Arheologul
este persoana care,
studiind obiecte
găsite în orașe, case
și morminte, află
cum au trĂit
oamenii în
trecut.

TUTANKHAMON
În Egiptul antic, atunci
când murea un faraon,
cel mai mare fiu al său
era desemnat automat
faraon. Nu conta ce vârstă
avea fiul la acea vreme.

DATE
Ocupație

Faraon al Egiptului
naştere

1341 î.Hr., Egipt
deces

1323 î.Hr.
important

Descoperirea, în 1922,
a mormântului în
care a fost îngropat
Tutankhamon i-a
ajutat pe istorici
să afle multe despre
Egiptul antic.
8

HOWARD CARTER AJUTĂ LA
DESCHIDEREA MORMÂNTULUI
LUI TUTANKHAMON, EGIPT, 1922.

Tutankhamon avea
numai 9 ani atunci
când a devenit faraonul
Egiptului, în 1332 î.Hr.
Istoricii nu au știut
prea multe despre
Tutankhamon până
în 1922, anul în care
Howard Carter,
un arheolog britanic,
i-a descoperit mormântul
în Valea Regilor.
9

Tutankhamon

Tutankhamon a murit când
avea doar 19 ani. A fost
îngropat cu figurine de aur
și bijuterii, uleiuri și parfu
muri, chiar și cu jucăriile
preferate din copilăria sa.
Pe pereții mormântului erau
pictate scene care descriau
funeraliile lui Tutankhamon
și călătoria sa către viața
de apoi.

Imagine scanatĂ a mumiei lui Tutankhamon

Oamenii de știință
au studiat rămășițele
lui Tutankhamon
și au descoperit că
își rupsese piciorul cu
puțin înainte să moară.
Ei cred că acesta a murit
în urma unei infecții.

Marea Mediterană

Camera mortuarĂ
a lui Tutankhamon

i
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Lui Howard
Carter și
echipei lui le-au
trebuit 17 ani
pentru a explora cele
patru camere ale
mormân
tului.

Howard Carter a cercetat cu
atenție mormântul timp de doi
ani și a găsit o altă cameră, în
care se afla un sicriu. Era deschis
și conținea un sicriu și mai mic,
ce ascundea un al treilea sicriu,
de aur. În interiorul acestuia
se afla trupul mumificat al lui
Tutankhamon, neatins timp
de peste 3 000 de ani.

Tutankhamon a fost
faraonul Egiptului
aproape zece ani,
până a murit. În timpul
domniei sale, este foarte
probabil ca vârstnicii
să-i fi spus ce să facă.
El rămâne unul dintre
cei mai renumiți regi
egipteni deoarece mor
mântul său ne-a oferit
atât de multe informații
despre viața sa.

Ilustrare
a succesiunii
de sarcofage
şi sicrie
din camera
mortuarĂ a lui
Tutankhamon

11

DATE
ocupație
PLATON STÂND DE VORBĂ
CU ARISTOTEL, ÎNTR-O
PICTURĂ DE RAFAEL,
RENUMIT PICTOR ITALIAN

Filosof, profesor,
scriitor
naștere

384 î.Hr., Grecia
deces

ARISTOTEL
Filosoful
este persoana
care studiază idei
despre viaţĂ,
cunoaştere, natura
universului,
bine și rău.
12

Aristotel avea 17 ani când și-a părăsit orașul
natal din nordul Greciei. A plecat să studieze
la Atena, la școala unui profesor faimos,
pe nume Platon. Tânărului îi plăcea atât
de mult să învețe, încât a rămas la școala
lui Platon timp de 20 de ani.

322 î.Hr.
important

A fost un gânditor
nemaipomenit.
Ideile sale despre
felul în care oamenii
ar trebui să învețe,
să se poarte și să
înțeleagă viața ne
influențează încă
modul în care trăim
și gândim astăzi.

Aristotel voia să știe motivul comportamentului
oamenilor, felul în care aceștia își rezolvau
problemele și cum se înțelegeau cu ceilalți.
13

ARISTOTEL ÎNVĂȚÂNDU-L
PE ALEXANDRU CEL MARE,
PICTURĂ DE J.L.G. FERRIS

Aristotel era interesat și de alte lucruri.
Își dorea să știe despre toate animalele
pământului și mărilor, despre vreme,
stele și planete. Era interesat de teatru,
religie, politică, muzică și poezie.
După moartea lui Platon, Aristotel
a plecat în regatul antic al Macedoniei.
Acolo i-a fost profesor lui Alexandru,
care avea 13 ani. Alexandru avea să devină
rege la vârsta de numai 20 de ani.

ARISTOTEL
„Bunele
obiceiuri
formate la
tinerețe fac
diferenţa.“

Detaliu dintr-o
picturĂ
înfĂţișându-l
pe Aristotel,
de G. Mocetto

Aristotel s-a reîntors la
Atena, unde şi-a deschis
propria școală – Lyceum.
Aici și-a petrecut cea mai
mare parte a restului vieții
predând, studiind și scriind.
Unele dintre lucrările sale
sunt citite și astăzi.

„A-ți dori să te
împrieteneşti
este un lucru simplu,
însă prietenia este
un fruct care
se coace încet.“
UNA DINTRE SCRIERILE LUI ARISTOTEL

14

15

MICHELANGELO
Michelangelo a fost sculptor,
pictor, arhitect și poet; a trăit
în timpul Renașterii italiene.
RENAȘTEREA
(1400–1600) a fost o
perioadă din istorie în
care oamenii au învățat
enorm despre ARTĂ,
LITERATURĂ
și MUZICĂ.

DATE
ocupație

Artist, inginer
naștere

6 martie 1475, Italia
deces

18 februarie 1564
important

A fost unul dintre
cei mai talentați
artiști ai tuturor
timpurilor.
Statuia David

16

Michelangelo și-a început
activitatea ca sculptor.
David și Pietà sunt două
dintre cele mai cunoscute
sculpturi ale sale. Niciun alt
artist dinaintea sa nu a creat
niște sculpturi care să pară
atât de vii. El a devenit
renumit pentru lucrările
sale nemaipomenite.

PietÀ

17

○michelangelo
last name

Într-o zi, papa Iulius al II-lea i-a pus o
întrebare importantă tânărului sculptor:
ar fi de acord să picteze tavanul Capelei
Sixtine?

A proiectat nişte schele
speciale, atașate de pereți.
S-a urcat pe ele în fiecare zi.
Ca să poată picta, stătea
pe o platformă la 20 m
deasupra podelei. Nu mai
pictase niciodată pe ipsos,
așa că a învățat cum să
procedeze.

La început, Michelangelo a refuzat.
El nu se considera pictor. De asemenea,
era o lucrare de mari dimensiuni, nece
sitând ani întregi de muncă. Cu toate
acestea, s-a hotărât să încerce.
Detaliu din Crearea lui Adam,
de Michelangelo, Capela SixtinĂ

Portretul lui Michelangelo,
de Jacopino del Conte

18

CAPELA
SIXTINĂ este o
capelă mare din orașul
Vatican (unde
locuiesc papii).

Execuţia a durat patru ani.
Opera lui conținea la final
peste 300 de figuri umane
pe fundalul unor scene
frumoase, redând povești
biblice. Oamenii vremii au
fost impresionați de geniul
lui Michelangelo. În prezent,
tavanul Capelei Sixtine
este admirat zilnic de peste
25 000 de vizitatori.

Scene pictate în Capela SixtinĂ

19

DATE

WILLIAM

SHAKESPEARE

ocupație

Dramaturg, poet
naștere

23 aprilie 1564,
Anglia
deces

aprilie 1616
important

Piesele de teatru pe
care le-a scris acum
sute de ani sunt
încă jucate și privite
cu mare plăcere.

William Shakespeare este cel mai renumit
dramaturg din întreaga lume.

UNA DINTRE PIESELE
LUI SHAKESPEARE

20

Shakespeare și-a început activitatea ca
actor. A jucat în Londra, împreună cu o
trupă numită „Oamenii Regelui“. A scris
atât poezie, cât și piese de teatru. Când
au fost publicate unele dintre poeziile
și piesele lui de teatru, a câștigat suficienți
bani încât să cumpere o casă mai mare
pentru familia sa, în Stratford-upon-Avon,
oraşul în care crescuse. Stratford se afla
la patru zile distanță de Londra, locul
unde lucra. Prin urmare, este probabil ca el
să-și fi vizitat familia numai o dată pe an!

Drama
turgul este
persoana care scrie
piese de teatru
pentru ca actorii să
le interpreteze
pe scenĂ.
21

Actori interpretând Hamlet
în teatrul Globe al lui
Shakespeare, azi refĂcut

Shakespeare și un grup
de actori și-au construit
propriul teatru lângă fluviul
Tamisa. L-au numit
„LumeaGlobe. Cele mai
ntreagĂ
renumite piese ale lui
e o scenĂ și toți
Shakespeare au fost
oamenii-s actori.“
jucate pe scena acestui
— citat din piesa
teatru.

Unele dintre piesele
sale sunt triste.
Altele sunt foarte
vesele. Unele piese
sunt despre viaţa
regilor din Anglia.
Uneori, personajele
se îndrăgostesc.
Alteori, persona
jele iau decizii
nepotrivite ori au
dificultăți în a se
înțelege cu ceilalți.

Shakespeare
„Mai presus
de orice, fii sincer
cu tine însuți.“
— citat din
Hamlet

ACTORI INTERPRETÂND
ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI

William Shakespeare a fost un geniu
în a crea povești și personaje care le
păreau extrem de reale spectatorilor
de atunci – la fel ca astăzi.

Cum vă place

22
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DATE
Ocupație

Romancieră
naștere

16 decembrie 1775,
Anglia
deces

JANE
AUSTEN

18 iulie 1817

Jane Austen a copilărit într-o
familie aparținând clasei de mijloc.
Copiii familiei Austen au fost
educați acasă, graţie marii biblioteci
pe care o deținea tatăl lor. Pentru
a se distra, jucau diverse jocuri sau
își citeau cu voce tare unul altuia.
Jane a îndrăgit poveștile amuzante
și romantice.

important

„CĂile
unui om pot fi la fel
de bune ca ale oricui
altcuiva, însă fiecăruia
îi plac metodele
proprii.“
— citat din
Persuasiune
24

A fost una dintre
cele mai bune
scriitoare ale
Angliei. A ajutat
la inventarea
romanului ca formă
literară și a avut
multe femei și fete
drept personaje
principale.
UNA DINTRE CELE MAI RENUMITE
CĂRȚI ALE LUI AUSTEN,
MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ

Deseori, Jane, frații și suro
rile ei scriau piese pentru
a le interpreta în fața
familiei.
25

pe cărțile sale. Ea a folosit pseudonimul
„o Doamnă“ („a Lady“). L-a rugat pe
Henry să-i trimită scrierile la un editor.

Jane a scris primele povești
pentru plăcerea personală
și a familiei sale. Atunci
când tatăl lor a murit,
în 1805, Jane, sora ei
Casandra și mama lor nu
aveau prea mulți bani.
Locuiau împreună cu rudele,
printre care și unii dintre
frații lui Jane, deja adulți.

Romanele ei s-au vândut foarte bine
și sunt foarte căutate şi azi. Jane a putut
duce o viață liniștită deoarece numai
familia sa știa că ea este autoarea căr
ților. Henry a dezvăluit lumii adevărata
identitate a autoarei numai după ce
aceasta a murit.
Crochet, joc la modĂ
pe vremea lui Jane

„Nu există
farmec
mai mare decât
tandreţea
inimii.“
26

Casa lui Jane la
Chawton, Hampshire

austen

În 1809, Henry, fratele
lui Jane, a cumpărat
o casă pentru mama
și surorile sale. După
ce doamnele s-au mutat
în ea, Jane a început
să scrie romane pentru
a le publica (pentru
a fi vândute). Ea spera
să poată câștiga ceva
bani pentru familie.
Întrucât nu era permis
ca doamnele educate
să scrie romane, Jane
nu și-a trecut numele

MĂsuţa de scris a lui
Jane, în Chawton

Pseudonimul
este un nume fals,
folosit de autorii care
doresc să‑și ținĂ
numele secret.
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SEQUOYAH

DATE
Ocupație

Argintar
naștere

Pe la 1776, SUA
deces

1843

Sequoyah a fost cunoscut
și sub numele de George Gist.
El vorbea multe limbi și a
fost deseori traducător pentru
tribul de indieni cherokee
și albii care locuiau în zonă.

important

Oh

io

Teritoriu
cherokee

M i ss issip

ALABAMA

CAROLINA
DE NORD

Membru al tribului
cherokee care
a creat primul
sistem de scriere
al nativilor nordamericani.

CAROLINA
DE SUD

pi
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VIRGINIA

KENTUCKY

TENNESSEE

Tradu
cĂtorul sau
interpretul este
persoana care îi ajută pe
ceilalți să comunice
traducând
dintr-o limbă
în alta.

Populația
Cherokee a trăit
într-o zonă care include
acum statele Alabama,
Georgia, KENTUCKY,
Carolina de Nord,
Carolina de Sud,
Tennessee și
virginia.

GEORGIA

OCEANUL
ATLANTIC
Legendă

Graniţe actuale

29

