelor şi 'plânsetele“ bocitoarelor, cari. mergeau.

înainte, urmă după el,

pe dângă

rudele

îsi viață, ““un şir de

icoane ale strămoşilor ; convoiul se opriă în
forum, unde se:
țincă un discurs; apoi cadav.ul eră. ars, și
cenușa lui, adunată
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în O urnă, se depuneă în mormânt, care
adesea”eră un monument măreț, potrivit cu mijloacele și situa
ţia familiei mortului.

Sufletele răposaţilor, trecând din lumea aceasta
în cealaltă, se pre-

făceau în zei, şi familiile

lor aveau grijă să se închine lor,
după regulile cultului religios.
„Religia la Romani
— Religi
. a jucă un rol însemnat, şi de fiema

saca

TI
acel
,

== pe

ii

_

.

-

Sr.
za masă

e a

ES

4

av

a

Fig. 78. Un altar particular al unei familii, Se văd statuetele de
zei şi de Penaţi,
1. Găvănescul,— Evul Antic,

n

|
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Mă
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Piete, 5:
F

Fig. 80. Templul

Ig + 79. Panteonul. *

Vestei,i, în care se ln treţinea focul sacr
u de către
cele şase Vestale, preotesele zeiţei.
a
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care clipă în vieața Romanilor, Pe lângă
religia comună şi:
Zeii mari la cari se închinau toți Romanii,
fiecare familieîîşi aveă zeii săi particulari, la cari se închi
nau numai membrii.
acelei familii. Aceştia erau sufletele strămoșilo
r, prefăcuți în
zei numiţi Lari şi înfăţişaţi prin statuete
aşezate pe
altaru
casei, şi numite
Cei mai mari

Penaţi.
zei, la cari

se în-

chinau toţi Romanii, erau Jupiter,
zeul cerului (Zevs al Grecilor);

|

+ |EE

Junona, zeiţa. luminii (Flera- la Greci); și Minerva, zeiţa înţelepciunii (Atena la Greci). Aceştia
aveau chipurile lor în statui așe- zate întrun templii măreț din Ca- .
pitoliu : templul lui „Jupiter. Deosebit

de aceştia, alţi zei însemnați

erau Marte, al războiului ; Neptun,

al mării ; Vesta, zeița focului sfânt ;

și alţii, cari se

cu alt nume,

aflau și la Greci,

La Romani găsim

Fig. 81. Una din cele şase,

vestale..

însă şi mai mulți zei decât la Greci şi unii având puteri ce
„le
folosiau . în “special Romanilor, în
viaţa. lor de: agricultori..
“Ca să îmbuneze pe zei, trebuiă să.i
se aducă jertfe de animale ; şi fiindcă nu.
E toate animalele plăceau la fel tuturor zei- ,
lor, trebuiă .să se ştie ce fel de jertfă să ..
“se aducă anume cutăruii zeu, şi în ce chip
să ise aducă. — Regulele. cultului: erau .
astfel aşă de multe și de complicate, în-

cât numai cei :cari-se ocupau în: special |

cu ele, adică preoții, -le ştiau. Lor tre-..
buiă să se adreseze deci Romanii în.
astfel de cazuri. De aceea importanţa preoFig. 82. Augur,
ților ajunsese “mare. Cel mai însemnat
dintre preoți eră Marele. Pontifice. EI alegeă pe cele şase

-

164

vestale, preotese, cari înireţineau focul sfânt, luându-le dintre
fetele dela 6-10 ani al2 celor mai bune familii romane. Pon:
tificii se ocupau și cu facerea calendarului.
O

categorie

cari se
" semne,
ruspicii
și alţii

credeă
Augurii
după .
se mai

de

preoţi, cari

aveau

multă

cătare, erau aceia -

că pot cunoaște voinţa zeilor după anumite
preziceau viitorul după zborul păsărilor; Hămăruntaele animalelor sacrifizate zeilor. Şi unii
luau și după. semne făcute în starea cerului,

RĂZBOAIELE PUNICE.
Cartagena.— Cartagena, o colonie feniciană de pe malul Mării Mediterane, în Africa, eră,ca şi țara de origine, ca și Fenicia,
o ţară de negustori vestiți, şi statul cartaginez aveă mari interese
comerciale în lume. După ce se întinsese, supunâni de jur împrejur cetăţile de pe țărmul Africei, dela Cirene până la Gibraltar, Cartaginezii îîși îndreptară ochii cu lăcomie către insulele din
Marea

Mediterană,

şi mai ales către Sicilia, cu

oraşile bogaie,

şi căută în toate chipurile să-și întinză stăpânirea acolo.
In curând li se prezintă o ocazie pentru aceasta, fiind chemaţi
de Siracuza.
Siracuza eră cel mai înflorit oraș din Sicilia, locuit de Greci,
negustori ca şi Cartaginezii. Siracuzanii erau supăraţi de un
popor,

tot din

Sicilia,

numit

Mamertinii,

nişte

hoţi

de

mare

sau pirați, cari nu-i lăsau în pace să.şi vază de negoţ. De aceea

merseră cu armata în contra lor şi îi bătură. Atunci Mamertinii

cerură ajutor dela Romani.

Siracuzanii, pe de altă parte, cer și

ei ajutor dela Cartaginezi. Şi astiel vin faţă îa față'cele două po-

poare : Romanii și Cartaginezii, (numiţi de Romani Poeni) fără să
fi fost nicio pricină de ceartă sau de neînţelegeri între ei. A fost .
greu până s'a început lupta,că d'aci încolo păreă că n'o să se mai
isprăvească. Pe de o parte ambiția, ps de alta lăcomia, căci şi
unii și alții voiau să' pună. mâna pe Sicilia, i-a facut de s'au
răsboit peste o sută de ani.

Primul răsboiu punic.— Duiliu și Regulus.—Romanii erau
tari în lupta pe. uscat; Cartaginezii ştiau meșteșugul “luptelor
N
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.

pe apă. Toată şiretenia Romanilor -a fost: cum să. facă să se.
bată cu Cartaginezii pe apă, ca .și cum s'ar bate pe uscat,
Minunea așta o realizară în chipul următor : Tşi făcură şi
ei în grabă corăbii, că nu prea aveau până acum, și născociră
nişte. scânduri cu căngi, pe cari le luară cu ei în corăbii. Cum
se apropiau de o corabie cartagineză, aruncau pe ea cârligul
dela scândură; cârligul se prindea de corabia vrăjmaşului, iar.
scândura se așeză numai bine, ca un pod, îa cât Romanii,

puteau să treacă pe-ea din corabia lor în aceea a Cartaginezilor
şi să-i bată ca și când ar fi fost pe uscat, nu pe apă. In chipul
acesta Romanii, conduşi de Duiliu, câştigară
întâia: lor victorie.
pe apă. De bucurie, ei făcură lui Duiliu, la întoarcerea în Roma
o primire triumfală, cum nu se mai văzuse până atunci. -”
Indulcindu-se la lupte pe-apă, Romanilor le veni gust să.
meargă cu flota :pe mare. până în: Africa. şi să bată, „pe Carţaginezi chiar în ţara lor. Conduși de, Regul, ei învinseră. într'o
bătălie navală pe Cartaginezi ; dar nu se mulţumiră cu atât; şi
-pătrunseră chiar în Africa, îndreptându-se către Cartagina.
„Acolo însă nu le merse bine. Cartaginezii, ajutaţi de Spartani
(din sudul Greciei),- îi bătură și prinseră .chiar pe Regul,
- De și învingători acum în urmă, Cartaginezii ar fi vrutîînsă
mai bine pace cu romanii. De aceia, se zice, că ar fi :trimes

la Roma chiar pe Regul, punându-l 'mai întâi să..jure, că se
va întoarce îndărăt și promiţându-i că, dacă. va, isbuti să înduplece pe Romani a închieă pace, ei îi vor da libertatea, .
- Regul merse la Roma, dar singur sfătui pe Romani să continue

apoi

războiul,

căci în cele din urmă

vor învinge? pe dușniani ;

plecă să se întoarcă înapoi la -Cartaginea, după cum pro-,

misese.

Toată

lumea,

„amicii,

rudele,

îl rugau

să nu se

d:ă.

singur în mâinile vrăjmaşilor. Regul” nu stete de loc la îndo- ială şi se ţinii de vorbă, .cu toate că știă foarte bine ce-l aş
teptă

la întoarcere.

Cartaginezii,

văzându-l

că se” întoarce fără

nici o. ispravă, se zice, că i-ar fi tăiat p. ieoapele şi :l-ar fi pus.
să steă cu ochii în soare, până a murit,
; Romanii,

înfuriaţi şi mai

tare de -pierderea suferită îni Africa,

contribuiră- -cuU toţii, sărac şi bogat,

care cu ce put, şi con-
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struiră o flotă: nouă, care "merse de bătăi așă de grozav pe
Cartaginezi (la insulele Fgatice), încât aceştia se lăsară de
. război, părăsiră Sicilia în voia Romanilor şi le plătiră 'o sumă
de bani, ca despăgubire pentru cheltuelile războiului.
Astfel se sfârşi întâiul război Punic. Din el Romaniise aleseră cu Sicilia, care a fost, prin urmare, cea dintâi provincie
romană, adică cea dintâi ţară supusă şi cârmuită de Romani,

afară din Italia.
"Al doilea război
zator. ,— Carteginezi

punic. — Anibal. Fabius. Maximus Cuncîncheiaseră pace numai de mare nevoe,
dar cu gândul să-și răzbune, când-le-o:
veni bine, Mai ales nu puteau suferi ruşinea că. Romanii

au:venit

de iza bătut

chiar în Africa, în ţara lor. Ar fi voit să:
meargă și ei odată în Italia şi să bată
pe' Romani în ţinuturile acestora.

Gândul acesta al Cartaginezilor îl împlini Anibal, unul din cei mai mari răz-"
boinici ai antichităţii, tot aşă de mare
cum a fost Pyrrhus al Epirului, Alexandru cel: Mare al Macedoniei şi mai
târziu Cesar al: Romanilor. Anibal, comandantul cartaginez, se
ăflă în Spania, unde cucerise mai multe oraşe şi locuri, supuindu-le patriei sale, Intre acele orașe eră unul, care se pusese
sub -protecţia Romanilor. Anibal nici ma vrut să ştie de proFig. 83. Anibal.

tecţia Romanilor, şi .l-a luat şi pe acela. Asta a supărat: pe
Romani ; şi de aci încolo iar s'a rupt pacea dintre ei şi Cartaginezi.
„Anibal, cum se află în Spania, făcă planul uriaş să treacă
Pirineii, şi, pela sudul Galiei, să înainteze spre Italia, să treacă:
apoi Alpii şi să răscoale în contra Romanilor pe toate popoarele Italiei de nord și de mijloc, apoi să meargă a încon-.
jură şi a supune chiar Roma. In adevăr, el treci, dar cu mari:
greutăţi, peste. Alpi, munţi foarte înalţi; şi, când ajunse idin
vârfurile înghețate ale munților, jos în șes, jumătate din ar-:
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mata

.

.

lui şi perise

Cu

toate

acestea „înaintă

rajos. Romanii. trimiseră - trei armate una

mai

după

departe

cu.

alta în întâm-

pinarea lui, şi el pe câte trele le nimici, rând.pe rând.
Roma
speriată numi dictator. pe Fabius Maximus şi-l trimise înaintea

lui Anibal. Fabius luă altă tactică cu Anibal.El nu merse fu-

rios în. contra lui, să-l distrugă într'o bătălie. mare şi desperată.

Din

contră,

voiă

numai

să-l împedice de a înaintă

mai deparie

spre Roma; voiă numai să-l hărțuiască pe apucatele şi. câte
puţin, şi să-l tărăgănească
așă,. până i s'or. împuțină şi. soldaţii
şi banii; căci Anibal, fiind aşă departe de. patria lui, cu
greu
ar. mai fi putut cere și căpătă altă armată şi alte ajutoare,
şi
astfel s'ar fi. stins: cu - încetul în mijlocul unei ţări străine.

Dar

cetăţenilor din Roma nu le plăceă tactica asta a

lui Fabius,

pe care îl porecliră Cinctator, adică aîntârzietorul».
Ei erau
nerăbdători să se vază odată scăpați de pacostea de
Anibal,
De aceea trimiseră” alți „comandanţi cu o mare oştire; ca să
deă
xodată o bătălie decizivă şi să desființeze în sfârşit pe Anibal.
Dar socoteala lor a fost greşită, că în loc să desființeze ei pe
Anibal, armata lor a fost sfărâmată în mod îngrozitor de Anibal

la Cane, în Apulia. Se zice că dela Romani au căzut în luptă
peste 60.000 oameni, adică atâţia câţi avusese. Anibal când a:
plecat din Spania. Cartaginezii au cules după câmpul de război
mai multe baniţe de inele de. prin degetele militarilor romani
bogaţi.
,
|
o
Si

.

„ Impresia produsă asupra Romanilor. de această înfrângerea

fost siâşietoare, Frica înghețase
se aşteptă ca groaznicul vrăjmaș
Vre-unul vestea că «Anibal e.
şi credeau morţi pe jumătate.
portas” (adică «Anibal înaintea
multă vreme la Romani cuvinte
noi «vin Turcii,or Tătarii», iar

inimele. Din minut în minut
să intre în cetate, Când aduce la porţile orașului», toţi .se
Cuvintele acestea Anibal ante
porților oraşului») au rămas
de spaimă, cum au rămas la
la vecinii noştrii Unguri «vin

Moţii !» (adică. Românii din munţii Transilvaniei).

Cu toate acestea, Anibal nu îndrăsni să „meargă şi asupra
Romei. Nu.eră sigur de izbândă. 1 se împuţinase.
şi lui oastea

"Abia aveă vre-o 25. mii de oameni, când se coborâse din munți

-
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Alpi. In atâtea
în urmă,

bătălii mai

la Cane,

dacă

au

perduse și el
căzut

60.000

ostași;
numai

apoi
dela

acum

Romani,

:negreşit. că și dela el trebue să fi căzut câte-va mii.
: De aceea, tocmai când se apropiase de ţinta lui, a trebuit
să se -oprească şi, în loc să se îndrepteze spre Roma, o luă
în jos spre Capua, în Campania, aşteptând să-i vină mai în-tâiu ajutor de oști şi de bani din ţară:
In vremea asta, cele ce se petreceau la Roma îți umpleau
inima şi de milă, dar și de respect şi de admiraţie. Toată
lumea eră în doliu. Dar spre a se pune. capăt jălaniilor şi a
se putea gândi mai liniştiţi la mijloace de apărare şi de luptă,
senatul poruncise să se împuţineze zilele de doliu, şi să nuse
mai adune lumea .în pieţe. lar spre a se împedică alarmarea
cetăţenilor cu ştiri neplăcute, se aşezase la porţile oraşului
„niște ostași, cu ordin de a anunță pe cei ce intrau în Roma
că nu e voe să se răspândească vești triste în cetate. Apoi
toţi se înarmară, chiar băeţii de 17 ani şi chiar robii, cari nu
mai luaseră niciodată parte la războiu. Astfel că Romanii .de:veniră din nou gata de luptă,

- Dar tocmai atunci Anibal stă mai rău. Din ţară nu-i venia
nici un ajutor.. Acolo ajunsese la cârma: statului un partid,
care persecută pe partidul din care făceă parte Anibal. Comandantul cartaginez, -văzându-se -părăsit de patria sa, certi ajutor
dela Străini, și anume dela Siracuzani, dela Regele Macedo-

niei, chiar dela Regele'Siriei, şi trimise ştire şi îratelui

său

din Spania că e în mare nevoc. Regele Siriei ar fi vrut să
vină, dar nu pută, căci Romanii, ca să-l împedice, i-au făcut
de

lucru în ţara

Regele Macedoniei
semenca

veni,

tot

lui,

pe” drumul

bătut,
Rămiăsese

răsculând

veni, dar fă

nişte

provincii

bătut.

croit de

Fratele
-Anibal,

o
Siracusa.

Romanii

de

pe

acolo.

lui Anibal
dar

şi

a-

el. fă

Aa
o înconjurară,

dar

nu

putură

s'o ică decât cu mare greutate, pentrucă pe timpul azeta trăiă
în Siracusa învățatul Arhimede, care născociă fel de fel de
mijloace isteţe, spre a face rău flotei romane, fără nici o bă-

taie. Anume, el a inventat nişte

pârghii

lungi, cu cârlige la
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capăt; când se apropiă vre-o corabie de cetate, numai se ridică pârghia, apoi-se lăsă ca din cer, înhăţă corabia, o ridică
în sus şi apoi o trântiă din înălțime cu aşă putere, încât corabia se făceă ţăndări. Na fos destul atât. Arhimede a mai.
inventat nişte oglinzi, cari strângeau şi. îndreptau razele..soa-.
relui pe pânza corăbiilor romane ; astfel că, din chiar senin, corăbiile se aprindeau și ardeau, de se mirăşi Romanii ce să fie asta.
„ Cu

toate acestea,

Romanii

tot învinseră

și intrară
în

cetate.

Se zice că Arhimede eră aşă de 'ocupat'cu știința și aşă
cufundat în gânduri, că nici nu ştiă [E
de intrarea vrăjmașilor în oraș, şi se
trudeă cu mintea ca să dezlege, pe ni-

de.

sip, o problemă de gtometrie. Un soldat roman, trecând pe acolo; şi căl- $

când peste liniile lui de pe nisip, Arhimede, supărat, îi strigă : «Nu călcă
peste circomferinţele mele !» Soldatul,
necunoscând cu cine are aface, îl ucise, cu toate că eră ordin dela co-

mandantul lor să nu

pe

marele

învăţat

omoare

nimeni

şi matematic

si-

racuzan. .
Anibal,

rămas

singur,

fără

ajutor,

se retrase în: Bruţiu. şi aşteptă acolo .
" împrejurări mai favorabile. Dar, după
cât-va timp, i se aduse o veste gro-

zavă: Flota romană: ajunsese în A.
frica şi cetatea Cartagina eră înconju-

Fig. 81. Publiu, Scipion
Ia
|

rată. Comandantul roman, care făcuse aceasta, se numiă, Scipion.

Scipion Africanul.—Scipion fusese până atunci în Spania,
unde

trecuse

mai

ginezi. Venindu-i

de mult,

ca' să

ia cetăţile supuse:de

Carta-

bine și unindu-se cu regele Numidiei, se.ho:.

tări să atace şi el pe Cartaginezi chiar în Cartagina, după
cum Anibal atacase pe Romani chiar în Italia...
.
..: :
Acum se schimbase rolul: Cartaginezii, cu inima înghețată
de frică, chemară pe Anibal din Italia. Anibal plecă în grabă,
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căcide unde credeă că o să distrugă el Roma, vedeă că acum
Cartagena
eră să fie distrusă de Romani. La Zama (în 201 a.Chr.)
se dete o mare

taginezii cerură

bătălie, în care Scipion învinse pe Anibal. Car-'

pacea şi se obligară să-și arză toată flota de

Tăzboiu, să: plătească şi de astă dată o sumă mare de bani,
ca despăgubire de cheltuelile războiului, şi să nu mai facă
de

aci încolo nici un războiu cu nimeni, fără voia Romanil
or.
- Astfel
îşi pierdă Cartagina independența, legându-se
-să asculte de ordinele Romei ; iar Roma îşi întinse stăpâni
rea, a-

fară

din Italia,

precum

peste

şi peste mai

insulele

'dintre Italia,

multe locuri

mai înainte erau ale Cartaginezilor,

Spania

şi orașe din

și Africa,

Spaâia, cari

Al treilea războiu punic. Cucerirea Cartaginei, (149—

146). Scipion Emilianu.—
Un vecin al Cartaginei, regele Numidiei, bizuindu-se pe prietenia lui cu Romanii, nu o lăsă în:

pace: îi.răpiă

mereu din pământuri.

Cartaginezii, ținându-se

- de jurământul dat Romei, nu începi războiu cu Numidia mai
înainte d'a se plânge la Roma de nedreptăţile suferite din par-.
tea vecinului lor. Senatul Roman trimise la faţa locului mai
mulţi cetăţeni de frunte, între cari și Cafon, să cerceteze cine
aveă dreptate..
|
Când văzură. cetăţenii romani, mai ales Caton, cât de frumoasă și de „bogată se făcuse Cartagina în așă scurtă vreme,

se umplură de ciudă şi de grijă.-Ei se gândeau că acest .po-

por, care se ridică aşă de repede după o înfrângere, eră
încă.
periculos şi puteă pe viitor să aducă alte necazuri poporului

roman.

De aceea, dânşii

nu dederă dreptate

Când'se întoarseră la Roma

Cartaginezilor.

povestiră cele văzute ; şi Caton,

care eră un om vestit prin patriotismul
, virtuțile şi prin
prin
elocuenţa lui, ori de câte ori vorbei în Senat, .îşi
termină cu-

„Vântarea cu vorbele: «In sfârşit, sunt de părere că
trebue
distrusă Cartagina», Carthago delenda est. EL repetă această
frază de atâtea ori, încât Romanii intrară la
grijă şi se gân-

diau cu tot dinadinsul să scape

odată

şi să-şi asigure liniștea pentru viitor,

de teama

Cartaginei
-
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Prilejul unui

război se ivi numai

decât.

Cartaginezii,

vă-

Zându-se mereu hărţuiţi de regele Numidiei, luară armele şi
începură să se apere, ca orice popor în primejdie,. Romanii
,

Cum auziră de aceasta,le imputară că fac războiu fără voia
lor şi că sunt „vinovaţi de. călcarea - tractatului. - Indată îrimiseră o armată în contra lor.
„_

|

|

Cartaginezii, cari hu se așteptau la un războiu cu Romanii,

erau nepregătiţi de luptă; deci trimiseră soli de pace, ca să

le spună, că ei n'au voit
mandau armata romană,
duce şi vor predă toate
nezii ascultară și cărără
ce aveau,

să supere Roma. Consulii, cari cole răspund că îi iartă, dacă vor aarmele şi toate corăbiile. Cartagiîn tabăra romană armele şi corăbiile

Atuncii consulii, văzând vestita Cartagină fără nici un mij:

loc de apărare, ziseră trimişilor ei: «Acum să vă luaţi tot ce
mai aveţi în cetate şi să vă mutați cu toții, ca să vă
fa„ceţi alt oraş mai departe de țărmul mării».

Intorcându-se solii în cetate și spunând aceste lucruri, Ca?-

taginezii cad într'o furie nebună ; ucid pe soli, ucid pe aceia
cari dăduseră armele şi corăbiile în mâinile Romanilor, ucid
pe Italienii cari trăiau în oraș, şi încep: să se prepare de luptă
cu zorul şi neastâmpărul omului în desperare. N'aveau lemne,
să-şi facă corăbii: scot grinzile şi drugii de pe la case şi
de pela temple, şi-şi fac. N'aveau matrial să-și construiască
arme: femeile îşi tăiară părul: lor cel lung şi-l deteră cetăţeni- '
lor, să-şi împletească coarde de arcuri şi funii de corăbii. N'aveau fer și bronz, să-și făurească sulițe: își topesc sculele de

aur şi: de argint, şi își făuresc,
Un șirde
încep.

lupte

Romanii

suferiră,

înfrângeri. Atunci

Emilianul,
pe Anibal.
după doi

desperate,
în timp

li se trimise

i

lupte pe
de un

dela

viaţă

e
şi pe

an de zile,

Roma

mai

moarte,
multe

în ajutor “Scipion

nepotul bătrânului Scipion, care bătuse la Zama
Scipion Emilianul isbuti să înconjoare orașul și,
ani, să

pătrundă

în

el,

In

oraş însă se încinse o

luptă îngrozitoare între Romani şi Cartaginezi,

cari-şi apărau

cu desnădejduire stradă cu stradă și casă cu casă. De pela fe-
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restrele locuinţelor înalte -de cinci și şease caturi, aruncau 1ocuitorii, cari''cu ce: apucau asupra soldaților romani. Soldaţii,
nemai putând înaintă, se'urcară, cum putură, pe. acoperişul caselor, luptându-se cu locuitorii, cari se aflau de desubt, şi sfărâmând tot ce găsiau înaintea -lor. Șease zile şi 'şease nopți
ținii acel măcel furios. Apoi Scipion porunci să se deă foc caselor dărâmate și Cartagina “arse continuu 17 zile
; iar pe locul
“unde se înălțase odată trufaşa rivală a Romei, Scipion puse
să tragă cu plugul, ca să se piarză şi să se uite chiar urma
existenţei

ei.

Astfel se: stinse .Cartagina'la anul 146 a. Chr după 668
de ani dela întemeerea ei; iar: ținuturile ei se prefăcură: în
provincie romană.
-

Supunerea Macedoniei, Siriei şi Greciei.
- Republica romană creştea mereu și deveneă tot mai temută
de vrăjmaşi. Ea nu puteă si uite că regele Macedoniei şi Siziei se uniszră cu Anibal, când Roma eră în mare strâmtorare;
şi doriă să-şi răzbuaze. Da aceea, fiind acum liniștită - despre
partea Cartaginezilor, profită de certurile ce se aflau între
Greci şi a Mcedoneni, şi veni în ajutorul Grecilor. După două”
mari bătălii, Macedonia fu supusă şi. împărțită în mai multe
republici, cari ascultau toate de Roma, (la anul 168 a. Ch.).
Dar un an după ce se declară al doilea răsboiu' punic, Macedonia se resculă, unindu-se cu popoarele tracice. Roma trimise
imediat oaste în contra ei, o supus2 şi, de astă dată, o prefăci
în provincie Romanii (148 a. Chr.).

Regele Siriei, Antioch, îndemnat de Anibal (care, după În-.
frângerea patriei sale, fiind prigonit de Romani, fugise la cur-

tea lui) și înpins.de nenorozul lui, trezi Şi el cu armata în
Grecia ; dar şi el rămase învins de Romani, şi perdă mai multe
ţinuturi,
Intre condiţiile

de pace,

Romanii

îi puseră

şi

predarea lui

Anibal. Eroul cartaginez, decât să cază în. mâinile vrăjmașilor,

A
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nă mai bine singur otravă, zicând : «Haide, să scap pe Romani de frica mea !»
„Pentru că şi Grecia se unise cu Macedonia, armata romană.
trece şi în Grecia, dărâmă Corintul și în scurt timp preface
toată ţara în provincie romană, sub numele de Achaia, la ahul
146 a. Chr, adică tot în anul în care se arse şi Cartagina,

Astfel, în trei ani, răpuse
în istorie,
Starea

Romanilor

puterea

romană

după cuceriri.
greceşti.

trei ţări vestite

Influenţa. culturei

Intinderea statului Roman coprindeă acum (până la 133 în.
de Chr.).8 provincii, și anume: 1) Sicilia,2) Corsica şi Şar"dinia, 3) Spania de dincolo de Ebru («Hispania citerior»), 4)
Spania de dincoace de Ebru («Hispania ulterior»), 5) Iliria,
6) Macedonia cu Ahaia, 7) Africa, şi 8) Asia.
Aceste provincii erau cârmuite de câte un fost consul sau
-fost pretor, numit proconsul şi propretor, cari erau, fiecare
în provincia sa, tari şi mari. Ei inspectau provinciile, -ei judecau, ei îngrijeau să se plătească regulat dările provinciilor
către statul roman. Erau ajutați de o mulțime de slujbași, din

cari cel' mai însemnat eră cesforul, care
partea bănească,

se ocupă numai de

de finanţele provinciilor.

Multele răsboâie şi marea întindere. a republicei.au adus, .odată cu pacea, o perioadă de ferbera şi de turburări în statul

roman. Cum au contenit luptele din afară, cum a încetat sgomotul asurzitor al armelor, începură să se audă din nou plângerile de nemulţumire ale asupriţilor și să iasă iar la iveală

relel= sociale, politice

și economice.

“Unele din aceste rele erau vechi, altele erau noi. Cele . noi
erau

multe,

cele vechi

se

măriseră.

,

Este adevărat că plebeii din Roma căpătaseră drepturi politice egale cu patricienii. Dar acum.se ridicau popoarele aliate din Italia, tovarășii de luptă ai Romanilor, sofii, cum. se

|
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-nuimiau, și cereau şi ei să fie consideraţi ca cetăţeni romani,
să aibă şi ei drepturi ca tovarășii lor din Roma, că şi ei făiceau

parte

acum din

miezul

statului roman ; şi ei îşi vărsaseră

“sângele pentru creşterea republicei,
":

E adevărat,

asemenea,

că

vechile

deosebiri

sociale

dintre

plebei și patricieni, se desființaseră. Dar în locul deosebirilor
de naştere veniră cele de avere şi de poziţie socială sau de
rang în funcțiune; adică în locul aristrocraţiei de naştere se
ivi plutocrația (aristrocraţia de avere) și Viarocrația, (cea da
funcțiuni).
.
,
Familiile, din care ajunsese odată cineva consul, cansor, pretor,
chiar

tribun,

etc., credeau

că numai

lor li

aceste slujbe înalte în stat. Membrii
lăturaţi : anevoie

isbutiă câte unul

se cade

să

ocupe

din alte familii erau

să se ridic: ceva

în-

mai sus, şi

atunci! eră privit ca un «parvenit, eră poreclit «Homo 1OVusd,
-om nou.
Dar deosebirile, cari se înmulţiseră, crescuseră și începură a-cum a deveni tot mai periculoase pentru pacea, prosperitatea şi
“chiar viaţa statului, au fost cele de avere sau eco; nomice. Răz-

boaiele necontenite de până

acum îmbogăţiseră pe unii; adu-

seseră însă în cea mai neagră sărăcie pe poporul nu numai
din Roma și din Italia, în genere, dar și din cele-lalte provincii.
- Strâmtoraţi de nevoi, oamenii din popor alzrgaula aristrocrați să se împrumute. Csi cari aveau pământuri, şi le vindeau.
Moşiile nobilimii creșteau asttel mereu, pe când poporaţiunea
de jos ajungea în sapă de lemn. Mulţi din ei rămâneau p2
drumuri și fără nici un căpătâiu, adică proletari. Da lucru nu
găsiau, căci nobilii îşi lucrau pământurila cu robi, cari se în-mulţiseră
din causa războaielor şi nu costau mai nimic.
Ce eră să facă aceşti oameni? Două căi le rămâneau deschise.
Unii se făceau lioţi, mai ales pirați sau corsari (hoţi de mare).
Din toate provinciile se strânsese, par'că star fi învoit, o mul
țime de oamenii--fără rost.şi se organizase în cete mari și nu-meroast,

cari cutreerau

în lung

şi în lat Marea

jefuiau corăbiile negustorilor.

Alţii se îndesau în Roma.

Pieţele

gemeau de

Mediterană şi

oameni

fără
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căpătâiu. Altminteri, aceștia trăiau aici destul de bine. Se:găsiau
nobili, cari îi ţineau pe mâncare şi pe băutură, ba îi. - duceau:
și la „teatru. De ce oare?. Cei mai mulţi dintre: acei - săraci se. bucurau de drepturi politice, Aristrocraţii aveau nevoie de vo”

turile lor. De aceea, le dedeau

mese,

le. împărțiau. grâu,

îi

duceau la. circ; iar plebeii, la rândul lor, votau cum le.ordona:
cel care îi dăruiă cu pâine şi cu featru (panem et circenses).
Nu e. vorbă, chiar Statul îngrijeă să aibă .proletarii ce mânca.
şi să nu-i audă urlând

de foame, ca nişte fiare sălbatece. Altfel:

nici mar fi ştiut cum

s'o scoată la capăt cu ei.

unii aristrocraţi,

cu

mai

Ce e drept,

prevedere, propuseră pentru acest rău

sociâl alt leac decât acela de a hrăni Statul, ca pe nişte trântori, pe cetăţenii scăpătaţi, dându-le grâu din hambarele:
publice, Oamenii politici mai cu prevedere înţeleseră că: numai
când se va regulă ca şi acești nevoiasi să-și aibă casa“ lor: şi.
masa. lor, să-şi aibă o bucată de pământ prin care să trăiască.
din munca lor, numai atunci o să fie linişte și ordine în Stat.:
Dar propunerile acestea au reușit numai cu greu și-cu mari:
lupte,
,
“ Dintre

cei cu dare de mână, mai cu seamă aristrocraţii mulţi

începură a se îndulci la bani și căutau să-și mărească mereu:
comorile, Dacă se duceau ca pro-consuli: sau pro-pretori în
vre-o provincie, se gândeau mai mult cum să-și strângă avere
decât cum să administreze - provincia spre binele locuitorilor.
Provinciile ajunseseră, pentru fruntașii Romei cei lacomi, un:
câmp de jaf, un fel de vaci de muls. Cei cari întreceau pe
toţi în aceste jafuri, erau cavalerii, nişte nobili, cari se ocupau
mai mult cu afaceri băneşti, ca banchierii. Sub numele de pu.
blicani,

ei luau

în arendă," sau antrepriză,

veniturile

statului

roman “din provincii. Pentru o sumă oare-care de bani,-pe care:
o plăteau statului roman, ei câștigau dreptul să pună pe lo-:
cuitori fel de fel de taxe şi, de vămi.,
: Astfel, de unde mai: înainte: Romanii se întreceau. să - ocupefucţiuni în stat numai pentru onoare şi spre a-și arătă meritele:

şi valoarea lor personală, astăzi ei se gândesc a slujbă numai”
ca la un mijloc de îmbogăţire. Se sileau să ajungă consuli ori:
N
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pretori,: nu atât spre a face servicii statului în această funcţiune,
ci mai mult spre a puteă fi trimişica pro-pretori, sau pro-con:

- suli în vre-o:

provincie,

ca

astfel să-și adune

acolo

avere.

Pecât eră de multă lume sărăcă la Roma şi în toată Republica romană, pe atât ajunsese de bogaţi unii din fruntașii
Statului. Aceştia, ne mai ştiind ce să facă cu banii, se întreceau în lux, în petreceri și în cheltueli vanitoase. Banchetele
la unii nu se mai isprăveau ; hainele scumpe : și mâncările alese
se căutau pe întrecute de bogătași, încât Senatul se văzii nevoit
să facă legi pentru a opri luxul, a împuţină banchetele, și a

stânjeni risipa. Romanii însă nu mei ereau cei de mai înainte, -

simpli, moderați, cumpătaţi, virtuoşi. Văzuseră modul de traiu
şi moravuriie altor popoare, unele. culte dar decăzute, altele
_ inculte şi barbare,—și se molipsiseră.
|
-

Nenorocullor a. fost mai ales că au cunoscut pe

Greci tocmai

în timpul când aceştia se aflau într'o stare de stricăciune și de
corupție mai rea decât ori-când. Spiritul grecesca pătruns ca un
duh rău în sufletul Romanilor, i-a amețit și i-a făcut să-și

piardă capul,

In zadar se vor face legi, ca să împiedice pe Romani dela
calea greșită, pe care apucau. In zadar vorfi poveţele şi pildele:
unor bărbaţi, cum era Ca/on şi unor femei, cum eră Cornelia. Nimic nu-i va puteă reţine pe povârnișul căderii lor morale, care
va duce

statul

roman,

de

aici încolo,

încetul

cu

încetul,

către

- prefacere, descompunere, decădere şi ruină.
|
Fără îndoială statul roman va mai creşie şi de: aci înainte
în afară, atât sub forma de guvern republicană, cât și, mai

târziu, sub forma de imperiu. Mărirea lui va dură de aci în-.

ainte

încetul

încă mai multe secole;
cu încetul

acest

uriaş

însă

mândru

vermele,
şi falnic,

cara

va roade

îl vedem

încă

de pe acum pătrunzând în inima lui.
Chiar întinderea în spațiu va da statului roman necontenit
de lucru şi de gândit. El va aveă să lupte mereu, când cu

vre-un vrăjmaş care năvăleşte peste hotarele lui depărtate ; când
cu vre-o provincie sau cu vre-o' țară supusă, care se revoltă.

Și cu cât își va lărgi mai mult hotarele, spra a cuprinde mai

|

|
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multă

lume

în ele, cu

atât aceste

.
necazuri

şi supărări

vor

creşte necontonit,
,

+

Cato Censorius. Grachii şi legile agrare.
LR

- In pragul acestei epoce de frământări sociale şi de descompunere morală, privim cu admiraţie chipul -venerabil al
bătrânului Cafon.
Caton, văzând stricăciunea moravurilor din

timpul său, doriă

să îndemne nu numai cu vorba, dar și cu fapta, prin exemplul viu al vieţei sale, pe concetățeni la o viaţă mai modestă
şi:
mai sănătoasă. El, şi în mâncare şi în îmbrăcăminte, eră cât
se poate de simplu şi de cumpătat; nu beă decât apă; critică
cu asprime pe toţi cari făceau lux; îşi petreceă viaţa în fa-

milie, crescându-și singur copilul,

observându-i cele mai mici |

mișcări, ascultându-i cele mai neînsemnate

copilul se făcit mare, tot Caton
„îl învăță literatura, el istoria,

întrebări; iar când.

el legile ţării, el călăria, el arta

războiului, el îl învăţă înnotatul,
ei îl învăță să rabde frigul şi
gerul. Iubiă viaţa de ţară, se o-

cupă cu lucrarea pământului și
a scris și cărți

de agricultură.

Când a fost censor,. nici un om

viţios

ori

compromis

nu

puteă să pătrunză în Senat, din

cauza lui. De
mas numele

aceea i-a şi răde Cafor «censo-

rul». A fost foarte mâhnit când'.
==
a căzut legea, prin care el pro- Fig. 85. Cornelia, mama Grachilor,
puneă ca femzile romine să nu aibă. voie a purtă haine 'luxoase,
Dintre matroanele
nitate cusCaton, este
numit şi Africanul,
Rămânând văduvă,

romane, aceea care se potriveă în virtute şi demCornelia, fiica lui Scipion distrugătorul Cartaginei,
Dânsa avii doi fii: pa Tiberiu Grakh şi Caiu Grah,:
toată grija vieţei ei a fost cum să-și crească mai

1. Găvănescul, — Evul Antic,

12

.

|
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bin& copiii, cum 'să pună în inimă lor.tăria sufletului; dulceaţa
'caracte=:
rului, sentimentul dreptăţii şi al umanităţei, şi cum să
luceferi morali ai societăţii.
.

In realizarea acestui ide
îșial
puneă dânsa

cerută în 'căsătărie de regele

facă din ei nişte, ”

mândria,şi gloria.

Fiind

Egiptului, ea respinse:fala- de'a deveni

regină pentru fala de a formă niște oameni iluşiri din
fii săi,

- Odată veni la Cornelia o' matronă gătită ca în zile de “sărbătoareşi

începi, între alele, să-și laude și să-și arate sculele sale preţioase, -bră-.
țările şi-tot. felul de juvaeruri. Cornelia luă atunci ce mânâpe
cei doi

fii ai săi, pe Tiberiu şi pe Caiu, şi îi prezentă mosafirei
sale, zicând:
«lată şi sculele mele!» '
*
"
Matroana cea gătită se rușină şi înţelese că adevărata podoabă
a unei:

femei sunt copiii bine crescuţi de dânsa. După cum vom
Cornelia

aveă

dreptate

să fie' mândră

vedeă îndată,

da fii săi.

- Fraţii Grachi.—-Tiberiu, cel mai mare dintre fraţii Orachi,
:

alegându-se „tribun (la anul

133 a. Ch.), repetă

propunerea:

agrară a lui Sfolon. Susţinii să nu aibă voie nimeni să-şi vânză”
moșia, și ceri să se împartă celor săraci averea rămasă
ca.
moștenire statului roman dela -regele Pergamului, spre
a-şi
puteă procură și ei uneltele necesare la - lucrarea pământului,:

Aristocraţilor .nu le veneă la socoteală nici acum o astfel de:

propunere. Ei traseră în partea lor pe unul: din tribuni
și-l:
făcură să sirige vefo/ când eră să se înceapă discutarea
legilor
lui Tiberiu Grach. Atuncia Tiberiu Grach, văzând că însuşi
un tribun împiedică o reformă cerută de interesele poporului, se
înfuriă
şi căză şi el în altă greșeală, anume: stărui de popor să
aleagă -

numai

se călcă

decât

alt tribun

însă legea,

în

locu
- celui
l -netrebnic.

foarte

însemnată,

prin

Prin

aceasta

care orice tribun:

eră inviolabil, cât timp se află în funcțiune. Legile lui Tibe-.:

riu Grach de bine de rău se votară; dar n'au avut
când să:
se pună în aplicaţie, căci aristrocraţii puscs
eră gând rău lui
Tiberiu Grach, şi când acesta voi să se aleag
ă tribun şi pe:
anul viitor, ca să-și poată termină reforma, îl uciser
ă, și atunci.

ne mai fiind cine

să se

ocupe deocamdată

de legile agrare

,.
ele se uitară, până ce se ridică .Caiu
Grach.
N
Cum se alese Caiu Grach tribun, la zece ani
după moartea
fratelui său; stărui numai decât să
se pună!în aplicare legea
agra
ră votată” atunci.

Măi

ceri să se împartă teritoriul Car-"

—

—

Aj
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PRR
taginei la 6.000 de cetăţi
eni, şi să se deă dreptul de cetățeni
romani tuturor soților din Italia, Această propu
nere din urmă
nu se. primi de nimeni; ea supără chiar pe.p
oporul
din Roma.
„Celelalte se admiseră, deocamdată. Dar nobil
imea, ca să com„promită pe Caiu Grach, luă altă cale decât
aceea pe. care o
„urmase față cu Tiberiu. Puse pe un tribun
să facă propuneri
şi mai populare decât ale lui Caiu, anume
să ceară pământ
:pentru 36.000 oameni, și încă nu în locurile.
sterpe -ale fostei
“„Cartagine, ci chiar în Italia. Negreşit, . aceste
pretenţii; fiind .
„prea mari, nu puteau fi primite; dar poporul amăgi
t, când
văzii că altul

le dăruiă

mai

multe

bunuri, se înstreină de Caiu

şi nu-l mai: alese tribun. Caiu înţelese intriga, şi. voi
să lupte
mai departe, Dar aristrocraţii îi puseseră şi lui gând rău.
Caiu
Grach, ca să nu cadă în mâinile vrăjmașilor, cari uciser
ă pe
mai mulţi din partizanii lui, ordonă singur unui sclav
să-l o„moare,
Sa
|
a
„. Perind şi Caiu Grach, legile agrare căzură din nou. Ba
<hiar se opri d'aci -încolo. de a se împărți pământ la popor
.
Astfel că mizeria crescă şi mai mult, şi vremuri grele se apropiau pentru Roma.
“
Cornelia care trăi după moartea fiilor săi, mândră

„gloria lor, mâhnită

de sfârșitul lor cel

de curajul şi de

trist, se” retrăsesela o moşie a

a sa din Campania, unde veniau s'o vază, sto admire şi s'o consoale
nu numai Romanii, dar şi străinii, cari auziseră de Scipion, tatăl
ei, şi
de Grachii, copii ei. De câte ori. lăudă-cinevă pe ilustrul cuceritor
al
Cartaginei,

Cornelia

nu uită să pomenească

“fost demni de memoria
înalt: pentru

binele: poporului».

Poporul a înţeles mai
troane. romane,

și de

fii săi zicând:

«Au

tatălui meu. Sau jerfit pentru tot ce este mai
tâfziu

!

cât de mult Pau iubit fi demnei ma-

Cornelia ; şi când o vedea pe dânsa, mama

.

lor, trecând

pe stradă, sededeă în lături cu respect, șoptindu'şi: »Mama Grăchilor !»

“lar după

moartea

ci, îi ridică o Scatuă,

pe

care se 'săpă iuscripțiunea

dorită de dânsa, ca cea mai mare onoare : «Cornelia,
niama Grachilor»

MARIU.
“Teutonii.

Războiul cu Soții, cu Jugurta, cu Cimbri şi
— Acum începe o epocă foarte tulbure pentru sta-

tul roman. In câţiva ani nurmai, el are de luptat /a hotare, în
„Africa,

în Nordul

Italiei şi

în

Orient,

ca să

astâmpere . pe
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supuşi sau ca să gonească pe năvălitori; are de luptat în
„Marea Mediterană cu piraţii, cari deveniseră nesuferiți; și ce
e mai greu și mai trist, are de luptat chiar în Italia cu Sofij,
apoi cu Sclavii, cari se revoltaseră; ba încă, spre culmea ricnorocirii, chiar în Roma încep lupte sângeroase între cele dovă
partide, şi anume ; partidul poporului sau democratie şi al nobilimii sau aristrocratic.
La aceste diferite lupte iau parte deocamdată doi bărbaţi:
. Mariu, un fiu de ţăran, voinic, muncitor și curagios, în fruntea

democraţiţilor; Sulla, un nobil mândru şi ambițios, în capul
aristrocraţilor.
Aceşti doi. bărbaţi au fost mai toată. viaţa lor! rivali; se întreceau care să câștige mai multe victorii, ca să se recomande
Şi să poată veni la putere.
Mariu purtă războiu cu: /ugurta regele Numidiei, şi-l. învinse ;
cu Cimbrii şi Teutonii cari năvăliseră în talia pela nord, și-i
învinse şi pe ei. Atunci fă trimis şi în contra Sofilor, cari,
văzând că nu li se ascultă cererile, se hotărâseră să-şi facă un
stat deosebit al lor, cu altă capitală, cu alţi consuli, și să nu

mai ştie de Roma.

Mariu porni în contra. lor;

dar fiiind-că,

în fundul inimei, el simţiă că Soţii erau nedreptăţiţi de statul
roman şi recunoșteă că cererile lor erau întemeiate, nu puteă

|

să se bată din toată inima cu ei.
'Lui Mariu se datoreşte
mane. Până acum ostașii
cari, dupăce se isprăveă
la .trebile şi îndeletnicirile
luă soldaţi dintre oamenii
existență şi cari: pentru o
daţi

de meserie,

o reformă însemnată a armafei roerau recrutaţi numai dintre cetăţeni,
răsboiul,şe întorceau acasă, fiecare
lui. Mariu introduse obiceiul de a
cari nu aveau nici un alt mijloc de
plată, pentru o so/dă, se făceau sol-

rămânând

ostaşi

toată

viața,

în

permanență

sub steag și gata de luptă.

SULLA.

Luptele cu Șoţii, războiul cu Mitridate, Dictatura și prescripțiunile lui Sulla,
Vzânduse că Mariu nu are izbândă definitivă în contra Soţilor,
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fu trimis Sul/a, aristrocratul, care ne având de ce să ţină cu Soții

sau Italicii, îi bătăi numai decât. Dar Italicii tot câștigară cu
astă . ocazie; căci se acordă prin o lege dreptul de cetăţenie

acelora

dintre

ei; cari

fiind răsculați, se vor "supune
luni. -

nu se

de bună

revoltaseră

sau

cari,

voie în timp de două

Pentrucă Sulla îînvinsese pe Soţi, tot lui i se dete şi i comanda.
oștirii trimise în Orient în contra lui Mifridate regele Pontului, care făceă pe acolo neajunsuri' Romanilor.
Anunie Mitridate, după-ce coprinsese Asia Mică și își făcuse un
stat mare şi puternic, își trimisese armata chiar în Europa şi
ocupase Grecia, care se lăsase a fi ocupată, ca să scape de
stăpânirea Romanilor,

tele lui Mitridate,
mandată

chiar

Sulla

cuceri din nou

şi trecând în

de Mitridate,

Atena,

bătă

arma-

Asia, se ciocni cu oştirea co-

îl birui

şi îi luă

toate

ţările

ce

supusese ; apoi făcă pace cu el.
Faptul că se încredințase lui Sulla comanda oștirii în contra
lui Mitridate supărase pe Mariu ; şi, cum plecă Sulla din Roma,
Mariu stărui de popor, din care făceau parte acum mulți Italici,
să ia comanda din mâinile lui Sulla şi să i-o deă lui. Când
auzi Sulla

de

una ca asta,

se întoarse furios îndărăt cu armata,

hotărât să stingă pe Mariu şi pe tovarășii lui. Mariu, neavând
armată, fugi din Roma și umblă multă vreme pribegind prin
Africa, urmărit de oamenii lui Sulla, cari voiau să-l omoare.
“După ce Sulla se întoarse iar la războiu în contra lui Mitridate,
Mariu făcu ce făcă şi veni în Italia, strânse o “mulțime de
oameni, unii robi, alţii liberaţi, mulţi fără nici un căpătâiu,
intră cu dânşii îa Roma, luă puterea și ucise o mulţime de

nobili, ''scriindu-i pe 'o listă (/istă de

proscripțiune)

pe

toţi

cei osândiţi a fi omorâţi. Legile democratice iar intrară în vigoare. Dar, curând după aceia, moare Mariu grabnic (86).

Partizanii lui ţineau încă puterea, pe când Sulla tot se mai
bătii trei ani în Orient. Indată ce isprăvi însă acolo şi făci
pace cu Mitridate, luându-i tot ce cucerise acesta în Asia, Sulla
se întoarse în Italia. Toţi nobilii îi eșiră înainte. Cele două

partide veniră atunci la luptă ca nişte

vrăjmaşi.

Roman pe
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Roman, frate pe frate se ucidea, Astfel se iscă întâiul riisboiu
civil (anul 82 a. Ch.) Sulla învinge, intră în Roma, se face
dictator. In timp de trei ani, el taie şi spânzură. Viaţa tuturor
e în mâna lui. Cine nu-i plăceă, eră însemnat pe o listă,
numită /ista de proscripțiune, și prin asta eră ca şi condamnat la
moarte. Schimbă după gustul său legile. țării, ştergând tot ce
eră în folosul democraţilor. Dete aite legi, numai în folosul
aristocțaţiei.”- Desfiinţă, fuicţiunea censorilor;: tribunilor le
luă
şi- dreptul de-a propune: legi în senat şi inviolabilitatea.
Satisfăcut

de

câte

putere şi peste un an

Pompeiu.

săvârşise,

se retrase

de

bună-voe

muri.

Conjuraţia

dela

lui Catiliaa. Ciceron.

In urma așezămintelor lui Sulla, lucrurile mergeau din rău în
|
mai. rău, Mulțimea eră tot
mai asuprită. O adâncă ne-

mulţumire clocoteă în ascuns.
Ca apărători ai poporului se
arătară oameni

mari,

precum

Pompeiu şi mai ales Cesar.
„Dar boala statului roman
nefiind căutată

se agravase,

şi acum eră mai ane-

la timp,

_voe de vindecat. Pe lângă astatul

ceasta,

roman mai a-

veă pe cap şi alte nevoi, cari

nu-i dau

timp

să se ocupe

numai de afacerile dinăuntru.

In Spania se iscase o revoltă ; în Italia, Sclavii, unin_du-se

Fig. 86. Pompeiu.
|

în

număr

de

„peste

-'70.000, se revoltaseră şi pustiau Italia sub conducerea lui

..„.. SPartacus;

pe marea “Medi-

„isterană, 'Piraţi ajunseseră din
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ce în ce mai îndrăzneți, jefuiau orașele de pe lângă apă, răpeau
oameni şi îi vindeau ca sclavi; odată 'eră să facă chiar Romei
un mare rău ; în Orient Mitridatei iar nu se astâmpără, ba acum

N

a

se unise și cu regele Armeniei.
- Cu înlăturarea acestor turburări se însărcină Pompeiu ; acesta
izbuti de minune: şi Spania o potoli, și pe Sclavi îi aduse
.la supunere, şi pe Pirafi îi stârpi cu desăvârșire, şi pe Mitridate îl bătii de-l stinse.

- Când se întoarse la Roma, fii primit în mare triumf. EL aduceă prizonieri, înaintea carului său, șapte copii ai lui Mitridate ; pe regele Armeniei cu soţia și cu fiica lui; pe regele:
Iudeii, cu un fiu și două fete, şi o mulțime de altă lume, precum
şi care întregi de lucruri scumpe. El întinsese stăpânirea republicei romane în Asia până la râul Eufrat (61).
Dar ce folos de aceste izbânzi, că în Roma neliniștea 'cres- cuse, cu toate că Pompeiu mai ștersese din legile lui Sulla;
şi acum eră o ferbere nemai pomenită. Mai înainte de a se
întoarce Pompeii din Asia, se dă pe faţă în Roma-o conspirație îngrozitoare în contra statului. In capul ei se află Cafilina, un aristocrat desfrânat, care își risipise toată averea în
petreceri rușinoase şi: acum eră: încărcat: de datorii. Catilina

se unii

cu mai mulţi oameni de nimic, tot de seama

lui, cu nobilii scăpătaţi şi stricaţi, şi făcăi planul în taină să Tăstoarne starea actuală
de lucruri, să pună mâna pe putere şi
să domnească cum or vreă ei. De aceea îşi puse mai întâiu

candidatura la consulat. Dar lumea, care îl cunoşteă ce fel de
om €, nu-l alese pe el, ci alese pe Ciceron, un om învăţat,
care 'studiase multă

vreme

în Grecia, eră plin de talent, vorbia

admirabil și scria foarte frumos.
Catilina, căzând în alegeri, turbă de mânie şi țesu cu .to-"
varășii lui un complot infernal : să omoare pe Ciceron, să omoare .
pe senatori, să omoare pe creditorii cari le tot cereau paralele îndărăt,, să deă foc Romei și, în învălmășala și zăpăceala -generală,. să se facă stăpân. pe putere. şi: pe averile
oamenilor şi să domnească prin teroare, ca Sulla. Iși strânse o
ceată numeroasă de nemernici de prin armată și din tot ce se -
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găsise mai viţios în popor,

nişte anarhiști sau

oameni

fără

lege,în toată puterea cuvântului, și se pregătiă să răstoar
ne”
lumea

cursuri

„

din temelii. Dar Ciceron descoperi totul ; ținti patru discelebre

în

contra

lui Catilina,

două

în Senat

şi două

în piaţa publică sau în for, înaintea poporului ;:.dete
pe faţă”
tot complotul şi înfieră pe Catilina.cpea un dușma
n al patriei,
ca pe un criminal din cei mai periculoşi.
o
“Catilina, văzându-se demascat, fugi din Roma
în Etruria,

îşi adună armata

lui. de mizerabili, care:se urcă la 8.000 oa-

"meni,şi se luptă cu încăpățânare „desperată.

Dar

fu

Tovarăşii lui, rămași în Roma, fură prinşi și omorâţi.

învins..

- Lui Ciceron i se dete atunci numele de pări
nte al patriei.
(«pater patriae»), pentru că-şi scăpase statul
din așă primejdie. .
(a. 63).
i
Iulius

Atâtea sbuciumări,

ba

din

Caesar.

partea

-

Soţilor, ba

din a pi-

raţilor,
ba din a robilor, ba din a conspiratorilor, însemn
ă
că statul e viermuit adânc şi sufere de o alcătuire
greşită.
Apoi sguduirile venite din afară, ba din Africa, ba din
Spania,
ba din nordul Italiei, ba din Asia, însemna că statul
roman
aveă nevoie. de o mână de fier, de un bărbat capabil
şi energic,
care să liniştească lucrurile în năuntru și să apere
hotarele în

afară,

a

E

|

Asta nu se puteă. face, însă, dacă se tot schimbau aşă
des
oamenii. din capul statului. Trebuiă să se găsească unul,
destul

de

energic, muncitor şi destoinic,

care să se impue

cu înce-.

tul tuturor,să stmult
eă
tiuip
: la” putere, să se gândească la toate,

„să

potolească lupta partidelor, să reformezeşi să îndrepteze

toate.

Altfel, cum se

întinsese conrupția, cum

se

„ ambițioşii. şi făcătorii de rele,. statul, tot şovăind,
- Perdut echilibrul și s'ar fi răsturnat,
Omul, care eră destinat să facă
ţării sale, fi /u/ius Caesar.

„Deşi dintro veche” familie

acest

aristrocrată,

îmulțiseră.

şi-ar fi
a

serviciu

din

timpului şi
|
a

familia Iulia,
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Cesar, ca nepot prin alianţă al lui. Mariu, simpatiză, încă de
tânăr, cu partidul poporului.. Sulla îl pusese pe lista de proscripţie; dar îl iertâ, fiind rugat. de mai mulţi prieteni. Iertându-l,ar fi.zis: «In acest tânăr se ascund mai mulţi Marii !»
Cesar devenise popular prin dărniciile nemăsurate ce făceă
poporului. Eră foarte risipitor. Fiind nevoit să "părăsească
Roma, el se duse în Grecia, undeîîşi perfecţionă studiile; şi,
când se întoarse în Roma se distinse: printre toţi ca orator şi
scriitor, Eră foarte muncitor.şi doritor să ajungă mare.
Se povesteşte de el că odată, văzând

statua

lui Alexandru

ar fi început

Macedon,

să plângă amarnic. In=

„ trebat de ce ? «Cum

să nu plâng, ar

fi răspuns el, când Alexandru la vârsta mea cucerise lumea şi eu încă n'am

“4

7. făcut nimic

memorabil !»

Altă

dată,

trecând. pe lângă un orăşel, unde cetăţenii. se. certau care să fie mai mare
- ar fi zis: «Mai bina2 aș vreă să fiu
cel dintâi în. acest sat, decât al doilea în Roma». :
„Pe. timpul conjuraţiunii lui: -Catilina, el ajunse
Fig. 87. Juliu Cesar.

pretor.

La

întoarce-.

rea lui Pompeiu în Roma, (61), el se-

află ca propretor în Spania.
Intâiul triumvirat.— Curând după aceea, venind din Spa-.
mia, Cesar găsi pe Pompeiu foarte nemulțumit şi desgustat,.
Senatul îi făceă tot felul de neajunsuri: nu .voiă să-i. recu-.
noască

orânduelele: lui. din

veteranilor lui, cum

Orient,

nu

voiă

să acorde

pământ.

ceruse el, şi mai întorsese și lucrurile așă,

că Pompeiu 'nu isbutise să se mai aleagă consul. Cezar se pusz:
în relaţiune cu Pompeiu şi cu încă un nemulțumit după vremea
aceea Crassus, un mare bogătaș, care aveă ambiţie să joace şi.el.
un rol politic, dar nu-l băgă nimeni în seamă. Crassus le puteă

fi de mare ajutor, căci aveă .bani, pe câad Cesar eră îngropat.
în datorii.

.

|

A

.
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" Aceşti trei bărbaţi, Cesar,
să lucreze uniţi, să se ajute
muiască statul Roman, cum
„cură, Cesar se alese consul,
„Odată - consul,

el

servi

Pompeiu
unul.pe
or vreă
ajutat de

li rândul

şi Crassus, se înțeleseră
altul și să ajungă să cârei. In adevăr, aşăşi făPompeiu şi de Crassus.

său pe amândoi

tovarășii:

stărui să se aprobe aşezămintele lui. Pompeiuîn Asia şi să se
deă. veteranilor lui locuri în Campania. Apoi împărțiră între
ei provinciile pe timp de cinci ani, în chipul următor: Pom=
peiu luă Spania, Crassus luă Asia, iar Cesar Galia. |
Ă
Tovărăşia acestor trei oameni se numi 7riumvirat (anul 60
„a. Chr)..

Cucerirea

Galiei.—Cesar primise Galia, pentrucă această

ţară nu eră supusă Romanilor, şi tocmai doriă și el să capete
renume de cuceritor, prefăcând Galia în provincie Romană;
şi, cum ştiă .el să se facă iubit de cei mici, speră că, devenind căpetenia unei armate devotate, o s'ajungă cu ajutorul
ei a fi tare şi. mare în statul roman. |
Cesar, în adevăr, supuse. Galia transalpină, dintre Alpi, Pirinei, Rin şi Oceanul Atlantic, bătii popoarele germane, cari
riăvăleau în acele locuri, „trecă chiar Rinul, ba ajunse până şi
în Britania. In tot timpul, el trimeteă Senatului Roman dări

«e seamă despre activitatea sa, pe cari apoi le-a adunat la un

loc, într?o carte intitulată «Comentarii».
- Opt ani a durat lupta pentru .cucerirea „Galiei, căci popu* laţiile cari ocupau această ţară, Galii sau Celţii, de origină
indo-germană, erau deprinse cu războiul și. bine pregătite de
luptă.

Dacă

triburile, din

cari se:compuneau,

ar

fi fost unite,

cucerirea Galiei ar. fi fost şi mai anevnioasă. Cesar bătă în
„parte, rând pe rând, pe Helveţi, apoi pe . Germani, apoi pe
Gali. Aceştia nu se lăsară a fi stăpâniţi aşă ușor, Cu toţii se
resculară, şi, sub conducerea lui "Vercingetorix, puseră multă
*
vreme pe Cezar în situaţie grea. Dar istețul şicuragiosul cuceritor
.

ştiu să iasă din. toate încurcăturile și aduse definitiv pe Gali
la “ascultare şi supunere, . .
-- Galii. aveau

|

N

şi Oarecare civilizaţie;

posedate numai de Druizi, adică

științele

lor însă erau

de preoți, cari se îndeletni-
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s

ceau cu regulele cultului religios și cu practicele,
cu formule de:

“vrăjitore şi.de farmece.

Războiul

Civil.

PORORI

Farsale. Dictatura lui Cssar.—-Pompeiu, auzind de izbân-:

zile lui Cesar şi de renumele ce-și câștigase, şi
cunoscându-l.
„cât eră de ambițios, începii a se îngrijoră ; părăsi
Ispania, veni
în Roma, se dete de partea. aristocrației, se puse.
în .legături:
cu Senatul și-îndemnă! pe toată: lumea să ieă comand
a:lui Cesar
şi să-l cheme îndărăt. In timpul acesta, Crassus
murise prin Asia, în lupta cu Piraţii. Triumviratul astfel se desfă
ciicu totul,: Unii, invidioşi de gloria lui Cesar; alţii, temându-se
de pu-

terea lui, şi presimţind că omul acesta voește să devină stăpân:

peste toţi, hotărâră Senatul să poruncească lui Cesar, că
trebue:
să părăsească îndată și Galia şi armata, şi să se întoar
că numai-decât singur în Roma, vestindu-l că, dacă nu se va
Supune,
și mai ales, dacă va căută să nu vină Singur, ci în capul
armatei, va fi socotit ca inamic al patriei. In acelaş timp se dete
lui Pompeiu însărcinarea să fie gata de a porni în contra lui

Cesar, la timp de nevoie. Cesac.plecă din Galia, însă nu sin-.

gur. Până la râulețul Rubicon aveă voe să vină. în capul ârmatei, căci numai 'de aci încolo -începeă
dela Rubicon

spre Nord

dacă ar. fi trecut. Rubiconul

eră Galia

Italia propriu zisă;

Cisalpină;

prin

urmare,

în capul armatei, ar. fi călcat Cesar. .

ordini
. Senatule
lui şi ar fi fost declarat de inamic al patriei.
Ajungând aci, Cesar -stete- mult timp la îndoială: ce să facă? .
In fine, se hotărăște, zicând: «Fie ce o fi!» (alea jacta est,
sorțul s'4 aruncat), trece Rubiconul şi se înpreptează spre Roma:
(a. 49). Toţi se speriară. Pompeiu, cu nobilii, fuge din Italia.

în Grecia.

|

„Cesar intră în Roma.. Toată lumea i se supune. Apoi lasă

în Roma pe Lepid, un partizan al său; încredințează comanda trupelor din Italia în mâinile lui Marcu Antoniu, alt partizan

al său; şi, după ce, îri câteva
Spania,

unde se aflau

luni, potoleşte o revoltă din

partizani de ai lui Pompeiu,

porneşte '
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repede chiar în contra lui Pompeiu în Grecia.
doi. mari comandanţi

Oştirile .celor

se întâlnesc la Farsafe,.îa Tesalia (a. 48.) .

Aci. se dete o bătălie îngrozitoare, în care Cesar

învinge. A-

cesta îi al doilea resbet civil.
Pompeiu abiă scăpă de moarte şi fugi în Egipt, unde fiu
prins şi omorât, fără ştirea și voia lui Cesar. Cesar, sosind
în Alexandria, pedepseşte pe ucigaş. In scurtă vreme cucereşte *
Egiptul şi lasă ca regină pe Cleopatra; apoi pleacă în contra
regelui Pontului, îl învinge şi pe acesta şi mai repede încă.
După ce restabilește stăpânirea romană în tot Orientul, merge
direct prin Italia în Africa, unde se adunaseră Pompeianii cu
o mare armată ; îi bate; şi în sfârşit se întoarce la Roma.
Romanii, fermecaţi de succesele lui îl proclamaseră dictator .
pe 10 ani, censor şi fruntaş în Senat, încă+mai înainte de a
se întoarce el în Italia. Acum i se prepară şi i se făciro pri“mire triumfală din cele mai strălucite, care ţină patru zile de

a rândul. Abiă cu această ocazie putii Cesar să arate Romei.
trofeele şi robii,

pe cari

îi adusese

din

Galia, Germania,

Bri-

tania, Egipt şi Numidia. Se dete un mare ospăț în onoarea
lui; i se ridică în Capitoliu, în faţa Zeului Joe, o statue cu
inscripțiunea : «Semi-zeului», , Soldaţilor lui se dărui bani şi
veteranilor se împărțiră pământuri,
Asifel, toate onorurile - curgeau pe Cesar şi capul lui eră
înconjurat de aureola strălucitoare a unui rege, bă chiar aproape
-a unui Zeu. Lumea se uită la el-ca la un om extraordinar Şi
providenţial.
.
“Luptele cu Republicanii.— Se vede
„moară, -şi statului

tă venise

republicei

timpul să

roman „să-și. încredinţeze iar soarta în mâinile

unui

“singur om,
„Acest viitor îl presimţiau de mai nainte unii cetăţeni şi voiau să-l
“împedice. De aceea, pe lângă celelalte partide, se mai născă una: partidul republicanilor. Aceştia se uniseră toţi cu Pompeiu, duşmanul lui.

"Cesar, şi cu partizanii aceluia. Astfel luptele lui Cesar cu pompeianii
se mai chiamă şi luptele cu republicanii.
» Cea -din

urmă

înfrângere

-spus, în Africa. Acum
«de. mare,

a republicanilor

se întâmplase,

cum

am

un număr însemnat dintre ei, cu o armată destu

condusă chiar de fii lui Pompeiu, se adunase în Spania. Cu-
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rând
dar
mult
- bine
chiar

după triumful său, Cesar alergă acolo şi-i băti, în cele din urmă ș
viaţa lui fii de astă dată în mare pericol. Republicanii trăgeau mai
în Cesar, pe care voiau să-l omoare cu orice chip. O sută şi mai
de săgeți atinseră coiful lui. Intr'un moment, oştirea lui începuse
a se plecă. Atunci, cu capul gol, cu sabia în mână, Cesar se a-

runcă singur în fruntea soldaţilor, îmbărbătează armata şi, în sfârşit,
“învinge,
Când se întoarse în Roma, i se făcă iar primire triumfală (14).

Puterea lui Cesar. Uciderea lui.—
trăit, Cesar

a fost atot puternic;

doar

De aci încolo, cât a
că

nu-i ziceau

rege;

dar alifel,în persoana lui se întruniau mai toate slujbele, lucru
ce nu se mai pomenise în timpul republicei. Eră dictator pe
viaţă, consul pe zece ani, tribun, censor, mare:pontefice și inzperator, adică -mare comandat al tuturor armatelor republicei..
Cu toate că aveă atâta putere, Cesar nu persecută pe vrăjmașşii
săi, ca Mariu şi Sulla; nu proscrise pe nimeni. Iertă pe toţi,
şi se ocupă de îmbunătățirile de cari aveă nevoie Statul şi
poporul, atât în Italia cât și în provincii. Mulțimea îngrijitoare a prolefarilor,

causa

atâtor

turburări,

fu acum satisfâ-

cută. Unii luară pământuri în Italia, alţii fură trimişi în colonii.
prin provincii, alții căpătară de lucru în Roma la monumentele
mari, cari începură a se zidi, precum templul lui Marte, bi-

blioteca, forul etc.
Pentru
să

binele provinciilor,

fie numiţi

de

a

a

Cesar hotăreşte' ca guvernatorii |

imperator,. adică

de

el, ca să poată fi suprâ-

veghiați mai de aproape; iar strângerea impositelor să nu se
mai închirieze la publicani, ci să se încredinţeze la oameni nutmiţi tot.de.imperator. Măreşte armata, ca să poată apără pro-

vinciile.:

a”

In calitatea de mare pontefice stabileşte, după 'sfatul învăaților, un calendar, care poartă până azi numele lui, calendarul

Julian. Adună împrejurul său pe toți oamenii de

merit, încu-

rajă pe cei-ce se-distinpeau: în' toate: ramurele. - ă
Strălucita lui cârmuire nu țină însă mult timp. Cesar ar fi
vrut să aducă la supunere popoarele cari tot năvăliau în Tracia,
anume pe Geţi şi Daci, dar mai ales pe Parţii din Asia, cari
treceau mereu' Eufratul și supărau“provinciile române. Câţi-va
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amici

ai lui, şi mai

ales

Antoniu,

erau

de părere că numai un

„rege ar puteă pune la locul lor pe aceste
popoare ne-astâmpărate, şi propuneau să se de lui Cesar
titlul de rege, când
o..plecă în Asia. Se şi hotărâse ziua, când
trebuiă să se facă
„ceremonia numirii lui de rege, Republicanii,
între alţii şi Brutus, *
pe care

Cesar

îl iubiă

ca pe fiul său, se înțeleseră

ca tocmai în acea zi să-l omoare.

Aşă și

făcură.

în ascuns

Complotul

reuși, Marele Cesar, străpuns de pumnalele consp
iratorilor,
cade în Senatla picioarele. statuei lui Pompeiu.
Când văzit

pericolul, abiă avuse timp să-şi acopere capul cu
pulpana hainei

(a togei) și să zică, zărind pe Brutus : «Şi tu fiul meu
Brutus ?»
" Astfel “muti” (anul -44) :câl” "mai miare om al timpu
lui său,"

_ acela care-a pregătitşi”
: eră cât p'aci să realizeze însuși schim=.
barea

republicei

în monarhie,

|

Drumul eră croit, și acum mai lesne
fiul său adoptiv, să stabilească imperiul,

|

"AL

.-

!

*

doilea

triumvirat.— Octavian

- Cesar .lăsase pe

va

puteă

Octavian,

şi Antoniu.

Actium.

|

|

Sfârşitul Republicei. .
Antoniu

ca executor al testametului său, iar.

pe Octavian, care nu eră decât de 18 ani şi
se află atuncila:
Studii în Iliria, îl lăsase moștenitor, numindu-l
fiu adoptiv.

Când se auzi în Roma

de uciderea lui Cesar, toată lumea ră-:

mase încremenită ; iar la înmormântare,

Antoniu ţinii o cuvân

-:
“tare aşă de îriflăcărată, încât tot-popor
se ul.
înfuriă pe ucigaș. .
..—.. „ Republicanii; îngroziţi, fugiră..din Roma.
Dar.şi printre nobili .
>

se găseau mulți cari îi susțineau, unii mai
pe faţă, alții în as-:
Cuns, Intre aceştia se află şi Ciceron,
care, neputând suferi pe
Antoniu, ţinea discursuri amarnice în contra
lui și căută în:
toate.

chipurile să-l împiedice de a deveni putern
ic.
Sa
Curând după aceea se întoarse şi Octav
iân dela studii. EI .
se uni-cu Antoniu și cu Lepid, cei
doi

vechi amici al lui CeSar, și formară.a/ doilea triumvirat,
spre a se ajută unul pe :
altul şi a nu lăsă pe republicani, omorâ
torii lui Cesar, să ia .
„Puterea. .
E
DN
e
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" Octavian, deşi nu împlinise 20 ani, e proclamat. consul, şi
recunoscut ca fiu adoptiv: al lui Cesar. Triumvirii, ca -să. răs„bune moartea lui Cesar, faz liste de proscripţiuni. Intre, cei
„proscrişi şi omorâţi fu și Ciceron, ilustrul orator, Câţi scăpară
dintre republicani, fugiră în "Macedonia, unde strânseră o
armată de luptă. Octavian şi Antoniu plecară în contra lor şi-i

bat (la Fifip:). Prin-urmare, încă un răsboiu civil.
it,
După acest succes, triumvirii îşi împărțiră provinciile... Se

dete lui Lepid nimica toată, Africa; pe tând Antoniu luă O-

rientul, ca să bată pe Parţi, iar Octavian luă Apusul,
; „Peste puţin, Lepid preferă să se facă mare ponteficeși lăsă
„provincia sa «ot lui Octavian, care, stând în Roma, căută prin
fel de. fel de mijloace să mulțumească pe toată lumea şi să

se facă iubit de toţi. Octavian se puse în legătură cu oamenii

„de merit şi însemnați, şi cu tot ce străluceă ca inteligenţă, ca
„distincție socială sau ca valoare personală. Numele şi autoritatea lui crescu repede. Asta nu plăceă lui Antoniu. Dar nici -

cele ce făcea Antoniu în Orient nu plăceă nimănui în Roma.

„Antoniu eră un om ușurel, Se bătuse, ce se bătuse, cu Parţii;
supusese nu e vorba, și Armenia ; dar acum mai mult petreceă
la curtea Cleopatrei, regina Epiptului,.care îl.zăpăcise într'atât,
că îl făcuse să-și lase două neveste, cu toate că una din ele
ră. chiar sora, lui Octavian; și îl mai făcuse să dăruiască fiilor ei niște provincii romane, ca şi cum ar fi dăruit .din

„moșiile lui,

Faptele astea indignară lumea în Roma. „Octavian: trebuiă
să plece cu armata, ca să pedepsească şi pe Cleopatra şi pe
Antoniu.
A
,
„Antoniu, ieşindu-i înaintecu oastea sa” la promontoriul Ac-

fium, îu bătut şi silit să fugă în Egipt (31 a. Ch.). Deci alt

: războiu civil. Octavian se luă după el. Dar şi Antoniu și Cleopatra,
pe care ar fi voit mai ales s'o ducă prizonieră la Roma, se

omorâră singuri. Atunci Octavian prefăcă Egiptul în provincie
romană.şi se întoarse îndărăt în Italia.
La întoarcere

- Roma;

se făcă .lui Octavian

i se. dete: titlul de August sau

i
o primire triumfală
-în

«Prea mărit» ; și, în

192

“memoria acelei sărbători, luna în care

intră el în Roma, la

anul 29, se numi tot «August». Octavian doreă. să poarte şi
numele lui Cesar, ca recunoştinţă pentru marele-său binefăcător;
de aceea numele lui întreg este Cesar Octavian August. In
istorie i se zice mai scurt numai Azgusf. Fu proclamat consul,
tribun, censor, preşedinte al senatului sau principe, mare pontefice, și imperator.
August. ma primit să i se deâ titlu de rege. Păstră numirea funcțiunilor republicane. Numai atât că el, comandantul
suprem al armatei ' sau - imperatorul,- (latineşte imperator=
comandant), ocupă mai toate aceste funcții sau puteă să pună
în ele pe cine: vreă.: Chiar dreptul de graţie, - care eră al
poporului, s'a dat tot imperatorului. De aceea, imperator-a
început

să însemneze

domri stăpânitor,

monarch, adică acea-ce

înţelegem. azi când zicem împărat. August a avut norocul că
a trăit mult, până la anul 14 după Christos, prin urmare a
“putut obişnui din capul locului pe poporul roman cu domnia
unui singur om, făcându-l să vază în-imperator un adevărat
monârch. Atât: numai că în loc să se cheme rege, se chenia
împărat ; şi de aci forma de guvern, în loc să se cheme regat,
s'a numit imperiu. Mai târziu după August, alți împărați au

luat pe rând. tot

mai multe

puteri

în mâinile lor;

ba sub

succesorul lui August, pe baza unei legi (legea de maiestate)
-se. puteă omori oricine star fi părut periculos pentru viaţa
împăratului. Aşă că, treptat, forma de guvern se. schimbă cu
totul: din epublitan în monarhică.

IMPERIUL
Intinderea

Intinderea

ROMAN

lui, Provinciile imperiului şi. administrarea
"lor. Romanizarea Imperiului. -

stăpânirii romane. sub Auzust

coprinde țări. din

- cele trei continente, Europa, Africa şi Asia. In Europa, deosebit de Italia, coprindeă Spania, Galia, Germania de miază-zi,
Macedonia și Grecia ; In Africa, tot nordul continentului, îm
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preună cu Egiptul. In „Asia, toate- țările” până” la
Fuirat, si
Palestina şi. Fenicia...
|
.
- August împărţi proviriciile îîn senatoriale Și în imperiale.

Cels

dintâiu,

fiind mai

în centru

date pe seama -senatului;

şi mai

uşor

de îngrijit, era

cele-lalte, fiind mărginașe,
şi prin urmare mai supuse

la turburări, erau luate de
„împărat în paza şi îngrijirea “sa. In vederea. acestor din urmă August înființă armate

speciale,

ca

să le poată bine apără.
August a avut de apărat
mai ales hotarele de miazănoapte ale imperiului, pe
„unde năvăliau Germanii şi
;
:Marcomanii, precum şi de
i
i
jastâmpărat,
revoltele Iliri- )
lor şi ale Traciior îîn Moe-

sia.
: Pentru administrarea mai

scrupuloasă a Italiei, a în-

Fig. 83. August. Bust după o statue
din Vatican,

ființat două pcsturi noi, în cari înumiă el pep cine vrea, pe viaţă;:

prefectul oraşului şi prafectul pretoriului.

Cel

să îngrijească

Italia;

de ordinea

din Roma

și din

comandantul trupelor din Roma şi din Italia.

dintâiu aveă
cellalt eră -:

"Ca să înlăture cauzele de plângere ale provinciilor, a luat;
:măsuri ca - administratorii lor si nu le mai jefuias:ă. Cei vi-.
inovaţi erau pedepsiţi.. Şi ca isoita celor răpitori să fie mai.
mică,

a. “disouisi ca: give rnatorii - să „fie, plătiţi

istujba-lor. de-administiatozi. |
Aceste măsuri, ale lui August au

de stat

pentru:

i
a
apropizt şi mai. mult Su-

flet«l» țărilor supuse, sin “țindi-să grija ce 'are statul şi impe“ rătărul: de isoarta; lor..-Relaţiunile jlite:e. dir.tre: ele.și Roma
sau strâns-şi înmulţit. Religia.și. credir.țele. lor s'zu adus cu
LĂ „Gisărescul, -- Evul Aatic,

|

”
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|

zeii lor, la Roma în Patheon; legile, obiceiurile, limba dela
Roma s'au adus şi întins la ele, în toată întinderea imperiului.
Că

op

=

„Fig. 59, Impăratul August, în armură

complectă.

„ Spiritul roman a pătruns în toate previnciile, cari încep
eausă
se simţă mândre dz gloria: imperiului din care
făceau parte,

195

precum locuitorii lor socoteau ca cea mai mare cinste şi ca un
ideal de vieaţă să ajungă a fi cefăfeni romani (ecivis romanus»), Astfel imperiul întreg se romaniză, şi unele provincii
începură a-şi părăsi limba şi a vorbi pe acea a Romanilor,
cum

făcură Spania, . Galia, Dacia.

Luptele cu Germanii.

.

-

Varus.—lIn timpul Jui August Sau

dat unele lupte norocoase pentru supunerea Moesiei şi Panoniei,

prima situată în partea din dreapta Dunării (azi Bulgaria şi Serbia); cea de a doua pe unde e Ungaria. Dar voind să xîntindă
«imperiul şi dincolo de Rin, avură cu Germanii de acolo tn
războiu nenorocit,

în

care

comandantul . Ronianilor Varus: fu

bătut, și căzu. în- mâinile „duşmanilor și el şi trei „legiuni “ale
armatei romane. Această nenorocire costă mult pe Augiist, şi
de multe ori se auziau din. gura lui cuvintele pline de amără- |
ciune: :

«Vare,

Vare,

ce mi-ai

făcut legiunile ?

--

Secolul lui August. —In lunga sa domnie, find riulţi ani de
linişte, August are destul timp să se ilustreze și prin lucrări de
înfrumusețarea Romei

şi de înleznire a comunicaţiilor. Face dru-

muri, construeşte apeducte, zideşte îîn Roma clădiri măreţe, îîngrijește, ca şi Cesar,: de mulţimea săracă. Domnia lui fu astrel;. în
mare parte, un timp de linişte, de pace și de odihnă pentru popozul roman. Acum începe lumea romană să se ocupe mai mult
cu 'artele şi cu.știinţele. Civilizaţia adusă din Grecia, unde
crescuse şi. se instruise da. câtva „timp, inteligența romană, începe a-și da roadele.
Mulţi învăţaţi şi artiști, din Grecia. şi din Alexandria aleargă
pe întrecute, în marea capitală; a imperiului - roman, care eră
şi capitala. lumii: cunoscute pe atunci, căci: acolo. puteau. mai
degrabă să deschidă

şcoli, să scrie si să-și desfacă cărțile, să-şi

compună și să-şi vânză operile

de artă.

Cu ei. se ' întreceau

acum artiștii şi învățații Romei. lar August, „împreună cu amicul său Mecena, îndemnă, încurajă și risplăteă pe totoţi, cari
se distingeau,

- Acest timp se numește secolul de aur

al culturei romane,

căci .acum în fine ajunge Roma să se compare în' civilizație chiar ”

”
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cu Grecia. În acest timp au trăit: cei mai mari poeţi ai Romanilor: Virgiliu, Orafhi: şi “Ovidiu. Inaintea lor, pe' timpul
a
„lui Cesar, trăise ait poet mare, Lu
crețiu.
:
In al 31-lea an al domniei luii . Au
gust, s'a întâmplat un: mare eveniment
„de - importanţă . colosală pentru . istoria
omenirii. Intuna din provinciile depăr„tate ale imperiului Roman, în Asia, şi
“anume

în Iudea,

se

născii

în

Nazaret,

“dintr'o familie săracă, /sus. Christos,
La' început necunoscut, persecutat atât el
cât şi discipolii lui, Isus isbuti a dă lu-

Fig. 9). Mecena, mareîn- mji o credință

curajator

al literelor şi

,

Di

nouă,

care,. câte puţin,
,

,

-artelor sub August. — învinse și luă locul credințelor :vechi,
sau păgânismului. El fă răstignit sub următorul lui August
sub, Tiberiu.

n

Impăraţii din familia lui August.

- Cel-mai mare: împărat,
fost Traian, care a mai.

unde se'mai

puteă

din câți au urmat după August, a
întins împărăţia romană în părțile

întinde,

cucerind

încă alte

provincii,

la

Nord în Eiiropa, Dacia, şi la răsărit în Asia: Mesopotania, |
Asiria şi Arabia..Sub el imperiul roman a ajuns la cea mai
mare întindere.
-Delă moartea -lui August şi până .a Traian sunt îînsă aproape
100 “ani. In acest: timp au urmat mai mulţi. împărați, făcând
parte din trei! familii 'sau dinastii, şi anume :. familia:lui Au-.
gust sau familia - Iulia, apoi Familia Flavilor şi: în „În, acea
%
T
â “Antoninilor.
îi
-»
* August “ma avut pz rte de urmași străluciți. din familia «sa,

căre :a: domnit -mai: bine de o jumătate .de :secol (dela.14—68.
d. Ch.). Din contră toţi au fost neînsemnați, ba:.unii. dir. ei
incâpăbili, conătişi- săi 'de vre-un” prefect.al .pretoriului.sau.de
femei “stricat& -şi intrigarite ş=—calţii au fost chiar: nebuni. ....2
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- Cel dintâi,: Tiberiu,. îu se: gândiă” decât. la el, şi. cui
:toăte

că a domnit

23

de

ani,

n'a făcut

mai

nimic

de

ispravă.

Te-

mânău-se că vreă lumea săi “omoare, a făcut egez de
mizastate,

prin care se putea omori

oricine eră. bănuit că vrea” săi atân-

teze 'la viaţa împăratului. In timpul;. lui s'a: răstignit !
Mântuitorul, care învăţă pe. oameni să'se iubească. între ei
Ca niște
fraţi, să-şi ierte unul altuia greşelele, “Să “facein âltuia'.ce
am
vrea: să ne facă şi nouă altul. Invăţăriintele acestea; au intrat

în sufletul omenirii şi, cu -toate "perscuţiile, au -cuicerit
încetul
cu încetul limea, până-ce, peste 300 ani, sub împăratul:
Cohstantin, credința creștină a fost recunoscută ca religie
admisă
în statul roman.
OO
i:
i

După Tiberiu a urmat nepotul său Caligula, un nebu
nîri toată
puterea cuvântului. Una din faptele lui de nebun
a fost'că-a
făcut pe un cal al său, după toate regulele, consul
, poruncind

să i.se deă toate onorurile cuvenite unui consu
l,. *:
Claudius,

următorului
l Caligula,

bătrân fără vlagă:

-

deși

om

insteuit, eră un

*
DI
R

4

Nici unul nici altul n'a murit:de moarte bună, Caligula a

fost asasinat, Claudius “otrăv
de :chiar
it”
-soţia sa Agripina. - -

Neron, cel din urmă dintre membri, familiei Iulia, a fost aș

de smintit, încâtse zice că .a, dat foc Romei ca să vadă cum

arde, o cetate mare, şi să aibă prilejul de a cânta şi el 'o pri-

velişte de oraş în flăcări, cum'a cântat. Homer arderea :Troii,

"Se credeă poet mare,

actor

mare, cântăreț. mare.

rât, Ca să scape de un asasinat, a exclamat:

pierde

lumea!» In timpul

Când s'd omă-

«Ce mai! artist

lui se porniră întâiele pers=cuţii în

contra Creștinilor, cari începuseră a se. înmulți.
I
3:
3

E

SE

Ss

:je

"FLAVII.

i

i

Vespasian. Dărâmarea lerusalimului.—Vespasiai ajun-

se împărat, bătând

pe

toţi acei -generali, cari

lui Neron aspirau să se facă imperatori.
imperiului familia F/avia, din care fac

după moartea

Cu el ocupă tronul
parte

Zinil, şi care a domnit dela 65—96- 6;-Chr,-:

7ifus şi Domi-
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s'au îmleru salimu l, şi Evreii
d IT âmat
a
S
lan

“Sub Vespas

Fig. 91. Coloseum (sau Caliseul),

. 4

în ruine, amfiteatru colosal, în care încăpeau 87 mii spectatori.

ps
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prăştiat în. toate părțile lumii (anu 70 d. Chr.) Evreii
se
revoltaseră încă de pe vremea lui Neron, şi răscoala lor tot

A
*
17
„h

Y

pupat

dei

A că

Fig. 92. Coliseu!, văzut din

că

E marete
incit ri

foru.n, cu arcul de triu nf al lu: Titus, în faţă,

.

y

creșteă, când Vespasian, ajungând. împărat, trimise în contra
lor pe fiul său "Titus. "Azesta -înzonjară Ierusalimul, unde:
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'

Evreiiss închiseseră--ca.
să 'se apere

cu înverşunare, Dar şi a-

tacul Romanilora fost_și mai criâncen, După ce dărâmiră.zidurile cetăţii, deteră foc templului,

ciseră, parte îi vândură ca robi.

și pe locuitori parte îi u-

Dela Vespasian și dela T.tus a rămas o clădire uriașă, Coloseum, cel mai vast amfiteatru din Roma, unde se adunau Romanii să „vadă spectacole diferite, lupte de oameni între ei,
gladiatori, sau lupte cu animale.
..

“Titus. Erupția Vezuviului.—După Vespasian urmă Titus,

cate

eră aşă

de bun,

încât dacă se întâmplă

să treacă o'zi,

Fig. 93. O stradă din Pompei.
în care nu făcuse nici un bine, eră mâhnit

pierdutăb» Sub el a izbugnit vulcanul

şi zicea :«lacă

o zi

Vezuviul
(79 d. Ch),

acoperind cu lava sa oraşele Pompei şi Herculanum,
cari
abiă în zilele noastre au început să fie desgropate,
lăsând să
se vadă strade întregi, cu casele, prăvăliile, pieţele,
fintânele

lor, şi iocuinţele cil arhitectura şi mobilierul lor.
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Domițian.

Cucerirea

Domițian, cel“ din urmă

Britaniei.

Răsboiul

dintre: Flavi,

cu Dacii.—

nu semănă la minte

nici cu tatăl său Vespasian, nici cu fratele său Titus. Eră cam
nebun. Sub el s'a sfârșit cu bine' luptele “din Britania, dar
s'a- început un războiu nenorocit cu Dacii.
.
...

x

Saar: Patti
Te
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ee pai
ee
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„„ In Britania armatele Romane pătrunseseră de mult, şi timp

m

Fig. 94. O

casă din

Pompei,

cu grădina

la mijloc,

încăperile locuite, .:

.

în care dau

|

de aproape o jumătate de veac se luptau s'o cucerească. Abiă
acum “isbutiră s*o supună cu desăvârşire.
|
”
în două
bătut
fă
Domițian avi războae nenorocite:cu Dacii,
rânduri de Decebal şi, ceeace nu s'a mai pomenit până acum
în statul roman, a fost silit să plătească barbarilor un. tribut;
să le trimeaţă meșteri ca să le facă arme, maşini, de:războiu.
şi chiar cetăţi. Asta a fost o ruşine mare, pe,care numai Tra„a
a
,
ian a spălato.
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„ANTONINII
Traian.

Cucerirea

E

.

Daciei.

Traian, face parte dintre Anfonini (cari au domnit dela 96—

po

192 d. Chr.); De ' locul: lui este din Spania, fiul unui militar
destoinic, care se destinsese şi înaintase la ranguri înalte nu-

mai prin meritele şi destoinicia sa.

Ca şi-tatăl său, Traian nu s'a ridicat decât tot numai prin
calităţile sale persoaale, Pe când se află în capul. legiunilor la

ia

„Fig,

Rin,. Țraian fi

05. Traian,

chemat. la Roma

de

..

...

împăratul

a.

Werva, care,

fiind bătrân, îl adoptă de fiu al său,
cu voia şi după îndemnul S=natului ; şi astfel, după Nerva,
urmă Traian ca împărat
la anul 98 d. Chr. Când se urcă
pe tron, aveă 42 de ani;

eră

om

în toată

puterea.

Inalt,

voinic,

frumos

la

chip

și
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bun la inimă, muncitor şi capabil, -Traian a fost un împărat
foarte iubit, poate cel mai iubit împărat al Romei. Mai târ-.
ziu, senatul roman, când felicită pe 'câte un împărat îi ziceă =:

«Să fii mai norocos decât August și mai bun decât Traian !»

El se pricepeă nu numai în aita războiului, dar şi în administrarea sau cârmuirea țării, A ştiut cum să facă şi pe so!daţi să asculte de ordinile superiorilor, să respecte disci- plina şi regula; dar a ştiut să facă şi pe. funcționarii. civili
să-și îndeplinească datoriile,
|
.
Încă de mult era statulul roman supărat la nord de Germani

şi de

Daci,

la răsărit

mai

cu

seamă de

Parţi.

Cesar

îşi pusese în gând să supună mai ales pe Daci şi pe Parţi ;.
însă n-a avut parte să-și realizează planul.
Cucerirea Daciei— Traian reluă planul lui Cesar și plecă.
mai întâi în coutra Dacilor, la anul 100 d. Chr. Decebal se
pregătise bine de războiu. Știă bine.că are să se lupte” cu.
Traian, pentru că acesta, cum a venit împărat, n'a mai vrut
să-i trimită tributul promis de Domițian. De- acea Decebal

trece Dunărea

şi prădează

provincia

romană

Moesia.

Traian.

vine, îl respinge, trece după el peste Dunărea înghețată, intră.
în: Dacia, pătrunde în locurile numite azi Banatul Temișoarei,
şi înaintează drept spre capitala Daciei, Sarmisegetuza (azi.
Grădiştea). Doi ani ținură luptele. In fine, Decebal, învins,
cere pacea și promite că nu va'mai face război în „contra Roma nilor, .
Atunci Traian se retrage, Dar nu treci mult şi Decebal,
ambţios, războinic cum eră, nu mai

se pregătească de răzbel.
din

nou

în contra

lui,

în anul

105;

un pod peste Dunăre,:mai jos de
este astăzi Severinul, și trece iar
prin

valea

Oltului

spre

puti

răbdă şi începe iar să

Traian cum aude de această, pleacă:
pune 'să

se

construiască

Porţile de fier, pe unde
Dunărea, înaintând acum

Sarmisegetuza. De

astă dată

Dacii

sunt: îrvirşi cu desăvârşire; -capitala lor e dărâmată ;
Decebal; ca si nu cadă prins, se -omoară singur,.
Astfel Dacia devine acuni provincie romană.

iar

Traian cucerind Dacia, ma stârpit pe: toţi locuitorii. ei. A
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mimicit; ne-apărat, armatele, lui Decebal; a trecut prin foc. şi
-prin sabie tot ce se puneă . :înaintea mersului. său biruitor ;;
„dar .cei cari i se plecau smeriţi și supuşi, cei ce fugeau şi se
sscundeau. de : urgia “furiei romane, femeile fără. apărare şi
“copii nevârstnici, au rămas cu viaţă; prin ei neamul dac. s'a

PRE

gr.

ore

“spre a o coloniză..

„3

păstrat mai departe, câtva timp, amestecându-se cu” încetul -şi.
- trăind la un loc cu. populaţiunea + adusă de Traian în „Dacia,

Fir, 96. Forul lui Traian «cu columna lui în mic
Când! s'a întors

facă Romanii. de

la

Roma.

învingător;

bucurie, O sută

fi duşo, se zice, într'o

nu

douăzeci

,

mai: ştiau ce să

şi ;trei de

zile ar

veselie şi într:o sărbătoare, ;De entu-

"„Ziasm Sar fi dedat. chiar la adevărate

nebunii. Peste unspre-

„zece mii de fiare ar fi perit. în luptele sălbatice, de cari fă«Geau ei atâta haz, în circuri. Aproape tot atâţia gladiatori Sar .
fi luat la întrecere ; și „cine șție. câte vieți omenești. nu Sor
fi jertfit astfel, în ameţe-la răpitoare. a petrecerii, şi. în veselia
îmbătătoare a triumfului !
2 Dintre semnele bucuriei străpioșilor, „noştri pentru cucerirea

Daciei, ne-a. rămas unul maj presus de: toate, măreț, îrurhos:
neperitor, == icoană de amintire a luptelor și biruinţelor ”“câş=

tigate- de: Romani în contra trufa-

|

Da

şului rege Decebal... Acel . semn e
columna ridicată de Traian în mijlocul forului la Roma. Pe ea stau
zugrăvite, de jos până sus, fel de .

ip

ae
pi

fel de scene din războaele Romanilor cu Dacii, -:
“In vârful ei se'
lui Traian; dar
statuei lui Traian,
a sfântului Petru.

Aşezase statuia
acum, în locul
se găseşte aceia
:: .
-

Caracterul Dacilor.

— Dacii, la veni-

rea Romarilor, eră un popor stabilit în
sate şi orașe, se ocupau cu agricultura,
deci eșiseră cu toiul din starea. no-

madă a popoarelor barbare.: Neamul
lor eră un neam „viteaz şi mândru, do=:
ritor de neatârnare şi plin de inimă. IL
însuflețeă un sentiment puternic de res-

pect de sine și de demnitate, -- “Când a venit Traian. în: contra lor,
i-a găsit stabiliţi în

sate şi oraşe. Ale-,

xandru Macedon, în expediţia sa în contra lor, i-a găsit numai cu oreșe de
lemn. Pe ici pe colo găseai şi la ei case
clădite “din piatră grămădită' fără -ci-"
ment. Construcţii din cărămidă, însă, nu .
se pomeniau. De aceia .nici nu „se aflăruine „de clădiri dace. Dar tot; ajunse-

seră să-şi înjghebe încaltea locuinţe de
garduri de nuele lipite - cu'pământ. Tot" *
eră cevă. Casele țărăiitşti, “la “noi; în--:
multe părţi ale ării, nu se- zidesc nici se.
astăzi altfel...
„uz
2 îm 7
Bună rea, aveau Dacii casa “Tor, Și
puteau să se ocupe în tihnă cu ale
câmpului. Culţivau

mai: ales

meiul

sau

“|
malana,

cum

ziceau

ei. în

limba lor, de unde a rămâs vorbă” riâfătitşi “poate” şi “ii măligă - (dela
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ana-malaiu).

Cultivau viile, și scoteau din ele vin mult şi bun ; de aceea

patima beţiei eră unul din cele mai vătămătoare păcate ale lor, până
s'a hotărât un rege temut de ei, Boerebiste, să-i pună capăt, poruncind
să se stârpească toate viile. Toate viile nu s-or fi stârpit ele, de sigur,
dar cu asta'tot s'a mai ţinut în frâu viţiul beţiei.
Din portul Dacilor s'a păstrat, până azi la ţărani,

obiceiul

de a-și

veteză părul înainte pe frunte, și în colo a-l lăsă în plete lungi pe spate.

Aşă îl purtau Dacii. Romanii se purtau tunşi mărunt la cap și raşi la
barbă și la mustăţi. Țăranul nostru nu-şi rade mustăţile, ca Romanii,

dar nici nu-și lasă de regulă barbă, ca Dacii. Barba o lasă să-i crească

numai

la vre-o

supărare

mare

şi în semn de jale;

iar. mustăţile

nu

şi

le rade nici mort. Astfel a păstrat Românul dela Daci unele, dela Romani altele,
Aceste lucruri, deși interesante, sunt.,mici
pe lângă însuşirile sufleteşti moștenite dela cele două popoare. Amândouă erau mândre şi vi_deze; din sufletele lor unite a eşit firea ROmânuliii de „azi.

Romanizarea

Daciei.—Pentru colonizarea Daciei, Traian a

trimis locuitori din toate părțile imperiului. A
din Ispania, din Italia, dar mai mult a trimis
piate de noua provincie: din Panonia, Iliria,
mică. A căutat, negreșit, ca” populaţia adusă

trimis din Galia,
din părțile aproDalmația şi Asia
în .Dacia să fie

toată curat română, sau cel puţin compusă din elemente dejă

romanizate. Pe unele. populaţii le cără aici dinadins, cu gândul
de a le romaniza cu desăvârșire, smulgându-le din țara lor de
baştină şi punându-le în contract ne-întrerupt cu coloniștii
romani. Astfel a făcut cu nişte cohorte aduse în Dacia tocmai
din Britania.
!
|
-

Dintre elementele străine, trimise aici cu coloniştii, cel mai

însemnat

a fost

Grecii. din Asia. mică.

Ei

nu-și

uitaseră

cu

totul limba, când au venit; tot mai aveau nevoie de romanizare.

Dela

ei au rămas

până astăzi în limba

românească

-drums- martur, papură, tufă, strugure, teacă, etc.

vorbele:

7

- “Pe iângă Grecii din Asia mică, se aflau între
coloniști ele:mente fracico-ilirice, aduse din Dalmația,
Iliria, Panonia, de
„pe coasta Mării Adriatice; precum şi elemente
celtice, aduse

"din Spania, Galia şi Britania,

Toate elementele neromane .sau numa
i

Dea

romanizate nu însem-
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nau nimic la număr, faţă cu mulțimea și
puterea elementului
stăpânitor al Romanilor, Şi, pe fie-ce an număr
ul Romanilor

adevăraţi sporiă, atraşi de vestea despre bogăţiile
minelor de
aur ţascunse în munţii «fericitei Dacii». Alergă
care mai de care

“să se îmbogăţească din belşugul noii provin
cii. Se dusese atunci
pomina de Dacia, ca în zilele noastre de
California. Potopul
lumii romane trebuii 'să înnece astfel în sânul
său elementele

etnice străine, fie: ele aduse, fie localnice,

- Unul din factorii cari au lucrat puter
nic la romanizarea.
provinciei a fost,pe lângă populația civilă
, /egionarul roman, :

Știm că atunci când se cucerza o fară
și se transforma în provincie, se stabiliă în ea una sau mai multe legiun
i, pentru pază..Odată stabilită .
o legiune într?un loc,

cu greu se mai muti. Eră adusă
acolo pentru :
veci, lăsată să ptinză- rădăcini adânci
, ca să deă ținutului caracter latin.
:
Asta
fiind

se şi întâmplă, în cele din urmă, vrând ne-vrâ
nd; căci legionarul . :
ţinut, după

lege, să servească în armată vreo
25 de ani,
eră să facă el, adus de tânăr în țară străin
ă, de unde ştiă că mo
mai plece?

ce;

să ;

Căută să se aşeze omul, ca la casa lui.
Se însură cu o femeie :
din poporul ţării cucerite; şi fiindcă
, după obiceiu, coniii erau crescuți
;
de mici în lagăr, iată că limba legionarilor
, adică cea latină, devenia ; |
<u încetul, pe nesimţite şi în mod firesc,
limba populaţiunii supuse.
.

Legiunea romană, care a stat în Dacia mai mult,
(dela 106;:
d. Ch. până la 270), se. chemă e XI7/ gemină.
E

După vre-o zece ani dela cucerirea Daciei, Traian
plecă şi!
în contra Parţilor; îi bate, întinde stăpânirea Imper
iului

man

peste Mesopotamia,

Ro-.

Armenia,

Asiria,

Arabia

pietroasă:

Și, după-ce realiză astfel idealul lui Cesar, moare
la anul 117.
d. Chr,
,
Da
|
|

In binecuvântata lui domnie de 19 ani, Imperiul Roman
iar

s'a simțit puteraic şi plin de viaţă, ca în vremurile
lui Cesar

şi ale lui August. Științele și artele înfloriră, sărăcimea se
buură de aj toare și de îngrijire părintezs:ă, drumuri și edifizi
i

- măreţe se construiră ; toat: mergeau -spre
bine.
„ Dar, din nenorocir:, soarta I.nperiului Roman

ma î-cut si

mai vină după Traiaa tot aşă împărați de:toinici. şi înţel
egi
ca el.
A
|

-
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Adrian. Antonin. Marcu Aureliu
Succesorul

lui. Traian,

Adrian

s?a

-"

ilustrat mai ales prin con-

strucțiile în. adevăr măreţe, pe: cari le-a ridicat şi în Roma
şi în celelalte părţi ale imperiului. In. Roma au rămas vestite
palatul
și. mormântul lui, monumente mari de. artă amândouă.
In alte părţi ale inperiului, se pomenesc zidurile din Britania

şi Germania, ridicate pentru apărarea provinciilor romanede
năvăliri.
din afară. Adrianse mulțumeă să apere şi: să admi-

|
|

|

Fig. 98. Din cultura Romanilor.
- Aquedu: roman. (ln Franţa, la Nimes).

|
-.

.

nistreze ceace eră stăpânire sigură a Romanilor. Ce se păreă
nesigur, nu-şi da: osteneala să întărească prin noi rZsboaie, ci

mai de “grabă se lepădă de' așă stăpânire, Astfel s'a lipsit da

țările cucerite în urmă de Traian: Armenia,“ Asid şi Meropo=
|
tamia,: precum și de. Daciz;"EI. care

construise

aiurea 'atâ'ea

întărituri 'ce “ziduri; a pis'Să 'sd-strice podul “constri:t
că Traian

pe Dunăre când a cucerit Dacie, şi aceasti
hotărâre.a luat-o.
ca să nu mai poată trece barbarii pe acel
pod în:Mcesia. Voiă
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mai

bineca imperiul

rat şi administrat,

Se

să fie cevă

mai “mic,

înțelege că dela un

dar

mai

bine apă-

astfel de

împărat

din Champagna roman

ap
la Roma

nu ne putem aşteptă 'să facă răsboaie de cucerire,
1. Găvănescul, — Evul Antic.

”

14

)

+

*

Agueducul din Claudiu (în

fund)

care aducea:

Fig. 99. Din cultural Romanilor..

ă din Munţii Albani ; cu o vedere

4
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Antonin, care urmă după el, a fost și mai pacinic. Dași eră

fiu numai

adoptiv

al lui Adrian,

posteritatea a dat numele lui

întregei familii de: împărați, dintre cari a făcut şi el parte, aceasta
din cauza dragostei ce-și câștigase prin bunătatea Lui deosebită,
care se asemănă de aitfel cu a predecesorilor, din aceiași familie.
Urmașul său a fost fiul său adoptiv Marcu Aureliu, un om
înţelept şi filosof de seamă. Și dânsul, ca şi Antonin, eră bun,
blând, milostiv; se interesă de soarta robilor şi a celor săraci și nenorociţi. li plăceă să-şi petreacă timpul
sivârșind
acte «le binefacere şi scriind Cugetări, cari ne-au rămas ca niște
sfaturi neprețuite şi mângăieri înălțitoare, pline de noblzţi.
"Lectura lor și astăzi dă sufletului tărie” şi. linişte. Dași om
pașnic din fire şi din creştere, când datoria l-a cheinat la luptă,
ca să-și apere patria, a luat armele şi a plecat în contra duș-

manului. Astfel a făcut, când au năvălit Germanii din nord și
Parţii din răsărit. In contra acestora a trimis um general, care
i-a bătut. In conta. Germanilor însă a plecat el însuşi. Deşi i-a
învins, el a murit în timpul războiului, pe.unde este astă-zi Viena.
(392).
Comod, fiu! lui Marcu Aureliu, a fost un nebun, de felul lui Ne-

ron. E singurul împărat rău şi netrebnic din familia Antoninilor.

Anarhia militară. Dacia sub Romani.
Aurelian şi părăsirea Daciei.
Anarhia. — După Comod, ultimul dintre Antonini, urmă o
încurcătură de nedescris în imperiul roman,
Nu se mai ştiă cine: să urmeze la tron. Dzla 192 pâni la
venirea lui. Aurelian (270):a fost un haos, o anarhie întreagă.
Legiunile, şi cele din provincii, dar mai-a!es cela din Italia,
adică. Pretorienii; proclamau şi răsturnau
pe împărați, după
voie. Odată au fost în acelaș timp 19 împărați, proclamaţi în
diferite locuri ale imperiului.. De aci lupt: sâageroas2 pentru
domnie şi turburări interne, cari slăbiau imperiul înăuntru,
tocmai când barbarii deveniau tot niai îndrăsn:ţi la hotare.
"Aurelian. Părăsirea Dacizi..—la sfârşit Aureliaa (27)) a
reușit si aibă singur: împărăția: pentru vre-o cinci ani-de zile; . .
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Deşi a fost. om războinic şi a întins“ imperiul în Asia dincolo
de Eufrat, luând Siria, dar, convingându-se de greutăţile apărării: Daciei, Aurelian părăseşte această provincie și retrage de
acolo 'armata în partea dreaptă a Dunării, în provincia Moesia.
De atunci populațiunea - Romană, -care mai rămăsese în Dacia,
unde își aveă locurile lucrate, cetăţi zilite şi tot felul
de interese - şi legături de familie, fă lăsată în prada năvălirilor
barbare. Dar„ea luptă cu toate necazurile, scăpă din toate
pericolele și ajunse să formeze poporul român, care trăeşte azi
în “Regatul

României,

în

Transilvania,

Basarabia,

Bucovina,

Temişioara, etc.
Dacia sub Romani.—La retragerea legiunii peste Dunăre,
îa Moesia, mau plecat, fireşte, decât militarii și funcţionarii,
chemaţi și datori să urmeze ordinului de plecare, Ceilalţi colonişti au rămas pela vetrele lor, -întâmple-se ce s-o “întâmplă, hotărâți

să

înfrunte

cu toţii necazurile

și nevoile

cari,

ce e drept, se înmulțiau şi se grămădiau tot mai mult pe capul
„lor, Dar ce eră să facă? Îşi aveau aici tot- rostul vieţei, aveau
satele Și . oraşele lor, nu se mai simțeau de loc străini ; din contră, „se simțeau chiar acasă la ei, vorbiau cu toţii aceiaşi limbă,
Ce

țimea

fusese. Dac,

7rac,

stăpânitoare,

Dăduseră

şi ei cevă

dânşii mai râult :

Grec,

Celt,

etc. se asimilasz cu mul-

mai puternică şi mai
Romanilor

din al lor;

obiceiuri, legi,

limbă,

cultă a Romanilor.
primiseră

însă

dela

deprinderi de trai

etc.; şi din contopirea acestor elemente la un loc, pe fondul.
latin general şi covârşitor, sa plămădiă treptat un singur popor, un popor

nou,

poporul

român,

cu

coaștiinta

unității și a

personalităţii sale hotărâte.
De ce eră să-și părăsească ei căminurile părintești, impodobite
cu atâtea amintiri? De ce să-și las2 ei câmpul. roditor, udat
cu sudoarea frunții lor,-şi pământul în care steteau aszunse

nu numai comori
mai scumpe

materiale, mine

de aur, dar alte comorişi

inimei : moaşte!e părinţilor şi ale copiilor, atâtea

legături puternice şi sfinte,- cari ne ţin sufletele prinse de ara
unde ns-am- născut. şi am trăit?
Și apoi unce eră si se ducă?

|
Pentru ei, ori încotro ar”fi
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apucat, ar fi fost în străini.. Să treacă
în Moesia ?. Dar tocmai acolo bântuiau
furie cetele barbare. Ce fericire eră să-i
lase ei căpătâiul sigur şi ogorul muncit
agonisit

cu trudă,

împreună cu legiunile
dela o vreme mai cu
aştepte. acolo ? Să-i
şi mult puţinul avut

ca să 'se încerce o soartă

nesigură, ba chiar

amenințătoare ? Ar fi trebuit să plece departe de tot, în centrul mai adăpostit al imperiului roman. Dar cu ce mijloace?
Trebuiă să fie destul de bogaţi, toţi, cu mult bănet şi aur grămădit în lăzi, ca să se Simţă gata de aşă călătorie lungă, în
nişte locuri ne mai umblate de ei, unde nu stăpâniau nici o

palmăde pământ.

Or fi fost, nu e vorbă, și astfel de
răsit

bogătași, cari au pă-

Dacia şi s-au dus departe, în oraşele

ţiei, spre a se bucură

de

averile

adunate

mile 'rele, ce începeau să bată tot mai
aceştia s'o fi găsit şi înainte chiar de
„„ mare cuvânt în timpul lui și după el,
ma putut şi m'a voit să se deslipească
La una ca asta se şi aşteptaseră, de

litici ai statului
funcționarii or

Roman. Știau
plecă

mari ale împărăşi a scăpă

de vre-

amarnic în Dacia. De
Aurelian; cu cel mai
Dar greul poporului
de căminurile sale,.
altminteri, oamenii po-

de mai înainte că l2giunile şi.

ei, de voie

de

nevois.

N'or

să

se : îm-

potrivească ei poruncei împărăteşti. Dar marea mulține de
cetăţeni romani? Ce s'ar fi putut face .cu dânşii ? Cum
să-i
aducă 2 Cum 'să-i părăsească ln voia întâmplării ? Grija
aceasta
i-a împedicat de mult pe Romani să se lepede de Dacia.

” Inainte de “Aurelian, îi venise și lui Adriăn

„retragă

lipsească

legiunile,
de Dacia.

să

strice
Să

podul

se lipsească

Dar cum eră să se lipsească de

de peste
de -Dacia,

/ocuiforii

odată

ideia să

Dunăre

și să se

eră

uşor de zis;

ronani stabiliţi a-

colo? De luat, nu-i puteă luă ; să vină de bună voia lor,
nici nu

eră de gândit. Şi greutatea asta i-a făcut să nu se îndure
de Daci.
" Dacă asta li se părea Oamenilor de stat şi
împăratului anevoie atunci, zece ani abiă. după cucerirea: Daciei
, ce să mai:
zicem dar după 170 de ani, când popula
ţia romană se miai
înmulţise, când prinsese rădăcini adânci
de “tot, când bogăția

țării crescuse, când

cetăţi înfloritoare se-ridicară pretudindeni

213
împodobite cu clădiri încântătoare
și cu monumente măreţe ? Se prevedeă cu siguranță
că- acestea vor fi perdute pentru
împărăție, dacă sor retrage legiunile,
a
* Dar nu mai eră. de răbdat.
Statul roman eră nevoit Să facă
jertfa asta dureroasă, _Piarză-se
o provincie frumoasă şi bogată, pentru cucerirea căreia
se prăpădise atâtea puteri și
pentru latinizarea căreia se adusese
atăta mulțime de lume romană,—numai imperiul să mai
capete puţină linişte.
*

Din amestecul Romanilor de peste
Dunăre cu populaţiunile

tracice de acolo s?a născut,
cu timpul, o nouă ramură
de poPor român, asemuit cu acel
din Dacia, ramură compusă
din
aceleași

elemente etnice. Jar din vechii 7raci,
Tămaşi mai neamestecaţi cu Romanii, avem și astăzi un
rest în poporul albanez.
DIOCLIȚIAN

ŞI CONSTANTIN

CEL

MARE.

Diocliţian— Cel dintâiu împărat, care
a înțeles că imperiul roman eră prea mare, ca să poată
fi apărat și cârmuit de
un Singur om, a fost Diocliţian (285
—305).
”
Diocliţian împărți imperiul cu Maximian
. Luă pentru sine

Orientul,

despot;

cu

capitala

în Nicomedia,

de

unde

domniă

“ca un

şi dete tovarăşului său Apusul, schimbând capit
ala dela

Roma la Mi/an, ca să fie cu armata mai aproape .de hotar
e.
“ Constantin

După

Diocliţian,

iar singur;

dar,

Cel Mare. —Constantinopol. Reformele.—
Constantin

ca să

poată

Cel. Mare

face

aceasta,

voi să ' domnească
mută

capitala

la

Bizanţiu, care luă numele de Constantinopol, şi împăr
ți tot imperiul în 4 prefecturi, şi anume : Orientul, Iliricul, Italia
şi Galia :
pe acestea le împărți în 73 Diecese și în 116 provi
ncii; puse
funcţionari, de diferite grade, în toate-aceste diviziuni
şi subdiviziuni ; şi toţi trebuiau să atârne şis ă asculte de ordin
ele lui. .
" Constantin cel Mare, pe cara biserica creştină Va pus în

rândul sfinților, mai este
faptul că a recunoscut

insemnat în istoria

şi autorizat

omenirii și prin |

creştinizmul ca religie

în.

statul roman, prin edictul dela Milan, dat în anul 313, prin

care s'a pus cu desăvârşire capăt persecuțiilor îndreptate până

atunci în contra- Creştinilor de împărații romani,

214.
Răspândirea Creştinismului. — Până să ajungă aci, Creştinismul trecuse prin multe nenorociri.
Apostolii lui Christos începuseră a propagă învățătura Mântuirului mai întâi în Ierusalim ; dar, urmăriți şi persecutați, se îm-

prăştiară în lume şi o duseră la toate neamurile. Evangheliștii
Mateiu, Luca, Marcu și loan, povestiră, în Evangheliile lor,
“cum a învăţat Christos pe oameni să se iubească, ce minuni a

săvârşit, cum .a-suferit, cum a fost batjocorit,. răstignit, îngropat, cum a înviat şi S'a înălțat la cer: Lumea se mișcă. ds
măreţia acelor veşti miraculoase, şi mulți începură să crează.
Viaţa, învăţătura şi patimile lui Christos, povestite
ghelii, alcătuesc coprinsul Testamentului . nou.

în Evan-

A contribuit mult la răspândirea credinței creştine în lume

.

S-tul Paul, care a propoveduit-o în Asia Mică, în Grecia, Macedonia şi la Roma, unde a fost ucis, în aceeași zi cu S-tul Petru. Cu cât se răspândiă mai mult Creştinismul, cu atât sporiă
și asprimea prigonirilor în contra lui; şi cu cât prigonirile
creşteau, cu atât sporia mulțimea credincioşilor creştini,
Cel dintâi martir a fost S-tul Ştefan. Fu învinovăţit, cu

mărturii falşe, că îşi bate joc de legea şi religia

stăpânirii;

şi poporul îl ucise cu pietre. De aci încolo, bieţii creştini mau
mai avut linişte. Viaţa lor nu eră sigură de azi până mâine.
Erau acuzaţi : ba că _despreţuiesc religia statului, ba că nu
vor să se închine împăratului, şi de tot ce se întâmplă rău în:vreun
loc, se da vina pe ei. De ardea vr'un oraș, creştinii erau vinovaţi ;ş

de nu ploua or de ploua prea mult, de se întâmplă foamete,
ciumă, cutremur, pe creştinii se aruncă vina, Erau târâţi înaintea

proconsulului, şi, numai fiindcă mărturiseau că sunt creştini,
îi
osândeau la moarte ; îi ardeau, îi răstigneau,î îi aruncau pradă

fiarelor sălbatice din circuri. Dar «sângele creștinilor
a fost
sămânța Creștinismului» (Tertulian), Neron îîi pironiă pe
cruce,
îi ungeă cu reșină şi le da foc “să arză. ca nişte
torţe, făcând

cu ei iluminaţie
" pulare, Până la

secuţiile ;
mântătoare

în grădine!e, unde se dedeau.. petreceri
poConstantin cel Mare mau „mai încetat
per-

dar se înnumără mai ales zece prigoniri
înspăiîîn contra creştinilor, dintre cari cea mai
crâncenă
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a fost ultima (303—313), sfârşită chiarcu
anul, în care Constantin
recunoscit Creștinismul ca religie autorizată
în imperiul roman. |
,
Biserica primitivă şi catacombele.
—-In cele dintâi veacuri
ale întinderii Creştinisinului, în vremurile grele
de prigoniri
sălbatece, creștini se adunau în catacombe, ca
să se roage lui

D-zeu. Catacombele erau nişte galerii lungi, sipate
sub pământ, cari -serveă şi de cimitire, unde se păstră cenuşa
creştinilor răposaţi. Acolo, ascunși de lumina zilei, își îndepl
ineau:
credincioşii datoriile religiei lor. Şi câte odată nu scăpau
nici
acolo de urgia. persecuțiilor. Leturgia oslujeau, la început
, cei
mai bătrâni. dintre ei, numiți, din cauza asta preoți. Mai
târziu, creştinii, îmulţindu-se aleseră dintre ei pe cei mai 'sfinţi,
numiți episcopi, ca să le fie capi, conducători, şi cari, peatunci,

nu se deosibeau în nimic de ceilalţi credincioşi.
_
Prin edictul dela Milan (313), care recunoștea oficial. religia

creştină, se 'da episcopilor. dreptul de a judecă, fiind consideraţi
astfel aproape ca funcţionari ai statului.
|
In consiliul dela Niceea (325) se hotări, apoi, definitiv

simbolul credinţei
sericei lui Christos
gând şi un cuget,
siderați ca erefici.

creştine, Crezul, ca să ştie toți adepţii bice, să crează și să mărturisească, întrun
Cei ce se abăteau dela dânsul, erau conCel mai vestit şi mai vechiu eretic a fost

Arie, un preot din Alexandria, care susţineă că D-zeu fiul nu
este de aceiași flinţă cu, tatăl. Din pricina asta Arie fă exilat,
şi cărțile, ce coprindeau ideile lui, fură arse, din ordinul lui
Constantin.
!
îi
a
De aci în colo biserica creştină, cu preoții şi episcopii ei,

ajungând puternică, începi să-şi apere credința lovind în cei
ce se depărtau dela dânsa şi răsplătind pe cei ce veneau să
i se închine.
Lo
„Personalul

bisericei se

spundeă pas- cu pas-cu

organiză

într?o ierarhie,

care core-

cea - administrativă. . Capul. bisericesc

al unei diocese eră Episcopul ; al unei provincii Arhiepiscopul,
Episcopii din cetăţile mai însemnate, ca Antiochia, Alexandria, Constantinopoli, Ierusalim, Roma, se chemau pațriarchi.

”
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Celui din Roma

i se da cea mai înaltă cinste, fiind considerat

ca urmașul S-tului Petru.

!

Urmaşii lui Constantin cel Mare. Iulian. 'Teod
osie.
Impărțirea” Imperiului.

Dacă succesiunea la tronar fi fost stabilită
şi s'ar fi găsit
„următcri harnici şi dibaci, imperiul roman
, cu organizarea *
a ministrativă,

politică

şi “religioasă

ce-i

dedese

Constantin

cel Mare, ar fi, putut să dureze multă
vreme.
L
Dar, -după. moartea lui : Constantin, iar
încep lupte pentru luarea tronului,
i
N
îi
Iulian, nepotul său, a mai turburat vieaţa imperi
ului, reluân 1
| persecuțiile în cont
. Crești
ra
nilor şi încercânlu-se'în zadar si
reînvie religia păgână veche a Romanilor.
Da alt cevă eră.
nevoie să se ccupe atunci un impirat, cunos
cător al datoriei
dictate de trebuinţa eposzi sale. Vremuri
grele veniau peste
„imperiu. Tot felul de barbari: lunii,
Vanialii, Visigoţii,
Herulii,

Goţii,

Gepizii,

Longobarzii,

etc, se îndesau

tot mai

mult să pătrunză, care mai de care, în imper
iu şi să maargă
la Roma, celebra capitală a lumii, ca să
o jefuiască de bogzățiile ei vestite. De aceaa T:odosiu, un:
alt urmaş al lui Coa-

Sfantin,

împărți

din

nou, la moartea

sa, imperiul

îatra czi
fii ai săi, dând unuia Apusul şi altuia
Răsăritul (395)...
“In

doi

timpul acesta, Darbarii se.şi stracuraseră
puţin câte puțin în Apus. Unii dintre ei, primiţ
i în armata romană, ajunseră

chiar generali şi se luptau

acuma contra năvălirilor. Dar Imperiul de Apus nu se mai puteă apără
; împărații erau slabi și bar-

barii, nesăţioși; erarr-f iră-preget- In-fine, în anul 476,
pecând se

A

află în Apus înpărat Romul Augustin, vine Odoac
ru, regele Eru- -y
rilor, bate

şi răstoarnă pe Romul şi se face singur reze
al Italiei.

Astfel moare

Statul -uriaș, care: supusese

limbi aşă de deosebite, şi cuprinsese

pe atunci. Statul Roman

toată

atâtea popoare, cut

lumea

riri, vermuit înăuntru de corupțiune
şi det

„x

inereu în afară de năvălirile barbarilor,
.
-

îera

mere

PT

A

i.

cunoscută

cade sub greutatea: propriei
sale mă-

ivițec=Ipvit
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