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ISTORIA ANTICA 
  

e 

INTRODUCERE 

1 

Noţiuni pregătitoare 

1. Definiţia şi izvoarele istoriei. — Istoria este poves- 

tirea adevărată a faptelor mari săvârşite de oameni. 

Studiul istoriei este folositor, căci pe de o parte ne îmbo- 

găţeşte cunoştinţele, iar pe de alta ne dezvoltă prin exemple 

inima şi sufletul. 

Ca să fie adevărată, pov estirea istorică se razimă pe dovezi 

sau mărturii, zise izvoare. Acestea sunt de mai multe îe- 

luri. Astfel, izvoare istorice se pot socoti : ruinele, statuile,, 

armele, uneltele, povestirile, inscripțiile (de pe temple, MOr- 

minte, sigilii, monede), actele şi în fine diferitele scrieri 

întocmite anume pentru a arătă faptele însemnate. 

- Izvoarele trebuesc întrebuințate cu multă cumpiineală, | 

pentru a se putea scoate din ele numai adevărul. 

2. Ştiinţele ajutătoare istoriei. — Pe lângă izvoare, is- 

toria mai are nevoie şi de alte cunoştinţe. Acestea sunt date. 

de diferite ştiinţe, numite științe ajutătoare. 

In primul rând istoria trebuie să ştie locul, unde au tit. 

oamenii, cari au făcut acele fapte şi timpul, când ei au trăiţ. 

În această privinţă e ea se ajută cu două ştiinţe : Gzogr afia 

şi Cronologia. | 

In istorie anii se numără dela naşterea lui Christos, Anii 

înainte de naşterea lui Christos (în. Chr.) se socotesc deș- 

crescând, iar cei după naşterea lui Christos (d. Chr) se s0- 

cotese cr escând. a ,
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Timpul istorie, -adecă timpul când s'au făptuit lucruri mari 
omeneşti, se întinde cam dela anul 3000 în. Chr. până azi, 

3. Felurile şi împărțirile istoriei. — Istoria este de mai 
multe feluzi: universală, specială, naţională. 

Când arată întâmplările mari dela toate popoarele, ea se zice universală, sau generală. . 
Când se ocupă numai cu faptele unui grup de popoare, sau numai cu ale unui popor, ea devine specială. 
Când în fine istoria are în vedere isprăvile naţiunci, din câre facem parte, se chiamă naţională. 
Istoria vieţei unui om însemnat se zice biografie. 
Ca să poată fi mai uşor înţeleasă, întreaga istoric se îm= parte, după timp, în patru mari părţi sau cvuri. Astfel, în- cepând din cele mai vechi timpuri și până azi, avem: Istoria antică sau veche, 
Istoria medie sau mijlocie, + 
Istoria modernă sau nouă şi 
Istoria contimporană sau actuală. 
4, Istoria antică şi părţile ei. — Istoria sau evul antic coprinde istoria popoarelor vechi, adică a popoarelor civili- zate dinainte de Christos. Acestea sunt: Egiptenii, Asiro- Chaldeenii, Fenicienii, Evreii, Medo-Perşii, Grecii şi Ro- manii. Cu un cuvânt istoria antică se întinde dela înce- putul Egiptenilor şi până la sfârşitul Romanilor, adică de pe. la anul 5000 în. Chr. şi până la anul 476 d. Chr. Aceste popoare vechi au trăit, mai toate prin prejurul Mărei Mediterane. Ele erau de rasă albă, însă de seminţii diferite. Astfel :. Egiptenii, Asiro-Chaldeenii, Fenicienii şi Ebreii erau semiți ; iar Medo-Perşii, Grecii şi Romanii erau de neam aric. Istoria antică se poate despărți în trei: — „Istoria Popoarelor orientale (Egiptenii, Asiro-Chaldeenii, 
Istoria Greciloy gi Istoria Romanilor. 
Dintre toate popoarele + 

însemnați, Ei an cucerit p 
. 

Fenicienii, Ebreii şi Medo-Perşii) ; 29 el 

echi, Romanii au fost cei mai 

+ 

e toate celelalte, le-au supus*şi -



  

le-au romanizat, răspândind peste toată lumea veche civili- 

zaţiunea romană. S'ar putea zice dar, că istoria antică este 

istoria Romanilor şi a vechilor popoare cucerite de Romani. 

Din Romani se trage şi poporul român şi prin urmare 

este legiitură între istoria antică şi istoria noastră naţională. 
..
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ISTORIA POPOARELOR ORIENTALE 

Egiptenii. 

  

1. Egyptul: Nilul ș şi revărsările sale; Memphis, Theba. 

Egiptenii au trăit în ţara, din nord- estul Africei, numită şi 

astăzi Egyptul. . : 

“ Egyptul nu e altceva decât valea lungă şi îngustă ă flu- 

viului Nil. De ambele părţi, în spre vest şi est, el e măr- 

"ginit cu două şiruri de munţi, în dosul cărora se întind 

nisipuri. Clima caldă, ploile foarte rari şi nisipurile aduse 

de vânturi ar face din Egypt un: pustiu, dacă n'ar fi Nilul 

cu revărsările sale. 

Din cauza ploilor, ce .cad regulat la izvoarele Nilului; acest 
fluviu se revarsă în fiecare an. Prin Iunie, apele lui se mă- 

resc şi es din albie, crescând necontenit până în Octomvrie. 
Eoyptul pare atunci un lac, iar oraşele şi satele de pe ridi-: 

cături par nişte insule. Intreaga natură se înveseleşte. De 

prin Octomvrie apele descrese şi în Decemvrie Nilul reintră 
cu totul în matca să. | 

După retragerea apelor, Egyptul rămâne acoperit cu un 

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



“pentru a dă roade fără multă” inuncă. De aceia: şi Egiptenii 
Sau putut dezvoltă cei dintâi dintre toate popoarele. 

Oraşele lor mai însemnate au fost: Memphis, mai la nord, 
şi Theba, mai la sud, ambele pe NL. 

2. Faraonii: Menes, Totmes III, Ramses II. — Egiptenii 
au venit din Asia. Multă vreme ei au “trăit în triburi sub 
ascultarea preoților. Dar pe la anul 5000 în. Chr. puterea 
acestora căzu“ Un şef militar, anume Menes, se ridică contra 
lor, luă numele de faraon sau rege şi prin lupte aduse: sub 

ascultarea sa pe toţi Egiptenii. Astfel 
el întemeiă statul egiptean şi fondă 
capitala Memphis. 

Vechii urmaşii ai lui Menes sunt pu- 
ţin cunoscuţi şi nu-s aşa însemnați. 

Cei de mai târziu însă căutară să aducă 
mărire statului şi prin înfrumuseţări 
înliuntru şi prin cuceriri în afară. Ca- 
pitala acestora fu 'Theba. 

Par în timpul lor o mare nenorocire 
căzu peste Egypt. Dinspre Asia năvă- 
liră nişte oarde barbare, cunoscute sub 
numele de Hicsoși, care supuseră ţara. 
Din fericire, după câteva sute de ani, 

"faraonii putură să izgonească pe asu- 
pritori. Egyptul ajunse atunci la cca mai 
mare înflorire şi putere. , 

Cei mai însemnați faraoni din acest 
timp fură marii cuceritori : Totmes II] 
şi Ramses II. 

. -Totmes III a fost pururea în lupte, 
popoarele din vestul 

până pe la Eufrat, 
Ramses II, numit şi Sesostris, 

El însă a construit şi o mulţim 
„Sub urmaşii lui P 

Popoarelor supuse 
ridicaseră puternici   

Totmes III 

putând războaie cu 
Asiei şi întinzând hotarele Egyptului 

a îost deasemenea războinic. 
e de monumente. 

amses II, certele luntrice şi revoltele 
aduseră decăderea Egiptenilor. In Asia se 1 Aşirieni, cari subjugară astfel Egyptul.  



y . 

După câtăva vreme, Egyptul ajunse din nou neatârnat şi 
îşi luă oarecare avânt. Totul fu însă de scurtă durată. 

In anul 525 în: Chr, Perşii din Asia cuceriră Egyptul. 
3. Religiunea, Egiptenilor. — Egiptenii erau un popor. 

foarte religios. - 
Ei adorau : Soarele, 

căruia îi ziceau mai 
mult Os?ris; Luna, nu- 

mită Isis; și pe fiul, a- 

“cestora, Horus. Cre- 
deau însă şi în zei răi 

şi aveau diferite legen- 

de asupra tuturor, 

Totdcodată venerău 
şi unele animale, fie 

folositoare, fie vătămă- 

toare, pe care lesoco- 
tiau ca întrupări: ale 
zeilor. Astfel eră boul. 
Apis, un bou negru şi 

cu diferite alte semne 

pe cap şi pe corp. Se 
credeă. că el întrupează 
pe Osiris. 

Egiptenii mai adiorau 
şi Nilul, cel atât de bi- 

"nefăcător, precum şi pe 
faraoni. | | | 
1 IPrincipalele credinţe Ramses II 
ale Egiptenilor erau : E 

nemurirea sufletului, viața viitoare şi revenirea sufletului 
la corp 

- Morţii, cari în viaţă făcuseră fapte bune, erau îmbalsamaţi . 

întrun chip minunat. Acestor cadavre noi le zicem mumii, 

Apoi erau puşi în morminte trainice cu toate cele 'necesare 
vieţii. Pentru a fi feriţi de rele pe lumea cealaltă, li se punea pe 
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piept o culegere de rugăciuni, zisă Cartea morţilor. Sufletul, 
se ziceă, că eră judecat de zei şi se curăţă de păcatele, ce 
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mai avea, trecând prin diferite i ani i 

prin diferite corpuri deljanimale. ;După şedere i iciților. 
_sede în locaşurile fericiţilor, e] putea să se întoarcă la corp.  
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nivea, Astfel, între altele ei au născocit veometria, măsurându-şi 
pământurile de cultură. | 

Dela ei au rămas şi o mulţime de monumente măreţe: mor- 
“A. minte, temple, palate, statui, ete, 

Astfel sunt între altele: 
Piramidele, uriaşe construcţiuni de piatră, care 

serviau. ca morminte faraonilor din Memphis. 
Sfinaul, gigantică statuă de piatră, lângă pira- 

mide, reprezintând un leu cu cap.de om. 
Lacul Maris, imens basin de piatră, nu de- 

    

  

    

    

Aziz] arte de Memphis. În el se adună apă, când Nilul 
A BLĂN  venia foarte mare, pentru a servi la udat câm- a .. A pe . . a E Diile, când revărsările fluviului erau neindestu- în =. 

SI  lătoare. 
: * tz Labirintul, vast palat și templu, în apropiere za de lac. Aveă 3000 camere foarte încureate. În A] cele 1500 dela suprafața pământului erau lo- a IZA  cuinţele faraonilor şi templele zeilor, iar în cele => 1500 “ . A -. aaa 200 subterane se inmormântau regii. „e SE e Obeliscul, de lângă “Theba, inalt stâlp de piatră - dintr'o singură bucată: 

Pe toate aceste monumente sunt scrise cu 
Semne curioase, în formă de desemnuri, faptele 

a mariale Egiptenilor. Scrierea acea- 
AY sta foarte greu de citit, eră cuno- 

scută mumai de preoţi şi a fost 
numită feroglifică sau stântă. 
Hieroglifele au putut fi desluşite 
numai în timpul nostru. 
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Asiro-Chaldeenii 
1. Asyro-Chaldeea;: ţara dintr i lo: e Tigru şi Eutrat ; Ninive „i Babylon. — Asiro-Chaldesnii au ţie En pa u trăit în ţara dintre flu-  
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viile asiatice Tigru și Eufrat, numită şi Mesopotamia. Această 

regiune se împărţi în două. Partea de nord se numia 

Asyria şi eră o ţară nai mult muntoasă. Acold trăiau Asi-— 

pienii. Partea de sud, o câmpie întinsă, se zicea Chaldeea 

sau. Babylonia” şi eră locuită de Chaldeeni sau Babilonieni. 

Fluviile Tigru şi Eufrat făceau din Asyro-Chaldeea 0 ţară 

tot aşa de bogată ca și: Egyptul. Prin revărsările lor din 

fiecare primăvară, şi mai ales prin revărsările Eutratului, 

piimântul deveniă foarte roditor. Locuitorii se mai ajutau 

apoi cu numeroase canale, în cât ţara dintre cele două fluvii 

eră cu adevărat «grădina Asiei». 

raiul fiind uşor, s'au putut întemeiă acolo oraşe mari şi 

puternice. Mai ales au fost însemnate două: Ainite, 

„capitala Asyriei; şi Babylon, pe Eufrat, capitala 

pe Tigru, 
Chaldeei. 

Amândouă erau foarte întinse și înconjurate cu ziduri de o' 

grosime neauzită. Intemeierea lor se atribuiă unor regi le- 

gendari: XNinus, regele Asyriei şi soţia acestuia, Semiramida, 

regina Babyloniei. / 

2. Regii: Sargon, Nabuchodonosor. — Asiro-Chaldeenii 

au întemeiat mici state foarte din vreme., Incepu turile lor 

însă sunt puţin cunoscute şi despre ele nu se spunean de 

cât poveşti. 

Ceea ce se ştie cu siguranţă, e faptul,. că primele state 
3 > 

n'au fost puternice. Au trăit în lupte între ele şi 

au ajuns tributare Egiptenilor. 

După .1500 în. Chr. s€ ridică un nou. stat asirian, 

în urmă 

care su- 

„pusă şi” pe Chaldeehi. Regii acestui stat au fost sute de ani 

groaza lumii, ucizând peste tot, robind şi jefuind. Cel mai 

însemnat dintre ei fu cuceritorul Sargon (720 în. Chr.), 

sub care Asirienii ajunseră culmea puterei. El îşi întinse - 

stăpânirea peste tot vestul Asiei. şi peste Egypt. - Urmaşii 

Jui Sargon fură tot aşa de cuceritori. Purtându-se însă crud 

cu popoarele supuse, acestea sau văsvrătit Chaldeehii şi 

Mezii, cei mai de frunte dintre supuși, distruseră în cele din 

urmă Ninive (625 în. Chr.) şi împărţiră statul asirian între 

* dânşii.
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la la Chaldecni. Aceşt uU lor trec 
întemeiară un stat tot așa de puternic. Cel ma 

Wen 
irea. Asi A 

ăpânirea 
* Parte din st 

1 vestit rege 

 
 

 
 

 
 

și vizirul său Sargon a 
iziru 

» Care duse statul la o ma 

.
—
 Va ve putere 

tu Nabuchodonosoy-
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strălucire (604 în. Chr). EL 2 veinoit cuceririle foştilor regi 

asirieni şi a alcătuit astfel un foarte întins imperiu. Tot lui 

se datoresc şi minunatele înfrumuseţări ale Bob lonuui, ce ui- 

miau lumea în vechime. 

După Nabuchodonosor însă statul chaldeean slăbi ş şi în cu- 

rând căzu sub Perși (538 în. Chr). 

4. Cultura asiro-chaldeeană : . religia, monumentele, 

Scrierea... Asiro-chaldeenii, deşi au fost mai mult război- 

nici, au avut totuşi o cultură foarte dezvoltată. 

Ei adorau corpurile cereşti: soarele, luna, planetele și 

stelele. Zeul principal. Iu supranumit de Asirieni, Assur, 

iar de Chaldeeni, Bel, 

seamnă soarele. Fiina foa EI 

superstiţioși mai ciedeau şi 

în spirite, unele bune, altele 

rele, pe care le îmbunau sau 

de care scăpau -prin descân- 
„fece. Cea mai obișnuită în- 

chipuire a zeilor eră sub for- 

ma de lauri înaripați cu 
cap de om. 

Din adorarea astrelor şa : 

născut citirea în stele, adică ” 
ghicirea soartei, cultivată 

mult de vestiţii preoți chaldeeni. Dar tot din această ado- 

rare ei âu ajuns la o mulţime de cunoștințe astronomice: . 

| eclipsele, împărţirea timpului (ani, luni, săptămâni, zile, ore 
minute, secunde), etc. . . E 

Asiro-Chaldeenii au ridicat şi colosale monumente : temple, 
palate, turnuri pentru, citirea stelelor, etc. “Toate însă au 
ajuns până la noi numai dărâmături; căci erau „făcute din 
cărămidă de multe ori nearsă. 

Astfel sunt, între altele, următoarele: 

Dela Asirieni : 
Palatul lui Sargon, lângă vechea Ninive. | 
Dela Chaldeeni: | 

  

  

TDaur înaripat
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| Palatul regilor, lucrare grandioasă pe stânga Eutratului ; 
“ grădinele spânzurate, patru splendide terase plantate şi su- 
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Prapuse şi Turnul Babel, pe dreapta Eufratului, uriaş templu cu %caturi colorate deosebit—toate opera lui Nabuchodonosor. 
,  
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In dărâmiăturile acestor monumente s'au găsit numeroase 

inscripţii. Scrierea asiro-chaldeeană avea forma unor cuie şi 

PSI ESL 28 ESI 

E Par E 49 

"pre SEL A 
dl E se d 
IŢI Ip* i SEȚ oz 

Ein E e 49 | DI 
Cărămidă cu cuneiforme 

  

  

d
 

  
  

  
  

    
  

  
            

  

de aceia se zice cuneiformă. Fa « eră săpată pe cărămizi moi, 

care apoi se uscau. 

4 

Fenicienii 

1. Fenicia: Sidon, Tyrus. — Ţara locuită de Fenicieni se 

numia Fenicia. 

, Ea eră o fâşie de pământ, lungă şi foarte îngustă, aşezată, 

pe coasta apuseană a Asiei, între Marea Mediterană şi muntele 

Liban. Pământul acestei “ări eră mai i mult stâncos din cauza 

vamificaţiunilor muntelui. De aceea Fenicienii nu puteau 

face agricultură. In schimb î însă, având lemnul la îndemână 

şi marea în apropiere, ei sau dedat la navigaţie şi la co- 

merţ. Astfel că, în scută vreme, Fenicienii au ajuns foarte 

bogaţi şi au ridicat multe -şi strălucite oraşe pe toate ca- 

purile și insulele coastei lor. ” 

| Fiecare oraş eră de sine stătător, cu legile şi cu regii săi, 

Dar. o. “adunare. generală, “alcătuită din delegăţii “Eituror ora 

7 elor, se ocupă de afacerile comune, Această adunăve" se în- 
mp 

       

FE T. Ava. Acte: Tr. _ sstoria antică. ” _ 2 

o? “pomoiiee Pa 
Gesta , 4 

, uivarainrri , 

4 Bycytei! 77
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truniă în oraşul cel mai de frunte. Astiel a fost la început 
Sidon (pe la 1800 în. Chr.), până când Vau dărâmat Pilis- 

(fenii. Mai în urmă s'a ridicat Tyrus (pe la 1200 în. Chr.); 
"oraș jumătate pe țărm, jumătate pe o mică insulă de alături, 
până când a căzut şi acesta sub Perși (538 în. Chr.). 

2. Comerţul şi coloniile feniciene ; Carthagina. — Ceea 
ce a făcut strălucirea micului popor fenician a fost activitatea 
sa comercială şi întinderea lui colonială, 
„In adevăr, Feficienii an fost cei mai mari comercianţi ai 
anțichităţei. Ei făceau comerţ și pe mare şi pe uscat, schiin- bând mărfuri în natură dintro parte într'alta, fără a în- trebuinţă „monede. Corăbiile lor furnicau în toate părţile, „punând în legătură Europa, Africa. şi Asia. Fenicienii au 
făcut și ocolul Africei. In acelaş timp caravanele feniciene străbăteau interiorul celor 3 continente, şi mai ales al Asiei. 

Totdeodată ei se îndeletniciau şi cu industria, fabricând 
pentru comerţ: stote, bijuterii, vase şi mobile renumite. Tot lor se datoreşte descoperirea Durpurei, un lichid roşu pentru văpsit vestmintele regilor şi ale nobililor, extras dintro scoică de mare, şi aflarea sticlei. transparente. 

i Odată eu. comerţul, Fenicienii au stabilit colonii pe toate „țărmurile Mărei Mediterane, ale Oceanului Atlantic, ale Mărei Roşie și ale Oceanului Indian, -- - o | Cea - mai: important 
“Carthagina. 

| Aceasta s'a întemeiat d 
unei răscoale din tim 
Atunci sora regelui, 
malţi nobili contr 
Acold a întemeiat 

ă din toate coloniile feniciene a fost 

e către fugarii din 'Tyrus, pe vremea 
pul regelui Pygmalion (sec. IA în. Chr.). 
numită Elissar, răzvrătindu-se cu mai 

a crudului său frate, a fugit în Africa. 
moul oraș Carthagina. Povestea zice, că Elissar sau Didona (fugara). ar fi cănipărat dela. vechii lo- ouitori o bucati de pământ, cât aveă să cuprindă, o piele de bou. In urmă ea ar fi tăiat pielea în fâşii subțiri, care au cuprins un spaţiu îndestulător pentru a ridică cetatea. | Carthagina a ajuns în scurtă Vreme rivala şi mai apoi moş- 

tenitoarea puterei şi strălucirei Tyrului. Mai târziu ea a '  



19 
—————— 

purtat lupte crâncene cu Romanii, şi a fost cuceriti de . 

aceștia. | 

3. Insemnătatea culturală a Fenicienilor ; alfabetul.— 

De şi Fenicienii au fost uu popor mic, lacom şi rău văzut 

de toţi vecinii, mai ales că zeului lor principal Baal, aduceau 

şi jertie omeneşti, totuşi au mare însemnătate culturală. A- 

ceasta stă în faptul, că prin colindările lor comerciale ei au dat 

multe cunoştinţe tuturor popoarelor, cu care au venit în 

atingere, dar mai ales acelor de prinprejurul Mărei Mediterane. 

Astfel, ei au ușurat navigaţiunea descoperind steaua polară 

şi au făcut cunoscute diferite plante (măslin, smochin) și 

animale (porumbel, măgar) folositoare. 

Au răspândit apoi, pe unde au ajuns, binefacerile civili- 

zaţiei egiptene şi asiro-chaldeene, ce și le însuşiseră şi ei. 

'Totdeodată, Fenicienii au fost îndemnați, din cauza tre- 

buinţelor comerciale, să uşureze scrierea Egiptenilor şi Asiro- 

Chaldeenilor. Astfel au format alfabetul, alcătuit din 22 

litere, care s'a răspândit aţoi Jatoate popoaele 
— 

5 

Ebreii 

1. Palestina şi Ierusalimul. — Spre sud-est de Fenicia 

ce află Palestina sau Chanaan, ţara în care au trăit Ebreii. 

Palestina e un platou, nu aşa nare, brăzdat de ramurile 

inuntoase ale Libanului şi Anti-Libanului. Ea e udată de 

favinl Iordaii; Gară Guise de la nord la sud până la Marea 

Moartă, formând în drumul, său lacul Generazeth sau Marea 

Galileei. Pământul ei nu prea e roditor, dar în schimb ea 

eră în vechime bogată în numeroase păşuni pentru vite.. De - 

aceea se mai zicea şi pământul făgăduinței sau «ţara în 
care curge lapte şi miere». . - 

Oraşul de frunte al Palestinei a fost Ierusalimul, aşezat 

la nord-vest de Marea Moartă şi care a avut o mare însem- 

nătate istorică şi religioasă pentru Ebrei. |
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2. Patriarchii Ebreilor: Abraham, Isaac, Iacob, Iosii; 
Moise. — La început Ebreii erau nomazi şi ascultau .de pa- 
triarchi. ' 

“Cel dintâiu patriareh, sub care se zice, că ei au şi venit din 
„Mesopotamia — leagănul lor primitiv — a fost Abraham. După 

acesta a rimas conducător al Ebreilor fiul său, Isaac, şi mai 
târziu nepotul stiu, Iacob, supranumit Israel. Sub fiul acestuia, 
din urmă, adică sul Iosif, Ebreii au intrat în Egipt, pe vremea 
Hiesoşiloir. |] i | După izgonirea Hiesoşilor, faraonii egipteni începură să-i 
persecute cumplit. Cel ce-i scoase din această ţară, scăpân- 

duci de robie, fiv_A/oise, 
Insuflat, zice-se, de Dumnezeu, el îi duse mai intâiu în pe- „ninsula Sinai, din Arabia. Acol6 le dete decalogul sau cele LO porunci religioase, săpându-le pe table de piatră, numite fa- dlele legii. Dar, fiind-că Mbreii nu se dezbărau de obiceiurile stricăte din Egipt, Moise îi făcii să rătăcească 40 ani prin „deşert, Numai sub urmaşii lui ei puturi intră în Palestina, pe care o împărţiră în 12 triburi, după cei 12 fii ai lui Iacob. Fiecare trib trăia singur şi de .cele mai multe ori triburile se luptau între ele. Din această cauză, dese ori Ebreii fură “supuşi de popoarele vecine. Câte odată însă, ei se puneau Sub ascultarea vre-unuia mai de seamă dintre dânşii, numit Judecător. Asttel de judecători fură Samson şi Samuel. 3. Regii: Saul, David, Salomon. — In cele din urmă, Ebreii . simţiră nevoia de a se uni cu totul şi a avea regi (pe la anul 1109 în, Chr.) Primii şi principalii lor regi fură: Saul, Davig şi Salomon. 
Saul purtă lupte crâncene cu vecinii şi mai ales cu Filis- Jenti, cei mai mari duşmani ai Ebreilor. ÎN David se distinse prin marile lui cuceriri, dîntinzându-şi Stăpânirea pâni la Eutrat iu Şi până la Marea Roşie. EL fu adevăratul înteineietor al statului ebreu şi zidi capitala Ie- Xusalim pe muntele Sion, E 

o Salomon, fiul lui David, 
strălucirei. II er 
„lu de pace. 

“duse regatul ebreu la culmea 
n înţelepciunea, bogăţia şi iubirea, 

4 

a vestit pri 
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'Potdeodată el înfrumuseţă şi lerusalimul, zidind un măret 

templu, renumit prin seumpetea' podoabelor sale, 

4. Decăderea şi împrăştierea Ebreilor. — După moartea 

ui Salomon statul ebreu slabi. Regii, cari urmară, începură 

că se certe între dânşii. In cele din unmă, regatul se împărţi 

în două: regatul lui Iuda, „en.capitala. lemealimaș. si. regatul 

“Ti Israel, cu capitala Samaria..(900. în... Chr. . | 

"Regele asirian Sargon distruse regatul israelit, iar mal 

târziu Xabnchodonosor pe cel iudeu. jerusalimul în dirâmat 

și Bbreii ajunseră în captivitatea bubilonică. 

Mai târziu căpă-     
_ tară voie să revie în 

vechea lor patrie şi 

să-si rezidească tem- 

plul. Ei nu mai pu- 

tură aveă însă o viaţi 

neatârnată. Din su- 

punere în supunere, 

[breii ajunseră în 

cele din urmă sub 

Romani, ! cari îi îm- 

prăştiară apoi în toa- 

ă a (sec. PIE 
tă Imea (sec. LA. Pemplul din Jertsalim 

Chr), 

  

  
Pe 
A Pra 
„Antet ia ară 

  

  
5. Insemnătatea religioasă a Ebreilor: monoteismul. — 

_Ebreii sunt însemnați prin religia lor superioară şi prin in- 

fluenţa. acesteia asupra omenirei. În adevăr, ei fură singurul 

popor monoteist. din vechime şi fură aduşi la această cre- 

dinţi de Moise, care făcii din vechiul zen solar, pe Iehovah, 

adică dumnezeul. nevăzut, unic, etern şi prea putemic. "Toate 

„celelalte popoare vechi „erau politeiste, adică se închinau la 

mai mulţi zei. 

_ Religia Ebreilor poată numele de mozaism. 

| Mozaismul a fost întreţinut: în popor de profeţi, ca Isaiia 

şi Jer mia. EI a dat naştere Ja o prea frumoasă” literatură 

poetică religioasă — ca psalmii lui David şi proverbele lui Sa-
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lomon — cuprinsă în cartea sfântă a neamului ebreu, adică 
în Biblie sau Vechiul Testament. 

Monoteismul ebraic a devenit temelia religiunilor mari 
monoteiste de mai târziu. 

O 

Medo-Perşii 

„1. Arii şi Iranul. — Medo--Perşii er 
rudite. Ei se trăgeau dintr'un ne 
despre care nu putem şti mai nim 
şi alte popoare, ca Grecii, 
Ari_pare să fi fost 

„în toate părţile, 
Iranul e un întins platou, care desparte Asia apuseană de cea răsăriteană. E aşezat între fluviile Tigru şi Indus, şi între -Marea_ Caspică Şi. golful Persic. In mare parte Liinul este un deşert. Pe la margini însă munţii au văi foarte fertile în cereale, păşuni şi pomi roditori, , Dintre popoarele arice nau rămas în Iran de cât Mezii şi Perşii, Mezii au locuit partea de nord a acestui platou, iar „Perșii De cea ae sud, Oraşele lor de frunte au fost: Ecba- „dana, capitala, :Mezilor ; şi Pasargade, Persepolis şi Susa, capitalele Suceesive. ale Perşilor "2. Mezii: Cyaxares. — Mozii ai trăit multa buri, suferind robia şi 

urmă s'au hotăr 

au două popoure în- 
am foarte vechiu, Ari, 
ic şi din care se inai cobor 

Romanii, ete, Leaoănul acestor 
Inanul, de unde apoi s'au întins mai aa Me unde apol $ 

  

vreme în tri- 
şi prădăciunile vecinilor. In cele din 

ât să întocmească un singur stat, sub condu- cerea unui Singur şef sau rege. Cel dintâiu,- cunoscut de is- torie, a fost Cyazăres (sec. VII în. Chr.). Acesta, a Supus toate triburile persane din sud şi a purtat “Un crâncen războiu cu Asirienii, Aliindu:se cu Babilonienii, Oy aXAres a cuprins cetâtea Ninive (625 în. Chr.) şi a dis- "m trus-6 Ta urmă el a ocupat paztca de nord a Asyriei şi sa „intins spre_ dia, bogat stat din Asia-Mică. 
est până la Ly 
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Următorul lui Oyaxares a, fost slab şi crud. EI a provocat o 

" văscoală a Perşilor, care a pus capăt dominaţiunei medice. De 

acum, Perşii iau conducerea statului. | 

3. Pergii: Cyrus, Darius. — Cel care a condus răscoala, 

Perşilor şi a ajuns regele acestora a fost Cyrus, nepotul de- 

tronatului rege med. 

Cyrus, despre a cărui naştere şi copilărie se spuneau fru- 

moase legende, a fost un vestit cuceritor. E] a întins stăpâ- 

nirea medo-persană peste toată Asia vestică. 

Prima lui cucerire a fost Lydia, în a cărei capitală Sardes, 

domniă bogatul Cresus. Acesta plănuise o alianţă cu Bâbi- 

lonienii şi cu Egiptenii în contra Perşilor. Oyrus însă îl 

băti, mai înainte ca această alianţă să-şi dea roadele, îl prinse 

şi-l condamnă să fie ars'pe rug. Dar gândindu-se, că i sar 

puteă întâmplă şi lui cândvă o asemenea nenorocire, îl 

iertă în cele din urmă şi-l făcii sfetnicul său. Apoi biruitorul 

rege persan înconjură Babylonul şi-l], luă, abătând Eufratul 

şi pătrunzând înlăuntru pe matca 

fluviului (538 în Chr.). Cn acest 

prilej Ebreii scăpară din captivi- 

tatea babilonică, căpătând voie să | 

se reîntoarcă în patrie. În urmă 

Cyrus vru să atace şi Egiptul, dar 

muri în nişte lupte cu Massageţii, 

popor barbar de pe lângă Marea 

Caspică. 

Fiul şi urmaşul său porni de în- 

dată contra Egiptenilor, şi în lupta 

ce avi loc îi zârobi, iar ţara, lor 

căzu sub Perşi (525 în. Chr.). 

„După acesta, Perşii aduseră la 

tron pe o rudă a lui Cyrus, pe Da- 

rius (592 în. Chr). A 

EL avi de potolit mai întâiu o răscoală a Mezilor şi a 

 Babilonienilor şi.făci din Babylon capitala statului persan. : 

Apoi porni o expediţie, fără rezultat hotăritor, contra Sciţilor 

e mmerae 

  

  
Darius I
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cari locuiau prin ţările dela Dunăre şi Marea Neagră, (513). 

Cu prilejul expediției contra Sciţilor, Darius cuprinse şi țările 
din peninsula balcanică. El mai voi.a pune mâna şi pe Grecii 

“din sudul peninsulei şi astfel începii cu ei marile războaie 
“ medice sau greco-persice (300 în. Chr.). N'a avut însă nici-o 

izbândă, nici el, nici urmaşii săi. | 
5. Intinderea şi organizarea imperiului persan. — In 

timpul lui Darius imperiul persan avi cea mai mare întin- 
dere: dela Dunire şi până la fluviul Indus şi dela Marea 
Caspică până în Egypt. De aceea el a căutat si-i deă și o 
bună întocmire. 

Popoarele cucerite erau vasale şi tributare, dar autonome. 
Ele îşi păstrau limba, religia; legile, obiceiurile şi pe :alo- 
curea chiar şefii lor naţionali. Pentru a se împiedică însă re- 
voltele, statul a fost împărţit în mai multe guvernăminte, 
„numite salrapii, ai căror capi erau spionaţi şi supraveghiaţi 
de aproape de rege. | 
„Pe de altă parte s'au înzestrat provinciile cu drumuri, care 

au dat avânt 'comerţului, cu servicii de poştă şi cu o nume- 
roasă poliţie. Prin capitale s'au ridicat măreţe palate, îmbo- 
dobite cu sculpturi şi cu cărămizi zmălţuite în mai multe. 
colori. S'au stabilit şi dări regulate, unificându-se şi moneda 
prin batere de bani, numiţi darici, după numele regelui 
Darius, In: fine s'a generalizat scrierea cuneiformă, împru- 

„mutată dela Asyro-Chaldeeni, ca mai toată cultura lor, dar 
simplificându-se şi făcându-se aproape alfabetică. 
„5. Credinţele. religioase ale Perşilor: Dualismul, Zo- roastru. — Religia medo-persană aveă un caracter dualist, 
punând faţă în faţă binele şi răul. Zeul binelui eră Ormuzd, a toate creator, iar zeul răului eră Ahriman. o Omul eră: dator să lupte contra răului pe orice calc, să creadă în bine, să se roage, să muncească, să facă fapte bune, :să se pocăiască. 

. Ormuză m'avei nici statui, nici altare. Însă pe înălţimi adăpos- tate, Sau pe vetre în formă de piramide, ori în formă turnuri cu etaje, ardei veşnice focul sacru, simbolul zeului: Cultul , 

 



  

constă din jertfe de animale domestice şi din pomeni Îns0- 

ţite de cântece religioase. 
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  Cadavrele morţilor nu erau îngropate, nici arse, nici asvârlite- 

în apă, înainte de a fi întăşurate cu 'ceva curat, pentru a nu.
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se pângări pământul, focul ori apa. Mai deseuri erau lăsate, 
pe înălţimi sau pe turnuri rotunde, pradă paserilor şi fia- 
relor sălbatice. Pentru regi se clădiau morminte măreţe. Su- 
fletul după judecată, se zicei, că trece, dacă eră bun, pe 
puntea de peste Infern, în Paradis, unde petreceă până la 
a doua înviere ; iar dacă eră rău, se prăbuşiă în Iad, 

Dualismul, adică credinţa în doi zei, a fost dat de profetul 
fabulos Zoroastru. , 

Cu îngrijirea lui erau însărcinaţi nişte preoţi, numiţi magi. 

 



II 

ISTORIA GRECILOR 

7 

Geografia Greciei antice 

1. Geografia fizică. — Ţara Grecilor fu mica peninsulă, din . 

sud-estul Europei, numită şi azi Grecia sau Hellada. 

Terenul acesteia e muntos. Cel -mai însemnat munte e 

Olympul. Cu toate acestea e bogat în văi fertile, în metale - 

şi în lemne. Cursurile de apă, deşi mici, sunt însă nume- 

roase şi ajută la rodirea pământului. Aşă sunt Alpheul, Eu- 

olas, ş. a. 
“Pe dealtă parte, această ţară e inconjurată de 3 parți cu 

mări, care îi întretaie coastele cu nenumărate golfuri şi i prin 

„aceasta înlesneşte navigația şi comerţul. 

În fine, Grecia are o climă dulce. şi sănătoasă şi un cer senin. 

Pe lângă toate acestea patria Grecilor eră aşezată în veci- 

nătatea popoarelor orientale şi cam în centrul lumei vechi. 

Cu un cuvânt, prin însuşirile solului şi ale aşezărei sale 

geografice, Grecia, fu o ţaiă prielnică dezvoltărei unui popor. 

2. Impărţirile geografice, statele greceşti.—Din punct 

„ de vedere geografic, Grecia se împarte, după înfăţişarea pă- 

mântului 'ei, în trei regiuni. Fiecare din acestea la vândul lor 

se subdivid în alte ţinuturi mai mici, care în anticitate for 

mau tot atâtea state. o
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Astel sunt: 

Grecia nordică, unde se găsiă localitatea religioasă Dodona; 

Grecia mijlocie sau Hellada propriu zisă, care aveă între 

altele cetatea Theba, localitatea religioasă Delphi şi vestita 

cetate Athena; 
„Grecia sudicci sait Ce ( „oroca) e cu cetatea Co-__ 

tate Sparta. 

3. Insulele şi oraşele din Asia Mică. — De Grecia ţin 
geograficeşte şi insulele de prin prejur. 

Mai însemnate în antichitate erau: 

Eubeea şi Creta, apoi 

Corcyra (Cortu) dintre insulele zise Tonice, 

„Delos şi Paros dintre ccle numite Cyclade, şi în fine, 
“Lesdos, Sanios şi Rhodus de pe lângă coastele Asici Mici. 
Această punte de iiisule,: ce stabiliă legătura dintre Grecia 

şi Asia Mică, făceă ca ţărmurii apuseni ai acestei din urmă 

să fie socotiți ca ţinând tot de Grecia. De altfel pe coastele 
Asiei Mici, în regiunea numită și Ionia, au înflorit numeroase 

cetăţi greceşti, ca: AMiletus, Su yrna, Troia, ete. 
Deci teritoriul vechiului popor grec se întindeă şi peste 

insulele vecine peninsulei, precum şi pe litoralul Asiei Mici. 

4. Coloniile. — Grecii nu sau mulţumit să trăiască în 
măr ginile teritoriului arătat. Cu timpul ei an început; să emi- 
greze din aceste locuri, înființând un şir de colonii pe ţăr 
muri Mediteranei şi ai tuturor mirilor formate de aceasta. 
Oraşul, din care se desprindeă colonia, se numiă metropolă, 
adică «orașul-mamit». Dă 

Cauzele, care pricinuiau întemeierea de colonii; erau multe. 
Immulţirea populaţiunei, foametea, niăvălirile străine, revo- 
aţiile lăuntrice, molimele, cataclismele naturale, dorinţa de 
a călători, ete., iată ce împingeă mai mult la emigrare. Mai 
ales însă coloniile Sau născut din interese comerciale. 
această privinţă se făceă mare concurenţă Fenicienilor. 

Toate cetăţile greceşti au contribuit la înfiinţarea de co 
lonii, dar cele mai multe din acestea se datoresc- Miletulu-i 
din Asia Mică. , | 
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* Principalele colonii au fost: 

Tomis şi Sinope la Marea Neagră, Byzantium în Bosior, 

Olynthus pe țărmul nordic al Mărei Egee, Tarent şi Nea- 

polis'pe coastele Italiei sudice, Syracusa în Sicilia, Massilia _ 

în sudul Franţei, Saguntum pe coastă răsăriteană a Spaniei _ 

şi Cyrene, în Africa, aproape de Egipt. 

Colosiiile au ajuns la mare dezvoltare şi unele au întrecut 

chiar metropolele lor. Primii : legiuitori şi înţelepţi, primii 

poeţi şi artişti greci, sau ivit. îm -coloniii. 2" 

Prin colonii, Grecii îşi dezvoltau comerţul, se înavuţiau şi 

căpătau noui cunoştiinţe din atingerea cu toată lumea. La. 

rândul lor împărtăşiau şi ei: diferitelor popoare limba şi cul- 

tura lor. | 

8 . - 

Religiunea Grecilor 

1. Zeii. — Grecii, deşi erau împrăştiaţi prin diferite părți 

şi deşi nu erau uniţi întrun singur stat, aveau totuşi o pu- 

ternică legături între ei prin religie. | 

Ei au îndumnezeit toate puterile naturei, toate îndeletni- 

civile şi pasiunile. omeneşti, creind o mulţime de zei. Zeii 

erau închipuiţi ca nişte fiinţe cu formă şi cu viaţă omenească, 

dar nemuritori şi de o inteligenţă şi forţă supranaturală. 

Erau. nevăzuţi şi nu se arătau, decât când vroiau şi cui 

vroiau. Dese ori însă se amestecau în viaţa lumească, ocro- 

tind sau urgisind pe muritori. Reşedinţa lor se credeă, că e 

_pe muntele Olymp: Grecii au născocit povestiri foarte fru-. 

moase despre zei şi despre faptele lor. Aceste povestiri se 

zic mituri, iar colecţiunea tuturor miturilor se chiamă 

mitologie. Ma cc 

Cel mai mare dintse zei eră Zeus, zeul cerului, creatorul 

zeilor şi al-lumei.:EL avea. doi fraţi : : Poseidon, zeul mărilor - 

şi Hades, zeul lumei subpământene. Alţi zei mari erau : Hera, 

soţia lui Zeus, zeiţa atmosferei şi a căsniciilor ; Athena, zeiţa
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fulgerului şi a înţelepeiunei ; Phoebus, zeul soarelui şi al ar- 

telor; Arthemis, zeiţa lunci şi a vânatului; Hermes, zeul 

vântului şi al comerţului, curierul zeilor; Aphrodila, zeiţa 

aurorei şi a fnumuseţei ; Ares, zeul furtunilor şi al războiului ; 

Hefaistos, zeul focului şi al industriei ; și Demeter, zeiţa pă- 

mântului şi a agriculturei, 
Pe lângă aceşti 12 zei mari erau şi numeroşi zei secun 

dari şi 0 mulţime de divinităţi mărunte în întreaga natură, 
(pe munţi, în aer, pe mare, etc.) Între aceste din urmă erau 

Muzele şi Nimfele. Apoi fiecare oraş şi fiecare familie îşi 

avea zeul sau zei săi protectori. 
Credinţa în viaţa viitoare eră şi la Greci. Lumea de sub- 

pământ, sau Infernul, unde mergeau sufletele morţilor, adică 
umbrele, se împărţiă în două: Câmpiile Elysee, locuri feri- 
cite pentru petrecerea drepţilor; şi Tartarul, locul chinurilor 
pentru pedepsirea păcătoşilor, o | 

2. Cultul: temple, amficţionii. — Zeii fiind puternici şi 
porniţi a se amestecă în viaţa lumească, Grecii căutau să şi-i 

„atragă. Pentru aceasta ei ridicau temple măreţe, înlăuntru 
cărora aşezau statua, în formă omenească, a zeului sau â 
zeiței ce adorau. Tot în temple se depuneau darurile aduse 
zeului: Preoţii şi preotesele întreţineau cultul prin rugăciuni, 
jertfe şi libaţiuni. Toate acestea se fiiceau afară din templu, 
acesta rămânând a fi numai locuinţa divinităţei. 

Afară de aceasta, se făceau: întovărăşiri de mai multe ce- 
tăţi pentru a adoră un acelaş zeu, a-i ridică temple şi ai 
dă serbări comune. Aceste întovărăşiri se numiau amficționii. 
Cea mai însemnată amficţionie era cea dela Delphi, com- 
pusă din 12 cetăţi. Mai târziu amficţioniile avură şi rost 
politic, căci ajutau la nevoie cetă . ule aliate sau împăcau cer” 
turile ivite între ele. : 

3. Oracolele. — Grecii mai credeau, 
viitorul hotărât de aceştia se poate şti 
din natură s 
temple. 

că voinţa zeilor şi 

după unele semne 
au după spusele preoţilor ghicitori dela anumite 

Prezicerile acestea, precum şi locurile unde ele se 
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făceau, se numiau oracole. La oracole alergau Grecii din 

toate părţile, ceiace strângea 

tot mai mult legăturile din- 

tre ei. 

Cel mai vechiu oracol eră 

la Dodona, unde se află un 

stejar iniraculos. Dar cel mai 

vestit eră la Delphi, la tem- 

plul zeului Phoebus. Aci pro- 

fetiză preoteasa Pylhia, şe- 

zând pe un tripod de aur 

deasupra crăpăturilor, unei 

peşteri, de unde eşiau gazuri 

“ameţitoare. Vorbele ei fără 

şir se rânduiau în versuri 

ds către preoţi. . 

Răspunsurile  oracolelor 

exau greu de înţeles sau 

aveau câte două înţelesuri... 

"Totdeauna însă ele erau po- 

ivivite cu împrejurările şi de FE 

multe ori nu erau decât sfa- 

turi înțelepte date oamenilor. 

  

Arunciător cu discul 

sau cetăților de către preoți. 

4. Jocurile publice.—Tot 

serbări religioase erau şi jo-. 

curile publice. Acestea con- 

stau din întreceri gimnastice, 

artistice şi literare între toţi 

Grecii. Străinii nu erau pri- 

miţi. Cât timp ţinean jocu: 

vile, eră pace şi înfrățire ge- 

nerală între toate cetăţile gre- 

ceşti. Invingătorul, încoro- 

„nat cu laur sau cu ramuri 

ruptători. de: măslin sfinţit, eră admi- 
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rat de toată suflarea grecească, atât el cât şi familia şi 

cetatea sa. I se ridică statui şi eră întreţinut pe socoteala 
cetăţei natale. | 
„Erau 4 jocuri mari naţionale, dintre care cele mai renu- 

mite erau cele olimpice, Acestea aveau loc la Olympia în | 
onoarea lui Zeus, din 4 în ani, prin Iulie, şi ţineau 5—6 

zile. Spaţiul de timp dintre ele se numiă olimpiadă şi serviă 
„Grecilor la numărarea anilor. Prima olimpiadă s'a început 
cu anul 116 în. Chr. | , 

9 

Sparta şi Lycurg 

1. Laconia şi Sparta. — Grecii au ocupat peninsula Hel- 
lada de foarte de mult, venind din Asia, parte prin nordul     

    
  

    
  

Fă - : . 
! Din războiul troian 

ţărei, parte prin insule. Fi se împărţiau în + triburi, din 
care mai însemnate fură triburile Ionienilor. şi Dorienilor.. 

ii e 0555 
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Despre viaţa Grecilor dela venirea lor şi până mai târziu 

nu se ştie nimic pozitiv. Tntâmplările, ce vor fi avut loc pe 

  

  LOT COTEEIICIN ID COTELE SCACM 

ce           

  
  

Luptă din războiul troian 

atunci, au fost înfrumuseţate de popor şi prefăcute în mi- 

nunate legende şi tradițiuni. Astfel e spre pildă războiul | 

  

Din viaţa eroilor 

troian, în care se povestește cum Grecii au distrus ceta= 

tea "Troia. E 

Tu. AVR. AGULEITI. — Istoria antică. 
3



Timpurile acelea se zic eroice, căci autorii isprăvilor de- - 
atunci erau numiţi eroi. Dintre eroii acelor vremi trebue a 

aminti pe preaputernicul Heracles (Hercules). 
Istoriceşte însă Grecii sunt cunoscuţi numai, de când Do-. 

rienii au întemeiat un stat în Spaz(a, capitala ținutului La- 

zonid- — | 
"Ta adevăr pe la anul 1000 în. Chr., Dorienii din nord s'au 
lăsat spre sudul Peloponesului. Vechii locuitori greci de aci 
fură învinşi şi siliţi să fugă sau să fie făcuţi robi. Iorienii 

le ocupară ţara şi întemeiară astfel statul spartan. Î 

Sparta însă nu putu înflori dela început din cauza lipsei 

unei bune întoemiri. Numai când fu înzestrată cu legi minu- 
nate, date de Lycurg, ea ajunse si predomnească peste 

statele vecine. - 
2. Lycurg şi legile sale. — Viaţa lui Iuycurg e puţin cu- 

noscută. Grecii spuneau, că ar fi trăit prin secolul IX şi 
că ar fi călătorit mult pe la popoarele orientale. 

Prin legile lui Lycurg s'âu păstrat cele 3 clase sociale de 
mai înainte: Spartanii, Periecii şi Hiloţii. Spartanii erau 
Dorienii întemeietori ai statului, cari nu aveau altă treabă 
decât războiul şi afacerile publice. Periecii erau vechii locui- 
tori supuşi de bunăvoie şi cari locuiau în restul I.aconici, 
ocupându-se cu agricultura, comerţul, industria. Ei plătiau 
tribut Spartanilor. Hiloţii erau restul populaţiei, adică vechii 

locuitori robiţi cu sila, cari munceau moşiile Spartanilor şi 
erau ţinuţi în straşnică subjugare. | 

Din aceste clase, Lycurg s'a îngrijit numai de Spartani. 
Astfel el le-a tăiat patima bogăției: dândutle moşii egale, 

“Care nu puteau fi vândute; oprindu-i de a stă în legături cu 
străinii; şi bătând monede mari de fier, greu de întrebuințat. 

lar în privinţa guvernului ţării, rezervat tot numai Spar- 
tanilor, el a stabilit următoarea îatoemire : 
„A lăsat in fruntea statului tot 2 regi, ca şi mai înainte, 

cari însă cu timpul au ajuns sub controlul a efori, aleşi 
anual de popor. 
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A dat toată puterea senatului, adică adunărei a 28 bătrâni 

de cel puţin 60 ani, aleşi prin aclamaţie 'şi pe viaţă de popor: 

A păstrat în fine şi vechia adunare a poporului, compusă 

din restul cetăţenilor dela 30 ani în sus, care să aprobe sau 

să respingă hotăririle senatului, fără nici o discuţie însă. 

In sfârşit Lycurg sa ocupat mai: cu deosebire de educa- 

ţiunea poporului spartan. 

Copiii aparţineau mai mult statului decât părinţilor. La 

naşterea lor, cei slabi sau diformi erau asvânliţi în râpile 

muntelui din. apropiere, iar cei bine făcuţi erau lăsaţi ma- 

melor. lor până la 7 ani. De atunci înainte erau luaţi pe 

seama statului. Erau crescuţi în .comun, făcând exerciţii mi-. 

litare şi dedându-se cu toate suferinţele. Umblau desculii,. 

purtau una și aceiaşi haină în orice timp, dormiau pe trestii 

tăiate de ei înşişi, se scăldau iarna şi vara în râu, mâncau 

puţin, prost şi repede, erau bătuţi crunt şi erau lăsaţi să 

fure, dar să nu fie prinşi. Invăţătură li. se dădea foarte pu- 

ţină: seris, citit, socotit, cântece religioase ori războinice şi 

povestiri despre isprăvile strămoşilor. Erau deprinşi apoi să. 

vorbească scurt — laconic — şi să respecte pe bătrâni. Re- 

tele erau crescute în acelaş mod ca şi băeţii.: | 

Lai ani tânărul intră în armată şi stă până la 60 ani. 

La: 30 de ani se căsătoriă și-şi exercită drepturile politice. 

Nu locuiă însă cu femeia şi cu copiii săi până la 60 ani. 

Aveă doar voie să vie, din când în când, la familie. Mân- 

cau în tabără grupe-grupe. contribuind - fiecare cu bani și. 

cu merinde, iar din timp în timp făceau ospeţe publice 

cu renumita lor Ciorbă neagră, 'o zeamă de carne cu sare, 

„oţet şi untură. 

3. Hegemonia spartană.—Legile Jui Lycurg au făcut din 

Spartani nişte: minunaţi soldaţi, curagioşi şi disciplinaţi. Ele 

i-iu îndemnat dela început la xăzboaie cu statele vecine, 

pentru a le supune. 
s 

Primele şi cele mai însemnate lupte au fost cu Mesenienii, 

„din apusul Laconiei, cari parte au fost robiţi, parte au fugit 

în Sicilia, unde au întemeiat Messana. (Messina). 

Î



38 

In urmă Spartanii au stabilit dominaţiunea (hegemonia) - 
lor asupra întregului Pelopones. 

10 
Athena, şi Solon 

1. Athena înainte de Solon. — Al doilea stat grec de 
mare importanţă a fost cel ionian din dfhena, capitala ţinu- 

tului Attica. 

începuturile lui se pierd în timpuri depărtate. Ultimul rege, 
st zice, că ar fi pierit în luptele din timpul năvălinii Dorieni- 
lor. Dela moartea acestuia, regalitatea a, fost desfiinţată şi înlo- 

cuită cu archontatul. La început au fost doi archouţi pe viaţă. 
Apoi s'a îngăduit și altor cupatrizi (mobili) să poată fi ar 
chonţi. In urmă arehontatul s'a făcut pe 10 ani şi în sfârşit 

sa făcut anual, iar numărul archonţilor a fost ridicat la 9. 

Cu toate acestea, statul eră frământat de turburări Jăuntrice, 
nefiind legi scrise. Pentru a se sfârşi cu aceste certuri s'a ho- 
tărit, ca să se facă legi. | 

Cel ce a izbutit să dea legile dorite, a fost Solon. 
2. Solon şi legile sale. —:Solon se trăgeă din neamul 

ultimului rege. Familia sa scăpătând, el s'a dedat la comerţ 
şi astfel a cutreerat tot Orientul. Cu acel prilej şi-a îmbogăţit 
mult cunoştinţele. De aceea Atenienii au început să-l soco- 
tească printre cei mai înţelepţi greci (7 la număr) și l-au ales 

* archonte, ca să le dea legi (pe_la_600 în. Chr.). 
Solon se gândi mai întâiu să uşureze mulţimea. Astfel 

hotări: ca şi oameriii de jos să aibă pământ, ca datoriile 
celor săraci să fie reduse sau iertate, ca nici-un datornic să 
nu fie închis sau xobit, și în fine ca valoarea monedei să 
fie urcată. | 

După aetea impănţi pe cetăţeni în 4 clase după avere (pro- : 
dusul pământului), iar nu după naştere. Cei mai bogaţi aveau 
şi cele mai multe drepturi, dar şi cele mai mari îndatoriri. 
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“şi bravi. 

« 3 

Pe de altă parte guvernul fu întocmit din: archontat, _ 

senat, adunarea poporului şi. areopag. * iii 

Arehontatul eră tot "vechea instituţie dinainte de Solon, 

păstrată întocmai, 
| o 

Senatul se compunea din 400 membri, dela 30 de ani în 

sus, aleşi anual de popor din primele 3 clase şi se ocupă 

mai mult cu facerea legilor. . 

Adunarea poporului 0 alcătui restul cetăţenilor onorabili, 

dela 20 de ani în sus; cari se întruniau de ori pe an şi 

cari aveau în mâna lor mai toată puterea, statului, discutând 

şi hotărind totul. . 

Areopagul, de origină foarte veche, se compuneă din cei 

mai onorabili foşti demnitari, mai ales archonţi, numiţi pe 

viaţă, cari supraveghiau faptele tuturor demnitarilor statului 

şi judecau crimele mari. 
a 

În sfârşit şi legile lui Solon s'au ocupat de viaţa cetăţenilor. 

Copiii erau crescuţi de părinţii Jor până la 16 ani şi erau 

datori să cunoască 0 meserie. De atunci erau luaţi de stat. 

pentru a îi deprinşi cu exerciţii corporale, cu arte şi cu în- 

văţătură, mai înținsă. La 18 ani tinerii intrau în armată, iar 

la 20 ani. căpătau drepturile politice. De acum înainte erau 

supuşi ordinelor statului până la 60 de ani. Puteau însă să 

facă comert, industrie, să călitortască, să stea în legătură cu 

străinii. Ba incă stăinii căpătară “voie. să: se stabilească în 

cetate, pentru a se da mai mare avânt activităţii comerciale 

şi industriale. Fetele primiau o creştere potrivită naturei lor: * 

lucrul de mână şi gospodăria casei. | | 

Înt”un cuvânt legile lui Solon au adus pacea înliuntru şi. 

au făcut din Athenieni nişte oameni liberi, bogaţi, instruiți 

2 Mgăiticarea legilor Imi Solon:-listhenes: — Solon, 

plecând din nou în Orient, în lipsa sa se iviră nemulțumiri, 

O wudia lui se folosi de această stare şi ajunse tiran, adică 

domn stăpânitor al Athenei. a i 

Fiii acestuia însă nu ştiură să guverneze după moartea 

tatălui „lor. Unul din ci fu omorit, iar celalt fugi la Perşi. -
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Atunci se ridică în fruntea Athenci, Clisthenes (510 în. Clu.), 

care ajungând prim-archonte, restabili legile lui Solon, mo- 
dificându-le şi mai mult în folosul mulţimei. 

Astfel Clisthenes împărţi pe toţi locuitorii liberi—fie Dăşti- 

naşi, fie străini veniţi de aiurea—în: 10 triburi, după locuinţe. 

„ Dispuse apoi, ca arehonte sii poată fi ori ev cetățean. 
Numărul membrilor senatului se urcă la 500, adică 50 de 

fiecare trib. 

Adunarea poporului uveă să se întrunească de 10 ori pe an. 
In sfârşit arcopagul pierdiu dreptul de a judecă crimele mari, 
ereindu-se pentru acest scop un tribunal popular foarte nu- 

„eros, pentru a se înlătură corupţia şi hatârul. 
„ Totdeodată, pentru a se împiedică ridicarea vreanui no 
tiran, Clisthenes înfiinţă ostracismul, adică expatriarea pe 10 
ani a cetăţeanului socotit periculos pentru libertăţile publice. 

1 

Primul războiu cu Perşii 

1. Cauzele .războaielor cu Perşii. — Prin see. V în. Chr. 
„au isbuenit între Greci și Medo-Perşi niște “crâncene răz- 
boaie, ce au ţinut aproape o jumătate de veac. Ele sunt cu- 

» noscute sub numele de războaiele medice. | 
„Cauzele acestor războaie au fost 2 mai însemnate: dorința 
de cucerire a Perşilor și revolta Grecilor din Asia Mică. 

Grecii din Asia Mică nemulţumiţi cu stăpânirea persană, 
„se revoltaseră (500 în. Ohx.). Inceputul îl făcuse cetatea Mi 
| jetus. “Copleşiţi însă de puterea Perşilor ci fură siliţi să coară 
ajutor dela fraţii lor din Europa. Cu sprijin dela Athenieni, 10- 

„Dienii din Asia Mică câștigară câtevă victorii, arzând între 
„altele şi bogata cetate Sardes. Regele Darius în cele din 

„Urmă îi învinse, arse Miletus şi îi supuse din nou. Totdeodată . 
el hotări să se răzbune. pe Grecii din Europa, şi mai ales pe 
„Athenieni, şi astfel se începură războaiele medice. 
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2. Lupta, dela Marathon ;-Miltiades, — Darius însărcină. 

pe ginerile său, Mardoniiis, cu expediţia contra Grecilor. 

Acesta însă nu făcii nimic, căci atât armata, sa de uscat cât, 

şi flota fură nimicite pe drum prin sudul peninsulei balcanice. 

«Marele rege» însă nu se descurajă.. Mai întâiu trimise soli 

la Greci, ca să ceară pământ şi apă, în semn de supunere. 

"Tyimişii însă fură aruncaţi în. puțuri, ca să ia de acolo sem-. 

nele supunerii. Acest fapt îndârji şi mai mult pe Darius. El 

porni 'o puternică flotă contra Greciei. Perşii apucară dea- 

dreptul prin Marea Egee. şi  debarcară în număr mare pe | 

câmpia Marathon, aproape de Athena (490 în. Chr.). Athe- 

nienii cerură ajutor dela celelalte cetăţi greceşti, dar în zadar, 

Şpaxta făgădui sprijin. pentru mai târziu, ceeace nu putea: 

folosi Athenei amenințate. 

„Din fericire Athenienii aveau atunci un general curagios 

şi priceput, Miltiades. Acesta fusese mai înainte «tiran», Su- 

pus Perșilor, în o provincie din sudul peninsulei balcanice. 

EI luase parte la expediţia lui Darius con- 

din armata regelui să rupă podul de peste 

Dunăre, ca astfel Darius să rămâe în mâi- 

nele barbarilor. Nu fusese însă ascultat și 

de teamă se refugiase la Athena, cetatea 

lui de.naștere. 
! 

 Miltiades cunoştea modul de: luptă al 

Perşilor și avea 0 mare dorinţă de a-i ră- . Miltiades 

“ 

pune. El înşiră avnata sa pe o colină, . 

  

“în linie de bătaie ca şi cea “persană, şi Qete ordin de 

atac. Luaţi fără de veste, Perșii. fură învinşi şi siliţi să 

fugă spre corsbiile dela țărm. Athenienii însă îi urmăriră şi 

se aruncară asupra vaselor lor, din care prinseră vreo câ- 

tevă. Astfel Perşii eşiră învinși din această luptă. Se zice, 

că un soldat grec a alergat ca o săgeată la Athena, ca să ducă 

vestea biruinţei. Dar ajungând, “de abiă a putut zice: «Am 

învins» și a căzut mort. Evil ui wait DR L 

)
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Perşii încercară cu flota lor să surprindă Athena prin 

partea de vest. Miltiades le înţelesese insă planurile şi cu 

aceeaşi repeziciune alergase şi el, ca să apere cetatea. Astfel 

că duşmanii n'au mai îndrăznit să dea nici un atac şi sau 

întors ruşinaţi în Asia. * 
3. Grecii după, războiu: condamnarea şi moartea lui 

Miltiades; Themistocles şi Aristides.—Pentru a împiedică 

pe viitor. o nouă expediţie persană prin Marea Egee, Mil- 

tiades făcu planul să cucerească insulele Oyclade. Cu o flotă 

de_'10_vase_€l_merse contra insulei Paros. Nu izbuti însă, ba 

chiar fu rănit. Athenienii atunci, îndemnați de adversarii lui, 

îl acuzară de trădare şi-l condamnară la plata cheltuielilor 

expediției. Dar fiindcă nu aveă cu ce plăti, se zice, că a fost 
aruncat în închisoare, unde a şi murit din cauza rănilor. 

După moartea lui Miltiades se ridicară 

in Athena 2 bărbaţi cu mare. trecere: 

Themistocles şi Aristides. Amândoi 

aceştia Tuseseră piintre comandanții 
greci în lupta dela Marathon. | 

'Phemistocles se distingeă mai mult 

prin talentele sale. EI eră ambiţios,-vi- 
clean şi lacom de mărire. Se ziceă, că 

gloria lui Miltiades nu-l lăsă să doarmă. 

Aristides se însemnă cu deosebire prin 

- caracterul său. Eră cumpătat, înţelept 
şi de o corectitudine exemplară. De 
aceea fusese supranumit «cel drept»- 

Intre aceşti doi bărbaţi se născu 0 
'Themistocles luptă înverșunată pentru întâietate. În 

| cele. din urmă iscusitul 'Themistocles 
făcti pe popor să creadă, că Aristides vrea să ajungă «tiran» 
şi astfel acesta fu exilat prin ostracism,. Se zice, că un cetăţean, 

„care nu ştiă carte, s'a fi“ adresat chiar lui Aristides, ca să-i 
see votul. Intrebat. pentru ce vroește să voteze exilul, ela 
îi răspuns: «Nici nu cunose pe Aristides, dar mi s'a urit 
auzind pe toţi numindu-l cel drept». |   
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Rămas singur în fruntea Athenei, 'Themistocles caută să 

ia măsuri contra unui viitor atac persan. Astfel începu portul 

Pireus şi întrei numărul vaselor de războiu. 

12 

A doilea războiu cu Perşii 

1. Expediţiunea, lui Xerxes.— Murind. Darius, sarcina de 

a pedepsi pe Greci o luă asupră-și fiul său, Xerxes. - 

„Acesta făci pregătiri şi mâi uriaşe, întrunind o armată 

de aproape 2 milioane. oameni şi 1200 corăbii. Apoi în pri- 

vara anului 480 în. Chr. trecu el însuşi pe.la Hellespont 
E ati 

“ 

(Dardanele). După ce străbăiti fără greutate sudul peninsulei 

balcanice, intră în Grecia. Flota sa mergeă. pe lângă țărmuri, 

paralel cu trupele de uscat. E . 

La vestea uriaşei expediţii persane, multe din cetăţile . 

greceşti trecură de partea lui Xerxes. Celelalte însă hotăriră 

să se împotrivească năvălitorilor cu o îndârjire desperată. 

Inceputul “îl făcit Sparta. «+ - | 

2. Lupta dela, Thermopyle; Leonidas, — Spartanii tie - 

misetă o armată, sub comanda regelui Leonidas, la pasul 

Tnermopyle; singurul dram de trecere diii” Gretia nordică 

în cca centrală. Ei aveau oarecare ajutoare şi dela alte cetăţi. 

'Potdeodată flota ateniană, în unire cu alte câtevă. vase: de 

ajutor, se opiă în strâmtoarea din apropiere, spre a. sprijini 

anmata de uscat. SR 
| | 

Xerxes înaintă în voie până la “Thermopyle, unde dete 

de împotrivirea lai Leonidas. Mirat de îndrăzneala acestuia, 

şi de puţinii lui luptători, e] îi scrise să se predeă, căci îl. 

“a face stăpânul Gweciei. Regele spartan îi. răspunse : «Mai 

„bine mor, decât si-mi vobese patria». Xerxes înfuriat îi po: 

rundă să dea avmele. Leonidas, fără să se înfricoşeze, îi răs- 

punse : «Vino de le ia». Xerxes il ameninţă apoi. cu ploaia 

de săgeți, care va înțunecă chiar soarele." «Xe vom bate la 

umbră», răspunse şi de astă dată viteazul spartan.



In cele din urmă lupta începu. Perşii fură respinşi de 
mai multe 'ori, din cauza poziţiei locului și a: vitejiei Gre- 

cilor. Un grec trădător însă le arătă o potecă prin munte, 

pe unde puteau să ajungă în spatele Grecilor. Ia această 

veste; Leonidas dete drumul celorlalţi soldaţi greci şi nu 

rămase decât cu 300 Spartani, hotărâți a muri până la unul. 
Aşă se şi întâmplă. [i pieriră cu toţii în luptă, dimpreună 

cu bravul lor rege, după ce făcuse însă dovada eroismului | 

„grec şi a slăbiciunei persane. 
Pe locul unde a murit Leonidas, s'a ridicat mai târziu un 

leu de marmoră cu inscripţia : «Lrecătorule, mergi de spune 
Spartei, că noi am murit aici supunându-ne legilor ci». 

„Xerxes putii acum să se îndrepte în linişte spre Athena. 
3. Bătălia dela, Salamina. — In faţa pericolului Atenie- 

a" "mii ascultari de 'Lhemistocles. După ce îşi puseră familiile 
la adăpost în insula Salamina din faţa Athenei, ei se re- 
traseră în «ziduri de lemn», adică în corăbii. Flota greacă, 
care se împotrivise şi ea cu succes celei persane, intrase la 
rândul ei în apele Salaminei. 

Intre acestea Perşii ajunseră la Athena, v prădară şi o ar- 
seră. Apoi se pregătiri să pătrundă în Pelopones. 'Totdeo- 
dată flota lor luase loc în faţa celei greceşti. Grecii erau 
aproape hotăriţi să părăsească strâmtoarea de lângă Salamina, 
atât de priincioasă pentru luptă, şi să meargă la istmul de 

„Corinth, ca să oprească intrarea lui Nerxes. în Pelopones- 
"Themistocles însă prin viclenia sa făcu pe Perşi să înceapă 
atacul. EI se dedese amic al lui Xerxes şi-i trimisese veste 
în ascuns, că Grecii vor să fugă şi că de accea trebue să-l 
lovească fără întârziere, spre a nu-i scăpă din mâini. Aliaţii 
fiind atacați primiră lupta. Xerxes o priviă cu îngâmfare de 
pe țărm, şezând pe un tron de aur. | 

Bătiilia, ce se dete aci, la Salamina, fu zdrobitoare pentru. 
Perşi. Ambele flote erau întrun canal îngust, unde cu greu 
se puteau mişcă. Mai ales celei persane îi eră aproape cu "neputinţă i să manevreze, fiind alcătuită din vase mari ŞI 

grele. Din această pricină Grecii, cn vasele lor mici şi uşoare; 

   



  

câştigară o însemnată victorie. Flota lui Xerxes în aproape 

nimicită. De accea «marele rege» se şi orăbi a se în- 

toavee “în Asia, mai ales că prin şiretenia Jui “Fhemistocles îi 

venise veste, că i se va distruge podul de vase, ce făcuse el, 

la venire, peste Hellespont. 
i 

4. Ultimele lupte cu amata, lui Xerxes. — Nerxes Jă-, 

sase în Grecia pe Mardonius cu 0 mare armată, | 

Acesta -porni din nou cu jat şi nimicire asupra Athenei. 

Atunci Spartanii trimiseră în ajutorul fraţilor. lor pe vegele 

Pausanias.. Athenicnii erau comandaţi de “Aristides, care se 

înapoiase din exil în timpul bătăliei dela Salamina. Lupta, ce 

se dete. acum, avi loc mai spre sud de "Pheba şi în din 

cele mai crâncene. Fa se sfârşi tot cu.izbânda Grecilor. 

Insuşi Mardonius pieri, iar armata persană fi aproape dis- 

trust (479 în. Chr). 
- 

ot atunci vasele greceşti câştigară 0 nouă biruinţă de 

mare. In adevăr restul flotei lui Serxes iuse nimicit lângă, 

coasta Asiei Mici, în faţa insulei Samos. . . 

SI 13 “ 

Sfârşitul războaielor “medice 

1. Grecii după al doilea războiu: neînțelegerile lă- 

untrice. — După al doilea războiu medic, Athenienii se pu- 

seră sf rezidească Athena şi să 0 reîntărească.  Potdeodată 

ei construiră şi înităriră portul Pireus, cu care plinuiră să 

lege cetatea prin nişte ziduri mari. In acelaş timp se spori 

şi flota. "Toate miisurile erau luate contra Perşilor. 

„. Spastei nu-i părea Dine însă de această reînviere a Athenei. 

Ta voi să împedice îndeplinirea îmbunătăţirilor, propuse 
A 

- toate de "Phemistocles, sub cuvânt, că ele nu vor servi decât 

Perşilor înti”um. viitor războiu. Dar Athenienii nu, vrură să 

asculte de prefăcutele temeri spartane. Ba încă Themisto- 

cles întrebuinţă şi .de astădată viclenia. EL plecă la Sparta, 

ca să se înţeleagă în această, privinţă ŞI, spuse acolo, Că 

e .



A 

Athenienii n'au făcut nimic pentru întărirea cetăţi. Fl ceri 

chiar, ca Spanta să trimită oameni spre u se incredinţă de 

adevărul spuselor sale. In .tot timpul acesta însă, Athenienii 
lucrau cu cea mai mare grabă la ridicarea zidurilor. Numai 
când întăriturile 'cetăţei fură gata, 'Phemistocles dete pe faţă 
adovărul. Sparta fusese astfel inşelată şi de acecu căută să 

se răzbune cu orice preţ pe istețul atenian. 
Moinentul răzbunirei nu întârziă. 
Regele Pausanias intrase în legături cu Nerxes, care în 

făgăduise mâna fiicei sale şi stăpânirea întrevei Grecii. Lră- 
darea lui însă fu dovedită. De frică el se închise în templu, 

unde nu putea fi atins. Spartanii zidiră uşa templului, lă- 
sând pe trădător să moară de foame. Se zice, că însăşi mama 

lui Pausanias a pus cea dintâiu piatră. , 
Sparta umilită prin fapta regelui său căută să compromită 

și pe Athena. Ea învinovăţi pe 'Themistocles, cum că ar fi 
ştiut de trădarea lui Pausanias. Dusmanii lui 'Fhemistocles 
îl şi deteră în Judecată. EI însă fugi la regele persan, urmasul 

lui Xerxes. Acesta îi dădu în stăpânire câteva cetăţi, unele 

a şi murit de durere. Se zice, că regele lar Îi pus să con- 

ducă o armată persană contra patriei sale şi că el atunci sar 
fi otrăvit. 

2. Confederaţia dela Delos. — Dintre marii bărbaţi. de 
până aci ai Greciei, rămăsese în floare numai Aristides. | 

Acesta îndată după al doilea răsboiu, dăduse ideca unei 

ligi permanente contra Perşilor. Scopul acesteia aveă să îie 
nu numai de a se apără, dar acela de a se atacă. In cu- 

rând el îşi îndeplini gândul, făcând o astfel de alianţă între 

Athenieni,-lonienii din Asia şi cea mai mare parte din insu- 

lele Mărei Egee. Această alianţă e cunoscută sub numele de - 
confederaţia dela Delos sau liga delică (416 în. Chr.) 

Fiecare din cetăţile aliate erau independente. Aveau însă 
îndatorirea de a contribui cu bani, soldaţi şi vase la o flotă 

generală greacă. Tezaurul confederației și locul de întrunire 
„al trimișilor fiecărei cetăţi aliate eră la templul din insula 
mea ae m ge ao ae a E 
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Delos, Athena Și Avistides aveau administraţia generală a 

intereselor ligei. | a 

Avistides -a- mânnit cu atâta: cinste” averea contederaţiunei, 

încât a murit sărac. Statul a trebuit să poarte cheltuelile 

inmormântărei şi să aibă grije de familia sa. 

3. Atacurile Grecilor contra Perşilor ; pacea. — Mulţu- 

anită puternicei confederaţii, Grecii putură începe ei atacu- 

rile contra Perşilor. Generalul, care se deosebi acum prin 

priceperea şi curagiul stu, Îu Cimon» fiul lui Miltiades: 

Mai intâiu el introduse o modificare în întocmirea confe- 

deraţiei, făcând pe aliaţi să dea mai mult bani decât ostaşi 

şi vase. "Potdeodată strămută tezaurul ligii la Athena. 

În nimă începu atacurile. . 
- 

După ce nimici en desăvârşire orice urmă de stăpânire 

persană în Europa, Cimon trecu în Asia Mică și goni din: 

ce în ce pe Perşi înlăuntru continentului. Mai târziu el 

plecă cu 200 corăbii contra insulei Cyprus, unde repurtă 

o frumoasă victorie, deşi îu rănit de moarte. In cele din 

urmă Perşii, văzând “că nu pot să o scoată la capăt cu 

Grecii, propuseră pace. Aceasta se şi. încheiă îndată după 

moartea lui Cimon, dar potrivit cu hottrârile lui (449 în. Chr.) 

Prin pacea, Zisă a lui Cimon, se stabiliau următoarele : 

- Perșii se îndatorau a dă .neatârnare coloniilor grecești din 

Asia şi de a nu întreprinde nici 0 expediţie pe Marea Egee 

ori în vecinităţile ei, iar Grecii se obligau. a nu mai atacă 

. ./ - 
- 

posesiunile persane. 

14 

_. Hegemonia Athenei şi Pericles 

1. Pericles; personalita
tea sa.— După războaiele medice,; 

Athena ajunse să aibe o strălucită hegemonie asupra tu- 

turor cetăților greceşti. Dărbatul genial, care roi şi ştiu. 

să-i asigure 0 astfel de supremație, fu Pericles.
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Pericles se trăgea din familia aristocratică a. lui Clisthe- 
nes. E eră inzestrat dela natură cu toate calităţile trupeşti 

şi cu toate darurile înalte sufletești. I'usese apoi instruit 
de învățații cei mai renumiţi din timpul acela. Eră fru- 

mos la chip şi robust la trup. Avea o inteligenţă vie şi 

bogată. Posedă o cultură întinsă. Se deosebiă printrun 
caracter hotărât şi printi'o onestitate extremă. Si mai ales, 

eră cunoscut prin stăpânirea 

de sine, prin cumpăneala 

şi înţelepciunea sa. 

Viaţa sa privată eră sim- 

plă, rezervată şi demnă. Nurl 

atrăgea nici-o petrecere sgo- 

motoasă, ci numai desfătări 

artistice şi literare. Nu-l stă- 

pâniă nici-un interes parti- 

cular, aşă că nici de propriul 

său avut nu se îngerijă. 
Singura lui preocupare 

erau trebile publice. În a- 

ceastă privinţă desfăşura 0 
activitate foarte mare. Xu 

făcea însă nici un sgomot 

deşert în jurul său, Iscusit 
și curagios în războiu, eri 

mai cu osebire distins prin 

Pericles „ talentul său oratoric în lup- 

. tele politice. Nu vorbiă În 
public decât rar, în împrejurări mari. Dar atunci elocinţa lui 
era atât de atrăgătoare, de hotărâtoare 
el eră asemuit cu Zeus. 

  
şi de solemnă, încât 

e acest chip el ajunse uşor cel mai cu vază bărbat din 

ena ȘI dobândi o autoritate fără margini asupra concetă- 
„tenilor săi, 

nitate. En: iara a . 
g ate pă numa! întruna ales strateg, adică între cei 10 
enerali co ai ap 21 , 

o mandanţi ai armatelor. “Totuşi de fapt el fu ade- 

  

7 a .. , . , În | 

Navi însă nici un titlu deosebit şi nici o dem-
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văratul stăpânitor .al Athenei timp de.20 ani (449—429 în. 

Chr.) şi puti astfel să desiivârşească hegemonia patriei sale. 

2. Intărirea lăuntrică a Athenei: reformele democra- 

ice. — Pentru ca Athena să se poată ridică în fruntea Gre- 

ciei, avea mai întâiu “nevoe de linişte şi de tărie internă. Dar 

pentru aceasta trebuiă, ca toţi cetăţenii să se bucure de o 

deplină egalitate în drepturi. De aceea şi Pericles contribui, 

st se facă o mulţime de 'reforme, care completau pe ale lui 

Clisthenes lucrând însă ca un democrat,- nu ca un demago9. 

Mai întâiu căută, ca poporul de jos să fie pus în starea 

se ocupă cu trebile publice, asigurându-i traiul: şi lumi- 

nându-l. Astfel încurajă toate ramurile de industrie, cari îm- 

bogăţiau. Hotări ca statul să aibă grije de lucrurile de prima 

necesitate. Şi mai ales laă măsuri, ca cetăţenii să fie plătiţi 

pentru timpul întrebuințat în orice serviciu public. Totdeo- 

. dată, înlesni mulţimei sărace intrarea în teatre, căci, acestea 

erau o şcoală pentru luminarea şi înălțarea minţii şi inimii ei. 

- In. acelaş timp Pericles modifică şi legile vechi- 

Mărgini puterile areopagului, lmându-i dreptul de supra- 

veghetor general în-stat şi nelăsându-i decât oarecari înda-. 

- toriri judecătoreşti. 

Scăzu influenţa senatului şi a archonţilor:. 
| 

Spori însăreinările strategilor, “singurii magistrați (funcţio- 

nari) aleşi — ceilalţi fiind traşi la S07f — dându-le pe mână 

mai toate afacerile statului. 
ME 

Mări drepturile adunării poporului, adăogându-i pe cele 

luate dela arcopag. E 

Şi în sfârşit întoemi în aşă fel numerosul tribunal popu- 

lar — zis al Heliaştilor— ca să poată servi şi ca îndreptător 

al greşelilor, “ce adunarea ar fisputut săvârşi în vreo chestie 

oarecare. 

"3. Puterea, Athenei în afară: imperiul maritim ate- 

nian.—Intărirea, Liuritrică a. Athenei şură mărirea puterei 

ei în afară. De altfel Pericles luă măsuri speciale şi în această 

privinţă. .
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Mai întâi el măi considerabil portul Pireus şi termină 

“marile ziduri, ce-l legau de Athena. | 
Reorganiză apoi flota de războiu în aşa fel. ca să fie pue 

rarea tare şi gata de luptă. Iar pentru a învederă aceasta, 

el o preumblă pe mări cu mare pompă. | 
In sfârşit făcu colonii, care, pe deoparte asigurau pimânt 

" Athenienilor săraci și serviau ca pieţe comerţului şi industriei 

Athenci, iar pe de alta erau staţiuni pentru flotă şi gari” 

zoane militare ateniene prin acele părti. , 
Toate aceste măsuri avură mare înrânrire asupra soartei 

confederaţiunei delice. a 
Aliaţii, foarte numeroși de altfel, ajunseră ca şi tributari 

Athenei, fiind supuşi la contribuţiuni regulate. [şi păstrară e 

legile şi intocmirile lor interne şi-şi putură propăşi afacerile; 
dar trebuiră să-și dărâme fortificațiile, să-și desfacă oștile şi 
vasele de război, şi să lase astfel toată erija inilitară pe seama 
Athenei. Tezaurul ligii se strămută la Athena şi aceasta nu 
dădeă seamă de întrebuinţarea lui. "Trebuia numai să-şi înr- 

pliniască îndatoririle către confederație. Chiar afacerile ju- 
„deciătoreşti ale aliaţilor se hotărau la Athena. Cu un cuvânt 
Athena ajunse o adevărată capitală a confederației şi-şi oxer- 
cită conducerea foarte riguros. 

Astfel «liga dela Delos» se preschimbă întrun întins şi pu- 

ternie imperiu maritim atenian, desăvârşindu-se prin aceasta 
hegemonia Athenei. ai 

15 , 

Cultura, greacă în timpul lui Pericles 

Li Secolul lui Pericles. — Dezvoltarea şi preponderența 
Athenei în timpul lui Pericles corespunde unei înfloriri cul“ 
turale pmeceşti, cum rar s'a văzut în istorie. Culmea o a 
tinse şi în această privinţă tot Athena; [care ajunse astfel ea pa . centrul intelectual?și artistic a] Grecilor. 
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In adevăr Pericles voi, ca patria ca: să fie nu numai pu- 

ternică, ci şi strălucită, Ajutăt şi de soţia sa Aspasia, el or- 

ganiză serbări cu 0 mare pompă. Acestea constau din con- 

cursuri de muzică, povestiri istorice naţionale, sărbători T6- 

ligioase şi reprezentaţiuni teatrale cu subiecte legendare sau 

războinice. 

Cu acest prilej, din toate părţile locuite de Greci, alergat. 

la Athena. învăţaţi, scriitori şi artişti. Acolo erau bine primiţi 

de Perieles şi ajutaţi bineşte din visteria statului. Însăși casa 

lui Pericles eră locul de întâlnire al celor mai mulţi dintre ei. 

In acest chip se dete naştere unei bogate dezvoltări lite- 

rare şi ştiinţifice şi se înfrumuseţă cetatea cu monumente 

splendide. | 

Fireşte, că toată această înflorire culturală are începuturi 

mai vechi. Dar ea ajunse în cel mai înalt grad sub Pericles, 

care i-a ocrotit propăşirea cu toate loviturile adversarilor 

Imi. De aceea şi operă aceasta de mărire poartă, cu drept 

cuvânt, numele de: secolul lui Pericles. 
N 

2. Dezvoltarea intelectuală : învățații şi scriitorii. — 

In secolul lui Perieles poezia; filozofia, istoria, ştiinţa luară 

un puternic avânt. Operile de atunci îşi păstrează până azi 

valoarea lor cea mare şi servesc ca modele neîntrecute. Ă 

Învăţaţii şi scriitorii emareabili din acel timp fură: 

Sophocles şi Euripides, cei mai mari poeţi tragiei ai humei, 

cari au deseris în piesele lor nenorocirile şi patimile omeneşti, 

producând fiori şi compătimire ; 
” 

Aristophanes, cel dintâi dintre poetii comici, care prin ver- 

surile sale muşcătoare piciui viţiile timpului; 

Herodotus, «părintele istoriei», care povesti întrun chip 

minunat războaiele medice; 
e 

Socrates, nemuritor filozof, care propovăduiă credinţa 

“Anta”un singur Zeu. 
Sa n 

“ Tmainte de. această pleiadă strălucită înflorise pe câmpul 

intelectual grec cu deosebire Homerus, care â cântat războiul 

troian. lar după învățații şi scriitorii epocei de «aur» A lui 

Poxicles se distinseră: Thucydides, cel” mai mare istoric 

Pa. Avr* AGULETII — Istoria antică 
Ă 

:
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grec şi filozofii Plato şi Aristoteles, cei doi mari elevi ai . 
Ii Socrates. | 

“3. Înflorirea artistică: monumentele — In secolul 

acosta de splendoare a civilizaţiunei greceşti şi artele plas 
tice (architeetura, sculptura și pictura) atinseră culmea dez- 
voltării,  Perieles adună în jurul său pe cei mai geniali 

artişti greci, le puse la îndemână sume colosale din te- 

| zaurul aliaţilor şi îm- 

“podobi astfel Athena 

cu monumente splen- 

dide, «Nebun, cine nu 

doreste săi vadă Athena; 

mai nebun, cine a vă- 

zut-o și n'o admiră ; şi 
mai nebun, cine a vă- 

zut-o, a admirat-o şi 0 

părăseşte» — ziceau 

contimporanii. 
Pleiada marilor arti- 

şti din acest timp are 
în fruntea ei pe: 
Phidias, cel mai ma- 

re sculptor grec, cărui 
se datorese cele mai su- 

perbe statui şi: sculp- 

'turi din această epocă; 
: -Jetinos reputat ar- 

chitect, care înzestră, Acropoleq — stânca din liuntmu Athe- 
nel — cu cele mai perfecte construcţiuni; și 

us, din pictorii cei mai desăvârşiţi, 
Popa amentele cu care se înpodobi acum Athena fură: 

zeitei fecioare” Athena si pes templu grec. ră închinat 
"6: vară măestrie, Taltuntae îi ponstruit din marmoră albă cu 

Zeița eră reprezintată în pjajoaa n PENata Sfatud a Atenei. 
ţile goala de fildes «i o e având hainele de aur, pir 

o. 1 de pietre scumpe.   

" Socrates 
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Oăconul, superb palat al muzicei Şi poeziei._Eră rotund 

si impodobit eu coloană; tăblouri şi bănci de marmură. 
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Teatrul cel Mare, în câve încăpeau 30 mii de spectatoii.
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_“ Războiul peloponeziac 

4. Rivalitatea, dintre Sparta şi Athena. — Rivalitatea 

dintre Sparta şi Athena dată chiar dela începuturile lor isto- | 

ice. Pericolul războaielor medieg potolise câtvă ura dintre . 

ele. După incheierea păcei însă duşminia izbucni şi mai pe 

faţă, dând loc “la serioase ciocniri armate.



  

  

acestei rivalități eră "chestiunea howo- 
“i moniei sau intâietăţii între statele greceşti. Această întâietate 

voiă să o aibe şi Sparta şi Athena. Lupta dintre aceste două 
cetăţi deveniă şi mai înverșunată, pe măsură ce guvernele res 

pective se deosebiau mai mult. In adevăr Sparta eri pe mâna 

nobililor, iar Athena pe mâna democraţilor. Iipoca strălucită 

“ă” lui Pericles” puse vârf acestei duşmănii învechite şi sovast 
din răbdări pe Sparta. Ia se liotări deci a începe un războiu 
straşnie pentru a zdrobi cu desăvârşire pe rivala șa. | 

Prilejul de războiu nu întârzii asc ivi. Corinthus, aliatul . 
Spartei, eră în luptă cu colonia sa Coreyra. Aceasta ceru, 
„ajutor dela Athenieni, cari se şi grăbiră a-l da. Insă o învoială 
de mai înainte stabiliă, că nici Sparta nici Athena nu trebuie 

să se amestece în afacerile aliatelor lor. De aceia Spartanii 
declarară războiu Athenienilor. In acest răizboiu luară parte 
mai țoate cetăţile greceşti, unele ţinând cu Spaata, altele cu 
Athena. FI fu numit războiul peloponeziac, pentrucă fu în- 
ceput de cetăţile din Pelopones și ţinu, cu o mică întreru- 
pere, 27. ani (431—404 în. Chr.). 

2. Prima parte a războiului, pacea lui Nicias. — În 
primii ani ai războiului nu fură de cât hărţueli şi jefuiri de 

„0 parte şi de alta. O armată spartană prădă Attica, iar o 

- flotă ateniană pustii coastele Peloponezului. i 
Intre acestea, toţi locuitorii Aiticei se prămiădiseră în Athena, 

care eră legată prin Pircus cu marea şi cu coloniile. Acolo 
deci nu putea duce lipsă de nimic. Din nenorocire însă iz 
bucni ciuma, adusă de nenumăratele corăbii străine din port. 
De acum înainte treburile publice furi ca şi părăsite. Toţi 
erau îngrijaţi de marea lovitură, ce seceră lumea cu miile. 

Insuşi Pericles muri, după ce fusese martor la pierderea ru- 
delor şi fiilor săi (429 în. Chr.). | 

După moartea lui Pericles, războiul continuă cu mai multă 
îndârjire şi Atenienii câştigari, câtevă victorii. In cele din 
mumă insă Nicias reuşi să închee pacea, ce poartă numele 

X : SA a . 3 . . Xe): său. Lucrurile rămâneau ca înainte de războiu (421 în. Chr). . 

 



    

A WLLUTECZ     
      Jui Nicias începuse să se idice la Athena un 

Pericles, Alcibiades, 'om ambițios şi uşuratec. 

Folosindu-se de cearta dintre două cetăţi siciliene, care 

ceruseră ajutor, una dela . Syracusa, colonia spartană din Si- 

cilia, şi alta dela Athena, propuse o mare expediţie în Si- 

cilia (413 în. Chr.). ! | 

Cu toate împotrivirile lui. Nicias şi ale altor bărbaţi pre- 

vazători, expediţia se hotări. Dar de abia Alcibiades pornise 

cu flota, când duşmanii săi din Athena îl învinovăţiră, că la ple- 

care ar fi săvârşit o nelegiuire şi astfel fu chemat în judecată 

Necăjit de aceasta, Aleibiades fugi la Spartani Şi-i povăţui; 

cum să răpună patria sa. Din această cauză expediţia în 

Sicilia căzi. Toţi generalii, între cari şi “Nicias, pieriră şi 

aproape întreagă armată fu măcelărită. 

4. Reinceperea războiului cu Sparta; înirângerea Athe- 

nei.—Alcibiades reaprinse prin purtarea sa văzboiul pelopo- . 

neziac. Din fericire însă el nu puti trăi multă vreme în 

Sparta și fugi la Perşi, pe cari căută să-i atragă înspre 

Athena. ' In curând chiar se împăcă cu patria sa şi fu primit 

îm triumf. Dar o nouă ceartă ivindu-se între el şi Athenieni, 

nestatornicul Alcibiades fugi la un satrap persan, cu non 

dor de răzbunare. Acold insă fu ucis. 

Războiul urmă cu'0 mai mare furie, mai ales că Spartanii 

aveau pe atunci un rege cu adevărat «spartan», Lysandros; 

: «viclean ea vulpea şi viteaz ca leul». Acesta apucă fără vest& 
o. 

flota ateniană la îmbucătura râuleţului Jegos- Potamos, de 

lângă Hellespont, şi o făch prizonieră aproape în întregime. 

Apoi veni de ocupă Pireus, iar O armată de 'uscat înconjură 

" Athena (404 în. Chr.) ! 
| 

După 6 lani de împotrivire; nenorocita patrie alui Alcibiades 

fu înfrântă şi fu silită să primească asprele condițiuni ale: 

Spartanilor. După cei se dărâmară zidurile în „sunetele. 

flautelor şi aproape i se desfiinţă flota, ea trebui să re- 

A 

_nunţe la supremaţia de până aci. şi să recunoască hege- 

monia spartană. În fine, în fruntea ei, ură puşi 30 de



  

nobili cruzi, cunoscuţi sub numele de cei 50 de tirani, spri- 

„jiniţi de o garnizoană spartană. Aceştia întronară o adovă- 

rată teroare, ucigând sau exilând pe toţi cei co erau bănniţi, 

că nu ţin cu dânşii. loate drepturile poporului fură desfin- 

ţate, toate averile celor mai bogaţi fură luate, iar templele 

fură despuiate de tezaurele şi de odoarele lor. 
, 

17 
Ridicarea Thebei 

1. Hegemonia Spartei şi răscoala Thebei contra ei; 

Pelopidas şi Epaminondas.—Sparta biruitoare asupra Athe- 

nei impuse hegemonia sa întregei Grecii. In toate cetăţile 

se desfiinţară guvernămintele democratice şi se înlocuiră cu 

altele aristocratice, sprijinite de garnizoane spartane. 
Cu toate acestea supremaţia spartană eră şubredă. Peste 

tot erau nemulțumiri contra guvernelor tiranice, care se dedau 

la tot felul de nelegiuiri și de prigoniri. Pe de altă parte 

* Sparta, se încurease în 'lupte cu Perşii. sub regele ei Agesi- 
laus, ceea ce i primejduia hegemonia. De aceca se şi văzuse 
ea silită să închee o pace ruşinoasă cu aceia (387), numai 
ca să-şi statornicească definitiv dominaţia sa în Grecia. Dar 

toemai când credeă, că a izbutit să facă aceasta se ridică 

împotrivă-i Theba. | | 
Această cetate avusese mai înainte guvern democratic și 

participase la diferite răscoale contra Spartei. De aceea ŞI 
Sparta luase măsuri împotriva ei. Astfel stabilise şi acolo un 
guvern aristocratic, care ajunse mai rău de cât al celor 30 
de tirani din Athena. ' 
„Mare parte din 'Thebanii patrioţi fugiri la Athena. Unul 

din ci, Pelopidas, se înţelese cu mai mulţi exilați și cu 0 
mare parte. din compatrioţii rămași în Theba, ca să răstoarne 

pe. tirani. Cel ce pregăti. răscoala în lăuntrul 'Thebei, fu mai 
ales amicul lui Pelopidas, Epaminondas. 

, 

  
 



  

Pelopidas eră nobil, bogat şi îndrăzneţ. Epaminondas eră 

sărac, dar foarte învăţat, de un caracter ca al lui Aristides . 
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şi înzestrat cu neîntrecute talente politice. şi militare. Se 

zice. că eră.atât de sărac, în cât avea o singură haină şi 

când trebuia să i-o cârpească, cl eră nevoit să stea în casă.
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Răscoala pusă la cale de aceşti doi bărbaţi izbuti de mi- 

nune. Exilaţii intrară în cetate preschimbaţi în ţărani. Ei 

apucară fără veste pe tirani şi îi măcelăriră. Revoltară apoi 

poporul, goniră garnizoana spartană şi astfel liberară 'Pheba 

de jugul Spartei. 

2. Bătălia de la Leuctra ; hegemonia, tebană.— Răscoala 

'Phebei aduse după sine un şir de lupte cu Sparta. 

La început Theba avi și ajutorul Athenci. Aceasta răs- 

tarnase pe cei 30 de tirani şi, deşi săvârşise un act neiertat:— 

condamnarea la moarte a lui Socrates — totuşi făcuse un bine; 

căci restabilise legile democratice şi refăcuse confederaţiunea 

din timpul lui Aristides. Astfel în unire cu ca, hebanii câştigară 

mai multe victorii contra Spartanilor. 'Thebanii se arătau buni 

soldaţi și batalionul sacru, compus din 300 viteji de frunte, 

făcea minuni. Dar noua întocmire militărească, dată de Epa- ” 

ininondas, îşi arătă roadele mai mult, după ce „Athena se retrase 

din lupte. | 

„In Bil, Spartanii trimiseră o puternică armată în Beoţia. 

Epaminondas o întâmpină la Leuctra. Acolo, mulţumită noului 

şi priceputului său mod de luptă, o zdrobi. Însuşi regele 

spartan, şi o mulţime de soldaţi pieriră. Fugarii tură atât de 

numeroși, în cât Sparta nici nu vru să-i pedepsească. | 

Victoria de ia Leuetra niinici renumele militarsal Spartei, 

Fa dete 'Thebei întâietatea între statele wreceşti. 'Toaţe ce 

tăţile, chiar aliate cu Sparta, trecură de partea Phebei şi 

goniră guvernele impuse de Spartani. 'Thebanii încurajați, 

„pătranseră cu armele în Pelopones. Epaminondas ajunse până 

la porţile Spartei şi, dacă aceasta m'ar fi fost apărată de: 

bravul Agesilaus, ar îi căzut.i Totuşi: Epaminondas prădă 

toată Laconia, şi ajută tuturor popoarelor pleponeziace, între 

altele şi Mesenienilor, să se seape de Spartani. 
Pe când Epaminondas ridică numele 'Thebei în sudul Gre- 

ciei, prietenul său Pelopidas stabiliă supremaţia tebană în 

nord. Asttel el merse în Thessalia şi de acolo mai la nord 

în Macedonia. Din această. ţară aduse. ostatie pe Filip 
fratele regelui macedonean. Din nenorocire însă, Pelopidas 
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muri înt'o nouă 'expediţie făcută în- Phessalia Şi cu el pieri 

şi renumele 'Thebei din acele părți. | 

3. Lupta, de la Mantineea, ; decăderea 'Thebei.—Hege- 

monia tebană începuse a îi ameninţată şi în restul Greciei. 

Athena devenise foarte geloasă şi ajunsese duşmana 'Fhebei. 

Epaminondas însă făcu o flotă, cu care învinse pe cea ate- 

niană, şi trase astfel spre "Hheba multe din aliatele Athenei. 

Apoi porni iarăşi în Pelopones şi atacă armata spartană, 

comandată de bătrânul Agesilaus. 

Lupta se dete în câmpia dela Mantineea (362 în. Chr.). 

Ea fu înverșunată și însuşi Epaminondas îu rănit de moarte. 

In cele din urmă însă, Thobanii biruiră; şi muribundul lor. 

comandant puti, află victoria. «Acum pot muri», zise el 

mulţumit de isbânda repurtată. Iar când prietenii lui îi ară- 

tară părerea de rău, că nu lasă după dâvsul copii, el le spuse | 

cu mândrie: «Las după mine două fete, Leuctra şi Mantingea»---- 

Moartea lui Epaminondas preţui pentru Sparta mai mult 

decât o victorie. Theba se ridicase numai prin cei doi mari 

bărbaţi. De aceea cu moartea lor se știnse şi puterea ei, 

dar şi puterea Greciei. De - acum se va ridică Macedonia. 

18 

Macedonia şi Filip Il 

1. Macedonia înainte de. Filip IL. — Macedonia eră aşe- 

“zată le nordul 'Thessaliei şi al Mărei Egee. Locuitorii Ma- 

cedoniei erau tot un fel de Greci, rămaşi” însă în stare de 

barbarie. De aceea şi regii el au' căutat totdeauna să aibă 

legături cu cetăţile greceşti. 
| 

Până în sec. IV în. Chr. istoria Macedoniei este puţin: 

cunoscută. Numai. de atunci înainte acea ţară începi să Joace 

un rol însemnat şi să se amestice în trebile greceşti. Regele, 

care a' ridicat Macedonia la mărire, a fost Filip'Il. | 

2. Filip Il.—Filip II ajunse rege al Macedoniei în anul 

360 in: Chr. In tinereţe el fusese ostatic la Thebani şi .



(bă 
  

cu acest prilej căpătase multe cunoştinţe politice şi nilitare. 

Mai ales el putuse să-şi dea seama de sleirea forţelor greceşti. 

Deşi avea oarecare viţiuri, proprii mai ales poporului său, 

Filip eră înzestrat cun multe însuşiri nimer ite pentru un cap 

de stat.-Fxă ambițios dar cumpătat, şiret dar războinic şi 

nu se dă înapoi dela nici un mijloc pentru a izbuti. Il 

plăcea apoi să asculte adevărul și să i se critice defectele, 

pentru a se putea îndre ptă. 

De îndată ce se urcă pe tron, Filip voi să facă din ţara 

sa o mare putere. Mai întâiu înăbuși certurile lăuntrice pen- 

tru tron şi potoli pe nobilii răzvrătiți. Apoi întreprinse 0r- 

ganizarea arinatei, cam după chipul celei thebane. Astiel 

întocmi vestita falangă macedoneană, cu care putea luptă 

însă numai pe şes, asemuită «batalionului sacru>. 
Aşa pregătit, Filip purtă mai întâiu lupte victorioase. 

cu Geţii. din word. Dar mai ales cl căntă să se întindă spre 

-mare; punând mâna pe coloniile greceşti de acolo, fie pri 2 
forţă, fie prin viclenie, ori prin bani. In urmă se amesticii 

chiar în treburile Greciei propriu zise. 
3. Luptele lui Filip II cu Grecii ; *Demosthenes, lupta 

„dela, Cheroneea, supremaţia macedoneană. — Prilejul de 

amestec al lui Filip în afacerile Grecilor se ivi curând. Lo- 

“+ euitorii ținutului dela Delphi puseseră mâna pe nişte pămiân- 

turi ale templului de acolo. Amficţionia delfică îi condam- 

nase la amendă şi însărcinase pe 'Lhebani să îndeplinească 

hotărârea. Dar aceştia fură bătuţi şi tezaurul templului jefait. 

Atunci se ceri ajutor dela Filip. Regele macedonean: se 
grăbi să intervină, învinse pe turburători, dar cu acest prile) 

el ocupă şi câteva oraşe greceşti. 

Deocamdată, Filip se mulţumi cu atât. In schimb însă puse 
"amici de ai lui să cutreere Grecia şi să împartă bani, pentru 

a adormi astfe) pe Greci asupra planurilor lui" de cucerire- 
„Numai un singur om a înţeles pe deaîntregul gândul lui Filip 

şi a început să-l combată cu înverşunare. Acela a fost maă- 
"vele orator atenian, Demosthenes. * 
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Demosthenes a fost cel mai mare orator din vechime. 

Eră înzestrat cu o inteligenţă vie, aveă un suflet aprins 

  

  

& 

  

      
      

Demosthenesa ' 

ogăţie de idei. Pe lângă aceasta el căutase să-şi 

noştinţele, studiind lucrările filozofilor şi isto- 

drepte oarecare defecte de vorbire. La în- 
| | | „ 

şi o mare b 

înavuţiască cu 

ricilor, și să-şi în
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ceput vorbiă încurcat, avea voce slubă, pronunțare grea, 

aproape Dâlbâită, şi o respiraţie foarte scurtă, ceea ce în- 

greuiă înţelesul cuvintelor. AA scăpat. însă de toate acestea 

prin „exerciţii necurmate. Se zice, că-şi umplea gura cu pie- 

tricele și pronunţă în şir o mulţime de versuri, ca să scape 

astfel de bâlbâire. Iar pentru a-şi întări glasul, urcă repede 

locuri înalte, recitând fără a răsuflă bucăţi de proză şi poe- 

zie, ori se duceă pe malul mărei şi căută să domine cu Vocea 

sa valurile apei. Se mai spune, că-şi construise o cameră 

sub . pământ, unde făcea exerciţii de declamare, şi că de multe 

ori îşi rădeă, 2 — 3 luni, jumătate din cap pentru a stă în 

casă” şi a studiă, 
Demosthenes vedeă în Filip duşmanul libertăţei Greciei. 

De ateea a rostit împotriva lui un şir de discursuri, zise Fili- 

pice. E adevărat, că regele macedonean atrăsese pe un orator 

"de văloare, „Eschines, care să combată . pe Demosthenes. 

Totuşi cuvântările marelui orator aveau mult răsunet. 

Când Filip, folosindu-se de o nouă. ceartă religioasă Ia 

„Delphi, întră iarăşi în Grecia şi ocupă mai multe puncte în- 

tărite până aproape de Theba, Athenienii începură să se mişte. 

Demosthenes făci chiar alianţă cu Thebanii. Totul fu în zadar 

“însă: La Cheroneea, mai sus de 'heba, Filip zdrobi pe î aliaţi 
(338 în. Clu-.) şi asigură prin aceasta supremaţia sa asupra 

„Greciei. Apoi întruni la Corinthus o adunare a trimişilor sta 

"telor greceşti, unde.se hotări un războiu de răzbunare na. 

ţională contra Perşilor, sub comanda. sa. 
Dar acest gând Hu-l putu împlini, căci în curând fi ucis de 

un ofiţer. La tron îi urmă tânărul său fiu, Alexandr u-. 

i 19 
Alexandru cel Mare 

4 

1. Tinereţea, lui Alexandru. — Alexandru, zis cel Mare. 

avea 20 de ani, când ajunse“ rege al Macedoniei. EL fusese 
crescut de tatăl său cu mare îngrijire şi avusese de profesor 
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părinte. 
lozoi Ar pe marele fi 

al doilea al său 

De altfel Alexandru fusese înzestrat minunat şi dela na- 
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Filip eră mândru de fiul său şi adesea zicea: «Fiule, 

caută-ţi un alt regat, căci Macedonia e prea mică pentru tine». 

2. Cucerirea imperiului persan. — In primii doi ani de 

domnie, Alexandru avii să potolească popoarele supuse, care. 

se riăsculaseră la moartea lui Filip. Astfel în nord linişti pe 

“Geţi, iar în sud răpuse pe Greci, cari se ridicaseră în două 

rânduri la glasul lui Demosthenes. In urmă, o nouă adunare 

elenică la Corinthus. dând 

depline puteri lui Alexan- 

dru pentru războiul cu 

Perşii, tânărul rege între- 

prinse expediţia în Asia. 

In primăvara anului 354 

în. Chr, Alexandru treci 

Hellespontul cu 30 mii 
pedeştrii şi vre-o 9 mii că- 

lăreţi. Luuă cu sine şi mai 

N. mulţi, învăţaţi. 

Perşii îl aşteptară la 
râuleţul Granicus. Acold 

Alexandru îi atacă cu â- 

, tâta furie, încât el însuşi 

Alexandru cel Mare eră să fie ucis, Perşii fură 

  

N “învinşi şi puşi pe fugă- 
Invingătorul nu-i urmări. Temându-se, ca Darius III Co- 

doman, regele Perşilor, nu cumvă să răscoale pe Greci con- 

tra lui, el căută să rupă mai întâiu legătura dintre Perşi 

şi Greci. | 

Astfel începi să cucerească toate provinciile de lângă 

mare, Merse apoi spre centrul Asiei Mici, până la Gordium. 

Acold se află un nod vestit, care nu putuse fi dezlegat de 

nimeni ŞI oracolul prezisese, că cel ce îl va dezlegă, va ajunge 
stăpânul Asiei. Alexandru tăie cu sabia acest nod gordiaii: 

arătând că așă se va împlini prezicerea. In cele din urmă în 
primăvara anului „următor (333), Alexandru se lăsă în jos 

spre litoralul Mediteranei. Acold se îmbolnăvi grozav, fiindei 

+ 
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«a scăldase în râul Cydnus, şi numai cu mare greutate scăpă 

şi îşi putu continuă expediţia. 

La: Issus îl întâmpină Darius III cu o armată imensă: 

Alexandru atacă şi aci aşă de furios, în cât tânărul rege: 

persan fugi înspăimântat, lăsând în mâinele învingătorului 

toată familia şi toate tezaurele sale. 

Nici după victoria dela Issus; Alexandru nu se infundă în 

imperiul persic. El scobori în jos pe Litoral, coprinzând cu 

„uşurinţă toate cetăţile din cale. Numai Tyrus i se împotrivi 

„şi fă pedepsit cu asprime. În urmă cuceritorul se îndreptă 

spre Egypt, unde fu primit ea un mântuitor. Acold el zidi, 

la gurile Nilului, cetatea Alexandria. 

Stăpân pe tot ţărmul imperiului persan, Alexandru putii, 

în primăvara anului 331 în.. Chr., să pătrundă în inima Asiei. 

Pe câmpiile dintre Arbela şi Gaugamela, aproape de vechea 

„Ninive, el se întâlni ct Perșii din î6u. Darius avea o oştire 

colosală. Cu toate acestea şi aici Perşii suferiră o înfrângere 

desăvârşită, iar Darius fugi spre răsărit. , 

Alexandru ocupă apoi Babylonul, Persepolis, Pasargade și 

Hebatana. La Persepolis dete ordin de jefuire, spre a răz- 

bună arderea Athenei. Apois pre a sfârşi, se luă după Darius. 

Acesta însă fusese ucis de un satrap şi astfel Alexandru îşi 

“ întinse uşor cuceririle în răsărit până la fluviile Oxus şi Ia"! 

xartes. Imperiul persan nu mai există (330 în Chr.). | 

3. Expediția în India; reîntoarcerea şi moartea lui 

_ Alexandru. — Alexandru nu se mulţumi cu izbânzile pur-: 

tate până aci. Setos de cuceriri noui el făcu o expediţie în 

India, unde trăiu Imzii, popor tot de neam arie, renumiţi prin 

preoţii lor învăţaţi, brahmanii. Acold erau mai multe state 

în duşmănie între ele. Alexandru învinse pe.regele cel mai 

însemnat de acolo, pe Porus, şi-l făcu aliatul său. Pentru 

pomenirea acestei victorii el vidică cetatea, : Niceea, iar în: 

amintirea vestitului său cal Bucephal, mort în această ex- 

„pediţie, zidi cetatea Bucephalia. LL 

Marele cuceritor voi să se afunde mai spre răsărit, 

dar fa oprit de soldaţii săi. Atunci hotări a se înapoiă. O
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parte din oştire o trimise pe corăbii, iar cl cu grosul armatei 

o luă prin deşerturile din sudul Iranului. In această grea călă- 

torie avi du îndurat multe suferinţe și de preintâmpinat 

multe priinejaii. Dar în cele din urmă izbuti să ajungă la 

Babylon. 
După ce îndreptă toate relele petrecute în imperiu în lipsa. 

sa, Alexandru făcu planul să cucerească și Arabia. Insă toc- 
mai atunci mori de friguri şi fu înmormântat la Alexandria. 

"(823 în Chr.) Era în vârstă numai de 83 ani. 

4. Imperiul lui Alexandru; întinderea culturei gre- 

ceşti în răsărit. — Cucerirea lui Alexandru a fost cea mai 

întinsă din câte se văzuseră până aci. Astfel că renumele lui 

militar a întrecut pe al tuturor cuceritorilor. De aceea şi 

despre isprăvile săvârşite de el, se povestesc o mulţime de le- 

-_gende, cuprinse într'o carte populară, zisă Alirândria sau 

Istoria lui Alexandru. Mahedon. 

Marele Alexandru nu s'a deosebit însă numai prin calităţi 
vitejeşti, ci și prin însuşiri de organizator și civilizator. EI 

sa purtat blând cu învinşii, respectând legile şi moravurile 

lor. A căutat apoi să contopească laolaltă toate popoarele 

vastului său imperiu, îndemnând pe Greco-Macedonenii săi să 

se amestece cu Aziaticii prin căsătorii. El însuși a luat de soție 
pe o fiică a lui Darius. A înrolat în armata sa numeroşi in- 

digeni şi a adoptat din moravurile orientale. X'a nesocotit 

nici legăturile comerciale, de aceca.a fondat o mulţime de 

cetăți, cele mai multe cu numele lui; în diferite părți. 
„ Alexandru a contribuit astfel la grecizarea Orientului, în- 
tinzând până la Indus, până la Iaxartes, şi până la sudul 

Egyptului, limba, scrierea Şi învăţăturile greceşti. 

. 
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Impărțirea, imperiului lui Alexandru cel Mare 

1. Diadochii şi luptele dintre ei: împărţirea imperiu- 
ui — Moartea timpurie a lui Alexandru fi o mare lovitură 

pentru imperiul alcătuit atât de în grabă. Cuceritorul nu 
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avusese timp să închege definitiv opera sa şi să facă un stat 

trainic şi unitar din atâtea diferite. popoare supuse. Ba încă 

nu regulase nimic în privinţa soartei imperiului. De aceea 

şi la moartea lui urmară un. şir de lupte între diadochi, 

adică între generalii urmași. E e 

La început se părea, că.diadochii vor să recunoască ui- 

mător la tron pe fratele şi pe fiul postum a lui Alexandru. 

Generalul Perdiccas primise sarcina de regent. Aceasta însă 

nu ţinti mult. Dar cailalţi generali se deeclarară în curând stăpâni 

pe provinciile, ce guvernau şi nu mai voiră să asculte de Per- 

diceas. La aceasta ei erau îndemnați şi de slăbiciunea familiei 

regale, precum şi de dorinţele de neatârnare ale popoarelor ce 

ei stăpâniau. In luptele ce urmări, Perdiceas muri (321). 

„De acum înainte decăderea imperiului este de nedescris. 

Luptele dintre generali se înteţesc tot mai mult și în toiul 

lor .pieri toată familia lui Alexandru. Generalul Antigonus 

izbuti, pentru câtră timp, să ia în stăpânire întregul imperiu 

şi să se intituleze rege. Ceilalţi diadochi luară şi ei același 

titlu şi se aliară contra lui Antigonus. Lupta „hotărâtoare 

şi definitivă se'dete' la Ipsus în Asia: mică . (301). şi:-acold 

“Antigonus fu ucis. tt 

Imperiul lui Alexandru fii acum definitiv înipărţit între 

generalii rămași. Nouile state mai însemnate, ce' se ridicară 

pe ruinele lui îură: Egyptul sub Ptolemeus, Syria sub Se- 

leucus şi Macedonia sub Cassandru. | a 

2. Egyptul sub Ptolemei. — Regatul Egyptului fă cel mai 

insemnat. El ajunse centrul comerţului lumei. și continua- |. 

totul civilizaţiei greceşti. Din Cauza înţelepciunei regilor săi, 

el a ţinut cel mai mult şi-a fost scutit de sbuciumările re- 

xoluţiunilor. 
aa 

* Regii Ptolemei s'au dat. drept urmaşi ai, vechilor faraoni, 

“păstrând. aproape: forma veche a statului. Au căutat însă-să '. 

introducă binefacerile civilizaţiunei greceşti, fără de a jigni 

sentimentele egiptene. Astfel şi-au făcut armate de mercenari 

„greci. şi au introdus limba greacă ca limbă oficială. Pe de Ă 

altă parteau făcut din capitala lor, Alezandria, o a doua Athenă.'
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— 

Au întărit-o şi au înfrumuseţat-o cu mai multe monumente. 

Intre acestea eră Muzeul, imens edificiu de marmoră, care 

coprindeă o mare bibliotecă de manuscrise — vestita Viblio- 

tecă din Alexandria — şi serviă ca locuinţă învăţaţilor greci, 

aduşi să dea tinerilor egipteni învăţăturile lor, Astfel civi- 

lizaţiunea. greacă avi o nouă dezvoltare in această epocă, 

zisă epoca alexandrină. Acum s'au ivit o mulţime de filo- 

zofi şi artişti, dar. mai ales oameni de ştiinţă (matematici, 

astronomi, geografi). 

Mai târziu însă acest regat a început a slibi şi la anul 

31 în. Chr. a fost supus de Romani. 

3. Syria sub Seleucizi. — Regatul Seleucizilor nu în aşă 

de strălucit ca al Ptolemeilor. Greşeala a fost, că regii sti 

nau ştiut să atrapă pe Aziatici. 

Seleucus, întemeietorul, izbuti să pună inâna pe toată 

partea aziatică a fostului stat persan. EI fondă oraşele Sele-: 

ucia pe Tigru şi Antiochia în-Syria, capitala imperiului său. 

Urmașii lu însă ajunseră nesuferiţi. Din “cauza nepri- 

ceperei lor, statul se făriimiţi în mai multe alte reuate. Cel 

mai însemnat din acestea, mai ales prin cultura greacă ce 

înflori într'ânsul, fu „Pergamum. Numai Antiochus III cel 

Mare mai ridică catvă faima “imperiului. EL avu lupte cu 

Romanii. Sub urmaşii sti însă statul scăză din ce în Ce 

„până 'rămase numai Syria propriu zisă. La anul 64 în. 

Chr. căzu şi aceasta în mânile Romanilor. 

;:4.: Macedonia şi Grecia după Alexandru. — După inoartea 

lui Alexandru luptele dintre Macedonia şi Grecia reînce- 

pură.: Demosthenes ridică din nou pe Athenieni împotriva 

«barbarilor». Generalul Antipatrus, guvernatorul Macedoniei, 

înăbuși răscoala şi Demosthenes se otrăvi, pentru & 2 

cădeă viu în mâinile învingătorului. 'Tot în acest timp În 

condamnat la inoarte un alt mare bărbat atenian, virtosul 

„Phocion. 
| 

ace i însă între Macedoneni şi Greci nu fu nici mai târziu- 

Aceşti din urmă se răsculau necontenit. Ba încă făcuseră 
i O: . . . . a 

şi 2 ligi sau confederaţiuni cu scop patriotic. Una în pe- 
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lopones, anume liga acheiană şi alta în Grecia centrală, 

zisă liga etolică. Din nenorocire însă Gwecii tot continuau 

să se cert” întie ei, ceeace folosiă Macsdonenilor. Dar în 

cele din urmă atât Macedonia cât şi Grecia căzură sub ho- 

mani (146 în, Chr.). | | |
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„Geografia şi popoarele Italiei vechi 

"1. Italia. — Romanii şi-au avut leagănul lor în peninsula 
italică, de unde apoi stau întins peste toată lumea cunos- 
cută în vechime. 

„Peninsula italică, sau Jtalia, este aşezată la sudul Eu- 

ropei, între Marea Adriatică la est, Marea Ionică la sud 
şi Marea Tireniană la vest. In partea de nord ea se cagă 
de continent prin lanţul puternice al munţilor Alpi. 

Numai regiunea de nord este mai întinsă. Ea e udată de . 
2 fluvii însemnate: Po sau Padul cu numeroșii săi afluenţi şi 
Adigele. Tot aci se găsesc şi lacuri numeroase. Din această 
pricină câmpia nordică a Italiei este foarte roditoare. 

Partea curat peninsulară a acestei ţări nu are tot aceiași 
înfăţişare. Fa e stăbătută dela nord la sud de lanţul mun- 

ţilor Apenini, cu ramificări în toate “părţile. De aceia nu 
prea yiimân şesuri însemnate între munţi şi (ărmii mări” 
lor. Chiar râurile ce cur % pe aici sunt mici. Cel mai însem- 
nat e Tibrul. Se găsesc însă mai multe lacuri formate din 
numeroasele torente, ce se scurg din munţi. "Toată regiunea 
aceasta e bogată în păşune și are coaste foarte întinse cu 
nenumărate golfuri folositoare navigaţiunei. 
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Pe lângă aceasta peninsula italică este așezată la mijlocul 

Mărei Mediterane şi are o climă foarte dulce. 

Astfel, Italia: dă foloase locuitorilor ei şi prin agricultură, 

şi prin păşune, şi prin comerţ pe mare. E 

De Italia mai ţin şi insulele de prin prejur: Corsica, 

Sardinia, Sicilia şi altele mai mici. Acestea stabilesc legă- 

tara peninsulei cu. ţările din vecinătate. 

2. Impărţirile Italiei vechi. — Italia veche eră împăr- 

ţită în 3 mari părţi şi fiecare din acestea se subdiriză în 

altele mai mici. Astfel erau : | 

Talia nordică sau continentală, adică câmpia udată de 

fluviile Po şi Adige. zisă, şi. Gallia -Cisalpină. 

Italia centrală sau Talia propriu zisă, adică partea de 

mijloc a peninsulei, până aproape de locul ei de bifurcare. 

Se subimpărţiă şi ea în alte regiuni, Astfel erau între altele: 

Etrumia cu cetatea Veii; Latium cu vestitele cetăţi Roma şi 

Alba-Longa Campania cu cetatea Capua; ȘSamnium cu 

localitatea Maleventum (Beneventum), apoi coloniile greceşti 

Cumae, Herculanum, Pompeii, etc. | 

Italia sudică sau Grecia mare, adică capătul de jos al 

peninsulei, avea ca subimpărţiri : Apulia cu localitatea Cau- 

nae, şi coloniile grecesti Tarentun, Heracleea, etc. 

In insula Sicilia erau ca localităţi însemnate u-mătoarele . 

colonii grecesti : Syracusa, Messana, $. a. | 

3. Popoarele mai însemnate ale Italiei vechi. — In 

peninsula Italică au trăit mai multe “popoare, despre ale 

căror începuturi se ştiu foante puţine lucruri. Cele mai în- 

semnate dintre ele au fost  Gallii, în Italia nordică; Etruştii 

și Latinii, în cea centrală; şi Grecii, în coloniile greceşti din 

sudul peninsulei. a 

Gallii erau. de neam arie. Ei au venit în Italia mai târziu 

decât toate popoarele celelalte conlocuitoare şi mai aveau 

fraţi de-ai lor peste: Alpi, în Gallia propriu-zisă (Franţa de 

azi). Xu s'au deosebit decât prin jăfuiri şi năvăliri, 

Etruştii erau un popol» asupra originii căruia nu se ştie 

mai nimic. “Lrăiau în Etwuria. Ei erau războinici, agricultori,
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industriali şi comerciali. Fiecare oraş al lor eră de sine stă- 

tător, cu un şef politie şi religios, dar intre aceste orașe se 
făceau confederaţiuni. Etruştii erau renumiţi prin marina lor 

- şi prin dezvoltarea multor arte frumoase. Religia etruscă a 

avut .o mare intluenţă asupra celei romane. 

Latinii, în Latium, făceau parte tot din familia popoarelor 
arice şi trăiau împărţiţi în triburi. Fi erau un popor asmi- 
cultor şi păstor, viteji în război și harnici la muncă. Lo- 
cuiau în întărituri pe dealuri și la nevoe se uniau. De ase-" 
menea se intruniau şi pentru vre-o sărbătoare comună. Oraşul 
care se socotiă ca un fel de centru al lor, eră Alba-Longa, 
Latinii au jucat rol însemnat istorie, căci din sânul lor sau 
ridicat Romanii. In jurul Latinilor mai trăiau şi alte nea” 
muri înrudite, dintre care cei mai de frunte erau Samniții 
în Samnium: | 
„Grecii au început să'se aşeze în colonii, prin sudul Ita- 

liei, încă din timpurile lor eroice. Ei au întemeiat mai toate 
oraşele din această parte a: peninsulei, precum şi pe cele. 
din insula Sicilia. Astfel sudul Italiei eră grec şi ca limbă 
şi ca obiceiuri şi ca îndeletniciri. Prin aceasta s'a exercitat 
o. înrâurire Dinefăicătoare asupra celorlalte populaţiuni italice 
nu toemai civilizate, 

22 

Roma sub regi 

1. Tradiţiunea, despre fondarea Romei. — Inceputurile 
Romei sunt învăluite în poveşti, din care cu greu se poate 
scoate adevinul, | 
"Se zice, că troianul „Eneas, fugind din 'Troia după dis- 
trugerea cetăţei de către Greci, ar fi debarcat cu tovarășii săi 
pe țărmurile Laţiului. Regele acestui ţinut l-ar: fi primit bine 
ŞI l-ar fi dat în căsătorie pe fiica sa. Fiul lui, AEneas făcu 
la moartea tatălui său oraşul Alba-Longa, unde urmă un sir 
de 12 regi. 
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Ultimul din aceşti regi, se zice, că a lisat după dânsul 

2 fii: Numitor și Amulius. . Acest: din urmă apucă tronul, 

ucise pe nepotul său, iar pe nepoata sa Rhea Sylvia o îăci - 

preoteasă vestală, spre a nu se .căsători. Cu toate acestea 

Rhea Sylvia avi eu zeul războiului 2 fii gemeni. Atunci 

Amulius pedepsi cu moarte pe nepoata sa, iar pe cei 2 

prunci puse de-i aruncă pe Tibru, atunci revărsat. 

Din fericire pentru micii copilaşi—urmează a spune p9- 

vestea—apele fluviului începurii si scadă şi coşuleţul, în 

4 

    

Lupoaica și gemenii 

care ei erau puşi; se opri la rădăcina unui smonchin săl- 

batec. O hapoaică, atrasă de ţipetele or, alergă la ei şi în- 

cepi a-i alăptă. Intr'o zi însă ei fură descoperiţi de un: 

păstor regesc, care îi luă şi îi dete soţiei sale spre a-i creşte. 

Copiilor h se puse numele de Romulus. și Remus. 

Ă Aceştia crescuti în mijlocul păstorilor vegelui. Intruna 

din Imptele acestora cu 

şi dus înaintea bunicului său. 

2 fraţi. Romulus şi Remus dimpreună cu tovarăşii lor aju- 

tară lui, Numitor, să 1a domnia în Alba-Longa. Ca mulţu- 

esta îngădui celor 2 gemeni să vidice un oraş pe 

"păstorii lui Numitor, Remus fu prins 

Atunci se află origina celor 

mire, ac
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locul, unde fuseseră sgăsiţi şi le dădu în stăpânire tot ti- 

nutul de prin prejur. | ” 
Romulus şi Remus zidiră cetatea lor pe o colină lângă 

Tibru. Neputându-se înţelege asupra numelui de dat cetăţei, 
ei se hotărâră să vadă, ee zie zeii. Ureaţi fiecare pe câte o 
colină, căutau să înţeleagă voinţa zeilor după zborul păsărilor, 
Lui Remus i se arâtară G vulturi, dar tot atunci Romulus 

văzi 12, Aceasta eră semn, că zeii au fost de partea lui 
Romulus. De aceea și noua cetate se numi Roma (153 în. 

Chr). Remus, sărind în bătaie de joc şanţul tras în jurul 
locului cetăţei, fu ucis de fratele stu care zise: câşa să 
piară oricine va îndrăzni să sară zidurile cetăţii». 

2. Cei 7 regi. — Tradiţiunea despre începuturile Romei mat 

povesteşte, că în această cetate ar fi domnit 7 regi: Romulus, 
Numa Pompilius, Tullus Hostilius. Ancus Martius. Tar- 

quinius Priscus, Servius Tullius şi Tarquinius Su perbus. 

Romulus nu numai tundă Roma, dar el o şi împopulă și 
o întocmi înlăuntru. FI făci din cetatea sa locul de scăpare 

al tutulor fugarilor Italiei. Apoi pentru a da soţii acestori, . 
orândui nişte sărbări religioase însoţite de petreceri, la care 
polti și populaţiunile vecine. Cu acest prilej Romanii răpiră 
fetele Sabinilor. Aceştia porniră cu războiu asupra Romei, 
dar însăşi Sabinele răpite mijlociră pacea. Astfel se făcit un 
singur popor, care eră să fie cârmuit. când de un rege 10- 
man, când de altul sabin. 
„Numa Pompilius fă sabin. EL fu un rege paşnic şi legis- 
lator şi se însemnă prin aşezimintele sale religioase. 
"Tullus Hostilius, roman, avi! lupte cu Alba-Longa. Se 

zice, că sar fi stabilit ca somta războiului să o hotă- 
„Yască lupta dintre 3 fraţi, Horaţii, din partea Romanilor, 

şi 3 fraţi, Curiaţii, din a Albanilor. Aceşti din urmă au fost 
ucişi si Romanii fură declaraţi învingători. Alba-Longa Îu 

„Mal târziu distrusă, iar locuitorii ei strămutați în Roma. 
Ancus Martiusi un: nepot al lui Numa, supuse pe toţi La- : 

tinii şi se întinse până la mare. unde înfiinţă portul Ostia. 
El desăv ȘI ŞI așezămintele religioase ale unchiului său. 

  

 



| domnie străhicită. EI întinse stăpânirea R 

1. 
Pa 

din Etruria, avi 0 

Tarquinius Priscus, grec de origină. 
omei în răsărit până 

  

Mormântul Horaţilor şi Curiaţilor. 

poi mări şi înfrumuseţă cetatea şi făcu nişte 
pe la Apenini. A 

solide. 'Farquinius întroduse în Roma 
canale (cloace) foarte 

religia, luxul ŞI obiceiurile etruşte. 

"“Servius Tullius în ginerile Imi Tarquinius. El continuă a 

mări Roma i înconjură cu zid cele 7 coline, pe care se în- 

tinsese cetatea până atunci. Dar mai ales el e renumit prin 

legile lui populare. 
- 

Tarquinius Superbus, fiul lui Targuinius Priscus, fu.ul- 

timul rege al Romei. El îu iubitor de pompă Și - strălucire. 

Domni însă prin teroare şi destrăbălare, şi de- aceia fu răs- 

turnat și alungat. In fruntea xăsvrătiţilor erau Și consângenii 

lui, Junius Brulus şi Zarquinius 'Coltatinus (509 în. Chr.). 

3. Organizarea statului sub regi; senatul. — Popula- 

ţiunea Romei: cuprindea. două feluri de locuitori : patricienii 

și plebeii:. 
Ă “ 

Patrieienii er 
are întemeiaseră Roma 

au membrii familiilor, ce
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şi care locuiau vatra veche a cetăţii. Nuinai ei erau socotiți 
ca adevăraţi cetăţeni şi numai ci aveau drepturi. 

„ Plebeii erau toţi cei învinşi în lupte și stimutaţi în Roma, 
precum şi ceilalţi streini ce veniseră de bună voie în cetate. 

Mai erau .şi sclavii. | . 
Ca puteri publice erau: regele, senatul şi adunarea po- 

porului. Cea mai însemnată era însă senatul. 
Senatul eră marele sfat al şefilor familiilor patricene și de 

fapt conducea statul. El cotrolă şi-şi dă părerea asupra ori şi 
cărei chestiuni. Lucră cu regele, iar la moartea acestuia însăr- 
cină pe unul din membrii săi să ţină loc de rege (interrege) 
până la alegerea altuia. Senatorii se numiau de rege dintre cei 
mai în vârstă șefi de familii şi de acea se ziceau Patres (pă- 
rinţi). La început au fost 100 de senatori, mai apoi numărul 
lor s'a ridicat la 200 şi în urmă la 300. - ! 

23 

Infiinţarea, republicei | 

1. Stabilirea republicei, consulatul. — După izgonirea 
-lui Tarquinius, Romanii hotărâră si nu' mai aleagă regi. Fi. 
înființară astfel republica, înlocuind regalitatea prin consulat... 

Statul avea să fie condus de 2 consuli, Aceștia eră să se 
aleagă pe timp de un an, de adunarea poporului, dintre patri- 
cieni. După ce treceă anul de funcţiune, ei nu mai puteau fi 
vealeşi de cât după 10 ani. Consulii aveau toate puterile 
regelui, afară de cea religioasă. Un alt funcţionar, zis regele 

„Sacrificiilor, aducea jertfe zeilor. Consulii îşi exercitau puterile 
lor pe rând, câte o lună, iar la eşirea din funcţiune trebuiau 
să dea seama înaintea senatului de faptele lor. 

Primii consuli fură Zinius Brutus şi Tarquinius Colla- 
- tinus, | | e 

„2. Luptele cu Etruştii, M. Scaevola. — Republica roma- 
nă avu dela început lupte cu Tarquinius şi cu popoarele ve- . cine întărâtate de 'Parquinius.
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„Mai întâi izgonitul rege puse la cale un complot contra 

vepublicei. EL aveă în cetate mai mulţi partizani printre ti- 

nerii patricieni. Pentru a se înțelege cu ei, ca să răstoarne 

republica, Țarguinius trimise o deputaţiune la senat spre a 

cere înapoi averea lui particulară. In acest timp însă trimişii 

avură timp să urzească complotul. Din fericire pentru repu- 

blică, complotul fu descoperit de un sclav. Toţi cei ce făceau 

parte din el, fură arestaţi şi ucişi. Intre complotişti se găsiau: 

şi fiii lui Brutus şi nepoţii lui Collatinus. Totuşi şi aceştia 

pieriră. Insuşi consulul Brutus fu de faţă la uciderea fiilor 

săi. In urmă averile regelui fură împărţite la săraci, iar con-: 

sulul Collatinus fu nevoit să se exileze, căci numele de 'Tar- 

quinius devenise cu desăvărşire urât Romanilor, In fine se 

notări, ca, ori cine ar mai voi să aducă. regalitatea, să fie 

pedepsit cu moarte. a 

-"Tarquinius Superbus, nereuşind în complot, ridică contra 

vepublicei toate popoarele de prin prejur. Acestea erau gata 

a se amesteca, nădăjduind că de astă dată. puterea Romei. 

va fi nimicită. 

Astfel fură ridicaţi Etruştii. 
, 

La început luară parte la lupte numai Etruştii din ceta- 

tea Veii. In lupta ce avi loc, deşi consulul Brutus —. «libe- - 

ratorul. Romei» — muri, totuşi: Romanii eşiră învingători. 

In urmă porni asupra Romei regele etrusce Porsenna. Acesta 

bătu pe Romani Şi eră să treacă 'Tibrul în cetate, dacă -po- 

dul de peste această apă mar fi fost câtăvă vreme apărat cu 

eroism de un singur roman viteaz şi în. urmă distrus, cum 

zice tradiţia. Pentru:a scăpa de Porsenna, mai mulţi tineri. 

- vomani se legară prin jurământ de a-l ucide. Unul din ace- 

ştia, Mucius Scaevola, (Stângaciul), intră în lagărul etrusc, dar | 

din greşeală omori pe secretarul regelui. Prins şi adus în faţa 

lui. Porsenna, el dădii dovezi de mult curaj: îşi întinse mâna 

dreaptă peste foc şi o arse, pentru că a greşit. Totdeodată 

vesti pe Porsenna, că alţi Romani Yor îi mai nOroCoșI ca 

dânsul în îndeplinirea jurământului făcut. Inspăimântat de 

„- aceste pilde de patriotism și curaj, şi mulţumit cu cuceririle
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făcute până la 'Tibru, Porsenna făcii pace cu Romanii părăsind 

pe Tarquinius. | NI 
3. Răscoala Latinilor, dictatura. — Tarquinius însă nu 

se lăsă. EI își întoarse privirile spre Latini, cari doriau să 
iese de sub supremaţia Romei. Aceştia erau mai primejdioşi 
pentru Romani, fiindcă aveau aceiaşi vitejie şi aceleaşi arme 

ca ei. Repubiica însă ştiu să facă și de astă dată faţă peri- 

colului. In adevăr, armată latină fu zdrobită lângă lacul 

Regillus — azi dispărut — (196 în. Chr.) într'o groaznică bă 

tălie, la care se zice, că ar fi luat parte și zeii. Chiar fiu lui 

Tarquinius pieriră. Latinii fură nevoiţi a cere pace, indato- 
rându-se a da ca ajutor Romanilor jumătate din infanteria şi 
două treimi: din cavaleria lor. Bătrânul 'Parquinius, rămas 

singur şi descurajat de a mai putea redobândi scaunul Romei, 

se retrase la Cumae, unde în curând muri. 
Ceia ce a scăpat pe Romani în lupta cu Latinii, a fost în- : 

fiinţarea dictaturei. 
Fiindcă pericolul era mare, iar puterea consulară cam măr- 

ginită, Romanii ereiară un alt magistrat (funcţionar), dicta- 

torul. Acesta eră ales dintre foştii consuli (consular), de către 

consulul în funcţiune, dar numai atunci când senatul cerea 

aceasta. Puterea dictatorului era nemărginită, neţinând însă 

decât cel mult 6 luni.: Hotărârile, ce el lua, erau fără apel și 
trebuiau să se îndeplinească numai de cât. 

24 . 

Certurile dintre patricieni şi plebei 

Patricienii şi Plebeii. — Republica romană era aristocrd- 
Lică, adică toate drepturile erau în mâna clasei de sus. De 
aceia deosebirile dintre patricieni şi plebei sau păstrat. 

„ Patricienii puteau fi senatori, consuli, preoţi, judecători, 

generali. Apoi aveau singuri dreptul să se împărtășească din 

prăzile şi din pământurile vrăjmaşilor învinşi. Cu un cuvânt
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nimic nu se făcea la Roma fără patricieni şi fără ca ei să 

nu tragă foloase. | 

Plebeii, dimpotrivă, erau ţinuţi deoparte cu - desăvârşire, 

[i nu aveau voie măcar nici să între în legături de 'căsă- 

torie eu patricienii. Dar mai ales ei suferiau cumplit de 

sărăcie. In adevăr războaiele cu “Parquinius îi săcătuise. 

Soldaţii slujind în oştire pe socoteala lor, plebeii trebuiau. 

ca, pe lângă cheltuelile. cu întreţinerea familiilor lor, să facă 

şi cheltueli pentru armată. Pe lângă aceasta în-timpul răz- 

'Doiului ei nu puteau produce. nimic. Astfel erau nevoiţi să 

trăiască din: împrumuturi dela patricieni, cari le luau dobânzi 

foarte mari şi cari erau neîmblânziţi în împlinirea datoriilor. 

2. Retragerea plebeilor din Roma; tribunatul. — Plebeii 

văzând, că nu Li se îmbunătățește cu nici un preţ soarta, ho-.. 

tarâră în cele din urmă să părăsească oma. Ei se retrascră 

pe un munte din apropiere, numit de atunci Muntele Sacrut, ca 

si întemeieze acold o nouă cetate, Patricienii încercară, fie cu 

ameninţări, fie cu făgăduieli, să-i aducă înapor. Nu izbutiră 

însă. Atunci trimiseră la ei pe senatorul AMenenius Agrippa, 

om popular şi priceput. la vorbă. 

Se zice, că acesta spuse plebeilor o istorioară despre cearta 

membrelor corpului ct stomacul, din care ar fi eşit vătămate 

nu numai stomacul dar şi membrele. Cu toată învăţătura ce 

eşiă din această fabulă, plebeii tot nu se înduplecară, ca să 

vie, până ce nu li se făgădui iertarea datoriilor şi înfiinţarea 

'ribunatului (49% în. Ch): ., | 

Tribunatul eră 0 magistratură (funcţiune) numai pentru 

plebei. Aceştia aveati dreptul să aleagă, numai -dintre.ei, 2 

tribuni în fiecare an. Tribunii erau sacri şi inviolabili, adică 

nimeni nu-i putea atacă, nici cu vorba, nici cu fapta. Casa 

lor .eră veşnic deschisă, pentru a ascultă oricând plângerile 

plebeilor. Ei aveau dreptul de a zice în senat. vorba veto 

(opresc); ori de câte, ori senatorii ar fi vroit să ia vre-o ho- 

tărâre apăsătoare pentru plebei. — 

3. Decemvirii şi cele: XII table. — 'Pribunii fură de mare 

folos pentru plebei. Cu ajutorul «lor aceştia încercară să do- 

Tu. AvaR, AGULETIL. — Istoria Antică. 
6
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bândească şi alte drepturi. Dar câştigul mai mare îl avură 
ei cu dobândirea legilor serise (451 în. Chr). 

Nedreptăţiţi prin hotărârile arbitrare ale patricienilor ju- 
decători, plebeii cerură legi scrise. După 10 ani de stăruinţe 

zadarnies, în cele din urmă izbutiră. O comisiune de trei fu 

trimisă în Grecia, să studieze diferitele legi. L.a întoarcerea 
trimişilor se aleseră 10 patricieni, decemriri, cu putere su- 
premă în. stat spre a alcătui legile. După un an decemririi 

publicară parte din legi, pe care le săpară pe 10 table de 
aramă. D „Dar fiindcă ele nu erau complete, se mai aleseră de- 

cemviri şi pentru anul următor. Aceștia mai făcură 2 2 table şi 
astfel se ' alcătuiră cele XII fable. 

. Egalizarea plebeilor cu patricienii. — Încurajaţi de 
câștigurile de până aci, plebeii nu se lăsară, până ce nu do- 

„ bândiră toate drepturile. 
Astfel mai întâi câştigară dreptul de e căsătorie cu patricienii. 
Apoi, fiindcă tot cereau să fie consuli, li se îndeplini în 

parte şi această dorinţă. Se desființă consulatul şi o parte 
din: puterile lui se dete tribunatului militar, o nouă magis- 
tratură în care puteau intră și plebeii. Dar restul din pute- 
rile consulilor rămaseră deocamdată patricienilor. Ei creiară 

censura (4), care ajunse cea: dintâi magistratură la Roma. 
„Cei 2 censori împărţiau locuitorii după cens (avere), admi- 
nistrau finanţela statului, făceau listele senatorilor Și suprave- 
ghiau bunele moravuri şi disciplina inilitară. 

În sfârşit, plebeii ajunseră la o egalitate desăvârşită prin 
„legile tribunilor Licinius Stolo și Lucius Seztius. Aceştia 
cerură uşurarea datoriilor, împărţirea pământului la plebei și 
reînfiinţarea consulilor, din care unul să fie plebeu. După: 
lungi împotriviri aceste cereri fură primite (366). 
“De acum înainte egalizarea celor două clase eră făcută 

şi plebeii putură obține toate mapgistraturile. 
5. Comiţiile şi forul. - Pe măsură ce egalizarea plebeilor: 

cu patricienii devenii mai completă, aşa zisele adunări ale 
poporului, comițiile, căpătau o mai mare însemnătate.
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În timpul regilor, adunarea poporului — compusă din patri- 

cieni împărţiţi în curii, grupe de fanilii mari (ginţi) — purtă 

numele de comițiile curiaie. Ea alegea pe rege, declară răz- 

boiu şi încheiă pace, şi votă propunerile senatului, fie-care 

curie având drept la un vot. | 

Către sfârşitul epocei regale, sub Servius 'Pullius, cum pre- 

tinde tradiţia, întroducându-se în armată şi plebeii, adunarea 

poporului începi să se convoace şi pe centurii (grupe a câte 

100 cetăţeni înarmaţi şi împărţiţi după avere). Astfel se creiară 

_comiţiile centuriate, în care şi plebeii, chiar cei mai săraci, vo- 

tau, dar în mai mică măsură; căci numărul centuriilor lor 

eră mai restrâns. După desfiinţarea regalității, comiţiile centu- 

riate înlocuiră cu totul pe cele curiate, care vămaseră numai 

de formă. lar mai târziu ele fură astfel întocmite, în cât nu- 

mărul săracilor întreci pe al bogatilor. 

În fine, când plebeii căpătară tribuni, ei obţinură ca adu- 

narea poporului să se întrunească şi pe triburi — districte 

administrative — fără deosebire de naştere ori avere. Acestea 

fură comițiile tribute. Ele erau convocate de tribuni, alegeau . 

pe tribuni și arătau prin voturile lor, zise plebiscite, dorin- 

ţele lor. Iar mai târziu plebiscitele căpătară valoare de legi. 

Aşa ar viaţa publică romană nu se mai mărgini în senat, 

în care de altfel puteau intră şi plebei, ci se strămută în 

piața publică, adică în For, locul de reunire al comiţiilor. 

25 

Războaiele din timpul certurilor interne 

i. Luptele. cu popoarele vecine:
 — În-tot timpul certu- 

rilor interne, Romanii avură lupte şi în afară. Popoarele ve- 

cine, căutând să se folosească de neînțelegerile lor lăuntrice, . - 

îi atacau neîncetat. Dar în faţa primejdiei Romanii uitau ne- 

“mulţumirile lor şi purcedeau “cu izbândă contra vrăjmaşilor.. 

Astfel Volscii, aliaţii Latinilor, continuară lupta și după 

zdrobirea tovarășilor Joy la lacul Regillus. Fură însă învinși.”
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În acest războiu se distinse un viteaz tânăr patrician. supra: 

numit Coriolanus. | 
Peste câtva timp porni asupra Romei un alt popor vecin, 

Bquii, cari înconjurară o mare armată romană cu consul cu 
tot. Înspăimântaţi Romanii numiră ca dictator pe Cincin- 
nalus, un- patrician scăpătat. Deputaţii. trimişi ari face cu- 
noscută numirea sa, îl găsiră la ţară arândl el însuşi mica 
„țarină, ce-i mai rămăsese. Cineinnatus adună în sorabă trupe 
noui, bătu pe Eau și liberă pe consul. Apoi intră triun- 
fător în Roma şi părăsi dictatura după puţine zile, întor- 

cându-se la plugul său. a 
2. Luptele cu cetatea Veii; Camillus. — ltomanii mat 

aveau dușmani hotărâți şi pe Etruşti. Mai ales cetatea Veu 

eră rivala îndârjită a Romei. De câte ori credea timpul priin- 
cios, ea atacă pe lomani., 

În cele din urmă Romanii hotărâră să sfârşască cu Veii 

şi o asediară. Dar Veienţii se împotriviră 1U ani. Atunci fu 

numit dictator Camillus. Acesta. săpă o subterană sub zi- 
durile cetăţei şi pătrunse cu o parte din armată. Veii, lovită 

„astfel şi din năuntru şi din afară, căzi (395 în. Chr.). Ca- 
millus intră triumfător în Roma. 

Peste puţin timp se iscă o neînțelegere între el şi popor 
și ft acuzat, că ar fi luat o parte din prăzile dela Veii. Ca- 
millus nu vrit să se desvinovăţeăscă şi se exilă, rugând cerul 

să facă pe Romani a se căi de aceasta. Rugăciunea lui se 
îndeplini, căci în curând năvăliră Gallii (390). 

3. Invaziunea, Gallilor.— Gallii, ne mai încăpând în nordul 
Italiei, se aruncară asupra bogatei Etrurii. O armată de bar” 
bari înconjură cetatea etruscă “Cusa, cerând jumătate din 
teritoriul ei. Clusienii cerură ajutor dela Români. Aceştia 
trimiseră delegaţi, ca să împace pe Galli. Delegații, fiind pri 
miţi însă în mod jignitor de şeful barbarilor, se amestecară” 

în luptă. Gallii cerură atunci satisfacţie Romei. Aceasta re- 
fuzând, barbarii porniră asupra ei. 
“Armata romană, trimisă înaintea barbarilor, îi întâlni lângă 

răuleţul Alia. Înspăimântată de ţipetele şi de sălbateca în- 

+ 
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făţişare a Gallilor, eana dădu nici o. luptă, ci oluă la fugă. Acest 

dezastru băgă groaza în Romani. Cei mai mulţi fugiră prin 

cetăţile vecine, mare parte din patricieni se retraseră în Ca- 

pitolium — adică în cetăţuia cu temple de pe stânca din 

Jiuntrul Romei — iar câţiva bătrâni rămaseră în cetate. Gallii 

  RTR 

    

  

              L     
: Năvălirea Gaililor în Capitolium 

intrară în Roma şi uciseră pe. cei rămaşi. Se zice, că la în- 

ceput Gallii axfi fost uimiţi de ţinuta maiestoasă a bătrânilor 

patricieni, . ce stăteau neturburaţi înaintea caselor lor şi că îi 

priviau ca pe nişte statui. Dar un barbar vrând să pună 

mâna pe barba cea lungă a wani senator, acesta îl lovi în
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cap cu bastonul său de fildeş. Atunci barbarii începură mă- 

„celui, apoi pustiiră şi arseră cetatea. Capitolinm însă nu putu 

fi luat mai multe luni. 
Intre acestea Romanii refugiaţi în cetăţile vecine procla- 

„anară dictator pe Camillus. EL însă nu vru să primească, până 

ce nu va fi întărit cu toate formele legale. Atunci un tânăr 
plebeian se furişă cu mare greutate în Capitolium şi luă dela 

senat ordinele cuvenite. Dar barbarii observaseră locul, pe 

unde se furişase tânărul plebeian şi apucară pe acolo într'o 

noapte întunecoasă. Fură însă simţiţi. Gâştele sacre, păstrate 
în templul din apropriere pentru a se ghici viitorul depe 
strigătele lor, se speriară şi începură a gâgâi. Astfel Romanii 

fură deşteptaţi. Manlius fu cel dintâiu, care dete alarma, 

respinse pe Darbari şi luă astfel numele de Capifolinus, a- 
dică «Mântuitorul Capitoliului». Totuşi Romanii nu se mal 

putură împotrivi . mult din cauza foametei. ki se învoiră a 

da Gallilor, o sumă de bani spre a se retrage. Se zice, că 

Varbarii cântăriau aurul ca măsuri falşe. Romanii plângându-se 

„de aceasta, şeful (brennus) Gallilor ar fi aruncat spada sa 

cea grea în balanţă: strigând : «Vai de cei învinşi» 

Dar in curând sosi şi Camillus. «Cu fier, nu cu aur își 

liberează, Romanii patria», zise el. In lupta ce avi loc, bar- 

barii fură învinşi şi goniţi. - 
După retragerea Gallilor, Roma eră o ruină. Plebeii voiră 

să se mute la Veii. Camillus însă se împotrivi şi îndemnă 

pe Romani să rezidească cetatea. De. aceia el fi numit al 
doilea întemeietor al Romei. 

“Cucerirea Italiei 

„1. Primele lupte cu Samniţii. — După ce se potoliră 
certurile lăuntrice, Romanii într eprinseră lupte pentru a cuceri 
Italia.. Cele dintâi le avură cu "Samniţii, poporul cel mai | 

„Puternic, mai numeros şi mai de temut din Italia centrală 

(843 în. Chr), 
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La început se părea, că Samniţii vor îi biruitori. Dar Ro- 

manii, trimițând noui avmate, îi supuseră şi-i siliră la pace. 

Cetatea, Capua, pe care o doriau Samniţii, fu luată de Romani. 

“Pot deodată, învinşii se fiicură aliaţii Romanilor în văzboiul 

acestora cu Latinii. | 

2. Răscoala latinilor; Manlius Torquatus şi Decius 

Mus — Latinii crezând, că a venit timpul pentru a căpătă 

şi ei drepturi, cerură, ca jumătate din senatori şi dintre toţi . 

  
  

  
      

Purcile caudine 

ceilalţi magistrați ai xepublicei. să îie de ai lor, Dar Romanii 

nu primită. Atunci Latinii se resculară şi un războiu învier- 

_şunat izbucni. 
Se o o o 

Războiul cu Latinii ţinu trei. anl. Deşi Romanii furt. în 

mar& primejdie, căci Latinii aveau. avmele şi organizarea 

romană, totuşi biruiră.. Lupta hotărâtoare se dete lângă Ve-. 

zuviau şi răsculații fură zdrobiţi, mulţumită aspre! disciplini 

a oştirii romane.
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Consulii romani, cari comandară armatele şi cari rămaseră 

pilde de eroism şi patriotism, fură Manlius Torqualus. şi 

„Decius Aus. 
“3. Ultimele războaie cu Samniţii. — Samniţii, cari aju- 

taseră pe Romani în timpul răscoalei latine, începură să se 
îngrijască de marea putere. ce aceştia câştigau. De aceia 

războaile samnitice reîncepură. 
Deocamdată Romanii învinseră. 

Dar generalul samnit, Pontius 
Herennius, îi atrase prin înselă- 

ciune în trecătoarea muntoasă de 

“lângă Caudium (în Samnium), la 
Fuvcile Caudine. Acolo întreaga 

armată, cu consuli cu tot, fu fă- 

cută prizonieră şi umilită, Aproa- 

pe 20.000 soldaţi: Romani fură 
siliţi să treacă pe sub un jug de 

lănciiar consulii semnară o pace 

ruşinoasă. Dar senatul: roman nu 

recunoscui acel tractat şi luptele 

urmanră, De astădată Samniţii fură 

nenorocoşi: Pontius fu prins .cu 
* întreaga tinerime samnită. E drept, 

că ei mai încercară să ridice şi 
pe Iitruşti contra Romei. Totuşi 
nouile victorii romane aduseră 
pacea. 

Pyrrhus Nu trecu însă mult şi războiul 

| . reîncepu. Victoria homei înfiorase 
pe toate popoarele din centrul. peninsulei. De aceia toate: se 
uniră sub conducerea Samniţilor şi Chemară în ajutor şi-pe 
Gali. Romanii însă” făcură faţă primejdiei cu o energie de 
fier. Lupta teribilă se dete la Sentinum. unde Romanii eşiră 
triumfători. 

- "Samniţii mai continuară câţivă ani lupta în munţi, dar 
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în zadar. "Țara lor ajunsese aproape pustie. de locuitori şi în 

anul 290 ea intră definitiv sub dominaţia Romei. 

4. Războiul cu Tarentum; Pyrrhus. — Stăpâni pe partea 

centrală a Italiei, Romanii nu întârziară a cuceri şi partea 

ci sudică. Aceasta se întâmplă în urma războiului cu Ta- 

rentum, | - e | 

"Parentinii' începură cei dintâiu duşmiăniile. Ei atacară nişte 

ase romane. Atunci Romanii porniră o armată contra lor. 

Tarentinii moleşiţi de avuţii cerară ajutor dela Pyrrhus, re- 

gele Epirului, Acesta eră o vudă de a lui Alexandru cel 
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"Lupta dela Heracleea 

Mare: și doriă să facă cuceriri. De aceia se grăbi să le asculte 

cererea. 
o 

_ Pyorhus debarcă la Taventum cu o armată şi cu elefanţi 

de războin. Apoi învolând cu forţa şi pe Taventinii fricoşi, 

eşi în întâmpinarea Romanilor. La Heracleea se dete lupta. 

Romanii înspăimântându-se de elefanţi, Pyrrhus eşi biruitor. 

Dar învinşii se luptaseră cu aţâta cerbicie şi el pierduse 

atâţia oameni, încât însuşi ziceă: «Incă o victorie ca aceasta 

şi mă voiu întoarce, singur În Epir». De aceia vru să facă 

pace şi twimese la Roma pe amicul său, filozoful Cineas, 

.
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om foarte dibaciu. Dar senatul roman, care păruse lui Cineas: 
o «adunare de regi», refuză să stea la vorbă, până ce duş- 

manul nu va plecă din Italia. Atunci Pyrrhus porni spre 
Roma şi dete o a douu luptă, din care ceşi iarăşi biruitor. 

Dar şi de astă dată pierderile lui fură colosale. «De voiu 
„mai câştiga o astfel de victorie», zicea el, «voiu fi pierdut». 

Se zice, că în acest timp se distinse prin virtuțile sale 

romanul Fabricius. Trimes la Pyrrhus ca să răscumpere pe 

prizonieri, acesta ar fi încercat să-l mituiască, iar mai apoi . 

să-l înspăimânte cu un elefant. Dar n'a..reuşit, căci singur 

    

  

  

  
    

Senatul Roman 

recunoștea, că: «Mai “uşor se întoarce soarele din calea sa 

decât Fabricius Gin calea virtuţii», " 
Pentru a-şi ridică: prestigiul, Pyrhus trecu în Sicilia. 

Acolo speră, ca să. câştige victorii mai mari în luptele dintre 
Syracusa Şi Cawthagina.. Dar nu făcu nimic. 

Atunci se întoarse din nou în Italia şi porni spre. Roma. 
La Maleventum (zis în urmă Beneventum,) se dădu o ultimă 

„şi hotărâtoarea luptă (275). Pyrrhus fi deastădată zdrobit 

. şi silit a se întoarce în Epir. 'Tarentum şi celelalte cetăţi 
„din Grecia Mare căzură în stăpânirea Romanilor. . 

. 
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Viaţa, primitivă a Romanilor 

-1. Moravurile: patriotismul şi virtuțile Romanilor.— 

Viaţa primitivă a Romanilor se deosibiă mai ales prin în- 

suşirile lor morale, prin virtuțile şi patriotismul lor. 

In viaţa familiară, ca şi în cea publică, Romanii erau un 

“modei de virtute, devotament şi disciplină. Erau harnici, 

săraci şi severi. Bărbatul munciă câmpul și se: luptă, iar. fe- 

meia lucră. acasă zi şi noapte plină de vrednicie și onestitate. 

Comerţul şi meseriile erat mai mult pe mâna sclavilor. 

Romanii puneau totdeauna interesul, demnitatea şi soarta 

republicei nai pre 'sus de interesul, demnitatea şi viaţa lor. 

Autoritatea părintească. cu drept de viaţă şi de moarte 

asupra familiei, eră respectată, ceeace năşteă un respect şi 

mai. mare pentru autoritatea statului. 

Simplitatea vieţei şi severitatea moravurilor erau podoaba 

Romanilor în aceste vremi. | i 

2. Religia Romanilor. — Romanii erau apoi foarte religioşi. 

La început religia lor eră foarte simplă şi numai cu timpul s'a 

mai îmbogăţit prin împrumuturi dela Sabini, Etruşti şi Greci. 

Zeii principali erau : Janus, zeul soarelui, care eră. închi- 

puit ca având două feţe şi al cărui templu eră închis în 

timp de pace şi deschis în timp de războiu; Mars, zeul pri- 

măverei şi apoi al războiului; Saturnus, zeul semănăturilor; 

Vesta, zeiţa vetrei ete. | CR 

“Mai în urmă se introduseră aproape toate divinităţile greceşti, 

punându-li-se însă nume romane. Astfel furi: Juppiter (Zeus) 

- Jumona (Hera), Neptunus (Poseidon), Pluton (Hades), Aer-. 

 curius (Hermes), Minerra (Athena), Apollo (Phoebus), Diana 

(Artemis), Venus (Aphrodita), Vaulcanus (Hefaistos), ete. 

Afară de aceştia Romanii aveau şi alte zeități mai mici, ca 

i Penaţii, divinităţile caselor şi Lariă, sufletele morţilor. Mai 

credeau apoi şi întrun: zeu al căminelor, din care pricină - 

în: fiecare casă ardea necontenit focul sfânt.



p 

Caltul eră întreţinut de preoţi şi de preotese. Aşă erau 
Pontificii sau preoţii propriu zişi, „lugurii sau prevestitorii 
viitorului, Vestalele sau preotesele zeiţei Vesta, ete. 

3. Armata ; coloniile şi căile militare. — Un alt. aşeză- 

mânt, pe care se răzimă toată viaţa veche romană şi care 

a format gloria Romanilor, eră armata, 
„Intocmirea ci eră cea mai minunată din vechime. Sol- 

daţi nu puteau fi decât cetăţenii cu oarecare stare şi 
aceştia serviau până la 46 ani. Nimeni nu putea fi magistrat 

fără a aveă 10 ani de serviciu militar, În momente grave 

însă se ridică massa cetățenilor, In genere republica puteă pune 

sub arme 200.000 soldaţi, întocmiţi pe legiuni cu un contigent 

  

Legionari romani 

de 4500 oameni. Se adăogau apoi și aliaţii, adecă trupele date 

de popcarele supuse, şi cari erau mai numeroşi decât soldaţii 

cetăţeni. Ca arme de apărare erau: coiful, scutul şi platoşă; 
iar ca arme de atac: sabia, lancia şi pilul (un fel de suliță 
scurtă). In luptă nu întră deodată toată ammata, ci soldaţii 
erau aşezaţi în trei şiruri şi luptau pe rând. 

Pe lângă buna ei întocmire, armata romană eră puternică 

şi prin calitatea soldaţilor. . Legionarul roman eră foarte: 

vânjos şi în acelaşi timp şi foarte spiinten. Aceasta se da- 
toră faptului, că încă din familie romanul se ded cu călă- 

via, înnotatul şi exerciţiul armelor, deprinderi pe cari nu le 
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piirăsiă, niciodată. In timp de văzboiu soldaţii mergeau fcarte 

iute şi duceau cu ei nu numai armele, dar şi toate uneltele, 

precum şi hrană .pentra mai multe zile. In fiecare seară de 

marş. şi la fiecare popas, ei trebuiau să-si facă lagărul. In- 

conjurau cu șanț adâne o bucată. pătrată de pământ, pe 

care îşi stabiliau conturile. Dacă stăteau mai mult timp 

întwun loc, erau puşi să facă drumuri, poduri, canale etc. 

Dar în afară de toate acestea, disciplina militară eră cheia 

întregei armate romane. Generalul avea drept de viaţă: şi 

de moarte asupra tuturor. Soldatul, care. eră netrebnic la 

pază, san care îşi pierdea armele, ori care fugiă din .luptă 

7 | |   

   
      

    

      

  

Un triumf roman 

eră condamnat la moante. Cei nesupuşi erau bătuţi cu 

vergele, iar dezertoiii se crucificau. Trupele romane învinse 

erau puse la munci extraordinare, iar cele” predate .erau 

despreţuite şi foarte rare ori. răscumpărate. Pe de, altă parte 

soldaţii bravi . erau răsplătiți. Legionarii primiau coroane, 

brățări, colane, ori arme de onoare ; iar consulii sau dictatori 

erau primiţi în ovaţiuni ori în triumi. Si 

Pentru a păstră. cuceririle făcute Romanii înfiinţau colonii 

şi construiau căi militare., a E 

Coloniile. erau adevărate posturi. militare, în punctele cele 

mai strategice ale ţărilor cucerite. Coloniștii se Inau din vechii



  

94 

soldaţi (veterani) sau din populaţia săracă a Romei. Aveau 

toate drepturile cetăţeneşti şi prima lor datorie eră să îm- 

piedice răscoalele supușilor, răspândind totdeodată limba şi 

obiceiurile romane. 
Căile militare erau marile drumuri așternute cu piatră sau 

cu cărămidă, care legau între ele diferitele colonii. kile plecată 

din Roma şi.străbăteau Italia în toate direcţiunile, Cea mai 

însemnată cale militară a fost Via / ppic, care uniă Roma cu 

sudul Italiei. 

4 

28 

Primul războiu punic. 

"1. Războaiele punice ; “Carthagina. — Prin războaie pl- 
nice se înţeleg luptele, ce au avut loc între oma și Car tha- 

gina, cunoscuta colonie feniciană din Africa. Se zie punice, 

„pentru că Carthaginezii erau numiţi Puni (adică T'enicieni) 

de către Romani. Au fost trei războaie punice, care au ţinut 

cu oarecare întreruperi dela 264 până la 146 în. Chr. şi sau 

sfârşit cu nimicirea Carthaginei. 

Cauza acestor războaie a fost dorinta nepotolită a Roma- 

nilor de a-şi întinde cuceririle lor şi în afară de Italia, mai 
ales de a pune mâna pe fertila insulă Sicilia. In această di- 
recţie ci au găsit o puternică împotrivire din partea Cartha- 

ginezilor, cari aveau în stăpânire tot. litoralul şi. toate în 

sulele din partea de apus a Mărei Mediter ane. 
Din norocire pentru Romani, Carthagina pe cât eră de bo- 

gată şi întinsă, pe. atât eră de slabă prin organizarea ci lun 

trică, Pofta de bani, luxul şi desfrâul erau mai presus de 

orice. Pe lângă aceasta Carthaginezii n'aveau armată naţio- 

nală, ci se serviau de mercenari, nedisciplinaţi şi fără nici 

o tragere de inimă, luaţi din toate părţile. 
2. Primul războiu; Duillius, Regulus. — Mamertinii, 

nişte mercenari din Campania, foşti odinioară în serv viciul 
Syracusei, se stabiliseră în Messana și neliniștiau toată in- 
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sula cu jafurile lo. Carthaginezii, cari stăpânian cea mai mare 
pate a Siciliei, se hotărâră a-i stârpi. Mamertinii însă, în ca- 
litatea lor de Italieni, cerură ajutor Romanilor. Aceştia atât 

„aşteptau şi astfel războiul cu 

Carthagina începu (264 în Chr). 
| Romanii trimiseră o armată 

| „în Sicilia şi cele mai multe din 

„cetăţile de acolo fură cucerite. 

a Canthaginezii însă, fiind puter- 
nici pe apă, făceau aproape cu 

„neputinţă stăpânirea romană 

în insulă. Fi începură a pustii 
coastele Italiei şi închiseră 
strâmtoarea dintre Italia şi Si- 

cilia. Romanii se văzuă deci 
nevoiţi a-şi face înainte de toate 

o flotă de războiu.  » 

" Luând ca model o navă. car- 
tagineză, înnămolită pe coasta 

Italiei, ei „construiră în grabă 

120 de corăbii, Dar fiindcă în 

Ă lupta pe apă nu aveau iscusința 
| Carthaginezilor, căutară să în- 

drepte acest. rău prin vre-un! 
meştâşug oarecare. Astfel con- - 
sulul Duillius adăogă la vasele . 

_ vomane nişte pbduri cu ciocuri 

4 . de fier. Cu acestea se apucau 

năvile inamice şi se ţineau n6- 

mişcate. Legionarii romani tre- 

ceau apoi la vrăşmaşi şi se 

luptau ca pe uscat. Columna rostrata 

Cu o astfel de flotă Duillius 
câştigă o mare.victorie navală lângă Mylae. Bucuria Ro- 

manilor fu nemărginită. Ei făcură învingătorului un triumf 
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neobişnuit și ridicară -în onoarea lui o column de bronz. 

cu podoabe în forma ciocurilor de corăbii, «Columna 

rostrata». ” , 

Incurajaţi Romanii hotărâră să atace pe Carthaginezi în” 
propria lor ţară. Fi trimiseră o puternică flotă în Africa, 

sub conducerea consulului Regulus. Acesta câştigă o altă 

mare victorie navală şi apoi debarcă în Africa. "Ținutul ca” 

taginez fu atât de uşor cucerit, încât senatul roman rechemă 

o parte din trupe. Carthagina însăşi ceri pace. Dar Degulus 
puse condiţii aşa de grele, încât Carthaginezii se îndârjiră la 

“luptă, bătură pe Romani și prinseră pe Regulus. In acelaşi 
timp două flote romane fură distruse de furtună. Carthagina 

crezând că Roma e doborită, trimise pe hegulus să fucă 

pace. Mai înainte însă acesta fu pus să jure, că se va în 

toarce înapoi, dacă pacea nu se va încheia. Regulus sfătui 

el însuşi pe Romani să nu facă pace, căci Carthagina e 

slabă. Apoi se întoarse în Africa, unde, se zice, Carthaginezii 

"Var fi omorât în cele mai erele chinuri. 

Intre acestea războiul se muti în Sicilia, unde fu dus cu 

izbândă le cătră cartaginezul Hamilcar Barcas. În cele din 
urmă ltomanii creiară o nouă flotă. Cu aceasta ei câştigară 
lângă insulele /Egates o bătălie. decisivă. Hamilcar închis 

în Sicilia, certi. pace. Carthagina se îndatoră a părăsi Sicilia 
şi a plăti cheltuelile războiului (41).. Sicilia deveni prima Ă 

protincie romanii. 

3. Roma şi Carthagina după războiu. — După războiu 
Romanii îşi întinseră cuceririle în jurul Italiei. Mai întâi 

ocupâră Sardinia şi Corsica. Apoi bătură pe Gallii din nordul 
Italiei și stabili. nenumărate colonii pe valea râului Po. 
În fine cuceriri o parte din llwria, pentru a pune capăt pi 
rateriilor ficute de Ilirieni pe coastele răsăritene alt Italiei, 

In acest timp Carthagina avusese de întâmpinat o mare 
primejdie. Mercenarii nefiind plătiţi se răsculară. După ee 
rebelii fură sfărâmaţi, Car thaginezii începură să-şi întindă stă-
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pânirea în Spania şi ajunseră până la xâul Ebru. Romanii 

se amestecară şi se încheiă o învoială. Ebrul fu hotarul 

nordic al posesiunilor cartagineze, “iar cetatea Saguntaunn, 

deşi în sudul acestei ape, rămase aliată Romei. 

29 

Al doilea războiu punic 

1. Hannibal. — Cuceririle cartagineze în Spania le făcuse 

Hamilcar şi le continuase ginerile. său Hasdrubal. Când 

Hasdrubal în ucis, Carthaginezii din 

Spania ajunseră sub comanda tânărului 

Hannibal, fiul lui Hamilcar, unul din 

cei mai mari generali ai vechimei. 

Când Hannibal fusese adus în Spania 

de cătră tatăl său, avusese numai 9 ani. 

Hamilcar îl pusese să jure, că va fi 

totdeauna duşman neîmpăcat al Roma- 

nilor. De aceea când ajunse general, 

căută să-şi ţie jurământul şi reaprinse 

luptele cu Romanii, luând cetatea Sa- | 

guntum. Astfel se .începă al doilea . 

războiu punic (218). 

2. Expediția lui Hannibal în Italia. . 

Fabius Maximus Cunctator. — Han- | 

nibal făcu planul îndrăzneţ de a mută Hannibal. 

războiul -în Italia. EI speră, că acolo va Da 

puteă răsculă toate popoarele, mai ales pe Galli, contra 

Romanilor. In acest scop porni o memorabilă expediţie pe 

uscat prin nordul peninsulei. | | 

In primăvara anului 218, Hannibal plecă din Spania, trecu 

Ebru şi Pirineii, străbăti sudul Galiei sau Franţei de astăzi, 

şi odată cu începutul iernei ajunse la Alpi. Apoi, cu toate 

greutăţile anotimpului, începi! trecerea, munţilor. După 9 

zile de suiş, luptând cu piedicile naturale şi cu hărţuelile 
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populaţiunilor muntene, el ajunse în vârful Alpilor. După 
un scurt popas cobori și coborirea, fu mai grea şi mai pri- 
mejdlioasă decât suirea. Când sosi jos la poalele munţilor, 
oastea viteazului cartaginez eră redusă la jumătate. 

Romanii trimiseseră o armată, care să atace pe Hannibal la 

eşirea din munţi. Dar în luptele, ce avură loc lângă râule- 
ţele Ticinus şi Trebia, Romanii fură învinşi. Atunci Callii 

alergară toţi sub steagurile învingătorului. | 
In anul următor Hannibal treci Apeninii în Etruria. tre- 

cerea Apeninilor decimă şi mai mult armata cartagineză. 

Mai toţi elefanții de războiu pieriră şi însuşi Hannibal pierdii 
un ochiu. Totuşi în a treia luptă cu Nomanii, dată lângă lacul 
Trasimenus, Carthaginezii eşiră iarăşi biruitori. Invingătorul 
însă n'apucă drumul Romei. EL trecii înapoi Apeninii și se sco- 
bori apoi în jos, ca să răscoale astfel centrul şi sudul peninsulei. 

Intre acestea Romanii numiseră dictator pe Fabius Ma 

zimus. Acesta se feriă însă de a da lupte cu Hannibal, mărgi- 

nindu-se a-l nărţui neîncetat şi a-i împedecă aprovizionare a. 

"Tactica de luptă a lui Fabius er foarte înţeleaptă şi făcea 

mult rău lui Hannibal, dar poporul roman nu eră mulţumit. * 

El acuză pe Fabius de moliciune, supranumindu-l Cunctator, 

adică zăbovitorul, nehotărîtul. Ba încă se zicea, că Fabius 

eră înţeles cu Hannibal. 
In cele din unnă se aleseră doi consuli, cari să dea Dă” 

tălia decisivă. Întâlnirea avu loc la Cannae (216) şi Domanii 

„fură din nou zdrobiţi îngrozitor. Roma părea pierdută. 

Dar Hannibal nu porni nici acum asupra ci, ci treci în 

Campania. Armata sa eră obosită și decimată, Italienii nu se 

vevoltau, iar Carthagina trimisese prea puţine ajutoare. 

De aceea el ciută moui mijloace de împotrivire. Astiel 

ridică contra Romei pe Macedoneni, pe Sivacuzani şi pe 

Tarentini ; chemă din. Spania pe fratele său Hasdrubal; şi 

se puse în înţelegere cu “Antichus cel Mare, regele Syriei. 
Toate încercările lui însă nu avură nici un rezultat. Armata 

"romană treci în Iwria şi bătu pe Macedoneni' înainte de a 

veni ei în Italia; cetăţile revoltate fură supuse; iar bogata
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cetate Syracusa căzu în mâinile Romanilor, cu toate meşte= 

şugurile de apărare ale învățatului Archimedes. Pe de altă 

parte Hasdrubal, deşi izbutise să intre în Italia, fusese însă 
înfrânt la râul Metaurus şi ucis (207), iar capul lui asvârlit 

în tabăra fratelui său, - a 

Cu toate aceste nenorociri, Hannibal nu desperă. El se re- 
trase în sudul Italiei, ţinând în frâu pe diferiţii generali ro- 

mani trimişi împotrivă-i şi fu încă mulţi ani groaza peninsulei. 
3. Sfârşitul războiului; Scipio Atricanus. — Cel ce 

scoase pe Hannibal din Italia şi puse capăt acestui groaznic 
văzboiu fu tânărul consul Publius Scipio, care se deosibiă 

prin seriozitatea,, pietatea şi: curajul său. EL ficii planul să 

atace Carthagina, pentru a o sili să recheme pe Hannibal. 
De aceia treci în Africa, unde atrase în partea lui şi pe 
Numizi, vestiți călăreţi, aliaţii de până aci ai Carthaginezilor. 
Carthagina chemă atunci în grabă pe Hannibal. Marele 

general îu deci silit să părăsească plângând Italia, după 17 

ani de lupte glorioase. Bătălia se dete la Zama 2 02) și acolo 

înverșunatul duşman al Romanilor fu învins. EI fugi în Car- - 
thagina şi sfătui la pace. 

Prin tractatul ce'se încheiă, Carthagina pierdeă toate po- 

sesiunile ei aflate afară din Africa şi 'se îndatoră a plăti. 

tribut. Apoi n'aveă voie să poseadă vase de luptă şi eră 
oprită să facă războiu fără voia Romanilor. - . | 

Scipio fu primit în Roma.cu un triumf splendid şi luă. 
supranumele de Africanus. 

_ 30 | | 
Al treilea războiu punic şi alte cuceriri romane. 

1. Supunerea Macedoniei, Syriei şi Greciei. — După 
pacea cu Carthagina, Romanii declarară din nou războiu . 

lui Filip V,' regele Macedoniei, care fusese înţeles cu Han- 

nibal. Consulul Flamininus îl învinse în câmpia Cynosce- 
- Dhale Qin 'Fhessalia şi-l sili pe deoparte să dea libertate 

“Greciei, iar pe de alta să intre sub ascultarea Romanilor;
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In curând homanii porniră şi contra lui Antiochus cel 
Mare, regele Syriei, la care se refugiase Hannibal şi cu care 

se unise o parte din Greci. Ac.sta fu învins strașnic de 
consulul Lucius Scipio, fratele Africanului, la Magnesia 
lângă Smyrna și trebui să se declare supus lomanilor şi să . 

predea pe Hannibal. Scipio luă supranumele de Asiaticus. 

Hannibal nu căzi însă în mâinile Romanilor, ci fugi la 
alţi regi din Asia, până când în fine se otrăvi «spre a scăpă 
pe Romani de groaza lor», cum ziceă el. In acelaşi an 

muri şi învingătorul său, Scipio Africanus, dat uitărei în 
ultimul_timp de către concetăţenii săi. (183). 

Nu trect mult după aceste întâmplări și Macedonia, Grecia 

şi Asia Mică fură pretăcute în provincii romane. 
Fiul şi urmaşul lui Filip, Perseus, vri să răzbune 

înfrângerea tatălui său. La început cl fu biruitor. In urmă 
însă consulul Aemilius Paulus, un bătrân ȘI sever general, îl 

bătu înfricoşetor la Pydna, unde-l făcă prizonier cu toţi copiii 
săi. Regatul Macedoniei fu desființat şi se împărţi în mai 

multe teritorii deosebite. Iar mai târziu, încârcându-se o nouă 

răscoală, Macedonia fu prefăcută în provincie romană (146). 
Grecia avi şi ea aceiași soartă. După aşa zisa liberare de sub 

Macedoneni, Grecii vroiseri să se opună Romanilor. Philo- 

p&menus, supranumit «ultimul grec», izbutise să facă 0 

nouă ligă a cetăților greceşti. Romanii vroiră să desființeze. 
„ga, dar Grecii şi mai ales Corinthus se împotriviră. Con- 
sulul Maummius, cunoscut prin lipsa sa de cultură, îi băti şi 

"arse Corinthus, apoi prefăcu Grecia în provincie romanăy 

anexând-o la provincia Jacedonia (1:46). * 
2. Al treilea războiu punic: cucerirea Carthaginei.— 

In timpul acesta Carthagina reînviase cu desăvârşire și ame- . 

ninţă să devină din noa primejdioasă pentru Roma. De 
aceea şi senatul căută prilej pentru un nou războiu. La acest 

pas el eră mai ales îndemnat de biitrânul Cato, supranumit 

Censorius (Censorul), care ţincă cu orice preţ ca cetatea acee& 

să fie dărâmată. Dorinţa lui 's'a împlinit, însă el n'a avut 
parte s'o vadă realizată, căci a murit cevă mai înainte.
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Carthaginezii, fiind într'una” atacați de Masinissa, regele 

Numidiei şi omul Romanilor, hotărîră a i se împotrivi cu 

armele. Atunci Romanii le declar.ră războiu. Carthaginezii 

însă cerură iertare: predeteră armele şi muniţiile lor; îşi 

avseră flota şi deteră ostatici. Romanii nu se mulţumiră cu 

atât. Ei cerură, ca oraşul să fie dărâmat și ca populaţiunea 

să-şi zidească un altul cu mult departe de ţărmul miărei. Dar 

Carthaginezii fiind marinari, nu puteau primi o astfel de 

condiţie și hotărîră să reziste cu desperare. 

“Carthagina eră însă dezarmată. 'Totuşi ea dădu dovadă de 

o extremă energie şi de un înfocat patriotism. Astfel începi 

să so lucreze zi şi noapte: arme, mașini de războiu, corăbii. 

Templele îmă prefăcnte: în ateliere, odoarele fură. topite 

pentru a se face bani, casele fură dărâmate pentru a procură 

lemne şi fier, iar femeile îşi tăiară părul pentru a se face 

funii de corăbii. Se înrolară chiar sclavii. In acest chip ge- 

neralul Hasdrubal izbuti să-şi facă o zdravănă armată şi să 

câştige oarecare izbânzi. 

In cele din urmă Romanii aleseră de consul „pe tântrul 

Scipio Emilianus, fiul lui Xemilius Paulus şi nepot 

adoptiv a lui” Scipio Africanus. Acesta înconjură cetatea pe 

apă şi-pe uscat şi în curând pătrunse înăuntru. In oraş se 

încinse apoi o luptă disperată. Romanii trebuiră să ia fiecare 

'stradă şi fiecare casă. Şase zile şi şase” nopţi ţini măcelul. 

In cele din urmă Romanii deteră foc cetăţei. Hasdrubal se 

supuse învingătorului, iar ceilalţi tovarăşi ai lui de luptă, dim- 

preună cu soţia sa, pieriră în flăcări. Scipio puse apoi să se 

"distrugă cu desăvă ârşire cetatea şi trase cu plugul: peste locul - 

ei blestemându-l. In urmă tot ţinutul cartaginez fu prefăcut 

în- provincia” Africa (146). 

Scipio căpătă supranumele de Africanus Minor (al doilea 

Atriean). - 

3. Alte cuceriri romane aupă cel de al treilea războiu 

punic. — Distrugătorul Carthaginei mai aduse patriei sale 0. 

nouă cucerire: Spania. . 

La, început Spaniolii luptaseră cu Romanii „contra Cartha-
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ginezilor. Când au văzut insă, că au dat peste alţi stăpâni, 
sau răsculat. Cetatea Numanţia, ajunse centrul îinpotrivirei 
lor. Dar Scipio AEmilianus o luă prin foame şi o distruse 
ca şi pe Carthagina (133). De aceea se zice şi Numantinus. 

Romanii terminară apoi supunerea Gallilor din nordul 
Italiei, unde formară provincia Gallia Cisalpină. Apoi legară, 
Spania cu Italia, cucerind sudul Franţei și întemeind pro- 

- vineia Gallia Narbonesă. 
In fine cuceririle din Asia Mică alcătuiră provincia Asia. 

31 

Starea Romanilor după cuceriri 

1. Starea socială şi economică. — Cuceriririle aduseră 
o întreagă prefacere în starea sociali a Romanilor. 
“Ele creiară o clasă a Vogaţilor, adică a nobililor. Se făcii : 

+ deci din nou deosebire în sânul poporului. In această nouă 
clasă aristocratică intrau toate familiile bogate, fie la origină 
pabiciene ori plebeiene. Ea puse mâna pe toate dregitoriile 
republicei şi nesocotiă drepturile celor mulţi. | 

Pe de altă parte şi poporul de jos suferise o schimbare. 
Războaiele  decimaseră populaţia romană şi latină, Mulţi 
Romani apoi erau legionari prin provincii, iar cei cari ră- 
măseseră, în patrie preferau să se amestece cu massa popo- 
vului sărac din Roma, alcătuită mai mult din sclavi liberaţi, 
liberţi, veniţi din toate „părţile. Ei nu se mai gândiau la 
muncă, mai ales la munca câmpului, ci îşi vindeau drep- 
turile cetăţeneşti celor bogaţi, cari voiau a fi aleşi în ma- 
gistraturi. Trăiau de pe urina acestora, cerând cu orice prilej : „Panem et circenses (pâne şi jocuri). a 
„O clasă mijlocie de mici proprietari nu mai există. Xo- 
bilii, cari se îmbogăţiser 
Sau cutropiser 
moşii întinse, 
şi grădinii, că 

țiseră cu prilejul cuceririlor, cumpăraseră 
ră mai toate micile proprietăţi. Aşă că ei stăpâniau 
latifundia; pline însă numai cu păşuni, livezi, VII» . 
ci cerealele se aduceau din provincii. Drept clasă 
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de mijloc erau cavalerii, urmaşii celor ce în vechea armată 

romană constituiau cavaleria. Aceştia erau înlăturați de nobili 

dela funcțiuni şi de aceia se îndeletniciau cu diferite afaceri: 

neguţători, bancheri, antreprenori. Se mai numiau şi publicani. 

In afară de aceste clase de cetăţeni, eră mulţimea de sclavi, 
- Singurii cari munciau (la câmp, în meserii, în diverse pro- 

fesiuni), dar cari duceau o viaţă mizerabilă. Erau trataţi 

aproape ca animalele şi astfel erau pregătiţi pentru răscoală. 
Cât despre Italici, ei erau nemulţumiţi, căci n'aveau 

„ «lrepturi cetăţeneşti, deşi luptaseră pentru Roma. 

Mai rău încă eră de provinciali, adică de locuitorii pro- 

vinciilor cucerite. Aceştia erau storşi şi împilaţi de guverna- 

torii trimeşi, cari se numiau proconsuli. sau propretori. 

Aşă dar după cuceriri starea socială şi economică a Ro- 
manilor nu eră mulţunitoare. 

2. Stricarea moravurilor: cultura grecească.—Odată cu 

cuceririle dispărură şi vechile virtuţi romane. Bogăţiile unora 

aduseră luxul, moliciunea şi depravarea. Sărăcia altora născt 

venalitatea, lenea, nedemnitatea. Peste tot erau petreceri des- 

frânate, aţâţări de pofte. In atingere cu atâtea popoare, Roma 

intră într'o mare eonrupţie. Toate viţiile popoarelor supuse 

„îşi găsiră loc în marea cetate. 
Pe de altă parte căzi şi vechea religiune. Credinţele de 

mai înaintea fură părăsite. Se introduseră invăţăturile necre- - 

dincioase ale filozofilor. greci, superstiţiile cele mai imorale, 

cultele ciudate şi monstruoase din Asia, misteriile greceşti, ete. 
E drept însă, că odată cu relele popoarelor supuse se in- 

troduse la Roma și civilizaţia fiecărui popor cucerit. Mai ales - 

aspra cultură romană încercă o mare transformare sub în- 

râurirea culturei greceşti. De acum se răspândi gustul artelor 

- şi literilor, spiritele se luminară, totul incepu a se civiliză, 

Limba greacă deveni limba cultă a statului roman. Sclavii 

geci făceau pe pedagogii în famiile bogate şi chiar r+ cei 
în vârstă îi înstruiau. Intre astfel de sclavi trebuie. amintit 

vestitul istorie Polybius, care a seris în greceşte istoria Romei. 

Prin mijlocirea limbei greceşti, cu un cuvânt, Romanii cunos-
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cură comorile elenismului. Dar totdeodată se puse şi începutul 
unei culturi romane propri. Acum începură să se iviască 
scriitori latini : poeţi, istorici, ete. Aşa fu între alţii şi marele 

poet comic Plautus. 
3. Cato Censorius. — Erau câţi-va Romani, cari pretuiau 

mai puţin bunurile aduse de cuceriri, decât imensele rele 

făcute societăţei romane chiar dela începutul lor. Cel ce în 

“mai hotărât printre acestia fu bătrânul Cato Censorius. 
EL eră: din părinţi ţărani şi fusese crescut în mijlocul 

severităţei romane de mai înainte. De aceia toată viaţa 

sa, el fu în contra prefacerei morale, sociale şi 'cultu- 

rale a omanilor. Mai ales fu adversarul Scipionilor, cari 

fuseseră luaţi de noul curent. Deşi se distinsese prin cura“ 

jul său militar şi prin talent oratoric, Cato se făct însă 

celebru ca censor, de unde îi şi vine supranumele. El fu un 

critic aspru al moravurilor decăzute, de atunci. Astfel pe- 

“depsi, pe delapidatori, combăti luxul femeilor și conrupția 

tinerilor, dădu dovezi de simplicitate şi economie şi goni pe 

filozofii greci. , 
Cu toate sfaturile şi măsurile luate, republica mergea ne- 

încetat pe povârnişul apucat. Iar după moartea lui Cato de- 

săvârşindu-se cuceririle, ajunseră în floare și relele aduse de 

ele. Din această cauză vor izbucni în Roma un şir de 

turburări sângeroase, care se vor transforma mai apoi în 

adevărate războaie civile. | 

32 

Gracchii şi legile agrare 

1. Fraţii Gracchi şi Cornelia mama lor. — 'Turburările 
civile din Roma se începură cu fraţii Tiberius şi CaiuS 
Gracchus. | 

i Gracchii erau nobili, trăgându-se din o ilustră familie: i 
erau fii lui Sempronius Gracchus, distins în luptele din 

Spania, şi ai Corneliei, fiica lui Scipio Africanus.
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Văduvă de timpuriu, Cornelia nu voi să se mai. căsăto- 
vească, pentru a-şi închină astfel tot restul vieţei creşterei 

fiilor săi. Refuzase chiar mâna regelui Egyptului. Avusese 
12 copii, dar îi rămăseseră numai aceşti doi şi o fiică, care deveni 
soţia, lui Scipio ZFemilianus. Ea dete fiilor săi o deosebită invă- 
țătură şi le înnobilă sufletul cu -cele mai frumoase virtuţi 

romane. 'Țineă atât de mult la ei, în cât doriă să nu maj 

fie cunoscută sub numele de «Soacra lui Scipio», ci sub acela 
de «mama Gracchilor». Se povesteşte, că odată ar fi venit 
la Cornelia o matroană romană, care ar îi început să se laude 

cu giuvaerile sale. Cerând să vadă şi pe ale Corneliei, aceasta 

i-ar îi prezentat pe fiii săi, zicând: «Iată podoabele mele». 
2. Tiberius Gracchus, legile agrare. — Tiberius Grac- 

chus eră pentru îmbunătăţirea soartei poporului. EL gândiă 
să îndrepte tot răul de atunci prin împărţirea de pământ 

săracilor. 

In 133 Tiberius ajunse tribun şi propuse o lege agrară. 
IE] cereă, ca nimeni să nu aibă din pământul cutropit sau . 

arendat dela stat, ager publicus, mai mult de 500 jugere 

(un juger eră ceva mai mare ca un pogon). Dacă cine-va 
aveă copii, mai puteă luă câte 250 jugere pentru copiii vârstnici: 

In totul însă nu puteă să aibă decât 1000 jugere. . Rostul 

trebuiă să se împarţă în loturi cetăţenilor săraci. Aceştia nu 

le puteau vinde şi nu plătiau dări pentru ele. Bogaţilor eră 

să li se dea o despăgubire pentru partea ce li se lua. 'Tot- 

deodată aceştia nu mai aveau voe să şi Increze moşiile cu 

sclavi, ci cu oameni liberi. ă 

Nobilii, loviți în lăcomia lor, combătură legea cu turie, 

Bi atraseră spre ei pe un alt tribun, care zise «veto» la pro 

punerea lui Tiberius. Acesta se indigenă şi în supărarea sa 

comise o călcare de lege. Făci pe popor să destitue pe 

acel tribun, ceiace eră o atingere a inviolabilităţei tribunilor. 

Astfel se puse începutul nesocotirei” legilor, xău' care de acum 

înainte va predomni în Roma. Legea agrară a lui Tiberius 

fu adoptată în acest chip. 

Dar până să se facă cercetarea pământurilor, care apar-
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țineau statului trecu anul de tribunat. Tiberius vroi să se 

aleagă tribun şi anul următor, pentru a-şi aplică legea. No- 
bilii însă se împotriviră, sub cuvânt că nu poate fi ales doi 
ani în şir. In turburările ce se născură cu acest prilej, Tiberius 

fu ueis dimpreună cu mai mulţi partizani ai săi. 
3. Caius Gracchus, reformele lui. — In anul 123 ajunse 

tribun celalt fiu al Comelici, Caius Gracchus. Fiind mai 

îndrăzneţ şi mai aprins ca fratele său, el făcu să fie exilați 
print”o lege toţi, cei ce omorâseri pe “Tiberius şi pe amicii 
lui. Apoi reînnoi legea agrară și puse să se faci colonii din 

cetăţeni săraci, afară din Italia, în Carthagina, căror să li 

se deă pământ gratuit şi unelte de muncă. 
Când se crezi destul pe bine stăpâni pe mulţime, el vro 

să dea o nouă lovitură aristrocraţiei. Anume făciu să se treacă 

puterea judecătorească la clasa cavalerilor. lar când se alese 

“tribun. anul următor— căci acum se fiicuse lege, că tribunii 

pot să-şi continue funcțiunea lor, ori de câte ori vor fi aleşi 
— propuse să se dea drepturi politice Italicilor. La această 
reformă se gândise cevă mai înainte Scipio Ainilianus, care 
eră desgustat; de ticăloşia mulţimei din Roma. Dar nu fă: 
cuse nimic, căci murise pe neaşteptate. Impr umutarea acelor 

idei nu folosi.lui Caius. Prin aceasta el îşi înstrăină massâ 

populaţiunei orăşeneşti, care dorii drepturi politice numai. 

pentru ea, spre a trage foloase bineşti. 
Nobilii se folosiră de greşala lui Caius şi câştigară şi acu. 

în partea lor pe un alt tribun. Acesta făcii de formă propuneri 
şi mai populare ca ale lui. Caius, care de aceia nu mai fi 
ales tribun a treia oară. Atunci nobilii desfiinţară legile ui. 

Caius luă armele, ca să şi le apere. Insă 3000 din partizanii 

săi. fură ucişi, jar el se văzu nevoit a pune pe un sclav la 

său să-l omoare (121). 
Cornelia n'a plâns pe fiii săi, fiind încredinţată că ei şi-au 

făcut datoria. Mai târziu Romanii recunoscură meritele Grac- 
„chilor şi le ridicară statui. Totdeodată ei onorară şi pe Cor 
nelia cu o statuă, pe care eră inscripţia: Cor nelia mama 
Gracchilor.
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33 

Marius şi războaiele sale 

1. Marius. — După moartea Gracchilor, nobilii ajunseră 
foarte puternici. Dar în curând și mulţimea găsi un vajnie 

apărător în Caius Alarius, care eră fiu de ţăran din Ar- 

pinum. Imcă de tânăr el se distinsese prin curajul său în 
războiul numantin. De aceia căpătase protecţia lui Scipio 
Amilianus şi a altor nobili, deşi el avea în sufletul său o 

ură neîmpăcată pe aristocrați. | | 

Marius eră înainte de toate soldat. De o putere fizică uri- 

ase, fără talente politice şi fără educaţie, militar „eintrecut, 

el eră făcut pentru armată. Şi întradevăr, 

că numai prin războaie Marius s'a putut 
vidică. Războaiele, care au făcut renu- 

mele lui au fost: războiul cu Jugurtha 
şi cel cu Cimbrii şi Teutonii. 

2. Războiul cu Jugurtha.— Masinissa, 

regele Numidiei şi aliatul Romanilor, 1ă- Y 

sase ca urmaş pe fiul său, care fusese tot 

aşă de devotat Romanilor ca. şi el. La 

rândul său acesta lăsă la moartea sa: doi ă Marius 

fii şi un nepot, Jugurtha. Dar Juguita, ! 

voind să puie el mâna pe tot regatul, omori pe unul din 

venii săi, iar cu celalt purtă războiu până îl ucise. 

Romanii trimiseră atunci o armată în potrivă-i. Dar con- 

sulul comandant fu cumpărat cu bani și încheiă o pace ru- : 

şinoasă. De aceia Jugurtha fu chemat la Roma. EI se duse; 

ucise chiar acolo „pe un pretendent la tron, apoi cumpără cu 

bani pe tribuni şi pe: aristroeraţi. Senatul indignat îi ordonă 

să iasă din Roma. Se zice, că la plecare Jugurtha ar fi zis: 

«Ceţate de vânzare îţi lipseşte numai cumpărătorul». 

In cele din urmă Romanii ruşinaţi hotărâră o expediţie 

serioasă în Africa. Astfel fu trimis consulul Metellus, om cins- 
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tit şi capabil, care bătii pe Jugurtha. Dar el tărăgănind prea 

mult sfârşitul războiului, fu înlocuit de popor (nu de senat 

cum cereau legile) cu Marius, care şi fi ales consul. 

Acesta căută mai întâiu să introducă oarecare reforme în 

armată, Il înrolă şi pe cetiiţenii cei mai săraci (proletari) şi 

pe Italieni, cari mai înainte nu puteau fi legionari. lucru 

acesta va fi rău pentru republică, căci se vu face astfel o 

armată oarecum de “mercenari. Şi apoi s sărăcimea va fi tot- 

deauna cu generalul, care o va conduce la victorie şi deci 

la prăzi. 'Lotuşi în acest chip el izbuti să sfârşească văsboiul 

şi să prindă pe Jugunrtha. Adus la Roma, ca să înfrumuseţeze 

triumiul învingătorului, Jugurtha . fi aruncat în închisoare 

şi acold muri de foame (104). Parte din Numidia fu luată 

de Romani, iar parte” fu lăsată unor cobo- 

râtori ai lui Masinissa. 

3. Luptele. cu Cimbrii şi Teutonii. — 

Cimorii şi 'Teulonii locuiau Germania nor- 

dică. Siliţi a părăsi patria lor, din cauza unei 

revărsări ai .Mărei Baltice, ci trecuseră în. 

Jugurtha Gallia propriu zisă (Franţa). La râul Dhon 

avuseseră mai multe lupte cu Romanii, pe 

care îi învinseseră, Statura înaltă, hainele de piele, armele 

lor impunătoare, zzomotul îngrozitor ce făceau în luptă, 

înspăimântaseră pe Romani. Aceştia se aşteptau cu groază: 

la năvălirea barbarilor în Italia. De aceia ci aleseseră iarăși 

consul pe Marius, de şi lucrul acesta eră în contra legilor 

statului, şi îl trimiseseră în sudul Galliei. | 
"In anul 102 barbarii veniră, dar veniră despărțiți. Cimbrii 

  
-0 luară spre Elveţia, ca să. treacă peste Alpi în Italia. “Peu- 

tonii apucară prin Gallia Narbonesă. Marius, care de „câţiva 
ani eră ales înt'una consul, aşteptă pe aceştia din urmă la 

Aquae Seztiae (Aix), unde îi şi măceliri înspăimântător 

De atunci locul acela poartă numele de: «câmpiile putrede». 

Apoi alergă contra Cimbrilor, care se coborâseră în valea 
îluviului Po. Aceştia cerând pământ pentru ci şi pentru 

fraţii lor, 'Peutonii, de a căror soartă nu ştiau,” Marius le
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“timise vorbă, că «le va da pământ, pe care nu-l vor părăsi 

în veci»: Intadevăr ci fură zdrobiţi cu desăvârşire: la Ver- 

cellae (01). . - Sa Dă 

Imvingătorul, -ales consul a.5-a oară, în numit al treilea 

fundator al. Romei şi avu un triumi extraordinar. 

"4. Marius şi partidul popular. — Prin ridicarea lui Ma- 

“rius, făcuse un pas mai departe şi partidul popular. De aceea 

nobilii încercară să micşoreze trecerea lui Marius, împiedi- 

cându-l de a se mai alege coiisul. Ei îl învinovăţiră, că vrea. 

să ia puterea supremă. Mulțimea însă susţin pe Marius şi 

acesta fi ales consul a G-a oară. Se păreă, că de acum înainte 

republica avea să fie în puterea democraţilor. , 

= Mavius însă nu ştii să se poarte mai departe, Vroind să 

se pună bine şi cu senatul, el perdu iubirea poporului, fără - 

a o câştigă pe a nobililor. Aceştia ridicară din nou capul şi 

îşi găsirii un puternic ocrotitor al intereselor lor în: Sulla. - 

84 

Sulla şi primul războiu civil 

1. Sulla. — Apărătorul nobilimii romane din acest timp; 

Sulla, se trăgea din o familie patriciană.” El se luptase în 

toate războaiele“ lui Marius, şi arătase. mari. însușiri militare. 

Mai mult însă el s'a distins în luptele politice. Eră un bărbat 

de-o mare energie, aveă 0 educaţie strălucită şi o cultură 

întinsă. Apoi urmăriă 0 politică hotărâtă, fiind apărătorul 

aristocrației. Astfel el a devenit rivalul lui Marius, pe care 

a căutat sl întreacă şi pe calea armelor. . Aa 

Intadevăr Sulla se și ilustră în zdrobirea răscoalei Ia. 

licilor. (soţilor), cari cereau drepturi” de cetăţeni romani, şi 

mai ales în războiul eu JMithridates. i 

-2 "Războiul cu Mithridates. — In. acest timp se ridicase 

în Orient un puternic duşman al Romanilor, Mithridates. 

EL eră regele Pontului, un tinut în sudul Mărei. Negre. Eră 

îndrăzneţ, puternic, crud, viclean, priceput în războiu şi
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dibaciu în politică. Folosindu-se de nemulţumirile iscate în 
Asia Mică prin jafurile publieanilor, el puse mâna pe această 
provincie şi sugrumi înti'o singură zi pe toţi Romanii, ce-i. 

„găsi acolo. Apoi răsculă Macedonia cu Grecia, unde și trecă 
o mare armată, | 

Senatul trimise împotriva lui pe Sulla. Dar Marius, vroind 
să aibă el conducerea războiului, făet pe -popor să destitue 
pe rivalul său. Sulla, care n'apucase să pirtisească Italia, se 
întoarse cu oștirea asupra Romei — prima armată romană: 
ce veniă asupra cctăţei — goni pe Marius, al cărui cap fu pus 
la preţ şi pedepsi pe amicii acestuia.-Jar după ce triumfă 
astfel asupra adversarilor săi, el porni în contra lui Mithri- 
dates (87). 

Mai întâiu luă şi jefui Athena, după o lungă împotrivire. 
„Apoi bătii în două rânduri armata lui Mithridates din Grecia 

_şi o desfiinţă. In urmă treci în Asia şi învinse din nou pe 
duşman. Mithridates fu astfel silit să părăsească toate cuce- 
ririle făcute, să-şi. desființeze ammata şi să plătească despă- 

" gubiri de războiu, Oraşele, ce se aliaseră cu el, fură prădate 
îngrozitor de trupele lui Sulla. 

În urmă învingătorul porni spre Roma, unde partidul 
popular se dedese în lipsa lui la tulburări sângeroase. | 

3. Primul războiu civil; proscripţiunile şi dictatura 
-lui Sulla. — După plecarea lui Sulla în Orient, partidul po- 
pular pusese mâna pe putere, îşi făcuse o armată de Italici 
şi chemase pe Marius fugit în Africa. 

Reîntors acesta înrolase sclavii şi împreună cu trupele 
italice pătrunsese. în Roma, după exemplul lui Sulla. Acolo 
măcelărise “îngrozitor pe nobili, lăsând ca trupurile celor 
morţi să fie mâncate de câini (87). Apoi se alesese consul a 
f-a oară şi dedese statul pe mâna partizanilor săi. Nobilii 
îngroziţi chemaseră pe Sulla, care se şi grăbise a se întoarce: 

Când sosi în Italia Sulla cu soldaţii săi devotați, Marius 
nu mai trăia. Dar partizanii săi sau «marianii», i se înipo- 
triviră, Sulla însă îi bătăi de mai multe ori. Atunci Samnitii se răsculară, făcând o ultiniă storțare spre a distruge. cetatea, 

N
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ce le răpise libertatea. Dar după o luptă înver sunati la însăşi 

portile Romei, Sulla triumfă. EL intră apoi cu armata în 

Roma şi întoemi listele de proscripfiuni. Pe acestea se tre- 

ceau toţi acei, cari trebuiau să fie omorâţi. Toţi adversarii 

săi fură «proserişi». Fiscare avea voe să-i ucidă. Orice legă- 

tură de sânge şi de prietenie fi distrusă. Se ucideau amicii 

între ei, fraţii pe fraţi, fiii pe părinţi. Pieriră atunci mulţi 

oameni nevinovaţi, numai ca să li se ia averile de către par 

tizanii lui Sulla. Şase luni au ţinut proseripţiunile şi ele Sau 

întins asupra întregei Italii (82). 

In urmă răzbunătorul nobililor obţini dictatura pe timp 

nemărginit. EL modifică legile, ca: să râdeă senatului toată 

puterea și ca să ia dela tribuni orice putere. Astfel între 

altele : desfiinţă censura ; Iuă cavalerilor dreptul de judecată, . 

pe care îl redete senatului, și opri pe tribuni de a mai con- 

vocă comiţiile fără învoirea senatului, ori de a mai ocupă 

magistraturi înalte. Apoi împărţi pământ! soldaţilor săi în 

Ttalia, întemeind astfel mai multe colonii. 

„Când crezi, că a restabilit ordinea şi drepturile legale, Sulla 

abâică şi se retrase la moșia sa de lângă Cumac, unde peste : 

un an muri (78). Corpul său fi înmormântat la Roma cu 

pompă strălucită, iar pe mormânt s'a pus epitaful compus de 

el însuşi: «Nimeni n'a făcut mai mult bine amicilor şi mal 

mult rău inimicilor »e 

35 

Pompejus şi Cicero 

1. Pompejus. — După Sulla republica romană rămase în 

puterea lui Pompejus. Acesta eră din clasa cavalerilor şi 

fusese partizanul devotat al lui Sulla, pe a cărui soră o 

luase în căsătorie. Incă de tânăr el se amestecase în luptele 

civile şi luptase cu o armată ştrânsă de el contra marianilor. 

Fusese tiimis apoi să Jiniştească câtevă provincii şi la întoar- . 

cere Sulla îl supranumise cel mare.
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Ca general, Pompejus a fost mai mult norocos, decât capabil; 
iar ca om politie, a fost mai mult iubitor de mărire deşartă, de 
cât birbat cu vederi hotărâte și sigure. Mai mult însă el 
a lucrat pentru senat. De altfel eră un om aproape fără de 

"xiţii, cu suflet bun şi cu o dorință de a nu abuză mai 
niciodată de puterea sa. o 

2. Războaiele lui Pompejus. — Partizanii lui Marius se 

  
„ Pompejus 

vefugiaseră în Spania, sub conducerea lui Sertorius. Acold ridicaseră pe Spanioli şi pe Gallii Narbonezi contra Romei. 
Cei mai buni generali romani fuseseră bătuţi. In urmă fă 

“times Pompejus. Acesta izbuti să înfrângă pe răsculați, mai ales că Sertorius fusese asasinat (1). ” |
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| “Pe când Pompejus, luptă pentru liniștivea Spaniei, Roma 

. fusese ameninţată de marea răscoală a sclavilor. . Aceştia 

nemulţuuniţi de soarta lor se revoltaseră. Bi puseseră în 

| capul lor pe îndrăzneţul Spartacus, de origină tracă, ro- 

Dust şi cu un curaj extraordinar. Armatele trimise împo- 
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Moartea lui Mithridates 

triva lor fuseseră învinse, Incurajaţi, văseulaţii începuseră 

să devasteze cumplit Italia. Senatul înspăimântat trimise în 

contra lor pe Crassus. care îi zdrobi în sudul Italiei. 

Spartacus însuşi fi ucis; după o împotrivire cu adevărat 

eroică. Câteva mii de isculaţi vrură să fugă peste Alpi, 

Tu, AVR. AGULETTII — Istoria Antică. 
s
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dar Pompejus, care se întorcea tocmai atunci din Spania, îi sfărâmă definitiv, | 
Prin victoriile câştigate până aci, Pompejus ajunse foarte popular, mai ales că desfiinţă și legile aristocratice ale lui Sulla. De aceia el fi însărcinat să termine alto două răz= byaie începute, anume războiul cu piraţii şi războiul cu Mithridates. 
Marea Mediterană eră plină de pirați, cari se compuneau din tot soiul de naţiuni. Ii opreau vasele de comerţ ȘI le jefuiau, prădau țărmurile, prindeau persoanele bogate şi nu le liberau decât în schimbul banilor, ete. Se punrtaseră mai multe lupte cu ei, dar nu putuseră fi stârpiţi. In cele din urmă se deteră lui Pompejus puteri dictatoriale şi în 3 luni __ el curăţă marea de aceşti hoţi. . | Victorios fu Pompejus Şi în războiul cu Mithridates, Acest bătrân duşman al Romanilor se ridicase din nou, dar pro- consulul Asiei î] învinsese. Atunci el se refugiase la ginerele său, un-rege din vecinătate, dar și numeroasa armată a aces” tuia fuse bătută. Intre acestea se dete comanda lui Pompejus. « Mithridates ne mai având o armată însemnată, fu învins de- plin. EI fugi în munţii Caucas și făt planul să meargă pe la Dunăre asupra Italiei. In curând însă fă părăsit de toţi, chiar de fiul său şi atunci se sinucise. Pompejus Iuă Synla și organiză în provincii romane sau în state tributare toate țănile din Asia vestică (63). 

, La întoarcere el sărbători un triumf strălucit şi fu socotit, ca un al doilea Alexandru, 
3. Cicero şi conjuraţia lui Catilina: — Pe când Pompe- Jus eră in Asia, în Roma se făcuse. o conjurație contra repu- blicei. Catilina, un nobil inteligent, dar ruinat, stricat şi criminal, — socotind republica «un corp fără cap şi voind a fi el acel cap» — se învoise cu o ceată de tovarăşi de acelaş fel să puie mâna pe Roma. Planul lui eră: să deâ foc cetăţei, să ucidă pe consul, să. miicelărească pe toţi oamenii de bine şi să se facă dictator.
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Consulul de atunci, care a şi scăpat Roma de această 

primejdie, a fost Cicero. | | 

Cicero eră născut în Arpinum din părinţi cavaleri. El se 

distinsese din vreme prin talentul său oratoric. Mai ales 

  
„ Cicero 

tite contra lui Verres, "guvernatorul Siciliei, 

renumit prin" hoţiile sale, îl făcuseră ennoscut. Cicero . este 

întwadevăr cel mai mare orator roman şi se poate compară - 

cu Demosthenes. Eră un bărbat de o lealitate, de o onestitate 

discursurile ros
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şi de un patriotism, cum nu erau mulţi pe acele vremuri. 
Eră apoi inteligent și cult, fiind unul şi din cei mai mari 
scriitori latini. 

Cicero descoperi întreaga conspirație, prinse pe mai mulţi 
capi şi îi ucise. Catilina fugi în Etruria la trupele ce adunase 
acolo, dar în lupta ce se dete fu omorât (62), 

Cicero fu supranumit părintele patriei. 

360 

Caesar şi întâiul triumvirat 

1. Caesar. — Pe câpd Pompejus îşi câştigă glorie în Asia, începuse să se ridice în Roma Caius Iulius Caesar, unul 
— din cei mai mari oameni ai lumei : 

SS foarte mare general, genial om po- 
(RS, ZA litic şi prea distins orator şi seriitor, 

* 4 (e a SS Se trăgea din ilustra familie pa- : S Ye III .. - - 9 Bf) triciană a Iuliilor, ce se credea co- Ei de, A . . . a . i L ENE Dorâtoare din fiul lui incas, Eră 
însă legat şi de partida populară, 
fiind nepotul soţiei lui Marius. Avea 
o înfăţişare simpatică. ră înalt, mlă- 
dios şi cu ochii vioi. Posedă apoi 
o inteligenţă uimitoare şi un mare 
talent la. vorbit. Pe lângă toate 
acestea eră înzestrat cu o mare 
energie şi mai presus de toate cu 

„0 nemăsurată ambiţie. În tinereţe Caesar eră să fie proscris de Sulla, care zicea : «Întrevăd în acest băeţandru mai mulţi Marii». Dar scăpase Și plecase în Asia. In Orient el -se perfecţionă în cultură 
Sreacă, iar după moartea lui Sulla se întoarse la Roma. Aci începi să ducă o viaţă foarte neregulată și foarte risipitoare. Prin acest mod «popular» de traiu, Caesar urmăriă să atragă mulţimea de partea sa. 'Toţ pentru a se face popular, căută 

  +



  

  
  

'seră dispoziţiile luate de el în Asia. 
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el să reimprospiteze timpurile de glorie ale lui Marius prin 

serbări şi discursuri înflăcărate. In acest chip ajunse capul 

partidei populare. «e | 

Ales în mai multe magistraturi mici, el ţinii să facă zgomot 

în jurul său prin ne mai pomenitele cheltuieli co făcea —pe - 

datorie — şi prin modul umanitar cum îşi îndepliniă sarci- 

pile. In urmă fi trimes propretor în Spania, unde câştigă 

Dani. şi nume şi de unde se reîntoarse în anul 60, pentru-a 

se avântă în cariera politică. E 

2. Intâiul triumvirat. — La înapoierea sa din Spania, 

Caesar găsi pe cei 2 birbaţi mai însemnați ai republicei, 

pe Pompejus şi pe Crassus, foarte nemulţumiţi de starea de 

lucruri de atunci. Me 

Pompejus se alesese numai cu strălucitul triumf, ce i se 

dedese. Crezând că toţi se vor plecă înaintea lui, el îşi libe- 

vase soldaţii. De aceia nobilii deveniseră îndrăzneţi. Senatul 

nu voise să imparţă pământ la veteranii lui şi nu se întări- .. 
. 

Crassus la rândul lui eră şi el desconsiderat de nobili. Dar 

e] 'fiind- cel mai. bogat om. din statul roman, doriă să joace 

vol de frunte. " | 

De aceste împrejurări Caesar căută să se folosească. El făcu 

dimpreună cu aceşti 2 bărbaţi o tovărăşie politică, secretă la, 

început, zisă întâiul triumvirat, cu scop de a se ajută unul - 

pe altul în toate afacerile publice (60). . Această tovărăşie, 

„care se întări mai târziu prin căsătoria lui Pompejus cu fiica 

li Caesar, se întemeiă :- pe gloriă lui Poimpejus, pe banii lui 

Crassus şi pe geniul lui Caesar. 
| | 

Rezultatele triumviratului se văzură în curând, Caesar fu ales 

“consul eu toată împotriyirea nobililor. La rândul lui el făct 

si se aprobe tot eeiace ce ceruse Pompejus. După aceea trium- 

virii căpătară guvernământul diverselor provincii. Lui Caesar 

i se dete Gallia Cisalpină şi Galia Transalpină; lui Pompejus, 

Spania; iar lui Crassus, Syria. 
PE 

"3. Cucerirea Galliei. — Caesar” îşi făcu un mare renume 

militar prin cucerirea Galliei Transalpine (Franţa de azi). 
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Această ţară se întindea dela Alpi până la oceanul Atlantic 

şi dela Pirinei până la Rhin. Eră locuită de Galli sau Celţi, 

de neam aric, cari erau foarte războinici şi .cari se divizau 

în mai: multe triburi duşmane. Preoţii sau Druizii aveau. 

mare trecere la ei şi numai aceştia puteau să mai potolească, 

certurile dintre triburi. Parte din această regiune, Gallia Nar- 

bonesă, fuses: supusă de Romani. Restul 'îl cuceri Caesar 

după 9 ani de înverşunate şi sângeroase lupte. 

Mai întâi el bătu pe Helveţi, cari năvăliseră în Gallia şi-i 

sili a se înapoiă în ţâra lor. Apoi goni pe Germani, cari. sub 

Ariovist se stabiliseră în Gallia. Invingătorul treci chiar. 

Rhinul. In urmă merse în Britannia, ca să sperie pe. bar- 

bari şi să-i facă a nu niai atacă Gallia. Cu toate acestea, Cae- 

sar nu putu fi aşa de uşor stăpân pe cucerirea făcută. Gallii 

se văsculară de mai multe ori. Ba încă în “cele din urmă se 

uniră toate triburile între cle, sub conducerea lui Vercinge- 

toriz. Fu cea mai grozavă răscoală a Gallilor. Vercingetorix 

se întărise cu 80.000 de soldaţi în localitatea Alesza. Dar 

Caesar îl înconjură din toate părţile. Gallii însă alergară în 

ajutorul şefului lor şi fură astfel peste 250.000 de răsculați, 

care la rândul lor împresurară pe Caesar. Romanii fiind mi- 

nunat fortificaţi, barbarii fură siliţi să fugă. Vercingetorix 

se predete. ă 
Gallia fu liniştită şi prefăcută în provincie romană 61). 

Războiul civil dintre Pompejus şi Caesar 

1. Rivalitatea dintre Pompejus şi Caesar. — Triumvi. 

xatul nu ţină mult. Nişte turburări ivite în Roma în acest 

timp îi deteră prima lovitură. ii 

Tribunul Clodius, amicul lui Caesar, ajungând sttpânal 

cetăţei, făcuse să fie exilat Cicero şi începuse să vateme 

şi pe Pompejus. Atunci acesta luă măsuri de potolire ş şi făcu 

să fie rechemat Cicero. 'Turburările însă nu încetară. Mai
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ales când Clodius fi omorât de un alt tribun adversar, ban- 
dele armate deveniră o adevărată teroare pentru Roma. Se- 
natul atrase atunei mai mult în -partea sa pe Pompejus şi-l 
numi consul fără coleg, cu puteri aproape dictatoriale. În 
acest chip liniştea fu restabilită, dar şi triumviratul slăbi, 

Pedeoparte Pompejus dobândise v situaţie excepţională în 
Roma, ceeace crescuse mândria și ambiția lui şi cecace neli- 
niştiă şi pe: Caesar. Pe de alta gloria câștigată de Caesar 
în Galia eră prea mult trâmbiţată de amnicii lui din Roma 
şi aceasta nemulţumiă pe Pompejus şi îl împingeă tot mai 

„mult spre nobili. 
Dar lovitura definitivă o dete triumviratului moartea lui 

Crassus. Acesta, lacom de glorie, pornise cu războiu contra 
Parților, vestiți călăreţi, ce întemeiaseră un stat în locul 
vechilor Perşi. Fusese atras însă în curs de aceştia şi ucis. 
"Astfel vestita asociaţie politică eră desfiinţată. De acum 
înainte răceala dintre Caesar şi Pompejus deveniă din ce în 
ce mai mâre. Iar după ce muri şi soţia lui Pompejus, fiica 
lui Caesar, această răceală se prefăcu într'o adevărată riva- 
litate, care izbucni curând întrun războiu civil, 
„2. Războiul „civil; lupta, dela, Pharsalus.— Pompejus și 
senatul voiră si o sfârșească în cele din urmă cu Caesar. Ast- 
fel acesta fu obligat să-şi libereze arnata şi să se întoarcă la 
Roma, căci altfel aveă să fie socotit ca inamic al patriei. Dar 
„Caesar ceri, ca şi Pompejus să părăsească puterile mari, ce-i 
fuseseră date. Senatul nevoind, Caesar treci cu armata peste 
„râuleţul Ruvicon, ce formă limita provinciei sale şi se îndreptă 
spre Roma. «Sorţul fusese aruncat», cum zicea el, și al doilea 
războiu.. civil început (49). . 

Pompejus, zăpăcit de fapta rivalului său, fugi dimpreună 
„Cu senatul şi cu tot guvernul republicei în Macedonia, lă- 
-sând drum liber înaintărei lui Caesar.Acesta ajunse: îndată 
Stăpânul Italiei, intră în Roma, ficii un nou senat și puse mâna pe toţi banii tezaurului public. Apoi plecă în Spania la 
trupele lui Pompejus, unde bătii «o armată fără general».
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In urmă se luă după adversarul său, ca să bată şi «un ge- 

neral fără armată». E 

Lupta decisivă se dete la Pharsalus în "Thessalia (48), unde 

armata cea mare a lui Pompejus fu bătută. "Toată nobilimea, 

care ducea viaţă de petreceri în lagăr şi care se certă pe 

viitoarele demnități din. Roma, apucă fuga. Insuşi Pompejus 

fugi în Egypt, unde însă îi ucis. 

Caesar urmări pe rivalul său. Aflând de uciderea lui. 

el fi foarte mişcat şi puse de omori pe cei ce făptuiseră crima 

Dar prin aceasta provocă pe Egipteni şi fu înconjurat în 

Alexandria. In urma unci grozave lupte, în care pieri însuşi 

regele Egyptului, Caesar bi- | 

vui şi puse în tron pe sora 

regelui, pe frumoasa Oleo- 

patra. Apoi treci în Asia 

contra unui fiu al lui Mit- 

hridates, pe care "] înfrânse 

cu uşurinţă. Rezultatul ace-: 

lei expediţiuni îl arătă însuşi 

Caesar prin cuvintele : veni, SĂ 

„vidi, pici (venii, văzui, în- 

vinsei). IN 

După acestea biruitorul 

se înapoi la Roma şi de Cato de Utica 

acolo pomi în “urmărirea 
| 

pompeianilor. O mare armată republicană se adunase în 

Africa. Caesar însă o batt la Thapsus şi mulţi republicani, 

între cari şi vrednicul strănepot a] lui Cato Censorius, Cato 

de Utica, se uciseră. Cei rămaşi fugiră în Spania. Caesar îi 

urmă 'şi acolo şi îi zdrobi la Munda, cea mai sângeroasă 

- aptă din acest văzboiu. Toată lumea romană eră supusă. . 

   
    

   

acum învingătorului. 

„3: Dictatura, şi uciderea lui Caesar.— Caesar sărbitori 

diferitele victorii prin tmiumfuri şi petreceri strălucite şi 

fi numit dictator pe viată. EI căută să se poarte cu blân- 

deţe şi înţelepciune. Chemiă pe refugiaţi, iertă pe vrăjmaşii
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învinşi şi le dădu funcțiuni şi demnități. Comertul ŞI agii-- 
cultura fură încurajate. Se incepură în loma construcţii mă- 
rețe, ca să se dea de lucru săracilor. Se împărţi pământ 
soldaţilor şi se îmbunătăţi soarta provinciilor. Se schimbă 
chiar calendarul, făcându-se aşa cum este astăzi, | 

Apoi Caesar introduse modificări în forma de guvern. Dregă- 
toriile republicei fură păstrate, dar grămădite toate în mâna 
lui. Astfel de fapt el preschimbă republica în. monar-: 
chie, el fiind totul în stat, cu titlu de împerator (coman- 
dant). Purtă chiar o haină excepţională de purpură, se în- 
cununa cu cunună de lau şi prezidă senatul de pe un tron 
de aur. Luna în eare se născuse luă numele său (luiie). 1 
se dete dreptul de „a bate monezi cu chipul lui şi în sfârşit 
i se ridicară statui, la care lumea se închină, Se ziceă chiar, 
că avea să ia şi titlu de rege, 

Republicanii însă nu puteau fi mulţumiţi de această atot- 
puternicie. Fi făcură un complot, ca să ucidă pe «tiran». | 
Printre conjuraţi se găsiau chiar amici de ai acestuia, iar în 
capul complotului erau Cassius şi Zunius Brutus. La Lă 
Martie 44, conjuraţii își puseră în aplicare planul. Caesar 
îu asasinat în senat şi căzu străpuns de pumnale înaintea 
statuci lui Pompejus. 

38 

Octavianus şi al doilea triumvirat; 

1. Antonius şi Octavianus. — După omorârea lui Caesar” 
conspiratorii nu ştiură” să se folosească de împrejurări. Cel 

„Ce puse mâna pe putere fu un partizan al dictatorului, con- 
sulul Marcus Antonius. - 

Acesta eră cunoscut ea soldat foarte viteaz şi voinic. Erâ 
însă viţios. El puse mâna pe hârtiile dictatorului, apoi întruni 
senatul și-l făt să recunoască toate hotărârile lui Caesar. 

“Tar cu prilejul înmormântărei acestuia, Antonius rosti un 
înflăcărat discurs de laudă, citind şi testamentul prin care
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Caesar lăsă bani şi daruri poporului. Mulțimea, aţăţată contra 

conspiratorilor, dete foc caselor acestora şi îi sili să fugă din 

Roma. Antonius rămase astfel a tot puternic. lil se înconjură 

de o gardă personală şi obţini. provinciile Gallia Cisalpină 

şi Macedonia, spre avea armată la îndemână. 

Intre acestea sosi la Roma tânărul Caius Octavianus, 

nepot al lui Caesar, pe care.acesta îl adoptase ca moştenitor. 

Octavianus era de 19 ani şi fusese la învățături în Grecia. 

1] aveă o natură bolnăvicioasă şi sfiicioasă. Eră lipsit de 

curaj şi abia puteă vorbi. În schimb posedă o nare energie, 

dibăcie şi ambiţiune. 

El nu puteă fi bine cu Antonius, mai ales că acesta refuză 

să-i dea averea şi hârtiile tatălui său adoptiv. In schimb se 

apropiă de senat, arătându-se zmerit, şi în deosebi de Cicero, 

pe care-l numiă «părintele» său. Din această cauză marele 

orator începu în senat o adevărătă campanie contra lui An- 

tonius, rostind în potrivă-i asprele discursuri, zice Filipice. 

Antonius se dusese în provincia sa Gallia Cisalpină, unde 

se refugiaseră mâi mulţi republicani de frunte. Seriatul, după 

stăvuinţele lui Cicero, îl declară duşman al republicei şi tri- 

mise împotriva lui pe Octavianus. Antonius fu învins. Dar 

Senatul voind să scape şi de Octavianus, tânărul sfiicios 

arătă mai multă eneigie, decât se credea. El intră cu armata 

în Roma şi se făcii consul la vârsta de' 20 ani. 

2. Al doilea triumvirat. — Spre a fi mai tare, Octavianus 

".căută să se împace cu Antonius. “lot deodată el atrase 

la dânsul şi pe Lepidus, fost locotenent al lui Caesar. Toţi 

tei ficură astfel al doilea triumrirat (43). Apoi întoc- 

miră liste noui de proseripţiuni, fiecare din ei jentfind pe 

rudele şi pe amicii lor. Astfel Antonius primi. să fie ucis 

unchiul său, Lepidus sacrifică pe fratele său, iar Octavianus 

dete răzbunărei lui Antonius pe Cicero. Capul acestuia se 

atârnă în for, iar limba fu înţepată cu un ac drept pedeapsă 

“pentru Filipice. | a - 

După toate acestea Octavianus și Antonius plecară în Ma- 

cedonia, unde omorâtorii lui Caesar strânseseră mari forţe.
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Se deteră 2 bătălii la Philippi (12) şi republicanii fură în- 

vinşi. Cassius şi Brutus, «ultimii romani», se sinuciseră. 

Triumvirii împărăţiră apoi între ei statul roman. Antonius 
Imă Orientul, Octavianus se mulţumi cu Occidentul, iar Le- 

pidus căpătă Africa. In curând acestuia din urmă Octavianus 
îi luă provincia, nelăsându-l decât mare pontefice. Dar cu 

Antonius el se legă mai mult, căci i dete în căsttorie pe 
Octavia, vivtoasa sa soră. 

8. Războiul civil dintre Octavianus şi Antonius : lupta 
dela Actium, sfârşitul republicei. — Pe când Octavianus se 
trudiă să aducă un timp de linişte şi prosperitate pentru 

hRoma, Antonius ducea în Orient o viaţă ruşinoasă și ridi- 

coli. Uitând de demnitatea și de interesele statului roman, 

el căzuse cu totul sub influența reginei Egiptului, Cleo- . - 

„patra. Nu se mai îngrijiă de nimic, decât de a fi pe placul 

acestei ambiţioase. Gonise chiar pe soţia sa. In cele din. 

mină începuse să dea fiilor Cleopatrei mai multe ţinuturi 

prin Asia. | , 

Acest fapt iscă o adevărată revoltă la Roma și Qeta- - 

vianus făct să se declare .războiu Cleopatrei, ca cutropl- 

toare a pământurilor romane. Antonius însă sări să o apere 
şi astfel războiul civil între el şi Octavianus izbueni. 

Deşi Antonius aveă armată de uscat considerabilă, Cleopatra 

voi totuşi ca să dea lupta pe apă. La Actium, pe coastele 
Greciei, avu loc ciocnirea. Mai înainte însă de a se hotări 

bătălia, Cleopatra fugi cu flota sa în Egypt. Atunci Anto- 

nius părăsi şi el trupele şi se luă după regină. Octav janus 

atrase mai întâiu la sine armata rivalului său, apoi se luă - 

după fugari. 

La sosirea învingătorului. în Egypt, Antonius se stră- 

punse, iar Cleopatra, după ce incercase zadarnic să se 
pună bine şi cu Octavianus, se lăsă să fie muşcată de o vi- 

-peră, Egyptul fu prefăcut în provincie romană. 
De acum înainte lumea romană aveă un singur stăpân” 

Republica eră sfârşită (81).



  

Imperiul lui Augustus - 

1. Infiinţarea Imperiului. — Octavianus sfârşi opera lui 

Caesar, transformând republica în monarchie. Dealtf el toată 

lamea romană eră obosită de atâtea zbuciumări liuntrice 

şi asteptă un singur stăpân. 

Octavianus se feri însă de a-şi arătă dorinţa de stăpânitor 

prea pe faţă. Su schimbă forma guvernului decât pe ne- 

simţite. Vechile magistraturi re- | 

publicane fură păstrate cu nu- 

mele, iar el-nu ocupă alte dem- 

" nităţi decât pe cele obicinnite. 

Avi grijă însă să ia cât mui 

multe şi pe cele mai impor- 

tante. Cu deosebire el ţinea să 

fie: imperator, comandant su- 

prem al oştirilor; “orincipe, 

preşedinte al senatului; şi /ri-. 

bun, reprezentant al. poporului. 

Işi mai zicea şi Caesar, după 

numele unchiului său. Xa luat 

nici un alt titlu:şi mai ales - Octavianus Augustus 

respingea pe acel de rege. a 

Aveă. însă toată puterea şi poporul îi dedese şi numele de 

Augustus (sfinţitul), nume ce se dă numai. zeilor. Sub 

această denumire e cunoscut el mai: mult în istorie. "Lot, în 

onoarea lui se dete acest nume şi unei luni a anului (August). 

Imperiul se înfiinţă astfel, fără ca. vepublica să simtă. 

2. Intinderea imperiului : provinciile ; administraţia, 

şi romanizarea lui, — Sub Augustus imperiul roman avea 

ca limite : la vest oceanul Atlantic ; la nord Rhinul și Du- 

nica, marea Neagră şi munţii Caucaz “Ja est, Eufratul ; şi 

la sud deşerturile Africei și munţii Atlas. Se întindea astfel în 
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„trei continente, de jur împrejurul Italiei şi al Mediteranei şi 
coprindei 24 de provincii, din cari: 17 în Furopa, 4 în 
Africa şi 3 în Asia. Ă 

Provinciile fură împărţite în provincii senatoriale Şi pro- 
vincii imperiale. Cele senatoriale erau cele mai dinlăuntrul 
imperiului, mai bune şi liniștite. Ele se administrau de pro- 
consuli, cari erau numiţi de senat, dar cari nu aveau nici 
un rol militar. Cele imperiale erau acelea dela marginele 
imperiului, nepotolite încă bine și având nevoie de trupe. 
Acestea se cârmuiau de propretori, delegaţi ai lui Augustus, 
cari aveau şi comanda nilitară. Poţi guvernatorii fură plătiţi 
şi peste toate provinciile eră controlul împăratului. Publicanii 
apoi fură înlocuiţi cu anume strângători de dări (procu- 
ratori). In acest chip jafurile şi tiraniile de mai înainte: în- 

e cetară. De altfel provinciile căpătaseră şi dreptul de a aveă 
" «adunări provinciale», care să arate păsurile lor. 

Augustus a mai întemeiat colonii, a' făcut drumuri, ape- 
ducturi şi canale și a înfiinţat corpuri de pază în Roma şi 
în Italia. Intre acestea a fost garda pretorienilor. 

„_ Constituirea imperiului și ințeleapta lui. administraţie” 
a contribuit la romanizarea tuturor neamurilor cucerite. 
Limba şi viața Romanilor se răspândi peste tot şi toate po- 
poarele, contopindu-se înti”un singur stat, alcătuiră un singur 
popor şi 0 singură civilizaţie. 

3. Războaiele lui Augustus : primele lupte.cu Germanii, 
Varus.— De şi: paşnic Augustus avi războaie cu năvălitorii 

„ dela margini, mai ales cu Germanii dela Rhin Și Dunăre. 
După mai : multe expediţii peste Rhin, diferite seminţii 

germane îură supuse. Dar nevoind să primească civilizaţia 
romană, ele se răsculară, Generalul roman Varus fu măce-. 
lărit en 3 legiuni în pădurea Teutoburgică (9 d. Chr.). 
Acest dezastru a mâhnit foarte mult pe Augustus. Adeseori 
în tristeţa. sa se povesteşte, că strigă : «Varus, Varus, dă-mi 
legiunile». Barbarii fură însă împiedicaţi de a trece Rhinul 
de către Tiberius, fiul împărătesei Livia, a treia soţie a lui Augustus, şi moștenitorul împăratului.



p
o
m
 

    

Imbătrânit şi mâhnit de mai multe. nenorociri familiare, 

Augustus muri în anul 14 d. Chr. 1 se făcu o înmormân- 

tare strălucită şi fu trecut în numărul zeilor. - 

4. „Secolul lui August“. — Timpul lui Augustus este în- 
semnat, ca și al lui Pericles la Greci, şi prin dezvoltarea 

mare a artelor şi literilor. De aceia partea cea mai strălucită 
din cultura romană, înainte şi după Octavianus, poartă nu- 

mele de secolul lui August. 

  

i O casă romană . II 

„Capitala ca şi oraşele din provincii se înzestrară' cu o mul- 
 țime de monumente. Augustus ziceă : «Am găsit Roma de cără- 
midă şi o las de marmură». Urmaşii lui i-au dat apoi o înfăţi- 

şare şi nai frumoasă. Erau şi edificii particulare măreţe împo- 

ă dobite pe: dinlăuntru cu zugrăveli şi mozaicuri. Dar cele mai . 

însemnate opere de architectură din acest timp fură cele 
publice. Se construiră băi, clădiri monumentale, unde lumea 

mergeă să se îmbăieze, să se întâlnească, să facă . lectură, 
ori să asculte conferinţe şi cântări. De asemeni se ridicară 

teatie; amfitedtre şi circuri. Im teatre. se reprezentau dife: 
vite piese, mai ales comedii şi pantomime. În circuri erau 

se
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şi arcurile” de triumf. Cel mai de seamă architect din acest 

timp în Vitruvius. | 

Augustus şi alţi Romani distinși, ca Maecenas, încurajară 

şi pe literați. Si 

Inainte de Augustus au fost ca seriitori însemnați: Lu- 

cretius, poet; Cicero, orator, - = 

Caesar, istorie. Contimporani 

cu Augustus fură mai ales: 

Virgilius, Horatius şi Ovi- 

dius, poeţi; Titus Livius, isto-. 

vic. lar sub primii urmaşi ai 

  

  

lui Augustus s'au distins: Se-  Giadiatori 

neca, filozof.și Tacitus, istoric. i 

“Un alt fapt mare dir acest timp fu şi naşterea lui Isus 

Christos. . o 

| 40 . 

"“Impărajii! din familia lui Augustus 

1. Tiberius. — După, moartea lui Augustus, imperiul a fost 

guvernat. pe rând de 4 «imperatori» (împărați) din neamul 

ui. 'Toţi au fost cruzi şi nebuni. Cel dintâi fu Tiberius. 

Tiberius eră înaintat în vârstă, când fu: numit imperator. 

Se distinsese în războaiele cu Germanii şi se bucură de un 

frumos renume. El adoptă la început linia de purtare a 

tatălui său adoptiv. Duceă o viaţă severă: şi economisi ave- 

vile moştenite. Aceasta o făcea mai mult pentru a nu dă 

prilej la nemulțumiri şi pentru a nu ridica astfel pe Germa- | 

picus, nepot al lui Augustus. . , 

'Temperamentul siu adevărat însă se dete pe faţă după” 

moartea lui Germanicus; Acest tânăr plin de talente şi foarte 

iubit de soldaţi luptase contra Germanilor şi răzbunase de- 

zastrul lui Varus (16). Tiberius, gelos, îl chemase dela Rhin 

şi îl trimisese contra Parţilor, unde fu otrăvit, zice-se, din: 

ordinul secret al împăratului. 

Tu Av. AGULETII. — Istoria antică . 9
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De atunci înainte Tiberius, impins şi de vicleana şi cri- 
- minala sa mamă, întronă o adevărată teroare în Roma. 

Astfel, sub cuvânt că el reprezintă, ca tribun maiestatea 
„poporului, făcii legea de maiestate, prin care se pedepsiau cu 
moartea toți adversarii împăratului. Această lege dădi naş- 
tere la 6 mulţime de denunţători (delatori), cari pârau pe 
toți oamenii cinstiţi şi bogaţi, ca să ia ei parte din averea 
celor ucişi. Unealta cea mai josnică a acestei terori fi pre- 
fectul gardei pretorienilor, Sejanus, Acesta făcuse planul să 
răstoarne: pe Tiberius. De aceia îl îndemnă să ucidă pe toate 
rudele lui, strecurându-i în suflet teama detronărei. In cele 

- "din urmă planurile lui Sejanus fură 
înţelese şi "Tiberius puse de-l sugrumă. 
Cadavrul lui fu sfâşiat de mulţime. Cu 

„toate acestea omorurile nu. încetară 
decât odată cu moartea lui “Tiberius, 
cure fu gătuit de oamenii săi de casă, 
în palatul din insula Capreae (lângă 
Neapolis), unde sc retrăsese si de unde 
porunciă crimele. 

In timpul lui Tiberius a fost răstig- 
: nit Isus Christos. | 

Tiberius , 2. Nero. — După Tiberius urmă ne- 
bunul Calligula, iar după acesta nevolnical Claudius, sub 
cari uciderile şi desfrânările fură nesfârşite și cari fură la 
rându-le şi ei omorâţi. Insă timpul împăraţilor desmetici din aces timp fu Nero, | - 

Acesta fu un monstru, deşi la început dădeă speranţe a fi 
cel mai bun din urmaşii lui Augustus. El otrăvi. pe fiul lui 
Claudius, fratele său vitreg, ca să nu-i ia locul; omori pe 
mama şi pe soţia sa; sili pe. filozoful Seneca, care-l in- struise, să-şi tae vinele ; şi făcti tot aşa cu cei mai de valoare . 
cetăţeni și generali romani, Pe lângă aceasta umblă noaptea pe, strade cu tinerii decăzuţi, jucă în circ, cântă' în teatru, „făcea cheltueli şi orgii nebuneșşti. 

Cea mai mare ispravă a lui Nero fu însă arderea Romei. 
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Ua să vadă cum a ars Troia, nebunul de împărat puse să 
se deă foc cetăţii; iar el admiră priveliştea şi cântă: poezia, 

sa «Arderea Troiei». Când poporul se revoltă din. această, . 
cauză, Nero dete vina pe adepţii lui Christos (ereştinii) 

şi începu să-i persecute cumplit. Fu cea dintâiu perse- 

cuție creştină. Astfel: îi îmbrăcă în piei de animale, ca, 

să-i sfâşie câinii; îi crucifică; sau îi legă 'de pomi prin 

  

    
  

Nero 

grădinile palatului şi, ungându-i cu păcură, le, dă: noaptea 

"foc. In urmă începi cheltueli extraordinare, scoase cu mari 

supliciuri de pe contribuabili, ca să reconstruiască Roma 

după un “nou plan. De aceia şi părăsi locuinţa modestă a 

- lui Augustus şi-şi clădi «Casa de aur», un palat luxos şi 

imens. . , n Da 

În cele din urmă pretorienii se resculară şi Nero fugi în



132 

  

casa unui fost sclav al său, unde se străpunse cu pumnalul 
exclamând : «Ce artist mare pierde lumea b (68). Cu el se 
stinse familia Ii Augustus. 

De acum încep lupte între diferiţi generali, tiinp de un 
an, până când pune mâna pe putere Vespasianus, din în- 
rnilia Flavia. 

3. Cucerirea Britanniei.-— Cu toate ncomeniile săvârșite 

  
Seneca 

de acești impăraţi asupra rudelor și cunoseuţilor lor, legiu- 
nile romane dela margini continuau isprăvile lor militare. 
Acum fa cucerită Britannia (Anglia). , In timpul lui Claudius generalii romani, trecură în Brl- 
tannia, unde druidismul eră în floare şi de unde mai veniau: 
încurajări Gallilor supuși de Caesar. Țara fu cucerită cu 
uşurinţă (43). Insusi Claudius merse în expediţie. Peste câţiva. . t . 
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ani se îscă o răscoală wenerală a Bretonilor. Dar fură 

zdrobiţi şi până la sfârşitul domniei lui Claudius liniştea fu 

menţinută. Ie e | | 

In timpul lui Nero avi loc o' altă răscoală, în care au 

murit zeci de mii de romani. O regină a condus pe rescu- 

laţi. Răuşita a fost însă de scurtă durată, căci Romanii i-au 

zdrobit si Britannia a pierdut nădejdea de a se mai eliberă. 

4i. 

Impăraţii din familia Flavia 

1. Vespasianus; dărâmarea Ierusalimului, desăvârşirea 

cucerirei Britanniei. — Au fost 3 împărați din familia Fla- 

via, dintre cari numai cel. din urmă poate fi pus în rândul 

predecesorilor ticăloşi. ARI 

- Tmtemeietorul acestei dinastii, Vespasianus, fu un îm- 

părat econom, punând „capăt cheltuielilor destrăbălate de 

până aci. El opri şi luxul, dând singur 

pilde. de simplicitate. Hotări apoi a nu 

ce mai folosi de legea de mâiestate şi a . 

aduce astfel linişte în imperiu. Tot Ves- 

pasianus continuă cu înfrumuseţările Ro- 

mei, clădind imensul amfiteatru, Coliseul. 

In acelaşi timp el introduse disciplina 

în oştire, ceea ce eră foarte de trebuinţă, 

căci izbueniseră revolte. Pe de altă pante . 

Romanii trebuiau să sfârşească odată şi 

cu revolta înverşunată a Ebreilor, izbuc- - Vespasianus 

nită încă de pe vremea lui Nero. Contra | | 

acestora fu trimis Titus, fiul împăratului. Acesta asediă : 

Jerusalimul şi-l luă după o împotrivire desperată (70 d. Chr.), 

asemănătoare cu împotrivirea Carthaginei. Peste 1 milion . 

de Ebrei au pierit. Apoi oraşul a-fost dărâmat, bogăţiile 

prădate, și locuitorii duşi în robie. 

Im timpul Jui Vespasianus sa continuat şi cucerirea Bri- 
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tannici până la Scoţia. O flotă romană a făcut chiar ocolul 
insulei. Iar ca să se apere provincia de năvălirile Scoţilor sa 
ridicat un șir de castele întărite. 'Totdeodată Agricola, guver- 
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natorul provinciei, a consolidat dominaţia romană şi mai 
ales a sporit colonizar 
“rea Britanniei de imperiu eră 

ea insulei cu elemente romane. Lega- 

acum definitivă. 
, 
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“De şi bătrân, Vespăsianus s'a oeupat până la moarte cui 
trebile publice, zicând: «Un împărat trebue să moară în 
picioare». Şi a murit de moarte bună, lucru rar pe atunci. 

2. Titus; erupția Vesuviului.— Tițus eră fiul mai mare 

al lui Vespasianus și urmă după moartea tatălui său (79). 
Eră brav. şi iubit. Ca împărat îu de o bunătate 'şi blân-: 

deţe proverbială, de aceia eră supranumit. «deliciul neamului 

omenesc». lar. el ziceă, când nu putea [ace nici un bine: 

«Am pierdut o zi». Sub el s'au terminat băile cele mari “din 

Roma, zise thermele lui: Titus. 
Din nefericire: domnia acestui bun împărat fu numai de 

2 ani şi'pe lângă aceasta mai fu încercată şi de nenorociri. 

In tot acest timp diferite rele se abătură asupra imperiului, 

ca: boli, incendii, ete. Dar cea mai mare 

catastrofă fu izbucnirea vulcanului Ve- 

"zaviu, care acoperi cu lavă și cu cenuşe 

trei oraşe înfloritoare : Herculanum, 
Pompeii şi Stabiae. Cu 'acel prilej a 
lost astixiat și vestitul naturalist roman, 

Plinius cel Bătrân, pe când studia 
erupția valeanului. a 

Aceste oraşe sau desgiopat în tim- 

pul nostru şi după ruinele lor ne pu- 

tem da seamă de starea culturală a Romanilor. în timpul 

  

acela, 

3. Domitianus : luptele cu Dacii.—Următorul lui Titus fu 

cel de al doilea fiu al lui Vespasianus, Domitianus. 

Acesta nu semănă întru nimic cu tatăl şi cu fratele său. 

Dimpotrivă, fu un al doilea Nero. Nebuniile, omorurile și 

per rsecnţiunile înfricoşetoare reîncepură. E! întruniă senatul, | 

ca să delibereze şi să hotărască asupra sozului bucatelor im-. 

periale. Avea ca şi Nero patimi pentru jocurile de circuri. 

Ca şi acela porni. şi el o adevărată goană contra. creştinilor, 

evreilor, învăţaţilor, ordonând înfiorătoare supliciuri, la care 

asistă. Dar în cele din urmă fu asasinat de soldaţi şi de 

gladiatori, îndemnați la aceasta de însăși soţia lui (96). 

k
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Faptele însemnate de acum fură numai luptele cu Dacii, 
Dacii locuiau prin ţările românești şi: atacau mereu cuer- 

ririle romane din sudul Dunărei. Caesar plănuise o expediţie împotriva. lor, dar moartea îl înpiedicase de a o face. lar Augustus constitnise provineiu Moesia (Bulgaria). ca săi 
oprească dela năvăliri, 

Pe timpul lui Domitianus însă Dacii se înțăriseră sub ves- titul rege Decebal și ajunseseră foarte primejdioşi pentru imperiu. De aceia Romanii fură siliţi să ia măsuri împo- trivă-le. Doi proconsuli ai Moesiei fură însă bătuţi și ucişi. Domitianus trebui atunei să pornească el însuşi contra lor. Taptă însă nu o dete el ci noul proconsul al Moesiei, Julia 
NUS, care şi învinse pe D 
şiana. Cu toate aceste 
nebuniile şi ororile 
Decebal se declară supus Romanilor, dar căipătă ca «ajutor» 
o Sumă de bani, precum şi ingineri pentru fostificaţiuni şi ofiţeri pentru organizarea oștirei, 

Această pace, care 
Romani, va fi 

. . sn PI if act în propria lor ţară, prin 'Lemi 
a înpăratul, fiind mai mult atras spre 
din Roma, se grăbi a încheia pace. 

eră o ruşine și o primejdie pentru pe . a it s, ruptă din fericire curând după Domitianu | 
. 

+, 

42 

Impăraţii Antonini 

1. Antoninii, — Impăraţii cari urmară după Domitianus, 
fură cei mai buni din câţi a avut imperiul. Ei se zic Anlo- 
nîni, după numele celui mai paşnic dintre ei. 

„ Antoninii nu erau din aceiaşi familie. [ii sau succedat 
numai prin adopțiune, totdeauna. cel adoptat fiind cel ma 
de seamă cetățean. Timpul lor se zice «epoca de au a 
imperiului, | 

" Primul împărat din şirul Antoninilor fu bătrânul AP cărnia după 2 ani (98) îi urmă Marcus Ulpius Trajanus- 2. Trajanus; cucerirea Daciei. — 'Trajanus se trăgeă din Spania. EL eră cel mai bun. general şi cel mai bun cetă- ,
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țean din imperiu. Avea statură înaltă: şi impunătoare, dar 

totdeodată şi o inimă bună. Ca impărat else arătă modest. 

şi imită pe Augustus. Căută să reinvieze vechile forme ropu- 

blicane şi să se poarte cu cetăţenii aşă, cum ar fi vroil să se 

poarte cu el împărații. Cu drept cuvânt dară se făceau urări 

unnaşilor săi :' «Să fii mai fericit decât Augustus, și mai 

bun decât 'Trujanus». 

Domnia lui 'Trajanus se deosebi mai ales prin războaiele 

cu Dacii şi cu Parţii. ” 

Dacii se întăriseră mult după 
- tractatul încheiat cu Domitia- 

nus şi "Trajanus nu puteă su-.. 

feri aceasta. De aceia în pri- 

măvara anului 101. el: treci 

Dunărea în 'Pemişiana de astăzi. 

După ov înfrângere, Decebal 

ceri pace, dar împăratul i-o 

refuză. In anul următor avi 

loc, o mare luptă la Tapde, în 

care. Romanii fură biruitori. 

'Frajanus se îndreptă apoi spre 

Sarmizegethusa, capitala Da- 

cici. Atunci "Decebal ceri din 

nou pace şi primi toate con- 

diţiile puse de învingător (102). 

“Dar deabiă se întoarse 'Lra- 

janus la Roma și Decebal ne- 

socoti tractatul. Astfel se în- | 

“cepii un ul doilea războiu cu - rajanus 

Dacii. De astădată împăratul | E 

eră hotărit să prefacă- Dacia în provincie romană. Mai intăiu 

el puse de se clădi un minunat pod peste Dunăre (lu Severin), 

Apoi treci în Dacia, (105) şi se îndreptă. spre Sarmizege- 

thuza prin 3 părţi. După malte - greutăţi, ajunse în faţa 

cetăţei, pe care o luă cu toate sforţările uriaşe ale lui De- 

“cebal, Acesta se străpunse singur cu sabia, iar “Dacia fu 

  
Li 

N
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, 
cucerită şi prefăcută in provincie romană (106). Invingătorul 
celebră infrângerea Dacilor prin strălucite serbări. "Tot. în 
amintirea acestei victorii se „ridică la Roma columua lui 
Trajanus, iar în Moesia Monumentul triumfal dela Adam- 
Klisi (Dobrogeu). 

După prefacerea Daciei în provincie romană, 'Trajunus co- 
loniză această ţară cu o mulţime” nenumărați de locuitori, 
aduşi din toate părţile imperiului. Cei mai mulţi din aceştia 
erau Nomani, sau, deşi streini, dar perfect romanizați. “ol 
deodată el stabili în noua provincie şi o legiune, care să 
ajute astfel la desăvârşita ci romanizare. Se îngriji în fine 

  

  

  

    

Podul lui Trajanus 

să-i dea şi o organizare din cele mai bune, căci eră 0 pro” 
vincie de margine şi trebuia bine legată de imperiu. Din coloniştii aduşi de 'Trajanus în Dacia se trage neamul. românesc de astăzi. : Victorios fi Trajanus şi în războiul cu Parţii. E drept că nu putu răpune cu desăvârşire acest popor războinic, dar întinse mult cuceririle romane în acea parte. Astfel că sub „el imperiul roman avi cea mai mare întindere. În mijlocul luptelor din Orient, Trajanus muri (117). 

Sub Trajanus a Dutut înflori şi literatura. Astfel în timpul
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lui au fost marele poet satiric „Jucenalis şi învățatul (uinti- 

lianus. | 

3. Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius.— După 

'Trajanus urmă o rudă a sa, 

Hadrianus. 
Acesta fi înainte de toate 

paşnice şi, pentru a întări im- 
periul în graniţe naturale, pă- 
răsi toate cuceririle făcute de! 
TPrajanus peste Eufrat. Vroise .. 

a face acelaş lucru şi cu Dacia, 

care ciă peste Dunăre pentru 

Romani, dar .se îinpiedecase 
* de repedea şi înfloritoarea' ei 

civilizaţie. Gândul lui princi- 

pal eră să aducă bună stare 
provinciilor: De aceca a călă- | 

torit. prin toate părţile imperiului * şi peste: tot “a lăsat lem- 

ple, palate, apeducturi, ziduri de apărare şi alte monumente. 
DR Intre altele : a făcut un zid în 

nordul Britanniei, ca să o a- 

„pere'de Scoţieni, numit «Zidul 
lui Hadrianus»; a zidit oraşul 

Adriânopol, în Thracia ;! şi â 
clădit un măreț mormânt, pen. 

-tru sine, zis Mauzoleul lui Ha- 

drianus. Tot el a strâns întrun. 
codice legile imperiului. In tim= 

pul lui se răsculără din nou 

Ebreii, dar după 2 ani de îm- 

potrivire fură înfrânți şi răs-. 
pândiţi în toate părţile. 

  

s 

Hadrianus : 

  
OI „Antoninus Pius în următo- 

AIR &:să [Marcus Aurelius rul şi fiul său adoptiv.: Acesta 

fi atât de bun, de drept, de iertător, că i se ziceă «pă- 

rintele neamului oinenese». Se asemănă cu Titus. De. aceia
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în timpul lui imperiul se bucură de o lungă şi spornică 
pace. Când muri lăsă prin adopţiune pe Marcus Aurelius, 

Marcus Aurelius fu un împărat filozof, fiind chiar uu- 

torul unor frumoase cugetări. ră plin de virtuţi şi preferă 

nai bine să-și vândă mobilele şi podoabele, decât să pună 
biruri. Pe de altă parte el iubiă tot atât de mult pacea ca şi. - 

    

  

  

  

    

      
  

        
      

  sea 
-   

„Mauzoleul lui Hadrianus 

predecesorul său. Cu toate acestea a avut de puatat lupte 
„eu popoarele de pe la. graniţe, pe care bună starea impe- 

= iului le atrăgea. In' deosebi el s'a bătut victorios eu A/ar- 
comanii (neam german) de la Dunăre. 

Cu netrebnicul fiu al lui Marcus Aurelius, Commodus, se . 
încheie domnia Antoninilor (192).
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Anarchia militară ; 

m ” . 

1. Anarchia Militară. — După Antonini nirmă 0 epocă 

de lupte civile pentru domnie. Aceasta ţin aproape un 

secol și e cunoscută sub numele de anarehia militară. 

“In tot acest timp împărații se suceedară cu repeziciune, 

ridicaţi sau de garda pretorienilor, sau de legiunile din pro- 

vineii care erau împănate cu inercenari barbari; turburători şi 

nediseiplinaţi. Fiecare armată se întreceă să facă pe generalul 

său împărat, pentruca să tragă. tot felul de foloase. Imperiul 

eră ca şi pus la mezat. Cel ce dă mai: mult şi -mai multe! 

drepturi trupelor,. acela ajungea împărat. Astfel fi un timp, 

când toţi generalii se proclamaseră de odată împărați. arau 

vre-o 30 la număr, fiecare în câte un colţ al imperiului. Ba 

încă chiar barbari ajunseră pe . tron. Imperiul roman mergtă 

astfel spre prăbuşire, 
Dintre toţi împărații! acestui secol de anarchie și de dec-, 

dere, prea puţini. fură cei cari izbutiră, să se menţină. mai 

mult şi să caute să facă cevă. Aşa fură : Septimius Sever us 

şi Alezandru' Severus. Mai însemnat însă fii Aoirelianus: 

2. Aurelianus. — Aurelianus ajunse împărat în - 270. El 

„eră din ţăvile -ilirice' şi fn un om energie. Avei în gând să - 

potolească diferitele răscoale, să recucerească provinciile pră- 

date şi săi înfrâneze pe barbari. Cu drept cuvânt dar i'se 

zice «veîntemeietorul imperiului». a . 

Pentru aceasta el a fost nevoit să mai râstrângă în unele 

părţi hotarele imperiului, pentru a'aveă la îndemână mai 

multă armată, De. aceia el a şi părăsit, definitiv Dacia, deşi 

biituse pe Goţi (popor g german), ce intraseră în acea provincie. 

Dintre luptele lui pentra restaurarea imperiului, sunt demne 

de amintit cele purtate în Syria cu vestita regină Zenobia 

din oraşul Pahayra. Această, cetate, zidită înt”'o oază din 

- deşert, ajunsese la nare splendoare” prin comerțul ci. Pal- -
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myra Îi insă acum cu desăvârşire distrusă, iar regina ei 
dusă în triumful învingătorului. 

Cu toate meritele câștigate pentru imperiu, Aurelianus în 
ucis şi el după prea puţini ani de domnie. 

3. Dacia sub Romani, părăsirea, ei. — Urmașii lui 'Dra- 

janus îngrijiri de Dacia. Hi îi îmbunătăţiră organizaţia şi * 
căutară să o apere de barbari. Hadrianus o împărţi în 2 părti 

şi totdeodată îi întări graniţele. Antoninus Pius şi Marcus Au” 
velius înăbuşiră oarecari revolte a resturilor de Daci şi res 

pinseră nişte năvăliri de peste hotare, Septimius Severus 

  
  

    

  

  
  

Ruinele Palmyrei 

luă şi 6l măsuri pentru apărarea” provinciei, mai dându-i o 
legiune, . 

Mulţuinită acestei îngrijiri starea Daciei fu din cele mai În- 
floritoare. Provincia aveă o mulţime de oraşe bogate : Sari“ 

zegethusa (Grădiştea), Apulum (Alba Iulia) ş. a. Oraşele erat 
legate prin mai multe drumuri aşternute cu piatră şi apărate 

de castele şi valuri (șanțuri întărite). Comerţul, industria ȘI 
agricultura se dezvoltau din ce în ce. Apoi Dacia eră bogată 
ȘI în mine, mai ales de aur. Cu un cuvânt această provincie 

se bucură de o mare uşurinţă şi siguranţă în traiu. 'Votdeodati 
înflori într'însa şi cultura şi artele. Toate oraşele ei erau
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pline cu tot felul de monumente (palate, temple, amfiteatre,. 

apeducte, therme), ale căror ruine se văd şi azi. 

In timpul anarchiei militare însă Goţii supărară foarte mult 

Dacia. Ba încă ei luară în stăpânire cea mai mare pate 

dintrinsa. Astfel că Aurelianus se văzu nevoit în cele din 

urmă, să o păriisească „mai ales că şi interesele militare ale 

imperiului cereau aceasta. El se împăcă cu Goţii şi le lăsă 

Dacia, cu îndatorire de a fi apărători ai graniţei dunărene 

contra altor barbari (271). În urmă. retrase armata şi guver- 

nul provincial dând locuitorilor, ce au voit să treacă Dunărea, 

“pământuri cam prin Bulgaria de azi. Acold a înfiinţat o nouă 

provincie, zisă Dacia Aureliană. 
Dar dintre locuitorii Daciei, doar bopătaşii şi cei ce erau 

pe la margine au trecut Duniivea. Aceştia însă erau foarte 

puţini. Restul, adică cei mai mulţi, cari erau legaţi de pă- 

mântul pe care trăiseră aproape două veacuri, deprinşi apoi 

de mai înainte cu Goţii şi cu alţi bawvbari, nu s'au dus din- 

colo. De altfel acold ei n'ar fi fost, la împrejurări, mai bine 

apăraţi de barbari, decât în Dacia. Şi astfel au rămas unde 

se găsiau. Dar fiindcă barbarii i-au tot pustiit, ei s'au re- 

tras în munţi, unde s'au păstrat sute de ani cu limba, firea, 

şi obiceiurile lor. Din ei se. trage. poporul român de azi, 

care locueşte tot prin ţările, pe unde au trăit şi vechii colo- 

nişti romani. 

44 

Diocletianus şi Constantin cel Mare. 

1. Diocletianus şi reformele sale. — Opera de_reintă- 

“vive a imperiului ta, continuată de: Diocletianus (285—3805), 

care dete o nouă întocmire statului. | 

Pentrucă acesta eră foarte întins, greu de apărat şi de 

guvernat de un singur om, Diocletianus hotări să împartă 

puterea imperială. Astfel el mai lui un coleg, cu titlu de 

Augustus, ca Și el. Apoi fiecare din aceşti Auguşti îşi luară
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câte un ajutor, cu titlu de Caesar. Când un îinpărat muniă, 

trebuia si-l inlocuiască de drept unul din Cesari fără ames 
tecul trupelor. Drept urmare imperiul se împărţi în 4 părţi. 
Diocletianus luă Orientul şi-şi stabili capitala la Nicomedia 

(în Asia nică), iar colegul său luă Oreidentul şi avi reşe- 
dinţa la Milan. De acum Orientul capătă mai multă impor 

tanţă. Părţile celor doi Cesari se cuprindeau în ale Auguştilor. 

Totdeodată Diocletianus desfiinţă și sruda pretorienilor şi o 
înlocui, cu armată regulată, 

Dar el nu se mulţumi cu atât, ci lepăclă şi masca repur 
blicei, păstrată încă, desființând ovice fornă republicani, 

Astfel prefăcii imperiul între adevărată monarehie, după 
chipul celor orientale, luându-și titlu de «domn stăpânitor» 
De acum împăratul nu mai e în atingere cn soldaţii șI n 

oricine poate să-l vază. El lveneşte în palate 
strălucite, are o curte numeroasă şi stă, Încunu- 
nat cu diademe şi împodobit cu haine scumpe: 

pe un tron de aur. | Na 
Când crezi, că reformele sale au prins sr 

meiu, «părintele împăraţilor» abdică (305), Ja 
după câţiva ani mi. 

* Dioeletianus 2. Constantin cel Mare ; Constantinopol.— 

Reformele lui Diocletianus n'au împiedecat nr 

tele sângeroase pentru tron. Acestea sau urmat un ŞI ce 
ani, până când în cele din urmă a triumfat Constantin, ZI 

cel Mare (323—337). , Ă 
Exă un tânăr frumos, cu un spirit pătrunzător ȘI Cu i 

voinţă energică, Se zice, că în Impta ce avuse cu rivali Săl 

  
i vă : . e erau scrise el ar fi văzut pe cer o cruce Înninoasă, pe care erau 

cuvintele : «In acest semn vei învinge». Atunci el ar fi D 
pe steaguri semnul crucei, ar fi atras la sine numeroşi Creşti! 

si numai astfel ar fi izbutit să aunână singur împărat: 
Constantin desăvârși reformele lui Diocletianus. T] împăsi 

imperiul în 4 prefecturi, subdivizate şi aceste în diocest e Provincii. Pe de altă parte separă funcțiunile civile de ce” 
Ta . „i , : jtluri inilitare. Funcţionarii incepură a formă o ierarhie cu tit] 

us
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pompoase şi cu lefuri mari, încât se ereiă o nouă nobleţe, 

noblețea de demnități. - Aa 

Apoi mută capitala din Roma păgână la Byzantium, unde 

clădi un nou oraş după modelul Romei şi numit, după nu- 

mele lui, Constantinopol. Se zice, că tot 12 vulturi ar fi 

arătat locul nouci capitale. Constantinopolul eră pus mai la 

adăpost de barbari şi mai lesne de apărat. Pe de altă parte: 

eră nai la mijlocul imperiului. - 

In fine el se putea dezvoltă mai 5 

uşor, fiind centrul comercial din- 

» tre cele 2 continente. | 
In sfârşit Constantin recunoscti 

creștinismul ca veligie liberă. 
Mama sa Elena avusese mare în- 

"rânrire asupra lui în această pri- 

vinţă. Iar când a fost să moară, 

Constantin chiar s'a botezat (337). 

Astfel el este primul Împărat 

creştin. De aceia şi biserica Va 

pus, atât pe el cât şi pe mama sa, 

“intre sfinţi. 

3. Răspândirea creştinismu- 

lui, — Creştinismul eră noua re- 

: ligie întemeiată de Isus Christos 

şi care s& bază pe credință, spe- 

“ranță şi iubire, | 

La început răspândirea lui nu 

întru cât la Roma 

    

         | A ES 
E DA STAN TINVS 

AVG: 

în împiedicată, 
. x. : Constantin cel Mare 

se adorau toţi Zell din imperiu. , 

Dar mai târziu nu fu tot aşa. Ceştinii nerecunoscând: cultul 

împăraţilor, ce exă obligator pentru toate xeligiile; propove- 

duind şi desfiinţarea anmatelor şi selăviei, mijloace: care toc- 

mai făceau temelia imperiului ; şi pe de altă pante trăind -: 

retrași ; începură a fi perseentaţi. Astfel se porni contra lor 

un şir de goane său persecuțiuni (10 la număr). Chiar îm- 

păraţii cei mai buni, Antoninii, l-au persecutat; Cea - din 

Tu. AVR. AGULEITI. — Istoria Antică. 
10
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urmă şi cea mai generală avit loc sub Dioeletianus, Creștinii 
erau supuşi la tot felul de chinuri, Totuşi ei nu se lepădau 
de credinţa lor, ci suferiau cu bucurie toate schinginirile și 
de accea se zie martiri sau mucenici. 

In cele din urmă numărul creștinilor ajungând foarte 
mare, Constantin căută să puie creştinismul în serviciul său 

„și astfel recunoscti oficial existenţa acestei credinţe, 
4. Biserica primitivă şi catacombele. — In toate oraşele, 

unde creștinii erau numeroşi, ci formau o comunitate zisă 

  

  
  

Catacombele 

biserică, după vorba greacă, care însemnează adunare. Fie care membru putea să-şi exercite profesia sa, dar toţi se socotiau fraţi, trebuiau să se ajute şi se adunau să laude pe Dumnezeu în comun. Preşedinţii acestor comunităţi se zl- 
ceau episcopi, «supra-veghetori» ș iar bunurile «bisericei», se 
administrau de diaconi, ca îngrijitori. In zilele de rugăciuni ei ascultau cele spuse de cei mai «bătrâni», de preofi..   

> 
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“membrii familiei lui Cons 

„aproape în 
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„Aceștia explicau, învăţăturile li Christos, dădeau sfaturi şi 

încurajau pe credincioși, etc. 

După ce' creştinismul fur recunoscut -ca-religie liberă, în- 
cepură să se facă sinoade, adică adunări mai mari. Primul 

sinod fu la Niceea, întrunit de Constantin cel Mare (325). 

La el luară parte 318 părinţi episcopi. Acold s'a stabilit sim- 
bolul credinţei. Sinodul dela Niceea s'a ocupat cu înfrânarea 
ereticilor. Aceştia nu urmau părerile majorităţei membrilor 

bisericei. Ei făceau fel de fel de explicaţiuni asupra lui Isus - 
Christos. Cea mai puternică erezie fu a lui Arius, episcopul 
de Alexandria.. La sinodul din Niceea «arianismul» fu con- 
damnat, dar el mai dură multă . vreme. 

La început creștinii nu aveau temple. Predicile şi ceremo- 

niile le făceau mai ales în catacombe. * Acestea erau galerii 

“subterane, ca şi mormintele Romanilor săraci, pentrucă nu- 

mai acestea, erau îngăduite de legi. Numai sub Constantin 

cel Mare ei putură să-şi: zidească temple, adică biserici. 

45 
Ultimele timpuri ale Imperiului. 

a e Urmaşii lui Constantin cel Mare; Iulianus Apos- 

tatul. — Constantin xevenind în ultimii ani la fetrarchia lui. 

Diocletianus, noui lupte turburară imperiul după moartea 

„. lui, Aceste războaie civile se deteră mai cu osebire între 

tantin. Dintre aceştia, cel din urmă 

şi cel mai însemnat, fu Iulianus (361—363). 

Acesta e cunoscut mai ales prin dorinţa lui de a reînviă 

“vechile credinţe. După Constantin creştinismul întinzându-se 

întreg imperiul, nici un împărat nu-i mai puse 

nici o 'stavilă.. Numai Iulianus încercă să-l prigonească din 

nou, cu toate că şi el fusese creştin.. “De aceia biserica i-a 

zis Apostatul (renogatul) Persecuţia lui însă n'a fost sân- 

geroasă. Ea eră mai mult o: batiocură a înv ăţătarilor creş- 

tine. De altfel Tulianus a fost un împărat filozof şi viteaz, ca
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şi Marcus Aurelius. Ela murit după 2 ani.de domnie, fiind 

rănit în nişte lupte din Asia, fără ca imperiul să aibă timpul 

să se folosească d cârmuirea lui energică şi înţeleaptă. 
După el imperiul avu de suferit mai cu osebire loviturile 

barbarilor dela graniţe. Aceste lovituri deveniră mai straș- 

nice după năvălirea Hunilor (3175), un neam de selbatici 
veniţi din Asia. Atunci Goţii dela Dunăre — şi anume se- 

minţiile apusene, zise Visigoţii — trecură în sudul fluviului 
şi cutreerară victorioși toată peninsula balcanică. La rândul 

lor şi popoarele germane 'dela Ithin trecură în partea cea- 

laltă a imperiului. 

In aceste împrejurări imperiul sc împărţise pentru a fi 

mai bine apărat şi fusese tea- 

trul a numeroase lupte pentra 

tron. Dar în cele din urmă 

ajunse la domnia întregului 
imperiu, Theodosius. | 

2. Theodosiu cel Mare. — 

Theodosius, supranumit de bi- 
serică Cel Aare, eră un vestit 

general, de felul lui din Spa- 
nia. EI fu cel din urmă dintre 

oamenii mari ai imperiului. 

„Prima grijă a lui "Theodosius 

fă de a organiză armata şi de 
a respinge pe barbarii dela margini,. ce intraseră în imperiu. 

Astfel cl înfrânse pe Visigoţi, îi stabili în Bulgaria de azi 

-şi-luă 40.000 din ei în armatele imperiale. In schimb bar- 
barii se îndatorară a apără ci imperiul de năvălirea altor 

barbari. Tot pitțaci şi cu Francii, pe cari îi stabili În 

stânga Rhipufăci fa kgallia, în aceleaşi condițiuni. Cele două 

graniţe deschise barhigilor, Dunărea şi Rhinul, fură în acest 

chip închisă (să ÎN dă Wăile nouilor barbari se opriră. ă „ 

"Theodosivs, avi şi altă importanţă. După apostasiu lui 
Iulianus el VERA să Sabileascăi definitiv creştinismul ca 7E” 
ligie de stat. Astfel dădu urmare hotărârilor (canoanelor) -   

Theodosius cel Mare 

î. 

4 e
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> sinodului din Niceea contra arianismului şi începi prigoniri 

contra păgânilor, adică împotriva credincioşilor vechilor re- 

ligii. Pe lângă aceasta el se arătă atât de supus bisericei, 

încât recunosci mai pre sus de el puterea morală a acesteia. 

_Cu un cuvânt, 'heodosius întemeiă definitiv puterea bi- 

sericei creştine. : a. A 

3. Impărțirea definitivă a imperiului. —Se părea, că prin 

măsurile luate de Theodosius imperiul va “venaşte, Dar în. 

realitate nu fi: aşa. Chiar Theodosius însuşi a văzut, că 

puterea statului roman e foarte slăbită şi primejduită. De 

"- aceia înainte de a muri (395), el a împiuţit definitiv imperiul 

între cei doi tineri fii ai săi: Azcadius şi Honorius. 

Areadius luă împeriul de răsărit, cu capitala Constanti- 

nopol; iar lui Honorius i se dete imperiul de apus, cu ca- 

pitala Ravenna. Ă 

“Imperiul de apus nu mai ţinti nici o sută de ani. Dite- 

vitele popoare barbare germane năvăliră întinsul, îi ocupară 

rând pe rând provinciile şi întemeiară regate noui în părţile 

ocupate. Mai târziu şi Hunii, stabiliţi în Panonia (Ungaria), 

incercară să-i dea lovituri mai mortale. Un rege al lor, crunt 

şi viteaz, Afla, poreclit şi «biciul lui Dumnezeu», pătrunse 

în Italia şi ajunse la Roma (452). Vestita cetate nu fu scă- 

pată decât numai prin rugăciunile episcopului şi prin da- 

urile date de acesta regelui hun. Nu treci mult apoi şi 

"neamul german Vandalii, care după ce trecuseră prin Spa- 

ania se stabiliseră în Africa, veniră şi ei în Italia, intrată | 

chiar în Roma şi o prădară în mod cumplit. In cele din 

urmă Odoacru, regele Herulilor (tot un neam german), de- 

tonă pe ultimul împărat Romulus Augustulus şi întemeiă în | 

locul imperiului roman de apus regatul barbar al Italiei (476). 

Imperiul de răsărit a mai existat o anie:ani insă cu totul 

prefăcut, aproape schimbat, până câng a căzut: sub Turci 

(14553), altimii barbari năvălitori, 
Odată cu desfiinţarea imperiului vomgn le apus, se încheie 
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