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ISTORIA ANTICA 1 oprziriuLui 

1. NOȚIUNI PRELIMINARE 

Vorba istorie vine din greceşte şi însemnâqă naraţiune. 
Ea se aplică și la ori-ce naraţinne, şi, la descripiunea fi- 

ințelor organisate : istoria naturală ; luată singură, istoria 
se ocupă de faptele omului de când a apărut. acâslă speţie 
şi până acuma. 

Fie-care fap! al omului este sc general scii particular, 
Numim fapt particular un 1 evenemenl, o bătălie, 0 r&s-, 

cdlă. ete. Ş - 
Numim fapt general u un fapt. care nu are o dată fixă, ci. 

se conlinuă în decursul unui spaţiu de timp, ca decadința 
"unui popor. domnirea unei clase asupra altora, etc. 

Istoria pote fi narativă ; când cerceteză causele și efec- 
iele faptelor,-ea. este critică, | 

„ Itoria pote urma ori-ce fapt omenesc : când nar6ză vicța: 
- unui om, se numeşte Diografie ; când acest om și-a scris 
Singur viata, avem o autobiografie. Istoria, „unei naţiuni. co- 
prinde tele faptele ce ca a produs de la constiluirea sea ca 
naţiune. Istoria universală este istoria. omenirei întregi de. 
la. aparițiunea sea. Ori-ce - fapt omenesc pote avea istoria 
sea ; vom avea dar istoria politică, istoria philosophiei, isto- 
ria religiunilor, istoria fie- cărei Ă ştiinți, isloria istoriei.
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Istoria e o şliinţă, având, ca ori-care ştiinţă, obiectul săi, 

faptele sele, începuturile sâle, progresurile sele, legile sele. 

Philosophia istoriei este în special ştiinţa istorică. Ea se 

ocupă de a trage din fapte legile care presidă la desvolta- 

rea omenirei. | 

Istoria Istoriei. — Neamurile primitive n'a suveniri is- 

torice. Neamul chinez a conservat suvenirea evenementelor - 

dar e necapabil de a-și da semă de legăturile lor. 

” Regii Egiptului şi ai Asiei 'seriaii pe monumente acțiunele 
lor, peniru propria lor glorie ; popbrele nu conservă de câ! 
legende. 

Istoria începe în Grecia, unde lu început se confandă cu 

poesia (Iliada) ; narraltivă cu Erodote, ea se înalță la consi- 
derațiuni filosofice cu Thucydide și Polybiu. Alți istorici : 

Xenophonte, Ctesias, Plutareh, ete. Lucian” face un tractat 

despre maniera de a seri istoria. 

Romanii aii la început. simple anale.. Istoria începe cu 

Fabius Pictor și Catone. Poemele istorice ale lui Liviu An- 

dronic, Naeviu,.Enniu, ele. Istorie narrativă cu Sallustiu;: 

" Comentariile lui Cesar. 'Titu-Liviu, 'Facit, marii istorici ro- 

mană: alţil : Velleius Partereulus, Floruz, 'Trog-Pompeu, a- 

„breviat de Jnstin, etc. Iistoria Augusta. Declinarea este din 

„ce în ce mai vădită până la Jornandes 

"In limpaurile de mijloc, istorieii;*prin lipsa lor de critică 

nu merilă de cât numele de chronicari. EI seriit în latinește. 

Istoria reîncepe cu Renaşterea. Marele nume al lui Machia- 
„vel. Istoricii Ciuicciardini şi Davila. In Francia, Villehardouin 

sa servit primul db limba vulgară (XIII-lea secol), apoi Join-: 

„ville (XIII-lea secol), Froissari (XIV-lea), Commines (XV-lea 

secol). Incep memoriile care fac un lanţ recurmat până în 
secolul nostru. 

In evul-mediit, Laureat de Saint- Victor şi Roger Bacon 

cred că Providența dispune tote ast-fel ca/omenirea să se
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îmbunătățeze din ce în ce. E o primă afirmare a legei pro- 
gresului, «nb o formă religiosă. 

Bossuet (XVII-lea secol) crede că Providenta conduce e- 
venementele spre triumful religiunei creştine. 

Montesquieu (XVIII-lea secol) vede în climă şi în natura 
tEr&mului isvorul deosebirei între legile, obiceiurile pop6- 
relor şi chiar între evenimentele istorici lor. , 

Vico (XVIII-lea secol) crede că fie-care popor progres6ză 
fatal până la un apogeu după care vine o fatală decadență 
(figura elipsei). . 

Herder dă de lege omenirei progresul nemărginil. 
Buekle (XIX-lea secol) crede că evenimentele omeneşti 

"sunt determinate de legile naturei, 
Şcola transformistă să darwinistă admite determinismul 

ini Buckle şi-l implică cu progresul prin doctrina selecliunei. 
Nu numai clima, ci suma influențelor naturale transformă 

pe om; acei care nu sunt în condiţiunile cerute de suma 

influențelor mijlocii, dispar mai repede în descendința lor. 

Cel mai tare, cel mai inteliginte, cel nai moral at mai multe 

şanse de a-şi'perpetua neamul. Progresul nu este decât ne- 

simțita transformare a speții. Civilisaţiunea este un fapt na- 

tural. Omul ajunge cu încetul la idei din ce în ce maiinăl- 
țate, care odată cucerite, ai o acliune legitimă şi necesară, 
ori-care să fiă originea lor. Centruri de civilisațiune, care 

apoi trece de la o naţiune la alta. | 

Aii mai seris despre filosofia istoriei, Voltaire în Francia, ' 

în secolul trecut -— August Conte, Litir6 în secolul nostru, 

și în Anglia Bagehot. 

Marea mişcare istorică începe când Augustin Thierry. Te- 

face istoria timpurilor barbare (Recits des temps merovin- 
giens, Histoire de la Conqutie de VAnglelerre, Lettres sur 

” Vhistoire de France, etc.). | 

- Istoria, înflorește de atunci în tâte ţările. 
Mantenii şi Moldovenii ai avut chronicarii lor, Ureche
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Miron Costin, Neculae Costin, Radu Popescu, Radu Gre- 
ceanu, Enaki Cogălniceanu, ete. Şincai şi Ilăjdei face cri-. 
tica istoriei; Nicolae Bălcescu face Istoria Românilor sub" 

"Mihai vitezul. Al istorici : Cogălniceanu, Papiu Ilarian, 

Șaguna, "Tocilescu. ete. 
In afară de cele-l-alte methode care i sunt comune cu 

alte ştiinți, istoria are o methodă a sea particulară, mărtu- | 

ria, cu tote regulele sele. - 

Istoria are legăluri cu cele-l-alte știinţi, a căror progre- 
sură numai ea le arată. Geografia deserie pimintul, locașul 

omului, şi esplică suma circumstanțelor naturale în care se 

găsesce el; geologia ne arată inceputurile omenirei. Rapor- 

turile istoriei şi ajutore ce găseşte în philologie. limbistică, 

craniologie, ethnografi ie,: biologie, chronologie, archeologie. 

în știința politică, şi a economiei politice, în istoria ariti 

răsboiului, a philosophiei, a religiunilor, în istoria științelor. 
Desvoltarea națiunelor este supusă la legi a căror com- 

binare dai naştere la diferitele evenimente. 

Istoria se împarte în deobşte în : 

| Istoria poporelor orientale. 

Istoria (irecilor. 

| Istoria Romanilor. | 

Istoria evului-med:u sc timpurilor de mijloc 395-1458. 

Istoria modernă 1453-1789. 

Istoria continpurană. 

Nol propunem următdrea diviziune : 

1. Periodul de sălbătăcie sâii al nâmurilor negre ; 

2. Periodul de birbarie să al nâmurilor tureo-linese; 

3. Periodul de nemutabilitate sâii al nemurilor semitice ; 

4. Periodul de progres neconscient sâiă al nemurilor pa- 

laeo-aryane (Peri, Greci, Tomani). , 
5. Periodul de progres semiconzeient. s6ă al nemurilor 

neo-aryane (Periodul barbar, periodul feodal, Renaşterea. 
periodul absolutist), 

Istoria antică sub-împărţită în :
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„6. Periodul de progres conseient sc al secol. al XIX-lea 

Period : : 1789-1799; 1799-1815; 1515- 1830; 1880- 1848; 
1848- 1870; 1870- 1582). n 

“II. NEANMURILE OMENEȘTI 

„Două varietăţi se constihie în specii diferite când repro- 

„ducerea între individii. lori nu mai e fertilă în modii ne- 
mărginit. Deci omul constitue o singură spetie. Pote ne-am 
depărtat Europenii atât de Australiani în. cât reproducerea 

cu dânşii să nu mai fie fertilă. . 

Diversitatea n6murilor vine . din diterința condițiunilor 

mijlocii în care ai trăit. Unitatea speţiei omenești e.de- 
monstrată prin reproducerea nemărginilă. 

Selecţiunea, naturală face ca, din indivicii unui n6m, aceia 

să-și continue familia care suntii mai apropriaţi mijlocului în. 

care trăese, caracterele transmițendu-se prin moştenire (care 

sare une-ori două, trei generaţiuni); educațianea adaogă 

ceva personal la fondul transmis. 

_- Sunt dar centruri de formaţiune a neamurilor, si odată 
formate, ele se revarsă asupra celor-l-altor, le înalță și li- 

pul omenesc se transformă. . „Condiţiuni. nefavorabile pot 

menţine un neam într'o stare inapoială. | : 

1. n6mul negrii 
i. N E aa 2. nâmulgalben 

“Blumenthal impărția n6murile după piele “4 3 nemulroşu 

E Da 4. nemul alb 
La aceste s'aii adăogatii- un, al 5-lea, nemul males... | 

“ Principiul ştiinţific este cel zoologie : cel mai mare nu- 

- măr de caractere comune. La acâsta se adaogă și mărtu- 

„iile istorice. Hypothesa lui Hiaeckel este şi ea greșilă în în- 

"- ceputurile sâle, basându-se ca a lui Bluimeathal pe un sin- 

gur caracter, disposiţiunea părului.
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Theoria transformistă s6ii Darwiniană admite ca hvpo- 
tesă ştiinţifică ca omulii derivă din aceleaş sirămoş din care 
ait eșit. și maimuţele. (iorilul e maimuța cea mai apropiată 
de om; craniul de la Neanderthal este termenul mljlociă în- 
twe craniul maimutei chimpanze şi craniul Europeanului 
(Lehon). i. 

Haeckel pune naşterea omului primitiv î în 1 Lemuria, adică 
” în partea care unea Africa şi Arabia cu India. 

Congresulă anthropologie a admis odată ca hy pothesă 
şliinţifică că la început omul ar fi foşt aphon (fără voce). 
După Haeckel, din omul Lemurian ar fi eșit două trunchiuri ” 

„cel cu părul lănos și 'cel cu părul neted. (Vedi p. 9 tabloul 
ce dă el de descenâinţii primului trunchi). * 

Haeckel, luând de basă a tabloului săi numai: părul; s'a 
depărtat de principiul. zoologic al celui mai mare număr de 
caractere comune. Theoria sea este dărămată, dar neînlo- 

"“cuită âncă. 
Craniologia este:0 stiință nouă, care nu și-a găsit încă 

basele sâle. . | 
Impărțirea craniurilor în dolycocephale şi brachy cephale ' 

esle deja atacată. Observ 'aţiunele următâre sunt însă înte- 
meiate : negrii au forte desvoliată partea “ posteridră a ca- 
pului; partea anterioră e desvoltată mai. ales la Aryani ; - 
Ivuntea este deprimată de jos în sus , formând sprânceana 
ca un unghii la Turcii asiatici; ochii sunt tăiați ca migdala 
la Chinest. Aceştia și negrii aă prognathismul, adică eşirea 
fălcilor peste linia (runţii, 

Prin unele forme anatomice, Hotentoţii diferă de cele-l.. 
alle n6muti, şi se pote admite că ei ca şi Papui sunt dou . 
varietăți a omului celă mai primitiv din câţi esistă. 

Negrii ar fi un al doilea strat, împărțindu-se în două - 
„ trunchiuri, Negrii lănosi seă Africanii, și, Negrii cu păr s6ă -- 
Australiani. — Neamurile negre par să fi stăpânit tot pă- 
mentul. Negrii sunt presupuşi primii locuitori ai Europei.
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Au fost negri în Egipt, în Ethiopia, “înainte de cucerirea” de 
Egipţiani, în Yemen, în India şi în China. Unii din Gallai at 

typul siberian, caracterele phisiologice ale Europeanilor, ochi 

albastri, păr blond, peliţă roşie. In unele părți periecționân- 

du-se negrii ar fi dat cu timpul, direct sâă treptat, naştere, 

la Nubiani. Dravidiani, Malesi şi la neamurile siberiane : 

Samoyedi, Laponi, Escquimali, Ainoii din Insuli Sakhal-an, 

Uralo-lFinnesi, 'Tureo-Hunni, Mongoli şi cele-l-alte neamuri .. -. 

galbene. Neamurilor siberiane se dădea altă dată numele 

de turaniane, vorbă adi gonită din ştiinţă. 

Nu se pote admile theoria d-lui de Quatretages, e că “iypul 

primitiv al omenirei ar fi fost trunchiul galben, şi că negrii. 

ar fi o degenerescenţă a Galbenilor. Faptul că din negri es 

galbeni şi albi nu este un-faşită de atavism “(reîntorcere la . 

typul sirămoşese), ci de albinism. Mintea negrului e copilă- 

rescă pe lângă a galbenului; negrii neavând literatură, lim- 
bele lor nu s'ait fixat. într'o stare monosyilabică, ci ai ajuns 

a fi limbi de aggluinaţie. 
Unii din Siberiani ne presintă tipulă roșiu.. E dar proba- 

bi] că Americanii s'aii format în Siberia. .. - 
Centrul de formaţiune al Finesilor pare să fi lost munţii 

Ural, al Turco-Hunilor munţii Altai, al galbenilor muntii 

Kuen-lun, al Semiţilor platoul Palmir, al Aryanilor Bac-. 

triana. 

E a NEGBII. 

Typ : negrului din Guinea, cu varietatea amina din Assini. 

Prin amestecul cu Semiţii și Ariani at produs pe 'Pnareg- 

sii, Tibbui, Berberi, Kabylii, Fellatahi (Negroidi); prin ame- 
ctecul cu Ethiopiani neamurile Zingiane (Galai, Somalai. 

care aii pielea nâgră cu caracterele. neamurilor semitice). 
Din amestecul negrilor cu zingiani a eşit familia fundji. Din 

amestecul negrilor şi Cafrilor au eşitui  Negrii-din Mozambic 
(două grupuri, din care unul se apropie de Australian)).
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Grupul din Mozambic, împărtit în trei; ală treilea sunt 

Cafrii. - 

Zului | 

"Cafrii meridionali 

Calrii hottentolă, 

Sofalianii. 

5
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„ Cafrii —- 4 grupuri 

  
i 

Grupul Feilatah, grupul din Sahara, neamul -Galla; gru-: 

pul egypto-ethiopion: Australianii; boly nesianii; malesi). 

Din amestecul Papauilor şi Malesilor aii eşit Alfurui. 

GALBENI 
T Principale familii : Mongolii, ongusii, Chinesii, Thibe- 

tanii;, Siamianii, Annamitii, Cambodgianii, „Coreanii, Japo- 

nesii. Din amestecul cu Indianii, aii eşit Birmanii. 

AMERICANII 

D. Maury i împarte în Piei-Roşii. Californiani, Mexieani, 
Brasillio-guaraniani, Pampeani,  Ando-Peruviani, “Arauca- 

- niani. Unghiul facial al Europeanilor; păr negru; peliță ro-' 
șatică, ă 

T URCO- HUNIL 

Se împart în Kirgisii, Başkirii, Hanii Bulgarii (tavisaţi, 
Paţinacii, Cumani. : _.: 

Hunii se împart în Hunii Nephthalitii, Turcii Seldjucii 

(din care Oihomanil), 1 rurcomanii, Uigurii sci Avariă, Să 

cuii, Maghiarii. E 

„URALO- FINESII . 
- Se împart în Uraliani, Permiani, Laponi. Finlandesi, Cindi 

(din care aii eşit Seythii ne-aryani şi din aceştia Khazarii). 

„Poporul Sumir din Babylonia, Chaldeanii (Kurdii, Gor- 

duaeii, Chardaei,- Carguci),. Moschianii, Tibarenianii, popo- 

raţiunele antisemitice din Media şi Susiana, Parthii, Hyrca-
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nianii, Tokkarenianii (Yue-ci) par mai probabil a fi fost turci 

de cât finesi. — Hyperboreanii — Ainoi, din Sakhalian s'aă 

răspândit în Lotă Oceania; sunt albi — Esquimalii, Laponi, 

Ciudii; — Ugrianii, ugro-ruşi, Samoyedii. 

SEMIȚIU 

Numiţi Cuşiti; Proto cuşiţii ai dat naştere la Tibbui, Tua - 
regii, Egypţianii. - 

Din acești din urmă Ethiopianii, din care Abyi ssinianii, 
Cuşiţii se împart în : 

1. Cuşiţii Qin India, Giedrosia, Susiana. 

2. Aceadii din Babylona, — din care Assyrianii. 
| 1. Adiţii din Yemen 

3. Cuşiţi din Arabia din care .«Jectanidi din care Is- 
„ maeliţii, 

4. Carianii, | 

1. Rephaimii 

A 2. Pamphylianii 
5 Arameanii sei Syrianii din care ) 

3. Solymii şi Cilicianii 
| l Leuco-Syrianii 

6. Chanaoeanii, din care Israeliţii. 

Chananeanii s6i Pheniciani formeză un trunchiii comun 

cu Israeliţii, Moabiţii, Ammoniţii, Amalikaii (1 Amaleciţiă, 
2. Caturai sii Madianiţii, 3; Arcamii s6ă Edomiţi seu Naba- 
theani) şi ait dat naștere la Carthaginesi și la Lybipheni- 

ciani, din care au eşit Maurii şi Numidă. 

- CAUCASIANII 

"Nu trebue confundați Caucasianii cu Aryai sc Indo-Eu- 
ropeni. Caucasianii sunt un nm a parte, care locuesce în 

Georgia, şi care se întindea altă dată-până în Armenia 

(Manna, Urari, etc.) .
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ARYANII 

Aryanii (Indo-Europeani, Indo-(ermani) se împart în două 
trunchiuri, Aryanii, cei vechi și cei noui sc Javanai (Ja 
van, juvenes și forma primitivă a numelui lonianilor la 
Greci era: Jafonecs, scris cu digama colic). 

Arjanii cei vechi se împart în Indiani și Iraniani scu E. 

raniani, gaceștia, în Medi și Perși. ID). Hajdeii are după noi 
dreptate să susție că familia thracică este iraniană, nu pe- 
lasgă, s6i germană, seu slavă , înrudirea hracilor cu Îra- 

nianii fiind probată prin philologie. 

Thracii ait dat naștere la : .. 
1. Bithynianii, Moesi, Mysianii. 

2, Brygi, Phrygiani, Paphlagoniani. 

3. Dardaniani, Meoniani, 'Leucriani, Trojani, Shardani 
" Tyrrheniani s6ă Etrusci, Lydiani, | 

4. Lelegi, Laconiani, Lyciani., 

5. Illyriani, Albaneşi sei Skipetari. 
6. Odrysi şi cei-l-alţi 'Theaci. , Da 
7. Dacii şi Geţii, care, amestecându-se cu Latinit aă. 

dat naștere Românilor, singurul popor care, în acestă theo- 

ne ar descinde din ambele trunchiuri aryane. 
„ Dahii și Masageţii (Geţii cei mari). 

9 Armenianii (Remenen), Cappadocianii. 

10. Seythii aryani și pote Pandavii. 

Pi cel noi ad dal naștere la Pelasgi, Celti, Germani 

Slavi. 

* caii se împărțeai în Gaeli, care aii dat nastere la Om- 
briani, la Gallii din lalia, la Bastarni, — şi în Kymrii, Cimbră 
sei Cimeriani, din care uii eșitii vechii. Belgi şi Brelonii. 
Poporele celtice care mai esistă adi sunt Irlandesii, Scoţii, 
Gallii din Marea- Britanie, Bretoniidin Francia. Gallii formă | 
fondul populaţiunei francese şi în parte a celei englese. 

Germani se împărteaii în “Teutoni. şi Scandinavi. Scan- 

7



dinavii, vechii Budini, aqi Suedesii, Norvegianii, Danesi şi 
Islandesi, au dat naștere Goţilor (Wisigoţii, Ostrogoţii, Ge- 

„pii), Waregilor, fundatoră ai imperiului rus, Norihmanni- 
lor sâii Normandi. — 'Feutonii sunt Germanii de adi şi au 
dat. naşiere la Francă, Burgunăi, S Suevi, Heruli, Longobardi 
s6i Lombardi, Alemanii, Vandalii, Juţii, Anglii, Saxonii. 
Acești trei din urmă amestecându-se cu Brelonii şi Fran- 
cesi aii produs pe Englesi, din care ati eșit Anglo-Saxonii din 
America.—'Teutonii se impart în Prusiani, Hanovriani, Iles- 
siani, Saxoni, Badesi,  Waurtembergiani, Bavaresi, Austri iaci, 
L.oreno-Alsaciani. Din 'Teutoni ati eşii Olandesi şi Flamandii. 

Slavii se împart în: 

Bosniaci, Serbi, Croaţi, Selavoni, Dal- 
mali, Herzegoviniani, Munte-negreni , 

| Slaivenzi | 
=E | Cecii,, Moravii, Lusacianii, 

J 
| 

1: Meridionali : : | 

_ (yriană 

| Siovaui 

Îi s6u Mazovianii, „Polo- . 
“ | nik, Silesianii, Pomeranianii,. 

| Polabi, Welaţi, Obotriţi, So- 
3. boli) rabi, Mileşani. 
Ruși, Ratheni, Livoniani, Lithuaniani, 
Borussiani. 

„9 Occidentali: 

d Septentrion. 

i î Acheani 

2 Ioniani 

  

Pelasgiy ai dată naştere 1) în | 
Grecia la Elini care se împart în ) 8 Eoliani 

4 Doriani 
"- şi care a dat naştere la Macedoniani prin amesteculii cu 

'Thraciă.: 

2) în Italia la Osci şi la Sabelianț. | 
"Oscii aii dat nașterela Latini, Volsci, :Eecii, Auruntii, ler- 

nică, etc, 

Sabelliani la Samniţi și Sabini. , - 
| Latiniă a dat naştere la Romani.
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Tomanir prin ameslecul lor cu diferite popâre au dat naş- 
„ere la a 

| a) Macedoniană (Cuţo-vlahi 
“1, Românii, cu varietățile. sei Ţințari). . 

] ») istriană (Cieii) 

wo
 

Italianiă , 
. Francesii, cu varietatea proveneali aii dat naştere Ja 

Belgi şi Canadiani. DL 
4. Spaniolii, care e ai dat. nașlere la Mosicanit moderni, la 

„locuitorii din Sudul Statelor- Unite, din America cen- 
trală şi din Ametica din sud. 

5. Portugesii, care ai dati naştere la Bresiiianit moderni. 
6. Grisonii din Elveţia. - 
Cazacii nu sunt un popor, ci o armată. Numele de Cazae 

se mai dă Şi Kirgişilor : Kir giş- Cazac. 

C
O
 

  

> 

„III, ETEINOG RAFIA BIBLICĂ . 

Adam și Eva primul om și prima lemee, ale căror numiri 
“sunt chananeane, at avut trei fi, Abel Cain şi Selh. 

„Cam are drept succesivi seoboritori pe Henoch, Irad, Ma- 
vial, Mathusael, Lamech (tata Ii Jabel, lui Jabal și lui Du 

„ baleain. Istoricul israelit Iasit mai udaogă la aceşti trei co- 
„pil ai lui Lamech pe Noema, care nu e în Biblie). 

Seth are drept succesivi scoboritori pe Enos, Cainan, Ma- 
-aleel, Jared, Henoch, Mathusala, Lamech şi Noe. 
Noe avu de fii pe Sem, Charm ŞI Jăphet. A 

_Japhet avu de fii pe Giomer, Magog, Madai, Javan, 'Thubal, 
_Mosach, Thiras.  .--, 
Fii lui Gomer : Askenaz, Riphat, Thogorma. 

,- Fiilaă Javan : Elisah, 'Tharsis, Ketim, Dodanim. 
- Cham îavu de fii pe Chus, Misraim, Phuth, Chanaan. 

Fii lui Chanaan : Sidon, Het, Jebusi, Amorrhi, Girgeși, | 
“Tevi, Aki Sini, Aradi, Samari, Amathi, 

-
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Fii lui Misraim : Ludim, Anamim, Laabim, Naphiuim, 
Phetrusim, Chasluim. 

“Fii lui Chus : Saba, Havila, Sabata, Rogma, Sabalhaca, 
Nemrod. 
Regma are de fii pe Sabă și Dadan. 

Sem are de fii pe Elam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, 
Fii lui Aram : Usu, Hul, Gether, Mes. 
Fiul lui Arphaxad, Sale, are pe Heber, tata Jul Phaleg « şi 

lui Jectân ; | 
_ Jectan are de fii pe Elmodad, Saleph, Asarmoth, Jare, A- 
duram, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba, Ophir, Hevila, - 
Jobad.: | 

Paleg aie drept scoboritori succesivi pe Reu, Sarug, 
Nachor, Thare. Zhare are de fii pe Abram sei Abraham. 
pe Nachor, pe Aran. Aran are pe Lot, tata lui Moab și lui - 
„Ammon, pe Melcha, tata lui Laban, şi pe Jescha. Nachor ! 
are pe IHus, Buz, Canuel, Cased, Azan, Pheldas, Jedlaph, 
'Tabeil, Galiam, 'Tachas, Manacha, 
Abraham are pe Isaac, Ismael, Zamran, Jecsan, Madan, 

Madian, Jesboc, Sul. 

Fii lui Madian : Ephe, Opher, Henoch, Abia, Eldaa. 
Fii lui Jecsan : Saba. Dadan. 
Dadan are pe Assuriny Latrisim, Loomim. 
Fii lui Ismael : Nabojoth, Cedar, Adbeel, Mabsam, Mas- 

ma, Duma, Masa, Hadar, 'Thema, Jethur, Naphis, Cedma. 
* Fil lui Isaac : Esau seu Edom, Iacob sâă Israel. | 

“Esau are pe Eliphaz, Rahuel, Jehus, Ithelon. Core. 
Eliphaz are pe Nahot, Zara, Samma, Meza. 

„__ Rahuel are pe 'Theman, Omar, Sepho ;/Cenez, Amalech. 
Iacob are pe Ruben, Simeon, Juda, Dan, Nepthali, Gad, 

Aser, Issachar, Zabulon, Levi, Iosif, și pe Dima. 
Josef are pe Manase şi pe Ephraim.: 

„ Observaţii : Adam însemneză : „om; Eva : viaţă; Ad: 
fiul ; Cain: creatură ; Seti, : substiLuiul (Hava [lebel ,—
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Malaleel se dice : J/ahalalel ; Mathusala sc Mathusalem : 
Metuşe:ah). | 

Biblia atribue lui Cain naşterea industriei şi a artelor. 
Despre potop sâii dilnviu se observă că globul se dice ha- 

retz, iar adamah, vorba din Biblie, însemnâză ţară. Chiar 

după Biblie acest polop n'a lost universal. Noe (Noah) nu se 
esplică prin vr'o rădăcină semită, ci pare de origină aryană 

(grecul naien, Neptunus, Nick, Nannachus). Autorul (iene- 

sei nu pare a dice că stati prăpădit și neamurile eșite din 

Cain : unele expresiuni las chiar a se vedea âmeni prea- 

damiiă, | 
Canuel e calificat de tată al Syrianilor. Phetrusim e daL 

ca autorul Philistinilor, sâa mai bine al lribului egvptian 

Pa-to-res, Chasluim ca al Caphtorianilor. 

Moise n'a vorbit nică de "Tătar pe care nu 

„nici de negri pe care i văduse în Egipt. 

Misraim represintă pe Egypţiani, Kuş pe Ethiopi: ani, Phut 

primeie populaţiuni ale Alricei.: 

Nu trebue admisă cu Leonormand o familie chamită (Ku- 

sil, Egyptiani, Chanancani), distinctă de cea :semilă, 'din 

momentul ce Israeliţii și Chananeanii vorbeaa aceiaşi limbă. 
Elam desemnâză pe Susiani. 

Arphaxad însemnâză «la hotarele Chaldeanului, > (CI. Ar- 

rapachilis). Lud desemnă pe Lydiani, Aram pe Syriani, ior- 

mând superfetațiune cu Canuel. 

(iomer este evident Kimrvyi, Gomorrhoi: 

ii Askenaz (as-chunis, nemul Asilor) represintă pe Scandi- 

7 dinavi și Cer mani; după unii. Aseanianii, sirămosii Phry- 

* panilor. | 
> Riphat sunt Gallii stabilită lângă munţii Riphci (Carpaţi). 

rr hogorma ne represintă pe Armenianii, Thubal pe Tibare- 

niani, Mosoch pe AMoschiani, ] Madai pe Medii, Thiras' pe 

Th.aci, Javan pe loniani. 

Dodanim pe Epiroţii din Dodona, Ketim pe Cyprioti (Ci- 

ASI 
CENR sat 
CE ARĂ 

euv-upt 

1 
i cunoştea, 
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tium), Thărsis pe Tyrrheniani, Elisha pe Elleni. ciog şi Ma- 

gog pe Getţi și Masageti (2) 
Există multe repeliliuni, multe numiri comune între des- 

cendinţii lui Seth şi ai lui Cain. Saba și Dedan sunt puşi de 

“două ori. Arabii sunt represintțai prin fi lui Kuş, al lui Jee- 

tan, şi at lui Ismael. 

IV. ORIGINELE CIVILISAȚIUNEI 

Principiu. Omul în progresele s6le nu procede prin sărituri: * 

"ci prin eroluțiune, schimbare treptată, şi starea barbari- 

lor de adi ne desiăinuește starea barbarilor de altă dată.. 
Sunt trepte în civilisaţiune şi două popsre ajunse la a- 

ceaşi irâptă a civilisaţiunii aii-aceleaşi obiceiuri. 

Limbile. Omul, care pâle la început n'a avut voce, are mai 

multe simţiminte și prin urmare mai multe strigăte; el 

pâte imita sunetele naturei; de aci două clase de radi- 

cale, una din strigăte (vai, vai) alta din onomatopee (pic, 

a pica). 
Omul a produs întâii un sunet pentru fi fie-care. obiect. 

Prima stare a limbagiului este monosilabică; apoi a unit, 

a lipit împreună două sunete spre a indica o idee sub di- 

ferite raporturi; e starea de agglatinaţiune; apoi unul din 

„cele două sunete îşi perde înţelesulă s&ă originală şi nu 

mai servă de cât ca semn indicatorii al unui raport. E 

starea de flexiune. a 

Limbile se fies6ză numai prin: litteratură; altmintrelea 

“si urmeză evoluţiunea luriă necesară. 

Sai | TABLOUL |. 

[Il chinesă 
2. 1. indo-chinese: 
3. 1. thibetane 

Limbi monosilabice - 

| 4. 1. himalavane
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TABLOUL II 

1. proto-semitice 2 i aubiane 
„Î. exyptiană | 3.1. malgaşe 

din care 7, uilotice| 4. 1. berhere 
5. |. coptă 

2. 1. ethiopică sea ghez 
3. 1. amharică din Abysinia 
4. . chananeană sâii ebraică 

|. aramoană 
|. chaldeană biblică 

ş. Il: chaldeană targumică 
"VI. syro-chaldaicii 

. . 1. aramaică sâă nabatână : - I. samaritană : 
6. |. sabeană 
7. |. syriană 
R. 1. acendeană și asyriană 
9. k himyriată din Yemen 
10. 1. arabă ” 
11. |. semitice din Asia-mică 
2 1. 1. sanscrită 
= 2, 1. pali 

2.
 
ne
o-
ar
ya
ne
 

(a
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A. limbile |] 3- ditlectele pracrite 
indi 4, ].. hindi şi dialectele hindustani 
indiane. | ş! dialectele din Sindh și altele 

6. |, caşmiriană şi derivatele sale 
7. |. Țiganilor a 

B. Limbile [ 1. L zend, pehivi, parsi şi persană de aqi 
2. |. afghană, beluciă, curdă actuală, armeniană, ossetă 
3. |. iliyriane şi thracice (din care |. alb anesăi 

a) dialectele eolian şi dorian 
î. L. elină ( b) dialectele achean şi ionian (din care eel attic, 

€) dialectul macedonian 
a — sabelliane (|. sabină, sanmită) 

iraniane | 

1. 1. italiană cu dialectele sle , 3. 1. spaniolă 
A. |. pelasgice + 2 italice  |b — oscedin care]! portugesă . 

d. latină 4, Î. provensală stă de oc,cu dialectele sele 
şi din acesta > 3. |. de oil sa franceză 
1: neo-latine 6. . rheto-romană sea romanică , 

- - , 1„$macedonian 
7. |. română cu dialectele stleț ea 

1. Ramura - litrană 
lettică . borussiană 

1 
1 
1. livoniană 
1. bulgară 
1. slavonă bisericeseă 

B. l. slavice ] 

=
 

. din sud-est ! î 

. din west j 

„le 
„l 
. 1. cecă, moravă, slovenă 

„L 

  

; sonda [ 2) din Lusacia. de sus 
î. L wendă | b) din Lusacia de jos 

a) islandesă | 
| b) suedosă 

1.1. scandi-l Ş) noregiană 
| nave | €) |. ghotică din care Ş a) Î. englesă 

C. 1. germane 1) [. geimară de 
1. anglo saxonă 
din care..." ) jos din care 

a) |. geimană modernă - |. alsaciană |   2.1. germa-] i. A b) 1. svaba ssu allemanică jL a nice de sus c) |. bavaro-austriacă 2 |. helvețiană 

| d) l. franconiană ă : 

ja |. irlandesă 
| 1. L. gallică s b) |. ersă (Scoţia de sus) 

D. |. celti Le) |. mansă (insula Mare) 
„ 4. celtice p1- |. welsă (Gialliile din Marea-Britannie) 

2. Î. Yymrică - 2. |. cornwalliană (Marea-Britannie) - 
13. L. armorică (Britannia franceză) 

|. rusă, ruthenă şi ale Musici albe 
illyriană, serbă. croată, slovenă 
polonesă, silesiană, mazoviană, 

|, frisonă 

şi din acesta cel alexandrin, aport cel romeot ş 

a Casubilor, . polonă-litvană 

. o!andesă 
„ Ramandă 

1. grecă-modernă) 
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TABLOUL II. 

. papue şi australiane 

. dravidiane . 

„ ugro-japonese 

. americane 

. caucasiane 

basce - 

„ africane 

hottentote 

. mala yo-polynesiane, 

p
o
 

D
a
 

Limbi de agglutinaţiune 
= 

şi 
O
B
P
A
 

= 
D
=
 

(Tabloul Ju alăturat) | 
Limbile arşane se mai împart în antice, synthetice, , cu 

periâde, coprindend pe cele palaeo-aryane şi pe cele neo-a- 
ryane, în parle, — şi în moderne, analytice, fără peridde, 
coprindend greca modernă, |. neolatine, |. slave moderne, 

|. scandinave, |. germanice de sus. 

Scrisorile. Omul a început prin a desemna obiecte; apoi , 

a represintat  absiracţiunele, dând idcogramelor un înțeles . 
'symbolic; a însemnat polysyllabele împreunând semnele ce 
represintaii fie-care sylabă luată ca vorba a parte. Fie-care 

“semn represinta asi-lel un sunet; e systemul sylabar. În 
'sylabele compuse de o vocală, semnul are valorea unei lit- . 
teză; se ajunge de aci a discompune syllaba. Iieroglyphele 
egypţiace, în scrierea cursivă, devin scrisorea hieratică, și 
apoi cea demotică. Din cea hicratică ait tras Pheniciani al- 
phabetul lor, din care ai eşit cel israelit, cel indian, cel 
iuaregg, cele din alia și Grecia. Scrisorea syllabară cunei- 
formă, din care Iranianii trag un alphabet, ea la început î- 
deografică. Perșii trag din semnele syllabare un alphabet. 
Chinezii” au fost readuși de autoritatea imperială la semnele 
-primilive. 

Obiceiuri. “Spiritul omului primitiv și al sălbatecului de 
adi (intârdial în civilisațiune prin condițiune nelavorabile), .
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este slab. El nu contradice, şi se osteneşte lesne. Progrese 

încete în arta numerațiunei, în apreciarea distanţei. Aceleași: 

obiceiuri se regăsesc la nmuri de tot diferite şi despărțite 

prin Ocean, ca obiceiul de a nu vorbi părinţilor nevestei, ca 

acel -ca bărbatul să se pue. în pat când nevâsta e lăuză, 

fiind că ce mănâncă tata pote face răi copilului (omul par-: 

ticipând la natura animalului ce mănâncă), ca temerea de. 

a-şi face portretul; scrisârea respectată, privită ca dootorie; 

ori-ce bolă vine din magie. Descântece. Superstiţiuni (super 

slat), rămășiți ale credințelor trecutului. Orârea pentru ge- N 

meni (trebue un bărbat pentru un copil). Natura întregă tră- 

eşte. Săiularea necunoscută. 

Arte. Simţimântul estetic exista în epoca de piatră, nu în a 

pietrei lustruite şi a bronzului, în care ornamentarea este 

prin linii şi desemne geometrice. ]negalitate a 'simțimântului 

estetic care există la Esquimali, nu la Polynesiani. Chinesii 

nu cunosc perspectiva, Seris6re prin noduri pe o sforă. Or- 

pamentele sunt peniru bărbaţi. Oamenii din sud să-ornâsă 

corpul (tatuagiul), cei din nord vestmintele. Oase! în nas, 

găuri în obraz, dinții în colțuri; tatuagiuri comune unui trib; 

inele- la gălă, picere, mâni, nas, urechi; urechia lrasă până 

la uim&r; forma capului. modificată; picerele damelor chi- 

neze. Ornamentele întâiii de aramă; cruci, semi-lune pen-- 

Iru păr. Coafura variată (mot, codă, plete; capul ras în parle; 

coafure însrijite la Viti). 

Căsătorie. Vorba. a iubi lipseşte la multe popore;- lipsă 
de pudore. Bărbatul nu vorbesce cu nevesta. Măritişul, 

familia : sclavie curată. Fiul emancipat străin de familie, de 
moştenire. La început, numai împreunare; apoi bărbatul 

şade până ce se mai măreşte copilul. In fine femeia sclavă. 
La Sumatra, trei feluri de căsătorie : bărbatul îşi cumpără 
femeia; femeia iși cumpără bărbatul şi starea de egalitate. 
Sclavia femeii nedefinitivă prin întreruperea facliciă a po- 
sesiunei. Căsătorie provisorie in timp de 15 dile la Ceylan.
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“Polygamia pretutindeni permisă, Copii sălbatecilor încer- 

-caţi la 3 seu 4 ani. Pe cât timp copilul nu e încercat, femeia 

nu trebue să dea naștere din noii. Xici o ceremonie la multe 

popore; lipseşte pentu-'văduve numai la Beduini. Respectul 

peniru contractul verbal la Tahiti, unde despărlirea se face 

iar prin bună învoire și verbal. La început comunitalea fe- 

meilor, sclave răpite de irib: copilul este copilul tribului. al 

grupului. Căsătoria generală a două familii; copiii se împart 

între Îrați; frequența adopțiunei (reserva părintelui de a'și 
recunâște adevăratul stii copil). Adoptiunea prin simularea 

facerii, a sugerii. Streinii se adoplă numai mai târqiu. La E- 

vrei, un bărbat ia de nevâstă pe cumnata sea văduvă. Mă- 

vilişul individual vine ca excepţiune din faptul că cel mai 

tare iu pe femeia celui mai slab, scu reserva voinicului care 

nu permite să se atingă alții de lucrurile sele. Măritișul prin 

captură devine symbolic. 

Măritişul individual fiind basat pe captură duce la exo- 

gamie (oprirea de a se căsători în trib), la uciderea fete- 

lor. Î)reptul comunităţii trebue să fie răscumpărat; de aici 

imoralitatea primelor religiuni. De aci căsătoriile timpurale 

cu străini; obiceiul de a-și ceda femeia; respectul pentru 

hetaive, rude, pe când nevestele sunt sclave. Femeia, fiind 

sclavă, pote fi vândută. Exogamia produce clinurile, gintele, 
castele; oprirea de a lua o femeie cu acelaşi nume ce pârtă 

bărbatul. Exogamia e bună; căsătoriile consunguine condăm- 

nate de sciință. Repeda scădere a frumuseţii sub lropic eo 

-causă de polygamie. Numărul prea mare al bărbaţilor pro- 
-duce escepțiunea polyandriei (o femee având mai mulţi băr- 

baţi). Mândria produce excepțiunea endogamiei (oprirea de, 

a se căsători afară din trib). 

Rudenie. Nu esistă sub regimul comunității. Apoi rude- 
nia prin femei, tata nefiind cert. Un bărbat nu-şi cunâşte. 

fiii, dar. cunâşte pe ai surorii sâle : moştenirea nepoţilorii 

de soră. Măritișuliă individual aduce rudeina prin bărbați.
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Copillul ajunge -a nu mai fi considerat de rudă a mumii.. 
— Copii făcând parte din tribul mumei. Fratele mumii nu- 
meşte nepoți pe fiii surorei care esclud din moştenirea - luă 
pe proprii lui fii. Fratele tatălui n'are autoritate pe copii” 
fratelui stii, deşi i chiamă fii. Vorbele de tată, mamă lip- 
sesc la Hawaiani, la care termenele de rudenie arată rândul. - 

- generaţiunilor. Fiilor- surorii 0 femeie. le dice fii, iar nepoți 
fiilor fratelui; diferința de Numiri dupe cum vorbeşte o. 
femee sâitun bărbat disparela Aryani, dar rămân rămășițe din. 
vechiurile systeme (ambele înțelesuri alle vorbei nepot, care: 
se regăsesc în Anglia penă în 1611). Egalitate de' rudenie i în 
ambele râmuri "la națiunile civilisate. 
 Religiune. — Formele ce îa simtimântul religios sunt su- - 

puse la progres. Sunt popore la care gândirea e alât de 
slabă, în cât nu aă nici o idee religiosă. Principiul de cau-- 
salitate dă naștere la primele idei religiose. 

1. Fetişism. Dificultatea de a ganai face să se atribue la 
puteri superiGre omului ori ce rău i se întâmplă ; vădend în: 
vis pe rudele s6le morte, sălbatecul e condus a crede că ele. 

„irăese după morte ; de cele pe care nu le vede dice că au. 
murit de tot; visurile grele dai naștere credinţii în fan-- 
“tasme. Umbra e o causă de credință în suflet. Ă "și sedle- 
portretul este a perde o parte din sine. Dei şi 'sullet sunt 
tot ce sălbaticul nu Si pote explica. Spiritele nu appar- 
țin” tribului; rii făcătore, trebue îmblândite, şi sunt su-. 
puse prin vrăji. Vrăjitoria prima medicină. Sălbatecul nu 
se sue la' cercelarea substanţii. Felişismul crede că trăeşie: 
planta, piatră, etc. Amorul nefericil al Lunei și al Sorelui.. 
Sunt feluri de moiţi care ucid şi spiritul, Credinţa în plura-. 
litatea sulletelor (pulsul se simte in 'mai multe locuri). Su- 
fletele se reanimâză sugând sânge (Homer; vampirii sâu stri- 
goii) ; sufletele rătăcesc pe lângă mormintele lor. Elefanlii: 
și Omenii aii cimitire ; puțurile cu oseminte. In cas de emi- 
grare, ț6ra primitivă devine locașul unde după morte se în--
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tore ce! buni, cei voinici. E locașul de 'resplătire. Unele 

popore nu ai locaşul de pedepsi. Importența sacră a dan- 

tului, a fumatului, a beţii. Cnltul pietrelor sacre. “Tutunul (A- 

* merica) înlocuit cu tămâia (lumea veche). Oră ce piatră face 
„răi negrului e pentru dinsul un feliş. 

2; Totemismul. Familii avend nume de animal; cultul a- 

nimalelor, care trece şi la .religiuni mai perlecte. 'Totemul 

„e semnul, tutuagiul. Credinla că sufletul după morte ea 

forma unui animal. Felişismul diviniseză individele, totemis- 

| “ mismul speciile. De aci dogma transmigraliunei (metem- 

" psyeosa). 'Totemismul crede că este un spirit in obiecte, nu 

'nu că însu-și obiectul irăcşie. De aci credinta în spiritul 
“astrelor, care a produs sabeismul (cultul astrelor) din Ye- 
men, religiunile babyloniane şi asyriane. Cultul Sorelui, 

care a produs reliziunea Egyptului şi a Isracliţilor primi- 

livă, eare apoi a devenit mosaismul şi în fine monotheismul 

lui Jesaiah. “Tot pe acâstă credință se baseză pantheismul 

(credința că divinitatea e în lote lucrurile); genul dat obiec- 
telor neanimate. Din credinţa că dei 'şi pot schimba forma, 

credința în întruparea divinității. 

"3. Șamunismul. Forte apropiat de totemisin. Deii. sunt 

puternic, locuese departe -de 6meni, nu se ocupă de sorta . 

„omenirei. Numai vrăjitorii (şa manii) ajung până la denșii.. 

"Penă aci deii, superiori omului, nu erai superiori nature. 

In şamanism. dei incep a appare ca supranatural. 

4. Idolatrie. Fetişul nu trebue confundat cu idolul. Ori- 
__ sina idolatriei e cultul strămoşilor, care aprâpe singur con-" 

„ stitue religiunea chinesă Regii însi- și sunt adorați. Stabili- 

rea absolutismului desvoltă idolatria. In sacriliciuri, deii se 
inulțumese de partea nematerială ; restul e dat preoților. ! 

Victima este adorată, căci e mijlocul de a imblândi pe (că, 
de a-i supune voinţii omului. Tot aşa rugăciunea e adorată 

(brahmah), și obiectele sacrificiului (soma). Sacrificiul ome- 
nesc, inlocuit mai lârdiă prin simulacre de 6meni, prin pă-



24 

puşe. urăment prin amestecarea “sângelui. „Caverne fune-. 
rare. Mese [unerare: Omul renaşte în altă parte astfel cum 
era când a murit, Deci ca să nu fie prea bătrân, e o pietate 
de a-şi ucide părinţii. Obiecte puse frânte (adică ucise, spr6 
asemănare cu slarea mortului) ; sacrificiuri omenești “silite 
„s6ii voluntare pe mormânlul moriilor. Polyiheisinul Grecilor 
nu are iegătura între dei ce se află la Semiţi, prin treimi 
care, emanate din deul principal, se conlundă' cu dinsul. 

5. Idea creaţiunei nu există la Israeliţii primitivi şi la 
Greci. Appare în dualismul lui Zoro astre; în monotheismul 
lui Jesaiah, Idea de materia eternă organisală de divinitate, 
demiureos. Idea de identitate de substanţă şi de emanaţiune | 
amatori din divinitate (religiunile seinilice). 

. Tote religiunile precedinte nu sunt hasate pe morală. 
Religia chinesă e prima basată: pe morală. Introducerea 
moralcă în religiune începe în mod latent în brahmanism, 
se desvollă în mosaism, lriumlă în budhism, reformă a 
brahmanismulai, și devine regulă în creştinism, reformă a 
monotheismului lui Jesaiah. Idea binelui care acum exislă 
prin ea însă-si, şi-are origina 'sea în a interesului bine în-. 
țeles. . : | - ” 

Proprietatea şi guvernul. Omul primitiv nu cultiva pă- 
in6ntul, n'avea “proprietate. Sila 1 dedea ce-i placea, când 
un om-s6i animal i- -0 disputa. In starea de sălbătăcie e 
dreptul celui mai tare. Familia, prima societate. Omul fiind 
un animal sociabil, nu interesul, nici o convenţiune a fun- 
dat societatea, ci un instinet, Familia mărindu-se dă naş- 
tere la: clanuri, triburi, naţiuni, sâii mai bine acâstă divi- 

- siune politică e atribuită, post=rior, desvoltării familiei. Statul . 
„ chines e imaginea familiei; la poporele nomade, la cele vi- 
nătâre, la cele păstore, pe lângă capul tribului sfatul bătră- 
nilor, capi ai familiilor. Popore nomade şi agricole, ședând 
un an numai în acelây loc. La început nu este „propietate 
individuala. Capul tribului indică în fie-care an locul ce:
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cultiva fie-care familie. Apoi nepoţii moştenesc dela unchii, 
in fine fii de la tată. Dar proprietatea 6 in nedevălmăşală: 

Cel ântâiu născut administreză binele comun, devine pro- 
prietar singur. Ca garantie în contra !acestui răi, dreptul. 

; celui mai t6n&r, considerat. ca singur proprietar. ' Pentru a- 

„cesta nu este la început drept de vindare, nică de testament; 

apoi testamentul făcut în public prin lege. Incetând de a fi 

nomade, poporele cad sub absolutism. Sălbaticii nu sunt în 

anarchie. aă legi nescrise. Ori ce act face parte din guvern. 

Marea lor politeţă. Politeţa impusă Chinesilor delege. Pri- 

ma lege penală, răsbunarea particulară ; e alinată mai târ- 

diă prin răscumpărare. La Romani apare idea de culpă, 

adică esamenul intenţiunei. : 

V. ISTORIA CIIINEI. 

Siral negru, sălbatecu; râmăşită : Miao-Tseu, , 

Poporul O sută de familii, din trunchiul mongol. 'Tra- 

dițiune : 3 mari suverani, 5 domni, 3 regi, 5 mici regi. 

Ala : Pan-ku, primul om; apoi cei trei Hoang, regii 

- cerului, pământului, omenilor; apoi 10 Ki, personificațiuni 

legendare sci peri6de istorice. — Fo-hi, fundatorul impe- 

vinlui, personagiu legendar, care descoperă scrisorea şi cele 

3 trigramme. Apoi monstrul Kong-kong, învins de fata lui 

Fo-hi, Niu- ua; apoi Șin-nong, divinul plugar, inventatorul 

„ medicinii, caree puspe Ja 3200. Descendentul săi, Hoang-ti, 

cu care începe chronologia positivă, ar fi început a domni. 

în 2698. Fiul nepotului lui Hoang-ti,. Ti-şi, este detronat 

de cei mari şi înlocuit eu Yao, sub care se întâmplă poto- 

pul parlial al Chinei. Yao preferă fiului sâii pe simplul plu- 

gar Sun, care adoplă pe Yu, inginerul care a condus lu- 

crările în contra inundaţii. Capii triburilor depindai de un 

împărat s6ă numit de predecesor s6i ales.
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1-a Dyn. 2197. Cei mari dai tronul ereditar fiului lut Yu. 
(dynastia Hia). Statele vasale aprope independinte. Viţurile 
ultimului împărat aduc'răsesla lui Cing-tang. 

2-a Dyn. 1766. Cing-tang [undeză a 2-a dynastie (Chang- 
s6ă Yu); dynastie înțel6ptă penă la Ti-y-inelusiv; fiul ace-" . 
stu-ia se abate din calea dreplă și e pedepsit, căci 

3-a Dyn. 1134, prinţul vasal, Wu-wang, lundesă dyn-a3-a 
Ceu) ; fratele lui, Ceu-kong, compune cartea Ceu-li, ritele 
Ceu-ilor. Capitala în Loyang (Ho-nan). Sub împărat (1), 
prinți vas ali, revocabilă, împărțiți în 5 clase; ! „Poporul îm- 
părțit în 9 clase (1. cullivatorii; 2 grădinari ; 3 tăitori de: 
lemne ; 4 păstori ai bălților cultivate; 5 artisanii ; 6 negus- 
torii; '7 temeile legitime ; S servitorii, servilorele, sclavii: : 
9 individii fără profesiune fixă. - 
"Administraţiune : în cap ministrul. cerului ; sub dinsul 

1 ministrul pământului sâă al învățăturii : 2 al primăverii 
s6u al riturilor; 3 al verii s6ă al r&sboiului; 4 al tomnei Sci 
al dreptăţii, 5 al iernei saă al lucrărilor publice. 
"“Fotul în China, chiar politeța, este afacere 'de: adminis- 

trațiune. Religiunea este aprope numai o morală cu cultul 
“strămoşilor şi adoraţiunea spiritelor. Se dedea de: familie . 
100 măsuri de 3 are din pământurile ce se cultivă în 
tot anul, 200 din cele ce se lasă de odihnit un an, şi 300.- 

- din cele ce se lasă doi ani. Pe pământ răi, familia este pre- 
supusă de 5 indiviqi, din care 2 supuşilu clacă ; pe cele de | 
cualitate mediocră de 6 individi, şi sunt 5 supuşi la clacă pe 
2 familii; 5 familii compun un grup, 5 grupari o despărţire, 
4 despărțiri o comună, 5 comune uă plasă, 5 plase un sub- 
judeţ, 5 sub-județe un județ. Mai sus de cele 9 clase, sunt 
familiile nobile, dintre care se eaă oficerii de primul rang, 

„care dădeaii nobleța oficerilor subalterni. Poporul era con- 
sultat în unele circumstanțe determinate, mai ales pentru
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alegerea oficerilor inferiori. Guvernul este desvoltarea fa- 
milii; Fiul Cerului este numit tatăl şi muma supușilor săi. 

Acâstă dynastie este apogeul feodalităţii. Sunt până la 
"120 state vasale. Ţine 873 ani; rivalităţile capilor ; inva- 
sianile barbarilor din Nord. 604 Lao-T'seu, filosof; sectă fi- 
losofică ; sectă religiosă (Tao-Sse). 551.—479 Kong-fu-tseu. 

4-a Dyn. 249. Stăpână de la secolul al [X-lea pe Chen-si, | 
dyn. 'Thsin distruge dyn. Ceu, disiruge regatele feudatare. 
De la numele săi vine vorba China. | 

| Ce-hoang-ti cucereşte Coșinșina, aridică zidul cel mare în 
contra barbarilor de la Nord, distruge mai tote cărţile vechi, 

“și încercă un absolutisnr răi vălut de literați. 7 ani după 
mortea sea insurecțiune în două părți de odată; unul din 
r&svrătitori, Lieu-Pang, fundâză dynastia Han. 

5-a Dyn. 202, Dynastie gloriosă, "Wenti (179) și Wu-ti 
(140— 86) readun vechile cărți, fac să irăâscă dia noii 
tradiţiunile şi riturile, protegeză literile (istoricul Sse- 
ma-tsien). De mai mult de o mie de ani Hiong-nu (Ilunii) 
sunt un pericol pentru China. Wu-ti se aliază cu inamicii 

„lor, Yue-ei (Seyţii?), i bate în 135 şi 121. In 72 a. Ch. re- 
gatul: Hunilor de la nord-estul Sogdianei este distrus şi 
Hunii emigră spre Occident. 80— 100 după Ch. generalul 
Pan-ciao, a cărul soră a scris istorie, după. o expediţie în 
apus, e abătut de Parți de la idea de a ataca pe Romani. 
An-thun (Anionin) trimite o ambasadă în China. Buddhis-. 

“mul a fost îmbrățișat de Men s-ti (65 d. Ch.) 

- China de la 220 Ia 1260. La căderea Hanilor începe de- 
cadința.” Lung period de tulburări, Dinastia Ceu-Han (2 îm- 
păraţi). Formarea a irei regate. De la 264, dyn. Thsin la 
Nankin, pe când în nord Tartarit Uei forin€ză un stat. pu- 
ternic. 'Tartarii se fac în fine stăpâni pe totă împărăţia, -
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419 dyn. Song 610 Li-y-uen fundeză dn. 
479 dyna. Tsi Tang, distruge anarxia feo- 

502 dyna. Leang dală, goneşte pe Tătari. 
556 dyn. Cing 627—649 Tai- tsung batepe 

589 dyn Sui ! Fhu-kiu' “(Purci), priimeşte o 

ambasadă grecâscă, ” protege 

pre creştini. 

Dya. Tang cade în mijlocul turiburărilor. NE 

907 dyn. Heu-li-ang "960 Dyn. Song,compusă de 
923 dyn. Heu-Tang prinți mediocri, readuce ordi- 

936 dyn. Heu-Tqin nea şi protegeză litterile (Se- 
947 dyn. Heu-Hang ma-kuang, istorie, Cu-hi, cri- 

951. dyn. Heu-Ceu | tic; Ciang-hai, filosof). 

Barbarii Vu-ceresping dyn. 
Song călre sud.   

Mongolii, întruniți sub Gengis-Khan (1206) attacă China. 

Khubilai-khan (Hupilie) învinge pe Yu-ce și i distruge dynas- 

tia Song (1260). 

- Mongolii. Khubilai, la curtea cărui a trăit Veneţianul 

Marco-Polo(1271—1288), transportă capitala la Pekin. Dyn. 
Yuen supune Îndo-China şi o parte a Indiei. Mongolii adop- 

Lă civilisațiunea chineză. Splendrea artei dramatice. 

Dyu. 5Ming. 1368. Hung-uri răseolă China, goneşte pe 
Mongol, fundâză dyn. naţională Ming. Ea nu intârdie a de- 
genera. 1539, Portugesii în Macao; către finitul secolului. 

misiunea stabilită de păriniele Ricci. lescole isbucenese. 

1616, Capii Tătarilor Mandeiui iai titlul de împărat al îm- 

p&răţii Cereşti. 1644 Amavang, capul Mandciuiior, cucere- 

ște China şi successorul sii 'Thibetul. China este &ncă tot 

sub domnirea Mandciuilor.
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VI. INDIA 

1. POPORE 

Negrii, primul strat, cu păr, din trunchiul Australian, din 
care mai rămân 7 sâi 8 milione (Ghondii, Kolai, Saurai, 
Bhillai su Phylliţii, Merai, Citai, Minai, Malerii sa Pahâriai, 
Radijii seu Ravalii). Ă 

* Dravidianii, al doilea strat, popor gălbui : 'Taluvai, Ma-.- 
 labarii, 'Tamulii seă 'Tamilii, Telingai, Karnatai, Singhalai. 

Ruşiţii, veniţi prin marea Eryihreă : Sydri pe Indii, Ni- 
şadai, Kşudrakai (Oxydracii), păstorii din Abhira (Ophir, 
Arbiii, Oriţii). Ocupă iot nordul, şi dai naştere civiiisaţii, 
găsesc agricultura, încep industria, comerţul, navigaţiunea. 
Fii lui Kadru (ICadraveyai, Cadrusi, Gadrosiani s6ii Gedro- 
siani), care se mai numesce și Kapici (Cephenii, Cepheu), 

- Kuşiţii ai drept numele naţional cel de Kefa (Caphtorim). 
Regatul Narikailor în Malabar. Fabule. Cultul lui Giva. 

Aryanii, adevăraţi barbari pe lângă Kușiţi, ai a lupta în 
contra acestora şi a Bhotailor seii Thibetanilor. Nenorociţi 
în primele atacuri, sclavi chiar, face progrese, și resping . în 
fine pe IKușiţi seii i reduc la starea de Gudrai. Aryanii se 
Tespândese ântâiit în valea Gangiului, și apoi, în periodul 
spic, cuceresc țărmurile Indului inferior, care era cucerit în 
timpul lui Solomon. 

2. PERIODUL VEDIC 

Culegerea innurilor vedice (Rig seu Riteh, Yadjur, Sa- 
mana, Atharv vana). Prima lucrare de compilațiune către 
1391. Periodul șeslelor (ah), în care se nvată aceste 
hymnuri. 

Recensiunea definilivă când s'a întrodus scrierea între 
900 și 800, Cele mai recente imnuri dateză de la 1500 şi
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aă tost compuse pe Yamuna s6i pe Gangiul de sus. Perioda 

vedică se termină cu trecerea de Aryai a riului Sarasvati 
inainte de 1600. a 

3. PERIODUL EPIC 

Ajutaţi de -Matsyai şi de Yadavai, care aii fost aryanisaţi, 

Aryai, între 1600 și 1500, invadă bassinul Gangiului a cărui 
populațiune oferă mai puțină opunere de cât Cuziţii din. 

apus. 
“Lupte civile între triburile aryane, între care t&sboiul 

celor dece regi (vedi Rig-Veda), pe limpul când Aryanii 

"erau âncă pe Yamuna, şi care este în secolul care a prece- 
dat cucerirea Gangiului. 

Triburile devin popore, State cu dynastii, (cea solară a 

Tritsuilor s6u, Kogalailor la Ayodhya, — cea lunară, a Bha- 
ralailor, la Hastinapura.) . 

Bharatai devin centrul unei confederațiuni. 

Kurui arșiani supun pe Bharatai, i trimil o ramură a 
lor să ocupe Magadha. 

Pandavai ori. Pandavyai «cei albi, cei palidi>, vin de pe 

Oxus cu Sogdianii (Gugdhai), se opresc pe Hydasp (Pandui), 
împing pe păstorii Abhirai în contra Yadavailor care sunt 

învinși, —fundâză pe Yamuna orașul şi statul Indraprasthra, 

supun pe Pantcialai, Matsyai, Yadavai, Magadhai, altacă pe 

Kurui sub al 5-lea rege al lor Gantanu. -Deşi susținuți de 

- tote poporele Indiei, Kurui sunt învinşi. Regatul cuşit din 

Taxila este supus, apoi în 1182 cc! din Cacmira, de Go- 

narda. Marele r&sboiti (cucerirea de Pandavai) intre 1250 
și 1200. 

Domnia lui Parikşit (60 de ani) in Hastinapura către 1200 
Fiu) stă, Djanamâdjaya, cuceritorul 'Faxilei.' Regi în" timp 

de 26 generaţiuni; a 24-a "generaţiune vede pe regele Ga- 
tanika care more în 600 a. Ch.
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'Tritsui- Kocalai, 23 generaţii după marele răsboi, î în prima 
! jumătate a secolului al VI-lea, au de rege pe “Prasenadjit- 

m
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DYNASTIILE DIN MAGADHA 

Paradratha 1328 —803, de la cucerirea de Rara, 
21 generaţiuni. | 

Pradjota. „ 803—665,—138 ani. 
Caicunaga 665—403. 

„„Nanda. . 408—320, începe 1015 ani dup: începu-. : 
„tul vârstei a 4-2 a lumei, înce- 

-pulă în 1418. 
Maurya. . 820—173 a ” 
Sânga . . 173— 63 
“Kamva a] | | 
Kuru 63 a.Ch.—621 

- Andhra| 
0. Batharka , 621—860 - 

11. Pâla.. . . 860—X]-lea secol 
12, "“Râştrakuta : XIea secol-1.194, „da cucerirea a de Mahome- 

tani. 

Marele poem,  Maharabharata, a fost. successiv prelucrat. 
" Pandavaicucerese Ciandravati, Mâlava, Suraştra,Vindhya; 
*Kocala meridional, Vidarbha, Rasthika, Prabhasa, 
Ramura din sud-ost de Yamuna. - : 
Pandae, din actualul Guzeral, i în locul Abhirailor și Bhil- 

lailor. 

Pandaei s6ă Pandiones, în  Dekkan, în faţa Ceșlanului 
(X: “lea secol). . 

“(Compară în Attica, regele Pandion. —  Pandavai n'ar fi 
Thraci, din ramura orientală, rudenie cu Dahi Și Marii- -Geţi?) 

Aryani în Orisa actual, în Kalinga şi Andhra (Alea secol) 
Kuşiţiă perseveră în statul Narika. 
Poema Ramayana este din secolul al VIII-lea-:
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CONSTITUIREA SOCIETĂȚII BRĂHMANICE. 

Necesitatea de a reține pe de rost imnurile ati dat naş- 

tere şcolilor și brahmanilor, al căror qeu nout, Brahma, ru- 

găciunea divinisată, ia locul lui Indra, deul suprem. În: 

secolul al XI Brahmanii se constilue în castă. Inain!e” 

de anul 1000, doctrina transmigraţiunei și doctrina emana-: 

țiunei complect constituite. Redacţiunea Brahmanaelor. Cla- 

sele schimbate în caste. - , ; 
Mișcare religiosă și filosofică, produsă de aparițiunea pri- 

„mei şcoli Sankya ; acestă mişcare atacă transmigrațiunea. 

IA secol : lupta răsboinicilor în contra brahmanilor. 

Clasa militară încercă de a constitui un cler nouit care 

se contopeşte cu cel vechii. Brahmanii revoltă poporul, apoi 

se.căese şi constiluesc din nouii clasa militară. 'Friumful preo- 

ților aduce dynastia Pradjota în Magadha. Legile lui Marco, 

răspund la miscârea filosofică, , 

Expatriaţiunea Ciandalailor şi Gvapakailor. | 

mal pre sus de altele 
Caste: Î. Brahmanii, preoţii , | 

Ira şi amesle- 
2. Kciatryai, inililarit - ! aryani 

3. Vacyai, comercianții 

4. Gudrai, poporul de jos, — kușiţii. 

Filosofie : 1. Școla Sankya, prima, system naturalist și 

materialist. | a 

2. Șeolă Sankya, a doua, syslem deist. şi mistic, Yoga. 

3. Șeola Nyâşa, şcolă de logică. 

4. Șeola V aiceşika, atomistică 
5. Șeola Mimânsâ, prima, şeola operelor, system de morală. 

6. Şeola Mimânsă, a doua, sâă Vedânta (sfirşitul Vedac- 

lor) şeolă divină şi theologică. 
Pe când primele scoli nu se revoltă fățiș în contra ortho- 

doxiei, destul de tolerantă, cele două din urmă i sunt de tot 

supuse. Cea de-u doa este posterioră soborului ul 21ea al-bBud- 

dhistilor. ! 

cate.
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Legile lui Manu sunt din secolul al |X-lea. 
Influenţa şcâlei Yoga a desvoltat viața ascetică în secolul 

care a precedat naşterea lui Buddha. 

In secolul al VIlie=, desvoltarea cultului lui Visnu pelian- 
giu, cult în care se naște ideia întrupării deilăţii în trup 
-omenese „ 

Cu timpul se admit 10 incarpatiuni (avatar) alle lui Vis- 
nu, din care unele după admisiunea lui Vişnu de Brahmani, 

și a 92 după încercarea, la începutul erei nostre, a unei a- 
lianţe între buddhişti și Vişnuişti. 

Giva, deul cușit, symbolisat în obscena imagină a Linga- 
mului, este adorat şi de Dravidiani, apoi identificat cu deul 
aryan Rudra, popular pe Gangiu. A ireia castă, care tinde 
a se confunda cu a 4% începe a-l adora. 

Sub inlluința filosofii, brahmanii schimbă polytheismul în 
pantheism. Constituirea 'Treirnei, puțin înainte de Buddha, 
manifestaţiune a lui Svayambu (fiinţa în sine), compusă de 
Brahma, fundatorul, Vişnu, conservatorul, (iiva, destrueto-. 
rul și viitorul reinființător al lumei. Condamnatiunea Lin- 
gamului. Cu mult mai târdiu va încerca Sankara-Aciarya 

"un compromis cu aceste doctrine, şi numai în evul-mediu 
va avea succes civaismul. 

"d. BUDDIIISMUL 

622. Nașcerea lui Gakyasindha, fiul lui Guddhodana din 
familia Cakya, rege în Kapilavastu. , 

* Făcendu-se ascet, Gakyasindha ia numele de Cakyamuni. 
586.E1 fundâsă doctrina sea, buddhismul. El este Buddha, 

ajuns la sânțenie. Aceiaşi religiune pentru toți; aceiași po- 
sibilitate de a ajunge la sânţenie. Viaţa (cu regimul castelor,- 
pe care Buddha nu-l distruge) este 'o nenorocire. Recom-! 
pensa juslului este de a se perde în Nirvana, Nimicire. Bud- 

dha predică mulțimii. Buddhismul este eminamente moral. 

Stabilirea primelor comunități buddhice, în care intră și 
3
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femeile. Imbrăţişeză noua religiune regele din Kogala, Pra- 
„senadjit, tata lui Budaha cu tot poporul s&ii, regele Bimbi- | 
sâra, din Magadha, cel mai puternic. din regii Indii, și 
successorul săi Adjatagatru (32 ani de domnie). | 
-543. Mortea lui Buddha, urmată de distrugerea regatului 

| Kapilavastu de. către Virudhaka, successorul lui Prase- 
nadjit. 

Iismă. Rahula, fiul lui Badăha, devine capul secte Vail- - 
hasșika. Primul discipul, Facyapa, ține în 543 primul sobor | 
care constitue. religiunea, Successele buddhisrmului conti- 
nuă până când vine șcâla Vedanta să ranime brahmanismul. 
433 al 212 sobor buddhist în al 1012 an al lui Kalacoka, 
„Tege în Magadha, care reprimă eresia oraşului Vadji şi 
admite Treimea lui Buddha, Dharma şi Sangha (natura şi 
unirea). Spovedanii publice. 

In secolul al IV-lea edictele religiâse al regelui, Pivadasi. 
Mithologia buddhistă se formâză mai lârdiiă. 

6. ISTORIA POLITICĂ DE LA 800 PENE LA 400. 
1. Regiunea în mordul şi apusul Indului. 

Nică brahmanism, nici caste ; amestec cu Bhotai și Cu- 
ȘI. 

- ” 
Statele : Daradai (Derdii, limbă. sanscrită, comerțul au: 

rului, 

Agvakai (Aseacanian, Aspasiani), cu cap. Macaka (Mas- 
saga), 20,000 călăreți. 

Lampakai 
Kambodjai f în nordul Agvakailor, 

Puşkalavati (Peucelaotis.) 
Ambantai cu Kapiga şi Iabura. 
(iandharai (Gandarianii) sub influența Bactrianilor.. 
Lupte cu Assyrianii, sub Tuklat-habal- asaril; regele Stau- 

robatis (Ctaorapati, domnul turmelor, precum regele Kâ- . 
kayailor, Acvapali, domnul cailor). Assyrianii supun țra la 

*
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răsărit de Arachosia (Zipara, Djaypura, oraşul pământului) 
şi pe Acvakai. Aceştia mai laptă cu Medii. Cyrus i supune, 
şi de la 543—540 pe Gandharai, iar Darius, în 506, pe Da- 
rahai, Kampilyai, Darvai (Dyrbeani) ; n'a supus Uraca (Var- 
sa) nici: Kacmira (cap. Kacyapapura, Caspapyros), de care 
depind Abhisarai, şi în care domneşte în 506 Vasunanda, 
scoboritorul lui Gonarda, și strămoşul lui Gopadilya, care . 
domnește în timpul. lui Alexandra. In Kacmira, Aryai aă 
adoptat cultul qeilor-şerpi. - o 

Regatul Iekayailor, cu caste ȘI brahmani, cap. Girivradja, 
Jegată en Ayodhya prin!r'o cale, Regele portă titlul de Ac- 
vapati (Sopites). | Ă 
„Pe lângă satrapia Gandariei, satrapia Indului, formâtă 
de Pactyani (Puşiui sâii Alghani), Xathrii (Kşatri, Yanhheşai), 
Sydri (Gudrai) şi regatul Sambatailor iassyriac : Sagbalta), 
cu cap. Sindomana, stat populat, inlloritor, brahmani, — cu 
Arbiţii şi statul maritim din Pallala, regat aryan la gurele 

“ Indului, . 

2. Pantianada (Pendjab) 

- Fără brahmani, afară de Taxila, unde însă sunt şi obi- 
ceiuri mazdeiste. — Istoria Pendjabului e necunoscută până 
Ja Alexandru. La acestă: epucă, cu Taxila, mai erau statele 
următore : Statul Pauravailor (s6u Bharathai) sâăi a lui Po- 
rus, care posedă 50,000 pedeşiri, 200 elefanți, cavaleri și 
care de r&sboiă; un all stat al Paura sailor, la răsăritul pri- . 
mului.. Apoi, la sud și est națiuni lără regi, păstori, Glau- 
kai cu 30 orașe, Khattiai cu Madrai, cu oraşul Gakala (San- 
gala) și armată de 60, 70 mii Gment;— Gibiă, Agalasii cu ar- 
mată de 40 mii omeni, Kșudrakai (Oxydracii), Malavai 
(Malliani), Ambasihai (Abastaniani), Vasatii (Ossadiani), Kşa-" 
trii (Xathrii). Pe: stânga Indului, mai sus de Pattalena, 
regate brahmanice : Muşikai, Prasthikai. La răsăritul gu-
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relor Indului pe bălțile de la Irina, Abhirai, cuşiţi no- 
madi. Insulele de la Irina erai locuința păstorilor sălbatici. 

3 Basinul Gangiului 

Pandavai, şi-a transportat capitala de la Hastinapura 
„la Kugambi. Al 252 suecesor al lui Parikșit, Vastu, e eon=. 

„ timporan cu Buddha. — La est de Yamuna, Curasânai. — 
Dynastia solară şi transporiă 'capitala de la Ayodhya la 
Gravasti. Alte state : Gakyai în“ Kapilavastu, Kai s6i Va- 

„ranaţi, Magaqha .(cap. Radjagriha), Vid6ha s6i Mithila,. 
" Angai (cap. Ciampa sâii Malini). 

Triumful brahmanilor asupra clasei militare face să trâcă 
supremaţia de la Pandavai la Kocalai, şi în 803 Ripundjaya, 
regele din Magadha, este assasinat de primul s&i ministru, 
Gunaka, care dă tronul fiului să Pradyota. 

Dynastiu Pradjota se termină cu Nandivardhana, care e: 
dat jos de Gicunaga. | 

Dynastia Gaicunaga dă statului Magadha supremaţia a- 
supra Indiei. i 
Bimbisâra (579) al patrulea snecesor al fundatorului ș- 

"e suzeranpe Kai, Kapilavastu, Mithila, 
se face buddhist, gonește pe prinții din 
Kaci unde pune vice-rege pe fiul săi. 

- Adjatacatru (551) care assasină pe tatăl săi, perseculă, 
apoi protegie pe buddhişti, distruge re- 
publica r&sboinică a Vridjilor (cap. Vai- 
cali), anex6să Mithila, Anga şi regatul 
Pandavailor sei Pancialai, al cărui 
rege Kșemaka este al 5-lea urmaş al 

| lui Gatanika care domnea în 622. 
Udayabhadra (519) assassină pe tatăl s6ii, şi piere asemenea. -
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Kocalai, al căror rege Prasenadjit fu 
| disciplul lui Buddha, cuceriră Kapila- 

Anurudhaka (503) | vastu sub suceessorul acestuia, Viru- 
Nagadasaka (495) | dhaka sâi Kșudraka. Ei perd supre- | 

“| maţia, şi după trei alte domnii fârte 
| scuric, cucerire de către Magadha. 
Gicunaga Il (471) fiul lui Adjatacatru şi vice-rege în Vai- 

gali, e pus pe tron de o revoluțune po-. 
: pulară, 

Kalagoka (453) fiul săi, vede apogeul puterei statului 
. - „ Magadha, care se întinde până la apus 

de Yamuna, e stăpân pe Curasâna, su- 
„ zeran pestatele Kâkaya, Paurava, Ta- - 

xila, şi ia numele de împărăţia Rra- 
cyailor (Prasiani) adică Orientalilor. 

„Noua capitală Pataliputra (Palibothra). * 
Comerţ întins cu Indo- China, unde se 
fundză oraşele aryane Vaicali (Arra-- 
kan) și Dvayavali (Thandvai). Comerţ . 
cu Persia prin drumul dintre capitală şi 
Tazila. 433 al 2-lea sobor. Mort în 425. 

4. Dakșinapata (Decean) 

Istorie necunoscută. In primele timpuri ale buddhismului, - 
regatele Ciandravati(Sandrabatis), Haravati, Mâlava, al Pan- 
davailor din Suraştra, cu 300 oraşe, 15,000 r&sboinici, 
500 elephanți.  Aryani în Odra, Kalinga, Andhra; regatul 
Pandyailor. Rolul civilisator al brahmanilor civaisti între 
Dravidiani. - 

Limba aryană dispare în ultimele trei state. 
Kalinga, cap. Kalingapatam „(Parthalis), 60000 pedeşiri, 

- 200 elefanţi. — Andhra : 30 cetăţi. 
„ Pandyai din sud, veniţi pe la al Xiea su al JX-lea secol,
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civilisesă pe Dravidiani cu care se amestecă. Insula Rai e- 
oara focar de cultură brahmanică.: “ 

600 Sampanna Pandya (lericitul Pandya) întruneşte tri-- 
burile, întinde puterea sea pe Ciolai, şi Cierai, i civilișesă, 
Cap. : Kurkhi (Colchi, adi Kilkhar). 

580 hula Celhara, fiul stă; cap. Mathura; mai fundâsă 
” Kalyanapura; Agastya, apostolul acestei părți şi al Malava- 
„Pului, unde e fundat Katşha. (Cochin): stabileşte civaismul 
brahmanic. , 

„Regi! Pandyailor : Mumulai Tadataki, fata lui Kula Gak-. 
hara, apoi Vugra-Pandyan, Vira-Pandyian, al cărui fii mi- 

"nor, Abhisșela-Pandyan, are de epitrop pe regele Ciolailor: 
între care se întinde buddhismul, Vikrania și fiul acestui-a, 
Radja Gâkhara (1-a jumătate a secolului al V-lea) sub care- 
rescdlă inutilă a Ciolailor. Domnie pacinică a lui Kulottunga. 

”„ Nouă r&sedlă sub Anantaguna. Un secol și jumătate de 
lupte aduce ruina Ciolailor, a căror capitală Kancipura (ta-. 
mul : Kondjevaram) a fost, se dice, fundală de regele Kan-. 
tara Khata Ciola. a | 

5. Veylan: 

Populat de Malesi, Dravidiani. Tamuli şi numit Lankă, e: 
invadat de Aryâni în secolul ai Ve, Ramayana fiind curată. - 
o fabulă. e | e 
Vidjaya; fiul lui Sinhabahu, rege pandavai din Sinhapura 

(Suraştra), cucereşte insula (543), o numește Sinhaladvipa,. 
fundesă Tamrapami și Mathura. | 

 Panduvancadâva (504) fratele sâă, după un an de regență 
a brahmanului Upatişya, fundâsă A-. 

| | nuradhapura. ” 
Abhaya *. (474) fiul său. Interremniu de la 454 la. 

437. Turburări. Răscoli ule indige=. E 
nilor.
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Pandukabhaya (437) organis6să guvernul brahmanic. More 
în 367. Un secol mai târditi insula - 

„priimește buddhismul. 

7 ISTORIA POLITICĂ ŞI RELIGIOSĂ. DE LA 499 LA 
INVASIUNILE MAHOMETANE. 

- Dymastia Nanda. 403 Fiul lui Kalaqoka este dat jos de un 
om din popor, cap de tălhari, care fundâsă dynastia Nanda. 

„_IViea secol, Piyadasi : reglemente religi6se. Ultimul săi sue- 
cessor, Dhananda (Xandrames), de la 340 la 320, e contim- - 
poran cu Alexandru. A 

Fapediţiunea lui Alexandru : 397 Alexandru intră din 
„Bactriana în India, când domneşte in Kacmir Abisares (Ab- 
hisâra) care excită în contra Grecilor pe muntenii din Hin-. 
du-Kuş. Fundarea Alexandriei (Alasadda, capitala Yonai- - 
lor în 157a. Ch.). Cabura (Cabul) e.numită Nicea. Două 
corpuri : unul sub Alexandru în ţ6ra Aspianilor unde lasă 
colonii; altul sub Perdiceas și și Hephestion, pe țărmul drept 

al rîului Cophen. / 

„326 Se trece Indul; regatul 'Taxila mărit” pr jimeşte gar- 

nisonă. Philippus satrap al Indiei citeridre. Înfrângerea Pau: 

ravailor, în care se aridică Bucephala și Nicea. Abisares tri- 

mite o ambasadă. 'Țâra Glaucailor şi al doilea stat al Paura- 

vailor sunt anexate lui Porus. Catheanil din Sangala sunt 
învinși. 

Pe Hyphas, supunerea regelui Sopithes. Armata refusă 
de a ataca pe Prasiani. 7-brie flotia plecă; două corpuri de 

"armată. Lupte cu Mallianii,- cu Sibai, cu Oxydracii (Gudrai, 

„căror Mallianii aii refusat dreptul de căsătorie cu dânșii), 
" Aceste popâre ca şi puternica republică a Aimbaștailor, ca 

şi Ossadianii şi Xathri, sunt supuși lui Philip a cărui satra-. 

pie se întinde până la confluentul Indului cu Punjund. 

325 Feb. Alexandru scobâră Indul. Alexanăria din ţera 

Sogdianilor unde reșidă Pithon, satrap al ţării de la Pun-
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jund la mare: Musicanus şi Oxycanus sâi Parlicanus şi 
pierd statele. — Julie : Moeris (Maurya), rege din Pattala, se 
suppune. Flotia plecă cu Nearchii. Suppunerea Arabiţilor, 
Oritilor, Gedrosianilor. | 

Primele mișcări de răscolă lesne supuse de Pithon. Phi- 
lip, ucis de mercenari, răsbunat de garda sea, e înlocuit prin 
Eudem. Fiul lui Abisares se sue pe tron. 'Taxila neatârnată 
de satrap. 

323 Mortea lui Alexandru. 
321 Pithon, trimis în Paropamisus, e înlocuit cu Porus 

care se intinde până la gurele Indului. — Eudamus, co-. 
mandaniele trupelor din India, ucide pe Porus, se declară 
pentru Eumene, şi este ucis în 316 de Antigon. 

Regi în Râjayriha, Vaicala, Pataliputra. 
Dhananda sâă Mahapadma Nanda, fiul unui bărbier sclav . 

şi al unei femei Gudra, ajuns la tron prin . iubirea nevestei 
ultimului rege, persecută pe Kșatriyai, şi-i înlocuește prin 
Gudrai. | 

Pynastia Maurya : 
Sandragupia (320). Ministrul Şanakya "1 pune pe tron. Dyn, 

. Maurya priveşte ca slrămoş pe Ixvâku, 
din familia Gakya, originar din deser- 
turile (maurya, maru, pământ morl.) 
„Pattalenei. Seleucus 'lrecunoşte ca stă- : 
pen pe 16tă țra până la Paropamisus, 
în afară de Alexandria Caucasului. Re- 
gele indian dă 500 de elefanți din cei 
9000 ai săi. Regatul se întinde pe tot 
Aryavârta. Cap. Pataliputra. Ambassa- 
da lui Megasthene. — 319 un rege din 

“ Guzerat stabileşte o eră nouă. 
Bindusara (288) seu Vârişâra, primeşte ambasade de la 

Antiochus Soter şi Ptolemeu Phila- 
delphă, trimite una în Babylona.



Acoka 

Jalka | 

Dacaratha 

Sangalta 

4l 

(263) nu cruță de cât unul din cei o sută de - 

Îraţi ai săi. 259 e adus la Buddhism de 

Samudra s6ă de un nepot al s6ă. 18 

secte buddhiste. 253: al 312 sobor bud- 

dhist, care trimite misionari în Cacmir, 
Bactriana, Sogdiana, Thibet, China, 

Deccan, Ceylan. Aq6ka nutrește 60,000 

călugări. Mănăstiri (vihâras, Behar);, 
mausoleuri. Templuri suterane. Fratele 

săi Vitacoka s6u Tissa se face călugăr. 

„217 Buddhismul pătrunde în China, fă- 

(227) 

(219) 

ră a fi persecutat. 'Trude pentru” ad- 
ministrație ; deposite de doctorii, spi- 

taluri. Tratat cu Antiochus 'Theos 

(261-246) şi cu cei trei regi Chaptâro 
(sea Chuptâro, Egypt): Tulamayo (Pto- 
lemeu Evergct), Gongakâno (Philopa- 
tor, supranumit pâte Commagen) şi 
Mago (Magas fii lui Everget). Trage- 
dia fiului regelui, Kunâla, 

Revine la Brahmanism ; cartea Acâka 

Avadana, pentrua face pe dynastia ur- 
măt6re să descindă din Ac$ka, schim-. 

bă lista regilor de la 227 la 173. Ja- 

lOka întroduce castele în Kacmir, fără 

persecuție. De la r&scâla lui Theodot, 
în Bactra, 250, imperiu greco-bactrian. 

JalOka respinge pe Greci din Caşmir, 

cucerște Canoga. Mare mişcare litte- 

rară a brahmanismului; redacțiunea 

definitivă a legilor lui Manu. 

revine la buddhism. 
(212) Antiochus cel mare, după răsboiul cu 

Bacirianil, atacă pe Subhagasena (So-
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phagasenus), reînoește vechile tratate, 

„obţine elephanţi, hrană, bani. 
Galicuka (203) Brahmanist. 196 r&sboi fericit cu Bac- 

“trianii, | 
Soma carman (190) | perd malurile Indului până la Gu- 
Gata dhenvas (183) f zerat. 
Vrihadratha (175) destronat în 173 de generalul seu Puş- 

" pamitra. | 
Dynastia Sunga, a 62 din Magadha. Pe când Urecii din 

Bactriana sunt stăpâni pe Pendjab, către 160, regat grec al 
lui Menanaru, de la Yamuna penă la gurele riului Merbud- 
dha, possedând Pâlala, Surașira, etc. Puşpamitra perse- 
cută pe buddhisti. Dynastia Sunga dă 10 prinți (173 —63). 
„163 Poporul Yue-ei în Thibet şi pe Yaxarte. Sacii oe- 

„cupă ţera Kipin şi India occidentală, unde fundesă regatul 
Azilor s6u Azilisilor, coprindând Bactriana; Cabul, vălea. - 

“Indului, Pendjabul o mare parte din Rajputna. | 
Chinezii bătând pe Huni sub Wu-ti (135), acesti-a batpe . 

Yue-ci (129) care atacă pe Parţi şi pe Greci (126). Chinezii, 
deveniți suzerani ai Hunilor (121), distrug statul lor (72) și 
impun suzeranilalea lor barbarilor Yue-ci, care în 63 ră- 
pesc Sacilor provinciile de la apusul Indului. 

De la finitulii dynastiey Sunga până la învasiutuile 
“ Mahometane. 

„ Vicramâditya, principe din Malwa, goneşte pe Yue-ci, și 
fundâsă era Gakabaa, anul Saeilor. Residă în Ozena. Rege 
cuceritor. Splendorea Brahmanismaului. 57 a. Ch. 

“In Magadha, dynastiei Sunga urmâsă succesiv dynastiile 
Kamva, Kuru şi Andhra. Cap. Pattaliputra. 

Intre 20 și 10 a. Ch. fiul lui Vicramâditya e redus la sin- 
gurul stat Malwa prin recuceririle poporului Yue-ci. Cap.: 
Kapissa ; imperiul se intinde până la Benares. Regele Kani- 
ska adus la buddhism de Nagârjuna. AI 4-lea sobor buddhist.
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State indiane vasale ; regi în Sindh, Canogiu, Cașmir. 

Hippalus descoperind regularitatea mus6nelor, călătoria. 

pe mare care până atunci se făcea dea lungul t&rmului, * 

„prin Pattala, apoi prin Zigertus (Sigertis, lângă Barygaza), 
se făcu pe mare întrun an. Se duceait 50 milione de ses- 
terte şi se caştigaii de 5 ori atât. Comerţ prin Muziris, în 

sud de Goa. Ambassade indiane la Roma sub August, sub 

Claudiu. Deseripţiunea Indiei de Pliniu. * 
60 d. Ch. Periplul lui Arrian: Parthii şi Seyihii. pe Indus, 

în Guzerat şi pe golful Cambogiului. Apoi state indiane. 

State organisate şi commerţiu avut pe țărmul occidental al 

Deccanului. Pe țărmul oriental s'aii desvoltat comerțul şi 
industria; afară de piraţii de lângă Muziris, sălbaticii res- 
pinși în munţi. 

11 Regele din Decean. Saliv ahana, stabileşte o eră nouă. 
80— 106, India intră în relaţiuni cu China sub Ho-ti. Am- 

bassadă indiană ; Indianii vor probabil un ajutor în contra 
poporului Yue-ci, care în 116 sculură suzeranitatea chi- 
neză. - 

140. Geographia lui Prolomeu neguştori tamuli merg 
până în Alexandria. 

In Mandala (Ghonav ana) dynastia Ilaihag ya. egele Arjuna, 
celebru în legende. 

222 Neamul Yue-ci e gonit din India. Regatul lor e dis- 
trus în 250. Vechia dynastie restabilită în Suraștra. 

222 Ambasade indiane trimise lui Elagabal. însoţite de: 
Babylonianul Bardesanes, a cărui operă ne este cunoscută 
prin Porphyr. Starea înfloritore a buddhismuluie confirmată, 
de episcopii creştini, mai ales Elemente din Alexandria. 

226 Ardșir (Artaxerxes) distruge imperiul parih și fun-.. - 
dâsă pe al Perşilor Sasanidi care au mare înriurire asupra 

„Indiei. 

La Canogiu, dynastia Gupta, dintre Cudrai, probabil bud- 
„
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dhistă. Samuăra-gupta înlinde puterea sea tot atât de de- 
parte ca și dynastia Maurya. 

360 Regele din Suraştra, Rudra Dâma, possedă t6tă 
India centrală aprâpe, şi impune pacea regelui din Ma- 
gadha, Sateârni. din dyn. Andhra, care tot posedă Beharul. 

399—412 Călătoria în India a buddhistului chinez Fa- 
hian : diverse state; buddhismul înfloritor, 

VIiea secol. Stabilirea Aynastiei Șalulya în Kuntala (între 
Nerbuddah- şi Ghatii orientali). Ţine până la cucerirea  țărei 
de mahomelani (1312). - 
„550 Neamul Yue-ci se rearidică niţel ş și-și reface un im- 

periă pe Indă. 

550 Batharka, guvernorul Guzeratei, adorator al lui Giva, 
se râscâlă şi fundeză dyn. Batharla | 

621 Gilâditya dobâră pe Guptai, cucereşte Magadha; dom- 
„ nește pe India întrâgă, ia titlul de împărat, 

642 se supune lui Tae tsung, 
648 more. — Fiul săă gonit de un ministru, şi 
651 restabilit de Chinezi. 
621 Regatul Sinâh se întinde între Caşmir, Canogiu, Indăi» 

marea, Surata, Candahar, şi Munţii Soliman. Luptă, 
| în tot secolul al '7ea, în contra Persanilor. 
640 Călătoria lui Hiuan-Tsang. Bnddhismul înfloritor. 
050 La Udradeca (Orissa), dynastia Kesari, care s'a întins 

"pe tot țărmul oriental al Deccanului, de gurele Gan- 
giului, până la Ceylan. 

8. ISTORIA INDIEI DE LA APPARIȚIUNEA MAHOXIETANILOR | 
PÂNĂ LA VENIREA EUROPEANILOR 

637 Prima apariţiune a Arabilor; trei flote ameninţă i insu- 
la Tanah, Basond și Indul. 

"643 Regele âin Sindh e bătut; — Arabii i iaă apoi Best. 
663 Arabii prădează Multanul. 
064 Regii din Cabul le plătesc tribut.
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Alghanii Mahometani prădesă provinția Peizawer. 
Regele din Daher e bătut; Arabii iai Byrun și Mul- 
tan şi apar chiar pe Gangiu. 

Mohamed ben Cassim cucereste Regatul Sindh cuce- 
rire care nu ţine mult. Restabilirea dynastiilor in- 
diane, care țin până la Gazneviqi. 
Dynastia Pâla, originară din Bengal, înlocueşte dyn. 
Batarka, distruge pe Kesari din Orissa. In secolul al 
X-lea e stăpână pe întrega Indie şi chiar pe o parte a 
Thibetului. Ac6stă dynastie e buddhistă. 
Mahmud Gazni, guvernul Khor asanului, se face nea- 
ternat de Calif. Regii din Cabul încetuseră de a plăti 
tribut Arabilor. Dayapala „care posedă Lahora şi Pend- 
jubul îni parte, unit cu prinții din Delhi și Adjimir si 
cu pulernicul impărat din Canogiu, attacă pe Mahmud 
care, învingător, face 12 espeditiuni în India. Limitele 
statului : Gangiul, Oxus, Tigrul, Oceanul. Mahmud se 
întitulă sultan, cel d'ântâiii. 

1030 Fiul să Masud i urmâsă, 
1035 Turcii Seldjukiqi se stabilese în Khoracan. 

1186 

1194 

In acest secol, dynastia Pâla e înlocuită prin dyn. 
Daştralula, originară, se crede, din Ajmir. Reşidenţa 
în Canagiu. Visnuvită; e probabil că suirea ei pe tron 
se l6gă cu evenemintele puţin cunoscute care ati gonit 
din India buddhismul, în contra cărui-a persecuțiunile 
ai început din secolul al 9-lea. Bengalul şi Deccanul nu 
întârdiasă a-și da capi neatârnaţi. 
Afghanii r&sculându-șe în contra Ghaznevidilor, Mo- 

- hammed Gori ia Lahora și bate pe prinţul din Adjmir. 
EI, distruge dynastia Baştrakuta, şi fix6să reşec aţa 
seca în Delhi. 

Turburări interidre aduc căderea familiei lui, care e 
“înlocuită de mai imulte alte scurte dynastii, care, cu tote
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* turburările, și întind momentan imperiul pe Bengal 
și Decean. 

1206 Gengis-khan proclamat de cap alT ărtarilor idolatri. 
„1208 Supune pe Turcii orientali, 
1210—1215 supune China, 
1217—1224 supune imperiul musulman al” Kharismului, 

invadă Rusia, 

| i China 
1227 Movtea lui Gengis- Zagalai | marii khan 

khan. 4 regate:. | Perșia . (din China.. 
Kapteiak- | 

  

1229—1242 Domnirea lui Oktai. — Zagatai, fiul lui Gen- 
gislkhan, possedă Tartaria, Kalmukia, Thibethul și 
India, | 

„_1242—1250 Domnirea lui Caiuk. 
1250—19259 Domnirea lui Mangu, care fu pote creştin. 
1259 Desmembrare. — Kubilai-khan, împăratul Chinei, su- 

pune 'Tonlkinul, Cochinchina, Peguul şi Bengalul. 
1312 Mohametani distrug dynastia Şalukya din Kuntala., 

1368 Mongolii perd China." 
1370 Tamerlan (Timur- -ling) se facekhan de Zagalai, şi su- 

pune triburile ce sunt la răsărit de Kaptciak, 
1380 devastă Khoracanul, 
1385 -depune pe printi din Aderbaidjan, 

„1386 cucerește 'Tauris şi Georgia, 
1387 e de dont ori bitut de sultanăl din Egy pt, dar cuce- 

rește Turkestanul şi Persia, 
1393 duce r&sboiul pe Tigru şi pe Euphrate, 
1395 combate Horda de aur şi servă ast-lel causa inde- 

pendinții Russiei, 
1399 pătrunde în India și ia Delhi, attacă pe Oltomani, pe 

| Mameluci, 
1400 prădâsă Sivas, . 
1401. distruge Bagdad, “
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"1402 bate și prinde la Ancyra pe Bajazet Ildirim, 
1405 more în momentul de a cuceri China. Opera seu se 

surpă cu dinsul. | i 
1506 Al 5-1 descendinte al săi, Mohammed Bâbâr 

(Tigrul), moştenitor desmoştenit. al unui din micele 
state formate în Bukharia, isbuteşte a intra în Cabul, 

1524 trece Indul, atras de slăbiciunea Atghanilor din 
| Delhi, 

1525 ia Delhi și- Agra și more în. 1530, după ce a fundat 

imperiul Marilor-Mongoli în India. In 1498 at apă- 

rut Portugesii cu Vasco de Gama. Istoria Indiei se 

l6gă, de la acestă dată, din ce în ce mai mult cu isto- 
via poporelor europeane. 

VII. SCYTHII. 

1. POPORE.. 

“Seythil este un nume general, coprindând arani, turci, 
'uralo-finesi. Perșii “i numescii Saci (Gakai), întindând la toți 

numele poporului celui mai vecin, şi “Turan, prin oppunere 

«cu Iran. Scyth este golhicul shialha, arcaş. 

Șeythii aryani sunt triburi lăsate de Galli ș Germani 
sunt Slavii și Scandinavii. 

Agalhyrsii -  — Banatul, Transilvania, pâte Oltenia; se 
a întâlneau în țâra Românâscă cu triburi 

getice care treceaii Dunărea. (Lenormand 
- dice că numele, lor însemnâsă prea în- 
drăsneţi). 

Sizyginnii „ — Dincolo de Aghathyrsi la Nord (sun 

„identificaţi de Lenormamd cu Ciganil).- 

„Neurii — (nors : narfi, lupi), aryani, în Dacia 

- răsăritană, pe Porata ( Pruth), 'Thyras
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" (Nistru), Hypanis (Boa), până în Wol- 

n [1 
Tyriţii 

hy nia. 
— amestec de Greci și ide Soyini mari- 

: timi; oraşul -Thyras (Cetatea albă, A- 

Androphagi 

Callipiqiă 

Alazonii 

Taurii 

kermann). | 
— Finesi, în nordul Neurilor; în Russia 
cea mică și Cernigofi. Sunt Bastarnii 
care, după alţii, erai Galli. 
— (polon. : chllop, agricultori) între Hy- 
panis şi Borysthene (Nipru). Milesianiidin 
Olbia, la gurele Borysthenului. 
— în nordul Callipidilor: 
— Popor kymric, în sudul Crimei (Cher- | 

_ sonesa Taurică); oraşul Chersonesa, fun- 

Sinai 

Maiţii sea Meoţii | 
Melanchlaenii 

Scylhii regali. 

dat mai târditi de 420; pe Bosphorul Cim- 
merian, Panticapes, capitala regatului 
Bosphorolui (Leucon, 40 de ani de domnie, 
pe timpul r&sboiului peloponesiac), supus 
mai târdiă de Milhridate. 

supuși de regii Bosphorului (Palus Maeotis 

— Ukrania, Kursk, Voronetz. Finest, 
în nordul Crimei, şi pe Borysthene (Niprul) 
și Tanais (Donul). Merg până la Pantica-! 
pes. Confederație în capul cărei sunt Sco- 
Ioţii (cei cu scut), compuși din trei triburi 
(Amhatii, adecă cei glorioşi, 'Traspii, a- 
mendout aryane; şi Kaţiarii, finesi care 
Sai numit Khazarii în evul medii). 
—Gerrhus, periul Gerrhus, unde se îmmor- 
măntai regii Scythilor.— Impinşi de Mas- 

„sageti în Europa, Scoloţii imping pe Cim- 
merianii in Asia.
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Sarmaţii se Sauromaţii (Gmenii „ mordului) intre Caucas, ma= 

Budinii, 

"Gelonii -. 

u Thyssageţii, 

Tyrez, Jyreo, 
Argippeanii 

Arimaspii 

„-. 

" Ixsedonii 

" Sacii - 

Duhii . 

Massageţii 

Alanii 

" Albania 

Iberia - 

Caucasianii 

Parihii 

Hyreanianii 

Passianii 
Davitii 

Panthinatii 

Chorasmianii 

Thamanianii 

- Myeianii 

' Utianii s6ă Uzii (Cutmani) 

„rea de Azof,: 

— Germani, în Caueas, | 

- (Paţinacii 2) popor ture. 

Tanais și Rha (Volga); — 
strămoşii Slavilor. 
:—adoralorii lui Woden, Odin „—Seandina- 
vii, între Tambofi şi Saratoit. - — Asgard 
s6ă Gelonus. | i 

» — între Budini, — Greci goniți de. So: 
loţi (2) de la Palus Maotid 

: — în Khazan, Pensa, Simbirsk, — Geţi 
emigrați spre nord, prin invasiunea (ier- 

„manilor sân a Budinilor. 
—Tureo-nnguri în Oremburg până în Ucat. 
-— Baskirii, Ca'mucii, în Ural. 
— Perm — Gmeni cu un ochii — Tyrei, 
Argipeanii, Arimaspii par să fi fost res- 
pinşi spre nord de invasiunea Gallilor.. 
— între 'Lobolsk şi Ivlisch. 
— în Asia, în sudul Sarmaţilor. 
rămăşiţile Aryanilor (Daci, Geţii cei mari) 
pe Oxus şi Jaxarle, — perseveră până 

[; în evul-mediu. . ' 

— locuită de rămășițeletiallilor 
—tol de Galli seă de Iberi 2) 

—in Geo: gia, Armenia, ele. 
— pe Caspiana, (adică emigraţi) 
—idem 

în Caucaz 

Se
yt

hi
 

ne
ar
ya
ni
 

| popore turcice, în Khiva și 

| Kha wrism.
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„Pazicanianii. 
Orihocorybanţii . la nordul acestora, 

Gandharai, | -—Ary ani, în Bukharia cea mare, —au tre- 
RE - cut în India. 
Aparylhii 

Dadicii | Ă 
Saltagydii . | 
Hunii. OO——(Hiung-nu) între Massageţi şi China. 
Tllyrianii  —în nordul E Epirului, transiţiuhe între Pe- 

- lasgi și Thraci (Illşranii, Dalmaţii, ames-! 
| tec cu Galli). 

'Thraciă —(Terii, Geţii, Dacii, Br ysi, Triballi o- 
dryssii, Moesi, ele.), veniţi prin Asia. A- 
mestec mai târdiă cu Galli în Scordisci.. 

Macedonianii . — amestee de Traci Illyriani, Pelasgi 
| Greci, 

lazygii — între Dunăre și 'Tissa, 

a, MORAVURI 

 Anărophagii şi alte triburi antropophage. 
Seythii nomadi mâncau. carne de cal şi beau lapte de &pă 

orbeău pe sclavi, nu cultivau, pămîntul, locueau în carre, 
despreţueau pe plaga. Sizyginii, nomad, aveau vesmintul 
med. Agathyrsii'sunt polygami. “Ambele pop6re se înavu- . 
țese prin comerciul aurului adunat în riurile Olteniei, cum 
fac Ciganii noștri rudară. 

Deit Scythilor: Taviti (ser. dhavita), focul; Papstos; străbu-. 
mul; Apia, pământul; OEtosyros, srele sâi OEtoseyros; Ar- 
timpasa, nobila damă, Venerea cerescă; Marte (Zio, Tv, 
Tyr, Saxnot), adorl de Alani şi Quadi sub forma unei săbii 
gole.—La Scoloţi, Thamimasadas (Neptun 2). Nu sunt tem- 
pluri de cât pentru Marte, al cărui templu era O grămadă 
de lemne pe care era pusă o sabie de fer; sacrificiu de 
miei, cai şi de Omeni (i ho: din captivi). Se bea săngele pri- 
mului om doborit; lua parte la pradă cine aducea capul
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unui inamic; Scalpul; pielea servea de şervet s6ii de ves- 
mint. Mulțimea pieilor. arată veinicia. Cupă din eraniul in ina- 
micului, cu piele. săi aur. 

i Masa anuală a regelui, la care nu luau parte decât cei 
care au ucis inamici. Tratat jurat prin băutura vinu- 
lui amestecat cu sânge. Pe mormintul regelui erau uciși o 
femeie a sea, cel. care i dedea de. băut, bucătarul săi, o 
slugă, valetul de arme, alergătorul, caii; se punea. . în mor- 
miînt o parte din lucrurile mortului, 

La aniversări, sacrificiu de 50 de tineri; 
" Doctrina superidră a lui Zamolxis la Geli; nemurirea su- 

fletului. Sacrificiu omenesc la al 5. lea an. Zamolxis ado- 
rat. Săgeţi la cer când tuna şi fulaera. 
E de observat că sub influența Greeilor, Seythii părăseau 

"viața nomadă peniru cea agricolă. Olbia făcuse ca acest 
progres să fie îndeplinit de Callipiqi, Panticapes pentru o 
parte din Seythii regali, care adoptaseră moravurile gre- 
cești. Melanchlaenit purtau vesminte negre ca Finesii de aqi. 
Ei trecean de magiciani, Scylhii făceau despre dânşii stra- 

| niile poveşti ce făcură mai târdiii Scandinavii despre Fines. 
_" Budiniă, cu ochi albaştri,. păr blond, obrajii. colorați, a- 
veau mare importanță religiosă. Indentifi icarea cetăţii lor, 
legendara Asgard, «Cetatea Asilor» „cu Gelonus al lui Erodol, 

"în care locuiau Greci: Budinii eraii păstori ȘI agricultori, 
i - Issedonii mâncau pe părinții lor morți, și de craniul lor 
- se serveau ca de cupă în sacrificiurile. anuale, 

Caracterul sacru al Argippeanilor, din al căror trib se a-- 
legeau preoții vr: sjitori (şamanii) ai celor-l altor triburi. ?
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VIIL. 'TIMPURILE PREISTORICE 

1. Evul primordial . . . . . . 70,000 piciore ; 
2. Evul primar . ... . . . . 42,000 
3. Evul secundar , . . . > 
4 Evul terțiar. . 3,000» 

> 

  

1. SUCCESIUNEA 'TEREMURILOR | 
1. Primal mud. | = 

. grosimea stâncilor: 

> 

„151000. 

- 5. Evul quaternar, .. .-. 700.3 

Î. 7. primariu 

2. T. de cărbuni de 

- piatră (houille) 

3. T. Penean 

4. T. Trias 

5. T. Jurassic 

= 6. T. Cretaceu   

- 2. AL doilea mod, 
l. Cambrian,—vegetalele care cer căldură;— 

. scoicele. 
Il. Silurian, — polypile 
III. Devonian, — primele insule. 

"IV. văros (calcar) 
YV. de gresie 

VI. de gresie roşie 
VII. de calcar magnesian, — reptile 

|. VIII. de gresie vosgiană 

IX. de gresie pestriţată 
"X. de calear conchylian,— Batracianil ; mar- 

- SupialiI ;. crocodilii ; pasările. 
XI. magnesifer, - 
Su. Lias, — Plesiosaur (7.m. lung ); ichthyo- 

Saur (5m.); megalosaur (15a 20 m) 
XIII. grupul marei oolithe, Pterodact;;lil; stri- 
XIV, grupul oxfordian - las, mamiferele ; 
XV. grupul coralian - [aideltua lut Buck- 
AVI, grupul portlandian. Jana. 
XVII. neocomian. să weâldian, — Iguano- 

don; peşti de rîuri; brâște țestâse. 
XVIII. de 'gresie verdg sii green sand, — Ca- 

taclysme (7) — Squalii. 
XIX: de cretă verde si chloriteă — Catha- 

_ clysme (2) a 
XX: decretă tufau — Cataclysme(?) — Sau- 

" Tianul mosasaur. ”
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„P XXI. -eocen stă parisian i achydermiy herbivori ; p 
„lemurianii. 

Mastodonţii; dinothe- 
: | , | rium giganteum ; 

XXII. miocen sâă de molassă— maimuţele ; anthro- 
' - îi ” ” poi ; dryopithecus 

Fontani. 7. T. Terţiar 
. - 

Cataclysme (?) — ru- 
megătorii ; roditorii ; 

XXIIL pli j sei EC carnivori ; mammu= 
„XX pliocen că subapennin thul ; meghatheriul ; 

omul terțiar; cata- * A E | 
<“elysme (9) 

:8. T. quternarj XXIV. .post-pliocen | - 
„s6ă actual | XXV. periodul alluvial stă. actual. 

a. APPARIȚIUSEA OMULUI 

Cu tote că ştiinţa a părăsit idea lui Haeckel că omul se 
-cobâră din lemuriani, admite că a fost un gen înainte-mer- 
„gător al genului omenesc, gen care ar fi autorul bicaşurilop 
(silex) cioplile de la Thenay. Nu se mai crede adi că 
“omul să fi existat chiar în epoca miocenă. Existenţa 'omu- . 

„luă puţin probabilă în pliocenul cel mai. vechii, pare pro- 
„“babilă, de şi neprobată &ncă, în pliocenul cel mai nouă, 

In ori-ce cas, omul terțiar era un adevărat animal, gol, 
trăind din mici vânaturi și din pescuit. Superioritatea omu- 
lui * asupra celor-l- alte animale e că. întruneşte un - mers 
-drept, o mai mare pulere virtuală de inieliginţă și de ab- 
stracţiune și glasul articulat. 
Nu se cunâşte astă-di 6se omenești pliocene; bicagurile 

| cioplite de la Thenay (miocen), care păreau cu intențiune 
" “1recute prin foc, şi care conduseseră pe d. Moriillet să 'sta- 

'bilâscă epoca, pietrei înfocate (6tonn6e) sunt attribuite adi 
«dropithecului lui Fontan. : N 

Există din: epoca 'pliocenă numat 6se cu încisiuni; şi bi- | 
cașuri lucrate. - ă 

Primele sunt osele de elephus meridionalis de la Saint:
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Priest (Chartres), de carchorodon (requin?) din pliocenul in- 

ferior din Anglia, şi a unei balene fosile găsită la Bologne. 

Bicaşurile de la Saint-Priest, cele de la Aurillac (Cantal) şi 

cele din Portugalia (miocene și pliocene) nu permit îndoâlă 
că exista omul în epoca pliocenă, s6ă cel puțin un proto-om.. 

Ii, ÎMPĂRȚIREA ISTORIEI OMULUI QUATERNAR. 

Vechia împărțire o Impărțirea actuală 

1. Epoca pietrei A “Epoca acheuleană 

2. Epocaanimalelorstinse |2. Epoca de la Mou- 

Epoca ar- | s6ă a marelui urs şi a slier 

cheolithică]  mammuthului. | | ” 

3. Epoca animalelor emi-13, E. de la Soluire 

grate să a rennului.  (4.E.dela Madelaine: 

A | Epoca animalelor domes- 5. Epoca neolithică 
Epoca neo- 

Jithică i ticate sâă a pietrei " 

“iruile - RI 

Evul metre Epoca bronzului 5. Epoca bronzului 
lelor + 6. Epoca ferului 6. Epoca terului. 

- IW. EPOCA ACIIEULEANĂ. ' 

" Epoca pliocenă terminată prin fenomene glaciare ; delă- 
sarea pământului. 

Schimbă. successive aduse în confi iguraţiunea globadu î în 
diferite epoce : Barbaria a fost odată unită cu Spania, neo 
existând strimtorea Gibraltar. —In Oceanul Atlantic era un 
continent (Atlanta) din care Canâriile și Acorele ar îl frag- 
mente. Sicilia-se unea cu Italia şi pote cu Tunisia ; Marea 
Britannie cu Francia. — Marea Caspiană, unită cu cea de 
Aral, acoperea stepele dintre Ural şi Volga, ţările dintre . 
Volga și Caucas, se întindea asupra (rii Kalmucilor, asupra
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desertului Gobi, în nordul 'Thibetului. India era unită en 
Arabia şi. Africa (Leimuria lui Haeckel). a 
„Delăsarea pământului a adus despărțirea Angliei de con- 

tinent; marea Glacială. acoperă jumttatea Rusiei, Prusia; 
Hanovrul, cea mai mare parte a Olandei şi a Angliei. Ur- 
mâză o periodă continentală caldă în timpul cărei prin înăl: 
țarea pământului se măresc ghieţurile, ceea ce aduce oa 
doua periodă glaciară, mai puţin importantă de cât prima. 
Ali. geologici cred că cu delăsarea păminfului a coincidat 
o climă dulce și umedă. Elephas meridionalis dispare cu 
epoca pliocenă:. în timpul quaternar ttăescelephas antiquus, 
hipopotamus amphibius, organisați pentru țările căldurâse; 

_ temperatura n'a seădut dar mult şi repede. In pădurea de! 
la Cromer (Anglia) acum sub apă, trăea elephas meridiona- 
lis. Anglia era atunci cu 150 uielre mai înaltă de cât adi; 

“fu înecată până la 660 metre peste nivelul actual, ceea ce, 
a 75 e.m. pe secol, dă 108000 ani. 

Scăderea treptată a climei a permis adaptarea faunel. 
Eraă smochine şi arborul ludei în basinul Senei, care avea 
clima din sudul Franciei. î 

Sena, care are adi 27 imetre altitudină la Paris, avea a- 
tunci 75 metre; văile se tînalțţă treptat până la 30 me- : 
tre d! asupra. nivelului actual prin deposite (alluvions) pe. 
care apoi, când se înalță pămintul, riurile, având un pover- 
niş mai mare, le răpese scobindu-și din nouă albia. In a- 
ceste alluvi6ne se găsesc cele mai vechi rămășițe ale indu- 
striei omeneşti (epoca anthropozoică a unora). 
"Omul locuia: "câmpiile, plaiurile , malurile rîurilor. EI 
poseda secura de bicaş , lungă cel mult de 24 centimelre, 
grea; o făcea prin ajutorul ciocanului şi isbitorului (percu- - 
teur) care servea să scoță părți din bicaş. Instrumentele 
grosolane de la Saint-Priest.. 

Formele. cele mai caracteristice sunt cele de .la Saint-A- 
cheul (Amiens) , de unde nuroele de -epocă acheuleană-
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S'aii mai găsit la Abberville, la Hoxna, în valea User (Anglia), 
la San-Isidro (lângă Madrid), în mai multe locuri din Fran- 
cia, în America din Nord, în Mesxic,- în Ombria (Italia), în 

“Algeria, în Egypt, în Arabia, în Palestina, în Syria, ete. Este 
“încă în us în unele locuri din Australia. Nu probâză exis- 
tenţa acealuiaşi neam, căci în aceleaşi condițiuni omul a a- 
vut aceleași obiceiuri. O armă firescă era fala marelui ti- 

"gru. Apa dusă în scoici; scoicele servind de ornament. , 
Omul epocel acheuleane : craniul de la Canstadt (Valea 

Rhinului) găsit în 1700. Oasele găsite apoi tot acolo; 6sele 
şi scheletul de la Stongenass (Suedia); falea de la Moulin- 
Quignon (suburbie din Abberille) care însă a fost recunos- 
culă ca posteridră; osele găsite tot acolo; — squeletul de 
la Neanderthal ((ermania lângă Diisseldort), craniul de la 
Eguisheim; craniul de la Brux (Boemia), sunt: craniuri forte 
dolichocephale cu bolta turtită (dolyehoplatycephale); arca. 
dele. sprincenelor eşile; 6se grose; coste fârle rotunqite; si- 
nusurile frontale enorme; aspect simian. Curba frontală : 
130 a 140 centimetre. Craniul de la Clichy, Gsele de la La 
Denise (Le Puy); craniul de la Olmo (1 talia); falca de la Cli- 
chy, cea de la Arey-pe-Cura, cea de la Smeermass, cea de 
la La Naulette; craniul de la Forbes-Quarry: (Gibraltar) ; 
fragmentul de la Gourdan (Haute-Garonne). Aceste fălci 
ne prezintă transiţiunea de la fălcile simiane la ale nostre. 
Lipsa apophysei geni arată că limbagiul arlieulat era de 
toL rudimentar. Viaţa în triburi isolate, care nu făceau 
schimb; nu exista antropophagia. De o tărie imensă, cu se- 
cura de bicaş, luptau cu mamiferele gigantice. Acest typ cra- 
nian se regăseşte la unii negrii din munţii Indiei, la Austra- 
lianii de la Port-Western. Asemănarea “între craniul de la 
Eguisheim şi cel de la Ceara (Bresilia). Sai găsit trei cra. 
niuri pe Rhin la Bolwiller- care nu sunt din acestă epocă, 
Oasele găsite în formațiunea pampeană de la Plata.
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vV, EPOCA. DE LA MOUSTIER 

“La finitul periădei ae scoborire a pămîntului, tenzperatură 
rece dară nu glacială nică uniformă. Ghieţarul Rhodanului.. 
se întindea-până la Jura avănd 604-melre peste nivelul la- 
cului de la Neuchâtel. Era temperatura Zelandei celet Nouă. 
Europa era încă unită cu Africa prin Spania şi Sicilia. Ele- 
phas primigenius sei mammulh înlocuește elephantul antic, 
şi rhinoceros tichorhinus pe cel hemitaechus; Appare ma- 

„rele urs al .peşterilor, Primii arată că erau vaste câmpii. 
„pline de 6rbă. Exista leul peșterilor și hyena. O peri6dă cu- 

rată glaciară nu pote dară de cât să fi început în epoca de 
“la. Moustier, clima fiind de suferit pentru mamiferele cli- 
melor 'temperate. 

Omul continuă a locui staţiuni la aer liber; nâptea se re- | 
trage la adăposturile de sub stânci. La Moustier, în valea 
Vezerei (Dordogne), înte epoca de La Moustier şi cea de. 
la La Madelaine s'a scobit riul cu.24 metre, și de atunci, în | 

"timp de sutimi de secoli, scobirea a tăcut puţine pro- 
grese. In peşterea de la Moustier bicaşuri variate, cu des: 
tinaţiane specială. 

Modul de. lucrare s'a schimbat. Vârfuri de saliţi mult mal 
- teribile decât secura acheuleană. Bicașurile de la Lanquais 

(Dordogne), Levallois, (irenelle, de la Clichy, de la Le Pecq 
(Seine-et Oise), de la, Moniguillin (0ise). Staţiunele și peste- 

„zile de la Chez-Poure (Correze), de la La Martinidre (Vien- 
ne), de la Couvres (Aisne), ete. Peşterile de la Eogis şi Engi- * 
houl (Belgia, pe Meusa), de la Hasticre, (Belgia), de la Brix- 
ham (Devonshire, Anglia), Olmo. (Italia), Guanajato (Mexic) 

„- și lângă Mexico. Dar America, unită cu Europa in epoca a- : 
cheuleană, era despărțită i în'a doua epocă quaternară, 

VI, EPOCA DE LA SOLUIRE 

Mişcarea de înăițare aduce încelarea climel umede. Cli- i
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__ma remâne rece, dar ghiețarele scad. Câmpiile semăna cu 
stepele Crimeii. Esista deja calul amic cu capul gros din 
care a remas calul ardennes. Era selbateeşi omul li mânca. 
Acumulaţiunele de rămăşiţe sunt numite magma de cal. A- 
nimale : cele precedinte. hipopotamul, rennul, ursus ferox 
(semă&nănd. cu cel polar), ursus arctos, aurochul, bos primi- 
genius să bos urus adică bourul. 'Typul nouii al suliței la 
Solutre, Laugerie-Haute (Vezera). Au dispărut leul, hyena, 
marele urs. Staţiuni la: Laugerie-Basse, în peşterea,. de la 
Gourdan. Este epoca rennului, care la început era mal mic. 
de cât fu mai târqiă. - eu 

Staţiunea Caprei, lângă 'Thorigne-en-Charnie (Mayenne). 
Se găsește încercare arlistică, - 

p- 

VI, EPOCA DE LA LA MADELAINE: 

„Anglia se sue la 180 metre peste nivelul actual, pe când 
se scoborise cu 660 metre sub acest nivel; a trebuit. dar 
112000 ani cel puţin. Frigul se mărește, dar ghieţările nu 
se întind din nouu; de la acâstă epocă până în cea neoli- 
thică ai fost locuite peşterile din Pyrenei, Ilelveţia, din valea 
Rhodanuiui.: Mammuthul abia mai există; a dispărut rhino- 
ceros tichorhinus; sunt rari leul(?), panthera, lynsul, hyena; 
se îmulțese aurochul, bourul, cerbul elaf. Clima devine mat 
uniformă, mai rece-întâiii, apoi din ce-în ce mai caldă. Ine- 

„ galitate mare între vară şi iarnă.. Speţiile meridionale dis- 
par mai iute de cât cele boreale. Pe la finit este aprâpe clima 
nostră.. Omul devine mai sedentar, şi transformă industria; 
se desvoltă artistic. Unelte speciale pentru fabricaţiune. Im- 
Părțirea lucrării. Unelte de bicașuri servă pentru lucrarea 
osului, pietrei, cornelor rennului. Din osul degetului rennului 
se fac fluere de vânat.: IN | o 

Săgeţi de cârne 'de ren, undiţe, clenciuri (harpons); ace 
de cusut, ca acele nostre cele mari. Pămintul scobit pentru



bordeie cu corturi. Pietre drept scaune împrejurul focarului.” 
In peşterea dela Savigne(Vienna), pe un os de cerb, gravaţi 

doui rumegători. In peşterea de la 'Massat (Aricge), pe o 
tablă de schist, e desemnat un mare urs de peșteri, pe 

cornele unui cer), sculptat capul unui urs, cu'cioplituri pen- 

tru a arăta umbrele. In peşterea de la Eyzies, pe dou table 

de schist representaţiuni de ren. La Lă Madelaine s'a gă- 

sit desemnat pe un dinte de 'mammulh un cap de mam- 

muth,. şi bături de comandanţi, cu represintaţiuni de 

cai, renni, peşti, boi, vulpi, aurochi, porci mistreți; unul re- 

presintă un braţ de om, altul un om gol, cam aplecat îna- 

inte, şi având pe umăr un mic baston. La Laugeric-Basse, 

cap de mammuth desemnat, un altul sculptat; mică statue 

de femeie (Venerea neruşinată); un om vânând un auroch; “ 
e gol; părul formând;păpuşă pe vârful capului; barba mică 

se termină cu un vârf. O luptă de renni; un om aruncând 

un clenciii într un animal ce sâmănă a balenă, s6ă a mar- 
suin; pe cârna unui renn represintat un renn. Tot la Lau- 

gerie-Basse squeletul unui om strivit de o dărâmare. Scoi- 
cele din Mediterranea, cypraea pyrum şi lurida, serveau de 
nasturi la un vesmânt de ţiele. Mammothul n'a trecut nică 

odată în Italia. In peșterea de la: Baouss6-Rouss6, lângă - 

Menton, schelet de om. Peşterile de la Lortet (Iautes-Pyr6- 

nes), de la Lastigs, lângă Bruniquel „(Tarn-et-Garonne), 
de la Gourdan (Haute-Garonne); o ornamente geometrice. 
Erati comunicaţiuni între triburile din byrenei ș și cele din 

„Perigord. 
Industria magdaleniană se regăsește în Belgia, Ielveţia, 

Anglia. Peşterile şi adăposturile de la Bruniquel. Pumna- 

luri cu dâsemne; colane de argil. Peşterea de la. Kesserloch, 

lângă Thaingen (Ielveţia), şi în Belgia, cele d de la Furfooz 

Chaleux, Goyet. 
"In Belgia arta magdaleniană e , înapoiată; la Furfooz. 

6se omenești dintre'care două craniuri. Industria magdale-
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„niană s'a Jăţit în Germania, la Schuscenried (Wurtemberg). 
Pote că Omenii din epoca magdaleniană s'au suit în nord ur- 
mănd rennul în emigraţiunea sea. 

VIII. NEANMURILE DIx EPOCA ARCIIEOLITHICĂ. 

„1. Neamulde-la Neanderthal, Brux, Canstadt a trăit. pote 
în epoca de la Moustier. Craniul de la Olmo (epoca de la 
Moustier) pare să fie superior celui de la Neanderthal, dar de 
aceleaș neam. Transiţiunea de la industria de la -Moustier la | 
acea de la La Madelaine, e făcută prin cele 6 stațiuni care 
se află între aceste două localităţi. Ar fi un singur popor 
care, plecând de la starea craniului de la Neanderthal, ar fi | 
atins 0 semi- -civilisaliune, având de tip tipul cimitirului de 
Ja Cro-Magnon, cărui tip ar apparţine și falea de la Smeer- 
mass (forte diferită de iypul de la Neanderthal), şi cea: de 
la Gourdan. Craniul de la Engis, de şi nu este mai vechiă 
de cât cel de la Neanderthal, apparține tipului de la Cro- 
Magnon. La Grenelle avem suprapuse neamul de la Cans- 
iadt şi cel de la Cro-Magnon, care ar fi existat în epoca de 

'la Moustier. 
Dar sunt raţiuni puternice pentru « a crede că squeletele 

de la Cro: Magnon represintă nu strămoșii ci scoboritorii 
Gmenilor din epoca magdaleniană. 

“Mai aceleaş indiciu cephalic în neamurile de la “Neander- 
thal (72), și dela Cro-Magnon (73,74). Dar acâsta are fruntea - 
largă, sinusurile frontale abea pronunțate, o boltă ne tur- - 

tilă, și o capacitate mare, superidră acelei a Parisianilor. 
Craniul e lung și faţa forte largă ; orbitele nu sunt nalte, 
dar fGrte largi, contrariul de ce este în neamul de la Nean- | 
derthal. Nas forte strimt, caracterul raselor nobile. Prog- 
nathism ; bărbia eşită în triunghiă. Dar dolichocephalia e 
datorilă desvoltării nu a părţii frontale, ci a părţii poste= 
riore. E o dolichocephalie occipitală. Talie : îm. 80. Cons- E



IL SE 
tituţiune de athlet. Tibia și cubitus au aceaşi formă ca la 
gorillul, nu ânsă femurul. Bizar. amestec de nobleță şi de 
bestialitate. * i 

Oasele din epoca de la Solutre a aparțin cu Greşi « care 
modificări tipului de la Cro-Magnon, care a occupat tot su- 

dul Franţii. Moravuri violente. Avem craniul .unei femei 

"ucise. Cei de la Gourdan erau pote anthropophagi. Armele 

adaptate pentru a servi la distanțe diverse. Erau suliță și să - 

geţi. Morţii nu se imormântau. Animalele erau sfâșiate şi 
mâncate unde erau ucise. Dar la Solutre se aduceau caii 

prinşi cu lasso. Epurele, veverița, pasările, somnul, şliuca, 

erau mâncate. Se spărgeau 6sele lungi pentru a scâte mă- 

duva. -Bucatele erau făcute la foc. Nu erau 6le, ci se ser- 

veau ds pietre încăldite. Mergeau goi, dar aveau şi ves-: 

minte; scoteau părul cu rădători (grattoîrs); şi coseau piei 

cu ace. Erau sedentari, dar călătoreau până la Ocean şi . 

Mediteranea; la finitul epocei rennului, decădere artistică; 

” bicaşul inlocueşte iar osul. Inainte de epoca de la La Ma- 
- delaine un alt neam în nordul Franţii ;: în sud, neamul de 

la Cro-Magnon trăește până în epoca neolithică. 
2. Craniurile de la Grenelle sunt brachycephale, anteri6re, 

emigrării reonului. Indiciu cephalic mijlociu: 83,3 la bărbaţi 

- 83,5 la femei. Există: prognathismul. Fruntea 'umilată la 

-_ zidicătura (bosse) mijlocie, şi de aci curba craniului e regu- 

lată ; orbitele se apropie de forma pătrată. Areurile sprin- 

cenelor mai eșite de .cât la neamul de la Canstaat. Cra- 

niul de la Nagy-Sap (Ungaria), contimporan cu mammuthuls 

aparţine acestui neam, cărui ar apariine poporele primitive 

din Germania, din Danemarca, din Suedia, constructorii de 

: round-barrowi din Anglia, Laponii actuali. E tipul laponoid 
(mongoloid) de care trebue distinse alte trei i tipuri, brachy- 
cephale : 

1,7 tipul de la Truchere (lyon) din care se „ăseşte în.
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epoca neolithică un craniu aflat în peșterile Marnei. Faţă 

mică, strâmtă, orbite pătrate și mici, nas strimt Și lung, cra- 

niu larg, mare; indiciu : 84. îi 
- 2. Craniul de la Furfooz, "mesaticephal, mijlociu. între 

craniurile desvoltate în lungime şi cele desvoltate în lărgime; 
indiciu : 79,9. Paţă largă, fără proenathism, Frunte fugă- 

„tore; curba craniului n'are flesiuni; occipitalul bine desvoltat. 
3, Alt craniu de la Furfooz. Indiciu 81,j,. Frunte mai 

puţin fugătâre ; frontal mai desvoltat. Oecipital turtit. Prog- 

nathism.- Mai rar decât precedentul. Dar aqi e demons- 
irat că aceste tipmi sunt nu din epoca rennului ci din "cea 

'neolithică. Cu al doilea tip s'aă assimilat falca de la Moulin- 

Quignon şi cea găsită la Paris, route de la Chammicre. Al 
doilea lip sâmtnă cu cel de la Grenelle unde un deposit 

superior acelui în care există neamul de la Cro-Magnon, 

conţine un neam cu craniul larg. Smână şi cu craniurile 
Drachyeephale de la Solutre. Neamul de la Cro-Magnon a 
perseverat în Belgia până la epoca pietrei lustruite. Se re- 

găseşte chiar la Furfoox. Dar era rar printr'o populaţiune 

compusă de âmeni vărtoşi dar mici, având talia Laponilor 
(îm. 53). Neam amestecat; aveau relațiuni comnierciale 
întinse, trăgeau din Champagne bicaşurile şi scoicele fosile 

ce le serveau de ornamenlt.. Își tatuau figura cu - oxydele de 

fer și de manganes. Pacifici ca Esquimalii, erau vânători, 

dar inferiori în industrie și artă, Acest neam mai are re- 
presinianţi în Belgia. 

IX. EPOCA NEOLITIIICĂ 

“ Peima parte - 

Nu a fost întrerupere în popalaţiune între epoca: quater- 

nară şi cea neolithică ; neamul de la Cro-Magnon a vădut 

din contra, populaţiunea sea mărindu- se în număr în epoca 
neolithieă. Clima n'a avut "variaţiuni subite, - EX
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Dar temperatura s'a aridicat, ghiețarile s'au scurs :mai 
repede. Inundaţiuni periodice. Ploile erau mai dese de. cât 
“acum. Rennul dispare. Peşterile încetâsă de a fi oculte, | 
servă: drept loc de îmiormântare.: : ” 

In epoca rennului, deja erau domesticate rennul,. auro- 
"<hul, boul. Omul, se pare, a străbătut o epocă în care nu | 
"mai avea rennul, nu avea encă capra, calul, câinele. Se 
„pare că a-fost o emigrare spre Nord coincidând cu o. cuce= 
-rire (a: Aryanilor 2) care ar fi întrodus. animale : domestice 
noui, o industrie nouă, plante noui, occuparea posiţiunelor 

înalte, cetățile lacustre. o ' 

După disparițiunea rennului, reintârcere la lucrarea bi-. 

"eașurilor, ântâiti grosolană, apoi cu multă îndemânare. Bi- * 
şurile sunt lustruite: atelierul de la Grand-Pressigny. Noul 
popor introduce piatra de moră, secura de piatră lustruilă 
pentru tăiatul lemnului, în fine olăria: legumele 'sunt fierte. 

- Secura are un mâner de 'corne de cerb. Era făzută din ser- 
pentină, din nelrită, etc. Superstiţiuni posteri6re “despre a- 
cestă secură până în evul mediă. “ | 

. Cetățile lacustre din Helveţia, descoperire făcută în lacul 
de Zurich. 'Tote lacurile din Alpi şi Jura, din Italia. Ger- 
mania, Francia aveau asemenea cetăţi care au durat până 
în epoca de fer, cărei aparţin staţiunea de la La vene, 

lângă Marin (lacul de Neuchâtel) și cea de la Steinberg (lacul! 
"de Bienna). Principalele : cele 30 de pe lacul de Constanţa, 
cele de la Moosseedorf, de la Wauwyl, Mailen, Wungen, 
Robenhausen (de unde numele de epocă robenhausiană) 

Cea de. la, Morges (epoca de bronz) are. superficie de 
60000 metre. . Parii sunt reţinuţi une-ori de gr: imedi ar- 

tificiale de piatră. Asemenea grămedi formau une- ori in- 
_ sule, ca 'cea a Roselor în lacul Starnberg (Bavaria), numite 

» tenevieres, unele locuite până adi. Aceste celăţi lacustre sc” 
palafilte, erau formate prin serii de scânduri” puse peste 
pari. Herodote ne spune că se construiau în primele secoli 

Î
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istorice ale Europei. Se fac chiar adi la Dorei (Guinea cea 
nouă). Adesea ardeau și obiectele se carbonisau.- 

Există. grâul, ovădul. Nu era mori, ci piatra de m6ră 
servea a strivi grânele. deja- trecute la foc, cum se tace 
în insulele Canarii. Se făcea cocă de grâii care era firală în- 
tre pietre încăldite, ceea ce făcea un fel de pâne grosolană. 
Sfori şi vesminte de in; Inul era împletit nu țesut. Plugul 
era un trunchiii de copaciă cu ramură încovoială. Se cul- 
tiva părul şi mărul. Se adunau alunele. Erau măncaţi au- 
rochul, urus, porcul mistreţ, porcul de baltă. Porcul mis- 
tre!, din care a eșit porcul cu lungi urechi, a fost domesti- 
cat la Coneisa. Cânele a venit cu cuceritorii. 

- Porcul de baltă a fost iute domesticat; urus asemenea, 
“ dar mal ales boul longifrons din care rasa de acum. din 
Schwytz. Vase pentru a face iaurt. — Capre.—Miei cu cârne 
de capră. 

Omul delăsă vânatul pentru pescuitul, pentru agricultură 
„Şi păstorie. Hrana fiind” asigurată, se pâle naște proprieta- 
tea, și tribului va succede municipiul agricol. 

A doua parte 

In nord civilisaţiuhea era mai întârdiată. Kjokken- moed- 
dinggii, grămedide rămăşiţe (de cuhnie), compuse din scoică 
şitoi felul de lucruri; nu esterenn, este câinele, uvas, castorul, 
pinguinul, cocoșul sălbatec (de bruyâre). Se prindea moru- 
nul, eringul (scrumbia) cu plăşi și luntri; alunci exista mo- 
-llul (pin) care nu a existat în Danemarca în timpii isto- 
rici. Apoi veniră stejarii cel rouure, adi dispărut, apoi quer- 
cus peduneulata , alunul , pluta „(bouleau) cea cu no- 
duri, nu era cunoscut fagul care constitue pădurele di Da- . 
nemarea, de la chiar timpii Romanilor. Pentra a se forma 
aceste grămedi, se pote pune o durată de cam 20090 de ani. 
Instrumentele de bicaş se perfecționeză la începutul epocei 
stejarului. Forma „se va păstra, schimbându-se materia
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(bronz, ler), şi se păstrâză încă. Dolmenele sâii morminte 

contineau une-ori până la 20 schelete. Pote exista antro- 

pophagia, dar se crede mai mul! sacrificiuri omenești în on6- 
"rea morţilor iluştri. In peşterea dela Sorde (Bearn) se vede 

că neamul de la Cro-Magnon s'a continuat în epoca neo- 

lithică.. Peşterile artificiale de lângă Marna, subterane, sco- 

bite in -caleariu. Altele la Montereau. Peşterile artificiale au - 
existat în Africa. Puţurile funerare de la “Tours pe Marna, 

scobite de om; s'au continuat până în epoca de bronz. Zi- 

duri înălțate pentru a servi de loe de îmowynântare. Cos- 

ciuguri. Incepe obiceiul arderei „cadavrelor, din care'unele 

sunt numai carbonisate, | 

Când nu erau pietrele trebuinciosc, se făcea o cameră de - 

piatră peste care se înălța un tumulus. Dolmenele se găsese 
„în totă Europa până la epoca de bronz, în Africa până la 

cea, de fer. _ 
Pietre. aridicate sâi menbhir, împrejmuiri de pietre 'seă . 

cromlech. Cultul. morţilor organisat; simţimânt religios forte 
viu. Trepanisaţiunea la copii și la bolnavi ca în Kabylia; 

O „deitate feminină sculptată în morminte. 

X. EPOCA DE BRONZ 

Epoca bronzului începe mai întâiă în sudul Europei, a- 

poi în Suedia. In acest timp dout speţii de câini (una mare) 

două de cai, una de asini, gâsca, rața. , 
Puţine morminte din causa incinerațiunej. 

In Anglia long-barrowii sunt curat neolithice; rond- bar- 

rowii conţin bronz. Camerele de piatră cu tumulus se con-. 

tinue; apoi tavanul de lemn ; apo! corpurile puse în lădi 

de lemn, în fine în cosciuguri de stejar; cadavrele apoi sunt 

arse și Osele înfășurate în stofă sunt depuse intro: urnă 
peste care se face tumulus, cu cenuşa rugului Originea 

-5



66 

bronzului este aceeaşi pretutindeni, deși industria are o 

desvoltare separată. 'Țiganil au introdus bronzul (epoca 
bgănescă s6i Bbohkemiennue): 

- Numai armele Indiei ai mânere aşa de mici ca le ar- 

melor din acâstă epocă. Cârjele cu inelele mobile se regă- . 
sese în India şi Japonia. Semnul crucei, simbol religios in 

India, apare în Europa împreună cu bronzul. Tiganii sunt 
în Europa înainte de secolul al XIVIe al nostru, şi limba 

lor vine din India. Atelieuri. Ace de păr. Olăria se face în 

cuptor. Se lucra demnul. E găsit țesutul. Triunghiuri pen- 
tru a ţine n6ptea nestricată coafura forte îngrijită a bărba-. 

ților care purtau o fustă de lână, fâșii ce serveaă de pan- 

talon, mantă, bonet şi pote şal. 

NI. EPOCA DE FER 

Din primul period, mormintele de la Hallstadt lângă Salz- 
- burg (Austria); nu-este argint, nică monede: (care nu s'au: 

introdus în nord de cât după Filip Il al Macedoniei 360-336), 

Nici scriere nici pictură. Există fildeșul atrican, chihlibarul 
Balticei, aurul din minele s6i mai bine din riurile Transil- 

„vaniei, sticla, vase în bronz, colane, brățare.Mare lux. No- 

bilii se ardeau. Mormintele de la Vilanova (Bolonia), Gola- 

secca (lângă lacul Major). Tumulii din nord-estul Francii. | 

Din al doilea period, 'necropola de la Marzobotto (Italia) 

cimitirele de pe Marna, dolmenele din nordul Africei, ce- 
tăţile lacustre din Pyrenei. Monede; obiecte etrusce, ca vase 
în sticlă picturată, idoluri de bronz. Cunoştinţa plumbului: 

Olăria se face în strug,. Femeile sacrificate pe rugul bărba- 
ților, - 

Aceste două periodună constitue epoca gallică. 

Influenţa romană în al treilea period. SE 
Ferul a fost cunoscut întâiii în Africa, unde este produs ' 

de 6meni, Africa având peroxyd de fer şi deposite saline. Era
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cunoscut în Egypt, unde era numit Va, 6000 de ani inainte 
de Christ, în Grecia şi Eiruria către 1400, în urma expedi- 
ţianelor Europeanilor în contra lui Rhamses II, în Austria în - 
nainte de desvoltarea civilisaţiunei etrusce, în Gallia inainte 
de 800 ante Chr., în Polonia înainte de era creştină, în Scan- 
dinavia cu începutul acestei ere, în Rusia şi Siberia . între 
-800 şi '1000. 

XII. CURONOLOGIA EPOCELOR 

Un atelier din epoca bronzalui la 2 metre de udencime, 
în nomolul Sommsei, sare se măreşte de 3 centim. pe secol, 
Atelierul datâză dar de 6600 ani cel puţin. Caleulele ficute 
la Yverdun (Eburodunum) da cel puţin 1500 de âni. Caleu- 
ele făcute la Viileneuve, pe torrentul La 'Tiniâre ce se â- 
runcă în lacul de Geneva, dau 3200. minimum şi 4600 ma- 
ximum pentru epoca de bronz, şi pentru finitul epocei neo- 
lithice de la 6100 la 6700 ani. Insă epoca de bronz a călat 

- să începă în Ilelveția înainte de secolul al XX-a. Epoca de: 
bronz în Francia și Danemarca pare să fi durat 2000 de ani. 

Nici o staţiune neolithică nu e positiv posterioră secolu- 
lui XL-le înainte de Christ. Calculele făcute la puntea de pe 
Thiela (Neuchâtel), din timpul când lacurile de Neuchâtel: şi. 
de Bienna erau împreunate, dau 6000 de ani pentru epoca 
neolithică. Calculele : asupra unor cetăți lacustre probâză că 
sunt părăsite de mai mult de 7000 de an. 

Piatra lustruită a apărut în Danemarca 5s6âii 6000 a. Ch. 
Rennul trebue să fi părăssit Europa 7000 sâti 10000a. Cl. 
Omul pare să fi apărut în Egypt sunt acum 72000 de ani 

Calculele făcute pe Nil dau -12000,. 14600 de ani și chiar 
30000 de ani cifre minimum. Acum 30000 de ani Europa , 
era în &poca rennului.. 

Calculele făcute pe înălțarea şi scăderea Angliei dau un 
minimum forte redus de 224000 de ani. Cele făcute pe stân- 

cele de la Aix-les-Bains ne arată că sunt 450000 de ani de
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când au încetat. de a fi acoperite: de ghiaţă: Calcule astrono- EA 
mice dau 240000 de ani pentru începutul ultimei peri 6de. 

- glaciare. Appariţiunea omului este anterioră. Ar fi dar 
250000 de ani de la primele fase de reînălțare- a: pămin tu- 
lui. Retragerea ghietarului Rhodanului datâză de 100000 de 
ani. Vechiul delta al torrentului La Tiniâre ne dă aceeaşi. . 
cifră. Craniul de la Nouvelle-Orleans are 91600 de 'ani de: . 

„vechime. Peri6da acheuleană era terminată 200000 de ani. 
nainte de perioda istorică. 

XII. AMERICA 

Epoca obsidiennei, neavând America bicaşuri. 
Il-a epocă, de aramă forte abundinte în America. Nu o- 

lucrau la foc, ci numai cu ciocanul. Minele de la Lacul- Su- 
perior. Pe rămăşiţele lucrărăi, un brad (sapin), urmaș a maj. - 

« multor generaţii de bradi, are 395 inele de creștere. Olăria- 
"preistorică a Americei e superi6ră olăriei nâsire, cu tote că... 
Americanii n'a cunoscut strugul. ” 

Tutunul având o importanță religiosă, multe Jilele (calu- . 
met). 'Tumuli funerare : cadavrele arse sei îmormântate.. . - 

'Tumuli cu bordeie. Puţuri cu oseminte: morţii erati des- 
gropaţi și oselr duse la puțul strămoşesc. 'Tumuli- templuri . 
tumuli represintând prin formele lor animale şi Gmeni, ca . 
la Dale. Tumuli dise de sacrificiu, cu destinaţiune necunos; 
cută. Imprejmuină cu construcţie diferită de a. împrejmuiri- 
lor din epoca nâstră de bronz, care,  adeverate lortifi icaţii 
de piatră, puteau înfrunta asalturi. Imprejmuizi sacre. 

Agricultură înaintată : porumbul. o 
" Zll-a epocă, de Vronz.. 
IV-a epocă de fer, - 
Altă impărțelă : 1. periodul de naştere a agriculturet i 

a industriei. | a 
2. periodul înălțărei tumulilor, Si,
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“3, periodul cieaţiunel grădinilor (pană la: cucerirea eu- 
ropeană), 

4, periodul reintorcerei la viața s&lbatecă, 
Aceste, perioduri ar coprinde 3000; ani după Lubbock, 

5000 după Dowler. 
Mare necertitudină &ncă în  cestiunele privitâră la A- 

merica preistorică.



"1X. TABELELE REGILOR - 

1. REGII EGYPTULUI 

L-a dynastie, din Thinis (253 ani) 

1. Mena (Menes, Mnevis) 
2, Teta (Athothis 1) 

3. Atoth (Athotis Il) 

(Kenkenes) 
4 ata d (Uenefes) 
5. IMesepti (Usafaidos) 
6. Meriba (liehidos) 
7. 2? . (Semempses) 
8. Qabulu (Xubienes, Bieneches) 

“JFa dynastie, din Thinis (302 ani) 

+ Butsau (Boithos) 
. Kakeu (Keechos). 
. Bainuteru (Binothris) - 
„ Utsnas (Tlas) | 

„ Send (Sethenes) 

?  (Chaires) | 

.„ Nowerkara. (Nephercheres) * 
„ Nowerkasokar. (Sesochris) 

? (Cheneres) O
a
 

p
o
m
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IL-a Qypiastie, Memphită. (214 an) 

- 1, Bebi (Tati) 1. Necherophes 
2. Neb-ka 2. Tosorthtos 
3. Tsesar 3. Tyreis | 

4. Tsesar-Teta +. Sesochris IL 

"5. Suphis 5. Sethes 

- 17. Menkehor   

6. Nowerkara II 6. Tosertasis 

7. Neb-ka-ra 7. Aches 
8. Huni 8. Sephuris 

9. Snewru . -9. Kerpheres. * 

IV-a dynastie, Memph ită (284 ani) 

(Snewru) 1. Soris 

1.Khuwu 2, Suphis N (Cheops) 

2. Dud-ew-ra  ?, 

3. Khawra 3. Suphis Il (Chebren) 
4. Menkera 4. Mencheres (Myke- 
5. Asses-ka-w  ? „[rinos). 

5. Rhatoises 
- 6. Bicheris | 

7. Sebercheres 
8. Thampthis. - 

V-a dynastie, Memphită (248 ani) 

1. Usur-ka-w 1. Usereheres 

2. Sahura 2, Serres 
3, Kara 2 

4. Nowerar-kara 3. Nephercheres Il 

5, Ases-kara. 4, Sisires. 

i „_5. Cheres, 
6. Usurenra An 6. Rhathures - 

__'2, Mencheres | 

8. Tatkera Assa, 8. Tancheres . 

9, Unas 9.Onnos
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VI-a dynastie, Elephantină (Abu) 
scii abydeniană (Abud) (203 ani) 

Teta, în Memphis 

” tati, în Sud î. Olhoes 
2. Merira Papi 1 2, Phios 
3. Merenra (Mentemsav) 3. Methesuphis 

4. Nowerkara III (Papi 112, 4. Pliops 

5, Merenra Mentemsaw [1 5. Bienthesuphis 

- 6, Nitaqrit 6. Nitocris 

VII-a dynastie, memphită, ar fi dat 
70 regi în 70 dille sci 5 

de anl. 

5 regi în 75 

Villa dynastie, memphită 132 ani. 

„ ZăĂ-a dynastie, din Iferacleo polis, 
109 ani.. 

A-a dynastie, din Ieracleopolis 
185 ani. 

“XI-a dinaătie, thebană. (A XI-a şi 
AIl-a dynastie ar fi ținut 213 an). 

XII-a dynastie thebană. 

. Amenemhat I Amenemes * 
„ Usortesen.I - Sesonchosis 
. Amenemhat II Ammanemes 

. Usortesen II Sesostris 

..Usortesen III. Lachares , 

„ Amenembhat IH Ameres 

. Amenemhat IV Amenemes II 

„ Sewek-nowre-ra Skemiophris 

=
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XIIE-a dynastie, dir Theba 453 ani 

XIV-a dynastie, din Xois 184 any, 

continipor ană cu a XIII-a după Fr. 

X-a dynastie de Ilyesosi, regi păs- 
tori, (pe când în Theba o dynastie 

națională); capităla : Tanis. 

1, Shalit (Salatis, Saites). 
2 9 (Byon) 
3. Ap... „. (Apachnan) 
4, Apapi (Aphophis, Aphobis) 
5, - (Staan, Iannas) 

6. 2?" (Asseth, Asses) 

XYLa dynastie (a doua de păstori; 
în tot Epyptul). 

XVII-a dynastie, a 3-a de păstori, 
în Nord, 

1. Apapi (43 de regi). 

Dynastie naţională în Theba (4130 ? 
și ceca de ani). . 

1, Rasqenen | . 

2. Rasqenen II 

(Alisphragmuthosis) 
(Tethmosis) 

Rasqenen III 

Kames. | 

XVIII-a dynastie Thebană 241 ani. 

. Ahmes | . 

+ Amenhotep 1 
. Tahutmes. 1 

. Tahutmes II . 

. Hatasu 

. Tahutmes II 

. Amenhotep II 

. Tahutmes IV 

. Amenhotep II 

. Amenhotep IV 

A   | Lenormand. . Tutankhamen



13, Rasaakakhepru” 

Haremheb (Armais) 

AZĂ-a dynastie, thebană 174 ani, 

1. Ramessu 1 : 

2, Seti 1 

. Ramessu II (Sesostris, 67 în) 

„. Menephtah 1 

. Amenmeses 
„ Menephtah: II 

„ Seti IN N
S
 

p
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(Azisu) N 

Xă-a dynastie thebană 178 ani. 

1. Nekht-Seti 

2. Ramessu III (1311), 
„'Ramessu IV 

„, Ramessu V 

. Ramessu VI (1240) 
. Ramessu VII 

„ Ramessu VIII . 

, Meiamun Meritun 

„ Ramessu IX 

10. Ramessu X 

. Ramessu XI (1150) 
12. Ramessu XII . 
13. Ramessu XIII 

"14, (Her-hor) 
15. Ramessu XIV 

16. Ramessu XV 

17. Ramessu XVI 

" (Piankhi) 

“
 

9
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JAĂL-a dynastie din Tanis, 130 ani 

1, Si-men-tu Smendes 

„2, Psiunkha Psusennes | 

3, Nephelcheres - - 
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4. Amenemkam  Amenophihis 
5, "Osochor 

6. Psinaches 
7. Psiunkha II Psusennes II 

XAIL-a d ynastie, din Bibastis,, 

170 ani. 

. Sheshong 933 scuă 927 Sesonchis 
. Osorkon 1 900 Osorthon - 
„ Takelot I 

. Osorkon II 

. Sheshonq II 

. Takelot II 

. Sheshonq ŞII 

. Pimai 

. Sheshong IV. D
O
I
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I
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DD
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“PAXIIL-a dynastie, din Tanis 89 ani 

1. Petsebast (Petubasti) 
2. Osorkon III (Osorcho) 
3. Psemut (Psammus) 

4 (Zet) 

XAIV-a dynastie, Saită, continipo- 

rană cu cea precediută şi cea ur- 

mătăre. 

1. Tawnekht (nearse) 
2. Bokenraw (Bocchoris): 

(6 an) 
3. Stephinates 74 
4, | (Nechepsos) 681. 
5. Neko I.  (Nechaa) 674 

XXV. -a dynastie, etiopiană, 50. 

” „de ani. 

1. Piankhi 
2. Kashta 

3. Shabak-724 - 

4. Shabatok i 

5. Tahraqa 716--666  
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6. Urd-Amen 666 

7. Nuat-mei-amun. 

„XXVI-a dynastie, Saită. 

1, Psametik 1 664 
2. Neko II 611 
3. Psametik II (Psammis) 595 
4. Uhabra (Apries) 589. 

“1. Ahmes II (Amasis) 569 
2, Psametik III (Psamenit) (527-523) 

Cuceri irea persă 523 ( XXVII-a di r 
nastie,) 

296 Răscola lui Khabbas “ 
463 Răscâla lui Inaros 
- Soţul lui Inaros, Amyrteu, în băl- 

țile din Delta. “După dânsul Pau” 

„ siris, şi Amyrteu II care se TES 

XX VIII-a dynastie, Saită, 

Amyrteu II 404-399 

AAĂIĂca dyuastie, din Mendes. - 

Naiwaurud (Neferites) 399 
Hakori (Achoris) * 393 

Psemutil  (Psammutis) 383 
Naiwaurud II (Neferites) 332" P

P
 

AXĂ-a dynastie, din Sebennytos. 

1. Nakhthorheb (Nectanebes) 478 _. 
2. Takho (Tachos): - 364 
3. Nakhtnebew (Nectanebes 11) 361. 

Perșii din nouă 345 
- Alexandru 332 

Ptolemeii Lagigi 323-302. Ch.     câlă în 404. Romanii 30 a Ch. 

„IL. REGII CHALDEII, 

„Regi locali în diferite oraşe : 

a Ur: 1, Urkham LiKbagas ” 
i 2. Dungi 

3. Ilgi 

Zergilla- 
Eridu . 
Babel 

In Karrak: Gamil-adar ; 

(2000-1700) Libit-nana 

Regr-pontifi 
(patesi) în 

Saryukin 

Naram-Sin 

E latbau 

In Larsam : Rim-akhu 

A doua cucerire elamită 1670 
Altă dynastie elamită - 1518 
AL 13rlea rege: Faraindas 1450 

Ismi-dagan Cucerirea assyriană 1273 

Gungunu. Regii Babiloniei : 

In Larsam : Sin-ldinnuv 1. Bin-bal-idin ÎN 

regk-pontifi unt abug (Rumânu-bat-idin 1260 (2) 
(sakkanakka) Erim-agu 2, Zimana-zakir-idin 1190 (2) 

' 3, Nabu--kudur-ussur I-. 1150 (?) 
2295 cucerirea elamită 4. Marduk-idin-akhe 1110 

În Agane : Tas-si- -gu-ru "5. Nabu-zapik-iskun 1097   Agu-kak-rimi
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Dynastie nouă i 

Marduk-sapik-z irrat 

Marduk 2). „Sadumi 1080 
3 regy care domnese primul 17 anl, 

al doilea 2 luni, al treilea 6 ani. 

3 regi care domnesc 20 dean! în . 

partea maritimă, între cari Ne: 
bucadnezar II. 

1 rege elamit 6 ani 

Ramân-ball-idin 

Nabu-zikur-iskun 1000 (2) 
Marduk-bal-iddin II . 
1. Nabu-bal-iddin 880; 

(Marduk-bel-usate S53) 
2. Marduk-ina-dinsu 

(Marduk-rakir-iskun) 832 
Marduk-balat-ibir 

(Marduk-su-ikbi) 819 

rege local. 

Cucerivea assyy and 823 

1. Nabu-naisir - 
(Nabonassar) 

„2. Nahid (Nadin). 733-731 
(731 : regi local: Dugab, Balazu, 

Nadin, Marduk: -bat-idinna) 
3. Ukinzir şi Pul 

747-733 

(Binziros ssiPorus) | „731-726 |6. Nabu-nahiă 
4. IMu-iltu (luleu) 726-721! Perșii ” 333 

Il. REGII ASSYRIEI. | 

Pati (Regi-pontifi) - - Sari (reg!) 

Ismi-dayan către 185 I-a dynastie : 
Samsi-Bin -1820-1800| Assur-narara ŞI. 1500 | 
Samas-Ramân 1 Nabu- dagan ff. aa 

Samas-Raniâni II ciao Assur-bol-nisisu | 1400 
Bilu-kap-kape 1700| Bussur-Assur „1390 
Te . „ba ” | Assurubalat „1370 

SRR „| Bel-nirari 1330 
Iri. Amtuk "1520 Pudiel 1030 

12 

5. Marduk-hal-idinna 
(Merodach-Baladan, 
-Mardokempad) 

721-709 

Assyrianii cu Sargon 709 
6. Bel-ipus (Belibu) 102 

(Bel-ipnu) ! 
Suzub 700 

7. Assur-nadi n-sum 
(Assaradinu) ) „699 
Procincie assyriană  . 695 

8. Ria-bel _ „698 
9 Musisi-Marduk . = 692 

Assyrianii 688 
(680, regi locali: Nabu-zirnab-azi i 

sei - Nabu-napisti-isir în Beth: 
Yakin, și Nahu-nahid să Nahid- 
Marduk.) - 

10. Samul-masad-yukin ' 
Saosduchin, (Samulsamugin). 

y 667 
Assyrianii 647 
(Nabu-bel-sume 647) 

1. Nabu-bal-usur ) 023 
(Nabopolosar) 2 

2. Nahu-kudur-ussur II 604 
8. Avil- Marduk (Evilmerodach) 561 
4, Nirgal- -sar-ussur (Nereglissor)559 
5. Bel-labar-iskun (Laborosoarchod) 566 

  
95 |



- Assur-bel-kala 

Ramanu-nirari 

(Bin-nirari 1) 1810 
(Salmanasar !) 1290 

Tukulti-ninib 1) 
- (Tuklat-Adar) | 271 
Bel-kudur-ussur 1240 

Adar-habal-asar 1220 

(Ninib bal-ekur) | 
Assur-adan A : 9 

__ (Assur-dayan) ) 1200 
" Mutakil-Nusku ; 

(Mutakil-Nabu) * ) 1170 

- Assureris-ili = 

(Assur ris-isi) | ) 1150 

Tuklat-habal-asar 1 1120 

1100 

"“Samas-Ramâni III - 

(Samsi-bin 1). 2080-1060 
Assur-rab-huru 

0 i (Assur-rab-Amar))1020 (2) 

După Jaspero : 

A doua dynastie: - 

Bel-kat-irassu 1020 

“Salmanasar II 1010 

Trib-bin 990 

"Assur-idin-akhe . 950 

Assur-dan-il | 930 

| Bin-nirari ÎI ) 

(Bin-likhus II] * 

"După Hommel: 

Tot prima dynastie: 
Assur-Mimâti către 1000 - . 
Assur-dân II 930-913 

| Ramân-Nirari II - 913-890: 
(sub care, după unit, începutul Ca-: 

* nonului Eponymilor, care, după . 
Hommel, existaă chiar la 1300 

- sub Ramanu-nirari 1). 

„| Tuklat-Nineb II 889 

(Tuklat-Adar) 

Assur-nazir-habal 884 

Salmanasar III 860-822 

(Assur-danin-habal 829-622) 

Samas-Ramân IV l825 
. ms 20 

(Samsi-Bin 11) 
Ramân-nirari Îl. 812 

Salmanasar IV 784 
Assur-dan-il Il 773. 
Assur-nirari 705 

Tuklat-habal-asar [1 745 
Salmanasar Y „728 

"Ultima dynastie: . 
Î. Shar-gina 722 

(Saryukin, Sargon)!   
IV. REGII DIN*URARTI, 

dl 

832 

„Arame 

Saduri 

„Lutibri 

:Belliduris I 
'Isbuinis 

Sarda 249 

Sin-akhe-irih 705. 
Assur-akhe-idin "681 
Assur-han-habal : 669 

Assur-edil-ilani 647 

Assur-ibil-ili l i: 

Bil-sum-iskun 623-600 
Assur-akhe- iddin II j 

Minuas | 

Ursa 719 

(regl locali în alte state) 
Arpistis 700 . ” 

Saduri 651
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V. REGII ARAMUL Ul. 

Kusshan-Risshathair 

" Rebob 
Hadarezer , 

Cucerirea israclită 

__Rezon . 

Hezion 

Tabrimmon * 

VLREGUL 
Kudur-nakhunta 2295 

“Kudur-Lagamer ! 
Kudur-mabug 

Khammurayas 

Kara-indas . 

Burnaburiyas 

Karardas 

- Nazibugas 
Kurigalzu 

1870-. 

Khumbanigas 

Sutruk-nakhu nta 706 

Moses prophetul 1300 

losue, conducătorul poprulul. 

„Judecătorii stii. Sufleţi :. 

Othoniel 

Ehud în Su „ Samean | în Sud | 

: Barak în „nord 

“Gedeon stu Jerobaal î în centru - 

- Abimelek, fiul stu, rege în Sichern 

T 
poa . | în. Nord 

Ben-hadar | 

Ben-hadar | 

Khazael 

Ben-hadar III 

Mariah 

„823 

Ben-hadar IV 
Retzin, până în 732 

SU SIANEI. 

  
“VII. REGII ISRAELIȚILOR. 

  

Kudur-nakhunta IL 693 - 

Ummnan-minanu : 687 

*] Khumbanigas II . 680 

Umimanaldas | 675 

Urtaki 670 

Teummnan | „659 

Tammarilu | e 

Ummanaldas 1] „807-630. 

Ummanigas - 
Tammaritu ll 

Indabigas 
Ummanaldas III 600-647 

Tammaritu II 

Jephtah 

Abesan IE 
Elon în” Perea 

Abdon 
Jleli, mare preot și și suffet 1080- 1040 

Samuel 

i (an lui Samuel 1040-1010 

Saul 1010-1000 

2 Ishoseth sti Ishbaal, fiul Jul Saul 
David 1000-960 
Salomon 960-931 

e 
ee  



  

segatul din Iuda. 

Rehabeam 931 

Abiam „95 

Asa 911 
Josaphat S71 

Jehoram 849 

Ochozias . : 8143 

Athalia 839 

Jehoas 836 
Amasias 799 

Ozias . 773 

Joathan 749 

Achaz 734 
Hizkiah 728 

Manaseh "696 

Amon 642 

Josias 610 

Joachaz 609 

Joiakim 609 

Joachin 598 
Sedecias | 597-587 

1-a dyn. Jeroboam 

: Nadab 

2-a dyn. Daasa 
Ela 

(Zamri) 

| (Thibni) . 

2-a dyn. Omri. 
Achab 

Ochozias 

Jehoram 

t-a dyn. Jehu 

Joachaz 

Jehoas 

Jeroboam Il 

Interregniu 

„ Zacharia 

Sallum 

" Menakhem 

Phaceias 

Phaceu 

Oscu 
  

VII. REGII LYDIEL. 
l-a dynastie : Atyadil 

„2-a dynastie : Heraclidii 

începe cu Agrun în 1209 

se termină cu Candaul în 70i 
3 a dynastie : Mermnadii 

Gyges 701 

Ardys 650 

Sadyate 637 | 
Alyatte 625 
Cresus 568-554 

1X. REGII TYRULUI. 

întâiă doul săufieţi 

Abibaal, rege . : 

Hiram | - | 

Baalâzar 

"Abdastoreth - 

Pheli 

lthobaal 

Baalczar Il 

Mathan 

Piimeliun 

Bodasioreth I: 

Bodastoreth II   

Regatul din Israel. 

931 

Şi 

909 

"836 

885 - 

585 

881 

374 

85 

853 

sp 

Si 

500 

785 

758 

750 

7418 
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Hiram II 

Muthon 

Eluli 
Jthobaal II 700 

(Abdimilkut la Sidon) |, 

Baal , 

Ithobaal II] 587-574 . 

„Baal Il 574-563 

- Esmunazar | 

Tabnith . 

Esmunazar Il 

Achemenes 

Teispa 

Cambyse 
Cyrus 559 

Cambyse 329 
(Gaumata 521) 

Darius 521 

Xerxes- 485 

| la Sidon-* 

X. REGII 

  

Suffeţi - 
Ecnibaal 

Caleb 

Habbar, rege 5 

Muthon şi 
Gerasthoreth ) 5 

Baalator,' rege 

Meherhaal 555 

Hiram IL 554 

Muthon 531 

(Abdolonym la Sidon pus de Ale- 
xandru) 

PERȘILOR. 

Artaxerxes 463 | 

Xerxes II 425 

Sogdian 425 

Darius II 429 

Artaxerxes Il 405 

Artaxerxes III 362 

Arses 310 

Darius III 337   Cucerirea grâcă 330
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X. EGIPTUL PÂNĂ LA HYCSOSI. 

Lodui scă Hotui 
- .. Egypţienii, proto-cuşiţi a. No-Phtah. (Naphthuim) 

Părțiţi în patru triburi Pa-to-res (Pathrusim) 
| Mi o Annui. Aa 
ţa Se despart de frații lor încă barbari; vin prin Asia, nu 
din Ethiopia, şi lasă o parte din Annui în peninsula Sinai. 

Impărțirea Egyptului în none, la început state indepen- dinte. | N N 
Primul prriod, sub preoti, trei, patru mii de ani. Se cre- 

asă (era. . Si | 
Guvernul. Fie-care nom (compus de oraşul capitală, de pă: 

mânturi măndse, de pământuri baltâse, și de canaluri) este 
sub un guvernorerediiar (hiq) sii numit de rege. Imposit pro- 

"porţional în riatură. Recensări, cadastru Conscripţie militară. 
dile de lucru pentru lucrări publice. Regele e privit ca dei, 
ca domn al dreptăţii, ca imagina lui Râ,-ca fiul sârelui (Ses- 
ra), ca fiul lui Phra (Pha raon), și-și adresesă sie însu-și ru- 
găciuni. Porlă .psclentul pe cap. — In fie-care nom, un 
mare preot, 36 s6ii 4-4 nome (92 în Delia, 22 în restul țăril). 

„.— Poporulimpărțitîn 7 să 5 clase. — P reoții, scutiti ce impo 
i pământul, şi-l arendeză la. popor. Irană dilnică. - 

| dată preoţilor. — Armaja (400000 de 6meni) se imparte în 
Calasiriani şi Hermotşbiani, posedă a 3-a parle a pământu- 
lui prin porţii de 12 aruri nesupuse impositului. Garda a- 

„ nuală a regelui de 2000 de Omeni. Numerosă administra- - 
ţiune : scribii formâsă o clasă. Puterea etichetei. Puterea
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legitimităţii, care face pe regi să ea pe surorile. lor de neve- 
ste, spre a nu fi prea multe familii desânge regal, şi. pe-ori-ce 
dynastie nouă să se însoțâscă cu prințese din dynastin că- 
ută. Guvernul egypliac este typul guvernului absolut. — 
Preoţii sunt judecători; afacerile sunt tratate prin scris. 
Morte peniru sperjur, pentru cel care nu ajută pe un om 
în pericol. Se cerea fie-căruia să aibă un mijloc onest de 
a trăi. — Uciderea chiar a selavului pedepsită cu mârlea; 
datoria de a da ajutor. Nota de infamie pentru soldaţi. Pe- 
depse crunte, îruinchiări de membre. Femeile sunt libere. 
Interesul nu pete covârşi cupitalul; nu este costrângere 
corporală. | 
l-a dynastie : Inainte de anul 5000, Menesînlocueşte theo- 

craţia prin guvernul civil, fund6să Mannower (Mem-! 
phis), Hakaptah (deunde vorba Egypt), orășul lui Phiah. 
Opera de unificare a Egyptului. Influinţa Egyplului 
de jos. | A 

II-a dynastie : continue opera celei prime. | 
III-a dynastie : Necherophes luptă cu poporele 'din. Libya. 
IV-a dynastie, prima memphită, fundată de Snewru' care 

supune pe Anui din Sinai .. Primele inscripțiuni.. Regii 
“fundatori de pyramidi : Khuwu,. Khawra şi Menkera. 

V-a dynastie. Se fineşte în torburări, .. 
VI-a dynastie. Ati e ucis de garda sea, dar fiul să Papi] 

, întruneşte tat Eeyptul, Ministrul său, Unas, cuceşte parte 
din Ethiopia. Domnia seculară a lui Papi H, fiul lui Papi | 

„şi (ratele lui Merenra. Apoi turburări ; Merenra II .as- 
"sasinat e răsbunat de sora și nevasia sea Nitagqrit. 

Periodă de obscuritate până ia dynastia a XI-a, — 500 de 
"ani. Period de turburări; după Nitagrit domnesc No- 

werka 2 ani, Nowrus 4, Ab 2, un al 4-lea rege un an. 
Desmembrarea Egyptului, pote chiar cucerire străină, 
Achthoes, fundatorul dyn. a IX-a, pune capitala în He- 

N
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racleopelis. Ră&scola capilor din Theba sub ultimil regi 

ai-dya. a X-a. - - 

Dyn. a Xl-a. Se trăgea din Papi |; IE nlew, simplu erpa (no- 

bil); fiul s&n Mentu-hotep I rege local (hor). Al 3-lea 

“descendinite al acestuia, Entew IV, se răscolă. Mentu- 

- hotep IV întruneşte lot Eayptul; repede cădere; 16 

“regi în 50 de ani. i 

Dya. XII. Amenemhat ] şi compeţitorii să sti ; năvălitorii res- 

- pinşi; systemul de a associa pe fiul i putere. Cuceri- 

rea Ethiopiei terminală de Usortosen III până la Sem- 

neh (2-a cataractă). Amenemhat III regulâsă cursul Ni- 

iului prin lacul Moeris și canalul lui Iosif. Lope-ro-hunt : 

- (Labyrinthul). Feodalitate puteinică prin întrunirea no- 

melor în aceleaşi mini. 15 ani după morlea lui Ame- 

nemhat II se termină dynastia. | 
Dynastia XIil-a. Fundală de Sevek- holep Î, se continuă 

prin femei; fiica lui Sevek-holep I are dinirun preot pe 

—  Sevek-hotep II. Frequența numirilor de Sevek-hotep 
şi -de Nower-hotep. Decadenţa în arte. Istoria dyn. 

XIV-a e necunoscută. 

NI ASIA PENE LA UYCSOSI., 

Neamurile Turco- finese șstăpenese Asia dintre mare şi 

indus 1500 de ani. " 

Rămășițele lor: in Pont, Moschianii şi Tibarenianii care se 

întindeau altă dată pent în Armenia; Chalybii metallurgişti; 

în Chaldea. vechiul popor al Suimirilor „(seri isurea cunei- 

formă); 

în Kurdistanul actual, “Carducii scu Chardei (Surţii) 

care au dat. pe Chaldeani; 

în Media și Susiana fondul populaţiunei 

Cuşiţii su Semiţii primitivi (Kapiqi scu Kefa), neam brun, 

formal în platoul de Palmir; parle 'trece în India, parle . 

de-alungul mării până in Arabia şi Alrica, în Gedrosia (ef.
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Kadra al Indiilor). în Susiana (Kissianii) unde elementuţ 
învingălor se perde în cel învins, în Chaldea unde dă naş- 
tere vechiului popor Acead ; ramura chananeană în insulele 
golfului persie. Rumura arameană în Syria, (între Oronte 
și Eulrale Rotennni), în Cappodocia (Leuco- Syrianii, Soly- 
mii), în Palestina (Rephaim). Cușiţii din Asia mică: Carianii. i 

_— Assyrianii. — Tharechiţii, (Israeliţii, Moabiţii, Ammoniţii). 
Triburile Rrphaimilor :- Emin, Zomzommim, Zuzim, -E- 

nacim, Avvim Keniţii, IKeniziţii, Kadmoniţii, Efilim, Anakim, | 
Horim. 

Sunt. Sat:, Şaşui din timpul Aynasliei a Alla. - 
Rassa ama îcu : 1. Amaleciţii, 2. Arccamii, Edomiţii su 

Nabatheanii ; 10 sâu 11 triburi, fie-care sub un alluf de 
asupra căror regele suprem, electiv apoi ereditar. 3. Ca- 
trai care înlocuesce pe Kușşiţii în Hedjaz; goniţi de Djor- 
homii Jectanidi, fundesă națiunea Madianililor. 

Arabia: 3 straturi : : 1. Cușiţii seu Ariba 
„2. Jeelanidii s6u Muteariba _ 

3, Ismaeliţii s6u Mostariba. , 
Imperiul cuşit (adi) din Yemen, dărimat de Jectanidii 

barbari, se aridică din ruinele s6le. ] urmâsă un al 3-lea 
imperiu, jeclanid, feodal, care de la 525 după Ch. este dis- 
putat între Abyssiniani şi Perșii Sasanidi. - 

In Hedjaz: Djorhomii Jectaniqi; ; după dinşii Khozaai (Jec- 
tanidi, din Yemen), și apoi Coreișiţii, Ismaeliţi (secolul al 
V-lea). 

Alte state arabe : pe timpul Sargonidilor,. statul Duma 
sub femnei. Pe timpul Sas sanidilor, statele rivale din Hira şi 
(hassan. i 

La o epocă necertă, Chalăcanii supun Babylonia, în care 
devin casta religiosă. 

Antica rivalitate a Sumnirilor şi a Accadilor. Limba Sumi- 
rilor devine limba sacră. Civilisațiune sumiriană. Likbagas, 
Urbagas, Urukh, Urkham, Urzikum, Likzikum, diferite -nu- 
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miri al unui rege al Sumirilor şi Aceadilor, din Ur. Apoi fiul 
să Dungi şi Ilgi. — Fie-care oraş are regii să locali. 

Regi pontifi, pati în Zengilla (Gy-de-â). Eridu. Balel, sal 
lanall:a în Larsam. 

Supremaţia o are ântâii Ur, apoi Karrak (2000- 1700) 
sub Gamil-adar, Libit-nana s€u Libit-issar ; fiul său, Ismi- 

dagan, domneşte şi în Uru (1850) ; fiul său Gungunu. Su- 
premaţia lrece la Larsam sub Sin- idinnuv,. Nur-bin, etc. 

“Kudur-mabug domneşte numai în Larsam ; fiul stu Erim-: 

agu (Ariokh) ia Ur, apoi Ellassar. 1700 Karrak cade. Larsam 

este capitală, şi luată în 1670 de Chamuragas. n. 

- Aceadii ne dau, înainte de Saryukin, pe 'Tas-si-gu-ru-bur 
şi pe fiul său Agu-kak-rimi, care domnesc peste Cosseani, 
Acead şi Babylona. 

Centrul civilisaţiunei este statul feodal al Susianei. 
Susianii l 

Turci 
Ă Apharseanii | 

Poporele | Cosseanii. a. 
Elamului | pamirii - azi | 

Uxianii — Aryani. : 
Presiunea. regilor elamiţi determină (2400-2500) emigra- 

rea Chananeanilor (Phun, Pun, Poeai, Phoinikes), din in- 
-sulele golfului persic, în ţâra Refaimilor,. lăsend pe calea 

lor pe 'Themuditi. | 

„Ir iburile Chananeane : Sidonianii, Jebuseanii, Amorrhea- 

i, Gergeseanii, Heveanii, Arceanii. Sineanii, Aradianii, Se- 

mareanii, Hamatheanii, Helheanii. 

- Invasiunea popdrelor nor dice sub Indathyrses determină 

cşirea din Babylonia a 'Therachiţilor, care vorbesc limba 
chananeană, şi se stabilese cu Abraham în Chanaan. 

2295 (dată fixă) Kudur nacunia, regele Elamului, cuce- 

reşte Babylonia. Fiul său, Kudur-lagamer (Codar-el-Ahmar, 

Chodorlaliomor) distruge pe 'Themudiţi. Invadă Chanaan cu 
vasalii săi Amrafel din: Sennaar, Arioch. din Elassar, Tar-
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gal, regele naţiunilor. (7) — Post-garda sea (2) învinsă - 
„in valea Siddim de Abraham unit cu regele din Mambre şi 
cu. Melchisedec, regele din Salem -(1900 su 1700); el res- 
pinge o confederalie :de' prinți elatmiţi.—Kudur-mabug, al 
3-lea rege, - - i E 

- Răsedla regelui din Agane, Saryukin (Sargina), rege cu- 
ceritor (54 ani. bibliothecă în Urukh), supune tâtă Baby- 
lonia, Elam, Syria, Mesopotamia. . E 
"Fiul stu Naram-sin (Naram-akhie) apoi regina Ellathau 

„ Ellat-gula); luptele ei cu Rim-akhu din Larsam; ambii cad 
sub Khammuragas (1670), regele _din Elam. De aci înainte 
Babylonia e disputată între Susiani, Egypteni (?) și Assyriani, 
care, împinși de Elamiţi, emigră din Babylonia în ţ6ra Gu- 
(imiilor; sunt guvernată ântâiu de pati. . 

Oraşe puternice în Syria şi Assyria. o 
Hucsosii : Impinşi de Elarmiţi, Helheanii, conduși de Sha- 

Jit, se aruncă în Egypt, unde răsboie civile slăbese dynas- 
ia a XIV-a. Theba remâne unei dynastii egypţiace. Oraşul 

„. Hăuar (Avaris) apărâ pe Hetheani de Asialtici (garnis6nă de . 
1.240,000 soldaţi). — Asses distruge dyn. thebană. Hetheanii 
sunt căştigati la civilisalinnea Egyptului. Deul lor Suthek 
identificat cu Set. “Capitala. :'"Panie. Impini de fomete, 
Ebrei se stabilesc în “Egypt 'sub regele. Aphobis (l-a dyn.). 
După a Il-a dyn. de păstori, când Apapi. fundesă a IlL-as 
“Rasqenen revoltă 'Pheba. Secoli 'de “r&sboi; Rasqenen III, 
"Kames, nu pot'lua Avatis. Ahmes, deşi din familia acesla, 
merită a fi considerat ca [uridatorul unei dyn. nouă, luând 
Avaris în anul'âl V-lea al său. şi invadend Asia în anu 
următor (victorie la Sharuhen). -. 

XII. EGYPTUL ȘI ASIA SUB DYNASTIA A XVII-a, 
Ahmes reduce pe principi la starea de guvernori. eredi- 

tari, lăsându-le titlul de rege: (sulen) recucerește
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Ethiopia, reîncepe lucrările la care sunt astrenşi 
„negrii şi Senmilţii, pe care-i menţine cetatea Tsal. 

| Ameuhotep [-supune pe Armaleciţii din Sinai, fundâsă Na- 

'Thoimes | 

pata. Siguranța Egyptului cere ca el să supună 
- Chanaan şi valea Euphratului. Amenhotep I în- 
„cepe crearea unui imperiu feudal în Asia.- 
Cucerirea Syriei (Akharru, occidentul, în limba 
asyriacă, Khar, Ashar, înlimbaeg gypţiacă, Shar). 
Chananeanii, ântăiu sub supremaţia” (iibliţilor, 
apoi sub a Sidonului. 21 ari de domnire : su- 
punerea Syrianilor, Rotennnilor, Chananeanilor, 
a Asiei mică pent la Saron..Caii şi carele de 
răsboi introduse în Egypt. 

Thotmes II Moștenitorul tronului guvernator al Ethiopii 

Ilatasu 

“(principe de Kuș). 
Supunerea Yemenului (Punt), antrepositul co- 
merţului cu India). 

“Thotmes III începe a guverna în anul 21, la mârtea surorei 
s6le. Răscola Rotennuilor și a Syrianilor învinşi . 
la Mageddo. In anul 29, nouă răsedlă: luarea 

„Aradului, şi în anul 30 a Kadeşului. Anul 33 : 
Arameanii de dincolo de Eufrat și Assyrianii se 
supun. Ră&sc6le continui. Anul 44: Kadeș: din 
nouă luat. Domnire de 55 ani. După unii: Ba- 

„ bylonia supusă la tribut de la 1559 la 1314. Se 
„pare că dyn. XVIII-a e mai vechie cu două, trei 

, secoli de cât secolul al AVI- lea.— Chananeanii 
maritimă nu iau parțe la răscâle, devin marinarii 

_Egy plului, i supun. malurile Greciei (Cecrops în 
“Athena, Cadmos în Theba, Inaros, Danaos în. 

. Argos), şi Italiei. Colonie egypţiacă î în Colchida, 
de unde Phenicianii trag cositorul peniru bronz 

„. de când Assyria le este. inchisă, 
ci îs
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Aienhotep II - Răscola Assyrianilor. — Thotmes IV. : 9 
ani - Amenhotep III: dese r&sboe în Asia. 

Amenhotep IV — Fiul Semilei Taia, făcut eunuch de către 

A 

- negrii, vrea să conserve numai deităţile: solare . 

şi să pue în capul pantheonului pe deul solar 

Alen (Adonis, Adonai). 
_inceteză persecuţiunele. — R&sboele civile dis- 

irug puterea Egyptului. - 

Haremheb readuce pacea, suppune Yemenul şi Einio pia | p pia, 

NUL. ROYETUL ȘI ASIA SUB DIN. A XIX, - 

nu însă Syria. 

Rhamses ÎL. — Descendinte al lui 'Thotmes şi al regilor păs- 

Seti I 

tori; Hetheanii au înlocuit pe Rotennui; Sapalel, 

regele lor, trat6să cu Hhamses. —. 7 ani. 

— Fiul săii, ia de nevâstă „pe, "Taia, nepâla lui 

„Amenhotep III, guvernă în numele finlui s&ă; 

„Seti (Sethos), după 50 ani de întrerupere, su- 
pune Syria din nord, Phenicia, încheie tratat 

cu Motur, regele Khetailor. Garnizone în Penta-. 

pola; Puntul recucerit. Canalul de la Nil la Ma- 
rea Roşie. — Se retrage de la guvern. 

Fiiamses 1l—In Africa: 1 negri, 2 Cuşiţii, „(Berberii, Kaby- 

ii, “Tibbui Tuareggii) 3 Aryanii din Europa (Le- . 
- bui, Mașkuașkii;ţTakkaroi). —Aryanii din Africa 

„cucei din Europa, cu Shardanii ş iLurşai (yrrhe- 
nianii, Tyrsenii, Tuscii, Etruscii) din Asia mică, 

_“invadă Delta occidental. Rhamses formâsă din 

"ei garda sea.— Rhamses ] Meiamun este Sesostris 

(Ses-tu-ra); expediţiuni în Africa. In anul V-lea, 
: Hetheanii Și Syrianii, ajutaţi de Mysiani, Lyciani, 

“Dardaniani, Trojani, sunt învinşi la Kadeș, bă- 

tăl:e “cântată de Pen-taur. Răscsla inutilă ai 

Chanaanului. Khetasar, fratele și urmaşul lui
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Motur, încheie tratat în anul 21 al lut Rhamses. 

Domnire de 67 de ani. Pace adâncă: Palaturi, 

templuri, obeliscuri (Theba, Carnac, Luqsor, Ra- 

messeum, Ibsambul). 'Tanis reînființată. Israeliţii 

zidesc oraşul Rhamses şi altele. 
Dar robii babyloniani şi irojani se răscâlă şi 

trăesc liberi în Truwu și Babylona din Bgypt. . 

De Ja anul XXX la anul LV, al patrulea fiu, 

Khamuas, guvernă, apoial 13-ea fiu, Merenphtah. 

Plenicianii — devin în” curând navigatorii - Mediteranei şi 
' desvoliă civilisatiunea în Europa. 

Colonii : în Cypru Amathontă, Kition, Golgos, 

“ Byblos, Curion, ete.; regale supuse întâi regelui 
din Byblos „apoi i Sidonului;—pe calea dintre Egypt 

„şi Assyria, cantor la Lais, la Iamaih, la Thap- 

sak, la Nisibis; — porturi întărite la Dor, Joppe, 
: Ascalon, la muntele Casios; — case de ' comerţ, 

la Tanis, Bubasta, Mendes, Ankhiaui; partea phe- 

_niciană a oraşulu: Memphis. | 

„ Popărele din Asia mică: 1 'Tareo-Finesi (Chalybii, Saspirii, 
“Tublai, Muskai). 2 Cușiţii primilivi (Carianii), 

3 Arameanii (Leuco- Syrianii, Cillicianii, Pam- 

phylianii, Solymii, Erembii), 4 Thracii (Mysia- 

'nii, Phrygianii,. Bithynianii; Phrygianii sunt” 
Brigii; când Mysianii trec in Moesia, Thy nii, Bi- 

„hynii Paphlagonianii, Bebryeii trec în Asia). 
„Din, Mysiani ese poporul Meonian (Teucria: 

anii, Kebrenii, Dardanii Trojanii, Lydianii, Thyr- 

| senii, Torrhebii, Shardanii). G Lycianii, din po- 

-. porui Lekai, Lelegi, Laconi.. 

| „Centrul de civilisare e Troia,. „care nu dato- 

toreşte nimie Egyptului nică Assyriei. Apoi civi- 

„lisaţiunea phey giană sub dynastia lui Midas; apoi 

civilisaţiunea Iydiană. 

.
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„Colonii Pheniciane în Asia mică : numerbse în Cilicia, una 

„singură în Lyycia, Astyra. Cucerirea Rhodului asu- 

. pra Carianilor, care se unesc cu. Pheniciânii în 

întreprinderile lor; occuparea Sporadelor şi Cyla- 

delor (Delos, Rhenea, Paros, Oliaros, Melos; pur- 
pura de la Nisyra, Gyaros;, manulacture de 

stofe la Cos, -Amorgos, Melos). Se cercetâsă 

«minele din muntele Pangeu; încercări în Samo- 

-. thracia, Lemnos, Thasos. - Lampsaca. Abydos, 

Pronecios jin strâmtorile; Heraclea, Sinopa in 

Poni; “Tyr la gurele Nistrului. (Cetatea albă). 

Occuparea. Cretei, Cyiherei (murex brandaris 

care dă purpură), desvollarea Greciei sub in- 
Nuenţa djnastilor Colonii în Ilyria, — în Italia 
(Malaca, 'Temesa, Medama). 

Digraţiuncle. Lycianii, Grecii iau calea mării. Dorianii trec 
"în Creta unde dyn. lui Minos fondâsă un impe- | 

riu marilim, curăță Cyladele de străini, supune 

Athena (legenda lui Theseu); expediţiunea lui Ja- 
sone în Colchida pentru cossitor. Cause necu- 

„noscute împing pe 'Tyrseni și pe Shardani a 
trece în Ialia, prin calea .mărik. Aceste migra- 
țiuni țin vr'o două secoli și aduc stabilirea Arya- 
nilor în Africa... 

Aerenpitahu Are 60 de ani când more Rhamses II; ajută 
“pe Khetai bântuiţi de fomete. Tyrsenii, Shar- 
danii, Lycianii, Shakalaşii, Acheanii din Grecia 
se unesc cu Aryanii din Africa, 'Tamahui, Ma- 
shuashii, Kehakii, Lebui, sub Mermaiu, fiul lui 
Deid seu Botta, regele Lebuilor. Deşi armata e 

moleşită, Merenphiah e învingător la Paari- 

„„sheps, Cinci din opt triburi perd 15864 Omeni; 
„Egypţianii fac 9376 captivi, 

'Turburără puţin cunoscute. Răscola Necura-
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ților, 80000, ajutaţi de 200000 Hetheani, sub 
“. preolul Osiris, identificat de unii cu Moise. — 

Incercarea de usurpaţiune a primului ministru, 
Rhamses, Fiul lui Merenphtah, Seli, vede pe o 
rudă a sea, Amenmeses, usurpând ironul. Mene- 

- Phtah II Siphtah se căsătorește. cu regina Tau- 
sert; ministrul săi Bai. Seli devine principe de 
„Kuș, şi în fin6 rege, 12 ani după mârtea lui Me- 

“ “renphiah. 'Turburările continuă; pote usurpa- 
țiune a lui Aiari; Syrianul Arisu 'Și supune 
un moment Egyptul Răsedla funcţionarilor; dy- 
naslii locale. Exodul. Israeliţilor; 50 de ani de - 

* lupte. Se 

XIV. EGYPTUL ȘI ASIA SUB DYNASTIA A XX-a 

Necht- Set descendinie al lui Ramses II, restabilește pacea 
„Și associasă pe fiul său la tron. 

Rhamses III (1311—12978). 1311 e dată certă. 1306 : Deid, 
" Mashaken, -Tamar, 'Tsauimar, -capii poprelor 
Tahennui, Tamahui,: Kehaki, Lebui, Takkaroi, 
ocupă tot Delta occidental unde sunt Wenklucii 
şi. Matsiaceii. Rhamses i bate, precum a bătut 
pe nomadi. 'eucrianii succedând Dardanianilor 
în supremaţia populațiilor trojane, se unesc cu 
Tyrsenianii, cu Shakalashii, cu Argianii, la care 
s'a fundat de curând dyn. lui Danaos, cu Phi- 
listii din Crela, cu Lycianii, și-vor a se cobori în 
Syria şi a se uni cu Khetai. -Rhamses bate pe 
“Khetăi, In 1303, întâlneşte pe Barbari între 

„_ Rafiaşi Pelusa, impreună cu regii din Karkemiş, 
+ Kati, Arad, Kadeş. Rhamses stabileşte pe Phi- 

listini în Pentapola, recucerește Syria. —. 1300, 
Kapur şi fiul săi Mashashar cu Mashuashii, Sa-
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„batai, Kaigashii, Thyrsenii, Lycianii, invada 

Rhâmsiqii : 

Delta. Rhamses stabilește pe Mashuashi în Delta 
și în garda sea. Rhamses supune Arabia.—Con- 
spirațiunea fratelui regelui, Pentaurt.— Carica- 
ture, pamphlete. — Corupiuaea poporului; fune- 
ționarismul aduce dispr etul carierei ostăşeşti. 
Rhâmses.IV, fiul lui Rhamses ÎI 4 ant. În 1274 
-Rhamses V, rudă depărtată. Pe urmă fii lui 

- Rhamses III, Rhamses VI în 1240. Rhamses VII, 
Rhamses VIII, Meiamun meritun. Dynastia se 

“continuă prin Rhamses IX, al X. al! XI-lea (1150). 
Pace adâncă. Rhamses XII. Rhamses XIII. Ma- 
rii preoți ai lui Ammon din Theba devin gene- 

- ralissimi, capii magistralurei, intendenţi ai lucră- 
rilor, guvernatori ai țării de suș şi de jos, prin- 

" cipi de Kuş. Her-hor usurpă puterea regală, prii- 
meşte tributul Khetailor. Rhamses XIV reduce. 

- pe fiul Ini Her- hor, Pinotsem, la demnitatea de 
mare preot: După Rhamses XV şi al XVI. lea 

-. Piankhi, fiul lui, Pinotsem,; usurpă iar puterea 
regală. Si msntu prolestă în Tanis cu militarii, 

„goneşte în sud pe „preoti, care deslipese Ethio- 
pia de Egy pt, i-si pun capitala în Napata. 

XV. EGYPTUL ȘI ASIA DE LA HER. HOR LA  MORTEA 
LUI SALOMON 

Ta dinastie a. Syr iană. Assyrianii eraii âncă g guvernaţi de 
pati în 1520. 

1850: 1820 Ismi: Dagăn (Dagon împăcat). identic pâte €) a cu 

1820- 1800 Samas-Ramân' I, fiul s&u.' 
1780 

— Assur capitală ; Niniva menţionată. 

cel din Karak. 
ps 

„ Samas-Ramân II, 'a! doilea urmaş.
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Bilu-kap-kape (Bel-kat-irassu, pus r&u în 1020). 
La acâstă dată, inlocuirea regilor-pontiii, pati, prin 

regi civili, sari, era făcută, Autorii revoluţiunei 

sunt pote Assur-narara şi Nabu-dagan, care 
domnesc împreună în 1500. Primul secol al 
Sarilor este necunoscut. In 1370, domnirea Ela-. 
miţilor se continua în Babylonia: De la 1670 

- Chamuragas fundâsă o singură monarhie” baby- 
loniană cu cap. Babylonia. Kussiţii domnese în 
Babel (12 regi până la Karaindas). 1518-1273 
nouă dynastie cussilă „(Berosiu) — 1450 Kara- 
indas (inscripțiuni cuneiforme). , 
Assurabalat, regele Assyriei, vede pe nepo- 
tul său Kara-chardas (Iarardas), regele Ba- - 
bylonii, perind în r&scâla Kissilor, şi e silit să 
intervie, el scu urmașul său, pentru a restabili 
pe cel-alt nepot (?) IKurigalzu, gonit de usurpa- 
torul Nazibugas. ” 
primul eponym (imu). a 

Salmanasar ] fundesă Kalah și o fate capitală. 
Finitul. dynastiei cossiteane su elamite. 'Tu- 
Klat- Ninib, “vegele Assyriei, supune Chaldea. 
Incepe duelul de multe ori secular între Assyria 

„Şi Chaldea. - 
» Bin-bal-idin (Rumânu-bal-idin) r&scolă Chal- 

- dea, bate şi ucide pe fiul lui Tuklat-Adar, Bel- 
kudur-ussur (Belkudnezar). Adar-habal- -asar or- 
ganisză armata.. Bin-bal idin bătut la EL Assur. 
Assur-daşan, fiul învingătorului, scutură vasa- 

 litatea Egyptului (2). Victoriile s6le asupra lui 
Zamana- zikir-idin din Chaldea. Succesorii con- 
linuă lupta. Nabu-kndar- -ussur. | e de două ori 
gonit din Assyria. -Nairii, care o despart de He- 
theani, devin vasali i
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“Tuklat-habal-asar I (Tukluli-bal-esarra) supu- 

ne pe Moskianii răsculați de vr'0 şai-deci de 
ani ; Carducii sunt supuși, ca şi Nairii şi Syria- 

nii. Slăbiciunea Egyptului permite Asiaticilor de 

a lupta pentru suprematie. 'Psukhii, la sudul Nai- 

rilor, Khetai slăbiţi plătesc tribut. Regele Assyriei 
în Arad se plimbă pe mare şi priimeşte darurile 

Egyptului. Dar Marduk-idin-akhe (Marduk-na- 

"din-ahi) (10 ani de domnire) ia Hekali în 1100.. 
Assur-bel-kala, fiul: precedentului, silește la 

pace pe Nabu-zapik-iskun. Domnirea pacinică | 

a lui Samusi-bin II, fratele său, al cărvi fiu, As- 
sur-rab-amar, bătut la Karkemiş de Hetheani 

"vede r&scâla generală; regele din Aram ia cetă- 

" ţile Pethor şi Mutkinu; se perde teritoriul dintre 
Euphrat şi Nairii. Se credea că a lost dat. jos 

de Bel-kat-irassu (Belitaras) 1020. Aces fapt e 

greşit. Dynastia se ecntinuă, nu se schimbă. 

— Moses i-a condus în Sinai, ca să nu fie pe 

calea lui Rhamses III ; es din peninsulă, când 

acesta vrea să-și restabilscă autoritatea în Si- 

nai. Politica, Eeyptului permite cucerirea Chana-" 

naanului de Israeliţi. - 

Triburile israelite : Iuda, Simeon, Beniamin, 

Ruben. Gad, Issachar, Nephtali, Zebulon, Dan, 

Asher, Efraim, Manasse împărţit în două jum&- 

tăți. — Tribul Levi dă pe preoți. — Tribul se 

împarte în peamuri, nâmul în case. Bătrânii, ca- 

pii caselor şi ai n6muril6r, formâsă consiliul su- 
veran al tribului. Communitatea originei șa 

credinței 'este singură, legătură între triburi. 

Cucerirea : Moses trece în ţ6ra Moabiţilor, 

= “bate pe Sihon Amorrheanul, pe Og, regele dinu! 

"Băshan, cucereşte (6lă țera (iilead, unde se sta-
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bilese Ruben, Gad, jumătate din Manasse,. şi 
câte-va - familii din Iuda. — losue seu lesu 
fiul lui Nun, trece Iordanul, ia Jericho, ete., 
Siehem eare devinereşedința sea, ucide la 

Gibeon pe Adonisedek, regele din. Jebus, ca- 

pul alianței Chananeanilor 'din sud, bate la 

apele Merom, pe Jabin din Hazor, capul unei a 

doua confederaţii, la Raphidim pe Amaleciţii, 
dar nu se alinge de. fortărețele egypţiace.: Phi- 

listinii, Phenicianii, Bethsean, 'Taanak, Mageddo, 
Jebus, Gibeon, Lais rămân libere. Impărțirea 

țării. Arca de alianță ântâiii la.Gouilgal, apoi la 

Shilo. — Chananeanii învinși sunt transpor- 
taţi în Libya,-unde dau naştere la Libypheni-" 
cianii (Leptis, AEa, Sabrata, Thapsus). 

- Desastrul Chananeanilor slăbeşte Phenicia, Dy- 

- nastia naţională gonește pe cea pheniciană din 

Theba (r&sboiul celor şâpte în- contra Thebei şi 

r&sboiul epigonilor).. Philistinii . devin inamicii - 

maritimi ai Phenicianilor.— 1209 Sidon e luat. 
de flota philistină din Ascalon..— Tyr ia su- 
premalia, regele său este «rege al Sidonianilor>. 

— “Triburile israelite din nord,. admise pe leri- 

toriul phenician, se râse6lă. —; Legătura fede- 

rativă e mai strânsă. 1158 Utica e fundată; apoi 

Cambe; — în Spania, Gades, ete. Malta, Gaulos 

sunt occupate. Cossitorul e tras din Betica şi din 
„insulele Cassitoride. 

Guvernul întâiii a doui sufteţi; Abibal devine 

rege. Hiram | amicui lui David, bate pe rescu- 

laţii din Citium (Cipru), înfrumseţâsă 'Tyrul. In 

anul al V-lea al săi, Grecii iati 'Troja. — In, 

anul morții-lui Salomon, nepotul lui Hiram 1 
A bdastoreth, .este asasinat.
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Sulteţii din Israel : Josue n'are succesor. — Cuceririle sunt 

* 

continuate. Jebuseanii sunt învinşi la Bezek de 

luda şi Simeon. Dan surprinde Lais. Asher, Ze- 

'bulon, Naphiali admişi pe teritoriul Sidonianilor, 

'devin sclavi. Amestecul cu vecinii slăbeşte uni- 

tatea religiosă; răsboie civile. Suifeţii (judecători 

locali. Marii preoți : Aron, fratele lui Moise 
Eleazar, fiul săi, Josue, Phinehas, care more 65: 

“de ani după Excd. Al 3-lea succesor al lui Phi- 

nehas e despuiat de către Feli, de la a cărui 

morte până la apariţiunea lui Samuel, nu tree 
decât 20 de ani. Intre Moise şi Saul sunt dar 

două până la trei secole. | 

Kușan-Riszathaim profită de slăbirea Assyriei, 
face unitatea Syriei, cucereşte tot Israelul care 

e scluv opt ani, şi e scăpat de Oihoniel. Acesta 
ar fi judecat 40 de âni poporul. Ainaleciţii au 

bătut pe Israeliţi. Eglon, Moabitul, se. uneşte cu 

” denşii, cu Madianiţii, Philistinii, Ammoniţii, şi do- 
mină 18 ani iriburile din sud. Ehud le scapă. 

Victoria lui Samgar asupra Philistinilor, Apoi 
pace de 80 de ani. 

Jabin, din Hazor, suppune. nordul la tribut. 

Împins de Deborah, Barak liberă nordul care 

este în pace 40 de ani. . 

Madianiţii și Amaleciţii 7 ani necăjese cen- 

trul. Jerobaal lui Gedeon, învingător,. devine 

sulfet. Necesitatea unui guvern central impinge 

'pe fiul lui, Abimelek, a se face rege în Sichem 

Este uecis după 3 ani. 

Philistinii (Plischti, Allophyli, Creti) în orașele Gaza, Ascu- 
* 

7 
lon, Ashdod, Ekron, şi (ialh, oceupate allă dată 
de Avvimi, ai - adoptat „limba și religiunea 
învinsilor (Marna, în Gaza; - — Dagon şi Derketo



Saul. 

97 

în Ascalon,.adoraţi sub formă de peşte) și au 
devenit clasa militară; au dat asyl Enakimilor 
şi Amorrheanilor, sunt guvernați de regi locali, 

seren, sub egemonia regelui suprem (melek) e- 
reditar din iaza; Serenii formâsă consiliul fede- . 

ral; arcași buni, se liberâsă după IHer-hor de va- 
"salitatea Egyptului. Invingători de Pheniciani.pe 
mare, vor să domine Israel pe useat. 

Tola scapă pe Israeliţii din nord | urmâsă ca 

suffet Jair. 

| Ammoniţii şi. Ammorheanii prădeasă Perea. 

După 18 ani, sunt.bătuţi de fostul tâlhar Jephtah, 

cărui urmâsă ca suiteți Abesan, Elon şi Abdon. . 
Philistinii triumfă în Sud (1120) cu ttă voini- - 

cia lui Samson. Necesitatea unei puteri centrale 
- face ca lui Heli, care, descendinte allui Ithamar, 

al 3-lea fiu al ni Aron, usurpase. demnitatea 

de mare-preot, centrul. să-i dea şi puterea mi- 
„ litară (1080). Luptele lui Heli. Orbesce la bătră- 
nețe. Fii să nepopulari sunt uciși la Aphek; o. : 

"a doua victorie dă Philistinilor arca de alianţă. 

Heli more (1040). Robire de 20 de ani.—Eroul 
. legendar Simson (Samson). 

Samuel, nabi, bate pe Philistini, Tyriani, A- 
morrheani; Philistinii desarmă triburile din sud. 
Samuel la Rama judecă poporul. Purtarea fiilor 

» săi Joel şi Abijah determină pe Israeliți a-și da 
-un rege. 
“scapă Jabes ain Gilead amenintat de Amamoniţi, 

e numit rege şi organisâsă o armată de 3000 6- 
„meni. Philistinii perd Gilead, şi, cu tote intrigile 
Tai Samuel, care depune pe Saul,acesta i bate la 
'Mikhmas. Moabiţii, Amimoniţii, Edomiţii care şi-au 

- supus pe Madianiţi, Syrianii din 'Tsobahsunt bâ- 

7
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tuţi. Amaleciţii pun în capul lor pe Agag, care 

este bătut de Saul şi ucis de Samuel, care vrea 
să depue din nouii pe Saul, şi sacră în secret 

pe David care, prin voinicia sea, escilăjgelosia so-. 

crului stă Saul, şi fuge la Akhis, regele din Gath. 

Philistinii bat la Gilboa pe Saul care se ucide. 

David (1000—960) Ishboseth sâă Ishbaal, fiul lui Saul, vede 

pe David usurpând corâna.. Răsboiii civil de 

7 ani. Ishboseth este assassinat.—Spirit organi- 

sator, David vrea să schimbe confederaţia în stat. 

El termină cucerirea Palestinei, și, luând leru- 
salim (Salem al lebuseanilor), dă o capitală Is- 

raeliţilor (poporul în Mariha, regele în Sion; d6- 

lul Millo e citadela). Palatul din Sion lucrat de 

“Tyriani. Ephraim nemulţumit de: a perde su- “ 

premaţia. Ierusalim capitală religi6să : arca în . 

“Sion.—Două victorii asupra Philistinilor; genera- 

lii lui David : Joab, Abisai, Abner, Eleasar, El- 

khanan, Jonathan, Benaitha. Gibbonim, gardă de. 
500 voinici. La pace, Gath este annexat, și pu- 

terea Philistinilor e distrusă. 2], din Moabiţi mă- 
celăriţi, — In Syria, cinci regate: Damas, Maa- 

”cha, Rohob, Tsobah, Hamath.—Slăbirea Egyp- 

tului şi a Assyriei permite intinderea Israeliţilor. 

Hadarezer, din Tsobah, încercă unitatea Syriei. 

Victoriile lui David la Tsobah, la Damas care 

e luată. Thoi din Hamath felicită pe David. Idu- 

meanii bătuți în valea Sării; Hadad fuge în E- 
gypt; David e stăpân pe porturile mării Roşii Re- 

- ligiunea lui lehovah împedecă pe învinşi de a 

se contopi în Israel. Coaliţiunea între Hadare- 

zer și Ammonitul Hanun; primul 6 bătut de 
Joab, apoi de David la Alam; al doilea de Abi- 

sai. Măcelul Ammoniţilor. — Incercarea de gu-
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vern (numărarea poporului) înstrăinesăpepreoți 

de David. Răsc6la lui Absalon, sărobit de Joab. 

David, în detrimentul lui -Adonijah, e silit de 

preoți să abdice în favorea lui Salomon. A fost 
poet (bucăţile din a 2-a carte alui Samuel; pote 
3 sei 4 psalmuri). 

Salomon. (960— 930) Pune imposit pe r&mășiţele Chana- . 

neanilor, şi pe Israeliţi un imposit în natură; 

împarte statul în. 12 divisiuni administrative. 

Posturi întărite pe calea dinte Hamath şi Kar- 

kemiş; Tadmor (Palmyra) pe calea către Thap- 

sak. Amie cu Psusennes ÎI, care i dă pe fiica sea 

și supune “pe răsculații din Guezer. Hiram dă 

corăbii; flotta, după 3 ani, ajunge la Ophir (Ab- 

hira, gurele Indului). Raporturi cu Yemenul 

(regina din Saba). Anul al XII- ea : dedicaţia 
templului. 

De aci înainte preoții impun Israeliților de a 

„assisla la cele trei sărbători, Pascele, Penteco- 

sta, și Sukkoth. Spre a-și atrage pe, învină, 

Salomon înalță altare deilor lor, ia de neveste 
pe principesele lor. Nemulțumirea preoților, — 

a poporului din causa impositelor. Sheshonq - 

este inamicul lui Salomon, trimite pe Hadad să 

răscole Edomul. Rezon, fost general al lui Hada- . . 

rezer, ia Damas, ocupă Syria. Jeroboam, sacrat 

în secret de Akhijah, fuge în Egypt. şi după 

mârtea lui Salomon, răscolă Israetul în contra 

lui Rehabam (Roboam), cui rămâne Juda, Si- 
meon, unele oraşe din Dan şi Beniamin, și Edo- 
mul. Syria ocupată de rezii din Damas. (Saul 
5 de ani, David 39 s6ă 41, „ Salomon 41). 

N
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XVI. EGYPTUL ȘI ASIA DE LA MORTEA LUI SALOMON 
LA SARYUKIN,(721). 

Dynastia XXII-a, “Theba, ades anexată Eihiopiei, perde in- 

fluența. Răsb6ele asiatice au pus de la Rham-. 

ses II centrul în Delta. Tanis a dat dyn. XXI; 

Bubastis pe a XXII-a; semitismul e la modă în 

Egypt; lipsa de spirit naţional. In Delta predo- 

mină Maxşii. Matsiui, aryani, cari sunt solda ţii 

Egyptului, un semit de origină, Nemrod, capul 

Mashuashilor, dă fiului săi Sheshonk de neve€- 

stă'pe o fată a lui Psusennes II. Sheshonq ur- 

__mâsă acestuia pe tron. Prin politica sea isbu- 

tește a sdrobi puterea Israeliţilor: 5 ani după 

mortea lui Salomon prădesă Juda și chiar [s- 

rae].. Succesorii săi nu caută a domina Syria. * + 

Juda şi Israel : Posiţiunea grea a lui Jeroboam. Religiunea 

duce pe supușii săi la Ierusalim., Cultul pe locu- 

rile înalte; viteii de aurla Dan şi Bethel. Data 

sărbătorilor schimbată. Preoți luaţi din tote tri- 

burile. | 
Nemulțumirea preoţilor.— Israel e mai mare, 

Juda mai compact.— Fiul lui Jeroboam, Nadab, 
e ueis după 2 ani, de Baesha.—După Roboam, 

Abiam,— Asa, sub care Osorcon (Azerk-Amen) 

năvăiesce în Palestina, este atacat de Israeliţi și 
chiamă pe Syriani. 

După bezon, Hezion, Tabrimmon; Benhadar | 

“supune. Hamath, Coele-syria.—Ela, fiul lui Bae- 

sha, ucis de Zimri, ș'acesta. de Omri care 

triumfă de frații Thibni și Jehoram. 
Assur-nazir-bal (884—857). Un secol şi jumătate,. regii 

Assyriei repară prin bună administraţie ţera 

decădută. Assur-Mimâti : r&sboii cu Babylona,
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.apol pace până la Assur- -nazir- bal. 1030- 880: 

n'avem decât câte-va notițe; în limpul acesta 

Irib-Marduk și fiul său Marduk-bal-iddin II (Me- 
rodach-Baladan).. Tuklat-Adar Il reincepe r&s- 

- bele. — Assur-nazir-habal pune capitala în Ka- 

“lakh, în loc de El-Assur. Expediţiuni în Kurdi- 

“stan, Armenia, Kurkh în contra Moschianilor. 

— Răscâla Arameanilor; "supunerea Nairilor, 

"Tsukhilor (878); aceştia au fost ajutaţi de Nabu- 
- bal-iddin al Babyloniei (880 — 855): prima men- 
fiune a elementului chaldean în S. W. Babyloniei. 

IKhetai, care nu mai sunt uniţi cu confedera- 
ţie ci formâsă vr'o 20 state, se supun ca și 
Phenicianii. Restul domnirii ne este necu- 

" “noscut, “ 
Salmanasar III (860 —822) redă lui Nabu-bal-iddin orașele | 

Pethor si Mutkin. — Fii doicii lui Abdastoreth, 
„.. “sprijiniți pe popor, omâră pe rege şi iau tronul. 

„Aristocraţia tyriană pribegă revoltă coloniile. U- 
'surpatorii sunt, după 12 ani, goniți de fraţii lui 
Abăastoreth. Ultimul, Pheli, e ucis în 878 de 
Tthobaal, marele preot al Astartei, și rudă a sea, 
Ithobaal: domneşte până - în 846. — Omri. dă 
Israelului de capitală Shimron (Samaria) î în care 
“Benhadar obține o suburbie pentru Syriani. Iho- 
baal dă pe fiica sea Izebel fiului lui Omri, Ak- | 
hab, care este nedecis. între ambele religiuni. 
Elijah. şi Elisha se fac capii resistinţii naționale. 

 Invingător de Ben-hadar II la Aphek, Akhab 
„ "lă lasă liber, şi armatele lor, cu ale Egyptului, 
“= . “sunt sdrobite la Karkar de Salmanasar III (851), 

"cărui s'au snpus Khetai şi Phenicia. Assyrianul 
“intervine în Babylonia pentru Marduk-Inadinsu,. . 
gonit de fratele său, Marduk-ben-usate, și lasă
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poporele din apus să se sfâşie.— Jehosaphat, fiul 

lui Asa, rege pios, astâmpără r&scola Moabului 

şi Edomulni, încercă a restabili comerciul pe - 
marea Roşie, se aliasă din politică cu Israel, u- 

nind pe fiul sei Jehoram, cu fata lui Akhab, 

Athaliah. Ambii regi Israeliţi atacă din nouă pe 
„Benhadar. Akhab 'este ucis, dar Salmanasar 0- 

preşte succesele lui Benhadar, bătăndu-l de la 

851 la 849. Apoi doi ani de răsboe în Armenia 
şi Media. 846 Noua lui victorie sterilă în contra 

„lut Benhadar, care se întârce iar în contra luk 

Israel. Fiul lui Akhab, Akhaziah, trecuse pe tron. 

Fratele lui, Jehoram, ajulase regatul din Juda a 
astâmpăra r&scâla Moabitului Mesha. Assediul 

„ Bamariei este ridicat şi Khazael ucide'pe Ben- 

hadar. Lui Jehosaphat urmâsă întâiă Jehoram 

și apoi Akhaziah. Acesta şi Jehoram atacă pe 

Khazael. Ocupat pe Eufratul de sus în 845, în 

" Media în 844, în Amanos în 843, Salmanasar 

atiacă: pe. Khazael în 842, li bate, ia Damas, 

primește tributul Phenicii și al lui Jehu care, îm- 
__pins de Elisha, r&scolă armata, ucide pe Jehora m, 

"pe Izebel şi pe Akhaziah. Athaliah usurpă co- 

rOna în Juda, ucigând pe nepoţii săi; gardă şi 

religiune pheniciană. După 3 ani, Athaliah este 
ucisă de marele-preot Jehoiada, care dă tronul 
lui Jehoash. — Khazael învins plăteşte tribut 

„ Assyriei (840), bate pe Jehu. Salmanasar la fi- 

nitul domnii stă pacinie; 831 elia Tarsu. 

829 Fiul săă Assur-dan-il-habal r&scolă totă 
“tera afară de Kalakh şi Niniva. Samsi-bin as- 

tempără r&cola şi se sue pe tron (822). 

Fondarea Charihaginei. După Ihobaal, Baleastart II (846) 

- apoi Mathan (839); 834 Dorianii, care au înlo-
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cuit în Pelopones pe Acheani, iau Melos, Thera, 

și oraşele guvernate de Phalia : Camiros şi la- 

Iyssos. Piimeliun (830), spre a resista  aristo- 

craţii, se face capul poporului, ucide pe Sichar- . 

baal, cumnatul să, marele preot al lui Mel- 
khart. 823 Elissar, sora regelui, conspiră; desco- 
perită, fuge (Dido) cu aristocrația şi pe ruinele 
oraşului Cambe fundâsă orașul nouii, Kiriath- 

Hadeshath (Kart-Hadeshat, Karkedon, Karthago) 

“Asia de la 522 la 745. Samsi-bin reprimă o răscâlă a Nai- 

rilor, bate pe Parţi (Barisu), bate (819) la Daban 

pe unul din prinții Chaldeii, Marduk-balat-irib, 
“ajutat de Susiani şi Arameani;, alte expediţii în 

“Chaldea în 812 și 811. 
_ Ramân-nirari 111 (810—'780) pătrunde de 7 

ori în Media, de 2 ori în Van, de 3 ori în Syria, 

unde după Khazael au domnit Ben Hadar III şi 

acum Mariah. Damas luată, Phenicia, Israel, 

Edom, Philistinii plătese tribut. — Samuramit . 

_ nevesta, lui Ramân-nirari. 
Decadenţi momentană a Assyriei. Lupte ste- 

rile în Armenia: sub Salmanasar IV care perde 
Syria (772).— Revolta generală sub Assur- dan- 
il JI, și Assur-nirari II este ucis în Kalakh în 
745,-şi se sue pe iron o rudă a sea, sei un u- 

surpator, Tuklat- habal- -asar II. 

In Juda, Jehoiada, reginte pentru Jehoash, a- 

bus6să de pulerea sea: regele i relrage admi- 

nistrarea venitului templului. Expediţiunea vic- 

„ toriâsă a lui Khazael în Israel şi Juda. EI, ca și. 
_*,.. Ben.hadar III, necăjeşte pe fiul lui Jehu, Jehoa- 

khaz. — Jehoash assasinat'de preoți, răsbunat 

de Amatsiah, doi ani înainte ca lui Jehoakhaz să 
urmeze fiul stu „Jehoash. — Puterea nabiilor,
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mai mult ment de actiune în Israel, mai mult 

Gmeni de litere în Juda. Joel, Amoş, Hoshea. Je- 

hoash bate la: Aphek pe Ben-hadar III, şi în alte 
- 8 bătălii. Amatsiah bate pe Edomiţii răsculați, în 

valea Sării; Jehoush ia Ierusalimul. Fiul săă Je- 

roboam Il supune Cocle-Syria, Moab, Ammon şi 

Syria : 40'ani de pace; fiul său Zakhariah asa- 

sinat de Shallum şi acesta de Menakhem. 
Tuklat-habal-asar 11 (745—1726) Nabu-natsir (747 — -733), 

fundatorul unei dynastii din Chaldea, fundesă: o 

eră. nouă, înlocuind anul lunar prin cel solar 

(745). Se supune Assyriei. Regele din Beth-Shi- 

lan e pus în cruce; cei-l-alți vasali. 744 : expe- 

diţiune în Nairi. Adunarea regilor vasali în Ar- 

pad. Benhadar IV resculase Syria.: Fiul săi, Re- 
-tzin şi Menakhem vin în. Arpad, nu însă Aza 

riah (Oziah) care a cucerit Edomul, şi formâsă 

o coalițiune : 740 Arpad cade după Bani de a- 

sediu; 739 cade Hamath. Expediţii în Armenia, - 

Media, în Namri, în Matai; assyrianul supune pe 
Parţi, intră în Arachosia şi în valea Indului (re- - 

gele Staurobatis (Gtaorapati, domnul turmelor) 
- din legenda Semiramidei 2). Reintrcerea prin 

t6ra Sambalailor şi Gedrosia. Espediţiune în Aria, 
în anul următor, 

Bolnav de lepră, Azariah asociasă la tron pe 

fiul său Jotham. — Decadenţa Israelului după 
“Jeroboam II. Menakhem în zadar energic. Pe- 

kakhiah (Phaceias) assasinat. de Pekakh (Pha- 

ceu) ce devine vasulul lui Retzin. Ambii at- 

tacă pe fiul lui Joiham, Akhaz, bătut de 2 ori, - 

Ră&scola Edoimiţilor; Philistinii attacă Juda. A- 

" Kkhaz chiamă pe Assyriani. 734 Israel este redus 

aprâpe la tribul. Ephraim. Philistinii plătesc, tri- -
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„but; 732 Retzin e ucis; Damas e luată. Syria - 
„dispare ca putere. — In Chaldea, lui Nabu-nat- 
sir (Nabonasar) suecedă Nahid (733), Ukinzie şi - 

« Pul (731). 731 R&sc6la prinților din Sud; Dugab, 
fiul lui Amukkan, regele din Sapya, * aspru pe- 

„ depsit: Balazu (Belesis), Nadin. şi regele din 
Beth-Yakin, Marduk-bal-adinna, se supun. 

Divisiunile Grecilor las imperiul mării Pheni- 
cianilor şi Tyrrhenianilor (775—737). 730 Mu- 
thon II, fiul lui Hiram, se rescolă. 729 Oshea a- 
sasină pe Pekakh; amândoui se supun; tot aşa 
Zebibie şi Shamsie, reginele!arabe din cele două 
state Duma (733). 726, regele din Edom, Kadu- 
malka, plăteşte tribut. 

Salmanasar V (726—721) continuă opera tatălui său. E- 
luli, regele Tyrului, în capul r&scâlei. Tyr sa. 
mai slăbit încă prin oecuparea Aradului de că- 

„tre Sidon; prin stabilirea Grecilor în Sicilia 
(734 Naxos, Megara; 733 Syracusa), prin răscâla 
Ciprului împăcată de Eluli; r&sc6la Heteanilor; E- 

luli și Oshea se supun. Proteţii Oshea şi Jesaiah. 
Oshea caută alianța Egyptului. 

Ethiopianii î în Egypt. Dynastia a XXII-a  încredințâză la 
“prinți din “familia regală marele demnități, cu o 
gardă de Lybiani;! desmembrarea - Egyptului. 
Voinicia lui Osorkon, fiul lui 'Takelot II, care, 
sub domnia tatălui săi, se bate cu toţi. Imulţi- 
rea răscolelor sub Sheshonk III, Pimai, Shes- . 

honk IV (care domneşte 37 ani). Usurpaţiunea 
lui Petsabast, principele din Tanis, supremaţia 

"e menţinută 50 de ani sub. Osorkon III și Pse- 
„mut, Zet o pierde. Incepe rolul familiei saite, e- 

- sită din Muter, lângă Canopa. Tawnekht cucere- 
„ste nomele Athribit, Lybic şi Memphit, de Fa-
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yum, de Khnensu, unde domneșşie Pewaabast, de 

Sesun unde domnește un Osorkon, de On, Pa- 

nebtepahe, Uab. — Pharaonii domnesc în Delta 
oriental. | 

Prinții chiamă pe Ethiopiani. .Discordiile E- . 
gyptului. permit Ethiopianilor să ocupe sudul 

până la Abud. In anul XX-lea al lui Piankhi- 

Meiamun, victoria sea navală la Abydos asu- 
pra lui Tawnekht; a doua victorie. Nemrod apă- 

ră Sesun, și se supune. Surprinderea flotei lui 

Tawnekht la Memphis; bătae de 2 qile în strade. 

Osorkon din Bubasta şi chiar Tawnekht se su- - 
-pun. E 

Kashta fundâsă în Ethiopia o nouă dynastie. 

Bokenraw (Bocehoris) fiul lui Tawnebht, recuce- 

„reşte Delta. Shabak (Sabacon, Sua) fiul lut 
Kashta, lă atiacă; — în anul al VIl-lea al dom- 

nirei sale, înţelptă, justă și severă, Bokenraw 

e prins şi ars. Familia sea în bălțile din Delta 

(legenda orbului Anysis). Guvernul înţelept al 
lui Shabak. Theba guvernată de soră-sea Ame- 
niritis, i 

Căderea Samarieă. Inainte ca Shabak să-l potă ajuta, Ho- | 
shea e chiemat la Niniva. Aristocraţia din Eph- 
raim se apără în Samaria. Eluli, după ce a bătut 

pe Hetheani, se rescdlă. Assediul 'Tyrului şi al 
Samariei. Salmanasar V more în 721. Usurpa- 
rea lui Saryukin, asupra lui Samdannăalik. In- 
vingător la Kalu de Babyloniani și Susiani, Sa- 
ryukin 'ia Samaria (721), transportă 27280 
suflete în Kalakh, Khabur, pe Gozan, în Media. 
Chaldeani şi Arameani în Israel. Juda remâne 
isolat între Egypt şi Assyria.
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XVII. SARGONIDII 

Saryukin (721—'704)—Usurpatorul din Hamath, Ilubid sâi 
-Jahubid, Eluli, Moab, Ammon, şi Hizkiah (Eze- 

chias), fiul lui Akhaz, chiâmă pe Shabak. 
Autoritatea lui Jesaiah, înființătorul mono- 
theismului israelit, care împinge pe Hizkiah a 

nu se uni cu Eoyptul. Splendor ea literară a Is- 

raeliţilor. 

Invins la Karkar, Ilubid piere; Shabak este în- 

“vins la Raphia unde e prins Hannon, regele din 

Gaza. | | - 
Ră&scola Egyplianilor : Slefinates, rudă a lui 

- Bokenraw, intră în Sais, şi trimile daruri lui 
Saryukin (714) occupat în Urarti, 

Armenia înainte de Asrmenă. Istoria Armeniei. 

e legendară. Intr'însa locuese neamuri cau- 
„ casice; statele ; Nairii, Manna (Van), Mussassir 

- (Assissa), Mildis, Milid (Melitena) şi Urarti (A- 
rati, Ararat), care are supremația. 

-Tuklat-Habal-Asar 1 (1130—1090) invadă 
Nairii; apoi cucerirea Tigrului de sus; Manna 

invadată de Assur-nasir-habal. 841 Salmana- 

sar [Il bate pe Arame din Urarti, 832 pe suoce- 

sorul acestuia, Saduri, 830 pe regele din Manna, 
329 pe Saduri. 814,813, expediţiunele lui Bin- 
nirari III în Manna. 787—784, 782,780 alle lui 

Salmanasar IV în Urarti. 
„ Civilisaţiune assyriană în Urarti. Lutibri, 

+ fiul săi Belidduris 1, Isbuinis I fiul acestuia, in- 
„ troduc limba și: scrierea 'assyriană. 

742,134 Sarda bătut .de Tuklat-Habal-A- 
“sar ÎI. Pace sub succesorul lui Sarda, Minuas I;
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fiul său Ursa vrea supremaţia; cu Mitatti, re- 

rele din Zikartu (Sagartia), atacă pe Iranzu din 

Manna. Saryukin (719) bate pe resculaţii în 
contra lui Irunzu. 718 ocupă Sinukta; 717. des- 

tr6nă pe Pisiris din Karkemiş, 716 se întârce 
în Armenia, unde Aza, fiul lui lranzu, este as- 
sasinat de Ullusun alliat cu Ursa. Ullussun, 
Mitatii sunt bătuţi; Bagadatti regele din Mildis, 
este ucis., Regele din Ellibi, Dalta, fiind pro- 
clamat în Kharkhar, Saryukin merge să-l bată. 

Intoreându-se, iartă pe Ullusun; . 714 bate pe 

Ursa, care se ucide, după ce este învins Ur- 

sanna din Mussassir. Fratele lui Ursa, Argis- 

tis, continuă lupta în munţi. 
713 Saryukin în Media, 712: în Cilicia și: 

Kumanu (Comana); 715 încetesă assediul Tyru- 

lui; 714 primește darurile lui Stephinates, ale 

reginei Shamsie, ale lui Yathaamar, regele din 

Yemen, înlocueşte pe Azuri din Ashdod prin 

fratele săi Akhmit, pe care-l goneşte Yavan. 

1711 Yavan fuge în Egypt şi e predat. 
_ Marduk-bal-idinna și Sutruk-nakunta, din E- 

lam sunt atacați. Infrângerea Chaldeanilor la 
Dur-Atkhar; Babylona luată; 710 după vieto- 

ria de la Dur-Yakin, Saryukin pune pe iratele 

stii în Beth-Yakin şi.pe Nabupakidili satrap în 

Babylona. 708 Grecii iau  Thasos şi Saryukin 
Ciprul. Argistis intră în Urarti şi Manna. 708 

Kumukul (ţ&ra între Nairii şi Moskiani) este o- 

cupată. 707 Deşi bătut Sutruk-nakunta goneşte 
pe Assyriani din Susiana 704 Saryukin a- 

__ sasinat în Dur-Saryukin (Khorsabad). 

Sin-akhe-irib (704—681). Hagisa este ucis de Marduk-bal- 

Idinna. Media şi Arrapakhitis (intre Manna şi
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Assyria) se: rescdlă; Ascalon se rescâlă; Padi 
din Ekron e predat lui Hizkiah, care se aliasă 
un moment cu Egyptul. 

702 Victoria Assyrianului la Kis asupra Ba- 
byloniei; Bel-ipnu pusica rege. Kurdistanul, Ar- 
rapakhitis, Arameanii de pe Eufrat devin proviaţii 
assyriane. Eluli fuge în colonii, Ithobaal II pus 
ca rege. Hegele din Ascalon prins, cei-l-alţi se 
supun. Prinții din Delta bătuţi la Altaku; Ekron 
luat. Juda e invadat: 200150 suflete transpor- 
tate în Assyria; Lakhis luat, Hizkhiah se supune. 
Padi restabilit în Ekron. Orașe din Juda date lui 
Paâi, lui Mitinte din Ashdod, lui Ismi-baal din 
Gaza. 

716 Tahraqa se face rege în Ethiopia, neră- 
mân6nd lui Şabatok, fiul lui Șabak, decât Theba. 
Ei se unesc în contra Assyriei cu Hizkiah. Desa- 

'strul Assţrianilor înaintea Ierusalimului (ciuma), 
Ambasada către Hizkiaha lui Marduk-bal-idinna 
care a gonit pe Bel-i -ipnu, dar apoi împreună cu 
Suzub, e gonit de Assyriani; more în Elam. As- 
surnudin,. finl lui Sennacherib, rege în Babylona 
699—693, apoi Irigibel şi (692) Mesisimarduk. “ 

- Expediţiune în Media; Maniya, fiul lui Buti, re- 
gele, Dahilor; e invins. 

Poporul din Beth-Yakin emigră lângă Ku- 
dur-nakunta, fiul lui Sutruk- nakunta. Elamul in- 
vadat pe mare;. Suzub r&scâlă Babylona (688) 
dar e. prins. Madaktu (Badaca), capitala Susia- 
nei, e luată. Fratele lui Kudur-nakunta, Um- 

" man-minanu, continuă lupta. Suzub fuge, şi răs- 
c6lă Babylona, și e bătut cu Susianii la Khaluli 
(685). Babylona dărămată. 

- Duma e luat; Hedjir (Hagar) supus, ca şi Hed-
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"“jazul. Grecii bătuţi în Cilicia. Niniva dedicată 
în 685. Vană încercare a lui Suzub în Chaldea 
unde e pus ca rege Asur-akhe-idin, fiul regelui 
Assyriei, care răsbună pe tatăl săă asasinat de 
Adrammelek şi Saremer alți fii ai săi. 

Assur-akhe-idin (681—669). Victorii asupra Aryanilor din 
Media, altele în Van; sunt învinşi 'Tybarenianii 
(Tubal), Moschianii, Cimmerianii (Gommorrhoi) 
din Albania, goniţi de pe Don de Skoloti.: 

676: Nabulariskun, fiul lui Marduk- -bal-idinna, 
e captiv de la 685, dar fratele sii Nabu-zirnab- 

„azir şi-a creat un stat la gura Eufratului. E 
„prins și înlocuit prin Nabu-nahid. Regele din 
Sidon, Abdimilkut, e. prins în Cipru; Baal din 
Tyr ia supremaţia ce de la 700 o avea Sidon.. 

Tabuya pusă ca regină în Duma; Yală, din 
Hedjaz, devine vasal. Expediţiune în Bazu (2) 
şi Kazu (9); per 8 regi; Layli, regele din Yadih, 
vasal. Vană răscolă a lui Samasibni în Babylo- 
nia. Asia este supusă. 

Tahraga. Prinții din Delta luptă în contra lui 
Stefinates. Shabatok ia un moment. supremaţia, 
dar e ucis de Tahraga, care ia Memfis lui Stefi- 
nates, şi pune pe mumă-sea guvernătâre a E- 
gyptului (692). Tahraga supune t6tă Africa până 
la Gibraltar. 20 ani de pace. In Sais: Nekhepso, 
(681—674), fiul lui Stefinates, apoi Neko I. 

672 Assur-akhe-idin bate pe Tahraga, şi îm- 
„parte Egyptul în 20 state sub . “supremaţia lui 
Neko] cu garnis6ne assyriane. — 672: regele 
Edomului, Kadmuch, devine vasal. Pace de la 
671 la 669,.apogeul puterei Aşsyriei 

669 Bola regelui; Tahraga învingetor la Mem- 
phis. Regele abdică (669) şi more în 667...
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Assur-ban-habal (669 647); Victoria, sea în Egypt la Kar- 
banit; ia Memphis, Theba. Sarludari din Tanis, 
"Paqrur din Pasupti şi Neko chiamă pe Tahraga 
care cucereste ţera, deși regii sunt captivi la 

„Niniva. Neko este ertat; fiul săă Psametik rege 
"în Athribi sub numele de Nabusezibanni. Tarh- 
raqa se retrage şi more în 666. Urd-Amen, fiul 
nevestei sâle ,. proclamat în Theba, assediă 
Theba. Neko e ucis. 

665 Urd-Amen bătut e urmărit pănă î în E- 
thiopia. Paqrur din Pasupti are supremația. 
Baal din Tyr este ertat. Yakinlu din Arvad se si- 
nucide. Cilicia se supune, ca şi Gyges care cere _ 
ajutor în contra Cimmerianilor. 

Răsboii în Manna. — In Elam, lui Umman- 
- Minanu au succedat Khumbanigas II (680- 675), . 
Ummanaldas I (675-670), Urtaki (670- -659). As- 
syrianul căută amiciţia lui; Urtaki invadă Chaldea 
e învins şi asasinat. Fratele săi, Teumman, ia 

corona, dar Assyrianii” apără pe fii lui Urtaki, 
Ummanigas, Ummanaldas, : şi Tammaritu care 

devin regi dupa victoria de la Tulliz 657. 
Fratele regelui Assyriei, Saul-masadd-yukin, 

regele Babyloniei, conspiră cu Ummanigas, Ela- 
„miţiii, Ywaite care a succedat lui Yalâ în Hedjaz, 
Mathan, regele Edomiţilor sâi Nabatheanilor, 

„cu Psametik și Gyges, — şi chiamă pe Nabu- 
bel-sume, nepotul lui Marduk-bel-idinna. 

650 Tammaritu II omoră pe tatăl săi Umma- 
„nigas Î; — Sau]-masad-yukin e bătut, prins şi 

” ars, Indabigas ucide pe Tamwmaritu II şi e ucis 
„de Umanaldas II. Tammaritu III e pus de As- 
syriani și conspirând e pedepsit. Susa e luată. 
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Nabu-bel-sume, gonit deja din Beth-y Yakin : se 

- sinucide. 

Tratat de alianţă cu Sadur: din Urarti. As- 

“syria “împinge pe Cimmeriani în contra Lydiei. 

Sunt ertaţi: Mathan şi Ywaite care a 'distrus 
„Duma. 

Tablou genealogie al regilor Susianei. 

Khumbanigas II 

  

Ummanaldas | Urtaki Teumman 

  

Ummanigas |  :Ummanaldas ÎI * Tammaritu | 

Tammaritu II 

XVIIL EGYPTUL, ȘI ASIA DE LA G47 LA 561. 

Deuteronomul. Pe când coloniile pheniciane, pentru a lupta 

îu contra Grecilor din Sicilia, se dau Chartaginii,. 

Judea se reface prin pace; o parte din Simeon: 

colonis6să Khaybar și Yathreb. Fiul lui Hizkiah, 

Manasheh, rupe cu Jesaiah şi cu monolheismul, 
ucide pote pe Jesaiah; vasal al Assyriei, more 

în: 640. Ammon, urmaşul săi, este ucis; urmâsă 
un copil de 8 ani, Joshiab, înălțat de preoţi. Hil- 

kiah mare preot, publică Deuteronomul, a doua 

lege (622). ' 

Venirea Aryanilor. Primii Aryani în Media sunt Matai sâi 
Matiani, venind din Sogdiana și stabiliţi la su- 

„dul lacului Urumiyeh, şi un trib pe Halys, în . 

Asia mică. Tuklat-adar ÎI, Assur-nazir-habal și
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Amadai sân Madai, care, îmbrăţişând reforma 

lui Zoroastre, se despărţiseră de Aryanii Indiani, 

și lăsând pe Persi lângă Susiana, se stabiliseră 

între Hhagaeşi Karkh, la n.- vestulii Khorasanu- 

lui. Istoria Medilor a fost falsificată, 

EI resping pe Parţi pe marea Caspiani. Sam- 

si-Bin (820—816), .Binnirari i opresc un mo- 
ment. Ei cucerese tâtă Media. Impărţiţi în mat 
malte Iviburi, se văd atacali de 'Tuklat-habal- 

asar Il. 713 Saryukin începe cucerirea Mediei; 

intre alți capi locali esistă și un Dayakhu (De- 

joces). Nonă emigrare sub Fravartis (Phraorle), 
ucis în 635 în bătălie in conira lui Assur-edil- 
ilani (647— 625). |. urmeză Uvakhshatara scu 
Cyaxare. ! 

Cimmerianii, Ardys (600— —63 7) respinge din Asia mică pe 
Cimmeriani. Invasiunea Cimmerianilor în Asia 
sub Madyes (634) când victorios de Assyriani, 
Cyaxare asediă Niniva. Deprădările lor în Asia. 

“ Psametik le dă daruri. Cyaxare i goneşie după 
un crunt râsboiii (627). 

Căderea Ninivei. Nabu-bal-ussur (Nabopolassar), guverna- ! 8 

Lydia 

torul Chaldei, se rescâlă. Cyaxare . dă pe fata 
sea Amştis lui Nabu-kudur-ussur. 625 Asedial 
în Niniva, ultimul rege se arde (606). 

Cyaxare cucereşte Urarti, supnne pe Tybare- 
niani și Moschiani, stabileste în Asia mică pe 
Katpatukai (Cappadociani) și pe Remenen (Ar- 
meniani). Imperiul med se intinde până la In- 
dus; amiciţie cu Babylonia. 
Grecii au fundat colonii pe ţerm. MEtyleua, 
Kyme, Elaea, Magnesia (Eolida), Pherea, Smyr- 
na, Teos, Colophon, Ephesa, Priena, Milet (lo- 

8.
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nia), Rhod, Carpathos, Cos (Dorida), “ete. şi în 

sud în Lyeia şi Cilicia, în nord pe ţermul Pon- 
tului-Euxin. Prima dynastie Iydiană, a Atyadi- 

lor, înlocuită în 1209 prin cea disă a Eraclidilor 
fandată de Agron, frate (2) cu Assur-dayan 

(Assyrianii ajutaseră pe Priam în contra Grecilor, 

cu Memnon). 724 Gyges răstornă pe Candaul; - 

gardă de mercenari cariani; cucerirea 'Troadei, 

Phrygiei în parte. Neisbândă în contra Miletului, 

in conira Smyrnei. Colophon e luat. Amenina- 
țat de Cimmeriani. devine vasalul Assyriei, ia 

parle Ja cunspirarea lui Saul-masad yukin, e 

ucis de Cimmeriani. 

Ardys (660—637) goneşte pe Cimmeriani şi 

se măreşte în detrimentul Grecilor. Sadyatte 

(637—625); Alyatte (625—568) coninuă . răs- 
boele, mai ales în contra Miletvlui; Smyrna e 
luată. R&sboiu de 6 ani cu Media, ajutată de 

- Chaldea. 

Ethiopianul Nuat-meiamun (Amen-meri- -nut 2) - 

intră în “Theba, bate la Memphis pe prinții din 

Delta, care se închid în fortărețele lor, dar Pa- 

qrur i decidă a se supune. După 3 ani liberlate 

(cum ?). 

Regele din Sais, Psamelik, vede coalisați pe. 

prinți în contra sea Gonit în bălți, și formâză 

o trupă de ioniani şi 'cariani; . victoria sea la 

Momemphis; Thebaida e suppusă. la de neve- 

stă pe fata reginei Ameniritis, sora lui Shabak 

(650—651). Pzametik vindecă rănile Egyptului. 

Intre 648 şi 625 fundarea Cyrenei de Greci. Re- 
paraţiunea canalurilor, drumurilor, edificiurilor; 

prosperitatea artelor; Daphne întă it în contra 

Asiei, expediţiune în Ethiopia până la a doa ca-
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taractă, şi anexiunea Dodecashenei. Expediţiune 

în Asia; 627 luarea Ashdodului (Azoth). Pămân- 
luri cedale Ionianilor şi Carianilor;, fundarea 

Lagărului Milesianilor; elassa tâlmacilor. Curent. 

"în contra străinismului; regele formându-și o 

gardă dintre Greci, revoltă a 240000 militari 

care trec în Ethiopia (Asmakhii, Antomalii, 

NE Sembriţii), 
_Neko 611. Și formâsă o marină militară, vrea să re-? 

stabilescă canalul de la Nil la marea ltoşie. 

Phenicianii fac pentru 'dânsul ocolul Afvicei, . 
608 Neko oferă alianța sea lui Joshiah, cure o 

refusă şi esle ucis la Mageddo; înlocuiește pe 

Jehoachaz (Sallum) prin fratele stu Eliakim seii 
Tehviakin. 

După terminarea luptei cu 1 Lidia, Nabu-ku- 

dur-ussur este învingător la Karkemiş, priime-. 

ște supunerea lui Jehoiakin, şi -tratâsă la Pelusa, 

grăbit de a se intârce, fiind-ei murise Nabu- 

pal-ussur. 

Nabu-kudur-ussur (604—561). Alliau cu Lydia, neavend 

“cu Urarti de cât lupte fără importanţă, vrea să 

facă să trâcă prin golful persic comerțul Indiei 

"a cărui cale era marea Roşie. Portul Gerrha în 

„Arabia. “Trebue isbiți Nabalheanii, Phenicia, ” 
“Arabii, . - 

602 Răscola lui Jehoiakin, silit u se supune. 

599 Nouă r&scolă; Jehoiakin Il este inlocuit 

prin un fiu al lui Joshiah, Mattaniah s6u Zede- 
kiah (597). 

“Psameltik II (Psammis) 595-080, are în 
591 un r&sboiu eu Ethiopia. Uhabra (Apries) 

împinge la răscolă pe Zedekiah, pe Nabatheani, 

pe Pheniciani. Chaldeanii assediă Tyr şi Ieru- .
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" salimul. Uhabra e respius din Asia. Ierusali= 

mul e luat şi “prădat. Pământul” avutilor e: 

dat poporului de jos. Giuedaliah pus ca guver-. . 

nator e ucis de un descendinie al lui David, Is- 

mael, care e goni!. de Jokhanan. Emigraţiunea 

în Egy pt unde more Jeremiah. O ultimă răseolă: 
aspru pedepsită ca şi a Moabiţilor, Ammoniţilor, 

Nabatheanilor. Djorhomii din Hedjaz bătuţi la 

Dhăt-irk. Yemenul se supune. 

Assediu inutil a! 'Tyrului;, Nabu-kudur-ussur- 
tratesă cu Ihobaal III, și mai târdiă recun6şte: 
de rege pe Bual.. Esmunazar [I rege în Sidon. . 
Uhabra, victorios prin marina grecescă, cuce-- 

rește Phenicia. 

Infrumuşețarea Babyloniei. 

Nebunia regelui, în timpul cărei usurpațiu- 
nea lui Bel-labar-iskun. Avil-Marduk (Evilme- 
rodach) e asusinat în 559 de cumnatul s&ă Nir- 
gal-sar-ussur (Xereglissor), care pere în luplă' 
cu Cyrus. Fiul său Bel labar-iskun (Laboroso- 
archod) ucis de aristocrație și înlocuit prin Na- 
bu- nahid (935)... 

XVIII. CYRUS ȘI DARIUS 
(559—485) 

Impărţiți în 10 triburi, întrunite întrun stat de. 
Akhemenes, al 6-lea (?) rege, după care dom- 
nese Teispa şi Kambuzia (Cambyse), Perşii au 
calităţile muntenilor, pe când Medii se corup 
prin civilisaţie. Azi. Cahak (Astyage), fiul lui. 
Cyaxare, 596—5359, cărui se atribue lungi res- 
bâie în contra Armenianului 'Tigrane, pare să. 
nu fi supus decât pe Cadusiani. 

Dă pe fata sea lui Cambyse, care se revo
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împins de fiul săă Kurus (Cyrus), şi pere în 

“lăptă Cyrus triumfă şi imperiul pers înlocueşte 

imperiul med. 

rus (559— — 529). Phenicia este în anarxie (563 Baal dat 

jos; guvern de suffeţi, Ecnibaal, apoi Caleb. Hab- 
bar, mare preot și rege. Revoluţiune : doi suf- 

feţi, fraţii Muthon şi Gerastorelh. 562 Baalator 

rege 556; 555 Nabunahid trimite pe Meherbaal; 

„551 fratele acestuia, Hiram, se. supune lui Cy- 

rus; 531 fiul lui. Muthon, care domneşte încă 
„când Xerxes trece în Grecia). Babylona şi Ly- 

“dia sunt singurele state mat puternice. Cresus, 

„- “urmând lui Alyaite (568), cucereşte Ephesa, lo- 
nia, Eolida, Bithynia, Paphlagonia, restul Phry- 
-gii, pe Marşandinianii, Lye caonia, Pamphylia, - 

-Caria. 
Apries, bătut la Irasa de Cyreniani, urât de. 

"popor şi preoți, e învins de Ahmes (569), care 
«menţine Phenicia sub pulerea sea, cucereşte 
“Cyprul, face o espediţiune în contra Arabilor, şi . 
-se aliasă cu Cresus, Nabu-nahid şi Lacedemo- 
Dian. 

554 Bătălie nedecisă în vară; în iarnă vieto- 
'ria lui Cyrus la 'Thymbrea şi luarea Sardei. La- 
cedemonianii şi Ahmes părăsesc pe Nabu-nahid. 

“Guvernatori în Lydia : 'Tabaicos, apoi Mazares 
(răsedla lui Paclyas în Sarda); se începe cuceri- 
vea coloniilor greceşti. Privilegiuri date Miletu- 

„lui. Harpagos, satrap ereditar al Ly ciei, cucereşte 
„Priena, Phocea (ai cărei locuitori fundâsă Marsi- 

.- ia), Teos, Xanthos. Tigrane; Armânul, vasal dela |. 
Ea 559. Perşii cuceresc Colchida, Iberia, Albania, 

“1€ra Mardilor, a Macronilor, a Chalybilor, a Ti- 
barenianilor, Bactriana, Sogdiana, Margiana, pe 

A
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Parţă, pe Hyrcani, IKhorasmia ; le menţine prim 

cetăţi. Regele Sacilor, Amorges, e prins, şi libe- 

rat prin victoriile nevestei sale, Sparâthra. Cy- 

rus supune Aria, Sattagydia, Harauvati, Laranca,, 

Ira dintre Cabul şi Indus, și pole Gedrosia 

(559 —534). | 

Nabunahid “învins se închide în Barsip, pe: 

IN când fiul s&ii, Bel-sar-ussur (Balthazar) apără. 

Bahylona, în care este surprins și ucis. Nabu- 

nahid se predă. Phenicia se supune. 

Sabasar, israelit, este guvernator al Ierusali- 

mului. 536, un descendinte al regelui Jechonias,. 

Serubabel şi marele preot Jeshua, au voe de a. 
se reîntorce cu 42000 suflete din juda şi Benia- 

min. _ 

Cyrus este ucis în lupla cu Thomy ris, regina. 
- Massageţilor (529). | 

Cambyse (529—521). Ucide pe fratele săi Bardiya (Smer- 
| dis, Tanyoxarkes, Tanaoxares). | 

S Ahmes Il întărise Egyptul prin 25 ani de. 

pace, protegiase pe Greci, luase de nevâstă pe- 

Ladike”, fata lui Arkesilaos- Battos din Cyrena. 
548 Ahmes contribue la reedificarea templului. 
din Delpha. Grecii locuesc în Memphis și fun- 
desă Naucraţis, guvernată de , prostaţii si ti- * 

muchii s&, cantoriu Milesian în Abud; Samianii: 
în oasis cea mare. 

Cambyse face alianţă cu un șeik din desert, 

pătrunde in Egypt unde lui Ahmes succedase: 
fiul săi Psametik III (Psamenit), care este sdro- 
bit la Pelusa şi prins în Memphis. Theba se: 
supune; Libyanii, Cyrena devin tributari. Psa- 

“metik esle ucis pentru conspirație. Aryandes, 

satrap. Conduită politică a lui Cambyse. 

.



Phenicianii refusă de a attaca Charthagina; 

'..o armată trimisă să ocupe oasisul lui Ammon, 

pere prin simun. i 

"Ethiopia. Din causa atacurilor lui Psametik | 
şi al II-lea, regii ethiopiani lasă să depere par- 
tea dintre I-a şi a']l-a cataractă, Restul ţării 

împărţit în două: To-qens (cu oraşele Pnubs, 
Dengur, adi Dongolah, Napata, Astamuras, adi- 

“Tacani, Berua sâii Meroe), și Alo (Aloah în evul- 
mediii) care. se intinde până în Senaar; în sud 

Asmakhii; apoi popâre negre, s6ii amestecate, 

Bâhreshui,. Madii sâii Maditi. supuşi de Hor- 
siatew şi Nastosenen, contimpurani cu Cam- 

byse. Regii aleși în aceeași familie, de preoţi 
care pote să-i ucidă. Centrul se deplasâsă mai 

târdiii. în sud în Abyssinia, 

Cambyse nu isbutește a cuceri Ethiopia, şi 

spiritul i se alteră. EI se rănește, plecând în 

contra usurpatorului Gaumata. 

Darius Magul Gaumata se dă drept Bardiya,, cărui 

! semănă şi a cărui morte e secretă. După şâse 
luni e ucis de 7 perși în capul căror este ache- 

menidul Daryavus (Darius), fiul lui Vistacpa 

(Hystaspe), care devine rege (521). 

-Susiana sub Atrina, Babylona, sub Nadintav- 

bel care se dă de fiul lui Nabu-nahid,. se r&s- 

c6lă, Victoria lui: Dariu la Zazannu și luarea 
Babylonei (519). 

- Fravartis, scoborit din Cyaxare, răseolă Me- 

dia, Armenia şi Assyria. A doua revoltă a Su- 

",.. sianei sub Martişa care este acis de ai să. Trei 
armate în contra lui Fravartis, care. rescâlă pe 

Parţi şi Hyreaniani. -Invins la Kudurus, Fravar- 

tis pere în 518. In Sagartia, Citratakhma e în-
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vins; Bactriana se mişcă în zadar, Hyreanianii 

supuşi de Vistacpa, tata regelui. Un pseudo-: 

Bardiya, Vahyazdata, care răccâlă Persia, şi A- 

rakhu, care r&scolă Babylonia sunt bătuţi. A 

treia zadarnică revoltă a Elamului. 514, Sa- 
„rukha, regele Sacilor, e prins. Uciderea lui O- 
roites, prea puternicul satrap al Lydiei, care a 

ucis pe Polyerat, iyran de Samos, 
Organisarea imperiului, Darius nu se gândeşte a contopi na- 

lionalităţile. Jidovii obțin permisiunea de a ter- 

mina templul, revocată de Cambyse prin intri- 

gile Cutheanilor; 520 reintârcere a 50000 6- 

meni; apoi Esdras (458 cu 6000 6meni) şi Ne- 
hemia (445 —433) conduc părți ale poporului. 

516 Consacrarea templului. 444 Proclamaţiu- 

nea legei. — Conservarea guvernelor greceşti : 
iyrani în loc de democrație; Syloson. Iratele lui 

Polyerat, pus în Samos; suffeţi în Phenicia s6u 

regi; nomarehi ereditari în Egypt; pe de asupra 
puterilor locale, puterea superi6ră a satrapile: : 

Satrapiile se îmulţiră de la 23 la 25 (inser 
ţia de la Persepolis) şi la 31 (inscripţia d la 
Nach-i-Rustem). 

o | grâcă — în Grecia asiatică, Z Ă , 
-3 | arameană — între mare şi Eufrat, 
tz . . 
S/ egvpliană — pentru Egypt 
Ra 
= Înersă pentru 

3 | inseripțiuni în 3 limbi Vassyriană restul 
tarcă din Media [asiet 

Satrapii luaţi mai ales dintre rudele regelui 

darşi dintre străini (Xenagoras din Halycarnassa 

pussatrap). Sunt revocabili după voinţă, ai totă 

puterea civilă, palaturi, grădini, curte, gardă, 

harem, fac repartiţia impositului, dau dreptate
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au puterea de viață şi de morte, (Generalul și 

secretarul regal din fie-care satrapie, sunt nu- 

miţi de rege, Secretarul era spion al regelui, 

- Serviţiu de curieri; cei 7 capi de eunuchi (ochii 

şi urechile regelui) lormâsă consiliul regelui care 

“adesea i trimite cu 6ste prin provințiisă supra- 

veghiese pe sairapi. Adunarea Perşilor nu mai 

e chemată; Perşii nu plătesc imposit, ci dau un 

dar regelui când trece prin ţ6ră. | 

- Tribut fix de 7690 talente de argint (va- 
l6re în greutate: 82799866'îr.; valore reală: 
_662382928 fr.) din care 140 pentru cavaleria 

din Cilicia. Mai era tribut în natură : dau Cili- 
cia 366 cai albi; Egyptul productul pescuitului. 

din lacul Moeris şi 700 talente greutate de grâu 

pentru întreținerea” garnisânei : de 120000 6- 

meni ; -Chaldea 500 tineri eunuchi; Media 

100000 mei, 4000. catâri, 3000 cai; Armenia 

30000 mândi. 'Țera de pe malul drept al Indu- 
lui dă 360 talenie praf de aur. — Satrapiile în- 

tretineau pe satrapi : cel din Babylona are un 
venit de 2600000 greutate franci, în valore ac- 

“tuală, mai malt de 20 miline. 10 satrapii gu- 

vernate direct de satrapi. 2 state vasale ; Pon- 

tul, Armenia. 

R&sboele lui Darius. 515—512 o parte din Pendjab supusă: - 

satrapia Indului.— Călătoria lui Skylax de la In- 
dusla Eufrat.—Expediţiunea maritimă în Seythia 

! a lui Ariaramnes, satrapul Cappadociel. Expedi- 

, țiunea lui Dariu: supunerea 'Thraciei; sdrobirea. 

> Geţilor (Moesia). Plimbare militară până la Ta- 
-* nais (Don). 508—506 Megabyze complectă su- 

punerea 'Thraciei; 506 Alexandru 1 al Macedo- 
niei plătește tribut. 506 Supunerea Cyrenei. |



Răscdla Ioniei. Cu ajutorul Athenei. Sarda este: 
arsă. Caria, Ielespontul, Cyprul se răscâlă. De-. 
sunirea loniei care este supusă. | 

» 492 Flota, bătură de vânturi, Brygii distrug 
armata lui Mardoniu. - - 

490 Athenianii sdrobese la Marathon armata 
lui Datis și Artapherne. 

Aryandes, care a cucerit Sardu. dar striveşte 
Egyptul, e ucis de Dariu, care, evlavios către 
dei Egyptului, potoleşte prima răsedlă, visită E- 
gyplul între 504 şi 498, occupă marele oasis, 
restabilezte canalul lui Seti, căile comerciale. 

486 răsedla lui Khahhas în Egypt. 
487 mârtea lui Darius.



Imperiul 
- pers coprin- 
dea 23 sa- 
trapii. 
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Î* Para (Persia) 
|. 2 Uvaja (Elamul) 

3 Babirus (Chaldea) 

4 Athura (Assyria) | 

5 Arabaya (Mesopotamia, Syria, Palestina, 
“ Phenicia, Philistinii). 
6 Mudraya (Egyptul). - 
7 'Tyiya darayahya s6u pop6rele maritime: 

(Cilicia, Ciprul)... 
S Yauna (Ionia, Eolia, Dorida, Lye cia, Caria, 

- Pamphylia) | . 

9 -Gparda (Lyăia, My sia) | - 
10 Media. e 

11 Armenia 
19 Katpatuka (Cappodocia, Phrygia, Bithy- -. 

nia, Paphlagonia, Pontui (regat. vasal, dat 

„unuia din cei șepte), ţera Moschianilor . 

şi Tibarenianilor). 

13 Parthava (Parthia, Hyreania) 

"14 Zaranka (Zarangia) 
15 Haraiva (Aria) 

16 Uvarazmiya (Chorasmia). . 
17 Babhtris (Bactriana), 

18 Gaghaă (Sogdiana) a 

19 Gandaria (Gandara) 

..20 Gaka (Saci, până aprope de hotarele Chi- 

niei) 

„21. Thatagus (Sattagy dii) 

"22 Harauwalis (Arachosia) 

23 Maka, intre lacul Urumiyeh şi Cauasul, 

„pe Caspiana. -
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Casele lui David, a lui Omri și a Jur Jeha - 

  

David 
4 | 

Salomon 

Rehabam | 
d o „* Omri Pa 

Abiam ! (învingător de 'Phibni şi Jehoram) 

Asa | Na 
| Akhab are din Izebel (fata lui Ithobaal) 

Jehosaphat, [| - 
  

„Jehoram are din Athaliah Akhaziah Jehoram 

  

  

(din Juda) (din Juda) (din Israel) 
| | | 

Akhaziah . 
(dia .Juda) 

„Jehoash - dJehu - 

Amatsiah (Oziah) | Jehoakhaz 

Jotham: Jehoash 
Da | - 

Akhaz „ Jeroboaml - | 

| | 
“Hizkiah - Zakhariah 

Manaseh 

| 
Ammon 

Joshiah 

| 

, _] 
Jehoakhaz Elakim Matianiah 
(Sallum) __ Gehoiakin)  (Zedekiah) 

Jehoiakin II
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"XIX. CARTAGINA PÂNĂ LA'RESBOELE MEDICE. 

„frica septentrionalii. Popâre. 

1. Stratul negru. 
2. Stratul cușit, expansiune a Cuşiţilor din Egypt (Gua - 

ncho din Canarii, Beberii, Amazigh, Schilah, Kabylii, Tib-. 
bui, Tuaregii; — Getulii par un amestec de Cuşiţi și negri). . 

3. Stratul aryan (Lebui, 'Takkaroi, etc.) Maurii par să fi 
eşit din amestecul lor cu Cuşiţii şi - Numidii din amestecul 
lor cu Getuli. 
„4. Stratul chananean, mai ales în Zeugilana si Africa ; 

din amestecul cu Lybiani, poporul Libyphenician. - 

Popărele numite de Ilerodot : 

Adyrmachidii, lângă Egypt; 
Giligamii,: până la Dernah de adi; 

Asbystii, mai sus de Cyrena; 

- Cabalii, la Tauchira (Taukrach); 

“Auschisii, până la Bengazi; | 
Nasamonii, la apusul acestora, de la mare la Augila; | 

„Psyllii nu mai esistau; Nasamonii le occupase teritoriul. 
T6le aceste popâre erau nomade. 

Ammonianii (Syuah) 
“Garamauţii (Fezzan) 

Lotophagii o j în oasise; 
Troglodylii, negri sălbateci. p 
„Ataranţii (Tigerri) 
Auzi (Bilma). - 

Macii, aryani, la -occidentul Syrtei celei mari, la apusul 
Nasamonilor, pe rîul Uadi-kama, 

“Gindanii, între aceştia şi Lotophagii. 

“Machlyii 

Lebuii 
Auseanii 

pe lacul Triton (Sans. trio, apă). Sebkat- el -Lu- 
diah sâii Seblkat- t-Paraun);
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Maxşii (Maşhuașhii) dincolo de Auseani; 
Zavecii (Zuaceai, Zuzu) lângă Maxjii; 
Gyzanţii s6i Byzanţii, thraci (ef. Byzanţiu) , amestecați 

cu Libypheniciani. 
Ramura  aryană din Numidia diferită de cea de pe lacul 

Triton, 

Moruvuri. 

Adymarehii — Femeile porlă la picior inel de aramă; 
lasă să le crâscă părul, Şi ucid păduchii cu dinții. 

Nasamonii —Mâncau locuste uscate și pulverisate, ame- 
“„slecând acest praf cu lapiele. — Polygamie. — .Jurăminte 
la mormentul Gmenilor drepți. Visul făcut, după o rugă- 
ciune, lângă mormântul strămoșilor, indică viitorul. Credinţa 

„se dădea bend apă unul din mâna altui- -a, s6ii ling&na din 
mână nisip. Colibe. Nimeni nu more culcat. Morţii îmmor- 
mântaţi şedând. 

Atarauţii. — Nau numiri proprii; înjur sorele câna căl- 
dura e prea mare. — Nomadii se hrăneau cu carnea și lap- 
tele oilor, nu mâncau carne de vacă, nu hrăneau porci. 

Troglodiții — Mâncau şerpi. — In jertfi, se tae întâit o 
ureche a victimei şi se aruncă pe coperişul casei. 

Macii: — Capul ras, un moţ pe creştet. Acoperiţi la răs- 
boiii de piei de struț. - 

Lothophagii — Mâncau fructul lotusului rhamnus,. 
Machlyi — Lasă să crâscă părul numzi pe câfă, și 
Auxenii — numai pe frunte; la s&bătârea unei deiţe, 

lupte de fete cu pelre şi bete. Daruri la cea mai voinică. 
Cele ucise n'aii păstrat castitatea. 

Maxyi — ȘI rad pârul pe partea: stângă; tatuagiuri roșii. 
Zavecii — Femeile conduc carele de răsboiii. 
Gyzanţii — Tatuagiuri roşii; mâncau maimuțe. 
Negrii diideau, ca şi acum, foc erburilor uscate pentru a 

îngrășa pământul. Adunări n6ptea spe a dănţui. Carthagi-
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nesii şi indigenii din Dahomey făceau comer! fără a se ve- 
dea; depunând pe mal unii mărfurile, alţii praful de aur. 

Carihagina 

Nefiind supusă 'Tyrului putea să ia 0 desvoliare a sea pro- 
prie. Elissar cumpără pământul de la Iasone, regele Zave- 
cilor. Fericita posiliune a crașului între ambele basinuri ule 
Mediteranei, aprâpe "de Sicilia, i comandă să devie putere 

- maritimă. Se emancipă de tribut către indigeni; răsboe de 
2 secole şi jum &tate; Libyphenicianii ajutând Carihagina 
mai în tote, sunt asimilați cu cetățenii. Finitul secolului 
VII-lea : Carihagina stăpână pe |6ră între Syrla cea ' mică 
şi Numidia. . , - 

Săracii din oraş “trimiși în colonii militare și agricole în 
părțile cucerite care nu: pot fi întărite. Coloniile pheniciane - 
se supun, ca orașe aliate, imperiului Carthaginel, deghisat 
întâi sub forma unei confederaţiuni. 

Venitul Statului. 1. Tributul în monedă : a coloniilor Şi 0- 
raşelor aliate, în natură a popârelor supuse care dau în 

„ceasuri grave până la jumătatea venitului; 
3. Tributul insulelor și provințielor externe; 
3. Tributul poporelor nomade; 
+. Drepturile de vamă și de transit; 
3. Productul minelor. , 
Teritorin. — 1.: Zeugitana (Hippona-Zaryta, Utiea, 'Pu- 

nis, Clypea, orașe tyriane; Vacea, „Bull, Sicca, Zama, 
colonii). 

2. Byzacena (Aarumeta, Leplis cea mică, Tysdeus, "1 a- 
cape) . 

"3. Emporia, langă Syrta cea mică. 
Carthagina caulă nu teritoriu întins ci. puterea comer-! : 

cială. 

Cyrena şi comerțul interior. Leplis e cea mare și Maca sâii
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OEa in țâra Lothophagilor şi Nasamonilor, pe care le dispută 

Cyrena Carthasgnei. 
1333 (Chronographii greci) Battus, legendar. 

631 Aristeu s6u Aristote, fiul lui Polymneste, din familiile 

myniane gonite din Lemnos de Doriani, vine din 'Thera, 

fundâsă Cyrena, ia numele de Battus; monarxie aristo- 

cratică, | 
„580 Al 2-lea succesor, Batlus TI chiamă Greci care fun- 

d6să Apollonia, Tauchira, Barce și orașul Evesperiţilor. 

„570 Adicran Libyanul şi Uhabra învinsă la Irasa. — Ah- 

mes se aliasă cu Cyrena. 

Primul văsboiii cu Cavthagina. Cyrena perde țera Nasa- 

monilor şi a Lotophagilor; hotarul la altarul Philenilor. 

Africa centrală vinde sclavi ncgri, praf de aur, fideşul, 
pietre preliose. 

"Călătorii de explorație până la Niger il la lacul Tehad : 

marc oraş pe unde mal târqiti 'Tombuciu. 

Supremaţia Carthaginei. Slăbiciunea 'Fyrului; mulți co- 

mercianţi lree în Carthagina; răscdla 'Turditanilor din Be- 

tica, a Grecilor din Sicilia, care ameninţă Motya, Solonta 
Panorma. Carthagina occupă oraşele din Sicilia, Gaulos, 

Malta , Ebusus în Baleare, Cossura, Caralis (Cagliari), 
Nora în Sardinia, Betica şi minele sâle. Colonii care ame- 

stecându-se cu Bastulii dau pe Bastulopheniciani. In Numi- 

dia şi Mauritania, : se inlărese Collops,- Pirhecusa, lol (Ce- 

sarea), Siga; Numiţţii. amică şi mercenari. 

Rishde Siciliăne. 640 Coleos Samianul în Betica. 

600 Phoceanii Euxene. şi Protis fundâsă Massilia. 
5718 Grecii fundesă Rhoda în Spania. 

-550 Hannon organisând armata şi triumfând de Lybiani, 

Malchus intră în Sicilia; ajutat de Sicani și Siculi, pote și 
de Selinonia, respinge pe (reci în nord şi răsărit, 

Desvoltarea Massilianilor. Ajung în Betica; bună pri- 
mire din partea Turdistanul Arghanthon. Betica le este în-.
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chisă de Carthaginesi, dar ei tundâsă Moenace intre Bas- 
tuli,, Emporiae lângă Pyrenei, Alalia sâii Aleria in Corsica 
possedată de Etrusci, care, uniţi cu Carthagina, i gonese 

(540) — Ruina Phocei e profitabilă Massiliei (542), care dă- 
“rimă în Roussillon orașul phenician Ruscino (Castel-Rous- 
sillon), şi lundâsă Pyrene (Eine), Hemeroscopium , Alonis, 
„Ruseino dedea Carthaginei produclele minelor și aurul din 
Aritge (Auraria). Invinși de mat multe ori, Carthagineşii se 
aliesă cu Etruscii din Toscana și Ca mpania. 536 Invinsă la 
Alalia, Massilia perde acest oraş, lundâsă Velia, dar perde 
Ilemeroscopium, Alonis, Moenace ; berii distrug Pirena. 
Ligurii se r&scolă. Cantoriu carthagines în Massilia până 
în 474. i _ 

_ Carthagina de la 535 la 500.— Vana încercare a lui 
-Malehus asupra Sardiniei; exilat răseola armată, ia Cartha- 

- gina, este apoi arestat, și ucis de Senat. | 
Magon, fiul lui Iannon.. restabilesce disciplina, menţine 

Atrica, cucereşte Sardinia (agricultură), Baleauele (Gmeni 
cu praştia), unde fundesă Portul Magon (Mahon). Asdeubal, 
fiul lui Iannon sufe! 11 ani.ia Lâpara, e ucis în Sardinia (520); 
fratele stu Hamilcar. 09 Primul tratat cu Roma : Homanii 

“nu vor trece capul Bon. Tribut lui Darius, Carthagina se 
alinsă cu Xerxes. - a 

Expedițiuni de descoperiri. Coloniile până la capul Nun ; 
comerț cu insulele Britanice. Hanuon lundesă Thymiaterium 
(Mamora), Zidul. Carianilor (Aguz), Ciyite (Mosador), Rus- 
addir sâii Acera (Agader), Melita (Uady Messa), Arambys 
(Araceas), ajunge Iu riul Lixus (Uad Draah), fundesă Cerne 
în insula Arguin, ajunge la riul Chretes (Saint-Jean), la 
Senegal,.la capul Verde, la gurele Gambiei, ln goltnl unde 
se varsă io (ieba și Rio (irande , la malul Bissagoilor la 
muntele Sagre (Sierra-Leone), la golful Sherboro, punct 6x- 
“trem, unde ia gorili drept omeni. a | 

Iimileon călătoreşte 4 luni de alungul (iallici. Namneţii 

Ă 9
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(Nantes) forman un centru comercial chiar pe timpul Ty- 
rianilor; Veneţii (Vannes) călătoreau deja pe mare; cossito- 
rul tras din Cassitoride (Sorlingue) ; Carthaginesii pătrund 
în Cornwall şi Irlanda unde duc alfabetul phenician. - 

300 colonii fundate după Hannon pe malul Africei ; bâl- 
ciu anual în Cerne. Tuaregii părăsesc viața nomadă. Se 
ajunge cu timpul până în Dahomey ; se descoperă Canariile, 
Madera (colonii ; insulele fericite), și vor chiar a merge spre 
apus, dar iarba de pe mare * opreşte. ÎN 

XXI. CIVILISAȚIUNEA TURCĂ 

Limbi agglulinante la tâte popârele de familie turcă, 
Scrisore cuneiformă a Sumirilor. 
Câvilisaţiane materială, fără idee morală. 
Metallurgie înaintată. i 
Respect. superstițios al Grecilor barbari. 
Dravidianii. —Strat intermediar în India intre  Negrii şi 

Cușiţii — Triburi — Distriete' — Regi — Imprejmuiri întă- 
rite — Bardi care cântă la sărbători. Deul e numit rege — 
Temnpluri rustice — pietre sacre, imagina eului — Geniuri 
rău făcătre —ȘSacrificiuri sângerâse-—Cultivau câmpiile, — 
fiiceau rsboi, cunoșteau metalurile. nu însă cositorul şi 
zingul — Vesmânte în stofe de bumbac tors, și țesut — sale. 

“şi cătune -- luntri cu care mergeau penă în Ceylan—strei- 
_nii veneau pe vase să comerțese cu dinşii — Vrăjitorii ser- veau de doctori—Numărau până la osulă, unele iribură până 

la o mie; cunoșteau cursul regulat al astrelor, şi planetele 
Venerea. Marie. şi Jupiter. — Civilisaţiunea Dravidianilor 
din Malabar e de origină cușită, | 

Susiana. —t'emea chiar măritată pote avea proprietăţi. 
Bărbatul repudiând'o “dă ca indemnitate !/2 mină de argint, 
"Fiul ce-şi renegă muma e esclus de pe pământ şi apă. 

Glâbă și reiracțiune pentru cel care-șirenega pe tatăl său. 
S
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Femea care-și renega bărbatul era aruncată în apă. 

Părinţii care nu recunose pe fiul lor puşi în închis6re. 

Susa Madakiu (Badaca), Naditu, Khamanu,: oraşe din 

Susiana. Organisare feodală ; elementul ture predominant.; 

_ Cuşiţii au individualitatea lor. Susiana centrul civilisaţiei 

antici. Dei Susinka şi soția sea Nakhunta; statua ei ascunsă 

„în pădurea sacră de la Susa. Apoi şâse dei, în trei treimi; 

între ei Umman (Memnon ?). Moravurile chaldeane. 

Sumirii. Pământul are forma unei bărci rătunde (ca cele 

de pe Eufrat) răsturnate. — În goliciunea băreii era ascuns 

abisul (ge) cu înimnericul și mortea. Pe alunecușul bărcii 

era pământul (ki), înconjurat de Ocean (zuab). Chaldea era 

centrul lumii. Dincolo de 'Tigru, muntele Orientului care 

uneşte cu pământul cerul. (anna), acoperiș hemispheric ale 

cărui esiremităţi ating barca terestră dincolo de Ocean şi 

"care se învârtește împrejurul muntelui Orientului, târînd cu 

dinsul stelele fixe (mul) semănate pe bolta sea. Intre cer şi 

păment circulă'cele şâpte planele (lubat), animale vieţuitâre, 

precum și norii, vânturile, fulgerul, ploia. Spiritele (zi) sunt 

forțele bune, rele, neutre, care fac după capriţiu binele și 

r&u!, regulesă umbletul corpurilor cereşti, anno- -timpurilor, 

fac să se producă grânele, dau viata şi mortea. Dei (an, din- 

gir, dimir) spirite mai înalte, presidă la marele divisiuni ale 

„lamei şi la marele plienomene ale naturei. Lă abys presidă 

Mulge, la pământ. Ea, la cer Anna, corpul, bolta şi toi-de- 

o-dată sufletul, inteligința cerului. Ea, spiritul pământului, 

locueşte mai ales în Ocean: este finl deilei Riah (apa), e nu: 

mit peștele sublim, e condus pe un vas de fii săi, are de ne- 

vastă pe Damkina sâti Davkina (pământul). Din ei es apele 

materiale care dau viaţa. Mulge este o formă . feminină a 

„lui Ea. În abys,Ninge-le care primesc sufletele. morţilor, care, 

dincolo de riul cel etern, ajung la muntele Occidentului, din- 

dărătul cărui se culcă sorele, și în țera. nemișcată. Răsplata 

e numai pe pământ. In abys, isvorul de viaţă, apărat de
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geniurile infernale, dar de care dei pot să lase să se apropie 
sufletul pe care vor să-l trimâță iar pe pământ. Jeul s6re- 
lui diurn, Ud, imprăştie întunericul, minciunea. Focul (Izbar, 
Bilgi), superior sorelui, pontif suprem, trimis al lui Silik- 
mulu-khi care, fiu al lui Ea, este intermediarul bine- făcător * 
între Ea şi suterindii, le destăinueşte numele misterios care- 
goneşte pe demoni, care iau tote formele spre a face răi 
(semi-dei, luptători, coloni, dislrugători, răsboinici, cei care 
întind curse, care nu se reproduc; câte şapte de fie-care cla- 
să, atacă ordinea naturei, casele Omenilor, produc sterilita- 
tea femei, ucid sâii pierd copii, dau bâlele; ciuma , frigurile: 
(idpa), statiile, strigoi sunt demoni). In contra lor, magie. | 
Rugăciunea e vrăjire ; preotul e un vrăjitor... 
„Media. — Cultul animalelor, al şarpelui Afrasiab. Anta- 

gonism cu Aryani, în care aceştia sunt un moment supuși. 
După cucerire, 

Castele : Magii (cei mari, preoţii) E 
. Arisanti (Aryai, militarii) Aryani 

Busi (Autochthoni, agricul. proprietari) 
Struchalii (trăind sub corturi) 
Budianii (servi legaţi de. pământ) 

-.. Paietaceniănii (Nomaqi) 

| Turci 

XXII. CIVILISAȚIUNEA EGYDȚIANĂ 

Ideile religiose, ale Cuşiţilor. — Identitate de substanță 
intre materie, deu și spirit. Doctrina emanaţiunei : deul face 
să iasă universui din el insu-și. Nu este intre diferitele fe- 
luri ale existenței de cât dilerințe de -graduri, treptele unei 
*cări, pe care-se sue sâii se scoboră în vieli succesive o fi-' 
ință după cum a meritât răsplată s6ă pedâpză ; e dogma 
transmigraţiunei, numită de Greci metempsy chosă, pe cari 
se bas6să' instituțiunea custelor. Cel avul, puternic, învin- 
pător, de o peliţă mai deschisă, consideră pe cel sărac, fără E
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putere, învins, de o peliță mai închisă, ca o fiinţă pedep- 
sită, ca un spuriu, cu care nu trebue a se amesteca ; dife- 
rința între o castă și o clasă este că cea ce constitue cas- 
tele este interdicliunea de căsătorie, fie civilă, fie religiosă 
între părți ale poporului. ie 

Emană de la deu puterea sea feminină, şi de la dinsul 
singur un alt deu, care pote deveni basa unei noui treimi. 
Dar acest deu nefiind de cât o parte a deului primiliv, tâte 
divinităţile se resolcă întrun singur deu. 

Neamul egypțian. — Omeni mari de trup, slabi, largă îu 
spete, cu peptul eșii, brațul vârtos, mâna subțire şi Inagă, 
piciorul asemenea, capul mare, fruntea pălrată, nasul scurt 
şi rotund, ochii mari, buzele grose, gura mare: expresiunea 
“generală plină de dulecță și de o instinetivă întristare. 

Orașe. — In Egyptul de sus Abu (Elephantina Grecilor), 
Suannu (Syena) lângă insulele Senem (Beghe) şi Pi-lak 
(Philae), Deb (Apollinopolis magna),Ten (Latopolis), Nekheb 
(Filithyia) guvernat sub dyn. XVil-ea de un membru a 
familiei regale, cu titlul de “fiul regal din Nekheb, Sni (ia- 
1opolis, Esneh), ! T-ape (Theba, Thiva) oraşul cu o sută de 
porți, On din sud sei Her-monih, Kebti (Coptos), Ta-n-tarer 
(Lentyris, Denderah), 'Theni, Abud (Abydos) unul din ora- 
-șele cele mat mari ale Egyptului, Saut, Lyconpolis, Sesunnu 

:(Hermopolis) unul din cela mai vechi, H'ehennu ('Theodo- 

-siopolis), Nowrus, Panubt, Menât-Khuwu, Hiâ-Bennu (Hip- 
ponon), Pu-Neblep-ah'e (Aphroditopolis), Hnes” (Heracleo- 

“ polis), Manower (Memphis) orașul lui Phiah "(Hakaptah), 
Sekhent (Latopolis) On de la Nord (Heliopolis), Truwu 
(Croja) cu carierile sale, Babylona Egyptului. In Delia Sai 

(Sais), Khsou(Xois), Pa-uts (Buta). Thebnuter (Sebennylos), 
'Hâ-ta-ab-ra (Alhribis), Dada (Mendes), Tanis, 'Tsal. 

Delta se numea 'To-meh, 'To-mera; Egyplul de“ sus (pe 

„care Cirecii ?] împărțeau în Heptanomida şi Thebaida), .'to- 

3
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res; Fayumul, To seș; Erhiopia 'To-quens şi acest nume se 
dedea şi părții din sud a 'Thebaidei. 

Religiunea. —Cucernic, Egypțianul vede Divinitatea pre- 

tutindeni. La început era Nu (Oceanul primordial) în ale- 

  

“cărui adâncimi pluteau sâmenţele lucrurilor, Din Lotă eter- 
nitatea, Jeitatea se născu prin propria sea voinlă în sînul 

liquidului (spiritul lui Dumnedeu plutea pe ape). La început 

Sorele deu suprem ; apoi preoții ajung la idea unui singur 

Jeu, doctrină reservată inițiaţilor la mistere. Din t6tă eter- 

nitatea Deul produce înte'insul un alt e] însu-şi, este tot-de-: 

„o-dată tatăl, muma și fiul lui D-deu, şi tus-trei nu sunt de 

cât unul. Ac6stă treime 'şi creasă propriile sale membre, 

deii, şi fie-care din deu, fiind totă deitutea, pote lorma un 

typ nou, origină a altar iypuri. Acâstă concepțiune, care 

-conciliă monotheismul cu polytheismul, nu este de cât o. 
esplicațiune a nutmirilor qeilor. Ammon este deul producă- 

tor, Imhotep inteligința, Phtah adevărul. Osiris bunătatea. 

Deul fie-cărui oraş, Osiris în Theni, Ammon în Theba, Phath. 

în Memphis, eul fiind unul, se adoră impreună forme di- 

verse ale divinității, care întrunite lormâsă dei noui : Sevek-. - 

Râ, Phtah-Sokari, pila îr Sari Osira e!c. Divinitatea or- 

ganisesă lumea, trăgend'o din haos Fa despărți apele în. 

două părți : una formă riurile şi Oceanul, alta apele de sus, 
cerul pe care plutiră asiril şi dei. Opera divină alacală de 

şarpele Apap, și de fii r&seolei. ])ei triumlară, dar cât va 

ține lumea, monstrii vor amenința ordinea naturei, fără a o 

putea disiruge. Geografia şi clima avură înriurire asupra. 

religiunei. Lupta Iul Osiris cu Set (Typhon) este şi lupta bi-" 

nelui cu r&ul, şi lupta Nilului contra desertului. Egyptul e un 

dar al Nilului , Nilul e dar adoral. Divinitatea creasă lumea. 

în fie-care di (r&sărirea, dilnică a s6relui). Ră s6i Phra (36- 
rele) ca deu suprem. Atum înainte de răsărire, în momentul. 
răsărirei şi apunerei Horîn ambele orizonturi, Hor-emakhu- 

ti (Harmachis); la r&sărirea sa Hor copil (Khoper,. Harpo-



135 
  

crate), în amedi Ră, Șu, Anhur, Hor; la apunerea sa No-' 
wWer-tum; în timpul nopței Osiris. Viaţa dilnteă a sorelui 
asemuaită cu viața deului suprem în luptă cu r&ul.Osiris ucis 

de Set e regăsit în Delia de Isis și r&sbunat de Hor. In tim- 

pul căldurei, r&eore nu e de cât în Delta. Osiris aci e Nilul. 

Hor (inundalia) face să dispară căldura. Sorele e dus pe o. 
barcă, dusă de spiritele regilor şi a Omenilor celor buni, 

Akhimu-Urdu, Akhimu-Seku. a 

Divinitatea s'a manifestat omului, şi Ta guvernat sub dy- 
nastiile divine. Viaţa omului asemuită cu a sorelui; mor- 

tul este un osiris. În viață se compune de inteligință (khu), 
care perde haina sea de foc, intră în bu (sufletul), substanţă 
divină, care face prin spirit (niwu» să se miște corpul, 

(khat). Animalele n'au inteligența, care în om vrea să ari- 

dice corpul, dar nu-i pâte nimici pasiunile. Ea învinsă, omul 

este idiol, nebun. Sufleiul mortului compare înaintea lri- 
bunalului lui Osiris-Khent-Amen (inconjurat de 42 judecă- 

tori). Inima lai vorbeşte cuntra lui. Sentința e esecutată de 
inteligență, care reintră în sufletul ne-pios, armată de focul 

divin şi de bicial păcatelor, până când sufletul găsește un 

corp pe care'l duce la omor şi nebunie. După secoli. de su- 
ferință, intră în neant. Sufletul drept trebue să treacă prin 

probe. Cu inteliginta călăusă, se aruncă în spațiul imens, 

ia diverse figuri, spre a resista puterilor r&ă-făcătre, stră- 

bate locaşele cerești, şi în Câmpiile din Aalu face aratul 

mystie ; prob6să ştiinţa sea şi străbate horele deilor rătăci- 

tori spre a ajunge la chorurile qeilor fixi, printre care adoră 

ființa perfectă, şi se pierde în Dumnedeire. 

Decadinţa a adus scepticismul și o viață deplăceri. Ta tim-. 

pii de credință, carte de morală practică. In fie- care mor-. 

mânt Cartea Morilor, Ritualul funerar, rugăciuni şi formule: 
„Cultul animalelor perseveră în religiune. Spre a feri pe 6- 

meni de răi, deii luară forma animalelor; symbol pentru 
Gmenii culți, animalul e deu pentru popor. Hor represintat
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“priniun erete, print'un erete cu cap de om, printr! un Om 
cu cap de erete; 'Typhon (Tebh) printr'un hipopotam (teb). 
Animnalul sacru al unui nom este une-ori proscris din alte 
nome Animalul e hrănit de preoți. Jale publică la mârtea 

i. Cine-l ucidea eta ucis! Scarabeul lui Phiah, ibis şi cy- 
nocoulelu lui "Thot, eretele lui Ior, șacalul lui Anubis, bou: 
Mnevis (sulletul lui Râ), pasărea Bennu (Phenix) la He 
liopolis, țapul de la Mendes (sulletul Ini Oziri=), boul Hapi de 
la Memphis. Bennu este un pescar cu două lungi pene pe 
cap. Cultul lui Lapi se respândeşte din ce în ce. A doua 
viață a lui Phtah, salletul lui Osiris, năseut dintro junică 
fecundată de lumină; negru, cu figuri pe care preoţii le 
recunoșteau, dănd oraculi; după 25 de ani, era înecat în 
fântâna soreluă, devenea Osiris-Hapi (Serapis); şi era îni- 
"mormânta! în Serapeion. 

“Alle divinități : Khum, Har-hut, Thot care a găsit Jiterile, 
"deiţa Maul, deița Neith, muma Sorelul; —qeul Num s6ă Knu- 
phis, sulletul materiei represintat print”un ber Dhec;—deiţa 
Hathor, emisphera inferidră, muma lui Ră, represintată prin 
vacă; deița Nub; — Apap su Relrof, vapârea diminetei; 
Set su Suihek, în infern se numeşte Smu. Kheper, sârele 
producător, Month, sorels războinic. din care nevâsia sea 
Ritho, şi fiul lui, Ifarphre. Sub Ptolemei inultime de myihuci' 
cu înțeles perdut; supestițiunile ucid systemul preoţilor. 
Maiestatea ceremoniilor. La o săbătâre tot Egyptul e ilumi- 
nat. Arcele (naos) şi bărcile deităţilor puriate cu alaiti 

Legi şi moravuri. Nilul marele arter. Marea considerată 
ca necurală. Phenicianii, marinarii Egyptului. Hierarchia 
scribilor acoperă Egyptul. Diferite funcțiuni în aceeași fami- 

„lie. 'Toparchii, capii divisiunilor nomelor. Preoţii n'au dat 
nici unitatea religiosă. nici cea politică, Tribunalul suprem : 
31 de preoți în Memphis, Eliopolis,: Theba, care-şi alegeau 
preşedintele. Particularii acusă în afacerile penale. Lux: lu- 
carea i metalurilor; porcelana, sticla, smaltul, mosaicul. Co-
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«merţ prin schimb şi greutăţi de metal. Respect pentru b&- 

-. trână; închinare drept salut, mâna la genuchi. Sănătoși; bere, 

peşti, păsări drept hrană, haine de in; în oraş mantă de 

Jână albă. Grijă de morti, îmbălsămire. Motmiile ca garan- 
ție a datoriei. Squeletul la mese mari. 

Arte. 1-a dyn. Teta : fundaţiile palatului de la Memphis; 

Uenefes: pyramidele din Ko-kome (Saqqarah), 
2-a dyn. Mormântul ni “Chothotep; statuele luni Sepa 

“ (Luvru). Artă în formaţiune. Locuinţele 6menilor neglese. Ne- 
murirea sufletului în religie, a materiei în artă. Architectură 

“grâsă, scurlă, trainică. Pyramidele mormintele regilor. De 

la dyn. XII, canonul, model sacru copiat de artişti. Sub Ram- 

"-ses II începe decadința. Renaşcere sub regii saiți. Sculp- 

tura symbolică, religidsă, începe cu ba-relievurile; statui în 

templu, lipite mai.tot-d'auna de columne sei 'de zid. Alitu- 

dină înțepenită (regii în ceremonii stăteau. fix ca statuele 

deilor). Lipsă voită de amănunte în artă care este împue- 

târe, colosală. Pictura servă de decor. Un rege pâte ante- 

rior lui Mena a făcut sphinxul ce represintă pe Harma” 

„khis. - 

3-a dyn. Imprejurul aceslui sphinx se aridică templuri, din 

care unul de alabastru şi granit există âncă. Mormintele 

:(eapeiă, put, sulerane (unerare) ne arată: viața domnilor 

feodali. 

- 4-a dyn. Snewru : ba-relievurile -de la Uaăy-Magarah. | 
-Pyramidele de la Gyzeh, de Khuwu, Khawra, Menkera. 

Neth-aker acoperă cu grânit de Syena pyramida Ini. Men- 

_kera. Templuri restaurate şi înălțate, Sorcophagiul lut: Men- 

“kera a perit pe mare. - 

Asses-ka-w : pyramidă de . cărămidi; porticul meridional 

-de la lemplal lui Phtah (Memphis). ! 

G-a dyn. Papi IL: Una face cale comercială spre marea |. 
„Roşie, un oraş 'nou în Heptanomida, earidică templul lui 

„Hathor (Dendera).
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De la Nitocris lipsă de monumente. 

„l-a dyn. Arta Thebană, arlă provincială până atunci 
Acâstă dyn. înfrumuşeţesă Theba. Mormintele regilor la - 

Drah-Abu'l Neggah, violate sub Rhamses IX : ne rămâne py- 

ramida de cărămidi. netrecute prin foc a lui Entew-Aa 1. 

Entew IV : edificiuri in Coptos. Mentuhotep IL: templul lui. 

Min si Khem. 
12-a dyn. Edificiuri în Heliopolis, Theba, Tanis, ete. | 

__ Amenemhat 1: zid în contra Barbarilor de la răsări!. La. 

Beni-Hasan, mormântul reginei Numhotep. 

Usotosen III : fortereţele de la Semneh (a 2-a calaractă) 

şi oraşul Heru-khakera. 

Amenembhat III: Lacul Moeris, canalul lui Iosif. Shed (Cro- 

codilopolis) fundată de Usortosen |, eîmfrumuselată. Mormân- 

tul săi : Lope-ro-hunt (Labyrinth). . Propyleele de la Nord 

în templul lui Phtah (Memphis), cu columne dorice. La 

Beni-Hasan, cimitirul prinților din Meh. | 

Păstor : a l-a dynastie : Sphinxuri şi statue in 'Tanic, 

18-a dyn. Ahmes: anul 22 : începe restaurarea templului 

“lui Phtah. Repararea monumentelor. - 
Hatasu : sculpturi dela Deir-el-Bahari. 
Totmes II : Templu la: Soleb; repară p'al lui Usorto- 

„ sen III la Semneh, începe p'al lui Râ (Amada). | 
Amenhotep III: templul de la Napata cu aleiuri de ber- 

beci; termină marele templu de la Theba început de Tot- 

mes ÎI; — templul de la Luqsor. Statua sea (Memnon), dă- 
rămată în 27 a. Chr., restabilită de Septim Sever. Edificiuri 

ale dyn. în Caplos, Esneh, Ombos, Elephantina, Eilithyia, nu 

însă în 'Tanis, | | a 
Amenhotep IV : capitală nouă în Tell-el- Amarna. 

19-a dyn. Rhamses II : Israeliţii zidesc Rhamses, Pi- 
șhom. ete. Marele speos din Ibsambul, cu colosuri monolithe 

de 20 metre-înălţime. Templul lui Amenhotep III (Luqsor) 

se termină : două obeliscuri de granit, dintre care cel de la
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Paris. Templul lui Ammon la Karnak, 'Lemplul lui Rhamses |, 
la Gurnah. de Seti şi Rhamses II. Ramesseion (mormântul 

lui Osymandias). Templul de la Abydos; edificiuri în Mem- 

phis, Bubasta. Rege constructor prin excelință, înlocuește 
une oră numele regilor anteriori prin al său. Restaurarea. 

"marelui templu de la Tanis; puțuri pe calea de la Nil la 

Gebel- Ollaki. 
Menephtah: construcțiuni în Theba, Abydos, Memphis, 

may ales în Delta. 

- 20-a 'dyn. Rhamses III : palatul de la Medinet-abu; Kar- 

nak mărit, Luqsor restaurat. Construcţiuni în Delta. 

22-a dyn. După turburări, reincep lucrările; Theba pă- 

răsită se împarle în orăşele. Dyn. XXII se ocupă mai mult 

de Memphis, 'Tanis, Bubasla. 

25-a dn. Șabak se ocupă mai mult de Bubasta; restau- 

rarea templurilor din Memphis, Luqsor, Karnak. Șabak în- 

locueşte pedâpsa cu morte prin lucrările silite. 

26-a dyn. Psametik : opera sea de reparare; face propy- 

“leele de la sud şi răsărit în templul lui Phtah (Memphis), 

curtea. lui Hapi, repară templul de la Karnak. Fineţa pictu- 

rei și a hieroglyphelor. Eleganţă cam sâcă a artei; înţelege- 

rea am&nuntelor; mai mult adevăr; nici stilul larg și realist 

al primei epoce, nici cel grandios şi înţepenit al lui. Rham-” 

ses II, ci o artă pură, fină şi reservată, 

Neko II : mai mult marina de cât artele. 
Ahmes II reanimâsă Theba. Frumâse morminte; în Mem- 

phis templul deiței Isis; colosul culcat, ce nu mai există, din 

fața templului“ lui Phtah; propyleele templului deiţei Neith 

(Sais), cu columne, alei de sphinxuri, obeliscuri, colos culcat, 

capelă monoiithă de granil; înainte ca ea să fie pusă în în 

templu, căderea Egyptului. * 
Literatură şi ştiinţe. Systemul : In Ramesseum (aaa) 

sala bibliothecei, sub protecţiunea lui “Thot, eul! sciinţelor 

și artelor, şi deitei Saf, domna literilor. Neschimbarea fiind
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Jegea, ori-ce invenţiune nouă se atribue celor vechi; se gă- 
şeşte de preoți în templu o carte vechie care o conţine. Teta 
(l-a dyn.) medic şi autor de anatomie. Cap. LXIV din Ri- 
tualul funerar găsit sub Ilesepti, sâi de fiul lu Menkers , 

- Hor-Dud-ew. 'Tosorihros (Manethon), medic : perfecţion 6să 
„scrierea. Carte de medicină găsită sub Khuwu. Aseskaw 
geometru, astronom. Dyn. VI : un funcţionar cu titlu de gu- 
vernator al casii cărţilor. . 

Mathematice. Stelele sunt Akhimu-seku, planetele sunt 
akhimu-urdu. Jupiter : Hor călăuqă al spaţiilor mysteri6se; 
Saturn : Hor generatorul de sus; Marte : Ilarmakis s6i 
Ilar-deşer (Hor cel roşiu). Se cunâşte mișcarea sea une- 
ori relrogradă în aparență. Mercur : Sevek; Venus : Duau, 
şi ca stea de seră Bennu. | 

„ Pământul are o mișcare de translaţiune; sorele, răpind 
planetele, călătoreşte prin cerul liquid care se spr jineşte 
pe atmosphere; stelele fixe sunt ca Iampele. . 

Anul are 36 stu 37 decade, fie-care sub o decani, stea 
Gu grup de stele. 

Observatoriile (Denderah, 'Theni, „Memphis. Heliopolis, elc.) 
cataloguesă stelele. Răsărirea heliacă a lui Sopt (Sothis, Si- 
rius) arată începutul inundaţii şi al anului civil. 12 luni de 
30 de dile; 3 anotimpuri: Sha. începutul, : Pro, semtnatu 
(iarna), Shemu (vara), secerişul. - 

12 ore ea la noi, dar prima începea Ja G diminâta, ast. 
fel că la 12 erau 6 ore în Egypt. Inainte de Mena. cinci dile 
com plementure; întârdierea rămâne de o di la patru ani. 
Accordul nu se pote face decât după 1460 (3654) ani as- 
tronomici coprindând 1461 civili. E perivdul sothiac. 

Dyn. XIX-a : tratat de geometrie, care pășeşte peste pro 
“ blemele cele mai elementare ale trigonometrii plane. 

Medicina : cartea de sub Kerhbara -(ICerpheres-?) cu re- 
cete și de ale străinilor; cartea de sub Hesepti, complectată 
de Send. In fie-care lună, vomitivuri şi clystere; ori-ce bâlă
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vine din hrană; specialişti pentru ochi şi intestine. Imbălsă- 

mătorul obiect de execraţiune din causa respectului pentru 

"corp. Deci anatomia este imposibilă; medicii nu se pot de-: 

părta de reguli, sub pedâpsa de a fi considerați ca asasini.. | 

Vase în corp, în care spiritul vital. Sultarea pătrunde prin 

deschiqăturile corpului şi dau, impreună cu sângele, anima. 

lului mişcarea Suilarea şi suflelul se retrag în momentul 

morţii. Bole : ophihalmia, osul mort, ulcere Ia picere, vier- 

meele, eresipela, epilepsia (bola divină mortală). Unele diag- 

nose. 4 I6curi : pomade, poțiuni, cataplasme, clystere. Ve- 
getale şi unele minerale servă medicilor. Virtuţi închipauite: 
ale unor obiecte. B6la se produce de spirite; deci, pe Jaângă 
doctorie şi o formulă magică. Astrologie; calendar astrolo- 
pie. Deul trimis spre tămăduire, 

Philosophie, — "Tratatul de morală al lui Kaqimna la 
suirea pe tron al lui Snewru, cartea cea mai veche din 
lume ; dyn. V: Ptahhotep, fiul unui rege, scrie Instrucţiu- 
nelc scle. Morală practică. + 

Ritualul funerar sei Cartea manitestațiunei la lumină, cu 
mult anterior IHyesosilor, prelucrat sub Psametik. In mor-. 
minte mai recente e îniocuit. prin Cartea migraliunilor. Car- 
tea despre călătoriile Sârelui în lumea inferioră, 

Culegeri de hymnuri. “Thot, primul Hermes, de trei or. 
prea mare (Trismegist) a destăinuit religiunea ; al doilea 
Thot a dat instituţiunele sociale, 42 cărți sacre ale preoților. 

Lileratuvă.— Dyn, XII : Memoriile aventurarului Sinehl. 
Un serib compune Instrucţiunele lui Amenemhat către fiul . 
stii Usortesen. Recomandaţiunele scribului Duauw-se-Khar- 
da către fiul săi Papi. Hymn la Nil. Seribii tree esamene;. 
preoţii asemenea. Este opera clasică. | | 

Soti 1: fragment de hartă geographică a minelor de aur 
din Nubia. — Culegeri de scrisori ca modele de styl; cule- 
geri de eserciţiuri literare (fragmentul asupra ostenelelor: 
meserii de soldat). Istoria sub formă de poemă și de resu
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male chronologice. Papyrus de la Turin conţinea lista com- 

plectă a regilor. Minelthon este din epoca helenică. Ro- 

manțe religi6se. . 
- Rhamses I: poeții Amenemapt și Pen-taur. 

Rhamses II: caricaturi, pamphlete. 

XXIII. CIVILISAŢIUNEA ASSYRO-CHALDEANĂ 

Huşiţii. — Mică de talie, corpul bine făcut, părul abun- 
dinte şi chiar [risat, cul6rea de la negru până la 6cheșiii 

deschis ; trăsuri regulate; chiar delicate, Irunte dreptă, 

sirimtă în lături, înaltă; nas lung, fin, subțire, nu atât eşit 

ca al Aryanilor ; buze gr6se, cărnose. 

Religiunea Babyloniei.— In insulele Tsur, Arad, Dilvam 

(Dilmun), primele colegiuri sacerdotale. — In Babylonia, 

dei locali în fie-care oraș, care consideră pe al săi ca den 

suprem : Anu în Uvukh, Bel în Nipur, Sin în .Ur, Samas în 

Larsam Marduk in Babylona. Din deu emană deita, iden- 

tică cu deu, îndoită persână cu ambele principiuri. Numele 

„ deiţei derivat din al deului, ca Bâlit din Bel. Pereche:de 
dei ce se resolvă într'o singură ființă. Ca în Egypt, orașul 

care arc supremaţia, pune pe eul săă în capul pantheonu- 

lui. Sub Saryukin şi Naram-Sin, stabilirea hierarhiei deilor 

şi religiune oficială: 
Ilu (EI. Eloa, Allah), deul suprem, Assur în Niniva, de la 

care emană chaozul primordial. Voința, verbul deului, se- 

pară elementele, organisesă lumea după ordinea, stabilită 

de verb. Materia (Anu, Cannes), verbul (Bel), ordinea scu 

providenţa (Nuah) compun prima unitate, emanată de la 
„Bel. Anu sub forma unui om cu codă de acvilă şi având pe : 

cap capul unul peşte monstruos al cărui corp i cade pe 

spate și pe mijloc. Bel, rege care şade pe tron. Două forme : 

Bel. Marduk și Bel-Dagan (om terminat în peşte).Nuah (s6i 

Nisrok), si Shalmanu (măntuitorul) : geniu cu aripi desfă-
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" surate 'ca alle cheruvimilor. Anal. (Anaitis), Belit (Belis, 
Mylitta), Tihavti (Thauatih), manifestaţiuni feminine ale lui 
Anu, Bel, și Nuah. Ele se perd adesea în Bâlit, principiu ] 
feminin -al naturei, materia umedă şi fecundă. — A doua 
triadă : Sin (eul luna), Samas (Sorele). Atmosphera (Bin), 

„domn al abondenţii dar şi ai vijelie, al inundaţii, ţine tul- 
„ gerul în mână. Caracter astronomic al religiunei : Adar (Sa- 

turn), Marduk (Jupiter), Nergal (Mars), Istar (Venus), Nabu 
(Mercur). Adar sâii Samdan (Herculele Assyriei), gigant, 
ucide un leu strângându-l în braţe. Marduk, deu principal al 
Babyloniei, se confundă cu Bel. Nergal: leu cu cap de om. 
Istar, personificarea naturei, deita r&sboiului, şedând pe un 
leu sii tigru, cu liara conslelată, un arc și tâsca de săgeți. 
Isiar se identifică, ca personificarea naturei, cu deița vo- 

-luptăţii şi a generațiunei, cu Zir-banit (Zarpanit), emana- 
tiunea feminină a lui Marduk. « 

Cea ce a isbit pe Kuşiţi este succesiunea şi identificarea 
forțelor naturei, nu con!rastul lor, ca-pe Aryani ; contras- 
tul, adică dilerenţiaţiunea. fiind dătător de idei, religiunele 
aryane sunt mai progressive, mal morale. Din bine ese ră, 
din qi ese n6pte, şi din nopte iar di. Sunt dar dei buni şi dei 
ră. Celor buni, cult voluptos (Lingam în India, Phallus în 
Phenicia, elc.). Celor răi, cult sângeros (Kali, în India, 
Melkhart în Phenicia). Protectore a ființelor, 'Istar Zir-ba- | 
nit e represintată în piciore, g6lă, cu mâinele pe pept.. Nabu 
este ordonatorul lumei și modelul regilor. Ilu; cu cele -4ou& 
treimi şi cei 5 dei planerari, formesă consiliul celor 12 qei, 
care presidă la cele 12 luni ale anului, la cele 12 semne 
ale zodiacului. Prostituţiuni : sacre în templul deiței Zarpa- 
nit. Alți dei: Adar se mai numea Zagar ; Belit- Balati, dâm- 
nea vieței. Ashmun şi Kummut presidă la constelaţiuni, 
Serakh la recolte ; Bel-Aura. geniul focului; Bau (Chaosul); 
Martu fiu al lui Annu, era Occidentul şi Shadu Orientul. 
Nana este manifestaţiunea feminină când a lui Anu, când
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a lui Sind. Se mai numea și Suecoih-Benoth și se confunda: 
cu Belit-Zarpanit. 36 dei suterani, presedând la fie-care de- 

- cadă. Eraii adorați drii Susianei Lagamer, Susinka. Deii- 
Sumirilor : Ea, confundat en Nuab, Silikmolu-Rhi eu Mar- 
duk, Hurki cu Sin, sunt dei vulgului. La Uruk, templul celor 
1 pietre negre. | - 7 

„Astrologie. — Astrologia e o falsă ştiinţă a înrîurirej: 

cursului astrelor asupra vicței omeneşti. 3 clase în sacer- 
doiul magie - eonjuratorii, medicii, theosophii. Carte în trei: 
părţi; prima : Carta spiritelor celor rele, formule în contra 
demonilor: a doua: incantaţiuni în conlra bilelor; a ireia: 

imnuni de evocaţiunea deilor. — Talismane, în contra spi- 
rilelor rele.Vrăjitori răii-făeători: ori-ce bâlă e o vrăjire. 

Istovie fabulosti.— Omul-peşte, Qannes (al 7-lea rege Ea,. - 

ia-gau, Ea-peşte, Ea-ahannes), a lras din sălbătăeie pe Ba- 

byloniani. Prima  dynastie mythică (în anul 259,200 al 
creațiunei) :10 regi, 432 mii de ani, în care limp 5 mani- . 

testări ale divinităţei. Aceşti regi reprezintă semnele zodia- - 

cului. Primul rege Alorus, Adorus (Adi-uru), Legenda po- 
topului, conservată şi în Beros, preot pe la 300 a. Ch.) al 

T-lea rege, Otiartes, Opiartes,. (Upa ra-tuta); al 10-lea rege,. 

Nisuthros, (Elasisadra) scăpat din polop; legenda trece la Is- 

raeliți (Noe). Suvenirea luptei între Sumiri şi Accadi: este: 

legenda Imptei, posteridră polopului, dintre 7ervan cu Jape-. 

thoste şi Titan (Nemrod, adică rebellul, care represintă pe: 

Sumiri. Legenda turnului Babel (Bab-llu casa lui lu) « care 
ircee în Piblia. 

Prima Ienasria omenâscă : 86 regi în 34080 ani sii, 
V regi în 225 : lvechous (Avil-Kuş), Khomasbelos (Samas- 

*bel). In nord Nemrod, şi lângă dânsul Ja Sueripale | Izdu-. 
bar, care combate pe monstrii. 

Chaldeani — Cuceritori; locuiau mai ales în Ur; rm ăn 

casta superidră, asimilându-se în tăle cu cei învinși, dar nu: 

părăsesc limba lor; păsirâsă ştiinția pentru dânşii, sun 

,
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mediu: hilka, hilka, beșa, beșa; du-te, du-te, r&ule, rule, în 
limba assyriacă. Progresele sciinței disimulate ca în Egypt. 
Calendare populare. Școli mal ales în Urukh și Borsippa: 
Târdiu ajung la unitatea divină. Ei dădeau pe generali, 
pe funcţionarii cei mari, pe regi, Archi- preot, capul lor, al 
doilea după rege. 

Caste. Preoţii, militarii, negustorii, lucrătorii, țăranii, pes- 

carii de pe lângă mare, care mâncau un fel de prăjitură. 
făcută din peşti, trăiau în insule, s6ă pe plute de lemn a- 

coperile de pământ (insulele plutitore din China și din la- 

curile Mexicului). 
Moravuri. Veşinânt: cămașă de i in până la picere; tunică 

de lână; veste albă; părul frisat, tiare inalte și ascuţite; coi- 
„furi conică; pieptare de in; măciuci de lemn garnisite cu fer, 

suliți, săbii scurte, scuturi de lemn. Baston cu emblemă ce 

era luată drept symbol personal; pecete cylindrică cu nu- 

mele personei, al tatălui ei şi al qeului ei protector. Căsăto- 

riile se fac odată pe an prin licitaţie publică, în luna sabat; 

banii daţi pe cele frumose serveau a îndesira pe cele urâte, 
Fetei se dădea o măslină. de pămont ars, de purtat la gât, 

cu numele ei, al bărbatului şi data ceremonii. — Sărbă-: 

torea Sacee (Gakmuku) ; cinci dile, sclavii comandau sta- 
pânilor. 

Comerţiu. Căile comerciale ale lumei antice. 
Caravanele arabe : de la Yemen la Pelra, de la Yemen 

la (ăerrha; de la Gerrha la Tyr şi în Egypt, 

_ Caravanele .babyloniano-perse : calea'din Lydia în Susa, 
din Babylona în Phenicia prin Palmyra, Thapsaca, Circe- 
sium; din Babylona în Syria. 

Căile Asiei orientale : de la Babylona la: Susa; de la - 

'“Babylona în . Media. unde găsea caleu Indiei, care prin 

Ecbatana, Ragae, Porţile Caspiane; Parthia, Aria, Dran- 

giana, Arachosia, ajungea la Ortospana, pe Indus, unde se “ 1
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întâlneau trei drumuri, unul spre Bactriana, unul spre 
Peucela, unul spre India nordică. — Din Alexandria Ariei 
drum spre DBuciriana, care prin Maracanda şi Yaxarte 
ajungea la Massageţi și la Issedoni care comerțau cu Serii 
(China). 

Calea ce pleca din Ovtospana trecea prin Paropamisus, 
O cale din Bactriana în Bukharia cea mică de adi. 
Căi maritime de la Yemen la Patala, de la insulele Bah- 

rein la Barygaza, şi de aci la Ceylan. Ă 
O alta de-a lungul malului oriental al Indiei, în ţ6ra 

Chrysei (Indo-China). 
Drumuri în interiorul Arabiei: Cale din Petra în Babylona 

şi Gerrha, alta din Petra în Palmyra, 'Thapsaca, Trebisonda. 
Alta din Babylona în Gedrosia prin Caramana. Alta din: 
Bactra la Tanais, trecând între Caspică şi marea de Aral. 

Căi în interiorul Indiei : două dn India în China, ambele 
ajungând la Turnul de piatră, plecând una din Taxa, alta 
de la Gangiu. 

Alta de la Bactra prin Taşkend la Tarnul de piatră. 
Comerţul. Babyloniel. | 
Fericiia situaţiune a Babyloniei. Industrie : Stofe de lână 

şi de in. Mărgăritare ale insulelor din golful persie. Fructe din 
insula Cathama, la gura Eutratului: sarea şi mărfurile Indiei, 
locnitorii din Gerrha le transportă în Babylona, Thapsaca, 
Opis, cantorul lor. Dastânele se fae din lemnul din Tylos, 
ca și vasele. Scortișora (cinamomum) şi mărturile . Indiei 
depuse la intrarea golfului persie Rochi și covâre; Bor. 
sippa, coprinsă în Baby lona, avea munufacturi de in. Baby- 
lona produce arme ciselate, mobile, podâbe, ete, Armenia. 
i dă vinuri; India, pietre preţiose, câini mari; Persia, stofe de 
lână; Arabia și Ethiopia, aur, mirâse, fildeş, abanos. Plute 
“rotunde pe Eufrat, sustinute de burdușe pline cu aer (ke- 
lek). Canaluri; canalul regal s6ă Naharmalșa purta corăbii 
de mărfuri. Puternică marină. ”
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Arte. Babylona e inferioră Assyriei. Architectură locală, 
puternică și mărâţi prin grămedi impuetore, fără varietate. 

" System pyramidal cu graduri suprapuse, cele mai mari fi- 
ind cele inferire; la început trestie, apoi cărămidi cu nu- 
mele regilor. Cărămidele interiore uscate la s6re, cele exte- . 
riore arse la foc. Lu vârful ediliciului, capelă pătrată cu 
statua deului. Fie-care strat de altă culore. Săli lungi şi 
strimte. Teneu6lă cu figuri de pământ ars. Olăria fără strug. 
Se lucrâsă aurul, bronzul, plumbul, ferul. | 

Uriham : pyramida din Ur su Chalanne (deul Sin); for- 
tificaţiunele orașului, temple în Nipur, Eruch, Sippara, Lar_ 
săm. Avem pecetea sea și a fiului său Ilgi. - 
-“Saryulin (sei Sagaraktiyas) : templu în Sippara, repa- 
rațiunea celui din Agane și a pyramidei Ulbar (Qeiţa A- 
nunit). | | 
“Regii din Ur, Sin-Said, şi alţii cu numele începând cu 

al lui Sin, marele deu din Ur: construcțiuni în Ur și Uruch. 
Rudur-mabug : statue de deiiă în brouz. 
Hhammuragas (Hamurabi) : canalul regal. - 
Lipsă complectă de proporțiuni În artă. Typul omului e 

" lungueț. Cărămiqi cu smalt. Pictura e principala decora- 
țiune. Inscripţiuni colorate; sculptură colorată. . - 
 Assur-alihe-idin : Palat în Babylona, în Kalakh. 
Nabopolassar. alliat cu Saiţi, are de nevestă pe Neth- 

aker (Nitocris), repară canalurile, reservorurile care regu- 
lau indundarea Eufratului, marele zid al “Babylonei, podul 
de pe Eufrat, lacul Pallacopas. - 

Nabu-hudur-ussur : leu sfâșiind un om. Palatul din Kasr; 
pentru a place nevestei sâle A myiis, fata lui Cyaxare, fuce 
grădinele atârnate, la Amram. Repararea pyramidei cu 
grade. a ” 

Babylona se împărțea în cetatea regală, în Halat (Hil- 
lah), orașul vulgului, locuit în parte de Israeliţi, îndcit în 
întindere de Nabu-kudur-ussur,—şi Borsippa care-și reluă,
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mai târdiu independinin sea de orăşel, dar pe care regele: 
o coprinsese în Babylona printr'un zid nouă, zi în care rea-- 
ridică Turnul, făcându-l templu al lui Bel (7 caturi : negru, 
alb, purpuriu, albastru, roşu închis strălucitor, argintiu,. 
auriu, şi capela deului Marduk). Lucul dia Sippara, por=- - 
tul din 'Teredon (Kar-Dunyas), lucrări de artă, etc. 

- Mathematice. Din vechime, Chaldeanii atribuiau precisiu- 
nei equinoxiale 30 secunde pe an (e de 50). E basa marei! 
periode. astronomice de 43,200 de ani (e de 26000). Sub-- 

- divisiuni: sar (3600 ani), ner (600), sos (60). Sciinţa nume- 
rilor este înaintată. In ruinele din Larsam, lista pătrarilor: 
numerilor fracţionare de la 3 2 până la 22 sâu o 

Religiunea assyriană. Aceeași ca in Babylona. Marele: 
lot. Deosebirea este în numele deilor și în parte în cult.. 
Jlu este Assur, deul naţional. Ao este Bin. Marduk n'are. 
importanţă. Precum în Siparra copiii se treceau prin foc. 
în ondrea lui Anu, vedem crudime în cultul assyrian. Ca- 
racter geografic : Istar din Niniva; Istar din Arbela; fie- 
care presida la o jumătate a lunei şi Sin la luna întrâgă.. 
Pluralul Istarath devine Astoreth în Phenicia, Astarte al 
Urecilor. | ” 

Statul .assyrian. Despotism fără margini; regele nu este: 
deu, ei vicariul deilor. Umilitatea regilor în rugăciunile lor.. 
Dei au stabilit puterea: regală. Regele e supremul pontif, 
domneşte pe sullete și trupuri. Eunuchii sunt miniștri. Ca-. 
pullor (ra saris), al doilea după rege, supraveghâsă curtea.. 

EI, capul preoților, curtea, femeile în ariba închise, ur- 
mesă pe regele la răsboiu. Milhel-al, prefect al palatului, 
rab-sale, capul gardilor şi al poliţii, însărcinat cu execu- 
tările, 7ilik, ministrul de stat, tartan, generalisimul, şi gu--. 
vernorul țării compun cu rab saris și cu regele marele con- 
siliu, Regele i depune când vrea, i alege chiar din popor. 
Provinţii direct administrate și slate vasale. Aceste 'Şi ve-- 
deau legile une-ori revisuite; datorau un tribut şi un con-.
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“ingente militar; numai după multe răsedle, un rege era 

ucis şi înlocuit -cu fiul său; la extremitate ţâra anexată, 

Provinţiile au un prefect, numit de rege, care percepe im- 

.positele (bani, natură) din care păstrâsă o parle; formesă 

“şi comandâsă contingentele; sub dânsul, marele judecător, 

intendentele tesaurului. funcţionari, judecători. In fie-care 
“terg un administrator depindând !de consiliul municipal. 

“Scribi în administraţia centrală. Limba chaldaeo-assyriană, 

cea turcă, cea arameană (care s'a lătit în Palestina), limbi 

“oficiale. Petiţiuni la rege în contra funcționarilor. Magistra 

.anual care dădea numele s&ă anului. Regele dedea numele 

săi anului ce începea dupe suiren sea pe tron, apoi veneau 

“dupe ierarhie fuacţionarii. Sub dyn. 3-a nu se mal ţine s6- 
-măde ierarhie, Exisla acelasi lucru în Yemen. 

In armată. Assyrianii şi vasalii. Obligațiune generală, dar 

se face chiemarea soldaţilor irebuincioși în fie-care an. | 

“Fie-care corp sub unul din marii demnitari. Progresele ar- 

tei militare şi ingineriei. Forlificaţiuni sciintifice; arlea ase- 

-diurilor şi mașine. Berbecii!: grindi care isbeau zidul, sub 

“un acoperiş imobil de lemn înyăluit cu piei muiate. Turnuri . 

pe rote; şoșele cu plan înclinat. Mine: 

Moravuri. Nici caste, nici aristocrație; egalitate sub des- 

„potism și ne-osebire între Assyriani și străini. Procedură 
“scurtă în criminal; Lortură;, pedepse erunte.' Crudimea po- 

„porului; decapitarea e pedepsă blândă; cruce, țepă, jupuire, 

"  neîmormintare, orbire, mutilare. Proprietatea transmisă 

„prin forme sacre, prin act cu marturi în fața unui oficer 

:public, și a preotilor căror se încredințau garanţia. Cadastru 

„pentru repartiţia dărilor. , 

Canaluri de irigație; serviludi legale. Selavia pentru da- 

torii, chiar pentru Assyrian. Selavi cumpăraţi de la părinți 

“în Caucas. Vindarea sclavului prin act cu martori. Polyga- 

mie. Haremul regal instituțiune: a statului. Nisroh presidă 

ia căsătorii. Destre în.imobile; puterea absolută a bărbatu-
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lui asupra femeii şi copiilor. Repudiarea prin plata de băr- 

bat a 2 mine de argint: Adultera şi cea care vrea să se des- 

parţă înecate. Nici o datorie a sclavului către stăpân, dar- 

intendentul pote fi astrăns' să platâscă stăpânului preţul. 

sclavului. | 
Mici de talie, vârtoşi, voinică, erunți, mândri, desprețuitori,. 

vicleni, activi, slărauitori, Assyrianii, prin lipsa lor de organi- 

sare, nu știu a reline Asia, şi n'au făcut de câta prepara in- 

vasiunea barbarilor aryani. Afară de arie, datorese tot! 
Chaldei. Desvoltarea agriculturei. Minunate broderii ; stofe: 

cu culeri vii ; lucrarea metalurilor ; foi de bronz ea decora- 

țiune ; vase ciselate de bronz, aur, argint, care ajung până: 

în Etruria. Unelte de fer și oțel. Ceramică printr'un proce- 

deu diferit de al Egyptului, cărui vindeau mici mobile de: 
lemn preţios şi obiectede pământ cu smalt. Phenicia vindea 

Assyriei museline, stofe de purpură și azur, fildeş sculptat şi 

sticlăriile Egyptului. Costum : rochie deschisă într'o latură; 
tivită cu ciucuri şi decorată cu broderii, venind până la pi- 

cere, cu încingătâre la talie (djubeh). 'Lunică până la ge- 

nuchi pentru popor şi soldaţi. Regele peste rochie avea 

dalmatică trecută pe un singur umăr, ca şi deii, pecap tiară. 

conică , scepiru , parasol şi ap&rătore duse de sclavi. Păr: 

lung şi buclat; barba i în colt, frisală, cu caturi. Giuvaere, 

cercei mari, inele, brăţure.Za de mică bucăţi de metal pen- 
tru soldaţi, său de impletituri de fire de metal ; venea până 

la picere, Coil conic, en văl pe spate, care - întorcându-se: 

apăra osul bărbii. Vânătorile regale. 
Litteratura şi sciința la Assyro-Chaldeani. — Bibliotheca 

“lui Assur-ban-habal (Layard) ; bucăţi de pământ ars com-- 

pun cartea. | - 
Progresele gramaticii : lexic chaldeo- -assyrian ; dicţio- 

nar de svnonyme assyriane; gramatică assyriană; dic- 

ționar al semnelor cuneiforme esplicate prin semnificarea. | 

ideografică, cu valore fonetică ; dicționar de comparaţie alt
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semnelor cuneiforme cu ieroglitele primilive, lexic al espre- 

siunelor vechilor inscripțiuni; tablouri de construcţiune gra- 

maticală. Grijă pentru vechile inscripțiuni. Limba chaldea- 
nă, limbă a religiunei, a ştiinţii, a primelor legi civile din 

Assyria, Bibliotheca coprinde archivele şi modeluri -pentru 

“contracte, . 

Istorie. Table chronologize cu numele eponymilor. Tablou 
paralel al istorii Asssyriei şi Babyloniei. Scrieri asupra my- 

thologiei, religiunei naționale, şi celor străine; hymnuri. Dic- 

ționare geografice. Documente statistice, liste de imposile, 
de editiciuri, de plante, minerale, lemne de industrie şi ma 

rină, de metaluri, de pietre pentru sculptură şi architectură. 

Ştiinţe natuvule Idei de spelie și gen în clasificarea ani- 

malelor, cu un nume vulgar şi un “altul ştiinţifie. 

Mathematice. Tratate de arithmetică, pote tabla lui Pytha- 
gora.Tablele faselor lunei, răsăririlor planetelor.Determina- 

rea mişcărei medie dilnică a lunei; period de 223 luni pentru 

predicerea eclipselor. Eclipsa din 10 Martie 1721 : calculul ! 

assyrian diferă de al nostru cu câte-va minute numai. Ob- 

servau, nu prediceau eclipsele solare (2 Iulie 930; 13 Iunie 

809). 12 părți în ecliptic (zodiacul). Cercul și corda reionu- 

lui împărțit în 360 grade, gradul în 60 minute, minuta în 

60 secunde, secunda în 60 terțe. Modul nostru de: notare 
ne vine de la dânșii. Inventarea săptămânei; o planetă pre- 

sida la fie-care di ; gnomonul, diua în 2 ore, şi divisiunele 

orelor ca adi. Cyclul precesiunei equinoxurilor e o di din 
viața universului. System combinat din cel decimal și cel 

duodecimal : 60 e basa. (5XX12). 

“Tâte unităţile măsurilor se basâsă pe unitatea de măsură 
lineară, cotul de 525 millimetre, împărțit în 60 linii. 360 

coțizun stad(189 metri),unitatea mâsurili r ilinerare Pieio- 

rul (0,315) este la cot cum 3 e la 5; avea 36 linii Pătratul 

piciorului (uni decimetru cub) unitatea măsurilor de super- 

ficie. Cubul piciorului, metret s6ă medima (31 litre 50), 
Pi
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unitatea măsurilor de capacitate ; greutatea piciorului cub 

plin de apă era talentul (30 kil. 650 gr.). unitatea pentru 

greutăţi ; [racțiuni sexagesimale ale talentului : mina (510 
gr. 83), drachma (8 gr. 513). Talentul, mina, drahma, obo- 

lul aa trecut la Greci. 
Anul religios 365 !., dile; anul civile şi religios 12 'luni - 

de 30 și 29 dile. Numirile lunilor, (care aii trecutşi la Ebrei): 

- ASSYPiane Ebraice  Imna 

Nisan Nisan Inceputului 

Air , Iyar 'Taurului 
Sivan Sivan Cărămidii 

Duz . _ 'Tammuz Mâinii 

Ab ii Ab sci Abib . Focului 

Ulul Elul Cetăţii 
'Fasrit „ Tisri Forlificaţiilor 
Arach-Samna  Marşesvan Fundatiunei 

Kisiliv Kislev Norului 

Tebit „"Tebet Ploii - 
Sabat Sebat Măsurătorii pămentului 
Addar - -. Adar S &şitului 
Anul religios începe la i-iă Niean, equinoxul de primi 

vară, anul civil la î-ih Tisri, equinoxul de tomnă, când s 

creat lumea după Babylonianii, când începeau şi eponyraii 

(limmu). Acest obiceiii a trecut la Ebrei. Pentru a concorda 

anul lunar cu'cel solar, cyelu de interealare de 8 ani : în 
anul al 4-lea, după Addar, luna Magru sa Addari (Veadar 

la Ebrei), în anul al 8-lea, acestă lună şi, după Ulul, luna 

Magru sa Ulul. Grecii ai păstrat acest cyelu până la Meton 

și Callippă. 

Arta Assyriană. — Colline faolice pe care edificiuri. Ni- 
niva, quadrilater cu ziduri de 360 stade.Părţile externe sunt 

din cărămidi unite cu pământ şiast-fel locuințe aetose. Assy- 

ria avea pietre, dar zidea cu cărămidi, dar cărămidi moi 

cure uscate formau grămadă compactă. Ornamente de pia-
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tră; ziduri grose ; săli strâmte, ne-înalte. Un cat; pe acope- 
riș pământ care apără cărâmida de plie şi de sâre. [n pa- 
laturi curți pătrate, săli una după alta, fără eşiri laterale. 
Terate. Curți exterire până la zidul care susține colina. 
Lărgimea sălii 40 picicre, lungimea pânc la 180. Pietre 
sculptate pe păreţi şi în sus cărămidi smălţuite, sai aceste 

“peste tot, s6ă de stuc colorat, adesea picturat, s6ă de lemn 

> 

preţios, brad, molilfi, chiparos, cedru, fisticul sălbatec, aba- 
nosul ; sculpturi în curți; la întraniri un văl acoperea cur- 
tea. Portice de lemn picturate, cu columne ușore de pia- 
iră-saii de lemn acoperit de metal, în formă de arbori, mai 
des cu capiteluri cu volute (origina ordinului ionic); figuri 
de metal represintând animale. Alapii s6a Kirubii (Cheru- 
vimii), lângă uși : tauri cu aripi şi chip de om; leii cu aripi 
şi chip de om (nirgallii),origina sphinxurilor tireeiei, Tava- 
nuri în boltă, s6ă drepte; deschiqături în tavan drept fe- 
restre ; piei de cetacei translucide le închideau. Bolta assy- 
riană, în formă de cintru s6ă de ogivă (voâte ă clave eaux). 
Pavagiu de cărămidi mari arse la cuptor, praguri de piatră 
sculptată, sub care idoluri, drept apărare în contra demo- 
nilor. Un palat are 3-părţi numite adi serai, locuinţa bărba- 
ților cu selamlik, apartamentele de recepţiune, — haremul şi 
hanul (dependințele).Palatul din Khorsabad (Dur-Saryukin) 
în formă de 'T, locuinţă particulară peniru moștenitorul 
Tronului. De han (Khan) depinde vistieria (khazmeh) conţi- . 
nând cele trebuinci6se palatului, prădile. Lângă harem tur- 
nul astrologie cu şâpte caturi de colori diferite, dar fără ca- 
pelă în Assyria. 'Templuri : sală lungă ; la capăt, în zid. loc 
pătrat pentru statue ; ; uneori veslibul. Odăi laterale, mici, 
pentru obiectele cxuttulia. Sculptură archaică, plină de o 
stlbalică mărire până în 721: 

De atunci mai inare îndemânare ; amânuntele mai fin 
represintate ; nu e mărire, ci eleganţă, fineţă, viaţă, imila- 
țiunea naturei. Sculptura grâcă procede din cea Assșriacă.
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Figurele nu sunt de faţă ; minuţie în amănunte ; "prea 
mare importență a lucrurilor secundare ; proportiunile ne- 
păstrate; energie, mişcare; animale perfecte. Ba-relievurile 
sunt superi6re statuarei : statue lurtite; sculptură colorată. 
Pictură pe smalt, s6u pentru frescă, 

Samsi-Bin : templul lui Anu, reînălțat după Gzi ani de 
Tuklat-habal-asar |. 

Assur-nazir-habal : inframusețâză Kalakh ; palatul să. 
Saryakin : palatul s&ă din Khorsabad. | 
Sin-akhe-irib : palatul săi din Koyundjik (Nmiva); rege 

eminamenle constructor. 

Edificiurile din Kalakh erau dominate de marea pyramidă 
cu graduri a templului lui Adar. Sub Sin- -akhe-irib, obiceiul ' 
de a pune peisagiul localităţii scenei tabloului. Lipsă de 
perspectivă. Scenele vieței de tâtă dioa. _ 

Assur-akhe-idin : palaturi în Niniva, .templuri în Assur, 
în Accad, palat în Babylona, altul neterminat în Kalakh. 

„XXIV. CIVILISAȚIUNEA ARABO- PHENICIANĂ 

Comerţul Yemennlui. — Adiţii, de la Ad, capul lor, ve- 
neau de la N. E. Imperiu cu caste, distrus către 1800 de 
Jectaniqi (Mutearriba). Lokman liberatorul lor. Al doilea 
imperiu adit, vasal al Egyptului, până către 800. Comerţ cu 
India şi Africa. Regină pe timpul reginei Hatasu (Regina 
din Saba, în Biblie) Vase de piele lăbăcilă. Indianii veneau 

„în Yemen și posedau Socotora (Dvipa Sukhatara, Dioscori- 
dis). Porturi: Muza, Aden, Cane, Mahra, Sephae sâii Moşa; 
în Oman, Moşa (adi Mascata). Din India aur, cossitor, pie-: 
tre prețiose, fildeş, lemn, santal, piper, scorțişoră, bumbac. 
Din Africa aromate, aur, fildeș, abanos, pene de struţ. Ara- 
bia producea tămâe, smirnă, leii, reşină mirositâre, lauda- 
num, Onşx, agata, aloes, mărgăritare. Yarob dă domnirea 
Jectaniqilor in 800. Castele superi6re tree în Abyssinia (lim- 
ba ghez).Cuşiţii din Hedjaz, goniţi de Amalica, irecuseră în 
Ethiopia, unde au produs pe Bișarii. Hymyariţii s6ă Homeri-
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ţii, regii Jectanidilor, Sub Akran (95 d. Ch.) ruperea răga- 
zurilor. care rețin marea; emigrare care produce regatele de 
Ghassan şi de Hira (Hirata) distruse de Mahommed. Kho- 
zaii au eşit din Yemen. 

Religiunea Yemenelni. — 11, Bil. $ ams, Athtor (Istar), 
Sin, Simdan, Nasr (Nisroch) cu cap de acvilă, deii Baby- 
loniani, Yathâa, deul din Aden, este Salman (mântuitorul) de 
pe Eufrat. Deul suprem: Il- Makah, care împlineşte dorințele. 
Alţii: Rahman, Yaghuth, Yauk, Amon-Anas, Haubas, Samah, 
Kulal, Rayam, Dhamar, Dhu- Kolasa, Dhu-Samawi (Baal- 
Samim), domnul cerului. Marele templu al lui II în ca- 
pitala Mariab.Caracter geografic forte pronunțat: sanctuarele 
locale dau naştere la divinități locale.La noma: i, deul devine 
al tribului, și cu caracterul naţional ia un caracter eelos. 
Numirile deilor însemneasă stăpânul, domnul, etc. Deiţa , 
Dâmna din cutare oraș: Dhat-Bâadan, Dhat-Hami. Caracley 
“astronomic şi sideral (sabeismul). Religiune solară , numirile 
deilor sun: epitetele sârelui individualisate; Șams, manifes- 
taţiune feminină a sârelui ; Il dă pe Ilahat,Athtor pe ALhto- 
ret.. Sin deul luna. Cinci planete, principalele constelatiuni . 
adorate ca şi unele stele fixe, ca: Aldebaran (ochiul 'Tauru- 
lui), Sohail (Canopus), Șăari lobur (Sirius).Sabeismul pro- 
priu dis nu admitea însă idoli nici cler; era numai cultul s6- 
relui şi planetelor în realitatea lor. materială, cu post de 30 
dile înaintea equinoxului de primăvară, și sărbătore anuală 
(care se păsireză în Oman) când sorele intra în semnul | 
Berbecului. Rugăciune de diminâţă cu fața spre răsărit; alte 
ș&pte, cu fața spre nord, făcute de capii familiilor. Sane- 
tuare pe locuri înalte: Cultul aerolithelor (Kaaba, betylele), 
isvorelor, arborilor (finicul din Nedjran). "Templul (beit) cu 
împrejmuire sacră (hanu, haram). Sacrificiu de boi, miei, 
cămile 'Templul posedă pământ, turme, sclavi. Familii con- 
sacrate cultului unui qeu. Pelerinagiuri (Harrân, Bambyce 
în Syria, — templul lui Melkhart în Tyr, — Caaba din
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Mecca ; — alte în Arabia petrâsă, în Hedjaz; — in Ye- 
men: Mariab, Amrân, 'Tebâlă, Sanâa,—etc). Adiţii cred. 
în viaţa cea viitâre; nobilii adoră pe strămoșii lor.—Sabe- 
ismul a perseverat până adi sub o spoială de islamism, 
sau chiar pe faţă. | 

Instituţiuni. Castele : Militarii, agricultorii, industriaşii, 
„smirnarii, lămăiarii. Comunitate între fraţi sub administra- 
„iunea celui mai mare. Polyandria : o femeie pentru toţi 
fraţii. Legile homerite au fost mai târdiu adunate de Gre- 
gentiu, episcop din Zhafar. Moravuri ethiopiane; corrup- 

  

„ ţiune; penalitate barbară şi complicată. Lokman autorul fa- :; 
bulelor (Esop, Atfioy, Atowzoş). 

„ Regat feodal al Jectanidilor : regi vasali în Oman, Ha- 
dramaut, etc. Yemenul împărţit între domni feoaali (eaylii) 
sub care alţii inferiori (bain, ilustrul; dharah, excelentul; 

1 

“wathr, eminentul), după o ierarhie necunoscută. Regele fără 
putere. Fratele moștenește, nu fiul. Casteluri” întărite. Fiul 
cel mai mare al regelui avea castelul Raida, de lângă Zhafar. 
“Comunele (beit) de lângă casteluri. Oraşele regale (hedjar), 
pe lângă castelurile cornei, cu guvern municipal, privile- 
giuri, magistrați aleşi. Avuţie, lux; arță babyloniană : pyra- 
mida cu 7 eaturi. Apoi influența grâcă. Typuri symbolice ba- 

byloniane (sphinxuri aripați despărțiți printe'o plantă sacră), 
Agricultură, irigațiuni. Mare lux; arehiteclură chaldeană. 

Moravuri din Hedjaz. 800: Djorhomii cu Ismaeliţii (Mus- 
- tariba). Impărăţie unitară și tare; oraşe avute: Yathrib,. 
Yanbo, “Djeddah. Statele Duma : regina preotâsa Sorelui: 
Oraşe și Nomadi în Nedjd. Comerț de caravane. Adnan, 
strămoș al lui Mahomet, luptă cu Nabu-kudur-ussur. Dini 
fiul săi Maad ese un alt Adnan (100 a. Chr.) tata -unui. 

alt Maad de la care genealogia nu se întrerupe până la 

Mahomet. Nomadii sunt aqi ca 1 la 3 sei 4; erau mai.pu- - 
ţini altă-dată. Dar Arabul sedentar are gustul aventurelor, 
spiritul de trib. Lipsă de'cohesiune. Generoși, avidi, fideli la
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cuventul dat, dar trădători în politică, Arabii au gustul 
luptelor, amorul libertăţii, i place largul vieţii, capriciul; 
violenți, dar nu sângeroși, au ideia de ondre, dar viaţa de 
tâlhar nu e o ruşine. Elocinte, : pasionat pentru poesie şi 
musică, plin de politeţă, ospitalier, voinie până la nebunie, 
Arabul fuge iute insă, când € învins. Polygamia : femeia. era. 
repudiată după eapriciu. Văduvele se moșteneau cu restul 
averei. Fiul moștenea femeile tatălui săi. WVad-el-benat 
sei inhumarea fetelor în momentul nașterii. Respect cava- 
lerese pentru femei; sfăşiau pe un obrajnie. Feci6ra bătă- 
liilor care ridea de mişei. Vii; pasiunea vinului; jocul. Arabul 

“gi expune a joc chiar libertatea. În astronomie cunoșteau 
unele stele, călăuze în deseri, şi observaţiuni asupra coinci- 
denţii ano-timpurilor cu aparițiunea uner stele. An lunar, 

„fără intercalaţie (una, nedibăciă, după Israeliți, în secolul al 
V-lea al nostru, suprimată de Mahommed). Genealogii. Al- 
phabetul phenician în Yemen; cel din Syria şi Palestina la 
Edomiţi şi Madianiţi. Scrierea introdusă în Hedjaz în secolul 
al VI-lea al nostru. Capurile d'operă ale poesiei sunt an- 
teridre lui Mahoimet. Concursuri de poesie. 

Element negru în Yemen și Hedjaz din care poetul An- 
tar, devenit eroul romanesc al Arabiei primilive. - 

„ Beligiunea din Itedjaz. Allah (Iul) qeul suprem, din care 
Hanifiii fac singurul Dumnedeu. Sorele se numea după loca- 
lităță Akh-as- -Samain, Urotal, Isaff, Wada, Manaf, Yaguth, 
:Yauk, Hobal, ete. Șams în Duma. Luna se numea Al-Lat 
(Alila!), Naila, Sawâha, Monat. Alți dei: Rodha, deul diu Ye-: 
mama; Dhul-kabât; deul din Sendâd;; Al-Ozza, qeul din Na- 
khla; Sâir (focul), Zuhal (Saturn). Al-Moștari - (Jupiter), A-" 
tared (Mercur), Aldebaran (Ochiul Taurului), Suhail (Cano- 

-pus), Al-şaari-lobur (Sirius), Vecinii de Yemeu represintau 
pe Sawâha sub forma de femeie, pe Yaguth sub a leului, pe: 

" Yaku sub a calului: idoli, în Duma; Caaba nu conținea decât 
piatra negră, dar Amr, fiul lui Lohay (III-lea secol d. Chr,):



  

aduse din Ar-Moab statua lui Hobal, şi Caaba se umplu de 

idoli (360 în tot). Cultul arborilor, pietrelor din care unele - 

represintau pe Al-Lat şi pe Monat. In valea Mina, la Mecca : 

7 pielre sacre (pentru ? planete). Jurămintul dat între 7 pie- 

tre negre. .Spirite secundare (Benalh-Allah, fetele lui Dum.- 

nedeu); geniuri bune (Djinnii) căror omul comandesă prin 

magie (sihr); spirite rele (ghul). Divinaţiune (kehana) prin 

7 săgeți. Ghicitori (kahin); ghicitre (arrâfa). Credinta în ne- 

murire nu e generală. Cămilă ucisă pe mormânt. Sulletul 
mortului devine paserea hama sâi sada,. care dă mortului 

noulăţi de lu ai săi, şi dacă a fost. ucis-strigă escuni (de 
băut!) până la r&sbunare. Intendența templurilor privilegiu 

de familie. Capul de familie are rolul preotului. Sacri- 

ficiuri de cămile, tawaf s6u plimbare de şâpte ori împreju- 

rul templului, invocaţiuni în. acest timp. Cassa pătrată 

(Caaba) devine un pelerinagiu general la Arabi (10-a di a 
lunei 12-a; lunile 11 şi 12: pace între triburi), între seco- 

“lul al VIil-lea şi al V-lea. Era consacrată întâi lui Zuhal. 

Cossay, fundatovul puterei Coreişiţilor, înalță Mecea şi nu 
lasă să fie case lângă templu. 

Moravurile Nabatheanilor. Agricultură puţin înaintată din 

causa t&rr&mului. Titluri de emir, bătrâni ai triburilor, ca- 

valeri, doctori, poeti. Al, su EI, El-Ga (deul înalt) este deul” 

suprem. Alath manifestațiunea sea feminină. Baal-Samim 

(al cerului), Iarhi-Baal (al lunei), dea! aerolith Katsiu, Aziz 
(cel puternic); Dhu-Șara (Dusares; domnul muntelui Seir), . 
sorele, deul naţional; — Maan, Taymi, Aumu, 'Fheandrios, 

Ethaos, Athene Gozmaea, Uabbaiaihos, numiri corrupte de 

Greci, dei siderali şi planetari : 'Ta, Dariah (strălucitorea, 

Venus ?). Edomiţii au un cler, preoții se numeau Kahin 

(cohanim ai Israeliţilor); pelerinagiuri; un: pelerinagiu per- 

mite lui Atheneu, generalul lui Antigone, să ia Petra în 

312 a. Chr. Ammoniţii adoră pe Milkom și pe Moloch; Moa- 

biții pe geloşul K amoş.
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Religiuuea pheniciană. Grupul compus de Edomiţi, Moa- 
biți, Ammoniţi, Ebrei se distinge prin credinţele s€le de gru- 
pul svro-phenician. i 

- Nefixată de preoți, religiunea este nestabilă în formele 
s6le în Syria şi Phenicia. Pei “şi împart statele; ființa di- 
vină unică se confundă cu lumea materială ce emană de la 
dinsul. Den suprem Sed stu Set (cel a tot puternic) la Khe- 
tai, Hadad (unicul) în Damas şi Bambyce, Moloch (regele) 
;latAmmoniţi, Khamoş (dominatorul) la Moabiţi, EI fdeul) 
sei Iaoh (ființă prin excellință) la Pheniciani și Israeliţi. EI, 
Il babylonian, s6u Eloa, pl. Elohim, idolii Israeliţilor. Baal 
(domnul). numele cel mai usual. Deu unic şi multiplu. Sub- 
divisiuni emanate, Baalim, curat geografice şi politice, nu. 
filosofice şi astronomice :. Baal-Tsur, Baal-Sidon, Baal-Tars, 
Baal-IHermon, Baal-Phegor (Belphegor, drac din evul me- 
diu). Baal-Tsur este Melkhart (Melek-Kiryath, regele cetății): 
deu natură, strică în fie-care an. opera sea, o reînoeşte, 
schimbări făcute în propria . sa substanță. Baal-Tammuz; 
Baal producător, este Adon (Adonis, Adonai). - Baal-Khon, 
deul conservator; Baal-Moloch, deul reconstructor, : Baal- 
Zebub (Belzebut, drac din evul mediu). La. început adora- 
țiune a s6relui şi a stelelor. Baal-Samim, Baal al cerurilor, 
Sorele. Baal-Tummuz, Adonai, deul din Gebal, sorele renăs- 
când primăvara după mâriea din iarnă. Parte lugubră în 
sărbătorea lui Adonis şi parte veselă și licen ţi6să. Cabirim 
(Cabiri ai Grecilor, — puternicii) sunt cele 7 planete cu Es- 
mun, care presida la armonia şi legile universului, şi se 

identifica cu Taaut, care presida la armonia şi legile socie- 
'tăţii. Focul principiul vieței: focul juca mare: rol în cultul 
lui Baal-Moloch. Baal-Hamon (ef. Ammon, din Egypt), Baal 
ardător, deu naţional al Carthaginii. Reşeph, fulgerul. Adar 
din Damas adorat şi în Assyria. Katsiu (aerolithul), deul 
aramean: Melkhart represintat în Tyr printr'o piatră lumi- 

„_n6să. Aceste petre sunt beithel (betyl), adică” casa deului.
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Adoraţiunea unor munţi, arbori, isvâre. Locurile înalte (ba- 
moth). Manifestaţiune feminină a qeului, baaleth; luna opusă 

- s6relui; nâptea, dileă ; elementele passive, apa și pământul, 

elementelor active focul şi aerul. 
Emanaţiune a lui Baal-Sidon : Astoreth (Istar, Astarte) ; 

__a lui Tammuz: Baaleth (Baaltis); alui Baal-Hamon: Tanith: 

a lui Sed : Sedeih; a lui Hadad seă Hadar: Atargath ; a lui 

Reșeph : Anat. 

Pelerinagiuri și târg anual la sărbătorea deiței Atargath 
în Mabog s6i Karkemiş. 

Religiune crudă şi obseenă ; phallus ; prostituțiuni sa ere 

copii arşi de părinţi în în ondrea lui Baal-Moloch. Focul divin 

purifică. 

Minotaurul este Baal-Aoloch ; Astarte (născută d din mare) 

în Chyprul şi Creta; Baal-Moloch la Rhoda (Saturn); Ca- 
birii în Lemnos, Imbros, Samolhracia, Thasos.' Melkhart 

este Hercule tyrian; numele lui Hereuleeste al lui Melkhart 

citit de la stinga la drâpta. 

Cosmogonia pheniciană o vedem în Sanchoniaton. La 

început ' Chaosul (Bohu), pe care plutea Sullarea (Ruah). 
Din Suflare eşi Dorinţa (Kephets,Cupido,Eros al lui Hesiode), - 
principiul creaţiunei Din Sullare şi Chaos eşi MGt (noroiul), 

pământul, tata tutulor lucrurilor ;. din lupta etementelor se 
născură 'Tsophesamim (cei care privesc cerul), fiinţe intellin- 

ginte. Din Sullare, Venturile; din Chaos şi Ventul de apus, 

Timpul (Ulom) şi cel Bătrân (Kadmon); din aceştia Filiaţiu- 

nea, (ieneraţiunea, Lumina, Focul, Flacăra, şi din Flacără , 
Ciganţii (Rephaim) : Casius, Liban, Antiliban. Thabor, care 

deteră naştere lui Uso (p&rosul) și lui Samemrum (cel care 

se înalță până la ceruri); din acest din urmă Sidon, părin- 

tele Sidonianilor. 
Cosmogonia din Gebal: Sed (a tot puternicul) dă naştere 

Sadimilor, şaceştia Elimilor (ființe puternice, — elohim) şi 

Tilanilor (Rephaim), din care se nasc Amin şi Mag, iar din
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aceştia Misor (Misraim ?) şi Sydyk (cel drept). Din Misor se 
născu Taaut,care inventă litterile şi din Sydyk Cabirii. Tam- 
muz-Eliun (cel suprem), care peri sub lovirile fârei, şi Baal- 

Berith dau naştere Omului eşit din pământ (Adam). 
Ală cosmogonie dă tabloul următor în care numele gre- 

cești n'au equivalentut lor phenician : 
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Se mai găsesc în acâstă cosmogonie fragmentată numele 
Jui Sydyk, tatăl Cabirilor, a fiului săi Esmun, și al lui 
Iludad, regele Deilor. | 

Oraşele pheniciaue. Arvad (Arad), care, după unirea cu 

Sidoniani şi păstră regele săi, şi de care a!ârnau Antara- 
dus (Tortosa) şi Maraihus (Amrit); — Simyra (Sumreh), 

care nu intră în confederaţiunea pheniciană; — Orthosia 

“s6u Simrân, capitala Arceanilor, Arca trecând în curând 

într'un rând secundar;—Tripolis, colonie a oraşelor Arad, *, 

Sidon şi Tyr; — Calamus. Gigartus, Botrys (Batrun) — 
Sinna, Aphec cu sanctuarul Astartei; — Gebal sâu Byblos «i 

(Djebeil) cu mysterele sele faimâse, tusirele pe teritoriul 
Sineanilor, Beryta (Bey ruth) fundată de Gibliţi, comerţ im- 
portant; numele zi însemnâsă <Puţurile>. Sidon (pescăria) : 

Sidonianii sunt <primii născuţi» ai lui Chanaan». Sidon se 

numea muma celor-l-altor oraşe; două oraşe: Sidon cea mare 
pe mare, şi cea mică în interior. — Sarepta (Sarfent), im- 

portantă la început, depinde de la secolul al XII-lea de Tyr; 

— Tyr (sur, stânca), în trei părți: orașul continental 

(Ras-el-Ain), oraşul maritim într'o insulă, și oraşul sacer- 
doial, cu templul lui Melkhart, într'o altă insulă. —Nazana 

(Cesarea), Avatha (Ornithopolis, :Adlun), Mahallib (Leonto- 

polis). Territoriul Sidonianilor se întindea la început până 

la "Tyr; se întinde mai jos, după cucerirea israelită,: asupra - | 

oraşelor Sarâa (viespea, Sarra) dependinţă a Tyrului,. Us 

(Alexandroşena),Laodicea (Um-el-Awamid) s6u Caicna, Mis- 

rephoth-Mayşim, Achzib (Ecdippa), Aco (Ptolemais. Acra)... 

Guvernul. Numele de Pherezeani su de Phereziţi: nu 

este al unui trib, ci însemnâsă «locuitorii câmpiilor>. Cha- 

"neanii nu au avut legătură federativă; Hetheanii din nord 
(Khetai) erau puternic constituiți. La Sidoniani, diferitele o- 

raşe erau subordonate Sidonului, al cărui rege avea su- 

premaţia deasupra prinților locali. Heveanii nu aveau regi, 
ci instituţiuni republicane. Gebal al Sineanilor, al cărui nu- 
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me însemacsă »mormentul deului». pare să fi avut supre- 
"maia la începul asupra Chaneanilor marilimi s6u. a Pheni- 
ciunilor; , 

Phenicianii au lost neulârnaţi de pharaonii Hyesoi. Păs- 
“torii le comunică alphabetul tras de denşii din scrierea 
hieratică, | | Ma 

Călătorie tăcută de un funelionar sub Rhamses II. Sido- 
-nianii și Sineanii din Gebal nu s'au răsculat în contia Feyp- 
tului. —Chananeanii plăteau iribut, dădeau continginte mi- 
litar, Sidonianii vase. ! ” 

După căderea ȘSidonuiui, suprematia Tyralui, îl cărui 
rege ia tillul de rege al Sidonianilor, rămânena un rege 
sal în Sidon, Phenicianii simt necesitatea de a nu mat fi 
imbucăţiţi. Confederaţinne în care intră Semareanii, Și - 
neanii,. Arceanii. Oraşele păsteâză autonomia locală, monar- 
hie temperată prin adunările generale le celor mai avuţi, 
și prin consilii de preoți şi de magistrați, care magistrați 
mergeau pe aceaşi linie cu regele în ceremoniile publice și 
impreună cu dânşii trimeleau ambasade în Tyr. Preoţii 

- cală să fi lost f6rle puternici, avend o. puternică organi- 
sare. — Regele 'Tyrului făcea tratatele cu străinii, dispu- 

„nea de forţele militare si navale ale tutulor oraselor. 
Deputaţii ai celor-l-alior orașe trimişi de la început la 

templul lui Melkhari, iau acum un caracter politie, formâsă 
consiliul regilor 'Tyrnlui. — Aradianii sunt aliații confede- - 
rațiunei, dar nu fac parte dinirinsa. „? 

Phenicianii dați toți marinei; marinarii se maj recrulă și 
dintre Aradiani. Armata trebuineiosă pentru paza colonii- 

' lor şi cantârelor era compusă de sirăini. Un corp de Ara- 
diani forina garda 'Iyrului. Soldaţii traşi din Libypheniciani, 
din Atricanii maritimi, din Lydiani. 

Confederaţiunea era constituită înainte de jumătatea seco- 
lului al XII-lea | 

Commercin. (ieographia și cucerirea israelită fac- din 

r
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“Pheniciani un popor marilim; ca la t6te puterile maritime, 

politică praclică și egoistă. Civilisalori ai Europei. Comer- 

ciu prin schimb. Cossitorul din Cassitoride şi Cornwall, prin 

Rhin şi Rhodan e adus la Mediterrana; chihlibarul Prusiei 

adus la gurele Eridanului. Din Arabia, se trag aur, onyă, a- 

gata, tămâea, smirna, ladanum, producteleIndiei (Oden, Ca- 

na, Haran;—fildeş. pietre scumpe, lemne prețiose și mirosi- 

tre, piper, aromuri, etc.) şi ale Ethiopii (aur, fildeş, abanos, 
pene de struj). Caravanele Madianiţilor şi Edomiţilor, și ale 

celor din Caydar. Din Edcm, cărăbuși, stofe brodate, pur- 
pură, păuză de bumbac, pietre scumpe, gazelle. Din Egypt, 

stofe de bumbac indigen, broderii; din Israel grâul din Mi- | 

miath, vin dulce, unt de lemn, balsam, Din Damas, vin din 

Helbon (Alep), lână. Syrianii intermediarii comerciului la 

nord şi răsarit. Mătasa cunoscută de Ezechiel. Din 'Thubal 

şi Mosoch sclavi şi vase de acioac; din Armenia cai și ca- 

târi. Cornpţiunea poporului prin avulie. Afară de Theba 

Beoţiei şi de faptul colonisării Africei prin Chananeani, co- 

loniile sunt simple cantorari, care însă devin miedul: a mari 

celăți, și focari de civilisaţiune. 

Industrie. Primul mare obiect e vopsire a stofelor prin 

purpură, invențiune pheniciană. Roşiu violet cu mai multe 

nuanțe. Purpura “regală : murex trunculus (Tyr). Pur- 

pura violetă : murex brandaris, (Grecia).. Purpura disă n6-|! 

gră :' molluscele Oceanului. Bumbacul, inul, mătasea, lâna.||. 

sc vopseau (2 băi: dibaphae)— Siiclă, cunoscută Egypţeni-!i. 

lor de sub dşn. a IV-a, din nisipul de pe riulețul. Belus 
(Carmel). Vase sidoniane de smalt opac, cu zone de culorii! 

. strălucitore. Ceramica grecă ia de model pe cea pheniciană., i 

Vasele picturate vândute Bretonailor. Phenicia cumpără o”, 

bieciele de fer şi otel, lucrează bronzul. Cupe de bronz, lux li 
în Grecia. Lanţ de aur, chihlibar (Odyssea). Fildeşul din 4-.| 
frica. Prosperitatea viticultarei si a agriculturii. Piscine 

“pe 

  
    

construiule pentru vecie.
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lâtteratură. Indenlilate cu limba Israelită. Cam o sută de 

înscripţiuni ne rămân (cu a lui Esmunezar). Tarif de sa-. 

crificiură. Versuri pheniciane în Poenulus de Plaut. Littera- 

tura a fost avută: Dabir era numit Kiryath-Sepher, cetatea 
cărţilor. Cărţile sacre snnt opera lui Taaut (Thot în Egypt). 

Legea divinisată : Thuro (legea) și Khusareth (armonia); 
 nevâsta lui 'Taaul. Arhive, anale regulate, cărli de religiune, 

cosmogonie, agricultură, arle folositâre. 

Avte. 'Tărie masivă, impuetâre; despreţiăl amănuntelor 

îngrijite; gustal monolithismului. Lespedi imense. 'Pempluri 

mici, dar cu vaslă împrejmnire (temenos), construite ca în 

Egypt; vestibul mare, mai aridical decât templul, cu faţadă 

pvlonică; două sancluare : în cel din urmă, Sântul Sânţilor, 

nu intrau nici chiar preoții. Odăr de serviţin împrejur. In Ie- 

vusalim, nu este in SântulSântilor.de cât area de allianţă; în 

Phenicia, un belyl;” în al lui Melkhari, un mare smarand; la 

Paphos, piatră conică (astore!h), Phallus monolithe sâii mu- 

ghazil; sunt înlocuite în Ierusalim prin două colâne cu 

capiteluri de bronz (lakin şi Behaz). Nuraghe-le din Sardi- 
nia, talayote-le din Baleare pentru observarea astrelor. Mor- 
-minte scobite în stâncă; mai multe camere în ale căror ziduri 

cosciuge cu cadavre îmbălsămate; une-ori sacrophage în 

mijlocul odăi. ldoli. Statue votive; pietre gravate; dei scumpi, 

-estelici pentru csi avuţi, dei eflini pentru săracă și . barbari. 

Două influențe în artă, Egyplul şi Assyria. Symbolele,. or- 
mamentele, formele, costumul deilor şi al preotilor vin din 
Egypt; Osiris şi Isis adoraţi la Gebal: legenda lor se con- 

fundă cu a lut Tammuz şi a Baalethei. Spiritul, esecutiunea. 

-assyriane. Perfecţiunea amănuntelor; gravura pietrelor fine. 

“Școlele ionice se inspiră de Assyria, celle doriane şi etrusce 

«de Phenicia. . 

XXV. CIVILISAȚIUNEA ISRAELITĂ 

.Credinţe primitive. La început Israeliţii adorau dei (elo-
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him), pietre sacre (Bethel); a va u idoli ăi familiei (teraphim).. 
Aveau sacrificiurile omeneşti (Agag), cel puțin al capiilor (1-- 
saac). Legendele lor sunt împrumutate de la diferitele po- 
pore printre care au lrăit. 

De la Chananeani au luat legenda lui Adam şi a Evei; de- 
la Babyloniani, a potopului şi a lui Noe. legenda turnului de. 

| Babel, cheruvimiă, de la E Egypțiani arca. tăerea împrejur. ete. 
“Multe triburi semitice, printre deii ce adorau, aveau un deu: 
protector special al tribului cărui se aduceau rugăciunile mai 
ales şi cure adesea era gelos de ofrandele aduse altui deu. 

“Deul naiional al Israeliţilor era .Jaoh, Jahveh, Jehovah,.“ 
nume care nu se: citea. [eul mai purta și alte numiri : : nu-. 
mele de Adonai este Adonis din Phenicia, adică Sârele. Sa- 
baoth este s6rele iuptător, r&shoinie. In Egypt Israeliţii isbu- . 
liră un moment să pue pe deul lor în capul deilor ţtrii. 

Moise. Moise, crescut în scolile preoţilor, cunoștea MO-... 
dul lor de a combina pe toți deii într'unul; el impuse Israe- 
liţilor să nu aducă rugăciuni decât lui Jehovah. Numâi Isa- 
iah era să stahilâscă un adevărat monoiheism. Penthatecul: 

"(cele cinci cărţi) nu este opera lui Moise. 'Tot ce i se pote 
atribui este Decalogul. Semnul alianţei este arca, în lemn 
de cedru, cu bucăţi de aur. Nu fără op punere Moise stabili 
idei sea religi6să. Israeliţii contrac laseră în Egypl obi- 
ceiul de a adora animalele (viţelul de aur; sârpele de bronz 
ce se afla în templu). La cele dece poruncă se adăogau de . 

„Sigur şi alte legi, dar legislaţiunea mosaică, cum o avem, e: 
opera timpului. Moise, dând unitatea religiosă, schimbă 0 
“turmă de Gmeni inir'un popor, dar nu știe a „contopicele 12 
triburi,. a le da o unitate politică. Jehovah: ese regele, le- 
gislatorul, judecătorul, stăpânul, și proprietarul bunurilor- 
națiunei, neavând de câ! un singur sanctuar, arca. 

Legislaţiunea mosaică. Jehovah e un deu crud care ur- 
măreşte crimele în contra voinţei selle până la a 7-a gene-. 
rațiune. Dar legea, mare progres asupra legilor celor-l-altor:
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popore, este blândă; nică mutilări, nică torture. prealabile. 

Cu o singură mărturie nu se pote. pronunta mortea. Copii 

nu sunt pedepsiti împreună cu tatăl lor eviminal. Erau pe- 

'depsite cu mârtea : cultul deităţilor streine, divinaţiunea, 

'assassinatul chiar fără voe, incestul, crimele contra naturei, 

rebelliunea în contra tatălui, plagiatul, hoţia,.vendarea unui 

om liber, femeia care ar [i înşelat pe DbărbaL: căsă- 

torindu-se ca fată, fidanțata care nu-şi ar fi apărat 

pudrea. Legea talionului; pote pentru răni compensaţiune 

pecuniară. Talionul, impus de onâre familiei victimei, este 

indulcit de Moise prin instituirea a 6 oraşe de asil, unde” 

ajuns ucigașul era judecat ; culpabil, era predat. rudelor ; 
nevinovat, i se dedea locuinţă și pământ; nu putea-li ucis 

pe teritoriul sacru de rudele victimei, care atunci ar fi fost 

considerate ca ucigase. Crima era prescrisă la mortea ma- 

relui preot şi ucigașul piătea eşi în pace din'teritoriul sacru. 

Decalogul prescria adorarea-lui Jahveh, neadorarea altor 

" dei, oprirea de a jura pe numele deului, repaosul dilei a 7-a 

(sabbatul), respectul către părinți, oprirea de a comite uci- 

dere, adulteriu. furt, falsă mărturie, de a polii bunul altui-a. 

Sclavia nu este eternă. La al 7-lea an, anul sabbatie, scla- 

_vul (se devenea sclav pentru neplata datoriei, şi pedepsa unei” 

crime) devenea Israelii imbrăţişând legea mosaică. Sabba- 
tul și s&rbătorile instituite anume pentru repaosul sclavilor. 

Selavul rănit de stăpânul său devenea liber [fără indemni- 

tate. “Stăpânul care-şi ucide sclavul e pedepsit! cu morile. 

Anul jubilar (772249) este al 50-lea; când sosea, 6ri-ce 
familie pulea să reintre în partea pământului care-i lusese 

dată la cucerire, pentru a nu suferi neamul.de nechibzuin- 

ţa unui-a. "Tatăl n'avea putere de viaţă şi de morte asupra 

copilului. In anul sabbatic pământul se odihneşte şi buca- 

tele date fără cultură “în acel an sunt date servitorilor și 

"străinilor Chiar în cei-l-alţi ani, se. lasă săracilor spicele 
lăssate pe câmp după seceriş.
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Interdicere, de a lua dobândă de la un Israelit, împrumu- 
tul fiind o necesitate la un popor agricol. Nu era maximum 
pentru împrumutul făcut str&inului. V&smântul săracului dat 
ca garanție era readus în acea-şi di, și nici nu se lua dela 
văduve. Mila şi ospitalitatea către streini. 

Polygamia primitivă (Abraham, Iacob) perseveră pentru 
capi. Poporul e monogam. Israelitul nu trebue să indră fără 
copii. De se întâmpla, fratele mortului lua pe văduva de ne- 
vastă, pentru ca o naştere posteri6ră să libereze 6re-şi cum 
pe mort de obligațiunea neimplinită. Fiica lui Jephte plânge 
nenorocirea sea de a muri fecioră. 

Descendinții presurmaţi ai lui Levi compun clerul. ai lui 
Aaron sunt mari preoți. Clerul nu avea territoriu, nică pă- 
mânt arabil, ci ore- şi care oraşe şi dijma venitului fie-că- 
-ruia. Descendintii presupuși ai fiilor lui Aaron sunt Coha2. 
nim, prima clasă a preoţilor (24. clase care se schimbau pe 
rând). In afară de funcţiunele lor în templu, ei sunt medi- 
cii şi doctorii legei. A doua clasă, leviţii, musicanti, gar- 
„diști şi slujitori. Saerificiurile fură săngerâse până la Isaiah 
La început ori-ce Israelit sacrifica victima, şi se ruga lui 
Jehovah pe ori-ce loc înalt. | 
Legea mosaică conţinea preser ipțiună hygienice, ca. ne- 

cesitatea abluțiunelor, interdicerea de a „mânca pore, ete. - 
„Clerul şi regii. — Ședle de profeție şi de versificare (?). 

Propheții, nabi, vorbesc în numele lui Jehovah. Puterea cle- 
"_rului. Iniluinţa învinşilor asupra Israeliţilor. Marii preoți în- 
"cârcă cu Heli a deveni capii politici. Nabi Samuel incâreă 

“ din nou un "fel de theocvalie. Clerul este la începuLîn contra 
monarhiei, combate apoi progresele guvernului civil, nu 
acceptă de cât pe regii care i se supun. 

Inălţarea templului cuusâsă o revoluțiune. Dându- -se o 
“capitală religiosă Israelitilor, preoții impun cu încetui pele- 

" xinagiul la templu la cele - * Ei
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Să&rbătorea pâinilor adime ; 

Paştele inceputul secerişului, de lu 15 
la 21 Abib. Exodul din Egypt. 

Finitul secerişului. Proclama- 

iunea legei. 7 săptămâni după 

j Paşte. 

S&rbătorea corturilor s6ă 'coli- 

pelor 15 —21 Tizri; viaţă sub 

Sukkoth -) corturisâu colibe. Finitul lucră- 

| rilor. Viaţa nomadă în desert. - 

După hisma lui Jeroboam, politica "1 împinge să protegie 

cultul pe locuri înalte, considerat ca eresie, de când arca e 

” în lerusalim; să înalțe viței de aur; să ia pe preoți din tote | 

triburile. Introducerea în curând a deilor pheniciani. Preo- 

(ii provâcă turburări în Israel, cea ce aduce repede schim= | 

bări de dynastii. Jehu se servă de dinşii spre a ajunge la 

tron. Athaliah i răspunde prin. întronarea lui Baal în Ieru- 

salim. O r&stornă marele preot Jehoiada. Dar regele stu, 

„Jehoas, nu întârdie a se scăpa de jugul preoților. 

Deuteronomul. — Sub Hizkiah, lesaiah, înfiinţsă mono- 

„theismul. Distrugerea imaginelor divinității și a șarpelui. de 
acea. Jehovah, singurul deu, creatorul cerului şi pimentu- 

lui, nu vrea sacrificiuri sângerose, ci fapte bune : este sa- 

bia şi scutul poporului. Partidul preoților vrea pacea, res- 

pinge alianța Egyptului în contra Assyriei. Dacă. poporul 

păcătueşte, Dumnedeu 11 va lovi printr'un popor inamic, şi 

Israeliţii trebue să se supună voinţii divine. Isaiah nu spera 

„ea Statul slab să triumie, şi'vedea în căderea lui pedâpsa 

că Israeliţii nu concep Dumnedeirea ca dânsul. Căderea; Sio- 

nului este o încercare, dar monotheismul va. triumfa, şi 

Sion va retrăi învingăt6re şi strălucitâre. 

Sub Josias, reforma trece în legi. Nu mai avem (6te căr-. 

țile istorice ale Israeliţilor: două isvâre, unul Elohimist, al- . 

tul Jahvehist. Forma definitivă a Genesei către mijlocul se- 

> _ , Pentecosta 
- trei s&rbăloră ! 

  

,
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colului al VIII-lea. Fragmente nedibaciiă împreunate. 4 cărți, 
Genesa, Exodul, Leviticul; Numerele. Nesulicienţa lor faţă 
cu doctrina cea nouă. Hilkiah, şi scribul Șaphen anunţă că 
„au găsit în templu Cartea legei. care e dată ca opera lui 
Moise, a cărui lege o schimbă în realitate.A doua lege (Deu- 
teronomul) este citit în public (622). Joshiah gonește imagi- 
“nele din templu, disiruge culiul pe locurile înalte. 

Litteratur:. — David și Salomon, trec de poeţi. De la 
David sunt pote aulenthice bucăţile conţinute * în a doua 
carie a lui Sumuel , și vr'o trei, patru psalmuri. Momentul 
spendorei literature este domnia lui Hizkiah, poe! însu-zi, 
care adună cele mal vechi monumente ale poesiei ebraice 
Şi între altele proverbele atribuite lui. Salomon. Atunci se: 
scrie psalmurile lui David. Poesia ebraică atinge perfecțiu- 
nea sea cu lesaiah. Predecesorii lui: Joel, Amos, Hoshea;! 

“ saccesorii lui : Ezechias, leremiah. Cărţile istorice, Judecă- 
Lorii, Regii, Samuel. etc. sunt opera preoților. Ecelesiastul, 
operă de scepticism, Cântecul cânlecilor, poesie: de amor, . 
attribuite lui Salomon.Se discută dacă Ebrei aveau ver suri. 
Frumosul cântec ul profetesei Deborah în Judecătorii. 

XXVI. ARYANII IN BACT RIANA” - 

Emigraţiunea. — Arya sei Airya, venerabili (Aria, Arii 
(iermaniei, Asii Scandinaviei, Irlanda. sei. Erin, lran s6ă 
Eran). 'Trunchiul cel vechin în partea orientală a Bactria- 
nei : Iranianii la nord-est, lângă Sogdiana, către Belurtagh; 
viitorii Indiani la sud-est, în Badksan. Yavanai în pa lea 
occidentală : la sud-west, la isvorul riurilor Bactrus şi Arta- 
mis Pelasgii; spre Margiana Celjii; pe Oxus şiafluentele scle 
Germariii și Slavii. - 

Celţii emigră cei -d'ântăii, prin Merv, Hyreania, Caucas 
(Iberia, Albania), valea Dunărei, Gallia. Numirile perseveră 

„sub Germani. Kymrii se opresc mai mult lângă Marea Nea- 

4 | Pa 4
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gră (Chersonesa cimbrică,. Crize) Pelasgii emigră prin 

Herat, Khorassan, Mazanderan, Asia mică. (Germanii şi 

Slavii (Sarmaţi), trecând riul, se întind în Seythia. Scandi- 

navii (Budini) sunt în Gielon pe timpul lui Ilerodote. Impinși - 

de Tureo-Ilunii. Germanii tree pe Rhin și Baltica, unde 
sunt deja pe timpul lui Alexandru. Iranianii împins în 

munţii de lu est, secoboră în  Baetriana după emigrarea I:- 

dianilor. 
Moravuri. — Cunoştinţa lor datorită d. Pictet (Geneva) 

care au luat rădăcinele comune Păstori, Aryai aveau boi, 

vaci, cai, câini, oi, porci, capre, tapi, sâșci, căpridre. Jug, 
pus. şi cailor. Care cu role. Călăria necunoscută. Se lucrau 

aural, argintul, bronzul, nu fierul (vorbă semitică, ca vorba 

nâsiră : cossitorul, cf; Cassitoride). Suliti, săgeti,. tela: =6ă 

javelots; nu sunt săbii: scute; ineluri, brăţele; locuinţe fixe, 

„case, cu focar.și locuri de şedut împrejurul focarului. 7i- 

duri, acoperământ, ușă, împrejihuire. Sate şi târguri. La 

început pământul uşor scormonit ; plugul împrumutat de Ja 

Cuşiţi, ca şi arla de a semăna diferite specii de grâne, dea 
cultiva legume, de a avea vii, de a scole din măsline unl- 

de-lemn. Ilrană : grâne măcinate și reduse în făină, mare 
progres; carne; sare. Nave plutitore, cu lopata, lără catart 

nici văl; anal lunar; numeraliunea decimală. 

Familia şi sorirtatea.— Monogamie ; căsătoria act serios 

şi liber, precedat de logodnă, symbolisat prin unirea” mâi- 

nilor, pe când se pronunță de inire formulele sacre. Mir6- 

sa e dusă pe un car cu doi boi albi. Vacca pentru prândul 

nunţii, dată de tatăl miresei, e lăsată bărbatului mai târdiu: 

e zestrea să darul vaţii ; părul miresei împărţit pe cap cu 

ceva ascuţii; priimilă la uşa bărbatului cu apăşi loc, e dusă 

împrejurul locarului. Respect către nevastă ? autoritatea 

bărbatului ; fiul (cel care dă veselia) liberă pe tată de obli- 

gațiunea de a crea. Fata, cea care inveselește: fratele, sus- 

țiitorul; sora, cea ună. Fata păgeşte vacele. Famjjiile cşile
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s6ii presupus eşite din acelaş tranchiu produc ginlea (elan, 

phralria, gens). Puterea divină a capului familiei (paterfa- 
milias), patriarhului. Sfatul bătrânilor, capi de familie. Tri- 

bul (phylla), întrunirea gintelor. Naliunea (yEvot; genus), 

întrunirea triburilor. Capul nalii este regele (qui regi), cel: 

care susţine (bharath, brenn, ete); [ace răsboiii și pace, co- 

mandă stea, Fortificaţiuni ; turnuri; prinsul e sclav. Des- 

potul-e cel care comandă inamicilor (dasyu) învinşi. Regele 

judecător. La trebuință, Dumnedeu judecă prin probele prin. 

apă, prin foc, prin unt-de-lemn. |, 

Religiunea. — Ce isbeşte pe Aryan este antagonismal, 

nu identitatea fenomenelor naturale. Aryanii sunt politeişti, 

deşi unii din ei aii conceput pote un deu unic. | 

Priucipali dei : Pradjapati (stăpânul creaturelor) ;— Pa- 

ruşa (sufletul saprem) ;—Asura (spiritul viețuitor ;— Ahura 

la Iraniani, Esus al Celţilor, Aesar etrusc, Assur (2), lesus 

Christna în India);—Pakşa, cel putevnic prin voință, intel- 

ligintă; Mitra sei Aryaman, cel bine-voitor ; “Dhâltar, crea-! 

torul; Savitar (Saturn) producătorul ; Tvaştar, formatorul; 

Manşa (Mainyu la Iraniani,, spiritul ; Nara (Ner la Kymrii), 

spiritul universului: Agni (Hephaestos, Vesta, ignis) focul şi - 

principiul vieţei ; Indra, forţa ce produce focul şi fulgerul , 

iatăl luminos, Dyaus-pitar -(Diespiter,' Jupiter), tatăl lumi- 

nos, cerul părinte (sub Jove (eoelo) frigido); Varuna (Ura- 

nos) cerul ; Suryu (Helios) Sorele; Parthivi Mutar (Fira Mo- 

dor anglosaxonă, Demeter grâcă, Hertha germană, Mahle 

lithuaniană, Ops, Tellus, Terra Mater latină), 

ei sunt Deva, Vicve Deva, de unde Zeus, Deus. Popor . 

plin de imaginaţiune, se exprimă prin figuri, individualisâsă: 

întunericul risipit. de sore devine lupta a doui dei. Fenome- 

nele atmosferice basa religiunei. Ușas (Eos, Ostaru la Ger- 

„mani), aurora. Agvinii, crepusculul de diminsţă și cel de seră 

(Dioscurii), Marutii să” Tritsu (Tritopatores din Athena), 

vânturile ? Ghandarvai (Centaurii), cai cerești, radele sâre-.
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lui. Idea de antagonism conduce la crearea a două princi- 
pii în veci în luptă (Indra cu Vritra în India, Ahuramazda 

seu Ormuz cu Agrimainyus «6 Ahrimaa ln Iraniani, 
Apollon cu șerpele Python, Jupiter cu 'Titanii în Grecia, 
Ercule cu Cacus în Italia, pote Romulus cu Remus). 

Sacrificiul, opera supremă (kratu), cu natură divină, co- 
prindend riturile, offrandele, hymnurile, rugăciunele care 

“au 0 parte dogmatică și o parte morală. Pe loc înalt, altar 
de iarbă (cespites), sei piatră largă, locaşul deităţii, loc sa- 
cru împrejmuit (temenos). Ungere cu unt liquid ca consa- 
crare. În genuchi, seii în picere, cu mâinile spre cer, capul 
tamiliei pronunţă invocarea, cântă rugăciuni împrovisate. 
Lemne pe altar; focul se aprinde, focul, syinbolul şi substanța 
lui Agni, prin frecarea a două crăci uscate. [n potir (potra) 
sGU câşcă (ciaman) de iemn, liquidul sâma, băutura eului 
răsboiului, suc fermentat-al tulpinei şi al foilor plantei ascle- 
piasacida, scă Sarcostema viminalis, cel dorit (vinas, nume 
cetrece apoi liquidului tras din struguri). Sâma, formă a lui 
Agni, dă nastere lui Dionysos şi lui lacchus sa Bacchus; e 
aruncat, pe foc cu libaţiune. Oifranda consumată : unt, un 
fel de iaurt, semințe de ovăz, prăjituri. Sacrificiuri sânge- . 
rose in ceremoniile solemne, de vaci, capre, de cai mai ales, 
sacrificiu regal la Scundinavi. Hymnul laudei, învățat de 
Vâci (vox, verbul). Indianii vor adopta dogmele Cuşiţilor, 
enanaţiunea. Al X-lea imn din Rig- Veda: La început Unul, 
care respira lără suflare. Germenele ascuns in el ese singur 
prin puterea căldurei; e dorința, sămânţa spiritului (doctrina 
lui [Hesiod şi a lui Aristophane), Manu primul om, feri. de po- 
lop(augha, Ogyges) de un peste; fata sea Ia dă naştere ome- 
nirei in mod supra-natural. Deucalion și Pyrrha devin la Celţi 
Duryfan şi Dwyfah. Seandinavii ic că Burg avu de fiu pe: 
Borr, şi acestea pe Othin, Vili, Ve, care uciseră pe Ymir, 
tata giganților; şi din corpul lui făcură păunântul ; sângele 
lui produce un potop care inâză pe toți siganiii, afară de
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şi pe Wejas, vontul şi apa; scap câti-va omeni pe un munte; 
din ei es poporele. Doui bătrâni sar peste osele pământului 
de nouă ori, cea ce produce pe cele nous triburi lithuaniane. 

XXVIE. CIVILISAȚIUN EA PERSĂ. 

= Perșii. Para locnese'o ţeră nisiposă, sterilă pe țărm, 
„mănosă în munți; rîuri : Oroatis (Tab), Araxes (Bendamir) 

şi Kyros (Kurab). Districte :: Parnetakene si Mardiena în 
munți, 'fuokene pe mal, Karmania la răsarit; 10 triburi; 
târguri : Ormuzd, Sisidona, Agrostanu, 'Taoke pe mare, 
Karmana, Persepolis, Pasargada apitale în interior. Regi 
din familia lui Akhamaniș, după. care 'Teispa și Kambuzia; 

“tata lui Kurus. , - 
Itinevarul Iranianilor după legende : Din Bactriana (Ai- 

ryanem-Vaedjo) trec în Sogdiana şi Margiana (Murau, Merv), 
reiniră în Baclriana, trec in Nigaya, Harovu (Aria, Herat), 
în Vaekereta-Duhzaka (Duşak, oras ruinat din Seistan), Ca- - 
bulistan, Kandahar, Arachosia. Aci despărțire din causa re- 
formei lui Zoroastre; unii în Pendjab, devin Indianil; alţii în 

„Persia; Amadai în Ilyreania, Rhagae şi Karkh. 
"In timpul şederei în. Aria, legendarul Djemşid (Yima- 
Işaeta) care ar fi stabilit idolatria. “Cuşiţii personificaţi în 
Zohak, tyran crunt, cu o religiune obscenă, nutrind şerpi 
Şi victime omeneşti, care supune pe Aryani. Lucrătorul de 
fier, Caveh, liberatorul Aryanilor. Sorţul de piele tăbăcită al 
lui Câveh devine stindardul" Perşilor Sasanidi. Caveh dă 
tronul lui Feridun (Thraâtaona), nepotul lui Djemşid. Lun- 
şă luptă cu Turcii adoratori ai şerpelui Afrasiâb (Farrur- 
sarrabba). Aryanii au oraşe, agricultură; meseriile încep a 
fi ereditare. Clasele :: preoţi, militari, agricultori, (păstori şi 
plugari). .- 

E
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Zovoastre. Zoroastre (Zarathustra), XX VI-lea scu XX V-lea 

secol, apare sub regele Hystaspe (Vistacpa, Gustap) ai că- 
rui predecesori succesivi ar fi fost. Aurvadacpa (Lohrasp), 
Kara Ugrava (Kai-Khosru), Kava Us (Kai-lCaus), Kava-Ka- 
vato (Kai-Kobad) fundatorul dynastiei Keanianilor. Zoroa- 
sr e de viță regală, luptă cu demonii; retragerea sea într'o - 
peşteră; geniul Vhu-mand 'lă conduce în faţa lui Ahurâ- 
mazdă (Ormuzd). Muzdeismul pune mai pre sus de tâte o 
inimă curată; cartea legei, Avesta, e dată de Dumnedeu. 
Triumtul lui Zoroastre la curtea lui Hystaspe. La bătrânețe 

ar fi fost lovit de trăsnet scu ucis de un Ture în Balkh 

Alte legende iii fac rege, un fel de Mahomet. 

Din cărţile ce i se alribue, fragmente sunt în 

"4. Vendidad- Sade, coprindând o carte in contra demo- 

nilor, Vendidad (Vidaevadata), şi culegeri de fragmente în- 

titulate Yacna şi Vispered; 
2. Yeşt-Sade, culegere de fragmente; 

3. Bundeheş, nu în zend, ci în n pehlvi, limba Sasani- 

"dilor. 

Mazdeismul. Din ideea confust a unităţii divine, Zoroa-. 
_stre trage dualismul, s6u mai bine face din duulism doc- 

trina preeminenlă. E docirina cea mai pură a Asiei, răs- 

punsul Aryanilor la doctrinele corumpătore ale Cuzitilor- 

Zoroastre presinlă doctrina sea ca restabilirea vechilor cre-. 

dinți; Dâva devin demonii ; Indra și Siva devin . ministrii 

principiului răului. Auramazdă: spiritul înțelept, perfectul ne- 

creat, a creat tote prin verb. Binele, sorele, lumina, focul, 

opuse la contrariile lor. Ormuz a creat lumea prin Hono- 

ver, verbul creator, care există înainte de t6te. Rugăciunea 

de 21 vorbe, redactată de Zoroastre, trebue disă de 100 de 
ori pe di. Zoroastre - respinge emanaţiunea şi identitatea 

- contrariilor : antagonism physie şi moral; dualismul. Prin- 

cipiu al răului, Angromainyus (Ahriman), de aceeaşi natură
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și putere cu Ormuz, apărut din acţiunea şi reacţiunea pute-” 

rilor naturei. 

Ameşagpentai (Amşaspandii, cei nemuritori, ajutori ai lui 

Ormuz : - 

V6hu-man6, Spiritul cel bun; 

Așavahistal, cel a tot curat; | 
Khşathra-vairya, regatul de dorit; " , 

Gpenta-ârmaiti, înțelepciunea, perfectă; 
Haurvatât, sănătatea; 

Ameretât, nemurirea. 

Sub aceşti-a, Yazatai (Yzedii), conservatorii universului : 

Mithra, spiritul sorelui; Vaya (Vântul); geniurile apei, fo- 

cului, aerului, astrelor. Ormuz şi Yazatai, și Omenii au un 

. Fravarşi (Frohar, Feruer), geniu păditor, care, după mortea 
“omului, rămâne în cer, cu putere mărită, dacă omul a fost 
bun. Ahriman € creator din dorul de a distruge lumea. 

Darvanglii + 

Ako-mană, spiritul cel r&u:: 

Andra, Indra, semănă păcatul şi mâhnirea; 

Gauru s6u Gaury a, (Giva), autorul tyraniei, hoţiei, omo- 
„rului; 

Naonghaihya, 
Pauru,: 

Zairica. 

Sub dinșii, Daevai (devs), demoni tulburători ai ordinei 

physice şi morale. Ei au sedus pe primul om, supus la de- 

cădere, pe care Ormuz vrea să o repare, destăinuind, prin 

prophetul său, legea şi reforma (Zend-Avesta). Ahriman 

" creasă întunericul, animalele şi .plantele rău făcătore. 

Creaţiunele lui, bărbătești (Yatui),. femeeşti (Pairikai, pe- 
„ziele), se amestecă. cu omenii; Zoroastre sdrobi corpurile 

lor cmeneşti.. 
Mithra, medialorul, a: gonit din cer pe șerpele « cu dont 

Ss
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picidre, este povăţuitorul şi Judecătorul omenilor. Anlago- 
nistul său Mithra-Daradj (cel r&u).. 

Ahriman va avea sfârșitul său, la finitul „timpurilor. Trei 

propheți eşiţi din Zoroasire : | 

Ukhsyad-erema (Ukhșyat-nem6), - lumina crescândă, 
Ukhsyad-ereta (Ukhşyat-ere!6), adevărul crescend, 

Gaoșyanes6u Agtvad-ereta(Actvat-eret6), adevărul existând, 

vor aduce cele trei ultime cărţi ale lui Zoroastre, şi vor 

aduce t6tă lumea la mazdeism. Ahriman va recunâște pu- 
terea lui Ormuz și va dispare. 

Secte mazdeiste şi chiar creştine (manicheiştii) cteduri 
că Ahriman nu va muri nicl-o-dată. Yezidii moderni adoră 

pe Ahriman ca să-l imblânqâscă. Zarvanianii (IV-lea secol), 
ale căror idei le au Guebrii s6u Parsisii din Bombay, presu- 

pun,— mai sus de ambele puteri,— Timpul fără hotare, Zar= 

- vân-akarana, din care emană Ormuz şi Ahriman, și în 
care se vor pierde. Ormuz n'a creat, ci a organisat lumea. 

" Aparintă şi timpurarie distincțiune între bine şi răi, dar 
în fond identitate, basată pe faptul că Zoroastre n'a distins 

“ timpul de eternitate. Din 'Fimpul fără h otare a emânat Tim- 
pul hotărit, Spaţiul nefinit, Spaţiul finit, Lumina fără finit, 
Intunericul fără finit. Cult adus Yazatailor și Amşaspandilor, 
diferit de acel adus deităței ; cultul astrelor desvoltat sub 
Achemenedi ; rugăciunile pentru morţi adresate Ferverilor 

“morţilor ; în onrea lor, ceremonii funebre; le sunt con- 
sacrate cele 10 dile din urmă ale anului. Agricultura ase- 
muită cu puritatea inimei. Puţine formule religiose. Mare 
înălțare a moralei; veneraţiune pentru câine şi vaecă; orâre 
pentru cadavre, fiind că mortea schimbă condiţiunea fie-că- 

„Tei ființe. Corpul unei creature -a lui Ormuz prin mârte de-. 
vine posesiunea lui Ahriman; aceași schimbare pentru ani- 
malele privite ca creature alle lui Ahrimar; pământul fiind 
sacru, nu trebue spureat prin punerea cadavrelor care sunt 

„lăsate pe turnuri înalte. Cultul instituit de Zoroastre nu este | 
” l2
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sângeros : rugăciuni ; ofranda liquidului tras din Hama 
(Soma Vedic). Intreţinerea focului sacru. Nici statue, nici 
altare, nici sanctuare. Templurile focului (At eş- Gâhș) pe 
înălțime. Mai târdiu se sacrifică de Perși bol, capre, oi şi mai 
ales cai. După prepararea și impărțirea liquidului sacr u, 
preotul ucidea animalul pa care 71 punea înaintea focului 
şi care era mâncat în prândul solemn ce urma ceremonia. 
Turnurile cadavrelor se numeau Dachmas (monumente). 
Une-ori cadavrele immormântate, acoperite însă de ciară. 
Sufletul rămânea trei dile lângă cadavru, apoi mergea la 
Tribunal unde geniul Raşun îi.cântărea faptele și prii mea 
mărturiea, propriei sale vieţi; sufletul tr ecea apoi podul Șin- 
vat aruncat peste Iad. Sufletul cel bun numai, trecea puntea 
prin ajutorul îngerului Ctrasa; era priimit deVohu-Mand care _- 
i arată locul de ocupat până la reînvierea corpului. Urând 
pe Idolatrii, Perşii protejară pe Israeliți. Forma lui Ilu re- 
presinta une-ori pe Ormuz; mai adesea figura lui Ormuz , 
în mijlocul focului. Preoţii îm părţiţi în două clase: Mobedi 
şi Herbedii. Ormuz a creat lumea în șese epoce (Gahan- 
bâr) care țin un an: 

[.. Gah-Mediozerem, Cerul . . . . . 45 dile 
II. Gah-Medioşem, Apa .. . . . . . 65 » 

- III. Gah-Peteşem, Pământul. . . . . 75 » 
IV. Gah-Biatrem, Arborii. . . . . . 30» 
V. Gah-Mediareh, Animalele. .:. . . 80 » 

VI. Gah-Hamespthmedem, Omul . . . 65 » 

360 dile 
Sărbătâre pentru fie-care epocă; ultima a sacrificiului 

perpetuii. 

Meșia și Meşianc, primul om şi prima femee. Se dau 
lui Ahriman ; un Alev le dă fructe pe care le mănâncă. 

In Bundeheş : pentru a pedepsi fiinţele rele (Charfesteri), 
spiritul creator (Taşter) și Yazatai aduc asupra pămentului 
ploi prin care pier ființele rele.
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Magismul. —Credinţele pop6relor 'Turce, cultul spiritului 
rău, vrăjirea, riturile barbare se amestecă cu Mazdeismul.- 
Timpul cucerire, în care Medii sunt ajutaţi de Perși, este tim- 
-pul eroic, timpul lui Rustem, lui Cai-Chosru, lui Farrukhzad,. 
Magii, preoţii Medilor. Magismul diferit de Mazdeism prin 
identificarea lui Ahriman cu şarpele Afrasiab. Sub influința 
doctrinei Zarvaniane, și trăind între populaţiuni Turce, Me- 
dii sunt conduși a adora pe Deul cel răă, nu pe cel bun. A- 

frasiab devine principalul deu ; clerul este ereditar ca la 

Turci, de la care "și ia numele (Madus). Apoi Magismul pac- 
tis6să cu polytheismul Chaldeo-Assyrian. Cultul celor șapte 

planete. Principala deiță, Myllitta sei Anaitis, care este As- 

-tarte din Phenicia şi Cybela, muma deilor, din Phrygia, este 
mediatorul între Gmeni și deu, în locul lui Mithra cu care se 

“confundă într'o formă androgynă. In contra legii lui Zoro- 

astre, Magii desvoltă vrăjitoria, Magia; ard cadavrele, se îm- 

 bracă în lungi rochi albe cu mitre înalte ; ; țin în mână ta- 

marișca sacră (Baracma, Barsan) care dă virlutea ca și 

formulele misteriose ; sunt acusaţi de viciuri monstruose . | 
Triburile Perşilor. — Dece triburi; - 

1. Parcagadianii (Pasargadianii) 
Din aceștia Achemenidii | Aristocraţie 

. Marapbhianii ; Militară 

+ Maspianii ; | 

. Pantialeanii ; | 
Deruseanii ; - Cultivatori 

. Germanianii ; 
Daenii ; 

Mardii ; 

. Dropicii ; | 
10. Sagartianii ; . 

Munteni, lari, energici. Barbari, cu libertate republicană 
şi forme parlamentare, alegând, neplătind imposit nici chiar 

„regilor, care sunt absoluţi în Asia, nu în Persia. Simplu dar 
7 

Păstori 
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când regele intra în era lor. Regele nu putea condamna pe 
un Pers lamârte pentru prima greşelă, nici o dată fără jude- 
cată, pote nică o dată fără juriu. Adunarea poporului aproba 
r&sboiul. In cestiuni grave, sfatul capilor triburilor, care. 
aprobă r&sboiul în contra Greciei. După Xerxes, absolutism, 
Cultul deiței Anaitis impus cu sila de Memnon. De la 5 la 
10 ani educaţia constă în a călări, a trage din arc, a spune 
adevărul. Perşii considerând marea ca necurată, Babylona 
e ruinată prin zăgazuri puse în Euphrat. a 

Arte. — Dariu pune capitala în Susa, între Persia, Media , 
"Assyriă și Babylonia. Palat superb în care stau închiși sue- 

„ cesorii să. Dariu zideşte Persepolis (Parsctakha) cu palat 
(Istachar) terminat de Xerxes, cu motmintele regilor. Palat 
în Susa. Precum trăsese Perșii un alfabet din silabarul As- 
syrian, tot aşa sculptura lor derivă din cea asyriacă, și-o în- 
trece prin execuţie. Tauri aripaţi lângă uși, lespedi de mar- 
mură unite prin aderenţă în mod minunat. Largi scări ce 
marmură; columne grâse, dar forte înalte cea ce le dă uşu- 
rinţă şi eleganță. Tavanuri de lemn picturat acoperit în parte 
prin șuvițe de metal. Capiteluri lungi desvoltate în mai multe 
caturi, de zolute dispuse în mod invers şi terminate prin în- : 

- doite capete de taur întrunite prin ceafa lor pe care se spri- 
jinea arhitrava. . 

XXVII. CIVILISAȚIUNEA ASIEI MICI 

Armenia. — S'a întoemit o istorie după faptele legendare 
ale istoriei vechi. Sub primul rege Arsacid al Armeniei, Ma- 
ribas- Calina (Mar-Abbas) pretinde a fi găsit în analele Per- 
siei o carte scrisă de Alexandru, fiul lui Nectaneb, după care 
Vahe, care ar fi domnit.de lo 531, ar fi al 60-lea rege. Haig, 

fiul lui Thorgom, s'ar fi răsculat în contra lui Nemrod. Ara 
"ar fi tost ucis de Semiramis. Baruir ar fi redat independința
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Armeniei. Am vădut istoria (5rei înainte ca Ciacsare să a- 
ducă pe Remeneni într'insa. E 
„Asia mică.— Prima Troe. Civilisaţie originală. Unelte de 
os scobit; usul metalurilor; cunoscința aramei, aurului, ar- 
gintului ; Gle nefăcute la strug, nepicturate, lustraite prin 
ajutorul unui instrument de piatră. :Un incendiu distruge 
prima Troe (Schliemann). Ea renasce şi are drept fortăreță 

„ Pergama. Statul Iycean din Magnesia. | 
Mare influență a Semiţilor asupra Lydianilor, de și Arya- 

nii Meoniani împreună cu Thracii Mysiani 'şi atribue o ori- - 
gina comună cu Carianii: există sacrificiul comun lui. 
Zeus-Carios la care nu iaă parte Carianii. 

Phrygianii (Brygii, 6meni liberi), aduc din muntele Ber- 
mion. legenda lui Midas. Goniţi de pe mare Carianii se fac 
mercenari în ludea și Egypt. Vândarea copiilor aduce re- 
sultatul ca vorba Car să însemnese sclav. 

Puterea și căderea Troei. 
Limba Phrygiană rudă cu cea grecă: 

m final schimbat în n ; _ , 
3-ea pers6nă singulară în t (sosesait, înalţă) 
Nominativ singular în . As, es, is, os, a 
Genetivul în ..., aFos 
Dativul în. . d. ai,ei | , 

“Alfabet analog cu cel primitiv al Grecilor şi ne-cilit încă 
pe deplin. _ 

Puterea Phrygiei. (Influenţa asupra Greciei: Pelops, fun- 
datorul dynastiei a 3-a din Argos). La isvorele riului San- 

 garios, morminte (Leake). | | | 
Pei : Cybella, muma Deilor, Dyonisos(:ordios (Nodul Gor- 

dian) etc... . Pi 
Musicanţi legendari : Marsyas, Olympus, Hyagnis; modul. 

phrygian între cel Iydian mai ascuțit şi între cel dorian mai 
grav. Religiune naturalistă nemorală, barbară. Preoţii (Gal- - 
lii), astrinşi la celibat ; influința lor prin. danțuri şi muti- 

4



“ga 

  

lări voluntare. Agricultură, brânzeturi, “Sărătură iubirea . 
pentru caii. Phrygia vinde lână Miletului.: Arta phrygiană 
este originală, pe când a Lydiei este acsyriană. Voinici şi | 
r&sboinici, Lydianii au fost corupți sistematic de Perşi. 

Urechi de asin, semn al regalității (statua şi legenda lui Mi- 
das). Avuţia Phry giei (Pactolul). 

XXI, CIVILISAȚIUNEA CARTHAGINESĂ 

Religiunea. — La început cea pheniciană; Balii speciali - 
al oraşului erau Baal-Hamon (ardător), Tanith, deița ce- . 
rului (Saturn, Junone). Cultul lui Melkhart (Hercule), lui 

„ Esmun (Esculap). Se întrodue şi deii greci, Apollo (ofrande 
„la Delpha), Ceres şi Proserpina, dela desastrul, atribait lor, 
al lui Himilcone înaintea Syracusei. Capul Proserpinii pe 
monedele din secolul al VI-lea. Nu e cler; cei mari împli- 
nese funcțiunile sacerdotale. Sacrificiul copiilor perseveră 
până în epoca 'creşiină. 5 

Guvernul. — Plutocraţie cu magistraturi gratuite; ; intlu- - 
inţa unor familii, a lui Magon, a lui Hannon, a familiei 

„Barea. Duoi suffeţi (şophetim), pe viaţă, din familiile mari, - 
„din-membrii influenți ai senatului ;. alegerea ratificată de 
popor; presidau senatul, nu aveau, de deplin drept, coman- 

da armatelor, aveati administraţinnea civilă, o mare auto- 

toritate şi influinţă. Generalii numiti la început de senat, 
apoi de consiliul de o sută, cu ratificarea poporului. Une- -ori, 
alegere din partea armalei, sub condiţiunea ralificărei de 

- senat și popor. Generalii au conducerea strategică, delega- 
ţii senatului cea diplomatică. Generalii plăteau chiar cu: 
viața greşelile. lor. Senatul are puterea ; adunare perma- 
nintă, de 6meni. avuţi, -300,. 100 pentru fie- care din cele 3 
triburi ale oraşului. Priimea raporturile sulfeţilor, pe amba- 

„ sadorii, conducea transacţiunele cu străinii, delibera despre 
afacerile statului, decidea de pace sc  răsboiii, ratificate. de: E 

N
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formă de popor, avea întregimea puterei legislative și direc- - 
„ţiunea guvernului, guverna prin comitete. Comitetul de 30. 

„(10 de trib) făcea ordina de di a senatului, studia proectele 
„presintate, era delegat pentru negoțiările internaţionale 
cele mai de căpetenie. Consiliul de 10, aleşi de senat, mai 
presus de senat, controla actele suffeților, supraveghia 
administraţiunea ; adevărata autoritate, care reduce pe suf- 
feţi la neputință.-In contra lor se aridică Malehus. Temân-! 

-. du-se de Magoni, comitetul de o sută, avend drept sarcină 
"de a cerceta purtarea generalilor, permaninte, numit de 

Greci gerusia, usurpă dreptul de a: judeca pe magistrați, pe 
sulfeţi, 'și reservă afacerile cele mai importante; tyranie 
bănuitore ; spionagiu ; Annibal 1 va sârobi prin silă. 7i- 
„muchii, adică cei care aveau censul cerut, compuneau sin 
guri adunarea poporului, care decida când nu era accord 
ntre suffeţi şi senat s6u comitetele senatului, nu avea drep- 
tul de iniţiativă Mai târdiu, partid popular puternic, cu capi 
din senat, şi mai ales din familia Barca ; discordia grăbeşte 
„decadința. Syssitiile, adunări politice de seră, urmate de un 
festin; sunt cluburile nostre. Hotăriri secrete ale celor mari. 

Carthagina exploatâsă pe învinși; guvernorii întrunese 
puterea militară şi cea civilă. Agricultorii dau adesea. jumă- 

tate din venitul lor.Supuşii sunt aliaţii „naturali ai ori-ciiru 
năvălitor. Siliţi a cumpăra, a vinde, cu porturile lor inchise 
străinilor, cu obligaţiunea de a cumptra numai în cele car- 
thaginese, ei totuși compuneau armata ca mercenari, peri= 
col mare pentru Carihagina. Libyanii formâsă călărimea şi 
pedestrimea cea grea ; lungi sulițe până la Annibal. Pedes- 
trimea (infanterie de ligne) compusă de Iberiuni; haine albe, 
de in, ornamenete roşii, sabie mare cu care" împungeau și 
„tăiau. Galii. partea neseri6să :a armatei, goli până la brâa; 
scuturi mari ; săbii de fer, slab rătundite la vârf. Liguriani, 
Greci; locuit orii Balearelor'aruncau pietre cu praştia. Tări ia 
principală” era cavaleria uşcră (nomadii Arici). Numiqii pe 

,



  

cai neşălaţi, obicinuiţi la ori-ce evoluţiune; piele de leu scă 

de pantheră drept vesmânt și saltea ; lupt şi ca pedeşiri, 

având scut. de piele de elephant. Atac teribil, apoi fugă spre 

a reinoi atacul. Senatori trimişi ca recrutori prin triburi: 
Cavalerie grea de Carthaginesi, Liby ani, Spaniolă și Gall. 

Mai târdiu elephanți. 
Comerţiu. — In Grecia și Italia vind sclavi negri, fildeș, 

aur, lemne pretise ca abanosul, pietre scumpe, stofe 

ţesute ; comerțianţii carlhaginesi din Syracusa cumpără vin - 
şi unt-de-leme spre a-l vinde în Cyrena. Mare comerţiu cu 

Etruria și Laţiul. Tratat cu Roma 510; alte două înainte de 
primul r&sboiă punic. Insulele Lipari dau păcură, Corsica 

miere, Elba fier, Balearele fructe, animale cărătâre, primite 

în schimbul vinului şi al sclavilor. Spania dă argint, grâu, 
vin, unt-de-lemn. Din Gades comerţ cu Lusitania și Gallia. 

Plumb şi cossitor din insulele Cassitoride. în schimb de fer, 

sare, obiecte de pământ. Britannia dă chihlibarul: luptă în- 

tre Pheniciani și Massilioţi care pe uscat se sue până la țăr- 

mul mării La Manche. Cerne, centrul navigaţiunei Alricei. 

'Tuarigii luau hamuri, vase de acea, in egypțiac, dădeau 
dinţi de elephant, piei de animale. Carthaginesii ajung până 

în Sofal. Prin comerţul pe uscat, veneau sclavii, sarea, cur- 

malele, praful de aur, semințe de aur din munţii Kong şi 

din țâra Aschantiilor de adi; caravanele Nasamonilor, care 

au animale de cărat și pătrund până în Joliba. Garamanţii 

aduc pietrele prețiose din Fezzan, vânez cu carele pe Tro- 
glodyti, au de port Leptis. Salinele din Bilma (Bornu). Calle 

comercială din Egypt în Fezzan și la Augila (curmale). Mo- 
nede numai în timpul r&sboelor Siciliane, turnate chiar în 

Sicilia. Productele industriei punice vândute singure indige- 

nilor; ale străinilor escluse din colonii; vasele lor afundă 

vasele străine în apele Sardiniei şi dincolo de columnele luk 

Ercule. Agricultura practicată de cei mai mari, cu theorie 
seiintifică. Vii, măslini, pomi roditori; în păşuni boi, cai, oi.
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Litteratură” și arte. — Literatură avulă dar praciieă. 
Bibliotheca împărţită de Romani între prinții Alricani ; 
dus la Roma tratatul lui Magon despre agricultură, tradus 
de Decimus Silanus (fragmente în Caton, Pliniu, Columella). 
Numeroşi istorici, consultaţi de Sallustiu în bibliotheca lui 
Hiempsal. Un Asdrubal devine philosoph în Grecia sub nu- 

mele de Clitomach. Despreţ pentru artă care este ântâiă 

cea pheniciană, apoi cea grecă,; artişti greci; târdiu numai 

edificiuri şi statue artistice.



OBSERVAȚII 

Acsstă primă carte nu adevereşte în destul titlul al doilea eIs- 

„toria în tablouri». Volumele viitâre nu vor conţine decât tablouri. 

Atunci se va putea judeca methoda acesta. Istoria orientală e prea 

nouă pentru ca reducerea în tablouri să nu producă obscuritate. 

Ar fi fost lesne a face un tablou pentru Semiţi, Aryani, ethnogra- 
fia biblică şi alte câte-va părţi, dar am găsit inutil, subectele ne- 
fiind grele. 

Acest volum atinge multe cestiuni şi numai pe scurt. Profesorii 
pot prepara explicaţiile lor în operile următore : 

-F, Lenormand : Manuel de Vhistoire ancienne de TOrient : 3 vo- 

lume şi atlas; 

Masptro : Histoire des peuples orientaux; 

“Maury : La terre et !'homme; 

Lubbock : Les origines de la civilisation; 

Taylor : Les origines de la civilisation; 

Volumele despre China şi India din colecțiunea PUnivers pitto- 

resque, ce se găseşte la Bibliotheca Statului; 

Zabororesi:i : homme prshistorique, etc. 

"ME multumesc a indica aceste, bibliografia antică fiind forte a- 

bundintă. In general despre acestă știință trebue luat6 ultimele 
publicaţii. Nu pot &ns& a uita publicațiile despre arta antică a pro- 

fesorului meii de rhetorică, d. Georges Perrot. / 

Observ că' la divisiunea istoriei ce am dat -p. 6 spre a nu 

produce confusiune, periodul al. s-lea se pâte nuni al primelor 

neamuri aryane şi al S-lea a! neamurilor europeane. 

In tabloul regilor Chaldeii, am pus citirea lut Hommel împreună 

cu citirea lui Maspero. Se fac pe totă diua descoperiri noul; la 

Academia de Inscripțiuni din Paris s'au făcut relaţiuni despre mai 

mulţi reg! antict din Babylonia. La o nouă ediţiune, va trebui dar 

refăcut tabloul, după publicările cele noul. (Vedi şi p. 147, r. 16). 

dddenda. 

la p. 2%, rîndul 18. după  voba brahmanismului, a se adăoga: în 

mazdeism. E 

la p. 100. rîndul 22, s'a trecut o linie: Asa, sub care Osorcon (Ze- 
'rach, care nu este regele ethiopian posterior Azerk-Amen).
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