Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii

Cuvânt `nainte c\tre elevi
Dragi elevi,
Manualul de clasa a IX-a v\ prezint\ ISTORIA din antichitate pân\ la
începutul epocii moderne, urmând ca în clasa a X-a s\ studia]i perioadele
istoriei moderne [i contemporane.
Acest manual a fost alc\tuit pe baza Programei [colare aprobat\ de MEC
[i poate fi folosit integral de c\tre to]i elevii, indiferent de profilul liceului sau de
specialitatea urmat\.
Noua program\ de istorie v\ propune o abordare integrat\ a istoriei
române[ti [i a celei universale, pornind de la premisa c\, în felul acesta, ve]i
în]elege mai bine fapte [i procese istorice petrecute simultan în spa]iul
românesc [i `n cel european sau mondial. De asemenea, ave]i posibilitatea de
a face analogii [i compara]ii între evenimente [i procese desf\[urate în acela[i
timp în spa]ii de civiliza]ie diferite. Acest tip de abordare v\ ajut\ s\ descoperi]i
perspective multiple asupra istoriei, provenind din surse istorice apar]inând
tuturor spa]iilor culturale.
Domeniile de con]inut [i temele prev\zute de program\ spre studiu ofer\ o
imagine complet\ asupra civiliza]iei [i culturii umane. Ve]i înv\]a despre
formarea, a[ezarea [i evolu]ia popoarelor în diverse spa]ii istorice, despre
civiliza]ia acestora (studiind probleme de demografie, economie [i organizarea
societ\]ii), despre cultur\ [i credin]e religioase, despre organizarea statelor [i
a rela]iilor dintre ele. Ve]i descoperi personalit\]i care au schimbat istoria
popoarelor sau a unor comunit\]i prin deciziile lor politice sau prin crea]ia lor
cultural\ [i intelectual\. Ve]i afla lucruri noi despre diversitatea culturilor [i a
civiliza]iilor, precum [i despre modul în care oamenii s-au raportat unii fa]\ de
al]ii de-a lungul timpului.
Modul în care sunt prezentate toate aceste probleme este unul care v\
îndeamn\ la comunicare [i dialog, la respect fa]\ de sine [i fa]\ de propria
identitate cultural\ [i na]ional\, la în]elegerea [i acceptarea celuilalt, la
investigarea permanent\ a trecutului, dar [i la în]elegerea [i modelarea
prezentului.
Aceast\ concep]ie despre prezentarea trecutului [i despre ce ar trebui s\
înv\]\m din istorie i-a c\l\uzit [i pe autori `n elaborarea manualului pe care `l
ave]i `n fa]\.
Ve]i g\si în aceast\ carte 27 de teme, grupate `n 3 module, care abordeaz\
istoria cronologic. Fiecare tem\ v\ propune s\ descoperi]i oameni, fapte,
întâmpl\ri, procese istorice reprezentative pentru o epoc\ sau alta sau pentru
diverse spa]ii geografice. Au fost selec]ionate [i prezentate în manual cu
prec\dere acele evenimente [i personalit\]i ale istoriei care v\ ajut\ s\
în]elege]i mai bine lumea în care tr\i]i, dar [i s\ v\ forma]i propria imagine
despre trecut. Manualul v\ ajut\ s\ identifica]i mesajul unor surse istorice, s\
propune]i interpret\ri ale acestor mesaje [i s\ recompune]i singuri trecutul. De
asemenea, v\ îndeamn\ s\ reflecta]i [i s\ lua]i decizii asupra modului în care
poate fi abordat un subiect istoric.
Cuvânt `nainte
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Autorii acestui manual consider\ c\ istoria — ca disciplin\ de studiu — nu
trebuie [i nu poate fi memorat\ ca o poezie `nv\]at\ pe de rost (de aceea,
recomand\m, spre exemplu, re]inerea doar a reperelor cronologice fundamentale), ci trebuie s\ fie discutat\, în]eleas\ [i acceptat\ ca surs\ de
explicare a prezentului.
Aceast\ deschidere spre multiplele fa]ete ale trecutului oglindit într-un
manual de istorie ne-a determinat s\ v\ oferim o îmbinare `ntre tradi]ional [i
modern în prezentarea lec]iilor. În fiecare dintre ele ve]i afla mai multe componente: textul propriu-zis, un dic]ionar de termeni istorici, prezentarea biografiei
unor personalit\]i, cronologii, imagini sugestive pentru con]inutul respectiv.
Componenta didactic\ este reprezentat\ prin mai multe elemente: sarcini
de lucru intercalate pe parcursul curgerii textului [i care v\ propun rezolv\ri de
probleme raportate la surse istorice diverse; sub sintagma „Nu uita]i!” ve]i g\si
o sintez\, în câteva propozi]ii, a subiectului studiat; rubrica intitulat\
„Caleidoscop” v\ ofer\ deschideri ale temei abordate c\tre aspecte semnificative ori controversate sau c\tre alte domenii ale culturii: literatur\, film, teatru,
muzic\ etc. La finalul câtorva lec]ii ve]i descoperi „Modele didactice”, care v\
propun modalit\]i de abordare a unor probleme de istorie. Ele v\ familiarizeaz\
cu modul de realizare a unor activit\]i desf\[urate curent în cadrul orelor de
istorie, dar [i al cercurilor, seminariilor, concursurilor [colare [i al olimpiadelor.
Dac\ oferta noastr\ va reu[i s\ lege direct [i explicit trecutul de lumea în
care tr\im [i dac\ acest manual v\ va ajuta la observarea, cunoa[terea [i
în]elegerea prezentului, înseamn\ c\ exerci]iul de imagina]ie [i gândire critic\
pe care vi-l propunem [i-a atins scopul [i [i-a dovedit utilitatea.
V\ dorim succes!

Domeniile de con]inut
[i temele prev\zute
`n programa [colar\

POPOARE {I SPA}II ISTORICE
Popoare [i spa]ii în antichitate
Probleme de atins: sumerienii, evreii, egiptenii, tracii, grecii, romanii.
 Formarea popoarelor medievale
Probleme de atins: popoarele germanice, romanice, slave, arabii,
fino-ugrice, turcice
 Etnogeneza româneasc\


OAMENII, SOCIETATEA {I LUMEA IDEILOR
 Mo[tenirea cultural\ a antichit\]ii
Probleme de atins: arhitectura oriental\, stilurile artei grece[ti, arta
plastic\ greac\, arta monumental\ roman\, modele [i valori în
educa]ie în lumea greac\, [tiin]a
 Civiliza]ia medieval\
Probleme de atins: demografie [i economie, ierarhia feudal\, Europa
romanic\ [i Europa gotic\, arhitectura medieval\ româneasc\,
influen]e orientale în Europa
 Umanismul. Rena[terea artistic\
RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS|
 Mari religii
Probleme de atins: Iudaismul, Budismul, Cre[tinismul, Islamul.
 Reforma religioas\ [i urm\rile sale
Probleme de atins: protestantismul, Contrareforma, r\zboaiele religioase în Fran]a. Reforma religioas\ în Transilvania
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STATUL {I POLITICA
Forme de organizare politic\ în antichitate
Probleme de atins: monarhia egiptean\, democra]ia atenian\,
republica [i imperiul roman, regatul dac
 Statul medieval
Probleme de atins: Imperiul bizantin, Fran]a, Imperiul romano-german.
 State medievale în spa]iul românesc
 Absolutismul
Probleme de atins: dinastiile Habsburg, Bourbon, Tudor, Romanov


RELA}IILE INTERNA}IONALE
Islamul [i Europa
Probleme de atins: Califatul arab, Imperiul otoman, ideea de cruciad\
 }\rile Române [i statele vecine în evul mediu
Probleme de atins: rela]ii comerciale [i politico-militare în timpul
domnitorilor Mircea cel B\trân, Iancu de Hunedoara, Vlad }epe[,
{tefan cel Mare, Mihai Viteazul
 Expansiunea european\
Probleme de atins: C\l\torii [i descoperirea noilor lumi, imperii coloniale în secolele XVI-XVII
 R\zboiul de 30 de ani [i diploma]ia european\
Probleme de atins: ra]iunea de stat [i echilibrul european


Stima]i colegi,
Trecerea la înv\]\mântul obligatoriu de zece ani a determinat schimb\ri
radicale la nivelul planurilor de înv\]\mânt [i al programelor [colare. În acest
context, programele de istorie au ap\rut nu doar într-o form\ nou\, ci [i cu o
perspectiv\ modificat\. Deplasarea accentului de la înv\]area con]inuturilor la
formarea [i achizi]ionarea de c\tre elevi a unor abilit\]i, deprinderi [i competen]e în cadrul orelor de istorie reprezint\ elementul esen]ial pe care noua program\ pentru clasa a IX-a — aprobat\ de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii prin
Ordinul nr. 3458/09.03.2004 — îl propune ca subiect al schimb\rii.
Pornind de la aceast\ premis\, autorii [i-au propus s\ satisfac\, într-o
m\sur\ cât mai larg\, exigen]ele noii programe [i s\ elaboreze un manual în
care textul clasic utilizat în istoria narativ\ s\ se îmbine cu modernitatea abord\rilor didactice, centrate pe activit\]ile desf\[urate de c\tre elevi. Acest tip de
abordare v\ ofer\, fiec\ruia dintre dumneavoastr\, posibilitatea de a opta pentru diverse variante de proiectare a unit\]ilor de înv\]are [i a lec]iilor [i de a
re]ine acele activit\]i care v\ ajut\ cel mai eficient s\ forma]i [i s\ exersa]i cu
elevii competen]ele specifice prev\zute de program\.
Oferta didactic\ a manualului este, credem noi, extrem de generoas\ [i
ajut\ la parcurgerea elementelor din program\ care reprezint\ trunchiul
comun, dar [i la dezvoltarea competen]elor specifice prev\zute pentru curriculum diferen]iat la clasele de specialitate. În consecin]\, manualul poate fi utilizat de c\tre elevi în clas\, cu ajutorul profesorului, sau acas\, în cadrul unor
activit\]i de munc\ independent\. De asemenea, sunt propuse activit\]i care
solicit\ munca în echip\ [i dezvoltarea abilit\]ilor de comunicare [i dialog în
cadrul grupului. În esen]\, manualul este conceput pentru a fi utilizat de elevi.
O component\ important\ a programei este cea legat\ de valorile [i atitudinile ce urmeaz\ a fi dobândite prin studiul istoriei, ea fiind marcat\ de activit\]i care conduc la formarea [i asimilarea unui sistem de valori propriu fiec\rei
personalit\]i.
Din punctul de vedere al prezent\rii con]inuturilor, am optat pentru o
expunere cronologic\ [i tematic\ a subiectelor, ceea ce a condus la o anumit\
reconfigurare a domeniilor de con]inut prev\zute de program\. Acest fapt a fost
posibil în condi]iile în care a fost p\strat spiritul programei [i au fost respectate
toate sugestiile metodologice cuprinse în aceasta. Au existat [i situa]ii în care
„Problemele de atins” au fost îmbog\]ite cu aspecte care ni s-au p\rut esen]iale pentru în]elegerea complet\ a subiectului [i astfel se explic\ prezen]a
câtorva probleme [i detalii doar sugerate de program\.
În ansamblu, acest manual pentru clasa a IX-a nu are limite de utilizare [i
nici nu se impune ca unic\ surs\ de informare în domeniul istoriei, el fiind doar
un auxiliar pentru elevi, dar [i pentru profesori, în abordarea complementar\ a
elementelor ce alc\tuiesc curriculum-ul [colar: planuri de înv\]\mânt, programe [colare, manuale, alte auxiliare didactice sau care provin din domeniul
[tiin]ei istorice.
Sper\m ca acest manual s\ v\ ofere nu doar satisfac]ia unei activit\]i
eficiente [i confortabile în clas\, ci [i deschiderile necesare pentru o abordare
modern\, flexibil\, european\ a domeniului istoriei.
Autorii
Cuvânt `nainte

Cuvânt `nainte
c\tre profesori
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Cronologie
Lumea `nainte de sumerieni
2 200 000 î.Hr. — Apare în Africa de Est
(Kenya, Tanzania, Etiopia) homo habilis;
sunt considera]i primii oameni care-[i
amenajeaz\ habitatul.
1 900 000 î.Hr. — Apare în Africa homo
erectus, r\spândindu-se ulterior în Asia
[i în Europa.
1 700 000 î.Hr. — Primele unelte de os
folosite de homo habilis.
1 000 000 î.Hr. — Primele unelte cu
dou\ fe]e în Africa [i în Orientul Apropiat;
în Europa, sunt atestate abia cu 700 000
de ani î.Hr.
Circa 650 000 î.Hr. — Utilizarea focului,
vestigii într-o pe[ter\ din Fran]a.
Circa 450 000 î.Hr. — Cea mai veche
vatr\ de locuire delimitat\ în Europa
Circa 80 000 î.Hr. — Omul din Neanderthal se impune; în Europa — primii
oameni care î[i îngroap\ mor]ii.
Circa 65 000 î.Hr. — ~nceputul popul\rii
continentului american.
Circa 40 000 î.Hr. — Apare homo sapiens
sapiens care colonizeaz\ treptat toate
continentele; este omul modern.
Circa 20 000 î.Hr — Apogeul cioplirii pietrei.
Circa 18 000 î.Hr. — Coexist\ mai multe
tipuri de habitat: campamentul folosit de
vân\tori, pe[tera, bordeiul semisubteran.
Circa 9 000 î.Hr. — ~n Orient, începutul
neoliticului, cu sedentarizarea [i practicarea agriculturii.
Mileniul VIII î.Hr. — ~n Orient, începutul
cre[terii animalelor domestice, primele
oale de lut, apari]ia metalurgiei cuprului.
Mileniul VII î.Hr. — Cultivarea grâului,
orzului [i plantelor leguminoase se generalizeaz\ în Orientul Apropiat [i Mijlociu,
asemeni ol\ritului; cele mai vechi ]es\turi cunoscute.
Circa 5 500 î.Hr. — R\spândirea neoliticului în Europa; pe axa danubian\, primele unelte din metal. Primele ora[e în
Mesopotamia, Egipt, valea Indului.
Sfâr[itul mileniului V — Comunit\]ile
s\te[ti neolitice câ[tig\ teren în Europa
Occidental\.
Circa 3 700 î.Hr. — Mesopotamia de Jos
atinge stadiul vie]ii urbane.
Circa 3 500 î.Hr. — Sumerienii în
Mesopotamia de Jos.

POPOARE
{I SPA}II ISTORICE

OAMENII, SOCIETATEA
{I LUMEA IDEILOR

STATUL {I POLITICA

RELIGIA
{I VIA}A RELIGIOAS|

RELA}IILE
INTERNA}IONALE

Mostenirea
›
antichit\tii
›
„Care este deosebirea esen]ial\ dintre societ\]ile primitive [i societ\]ile
evoluate? Nu institu]iile, c\ci [i societ\]ile primitive î[i au institu]iile lor: cultul
ciclului agricol anual; totemismul [i exogamia; tabuurile [i ini]ierea [i divizarea
claselor de vârst\. Civiliza]iile nu se deosebesc de societ\]ile primitive nici prin
diviziunea muncii, fiindc\ putem observa cel pu]in rudimente ale diviziunii
muncii [i în cadrul societ\]ilor primitive. Regii, vr\jitorii, fierarii [i cânt\re]ii sunt,
cu to]ii, ni[te speciali[ti.
O deosebire fundamental\ între civiliza]ii [i societ\]ile primitive a[a cum le
cunoa[tem noi este direc]ia luat\ de mimesis, sau de imita]ie. În societ\]ile
primitive, astfel cum ne sunt ele cunoscute, mimesis este îndreptat\ spre
genera]ia mai în vârst\ [i spre str\mo[i; cutuma domne[te [i societatea
r\mâne static\. Pe de alt\ parte, în societ\]ile angajate în procesul de
civiliza]ie, mimesis este îndreptat\ c\tre personalit\]ile creatoare; „coaja
tradi]iei” este astfel sf\râmat\ [i societatea se g\se[te într-o mi[care dinamic\
ce comport\ o adev\rat\ curs\ spre schimbare [i dezvoltare.”
(Dup\ A.J. Toynbee,
Studiu asupra istoriei, sintez\ în limba român\, 1997)

y Sumerienii
y Monarhia egiptean\
y Evreii
y Religii monoteiste: iudaismul [i budismul
y Originile civiliza]iei europene
y Antica Hellada
y Educa]ie [i cultur\ la vechii greci
y Lumea geto-dacilor
y Roma, de la ora[ul-stat la Imperiu
y Arta monumental\ roman\

Modulul

I

Sumerienii

Modulul I

Mesopotamia [i str\vechii ei locuitori
Una din primele pagini ale istoriei a fost scris\ de sumerieni. Este o
concluzie ferm sus]inut\ de speciali[ti, care vreme de mai multe secole au
c\utat insistent locul unde s-a n\scut civiliza]ia [i pe cei care i-au dat via]\.
De-a lungul anilor, r\spunsurile s-au îndreptat mai întâi spre Grecia [i Roma,
mai cu seam\ în vremea Rena[terii [i în Secolul Luminilor, mai aproape de
zilele noastre spre Asia Mic\ [i, în fine, spre ]inutul cuprins între Tigru [i Eufrat,
Mesopotamia str\veche, Irakul de ast\zi. Fertilitatea bazinului celor dou\ fluvii
a atras aici numeroase semin]ii. Cei mai vechi dintre cei cunoscu]i au fost chiar
sumerienii, o popula]ie probabil indo-european\, a c\rei patrie de origine pare
a fi fost zona Golfului Persic. În antichitate, acestora, a[eza]i în partea
meridional\ (sudic\) a regiunii, li s-au ad\ugat akkadienii (dup\ numele cet\]ii
Akkad, înc\ nedescoperit\, situat\ probabil în apropierea Bagdadului de
ast\zi), semi]i care au ocupat centrul, [i asirienii, veni]i din nord [i a[eza]i în
aceast\ parte a Mesopotamiei.
„Mesopotamia primitiv\ era sora câmpiei Nilului. Tigrul [i Eufratul î[i trimiteau apele la
temeliile p\mântului prin sute de canale ce se între]eseau în jurul culturilor. Acoperit\ de
palmieri, de curmali, de lanuri de grâu [i de orz mereu secerate, mereu sem\nate, ea era
Edenul legendelor biblice, grânarul Asiei Occidentale... Prin Golful Persic, ea î[i arunca
flotele pe mare. Dar reînnoindu-se prin triburile care coborau de pe podi[urile înalte, (...)
ea a fost mai pu]in închis\ în sine decât Egiptul [i nu s-a mistuit ca acesta la propria-i
flac\r\. La est, a fecundat imperiile medo-persice... În nord, s-a perpetuat prin Asiria pân\
la începuturile civiliza]iei moderne. La vest, a însufle]it Fenicia, care i-a deschis drumul
spre valea Nilului [i lumea arhipelagului.”
(Elie Faure, Istoria artei, vol. I)

Imaginea unei notabilit\]i din Mari
(statuie din mileniul III `.Hr.)

Dicþionar
Divinit\]i sumeriene
AN — Zeu al cerului, dup\ unele opinii
trebuia s\ fie zeul suveran prin excelen]\, cel mai important al panteonului.
(M. Eliade, Istoria credin]elor
[i ideilor religioase)
ENLIL — Zeu al atmosferei (st\pânul
aerului), apoi [i al p\mântului, care în
actul cosmogonic [i-a desp\r]it p\rin]ii, AN – cerul – de KI – p\mântul.
ENKI — Zeu complex, st\pân al p\mântului, ocrotitor al apelor dulci,
patron al în]elepciunii [i cunoa[terii.
NAMMU — Apa primordial\, simbolizând substan]a matern\ universal\,
mama n\sc\toare f\r\ b\rbat care
i-a z\mislit pe zeii AN (cerul) [i KI
(p\mântul).
NANAR (lumin\torul) — Zeu selenar;
în Ur era considerat drept întemeietor
al cet\]ii, care primise prerogativele de
la ENLIL.
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Explica]i cu ajutorul textului lui Elie Faure:
a) Din ce motive a g\zduit Mesopotamia una din cele mai vechi civiliza]ii?
b) Ce a favorizat difuzarea acestor civiliza]ii?
c) Formula]i o defini]ie pentru societatea deschis\ a Sumerului.
Vestigii ale palatului regal din Mari

Mo[tenirea antichit\]ii

Modulul I

Civiliza]ie [i societate la vechii sumerieni
Afla]i într-un spa]iu deschis influen]elor [i sintezelor, pe marele drum care
lega sudul de nordul Mesopotamiei [i de aici cu Siria [i Anatolia spre nord, dar
[i cu Bahreinul, Iranul [i chiar India spre sud, crea]ia cultural\ a sumerienilor
s-a difuzat în întreg Orientul.
Sumerienilor li se atribuie descoperirea ro]ii olarului [i tehnologia prelucr\rii
metalelor. Descoperirile din necropola regal\ de la Ur prezint\ o mare varietate
de obiecte metalice din aur [i lapislazuli (o piatr\ pre]ioas\ de culoare albastr\
intens\), dintr-un aliaj de aur [i argint (electrum) sau din os [i lapislazuli.
Nevoia de a controla rev\rs\rile periodice ale Tigrului [i Eufratului [i de a
administra iriga]iile aferente a fost probabil suportul centraliz\rii puterii [i
construirii ora[elor-state. Persoana care le conducea de]inea atât prerogativele
politice, cât [i pe cele religioase, având acordul unei puternice aristocra]ii
militare [i sacerdotale.
Via]a economic\ [i social\ a cet\]ii gravita îns\ în jurul templului, care
de]inea o mare parte a bunurilor funciare, a[a cum întreaga societate î[i regla
existen]a în acord cu voin]a zeilor, numele [i puterile acestora fiind diferite de
la o cetate la alta. L\ca[urile de cult care le-au fost închinate, folosind ca
materiale lutul, piatra [i chiar metalele, au parcurs o mai lung\ evolu]ie, care a
culminat cu acele construc]ii în terase suprapuse numite ziggurat, precum cea
ridicat\ la Ur pentru zei]a Nanna (la sfâr[itul mileniului III î.Hr.), [i care, înalte
de pân\ la 100 de metri, aveau rampe [i sc\ri monumentale care permiteau
accesul în p\r]ile superioare [i o form\ care ar fi trebuit s\ permit\ leg\tura
între cer [i p\mânt.


Analiza]i textele ce urmeaz\ [i rezolva]i cerin]ele:
a) Indica]i atitudinea societ\]ii, a[a cum era exprimat\ în Codul lui Hammurabi, fa]\
de acuzatorul incorect [i judec\torul indecis.
b) Compara]i situa]ia din Sumerul de odinioar\ cu situa]ii similare din zilele noastre.
c) Legile de ast\zi sunt la fel de drepte ca cele din trecut? Formula]i un comentariu.
z

Dac\ cineva a învinov\]it
pe altul, acuzându-l de crim\, dar
nu poate dovedi, atunci acuzatorul s\ fie dat mor]ii.
z Dac\ un judec\tor a pronun]at o sentin]\ [i a dat o hot\râre care are puterea unui act, dar
dup\ aceea î[i schimb\ p\rerea,
acel judec\tor, care s-a convins
c\ trebuie s\ schimbe sentin]a, va
restitui îndoit daunele procesului
în cauz\ [i va trebui s\ p\r\seasc\ scaunul pe care-l de]ine în corpul judec\toresc [i nu va mai lua
parte la procese, cu ceilal]i judec\tori.
(Codul lui Hammurabi)

Partea superioar\ a stelei de bazalt
pe care a fost scris Codul lui Hammurabi

Stel\ — Monument `n form\ de
coloan\, care poart\ inscrip]ii
sau sculpturi.
Sumerienii

Zeitate
feminin\

INANNA-ISTAR — St\pâna feminin\
a cerului, protectoarea dragostei [i a
maternit\]ii. Era `n acela[i timp [i zei]a
în]elepciunii, care d\dea monarhilor
însemnele regale; zei]a universal\ a
dragostei.
GHILGAME{ — Erou mitic [i semizeu, personajul principal al unei capodopere literare, care ar fi domnit în
ora[ul Uruk, 127 de ani. Fundamental\ în mitul lui Ghilgame[ este drama
existen]ial\ a omului, lupta lui cu for]ele oculte, raportul cu femeia, raporturile de prietenie, teama de moarte [i
setea de nemurire. Mitul rezum\ alegoric istoria devenirii [i destinul oamenilor ca societate: vân\toare, civiliza]ie
urban\, stat arhaic, catastrofe cosmice, marile întreb\ri ale gândirii.
(Dup\ V. Kembach,
Dic]ionar de mitologie general\)
ENKIDU — Personaj mitic, întruchipând for]a [i puritatea omeneasc\
primar\, prietenul lui Ghilgame[, care
moare dup\ un delir de 12 zile, [i pe
care acesta din urm\ îl caut\ în infern.
El pare a fi un simbol al omenirii. Pl\m\dit din lut de zei, el str\bate treptele obligatorii ale existen]ei: via]a inocent\, prietenia, eroismul, boala [i
moartea.
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Modulul I

Statul sumerian

Caleidoscop
„Unde alergi, Ghilghame[?
Via]a f\r\ sfâr[it pe care o cau]i n-ai
s-o g\se[ti niciodat\.
Când zeii i-au creat pe oameni,
Le-au atribuit moartea, p\strând
pentru ei nemurirea.
A[adar, umple-]i burta...
Tr\ie[te-]i via]a fericit de diminea]a
pân\ noaptea,
Îmbrac\-te în haine frumoase,
Spal\-te [i îmb\iaz\-te,
Prive[te-]i cu tandre]e micu]ul
pe care-l ]ii de mân\,
F\-]i fericit\ femeia...
Aceasta e tot ce î[i pot dori b\rba]ii.”

Ghilgame[ [i leul
(sec. VIII `.Hr.)
(fragment)

Ninive
Alep
Assur
Qatna

Mari

Byblos

Eu

A

fra
t

K
D

V\i fertile
Linia presupus\ a Golfului Persic
`n mileniul III `.Hr.

Mo[tenirea antichit\]ii

Babilon
Nippur

M

Regatul Babilonian al lui Hammurabi
Capitalele principalelor regate
A K K A D Regate

Akkad?
Ki[

LA

Imperiul regilor din Akkad

E
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Mesopotamia antic\

K

a[a cum este descris\ în Ghilgame[.
Indica]i ce atitudine a]i adopta în fa]a
unei catastrofe implacabile.

Citi]i textele reproduse din Epopeea lui Ghilgame[ [i rezolva]i cerin]ele:
a) Ce mesaj transmite primul text din Ghilgame[?
b) Identifica]i, în text, aspecte relevante pentru a descrie condi]ia existen]ial\ a
omului din antichitate [i pân\ în prezent.
c) Numi]i cel pu]in un basm din folclorul românesc în care este dezvoltat\ una din
temele care apar [i în Ghilgame[.

A

z Explica]i scena final\ a potopului,



Tigru

„{i venind cea de a [aptea zi,
am scos un porumbel [i i-am dat drumul,
[i a plecat porumbelul [i s-a întors.
Am scos o rândunic\ [i i-am dat drumul.
{i a plecat rândunica [i s-a întors.
Cum nu avea unde s\ se a[eze,
s-a întors.
Am scos un corb [i i-am dat drumul.
{i a plecat corbul, [i a v\zut c\
au disp\rut apele,
m\nânc\ [i se b\l\ce[te, cronc\ne,
nu se mai întoarce...
{i am pus ofranda pe vârful muntelui.
Zeii au adulmecat mireasma,
Zeii au adulmecat mireasma cea bun\,
Zeii, ca mu[tele, s-au strâns deasupra
mesei de sacrificiu.
(Epopeea lui Ghilgame[, Potopul)

Sub aspect politic, `n istoria Sumerului se disting mai multe perioade. 500
de ani (2800-2360 î.Hr.), ora[ele-cet\]i din partea meridional\ a Mesopotamiei — Ur, Uruk, Ki[, Laga[ [i Umma — [i-au disputat cu rezultate
contradictorii întâietatea. La jum\tatea mileniului al III-lea (2460 î.Hr.), despotul
ora[ului Laga[ a supus autorit\]ii sale Uruk, Ur [i Ki[, pentru ca un secol mai
târziu (2360 î.Hr.), un alt ora[-cetate, Umma, s\ reu[easc\ s\ coaguleze
primul stat unitar din istoria Sumerului (adunând Uruk, Ur [i Larsa).
Acest regat era îns\ amenin]at în chiar ceasul constituirii sale de un nou val
de invadatori veni]i din stepele Arabiei, triburi de p\stori instalate în centrul
Mesopotamiei, între Sumer [i Asiria. Ini]iativa îndr\znea]\ a unei c\petenii
locale, se pare originar\ din Ki[, cetate sumerian\ înfloritoare în epoc\, de a-l
îndep\rta pe despotul ora[ului [i de a cuceri regatul din sud abia constituit a
dat semnalul întemeierii primului mare imperiu al antichit\]ii. Sargon
(2334-2279 î.Hr.) [i-a întins ulterior autoritatea în întreaga Mesopotamie [i a
fondat ora[ul Akkad, care a dat numele ]\rii [i al limbii vorbite de locuitorii s\i.
În urma mai multor campanii, el a cucerit Elamul (în sud-vestul Iranului), Siria
[i sudul Asiei Mici.
Noua putere dispunea de prima armat\ permanent\ cunoscut\ în istorie,
care num\ra în jur de 5000 de osta[i [i care garanta lini[tea intern\ [i
prosperitatea. Imperiul akkadian a durat pu]in timp [i dup\ pr\bu[irea sa sub
loviturile altor nomazi, Sumerul a cunoscut o ultim\ perioad\ de înflorire, fiind
reunificat sub autoritatea ora[ului Ur (sfâr[itul mileniului al III-lea), aproape un
secol înainte de pr\bu[irea final\ (sec. XX î.Hr.).

Umma
Uruk
Laga[
Larsa S U M E R
Ur
Eridu
Golful Persic

Modulul I

Scrierea — o crea]ie sumerian\
Amintirea Sumerului s-a perpetuat în unele texte ale epocii babiloniene,
precum Epopeea lui Ghilgame[, dup\ care uitarea s-a a[ezat peste aceste
locuri [i fapte câteva mii de ani. Abia în ultimele secole, descoperirea unui uria[
material epigrafic, sute de mii de t\bli]e de lut inscrip]ionate, a readus în aten]ia
lumii cea dintâi dintre civiliza]ii. Semnele de forma unor cui[oare adunate în
coloane a[ezate una deasupra celeilalte au fost pentru prima oar\ descifrate
de un tân\r profesor de latin\ de la Göttingen (Germania), G.F. Grotefend, înc\
la 1802. A mai fost nevoie de înc\ o jum\tate de secol pentru ca toate secretele
scrierii „cuneiforme” s\ fie deslu[ite [i universul fascinant al acestei lumi
îndep\rtate s\ ni se arate cu toate detaliile sale. Însu[it\ de akkadieni, ulterior
de hiti]i [i de per[i, aceast\ scriere a r\mas în uz pân\ în mileniul I î.Hr., când
era înc\ prezent\ în transpunerea limbajului savant utilizat îndeob[te în mediile
ecleziastice. Astfel, cu mai bine de 5000 de ani înainte de zilele noastre, în
sudul Mesopotamiei spiritul uman a produs o revolu]ie. Prin descoperirea unei
forme de scriere, omul a reu[it nu doar s\-[i înregistreze bunurile [i faptele, ci
s\ [i lase celor ce vor veni dup\ el o m\rturie despre gândurile [i experien]a
sa, astfel transmisibile. Adic\, de fapt, s\ inaugureze istoria.

Necropola regal\ din Ur dateaz\
din jurul anului 2600 `.Hr.
Tezaurul descoperit aici, `n
1922, cu piese de o mare
valoare artistic\, eviden]iaz\
bog\]ia extraordinar\ a acestui
mare centru comercial al
Mesopotamiei.

Cronologia politic\
a Mesopotamiei antice
Mileniul IV – mileniul III î.Hr. — Cristalizarea civiliza]iei sumeriene.
Circa 2360 î.Hr. — Primul stat teritorial
unitar din istoria Sumerului.
Sec. XXIII î.Hr. — Sargon I pune bazele
imperiului akkadian.
2116 – 2111 î.Hr. — Sumerul î[i redobânde[te independen]a.
Sec. XX î.Hr. — Rena[terea sumerian\.
1792 – 1749 î.Hr. — Hammurabi adopt\
titlul de „rege al Sumerului [i al Akkadului”,
unificând Mesopotamia [i p\r]ile orientale
ale Siriei cu centrul în Babilon.
Sec. XVII – sec XII î.Hr. — Hiti]ii constituie
în Asia Mic\ un stat care, în sec. XIV,
domin\ politic [i militar Orientul Mijlociu.
1115 – 1076 î.Hr. — Asiria devine prima
putere militar\ din regiune în timpul lui
Tiglatpalasar I.
Secolul al VII-lea `.Hr. — Epoca de maxim\
înflorire a Asiriei.
605 – 562 î.Hr. — Domnia lui Nabucodonosor II marcheaz\ apogeul regatului chaldeo-babilonian, din componen]a c\ruia fac
parte Mesopotamia, Elamul, Fenicia, Siria
[i Palestina.
597 î.Hr. — Nabucodonosor ocup\
Ierusalimul.
588 – 586 î.Hr. — R\scoala antibabilonian\ a iudeilor este reprimat\; o parte a
popula]iei este deportat\ în Mesopotamia.
539 î.Hr. — Per[ii cuceresc regatul Noului
Babilon.

Nu uitati› !
z

Sumerienii

În v\ile fertile din sudul Mesopotamiei,
geniul uman a creat o civiliza]ie întemeiat\ pe politeism, aristocra]ie, agricultur\ irigat\, me[te[uguri, stat [i
scriere, model valabil (în variante
evoluate) pân\ în zilele noastre.
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Monarhia egiptean\
}ara [i locuitorii
Situat în partea de nord a Africii, Egiptul a fost dintotdeauna „un dar al
Nilului”. Din cele mai vechi timpuri [i pân\ în zilele noastre, ]ara a fost alc\tuit\
dintr-un enorm ]inut de[ertic, din fericire traversat de marele fluviu. O dat\ pe
an, ploile din mun]ii Etiopiei [i din Sudan produc cre[terea apelor, care las\ în
urma lor un mâl fertil; acesta permite ob]inerea succesiv\ a mai multor recolte.
Nilul este [i principala arter\ de circula]ie a ]\rii [i, nu în ultimul rând, factorul
geografic esen]ial care i-a unit locuitorii.
Aflat într-o extremitate a Orientului antic, Egiptul a creat o civiliza]ie proprie,
profund original\ într-un univers închis [i s\rac în resurse.

Religie [i stat
Monarhia egiptean\ a avut o durat\ impresionant\, de la perioada arhaic\
[i pân\ la cea de-a doua cucerire persan\ num\rându-se peste 2600 de ani
(din jurul lui 3000 î.Hr. [i pân\ spre 342 î.Hr.). De-a lungul acestor veacuri, ]ara
a cunoscut perioade de cre[tere economic\, prosperitate [i expansiune
teritorial\, care au alternat cu altele de destr\mare statal\, anarhie [i
devastatoare invazii str\ine. Peste aceast\ uria[\ întindere de timp, Egiptul a
construit un sistem politic [i social în acord cu armonia cosmic\ [i voin]a zeilor,
a c\rui expresie arhitectural\, risipit\ în mii de monumente [i vestigii, nu a
încetat s\ stârneasc\ admira]ia [i uimirea.
Calitatea de regi-constructori pe care [i-au asumat-o to]i faraonii, evident pe
m\sura resurselor de care a dispus statul în vremea domniei lor, a fost astfel
asumat\ ca o obliga]ie, o r\spundere [i o misiune deopotriv\. Transmis\ din
tat\ în fiu, pe firul nesfâr[it al genera]iilor, puterea absolut\ a suveranului î[i
avea obâr[ia în voin]a creatorului lumii, zeul-solar Ra, [i ca atare nu putea fi
divizat\. Odat\ însc\unat, monarhul prelua comanda în lupta pentru salvarea
ordinii ideale a lumii [i a societ\]ii, a[a cum fusese stabilit\ de creator,
împotriva dezordinii din lumea real\, a vanit\]ilor [i sl\biciunilor omene[ti.
Templele [i mormintele pentru zei [i pentru defunc]ii faraoni aveau menirea s\
le ad\posteasc\ spiritul [i erau garan]ia c\ cei vii nu vor fi abandona]i.

Delta Nilului
Pi-Ramses

EGIPTUL DE JOS
Giza
Saqarah

Heliopolis
MEMFIS
Heracleopolis

lis
po
ero
lH
lfu
Go

EGIPTUL DE MIJLOC

l
r t u
D e [ e

TELL EL AMARNA

EGIPTUL DE SUS
THINIS

Valea Regilor

e i
b i
L i

Karnak
TEBA

Prima cataract\



Assuan

Limita de sud a vechiului
Imperiu (2700–2250)

Cu ajutorul h\r]ii al\turate, rezolva]i cerin]ele:
a) Argumenta]i sintagma „Egiptul este un dar al Nilului”.
b) Stabili]i centrele de putere ale ]\rii, de-a lungul celor 3000 de ani ai
istoriei sale. Atribui]i o semnifica]ie aparte amplas\rii capitalei mai `ntâi `n Egiptul
de Jos [i apoi `n Egiptul de Sus?

Capitale [i sanctuare `n Egiptul antic

Abu-Simbel

Ora[e

Capitale

A doua cataract\
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Mo[tenirea antichit\]ii

Sanctuare

Piramide

Oaze

