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jur. Crezici lumea a ajuns aga intenfionat? De multe ori, cele
mai bine puse Ia punct,planuri ale goarecilor gi ale oameni
lor egueazi, iar aceastd carte este despre rezultatele lor anapoda, Mare parte a istoriei DU s:? intAmplat ca urmare a unor
acfiuni aten!planific4te de^conducitori mirefi, ci ca urmare a
gregelilor lor gi ale altora. in aceasti carte, vom. arunca,o pri=
vire asupra a 100 de decizii, acfiuni 9i simple accidente care au
schimbat cursul istoriei. Pentru a se calific-a drept gregeali,
o eroare trebuie si fie o fapti ir unei persoane care gtie sau ar
trebui si gtie care ar putea fi consecinfele. A fi picilit nu e o
gregeali; a face o prostie despre,care orice persoand ragionali
gtie ci te va costa betelia, regatul ori vlafa este o gregeali:
Viala nu a fost dintotdeauna aga cum o gtim astizi. Privim citre trecut prin lentila prezentului, ca oameni moderni
observXndu-l din perspectiva zilei de azi. in Roma antici,
comunicagiile intre orage puteau dura zile, gi nu secunde, iar
viziunea asupra lumii a unui nobil saxon sau a unui cruciat
era foarte departe de viziunea ta sau de orice ai vdzut prin
Sau, poate, mai. corect, ,Gregeli
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filme. Onoarea si credinta erau pentru ei la fel de importante precum sunt avufia ori statutul social in prezent. Contextul este important. Din raliuni de necesitate, relatirile
din aceasti carte sunt scurte. Acest lucru limiteazi, poate
nemilos, posibilitatea unor explicafii detaliate ale vremurilor gi ale atitudinilor in contextul cdrora s-au intAmplat
aceste gregeli. Povestea fiecirei gregeli incepe cu plasarea ei
in context. Aceste greqeli au fost evenimente care au schimbat lumea, aga ci multora dintre ele le-au fost dedicate cirfi
gi chiar biblioteci intregi. Cauti gi alte cirfi pentru a aprofunda orice subiect care te intereseazi. Istoria devine tot
mai fascinanti pe misuri ce te scufunzi in ea.
in aceste vremuri in care fiecare forniiali sau bilbAiali este inregistrati si retransmisi de sute de ori, este ugor
si observi ci nimeni nu e perfect, gi ni se reamintegte in
permanenfi ci a gregi e omeneste. Oamenii fac gregeli - unii
dintre ei catastrofale - iar marii lideri ai istoriei reuseau si
greseasci exact la f.el de mult cAt o fac mult-supravegheafii
politicieni din prezent. Unele dintre aceste gregeli au schimbat cursul istoriei intregii lumi sau cel pufin al unui continent.
Poate o exista vreun mesaj filosofic ascuns printre recapituldrile acestor poticniri gi pagi gregi!i in margul istoriei. Egti
liber s5-l cauli. in marea lor majoritate insi, fie in rd.zboi,
fie in dormitor, aceste greseli sunt interesante, iar ista este
scopul acestei cdrfi. Poate fi chiar reconfortant faptul c5, in
ciuda atitor gaf.e ale trecutului, am supravieluit gi chiar am
progresat. Imaginea traseului ocolit pe care l-a urmat lumea
pentru a ajunge aici ne oferi qi o perspectivi asupra prezentului ilogic, adesea ambiguu, dar intotdeauna f,ascinant.

a

ANasrTte
Gnugeara cARE A
cREAT oCCrOeNtUr
499 i.Hn.

poate spune ci aceasti gregeale a pus ln migcare evenimentele care au creat gi au conservat cultura occidentali aga cum
o gtim in prezent. Acesta este motivul pentru care este inclusi
aici, un pic in afara ordinii cronologice. Lumea aga cum o
qtim astizi a inceput cu o decizie foarte proasti a despotului oragului-stat ionian Milet. Nurnele lui era Aristagoras, iar
gregelile lui au declangat un lan! de evenimente care inci se
mai desfigoari gi in prezent. Oragul Milet era situat pe coasta
risiriteani a Mirii Egee, intr-o zond cunoscuti ca lonia.
intreaga coasti se afla sub controlul Persiei, iar despotul gi
oragul siu ii datorau atAt supunere, cAt gi taxe lui Darius I.
Se

Pentru a inlelege greqeala lui Aristagoras trebuie sd arunci
o privire asupra lumii anului 499 i.Hr., acum mai bine de 2 500
de ani. Cele mai rapide mijloace de comunicalie erau mesajele
trimise prin ciliregi, iar comunicirilor lui Darius I le luau siptimini intregi si ajungi in oraqele indepirtate precum Milet.
Si strAngi o armati din inima Imperiului Persan gi si o trimiti
in marg citre vreun despot indepirtat dintr-o provinicie persani, cum erau cele de pe lirmul Egeei, ii lua lui Darius luni
de ziIe. Milet era pe cocaluri, la capitul imperiului. in termeni

Brr.L

Fawcerr

practici, asta insemna ci despofii, oameni care delineau controlul absolut asupra unei zone sau a unui orag in numele lui
Darius I, actionau de unii singuri ca regi, numili satrapi.
in acelagi timp, intre satrapii persani era o competifie
acerbe. Toli igi doreau aprecierea lui Darius, pentru a fi promovafi in pozilii mai prestigioase 9i mai confortabile in capitala Babilon. Problema acestui anume satrap era ci oragele
grecegti egeene ca Milet nu erau nici importante, nici prestigioase. Cei ca Aristagoras trebuiau si faci mai mult decit
si fie competenli pentru a iegi in evidenfi; trebuiau si faci
ceva spectaculos, care si atragi atenfia gi aprobarea unui
impirat indepirtat. Doar aga puteau obgine controlul unei
satrapii mai bogate gi mai importante sau un loc mult-rAvnit
la curtea Babilonului.
in largul Mirii Egee, in apropierea coastei Ioniei, se afld
insula Naxos. Pe aceasti insuli era un orag-stat in ceea ce azi
am numi sfera de influenfi a Persiei. Darius numise un despot
care si conduci gi si stringi taxele in numele lui. Da, chiar gi
in zorii civilizafiei, totul avea legituri cu taxele. Aflali insi
mai departe de centrul Imperiului Persan chiar si decAt Miletul, oamenii din Naxos s-au gdndit ci-l pot detrona pe despotul numit de Darius, pentru ci insula era prea departe de
capitali ca impiratul si mai reacfioneze. Aga ci Naxos gi-a
declarat independenfa gi l-a executat pe satrap. SeparAndu-se
9i clamAndu-gi independenla, oragul a redus taxele gi le-a dat
negustorilor mai multi libertate pentru a vinde gi a cumpira
oriunde igi doreau. Mai degrabi aceste argumente economice,
decAt nevoia filosofici de libertate sau de democratie aga cum
o percepem noi azi, au fost sursa de inspirafie a revoltei. in
acele vremuri, drepturile omului sau dreptul de a conduce
erau cel mult concepte vdigi, insi interesul propriu era, atunci
ca gi acum, un factor motivagional puternic.
Aristagoras avd.zutin revolta din apropiere o ocazie. Daci
ar fi recuperat Naxos pentru Persia, ar fi putut cigtiga credit
serios in fala lui Darius. in cel mai riu caz,ar fi adiugat insula
10
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propriei satrapii, crescindu-gi importanta si incasirile din
taxe. Dar despotul din Milet avea o problemi. Putea strAnge o
armati, dar Naxos era o insuli, iar el nu avea nici un vas cu care
si-gi transporte oamenii pe mare. Pentru atezolva problema, a
ficut o infelegere pentru a imprumuta flota controlati de satrapul mai marii gi mai bogatei Lydia. ingelegerea avea un avantaj dublu. intimplitor, satrapul Lydiei, Artaphernes, era fratele
lui Darius I. Implicarea lui era o garanfie ci vestea victoriei lui
Aristagoras avea si ajungi la curte. Apoi, despotul a angajat
unul dintre cei mai buni amirali ai vremii, Megabates. Acesta
era un marinar experimentat gi talentat, numai bun pentru
comanda expediflei. Toate bune gi frumoase, pAni cAndAristagoras l-a insultat public pe marinar. Drept rizbunare, Megabates a avertizat Naxosul de invazia iminenti. Insula s-a inarmat,
qi-a pregitit apirarea 9i gi-a pus la adipost resursele, astfel ci,
in momentul in care si-au ficut aparilia vasele lui Aristagoras,
insularii erau mai mult decAt pregitili si infrunte invadatorii. Dupi patru luni de frustriri gi de infringeri, Aristagoras gi
soldagii lui s-au vizut nevoiti si se retragd inapoi in Milet.
Acest deznodemAnt i-a creat o problemi foarte serioasd
lui Aristagoras. in schimbul folosirii flotei, despotul din
Milet ii promisese fratelui impiratului o mare parte a pr5zii din Naxos. Cizuse de acord gi ca, dupi cucerirea Naxosului, si foloseasci aceeagi armatd pentru a ajuta la cucerirea
oragului Euboea gi a provinciei acestuia pentru satrapia lydiani. Dar, dupi egecul campaniei impotriva Naxosului gi cu
armata decimati, Milet nu era in pozilia de a cuceri nimic
altceva gi nu avea nici o pradi de impirfit. Astfel, Aristagoras s-a trezit intr-o situatie foarte complicati. ii fecuse
aceste promisiuni fratelui lui Darius, nu vreunui conducitor
local oarecare. Rezultatul probabil al es,ecului siu militar in
Naxos avea si fie, in cel mai bun caz, exilul, si in cel mai probabil execufia - intr-o manieri foarte neplicuti.
Aristagoras trebuie si fi fost un personaj incredibil de convingitor. $tiind ci avea si sufere pedeapsa Imperiului Persan,
t7
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i-a convins pe locuitorii Miletului
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si

se revolte impotriva
Persiei. Diferenlele culturale gi distanfa i-au fost probabil de
ajutor. Locuitorii Miletului erau din punct de vedere cultural
greci gi aveau mai multe legituri gi schimburi comerciale cu
oragele Greciei decit cu indepirtatul Babilon. Viitorul ex-despot al Miletului a reugit si mai convingd alte citeva colonii
grecegti ale Persiei de pe coasta estici a Egeei si li se aliture gi
si-l urmeze. Puterea sa de convingere este cu atAt mai impresionanti daci luim in calcul ci toati situafia a fost rezultatul
neputinlei lui Aristagoras de a strivi o revoltd identici a locuitorilor vorbitori de greaci ai insulei Naxos.
in noua lui calitate de conducitor al revoltei grecesti, Aristagoras a inceput sd caute aliafi. A oferit aur gi dreptul de a face
comer! pentru a obgine ajutorul oragelor din Grecia continental6. Sparta l-a refuzat, dar Atena gi Efes au hotirAt si suslini
revolta. Era evident vorba gi de un element de mAndrie gi de
beneficii financiare, dat fiind ci Imperiul Persan nu avea rival
nici ca forfi, nici ca intindere la acea vreme. A fost ca gi cum
Italia de azi ar oferi sprijin militar locuitorilor oiagului Bangor, din Maine, pentru a se rdzvrdti impotriva Statelor Unite.
O nepotrivire imensi, in cel mai bun caz. $i totugi, doui dintre
cele mai mari orase ale Greciei au trimis nave gi solda;i in Ionia.
Chiar dacd voia si-gi ajute fratele, Darius I nu putea face
nimic indeajuns de repede. ii lua timp si adune o armati Ei
chiar mai mult timp si o trimiti pini la marginea imperiului. Armatele unite ateniand., ioniand si efesiani au intrat in
Sardis, capitala Lydiei conduse de Artaphernes, fratele impiratului, pe care Aristagoras il ingelase in urma egecului siu.
Grecii gi rebelii au reusit si surprindd oragul gi au intrat inainte si li se impotriveasci cineva. Artaphernes gi soldalii sii
s-au retras gi s-au apirat in citadeld , o zorrd aseminitoare
unui castel in centrul oragului. Armatele greacd gi ioniani
au jefuit apoi restul oragului. Grecii'au incendiat Sardisul,
iar fratele impiratului Persiei nu au putut decAt si-gi priveasci capitala arzindin jurul siu.
L2

La scurt timp dupi ce din Sardis nu mai rimisese decit
cenusa, armata lui Darius I a sosit pentru a-l ajuta pe fratele siu.
A reugit s5-i prindi pe grecii care se retrdgeau gi i-a infrAnt
rapid. I-a omorAt sau i-a luat prizonieri pe cei mai mulli dintre
rebeli, inclusiv pe Aristagoras. Doar atenienii au reugit si scape
imbarcAndu-se in vitezi pe vasele lor si fugind inapoi, in Atena.

impiratul persan gi familia lui nu au uitat niciodati

ce

atenienii. PAnI atunci, oraEele Greciei fuseseri socotite prea sirace gi prea indepirtate pentru a merita si fie cucerite. Incendierea Sardisului demonstrase dramatic cd grecii
trebuiau considerali o ameninlare la adresa Imperiului Persan, iar Imperiul Persan nu putea gi nu tolera ameninlirile.
Daci Aristagoras nu s-ar fi intins mai mult decAt ii era
plapuma, daci nu gi-ar fi insultat amiralul gi dacd nu ar fi conrlus apoi o revolti pentru a-gi salva fundul, destul de probabil, Persia nu ar fi acordat prea multi atenlie oragelor grecegti
rclativ mici gi sirace de dincolo de granigele imperiului. Daci
Atena nu s-ar fi amestecat in revolta altei leri, lumea ar fi
lirst acum foarte diferiti. Gregelile pe care le-a ficut Arislagoras, de la insultarea amiralului pAni la inceperea unei
revolte disperate gi exclusiv in folos propriu, au declangat
razboaiele greco-persane, inclusiv bitilia de la Maraton,
laimoasa rezistenfi a celor 300 de spartani, ducAnd, in cele
rlin urmi, la cucerirea Persiei de Alexandru cel Mare. Firi
stimulentul ameninfirii persane, Filip al Macedoniei probabil nu ar fi reugit niciodati sd uneascd Grecia. Probabil, cultura occidentali nu ar fi fost niciodati forfati si-gi atingi
rniretia. Mirelul Imperiu Persan ar fi putut continua si
rlrrmine Apusul alte cAteva secole, iar lumea de azi ar fi arit;rt foarte diferit. Ar fi fost o lume in care valorile persane de
supunere in fala statului Ei un stipAn puternic ar fi fost mai
irnportante decAt valorile Greciei, ce implicau drepturile perrionale gi mindria realizirilor individuale. Lumea de azi este
.r$a cum este Ei pentru ci un politician persan local, stipAnul
rrnui orag de la marginea imperiului, a fost prea ambilios.
facuserd.
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INerNre a
TTMPULUT sAu
UN peReon MERGE
PREA DEPARTE
139o i.Hn.

Unii dintre marii gAnditori sunt cu ani intregi inaintea timpului lor, in vreme ce algii sunt chiar la milenii distanli. Faraonul
Akhenaton s-a dovedit a fi dintre cei din urmi cind a luat cele
mai iubite icoane ale Egiptului, zeii. Daci ar fi reugit, lumea ar
fi cunoscut o miscare monoteisti la scari mare, 1 000 de ani
inainte ca Biblia evreiasci si fie scrisi. in schimb, ardoarea
sa nemisurati i-a ingropat practic nou-gisita credinfd. Erau
vremurile in care faraonul era considerat un zeu, aga ci a fost
nevoie de un efort considerabil din partea zeului si a mesagerului celorlalti zei pentru a-gi indepirta aproape intreaga
populalie, dar cumva Akhenaton a reugit exact asta.
Akhenaton a mogtenit un imperiu imens cAnd a preluat
puterea in 1390 i.Hr. Tatil siu, Amenhotep al III-lea, a stabilit
relalii diplomatice cu regatele vecine gi a creat o eri de linigte
si pace. Acesti epoci de aur din istoria Egiptului a dat nagtere
cultului lui Amon-Ra, care era slivit mai mult decit tofi
ceilalli zei pentru ci aducea fertilitate in Cornul abundentei.
L4

Odati cu statutul lui Amon-Ra, a crescut gi statutul preofilor
sii. Acestia controlau o treime din avufia tirii gi, in curnnd,
au devenit la fel de puternici precum insugi faraonul. Probabil
ci Amenhotep a simlit ameninfarea, deoarece a inceput si-gi
arate interesul in privinfa zeului Aton, iar cnnd faraonul favorizaun zeu, in general poporul ii urma exemplul. Probabil ci
este ce a sperat gi Amenhotep. Oricare i-ar fi fost planul, nu a
ajuns si-l vade indeplinit. CAnd a murit, in 1352 i.Hr., Akhenaton a preluat frXiele sub numele Amenhotep al IV-lea; in
doar cnliva ani, a transformat radical lumea Egiptului.
Prima schimbare remarcabili care a apdrut dupi succesiunea la tron a venit in arti. Repre zentdrile familiei regale din
acea perioadi au un stil surprin zdtor de realist. Faraonul gi sofia
lui, Nefertiti, sunt infiligagi cu abdomene bine proporfionate
gi cu torsul slab. in imagini se joaci si isi siruti copiii. in toate
ipostazele, sofia este infiligati ca egala lui. in comparafie cu
epoca moderna, in care membrii familiilor regale au propriile
talk-show-uri, iar pregedinfii igi pierd nopfile ficind turul emisiunilor televizate, acest lucru poate pirea o nimica toatd. Dar
in Egiptul antic, aceasta era vulgaritate absoluti.
Nu era decAt inceputul. Faraonul gi schimbat apoi numele
din Amenhotep, care insemna ,,Amon este mulfumit", in
Akhenaton, adici ,,cel care ii este de folos lui Aton". Aceasti
palmi peste fala preolilor lui Amon-Ra era o provocare
directi. Akhenaton a inceput si inchidi templele lui Amon gi
sd redistribuie fondurile care le fuseseri date de stipAnire. La
fel cum preofii spuseseri doar ci pot comunica cu Amon-Ra,
faraonul a spus ci era fiul lui Aton gi ci avea o linie directi de
comunicare cu zeul. A mers chiar mai departe, abandonind
vechii zei gi declarAnd ci Aton era singurul zeu. Pluralul
cuvintului ,,zeu" nu mai era folosit. Pus in perspectivi, acest
lucru ar fi azi similar cu votarea in Congres a unei legi care si
le interzici oamenilor si se uite la televizor.
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Dar noul faraon nu s-a mul;umit cu aceste schimbiri
drastice pentru a-gi asigura puterea. Preolii lui Amon inci
mai aveau o influenli semnificativi in capitala Teba, aga ci
Akhenaton le-a subminat aceasti influenli mutind capitala
intr-un loc mai lndepirtat, in degert. A numit noua capitali
Akhetaten (Amarna de astizi), adicA ,,orizontul soarelui".
Zecide mii de oameni urmau si se mute in pustiu. O mullime
de proiecte de construcfii au inceput aproape imediat. Noul
orat urma si aibi toate facilitdfile: palate, lacuri gi, cel mai
important, templul lui Aton. Mare parte din resursele !6rii
au fost redirecfionate citre noi proiecte de construcfie. De
fapt, atAt de mult s-a concentrat Akhenaton pe ridicarea
noului siu orag, incAt a uitat importanfa menlinerii bunelor
relalii pe care le stabilise tatil lui cu firile invecinate. Liniile de comunicare gi diplomalia aproape au dispirut.
in al doisprezecelea an al domniei lui Akhenaton, a lovit
tragedia. Iubita lui Neferititi dispare brusc din toate dovezilor
arheologice. Motivul este oarecum misterios, dar ce gtim este
ci Akhenaton a inceput un rizboi la scari mare impotriva lui
Amon-Ra qi a preolilor sii. A incercat si qteargi orice urmi a
numelui Amon. A mers pini Ia a profana numele tatilui siu,
gtergAnd numele lui Amon (Amen) din,,Amenhotep". $i-a con-

centrat toati energia pe distrugerea lui Amon. Akhenaton a
inceput si neglijeze nevoile gi dorinlele propriului popor. Jara
s-a angajat incet-incet intr-o coborAre in spirali. Akhenaton a
fost invinovilit pentru ci il infuriase pe Amon-R.a, dar rdzbunarea zeului tridat nu s-a lisat aqteptati. in anul 1336 i.Hr.,
Akhenaton a murit, lisAndu-gi fiul de 9 ani, Tutankhaten, ca
succesor. Oamenii au inceput si se intoarci in masd la Teba, gi
toate construcliile din noua capitali au fost abandonate.
Imediat dupi moartea lui Akhenaton, preolii lui Amon-Ra
si-au restabilit pozilia. Apoi s-au apucat si lucreze la noul
faraon. Preluarea controlului asupra naivului conducitor s-a
dovedit a fi o nimica toati. L-au obligat si-gi schimbe numele
t6

1oo DE GREEELT CARE AU SCHTMBAT

TSTORTA

in 'Iutankhamon, care inseamni ,,imaginea lui Amon". Tutanl<ha.rnon a decretat apoi, sub ,,indrumarea" preotilor, ci vina
lrentru declinul Egiptului ii aparfinea tatllui siu. Akhenaton
a fost deciarat eretic. Toate irnaginile lui qi ale reginei sale au
fost sterse sau distruse, iar noua capitald a fost rasi de pe fala
parnAntului. Numele lui Akhenaton a fost Eters din istoria
liSiiptului, iar zeul-tati, Aton, a fost redus la un rang rninor.
Visul monoteist al lui Akhenaton, prin zeul Aton, nu s-a
irrdeplinit niciodatS. InsistAnd prea mult pentru a impune
noua sa religie, Akhenaton gi-a garantat eqecul. Daci ar fi
f ost un faraon mai bun gi mai infelept, poate nu acesta ar fi
f ost deznodimAntul. Ce e sigur e ci 1 000 de ani mai tArziu, o
;r lta religie monoteisti care a apirut de jos in sus gi impotriva
rrrrei rezistente enorme, cregtinismui, i s-a alAturat iudaisrrrului in rAndul credinlelor de acest fel.
Desigur, acesta nu este finalul povegtii. Poate vA intrebafi
tlc unde gtim de Akhenatein. Rispunsul se aflS chiar ?n pietrele folosite la ridicarea capitalei Akhetaten. Aceste pietre,
rrrrmite talata.t, erau mult mai mici decAt din care au fost
t onstruite piramidele. Futeau fi transportate cu ugurinfi,
,rsigurAnd o vitezi mai mare a lucrS-rilor de construcfii.
l)in picate, puteau fi gi distruse cu aceeagi uqurinfi. Dupi
.listrugerea oraqului pirisit, muncitorii au folosit aceleasi
pietre pe post de liant pentru zidurile Tebei. in urma studicrii acestor pietre gi chiar a posibilitAfii reconstructiei unor
scctiuni din zidurile originale din care au fAcut parte, stim
.rr um mai rnulte despre dinastia lui Akhenaton decAt poate
rlespre orice alti dinastie egipteani. Dar pietrele nu au fost
singurele lucruri descoperite de arheologii rnoderni. int922,
l loward Carter a ficut o descoperire neegalata incd, aceea a
rr-rorrnAntului regelui-copil, Tutankhamon, Ascunsi printre
r omori magnifice, strilucea imaginea regelui Tutankharnon
si a sotiei sale. Gravali in aur pur, regele gi so{ia sa stau unul
linga altui, incilzili de razele zeului soare, Aton.
L7
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DE VIZIUNE
DezeINalt, MURIM
rozo i.I-It.

Regatul Israel gi-a inceput ascensiunea spre rangul de putere
regionali sub domnia regelui Saul, in anul 1020 i.Hr. Succesorul lui Saul, David, a ridicat Israelul la statutul de putere
locali de prim rang printr-o combinalie de succese diplomatice gi militare. David a fost cel care a unit cu adevdrat cele
12 triburi israelite intr-un singur regat, cu capitala la Ierusalim, cAnd l-a invins pe Isboget in 993 i.Hr. David a fost urmat
de Solomon, care a domnit - ei bine, da, trebuie s-o spun - cu
infelepciune pAni in 931 i.Hr. in acel moment, Israelul era
un stat bogat Ei destul de puternic, cu tratate semnate cu toli
vecinii, si era mai mult decAt capabil de a se apira de unul
singur. Sub Solomon, Israeltil era la interseclia mai multor
rute comerciale bogate; igi dezvoltase propriile industrii
de prelucrare a cuprului qi a altor metale, fuseseri fondate
multe orage gi aqeziri noi, iar cele vechi erau fortificate. Sub
Solomon a fost construit Templul din Ierusalim.
Problemele au apirut dupi moartea lui Solomon. in primul rAnd, Israelul prospera, dar sub stipAnirea lui Solomon
:.8

cvreii fuseseri impovirafi de taxe din ce in ce mai mari pe
care le pliteau pentru apirare (inclusiv pentru o armati
pLrternici) gi Templu. Aga ci, dupi ce Solomon a murit in 931
i.Hr., s-a iscat o revolti a zece triburi mai mici din nord. Sub
conducerea lui Ieroboam, un fost oficial al Curlii, acestea s-au
scparat de triburile lui Iuda si Beniamin gi au fondat un regat
irr jumitatea de nord a fostului teritoriu israelit unit, stabilind capitala la Samaria. Cele doui triburi rimase au format
o noud nafiune, pe care o numim astdzi Iudeea, condusi de
f iul lui David, Roboam, gi a cirei capitali a rdmas lerusalirnul; Iudeea a continuat si fie condusd de urmagi ai lui David.
Cumva, in timpul separirii, poporul evreu a pierdut din
rnirimea si prestigiul necesare pentru a rimAne o putere regionali importanti. in mai pufin de 200 de ani, regatul Israel
;rvea si fie invins de asirieni, gi poporul siu urma si fie risipit
pe tot teritoriul Imperiului asirian, unde curAnd gi-au pierdut
identitatea. Acestea sunt cele zece triburi pierdute. Iudeea a
rcusit si mai reziste peste un secol inainte si fie coplegitd de
lrabilonieni, in anul586 i.Hr. Poate ci deciziaseparirii a ajutat
t riburile israelite si rezolve pentru moment problemele, dar,
l)e termen lung, acestea au pierdut definitiv ocazia de a deveni
trn regat indeajuns de puternic pentru a supraviefui. Daci nu
s-ar fi separat, probabil ci evreii ar fi reusit si se mentini ca
natiune gi ca popor. in fond, Iudeea a reugit si supravieluiascd
invaziei asirienilor, iar un regat israelit unit ar fi reusit acelagi
Iucru. Cine gtie ce ar fi putut deveni un astfel de stat?
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