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Deșteaptă-te, române!
						Versuri: Andrei Mureșanu
						

Muzica: Anton Pann

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!” strigă toți.
Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

Ghid de utilizare

4
Structura unităților de învățare

Fiecare dintre cele 8 unități de învățare cuprinde teme de predare-învățare structurate pe lecții și studii de caz, la
care se adaugă o componentă de trusă de instrumente, ce prezintă/exemplifică diverse tehnici și metode de învățare,
o schemă recapitulativă, în care se evidențiază aspecte semnificative pentru achizițiile elevilor, și se finalizează cu o
probă de evaluare/autoevaluare.
Alfabetul istoriei.
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Europa medievală
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Notre-Dame de Paris, Franța

26

U3

Stonehenge, monument megalitic,
Anglia (cca 2400 – 2200 î.H.)
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Muzeul Topkapı, Istanbul

Lecţia 1

8

Lecţia 2

10

Timpul și spațiul istoric

Trusa de
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12

Proiect de echipă

Recapitulare

13

Evaluare/
Autoevaluare

14
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Izvoarele istorice
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Lecţia 1

16

Primii oameni

Lecţia 2

18

Revoluția neolitică

Lecţia 3

20

Inventarea metalurgiei

Trusa de
instrumente

22

Portofoliu

26
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Orientul Antic

Arcul de triumf al lui Septimius
Severus, Leptis Magna, Libia

44

Mediul natural și ocupațiile grecilor

46

Ceramica între utilitate și artă
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70

Fondarea Romei: istorie și legendă
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Mediul natural și viața cotidiană
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48

Adevăr și legendă în Grecia Antică
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Statul roman
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Babilonul
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Polisul grec – Atena și Sparta
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108
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109

Imperiul Bizantin
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112

Domeniul feudal
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Temple și piramide
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52

Histria, Tomis, Callatis
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76

Orașul și monumentele publice
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114

Orașul medieval – spațiu al libertății
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Colosseumul și gladiatorii
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Evreii
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Antic
•pentru
o listă
cu
elemente
de
III. Alimentația în Orientul Antic
I EC
DE
ECsăH
I PĂ
P RO I EC
T
o Tzi,
care
cuprindă
produse
și m
• Alcătuiește un meniuPRO
Sat de pe malul Nilului, Egipt
viață cotidiană valoroase și
consumate
• Alcătuiește un meniu pentru o zi, care să cuprindă produse și mâncăruri
în Orientul
Antic.
Realizați
despre
Realizați do
păstrate două
până liste
astăzi.
în Orientul Antic.
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• Planiglob – marcarea spațiului
istoric
Mediul natural și viața
cotidiană
Mediul
natural și viața cotidiană
la care se referă lecția.
Mediul natural și viața cotidiană
• Repere cronologice – date cu un
caracter orientativ, care ajută la o
mai bună receptare și înțelegere
a informaţiei istorice în contextul
timpului istoric.
• Termeni-cheie – noțiunile și
conceptele principale ale lecției
explicate în dicționarul digital.
• Tema de reflecție – provocare
formulată pentru aprofundarea unei
idei.
• Mă informez – textul-suport al lecției,
organizat pe unități de conținut.
• Aplicații – grupează diverse surse
(texte, hărți, scheme, ilustrații etc.)
cu rolul de a consolida, extinde,
aprofunda informațiile din textul
lecției, de a forma și exersa
competențele asociate lecției, de a da
naștere unor noi probleme și întrebări.
Identifică tipul de sursă și aspectele
de viață
Identifică
tipulcotidiană
de sursă ilustrate.
și aspectele de viață cotidiană ilustrate.
• Consolidare – teme de lucru, care
Babilonul
Descrie ilustrațiile a – f și extrage
informații
despre
cotidiană
a egiptenilor.
Descrie
ilustrațiile
a –viața
f și extrage
informații
despre viața cotidiană a egiptenilor.
Babilonul
Stabilește relații de tip cauzal între
mediul natural
și viața
oamenilor
din
Orientul
Antic.
Identifică
tipul
demediul
sursă
și aspectele
deoamenilor
viață cotidiană
ilustrate.
Stabilește
relații de
tip cauzal
între
natural
și viața
din Orientul
Antic.
situează conținuturile lecției în
Descrie ilustrațiile a – f și extrage informații despre viața cotidiană a egiptenilor.
III. Alimentația în Orientul Antic
III. Alimentația
în Stabilește
Orientul
Antic
relații de tip cauzal între mediul natural și viața oamenilor din Orientul Ant
II. Poarta
zeiței Iștar
care să cuprindă
produse
• Alcătuiește un meniu pentru o
Alcătuiește
un meniu
pentrușiomâncăruri
zi, care să consumate
cuprindă produse și mâncăruri consumate
• zi,
contexte noi.
în Orientul Antic.
III.
Alimentația
în Orientul Antic
în Orientul
Antic.
Poarta
Iștar
era cea mai
Orașul Babilon, situat pe malul Eufratului, în centrul Mesopotamiei, a fost fondat în
meniu pentru o zi, care să cuprindă produse și mâncăruri consumat
• Alcătuiește
importantă
intrare înun
oraș,
mileniul al III-lea î.H. Herodot îl considera „cel mai mare, dar și cel mai frumos oraș”
• Proiect de echipă, Portofoliu/
în Orientulprimul
Antic.
fiind considerată
din lumea antică. Babilon înseamnă „poarta zeilor”, iar denumirea i-a fost dată deoaarc de triumf din istorie.
rece se credea că pe aici zeii puteau coborî oricând pe pământ, dar și invers, o posibiliNumele ei este legat de cel
Dezbatere… – propuneri de activități
tate pentru oameni de a urca la zei. Cei mai importanți conducători ai Babilonului au fost
al zeiței babiloniene a draHammurabi (1792 – 1750 î.H.) și Nabucodonosor al II-lea (605 – 562 î.H.). În timpul lui
gostei și războiului. Concare concluzionează achizițiile lecției
Hammurabi, Babilonul a devenit cel mai important centru cultural din Asia, iar lui Nabuform istoricilor, poarta era
codonosor al II-lea i se datorează câteva realizări arhitecturale faimoase.
ornată cu 150 de tauri și
și exersează competențe în contexte
siruși. Sirușii erau animale
fantastice cu cap de șarpe,
noi, în forme individuale sau de grup.
gheare de pasăre răpitoare
1

Orientul Antic:
Egipt,

Mesopotamia,

Palestina,

India,

China

REPERE
CRO NO LO GICE

sec. XVIII – XVII î.H.
apariția iudaismului
Orientul
Antic: Mesopotamia,
sec.
VI î.H.
apariția
Egipt, budismului
Palestina, India,
sec.
I d.H.
China
apariția creștinismului

REPERE
TERMENICHEIE
CRO
NO LO GICE

• budism
sec.
XVIII – XVII î.H.
• creștinism
apariția
iudaismului
• iudaism
sec.
VI î.H.
apariția budismului
sec. I d.H.
apariția creștinismului

Temă de reflecție
TERMENI- CHEIE
Este Egiptul cu adevă• budism
rat un „dar al Nilului”,
• creștinism
așa cum l-a caracterizat
• iudaism
Herodot?
2

Temă de reflecție

Este Egiptul cu adevărat un „dar al Nilului”,
așa cum l-a caracterizat
Herodot?
2

Sat de pe malul Nilului, Egipt
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IN T ROD U CE R E

În Orientul Antic, viața
cotidiană se desfășura în
cadrul satelor, dar, destul
cotidiană se desfășura înde repede, și-au făcut
apariția și orașele. Primul
Satsatelor,
de pe malul
Nilului, Egipt
cadrul
dar, destul
mare oraș din istoria
de repede, și-au făcut omenirii a fost Babilonul.

1

1

2

2

3

3

Orașul Babilon, situat pe malul Eufratului, în centrul Mesopotamiei, a fost fondat în
mileniul al III-lea î.H. Herodot îl considera „cel mai mare, dar și cel mai frumos oraș”
din lumea antică. Babilon înseamnă „poarta zeilor”, iar denumirea i-a fost dată deoa
deoarece se credea că pe aici zeii puteau coborî oricând pe pământ, dar și invers, o posibili
posibilitate pentru oameni de a urca la zei. Cei mai importanți conducători ai Babilonului au fost
Hammurabi (1792 – 1750 î.H.) și Nabucodonosor al II-lea (605 – 562 î.H.). În timpul lui
Hammurabi, Babilonul a devenit cel mai important centru cultural din Asia, iar lui Nabucodonosor al II-lea i se datorează câteva realizări arhitecturale faimoase.

apariția și orașele. Primul
mare oraș din istoria
omenirii a fost Babilonul.

Descopăr

I. Analiză de detaliu: Planul orașului Babilon

1 Caută informații despre

povești/semnificații ale
Turnului Babel.
2 Descrie pictura de mai
jos după reperele date.
a.Ce tip de izvor este?
b.Care e subiectul picI. Analiză
Caută informații despre turii?
c.Este inspirată din reapovești/semnificații ale litate, sau reprezintăA
rodul imaginației?
Turnului Babel.

B

A

de detaliu: Planul orașului Babilon

Cum este structurat un studiu
de caz?

E

D

B

2 Descrie pictura de mai

jos după reperele date.
a. Ce tip de izvor este?
b.Care e subiectul picturii?
DETALIU: Turnul Babel
c. Este inspirată din reaC
litate, sau reprezintă Turnul Babel este o construcție etajată (zigurat)
rodul imaginației?

LEGENDĂ

2

Poarta Iștar era cea mai
importantă intrare în oraș,
fiind considerată primul
arc de triumf din istorie.
Numele ei este legat de cel
al zeiței babiloniene a dragostei și războiului. Conform istoricilor, poarta era
ornată cu 150 de tauri și
siruși. Sirușii erau animale
fantastice cu cap de șarpe,
gheare de pasăre răpitoare
și trup acoperit cu solzi.

3

A Calea Procesiunilor

D Zidurile Babilonului

B Poarta zeiței Iștar

E Templul Etemenanki (Turnul
E Babel)

C Grădinile Suspendate

D

Era cea mai importantă
stradă din Babilon, considerată sacră, motiv pentru care era și singura
pietruită. Acest pasaj din
zona templelor Babilonului trecea prin Poarta lui
Iștar și ducea spre templul central, fiind construit la porunca regelui
Nabucodonosor al II-lea.
IV. Grădinile Suspendate

Potrivit istoricului Diodor din Sicilia, grădinile
(numite ale Semiramidei) au fost construite de
Nabucodonosor al II-lea
pentru una dintre soțiile
sale, Amytis, care regreta
peisajul muntos, cu vegetație bogată al ținutului natal (Media, Iranul de
astăzi). Grădinile aveau
un sistem de irigații compus din fântâni, canale și
jocuri de apă.

și trup acoperit cu solzi.

A Calea Procesiunilor

D Zidurile Babilonului

B Poarta zeiței Iștar

E Templul Etemenanki (Turnul Babel)

C Grădinile Suspendate

Turnul Babel, pictură de Pieter Bruegel cel Bătrân, 1563, Muzeul Kunsthistorisches, Viena

• De ce crezi că se
acorda importanță
unui drum destinat
activităților
religioase?

III. Calea Procesiunilor
Era cea mai importantă
stradă din Babilon, considerată sacră, motiv pentru care era și singura
pietruită. Acest pasaj din
zona templelor Babilonului trecea prin Poarta lui
Iștar și ducea spre templul central, fiind construit la porunca regelui
Nabucodonosor al II-lea.

• Introducere – cadrul istoric al
problematicii/aspectului tratat.
• Mă informez – prezentare punctuală
IV. Grădinile Suspendate
a aspectelor relevante.
Potrivit istoricului DioDETALIU: Turnul Babel
dor din Sicilia, grădinile
• Descopăr – grupaj de surse de tip
(numite ale SemiramiTurnul Babel este o condei) au fost construite de
diferit, însoțite de scurte prezentări,
strucție etajată (zigurat)
Nabucodonosor al II-lea
ridicată în orașul Babilon
pentru una dintre soțiile
î.H.
sale, Amytis, care regreta
în completarea textului studiului. în mileniul al II-lea
•
Analiză
de
detaliu
–
vizează
cu
precădere
peisajul muntos, cu veNumită Casa dintre Cer
și
Pământ,
era
un
templu
getație bogată al ținutuCerințele asociate fiecărei surse ajută
formarea de competențe (lucrul cu sursa istorică).
menit să aducă armolui natal (Media, Iranul de
astăzi). Grădinile aveau
nia, dedicat zeului Marla extragerea informației relevanteduk, protectorul•orașului.
Tema de sinteză – activități/sarcini care dezvoltă
un sistem de irigații comTurnul avea baza pătrată
pus din fântâni, canale și
și formează/exersează competențe
și șapte niveluri, fiecare
jocuri de apă.
competențele
formate
prin
intermediul
studiului
colorat diferit și placat
la exterior cu cărămidă
diverse.
de
caz.
arsă.
ridicată în orașul Babilon
în mileniul al II-lea î.H.
Numită Casa dintre Cer
și Pământ, era un templu
menit să aducă armonia, dedicat zeului Marduk, protectorul orașului.
Turnul aveaLEGENDĂ
baza pătrată
și șapte niveluri, fiecare
colorat diferit și placat
la exterior cu cărămidă
arsă.

jucând
Senet
Studiu Nefertari
de
caz
29
Antic:

Reconstituire,
Muzeul Babilon, Irak

III. Calea Procesiunilor

Descopăr

C

Ceremonial de înmormântare

viața cotidiană din Orientul

viața cotidi
Antic:
• o listă cu elemente de
• o listă cu
Muzicieni și dansatoare
Nefertari jucând Senet
viață valoroase, dar care
viață valoro
s-au pierdut de-a lungul
s-au pierdu
timpului;
timpului;
• Care credeți că
• o listă cu elemente de
• o listă cu
era rolul acestor
•
viață
cotidiană
valoroase și
viață cotidi
animale
pe o poartă
a
orașului?
păstrate până astăzi.
păstrate pâ

Nefertari
jucând
Senet
Muzicieni
și dansatoare

1

II. Poarta zeiței Iștar

Mă informez

Mă informez

Orientul
Antic, viața
Sat de pe malulÎnNilului,
Egipt

1

Ceremonial de înmormântare
și dansatoare
Ceremonial
de înmormântare
BabilonulMuzicieni

Orientul Antic

Rec
Muz

•

Reconstituire 3D

• Explică de ce
Grădinile Suspendate
sunt considerate o
minune a lumii antice.

Reco
Gravură de Ferdinand Knap,
1886

•

Temă de sinteză

Realizează prezentări, la alegere, pentru trei dintre construcțiile Babilonului. Reuniți aceste prezentări într-un album
numit Minunile Babilonului.

Grav
188

Temă de sinteză

Turnul Babel, pictură de Pieter Bruegel cel Bătrân, 1563, Muzeul Kunsthistorisches, Viena

Realizează prezentări, la alegere, pentru trei dintre construcțiile Babilonului. Reuniți aceste pr
numit Minunile Babilonului.

Instrucțiuni de utilizare a manualului digital
Varianta digitală a manualului este similară
cu cea tipărită, având în plus peste 110 AMII,
activități multimedia interactive de învățare,
cu rolul de a spori valoarea cognitivă.
Activitățile multimedia interactive de învățare
sunt de trei feluri și sunt simbolizate:

5

Alte butoane folosite în
varianta digitală:

AMII static, de ascultare activă
și de observare dirijată a unei
imagini semnificative
Activitate animată, filmuleț sau
scurtă animație
Activitate interactivă, de tip
exercițiu sau joc, în urma căreia
elevul are feedback imediat

Butonul CUPRINS

Mod de afișare
comutare automată

Butonul ECRAN
COMPLET

Butonul NOTIȚE

Mod de afișare 2 pagini
(tip carte)

Secțiunea AJUTOR

Mod de afișare pagină
lată (pagină sub pagină)

Navigare către
pagina precedentă

Mod de afișare digital
responsive

Navigare către
pagina următoare
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Domeniul feudal
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Competențe generale

Competențe speciﬁce

1. Utilizarea în contexte diverse a
coordonatelor şi reprezentărilor
despre timp şi spaţiu

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice
1.2. Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice
1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice

2. Utilizarea critică şi reflexivă a
limbajului de specialitate şi a
surselor istorice

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice
2.3.Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite

3. Manifestarea comportamentului
civic prin valorificarea
experienţei istorice şi a
diversităţii socio-culturale

3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice

4. Folosirea autonomă şi
responsabilă a instrumentelor
necesare învăţării permanente

4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării

Alfabetul istoriei.
Reconstituirea
trecutului
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Harta lui Piri Reis (sec. XVI),
Muzeul Topkapı, Istanbul

Lecţia 1
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Lecţia 2

10

Timpul și spațiul istoric

Trusa de
instrumente

12

Proiectul de echipă

Recapitulare

13

Evaluare/
Autoevaluare

14

Izvoarele istorice

7

8
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Alfabetul istoriei. Reconstituirea trecutului

Izvoarele istorice

1

Mă informez

Ce este istoria? La ce folosește ea? Prin ce mijloace reconstituie istoria trecutul?
Acestea sunt primele întrebări despre știința istoriei.
Halicarnas, Grecia – locul
nașterii istoriei ca știință

R EPE R E
C RON O LO G I C E
sec. V î.H.
apariția istoriei ca știință
499 – 449 î.H.
războaiele greco-persane
485 – 426 î.H.
trăiește Herodot

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•
•
•

arheologie
cartografie
eveniment istoric
numismatică
proces istoric
sigilografie

Temă de reflecție
De ce crezi că este importantă studierea istoriei în
școală?

Ce este istoria?
Istoria este știința care studiază evoluția umanității, din trecut până în prezent, sub
aspecte diverse: economic (ocupații ale oamenilor, unelte folosite), social (organizarea societăților, viața de zi cu zi), politic (bătălii sau fapte ale conducătorilor) și cultural (creații artistice, credințe religioase). Istoricul caută răspunsuri la întrebări de
tipul: cine?, ce?, când? și unde?, reconstituind astfel faptele istorice, dar tot el trebuie
să pună și întrebarea de ce?, pentru a căuta semnificația acestora.
Părintele istoriei este considerat istoricul grec Herodot din Halicarnas (imaginea 1). Spre
deosebire de înaintașii săi, care prezentaseră evenimentele trecutului sub forma unor
povestiri fabuloase, el a prezentat pe un ton imparțial „rodul cercetărilor sale, pentru ca
faptele oamenilor să nu pălească prin trecerea vremii”. În lucrarea Istorii, Herodot oferă
informații despre primul mare război al istoriei, o confruntare dintre lumea orientală (Asia)
și cea apuseană (Grecia), cunoscută sub numele de războaiele medice (499 – 449 î.H.).
La ce folosește istoria?
Istoria nu este doar un exercițiu de înșirare a unor fapte (evenimente și procese). Studiul acestei științe este un mijloc de înțelegere a trecutului și a prezentului, de anticipare a viitorului. Cunoașterea istoriei ne ajută să înțelegem lumea în care trăim.
Istoria reprezintă o sursă de învățare, evenimentele trecutului ajutându-ne să evităm ceea ce a fost rău și să imităm ceea ce a fost bun de-a lungul istoriei (aplicația I).
Ce sunt izvoarele istorice?
Istoricii examinează toate urmele materiale și spirituale lăsate de oameni de-a lungul
timpului. Toate aceste indicii se numesc izvoare istorice. Cercetătorii folosesc două
tipuri de izvoare istorice (aplicațiile II și III):
• nescrise  arheologice (imaginea 2) (unelte, arme, haine, podoabe, vase, statui,
morminte etc.) și orale (mărturii care circulă prin viu grai – povestiri, balade – sau
mărturii păstrate pe diverse suporturi – CD-uri, stick-uri sau bandă magnetică);
• scrise  epigrafice (inscripții pe lemn sau piatră), numismatice (monede), literare
(cărți, manuscrise, scrisori), sigilografice (sigilii), cartografice (hărți), diplomatice
(documente folosite în relațiile dintre state), audiovizuale (ziare, DVD-uri, filme).

2

Șantier arheologic, pe locul unei construcții vechi de 1 000 de ani

Izvoarele istorice

L1

CON SOLI DA R E

Aplic

I. Rolul istoriei
a „Istoria iaste dascălul tuturor lucrurilor, că ea nu numai cu cuvinte, ci și cu pilde
adeverează cele ce învață!” (Samuil Micu)
b „Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și
viitorul.” (Nicolae Bălcescu)
• Arată care este, în opinia celor doi istorici citați mai sus, importanța educativă a
istoriei.
II. Izvoare istorice
1 Identifică, pentru fiecare dintre imaginile de mai jos:
• tipul de izvor istoric;
• categoria din care face parte;
• informațiile de tip istoric furnizate (economice, sociale, politice).
2 Precizează unde se păstrează fiecare dintre izvoarele identificate.
a

9

b

c

f

g

1 Enumeră trei tipuri
de izvoare istorice și
exemplifică.
2 Demonstrează
valoarea de izvor
istoric a fiecărui obiect
din lista următoare:
bancnotă veche,
ruinele unei cetăți,
uniformă școlară
dinainte de 1989.

d

e

III. Conservarea izvoarelor istorice
• Organizați o vizită (reală sau virtuală) la un muzeu de istorie. Identificați cât mai multe
izvoare istorice și observați cum sunt conservate și organizate acestea.

PROIE C T
D E E C H IPĂ
Căutați acasă, la bunici
sau cunoscuți obiecte și
documente vechi. Realizați
un minimuzeu în clasă.
Prezentați aceste izvoare
istorice în fața clasei,
oferind detalii despre locul
unde le-ați găsit, tipul de
izvor reprezentat, datare,
informații furnizate etc. (vezi
sugestiile de la pagina 12).
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Timpul și spațiul istoric

1

Mă informez

Betleem (Israel), locul
nașterii lui Iisus Hristos,
fondatorul creștinismului

R EPE R E
C RON O LO G I C E
Epocile istorice
5 mil. î.H. – 3300 î.H.
Preistoria
3300 î.H. – 476 d.H.
Antichitatea
476 – 1453
Evul Mediu
1453 – 1789
Epoca Modernă
1789 – prezent
Epoca Contemporană

T E RME NI- C HE I E
• cronologie
• epocă istorică
• eră

Temă de reflecție
Care este momentul de la
care începe cronologia pe
care o folosim în prezent?
Este un fapt astronomic
sau unul istoric? Ori poate
ambele?

În cercetarea urmelor trecutului, istoricii trebuie să încadreze evenimentele în
timp (să afle când s-au petrecut) și în spațiu (să afle unde s-au petrecut).
Cronologia
Cronologia este o știință ajutătoare a istoriei, care se ocupă cu studierea datării evenimentelor și proceselor istorice, a documentelor sau a altor izvoare istorice, în vederea stabilirii succesiunii acestora în timp. Istoricii folosesc unități de măsurare a timpului precum:
ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul, epoca istorică, era (aplicația II).
În stabilirea cronologiei faptelor istorice și în numărarea anilor, oamenii au folosit
o serie de criterii și repere:
• criteriul religios: ordonarea este legată de diferite evenimente din viața întemeietorilor de religii, dintre acestea, cele mai cunoscute și mai folosite fiind era creștină, legată de nașterea lui Iisus Hristos, și era musulmană legată de fuga profetului
Mahomed de la Mecca la Yathreb (Medina), în anul 622 d.H.;
• criteriul politic, în care numerotarea anilor se face pornind de la un eveniment politic
important; de exemplu, romanii socoteau anii începând cu întemeierea Romei; grecii
porneau numerotarea anilor de la organizarea primelor Jocuri Olimpice (aplicația III).
Spațiul istoric
Spațiul istoric se referă la o zonă geografică în care s-a desfășurat, la un moment dat,
un eveniment istoric.
Inițial, pentru a măsura spațiul, omul folosea repere de ordin corporal, precum piciorul, cotul sau degetul. Spațiul a fost reprezentat mai întâi de casă, sat/oraș, țară, adică
de pământul pe care trăia omul. Ulterior, el a început să descopere imensitatea spațiului și a inventat alte unități de măsură adecvate (aplicația I).
Periodizarea istoriei
Istoricii au împărțit istoria omenirii în cinci mari intervale de timp, reperele lor cronologice putând varia în funcție de regiunea la care se referă, astfel:
• Preistoria, intervalul de timp de la apariția primilor oameni până la apariția scrisului
și, în consecință, a izvoarelor istorice scrise, respectiv a primelor state;
• Antichitatea, perioada începută în jurul anului 3300 î.H., când a fost inventată scrierea, și încheiată în anul 476 d.H., când a dispărut Imperiul Roman de Apus;
• Evul Mediu, perioada cuprinsă între anii 476 și 1453, care înseamnă cucerirea Constantinopolului de către turci și desființarea Imperiului Bizantin, fostul Imperiu
Roman de Răsărit;
• Epoca Modernă, cuprinsă între anul 1453 și începutul Revoluției Franceze (1789);
• Epoca Contemporană, perioada de la Revoluția Franceză până în prezent.

2

Marele Sanctuar Circular, Sarmizegetusa Regia (România) – construcție interpretată drept calendar dacic

Timpul și spațiul istoric

L2

CON SOLI DA R E

Aplic

1 Enumeră trei unități de
măsurare a timpului
folosite de istorici.
2 Precizează care dintre
variantele următoare
reprezintă momentul de
final al Antichității:
a 3300 î.H.;
b 476;
c 1453.
3 Consemnează, pe
o axă cronologică,
data nașterii fiecărui
membru al familiei tale
lărgite (părinți, frați,
bunici etc.).

I. Spațiul istoric
Prin poziția sa în cadrul
continentului, România
este o țară carpatică,
dunăreană, pontică
(termen provenit de
la denumirea antică
a Mării Negre –
Pontus Euxinus) și
central-europeană.
• Dă exemple de 3 – 5
fapte istorice care
se leagă de aceste
repere geografice.
II. Timp și spațiu istoric

I

mileniu
secol
an

Epoca
Modernă

Epoca
Contemporană

II

III

1000
1001

Cu aproximativ
4 milioane de ani
înainte de anul 1

Evul
Mediu

Antichitatea

100
200

Preistoria

1
101
201

Înainte de
apariția omului

11

1 Stabilește relațiile de corespondență dintre următoarele unități de măsură: an,

secol, mileniu, eră.
2 Identifică limitele cronologice ale principalelor epoci istorice parcurse de omenire.
3 Asociază faptele istorice menționate mai jos cu epocile istorice în care se înscriu.
• 753 î.H. – întemeierea Romei;
• 1492 – descoperirea Americii;
• 1866 – prima constituție din România;
• 1945 – sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial;
• 776 î.H. – organizarea primelor Jocuri Olimpice;
• 1475 – victoria lui Ștefan cel Mare în bătălia de la Vaslui;
• 1453 – cucerirea Constantinopolului de către Mahomed al II-lea.
4 Dă exemple de alte date istorice înscrise în mileniul I, secolele V, XV, XXI.
III. Calendarul în istoria lumii
„Observând constelațiile cerului, egiptenii au stabilit
un calendar în care anul avea 360/365 de zile. Anul era
împărțit în trei anotimpuri agricole (revărsarea, acoperirea și anotimpul uscat). Era vorba despre relația oamenilor cu fluviul Nil […]. Un an avea 12 luni a câte 30 de
zile. Acest calendar a devenit calendarul iulian și mai
apoi, cu mici retușuri, calendarul gregorian de azi.”
(Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizației)

• Identifică în textul propus elementele naturale în

raport cu care egiptenii realizau măsurarea timpului.

Calendarul egiptean de la templul lui Amun, Karnak, Egipt

PROIE C T
Realizați, în perechi, un
pliant de prezentare a celui
mai vechi monument din
localitatea în care trăiți.
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Trusa de instrumente
Proiectul de echipă (vezi pagina 9 din manual)
Căutați acasă, la bunici sau cunoscuți obiecte și documente vechi. Realizați un minimuzeu în clasă. Prezentați aceste izvoare
istorice în fața clasei, oferind detalii despre locul unde le-ați găsit, tipul de izvor reprezentat, datare, informații furnizate etc.

 Stabilește, alături de colegii de

echipă, două-trei obiective ale
proiectului și, după caz, alegeți
un titlu sugestiv.

Exemple:
- identificarea și colectarea de documente
cât mai diverse și mai vechi;
- recondiționarea și punerea lor în valoare
prin prezentări cât mai adecvate și atractive;
- exersarea lucrului în echipă.

 Stabiliți împreună un plan conform modelului următor:
Activități
Căutarea și identificarea de documente
Colectarea tuturor documentelor găsite
și recondiționarea lor sumară
Colectarea informațiilor referitoare la
documentele găsite
Organizarea documentelor, stabilirea
și realizarea formei de prezentare a
informațiilor
Prezentarea produselor finale în fața
clasei
Evaluarea rezultatelor și desprinderea
de concluzii

Resurse
Casele și podurile
familiei, bunicilor,
cunoscuților
Materiale de curățat/un
loc de depozitare
Discuții, diverse surse
de informare (manual,
internet, cărți)
Spațiu de expunere/
materiale suport pentru
prezentarea informațiilor
Colțul muzeistic
Clasa de elevi

Rezultate

Termen

Responsabilități

Documente/fotografii vechi și
diverse etc.

Două
săptămâni

Toți membrii
echipei

Colecție de documente/fotografii
vechi etc. pregătite pentru a fi
prezentate

O zi

Un membru al
echipei

Informații relevante despre
proveniență, datare, utilitate,
semnificație istorică etc.
Colț muzeistic documentat

Două
săptămâni

Toți membrii
echipei

O
săptămână

Un membru al
echipei

O oră
de curs
O oră
de curs

Un membru al
echipei
Toți membrii
echipei

Elevi bine informați
Plus de informații la temă
Obținerea feedbackului

 Pe baza planului elaborat, îți

Participă, alături de colegi, la colectarea documentelor, la furnizarea de informații
referitoare la cele găsite de tine. Îți poți asuma sarcina individuală de a organiza colțul
muzeistic.

 Realizează în termenul stabilit

Caută, la tine acasă, la bunici sau la cunoscuți în vârstă, documente vechi. Stai de vorbă
cu aceștia și consemnează într-un carnețel informațiile furnizate. Continuă documentarea
cu privire la documentele găsite folosind alte surse de informare. Predă obiectele și
informațiile obținute colegului de echipă a cărui sarcină este colectarea acestora.

vei asuma sarcinile colective și
individuale care îți revin.

sarcinile asumate.

 Contribuie la prezentarea produselor finale în fața clasei, de către colegul responsabil.
 Participă, alături de colegi, la

evaluarea rezultatelor obținute
și la stabilirea concluziilor.

Apreciază calitatea rezultatelor finale obținute de celelalte echipe și stabilește asemănări
și deosebiri între prezentări, precum și alte aspecte care ți s-au părut interesante.

 Evaluarea muncii tale în cadrul proiectului se poate realiza pe baza unei Fișe de observare a comportamentului prezentate mai jos:
- Manifestă o atitudine pozitivă față de activitate.

DA/NU

- Manifestă interes și plăcere față de activitate.

DA/NU

- Urmează pașii indicați.

DA/NU

- Cere ajutor când are nevoie.

DA/NU

- Colaborează cu ceilalți colegi.

DA/NU

- Acceptă alte puncte de vedere.

DA/NU

- Își asumă sarcini și le duce până la capăt.

DA/NU

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare

A. Ce este istoria? Izvoare istorice
Definiție
• știința care studiază
evoluția umanității, din
trecut până în prezent,
sub aspecte diverse:
economic, social, politic și
cultural.

13

1 De ce este important ca

Scopul studierii
• istoria are valoare
educativă;
• este un mijloc de
înțelegere a trecutului și a
prezentului, de anticipare
a viitorului.

Științe/domenii asociate
• arheologia;
• cronologia;
• cartografia;
• sigilografia;
• numismatica etc.

Izvoare istorice
• scrise: inscripții, monede, manuscrise, scrisori, sigilii, hărți, documente etc.;
• nescrise: obiecte arheologice și mărturii orale;
• sunt păstrate în muzee, arhive, biblioteci și alte locații adecvate.

istoria să descopere și
să conserve urme ale
trecutului?
2 Care este deosebirea

dintre un izvor istoric
scris și unul nescris?
3 Ce surse/izvoare

istorice dezvăluie
informații despre
Preistoria omenirii?
4 Care sunt principalele

epoci istorice parcurse
de omenire? Prin
ce evenimente
caracteristice se
deosebește fiecare?

TE MĂ D E S I N T EZĂ
Căutați informații despre
populațiile primitive care
mai trăiesc și astăzi în lume
și prezentați-le colegilor.

Ceas solar, Tarragona, Spania

B. Perceperea timpului și a spațiului
Timpul istoric
• cronologia – știința măsurării timpului;
• datarea evenimentelor/proceselor în
vederea stabilirii succesiunii acestora;
• unități de măsurare a timpului istoric:
zi, săptămână, lună, an, deceniu,
secol, mileniu, epocă, eră;
• criterii de ordonare a timpului:
religioase, politice etc.
Spațiul istoric
• o zonă geografică în care s-a desfășurat,
la un moment dat, un eveniment istoric
(casa, satul, orașul, țara, lumea);
• unități de măsură: piciorul, cotul sau
degetul, metrul și multiplii lui.

Model vechi de busolă maritimă cu ceas solar
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Evaluare
I. Completează spațiile libere cu informația corectă.

Autoevaluare
I

5 p x 4 = 20 p

II

5 p x 4 = 20 p

III

(2 p + 3 p) x 4 = 20 p

IV

10 p

V

5 p x 4 = 20 p

Știința ajutătoare a istoriei care se ocupă cu datarea faptelor istorice se numește
… . Cea mai mare unitate de timp folosită este … . Aceasta se poate stabili după
criterii politice și … . Cea mai apropiată epocă de timpurile noastre este Epoca … .
II. Înscrie pe o axă cronologică (după model) datele istorice menționate mai jos. Consemnează în dreptul fiecăreia semnificația istorică.
• 776 î.H.;
?

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

• 476 d.H.;
?

• 1453;

?

• 1945.

?

III. Identifică izvoarele istorice ilustrate în imaginile de mai jos și precizează pentru
fiecare tipul de informații istorice transmise.
a

b

c

d

IV. Scrie un text de 10 rânduri despre importanța pe care o are pentru tine studierea istoriei.
V. Citește textul și răspunde cerințelor de mai jos.
I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților: citește
Introducere în arheologie
de Abigail Wheatley,
Struan Reid
• lumea virtuală:
vizitează situl arheologic
Tropaeum Traiani
(Adamclisi) la linkul
www.cimec.ro/
Arheologie/tropaeum/
cetatea/index.html

„Hârtia a venit în Europa de foarte departe, din China, fiind transmisă prin intermediul țărilor islamice. Hârtia nu avea nici trăinicia, nici frumusețea pergamentului făcut din piele de oaie, dar era foarte ieftină și avea o suprafață foarte netedă.
Încă din secolul al IX-lea, chinezii descoperă praful de pușcă, iar primele arme de
foc datează din secolul al XI-lea. De aici, această invenție ajunge în Europa, unde
pe la 1314 apare primul tun.”
(Fernand Braudel, Structurile cotidianului)
1
2
3
4

Identifică în text două repere cronologice.
Precizează, pe baza textului, secolul apariției tunului.
Numește două spații istorice menționate în text.
Transcrie din text două argumente pentru care hârtia a câștigat competiția cu
pergamentul.

U2

Preistoria

Stonehenge, monument megalitic,
Anglia (cca 2400 – 2200 î.H.)

Lecţia 1

16

Primii oameni

Lecţia 2

18

Revoluția neolitică

Lecţia 3

20

Inventarea metalurgiei

Trusa de
instrumente

22

Portofoliu

Recapitulare

23

Evaluare/
Autoevaluare

24
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Preistoria

Primii oameni

1

Mă informez

Printre cele mai importante schimbări din istoria vieții pe Pământ se află apariția omului și inventarea scrierii. Perioada dintre aceste două repere se numește Preistorie.

apariția primilor oameni

R EPE R E
C RON O LO G I C E
5 miliarde de ani î.H.
formarea Sistemului Solar
4,6 miliarde de ani î.H.
formarea Pământului
3,5 miliarde de ani î.H.
apariția vieții pe Pământ
6 milioane de ani î.H.
apariția primilor oameni
cca 1 000 000 –
3000/2000 î.H.
Epoca Pietrei

T E RME NI- C HE I E
• antropomorf
• creaționism
• cultul fecundității și
fertilității
• evoluționism
• zoomorf

Temă de reflecție
De ce crezi că omul a avut
nevoie de artă și de religie, nu doar de mâncare,
haine și încălțăminte?

Apariția omului
Două teorii se înfruntă pe tema apariției omului – creaționismul și evoluționismul. Crea
ționismul susține că toate formele de viață au fost create de divinitate. Evoluționismul, teorie concepută de savantul englez Charles Darwin, consideră că viața a apărut
și s-a dezvoltat pe Pământ exclusiv pe căi naturale, fără nicio intervenție divină. Primii
oameni ar fi provenit dintr-o specie de maimuțe superioare (antropoide) asemănătoare
cu omul, dispărute acum. Oamenii au învățat treptat să se țină pe două picioare și să-și
folosească mâinile pentru a făuri unelte, să gândească și să vorbească (aplicația I).
Istoricii susțin că apariția omului s-a petrecut în Africa de S-E (imaginea 1). Pe
măsură ce au evoluat, oamenii s-au deplasat, părăsind Africa. Unii au ajuns în Asia,
apoi în America și Oceania, iar alții în Europa. Acești oameni care se află la începutul
istoric al omenirii sunt denumiți oameni preistorici (aplicația II).
Cum trăiau primii oameni
Preistoria corespunde în mare parte Epocii Pietrei, denumită astfel deoarece uneltele erau
realizate din piatră. Această epocă este împărțită în trei mari perioade:
• Paleolitic (epoca veche a pietrei): perioada pietrei cioplite;
• Mezolitic (epoca de mijloc a pietrei): perioada microlitelor – arme și unelte mici;
• Neolitic (epoca nouă a pietrei): perioada pietrei șlefuite (aplicația III).
Oamenii preistorici se ocupau cu vânătoarea, pescuitul și culesul de semințe, frunze,
fructe crescute în mod spontan. Locuințele, peșteri sau bordeie simple, nu erau permanente,
oamenii deplasându-se în căutarea hranei. Descoperirea focului și, ulterior, producerea lui
prin metode diverse au avut o însemnătate excepțională pentru om, focul devenind o sursă
de lumină și căldură. Prepararea hranei prin frigere şi fierbere a avut un impact major în
schimbarea modului de funcționare a organismului uman şi dezvoltarea creierului. Inventarea arcului și a săgeții a făcut vânătoarea mult mai eficientă.
Primele forme de viață spirituală
În Preistorie au apărut primele forme de viață spirituală: religia și arta. Inițial, religia cuprindea ritualuri legate de moarte și culte precum al fecundității și fertilității. Arta trebuia să-i
ajute pe oamenii preistorici la vânătoare. Ei credeau că, acționând asupra imaginii animalului pe care doreau să-l vâneze, acționau chiar asupra lui. Cele mai cunoscute picturi rupestre
(realizate pe o stâncă sau pe un perete de peșteră) sunt cele de la Lascaux (Franța – imaginea 2) și Altamira (Spania).
Pe lângă pictură, oamenii acestei epoci au creat și sculpturi zoomorfe (reprezentări de
animale) sau antropomorfe (umane). Cea mai cunoscută dintre acestea este Venus din
Willendorf (Austria). În Preistorie au apărut și alte forme de artă, precum muzica și dansul.

2

Pictură rupestră, peștera Lascaux, cca 15 000 î.H. (Franța)

Primii oameni

L1

17

Aplic

I. Creaționism sau evoluționism?

b

a

400 000 – 40 000 de ani
2 mil. – 400 000 de ani
3,5 mil. – 2,5 mil. de ani
4.
3.
6 mil. – 3,5 mil. de ani 2.
1.

Crearea lui Adam, pictură de Michelangelo, Capela Sixtină
(1508 – 1512, Italia)

1. Australopitec; 2. Homo habilis (abil); 3. Homo erectus (vertical);
4. Homo sapiens (inteligent)

• Descrie imaginile și identifică teoriile sugerate de cele două ilustrații, motivând
răspunsul.
II. Răspândirea omului pe glob

6 – 3,5 milioane de ani, Australopitec

2 milioane – 400 000 de ani, Homo erectus

3,5 – 2,5 milioane de ani, Homo habilis

400 000 – 40 000 de ani, Homo sapiens

Harta răspândirii omului pe glob
1
2

Descrie traseul răspândirii omului pe glob, reprezentat pe harta dată.
Asociază principalele etape de răspândire a omului pe glob cu tipurile umane de la
aplicația I b..

III. Unelte și arme ale omului preistoric
• Identifică perioadele cărora le aparțin uneltele și armele din imaginile a și b.
a

b

CON SOLI DA R E
1 De ce crezi că
oamenii preistorici
(aplicația I, sursa b) se
numeau abili, verticali,
respectiv inteligenți?
Care tip uman
prezentat de desen a
inventat focul?
2 Realizează o analiză
comparativă între om
și maimuță, punând în
evidență asemănări și
deosebiri.
3 Prezintă, în scris, o
formă de manifestare
a spiritualității omului
preistoric.
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Revoluția neolitică

1

Mă informez

Neoliticul este o etapă esențială în istoria umanității, caracterizată prin adoptarea de către om a unui nou stil de viață: trecerea de la rolul de culegător, vânător
și pescar la cel de producător de hrană. Este așa-numita revoluție neolitică, adică
primul pas important spre civilizație. Viața spirituală a oamenilor s-a îmbogățit cu
noi forme de manifestare.
Stonehenge

Cucuteni

R EPE R E
C RON O LO G I C E
5500 – 2750 î.H.
cultura Cucuteni
4000 – 2000 î.H.
cultura Hamangia
2400 – 2200 î.H.
construcția complexului
de la Stonehenge

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•

megalitic
nomad
revoluție neolitică
sedentar

Temă de reflecție
Este justificată denumirea de revoluție neolitică?
2

Monumentul neolitic
de la Stonehenge (Anglia)

Două schimbări majore
Neoliticul a provocat două mari schimbări în viața oamenilor:
1 Au apărut noi ocupații: oamenii au inventat agricultura, încetând să-și mai caute hrana.
Ei au învățat să și-o producă singuri prin cultivarea pământului și au domesticit primele animale (aplicația I). Au apărut meșteșuguri noi, precum olăritul, torsul și țesutul.
2 Modul de viață nomad a fost înlocuit de cel sedentar. A fost principala consecință
a inventării agriculturii. Căutarea de hrană nu mai era necesară. Viața oamenilor se
putea desfășura în jurul locuinței, ceea ce a determinat nevoia de a construi case
mai rezistente, făcute din cărămizi de pământ arse la soare. Prin amplasarea în grupuri, aceste locuințe au devenit sate (aplicația II).
Civilizația neolitică
Primele civilizații neolitice au apărut în jurul anului 7000 î.H., în Semiluna Fertilă, o regiune
din Orientul Apropiat străbătută de importante cursuri de apă (Nilul, Tigrul, Eufratul și
Iordanul). Numită astfel datorită solului fertil și formei sale de semilună, această regiune a fost considerată leagănul civilizației, aici fiind inventate scrierea și roata.
În mileniul al V-lea î.H., în Europa au început să apară monumente formate din pietre de
mari dimensiuni, numite megalitice. A fost începutul arhitecturii monumentale, cu destinație religioasă, un fel de temple primitive. Reprezentativ pentru arhitectura megalitică este
complexul de la Stonehenge (Anglia, ridicat mai târziu, în Epoca Bronzului) (imaginea 2).
Neoliticul pe teritoriul României
Neoliticul de pe teritoriul românesc este cunoscut pe plan mondial prin cultura Cucuteni (Moldova) (imaginea 1), definită printr-o ceramică remarcabilă, și cultura Hamangia
(Dobrogea). Gânditorul și Femeie șezând, aparținând culturii Hamangia, sunt considerate cele mai frumoase statuete din Neoliticul european (aplicația III).
Toate aceste civilizații au fost asimilate, spre finalul Neoliticului, de către indo-europeni, năvălitori care veneau din Asia Centrală. Ei au stat la baza formării majorității
popoarelor care trăiesc astăzi în Europa.

Revoluția neolitică

L2

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Epoca neolitică – spațiu și timp

4000 î.H.
10 000 î.H.

5000 î.H.
8000 î.H.

Oceanul
Atlantic
4000 î.H.

1250

Oceanul
Pacific

3000 î.H.

Oceanul
Pacific

0

Oceanul
Indian

2500 Km
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Porumb
Grâu, mei,
sorg
Orez
 Animale domesticite

1 Construiește propoziții
cu termenii-cheie ai
lecției.
2 Analizează schimbările
produse în viața
oamenilor preistorici
în plan social și
spiritual de progresele
economice.
3 Imaginează-ți că
trăiești în Neolitic.
Ce activitate de tip
economic (meserie)
ai dori să practici?
Motivează.

Harta apariției agriculturii și domesticirii animalelor

• Identifică plantele cultivate și animalele domesticite în diferite spații istorice; explică

diferențele.

II. Așezările neolitice

1
2
3

Pe baza imaginii de mai sus, enumeră și descrie activitățile desfășurate într-o așezare de tip neolitic.
Formulează explicații pentru apariția primelor așezări
stabile.
Indică activitățile nou apărute în Neolitic.

III. Neoliticul românesc
• Realizează un afiș de popularizare a celor două statuete
din imagine, explicând atitudinea exprimată de acestea.

PORTOFO L I U
Realizează un portofoliu
cu titlul Revoluția neolitică.
În alcătuirea lui folosește
sugestiile de la pagina 22.
Gânditorul de la Hamangia și
perechea lui
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Inventarea metalurgiei

1

Mă informez

Într-o perioadă de circa 3 000 de ani (4500 – 1500 î.H.), omenirea a făcut progrese
remarcabile: a inventat metalurgia și a creat primele state. S-au format popoarele
și limbile antice.
primele semne ale
metalurgiei

R EPE R E
C RON O LO G I C E
4500 î.H.
apariția metalurgiei
3300 î.H.
apariția primelor state
cca 3000/2000 –
1200 î.H.
Epoca Bronzului
1200 – 100 î.H.
Epoca Fierului
450 î.H.
desprinderea geto-dacilor
din familia tracilor

T E RME NI- C HE I E
• indo-europenizare
• oraș-stat
• stat

Temă de reflecție
De ce este fierul atât de
important pentru istoria
omenirii?
2

Unelte din bronz, sec. XII î.H.,
Cugir, România

Apariția metalurgiei. Consecințe
Începând din jurul anului 4500 î.H., oamenii au învățat să prelucreze metalul (mai
întâi arama, apoi bronzul și fierul), deoarece uneltele de piatră nu erau foarte rezistente. Primele semne ale utilizării fierului au apărut în jurul anului 4000 î.H., în Orient
(imaginea 1). O metalurgie sistematică a fierului din minereuri a apărut în jurul anului
1200 î.H. Tehnologia fierului (imaginea 2) s-a răspândit dinspre Orient spre Europa și
restul lumii (aplicația II). Metalurgia fierului a determinat dezvoltarea agriculturii, a meșteșugurilor și a comerțului. Inițial, schimbul s-a realizat sub forma trocului (schimb de
produse), ca mai apoi să apară moneda, un instrument prin care schimburile se făceau
mai ușor (aplicația I).
După ce, în Epoca Pietrei, credințele spirituale fuseseră cu precădere legate de cultul fecundității și al fertilității, în Epoca Metalelor au predominat cultul Soarelui și cultul morților (aplicația III).
Formarea de popoare și limbi. Indo-europenizarea
În această perioadă, au început să se formeze primele familii de popoare și limbi din
istorie. Mai întâi, familiile s-au grupat în obști sătești, integrate apoi în triburi. În cadrul
triburilor a luat naștere, în timp, o stratificare socială (după avere) tot mai accentuată.
Între mileniile IV și II î.H., în Europa de Est au pătruns indo-europenii, o populație de
păstori și războinici care îmblânziseră calul, duceau un trai seminomad, foloseau arme
din bronz și practicau cultul Soarelui. Ei au contribuit la formarea popoarelor antice europene: grecii, tracii (din care, la mijlocul mileniului I î.H., s-au individualizat geto-dacii),
italicii, celții, slavii și germanicii.
Statul
Diviziunea socială a muncii în agricultură, meșteșuguri și comerț și stratificarea socială au generat necesitatea de a organiza comunitatea de pe un anumit teritoriu, de a
gestiona și controla resursele și oamenii pe baza unor structuri politice. Astfel a apărut statul. Celor bogați și puternici li s-au încredințat funcțiile de conducere, organizare și apărare a comunităților lor.
Primele state au apărut în Mesopotamia, Egipt, India și China. Locuitorii din Mesopotamia au construit primele orașe din lume. Uruk, Ur, Mari (sudul Mesopotamiei) au fost
primele orașe-stat din istorie. Ulterior, au apărut statele teritoriale, regatele și imperiile.

Inventarea metalurgiei

L3

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Consecințe ale inventării metalurgiei
• creșterea productivității agriculturii;
extinderea suprafețelor cultivate;
• dezvoltarea meșteșugurilor și diferențierea lor de celelalte activități;
• apariția monedei;

creșterea rolului și importanței bărbatului în comunitate;
• diferențierea socială (împărțirea
societății după avere);
• apariția statului.
•

Analizează, pe rând, fiecare progres enunțat, indicând cauzele și consecințele acestuia.
II. Obiecte din epoca metalelor
a

b

c

d
e

1
2
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Identifică utilizări posibile ale obiectelor ilustrate.
Stabilește dacă există o legătură între materialul din care sunt confecționate și eficiența lor.

III. Carul Soarelui de la Trundholm

1 Precizează ce
formă de stat
este corespunzătoare
așezării Uruk din
Mesopotamia:
a regat;
b oraș-stat;
c imperiu.
2 Arată cum asigură
statul buna organizare
și conducere a unei
comunități/a unui
popor. Folosește
informațiile
suplimentare despre
stat oferite de
manualul digital.
3 Realizează, pe caietul
de notițe, un text cu
titlul O zi din viața
unui copil în Epoca
Metalelor.
4 Stabilește o listă de
asemănări și deosebiri
între Epoca Pietrei și
Epoca Metalelor.

ATE LIE R
Carul Soarelui de la Trundholm, sculptură, cca 1400 î.H., Danemarca
1
2

Descrie sculptura și precizează cărui cult îi este atribuită.
Menționează cărei epoci îi aparține cultul sugerat de imagine.

IV. Joc de cuvinte
• Construiește un rebus privind metalurgia și consecințele sale, care să cuprindă pe
verticală cuvântul METALURGIE. Folosește și termenii-cheie ai lecției.

Identificați acasă obiecte
din metal (fier, bronz sau
aramă) și fotografiați-le.
Arătați utilitatea lor și
stabiliți care dintre aceste
obiecte ar fi putut fi folosite
și în Epoca Metalelor.
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Trusa de instrumente
Portofoliu

(vezi pagina 19 din manual)

Realizați un portofoliu cu titlul Revoluția neolitică.

 Stabilește, alături de profesorul de istorie

Exemple:
Tema: Revoluția neolitică
Timp: pe parcursul unității de învățare Preistoria

 Alcătuiește prin consultarea cu colegii de

Generalități: definiție, periodizare, cauze;
Cultivarea plantelor: arii geografice, plante cultivate etc.;
Domesticirea animalelor: arii geografice, animale domesticite;
Consecințe ale revoluției neolitice: omul producător, sedentarizarea, aspecte
culturale etc.;
Culturi neolitice: exemplificări/detalieri ale unei culturi neolitice la alegere;
Indo-europenizarea: definiție, consecințe, noi popoare etc.

 Realizează o listă de produse care vor fi

hărți, fotografii, ilustrații, rezumate, eseuri, articole, referate, fişe individuale
de studiu, proiecte, rapoarte scrise (de realizare a proiectelor), teste ale
unității de învățare realizate prin parcurgerea unității de învățare, înregistrări,
fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de tine, individual sau împreună
cu colegii, observaţii și reflecţii asupra a ceea ce lucrezi, autoevaluări, comentarii
suplimentare şi evaluări ale profesorului și ale colegilor etc.

 Elaborează cât mai multe produse din lista

Multe dintre produse pot fi obținute prin rezolvarea sarcinilor/cerințelor din
manual, altele ca răspuns la solicitările profesorului de istorie, iar unele pot
fi rezultatul inițiativelor și al creativității tale.

și de colegii de clasă, tema portofoliului
(alegeți un titlu sugestiv) și timpul de
realizare a acestuia.

clasă și profesorul de istorie conținuturile
esențiale pe care se bazează sarcinile de
rezolvat pentru portofoliu.

incluse în portofoliu.

exemplificată sau altele care îți plac.

 Realizează o selecție a produselor obținute



și organizează conținutul portofoliului
(tematic/cronologic etc.).
Emite aprecieri/comentarii/observații
asupra produselor din portofoliu.
Realizează un sumar al produselor și o
introducere în care să argumentezi alegerile
tale.

 Ai în vedere o posibilă grilă de evaluare a portofoliului ca în tabelul de mai jos.
CRITERII DE EVALUARE
Elemente de conținut (temă și conținuturi abordate)
Diversitatea produselor din portofoliu (conform listei stabilite)
Calitatea produselor din portofoliu (existenţa corecturilor profesorului; existenţa notelor, adecvarea la teme, resurse bibliografice etc.)
Estetica (așezarea în pagină, calitatea imaginilor/produselor, ordonarea tematică/cronologică)
Originalitate/creativitate

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă
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Verificare
1 Prezintă cele două

A. Primii oameni (5 milioane de ani î.H.)
Epocă

Spațiu

• Preistoria este perioada
istorică începută odată
cu apariția omului și
încheiată odată cu
apariția scrisului.
• Se reconstituie pe baza
izvoarelor arheologice.

• apariția omului în Africa
• deplasarea spre Asia,
America, Oceania și
Europa

Progrese
• diversificarea uneltelor și
a armelor
• producerea focului
• apariția primelor
credințe și a primelor
forme de artă

teorii cu privire la
apariția omului.
2 Menționează

consecințe ale folosirii
focului pentru oameni.
3 Care au fost cauzele și

consecințele revoluției
neolitice?

Teorii
4 Cum se exprimau

• creaționism
• evoluționism
Cuțit din piatră

artistic primii oameni?
Exemplifică.
5 Care au fost progresele

B. Revoluția neolitică (7000 – 2000 î.H.)
Definiție

Consecințe

Civilizație

• trecerea omului de la
situația de culegător
și vânător la cea de
producător

• noi ocupații: cultivarea
plantelor, creșterea
animalelor domestice
• practicarea
meșteșugurilor
• sedentarizarea

• primele culturi neolitice
în Semiluna Fertilă
(cca 7000 î.H.)
• scrierea și roata
• în România: cultura
Cucuteni și cultura de la
Hamangia
• monumentele megalitice
(Stonehenge)

generate în plan
economic, social, politic
și cultural de inventarea
metalurgiei?

Mască funerară în aur
(numită Masca lui Agamemnon),
descoperită în Micene, Grecia

Cuțit din piatră cu mâner din corn de cerb

C. Inventarea metalurgiei (4500 î.H.)
Materiale

Progrese

Indo-europenizarea

• aramă
• bronz
• fier

• creșterea productivității
agriculturii; extinderea
suprafețelor cultivate
• dezvoltarea meșteșugurilor și
diferențierea lor de celelalte
activități (metalurgia)
• intensificarea negoțului (moneda)
• diferențierea socială
• apariția statului: orașe-stat și
state teritoriale
• noi culte (cultul Soarelui, cultul
morților)

• au apărut popoarele antice
europene:
grecii, tracii, italicii,
celții, slavii și germanii
• din traci s-au individualizat
geto-dacii (mileniul I î.H.)

ATE LIE R
Realizează un desen care
să ilustreze un aspect
reprezentativ pentru
Preistorie.
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Evaluare
Autoevaluare
I
II
III
IV
V

5 p x 4 = 20 p
5 p + 5 p = 10 p
(5 p + 5 p) x 3 = 30 p
10 p
5 p x 4 = 20 p

I. Stabilește valoarea de adevăr (A sau F) a următoarelor propoziții:
• În Preistorie au apărut primele forme de viață spirituală: arta și religia.
• Metalele folosite pentru confecționarea uneltelor au fost arama, bronzul, apoi aurul.
• Un pas important spre civilizație a fost domesticirea animalelor.
• Primele state din istoria omenirii au apărut în Europa.
II. I dentifică spațiul istoric marcat cu verde pe harta de mai jos și arată semnificația lui pentru Preistorie.

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

Europa

Marea Neagră

Asia Mică

Marea
Caspică

Tigru

M E
S O
P O
Ninive
Eufra
T A
t
M I
Ugarit
A
Assur

Marea Mediterană
Iordan

Byblos

Akkad

Deșertul Siriei

Umma

Babilon
Uruk

Susa

Lagash
Ur

Nil
Egiptul de Jos

Peninsula Sinai
Deșertul Arabiei

Golful
Persic

III. Menționează câte o asemănare și o deosebire între:
• Paleolitic și Neolitic;
• teoria creaționistă și teoria evoluționistă;
• Epoca Pietrei și Epoca Metalelor.
IV. Prezintă, într-un text de 10 rânduri, cauzele și consecințele revoluției neolitice.

I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților: citește
Peripeţiile unui băieţel
din epoca preistorică de
Ernest d'Aurevilly
• lumea virtuală:
vizionează filmul
documentar Amintiri din
Epoca de Piatră (2004)

V. Citește textul de mai jos și răspunde cerințelor date.
„Omul primitiv nu avea o religie în înțelesul actual al cuvântului. El vedea că atât
natura, cât și viața lui sunt dominate de duhuri bune și rele, care îl pot ajuta sau,
dimpotrivă, îl puteau distruge. De aceea el încerca să înduplece aceste spirite
prin magie. De pildă, picturile și gravurile rupestre aveau rol magic, de a-l ajuta
să doboare mai ușor animalele.”
(Ion Niculiță, Istoria universală)
1
2
3
4

Identifică aspectul la care se referă textul.
Menționează ce elemente considera omul preistoric că domină natura și viața.
Precizează rolul picturilor rupestre.
Menționează o altă formă de manifestare a spiritualității omului preistoric.

Orientul Antic

U3

Templul din Luxor (Egipt)

Lecţia 1

26

Mediul natural și viața cotidiană

Studiu de caz

28

Babilonul

Studiu de caz

30

Temple și piramide

Lecţia 2

32

Popoare și civilizații în Orientul Antic

Studiu de caz

34

Chinezii

Studiu de caz

35

Evreii

Lecţia 3

36

Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet

Studiu de caz

38

Epopeea lui Ghilgameș

Studiu de caz

39

Codul lui Hammurabi

Trusa de
instrumente

40

Construirea unei machete

Recapitulare

41

Evaluare/
Autoevaluare

42

25
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Orientul Antic

Mediul natural și viața cotidiană

1

Mă informez

Orientul Antic:
Egipt,

Mesopotamia,

Palestina,

India,

China

R EPE R E
C RON O LO G I C E
sec. XVIII – XVII î.H.
apariția iudaismului
sec. VI î.H.
apariția budismului
sec. I d.H.
apariția creștinismului

T E RME NI- C HE I E
• budism
• creștinism
• iudaism

Temă de reflecție
Este Egiptul cu adevărat un „dar al Nilului”,
așa cum l-a caracterizat
Herodot?
2

Sat de pe malul Nilului, Egipt

Marile civilizații ale Orientului Antic s-au format pe malurile fluviilor și ale râurilor. Mesopotamia a fost o regiune situată între Tigru și Eufrat. Bunăstarea Egiptului Antic depindea
în totalitate de fluviul Nil, care se revărsa în fiecare an, lăsând în urmă un pământ fertil,
prielnic pentru agricultură. În Palestina, singura sursă de apă era râul Iordan.
Viața cotidiană
Locuința. În Antichitate, construcția de case a început să se facă după reguli clare,
punându-se astfel bazele a ceea ce astăzi numim arhitectură. Cei bogați aveau locuințe
încăpătoare, cei săraci locuiau în case mici. Construcția de locuințe depindea foarte
mult de materialele disponibile. În unele zone erau folosite cărămizile confecționate
din lut ars, iar acolo unde predomina piatra, iar lemnul era foarte scump, locuințele
erau din piatră, inclusiv acoperișurile.
Hrana. Oamenii aveau, în general, două mese principale, dimineața și seara. Ei mâncau,
de obicei, un fel de terci din mei, orz, orez sau grâu, dar și lapte de capră, de oaie sau
de vacă și produse obținute din lapte. Carnea se consuma mai rar. O pondere importantă o aveau zarzavaturile și fructele. Dintre băuturi, preferate erau vinul, berea și
cidrul, o băutură obținută din fermentarea fructelor (aplicația III).
Familia. Principalele caracteristici ale familiei antice erau autoritatea mare a bărbatului
în familie și monogamia predominantă (un bărbat avea o singură soție). În cea mai mare
parte a Orientului Antic, femeia nu se bucura de aceleași drepturi ca bărbatul – ea putea
totuși moșteni averea soțului, putea primi pământ pentru întreținerea copiilor, putea să
se apere în instanță.
Economia. În Orient, întregul fond de pământ era considerat proprietatea statului, în fruntea căruia se afla monarhul. Tot în proprietatea lui se aflau și atelierele meșteșugărești
mai importante, cele de construcții, de prelucrare a metalelor etc. (aplicațiile I și II a, b).
Practicile sociale. La toate popoarele antice, un loc important îl ocupau obiceiurile
legate de marile evenimente din viața familiei (naștere, majorat, căsătorie și moarte),
de munca productivă (purificarea holdelor, recoltarea) sau de schimbarea anotimpurilor (sfârșitul anului, echinocțiu, solstițiu etc.) (aplicația II c – f).
Credința. Principala contribuție a Orientului la progresul umanității a fost cea religioasă. Aici au apărut marile religii ale lumii: budismul, iudaismul și creștinismul. S-au
adăugat numeroase elemente de cultură și civilizație.

L1

Mediul natural și viața cotidiană

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Agricultura în Orientul Antic
A. „Deoarece apa Nilului curge foarte încet, oamenii abat cursul lui cu niște mici
diguri și o captează fără mare greutate, spre a o răspândi pe ogoare […]. Majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce sămânța pe locurile care s-au uscat și
să ducă vitele acolo, ca să calce sămânța în picioare.”
(Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică)
B. „Ținutul are parte de ploaie puțină […]. Odată răsărit, grâul crește datorită apei
din fluviu, care, udându-l, face holda să rodească […]. Irigația o face omul cu ajutorul unor cumpene, căci întregul ținut este străbătut de canale.”
(Herodot, Istorii)
Identifică asemănările și deosebirile dintre agricultura din Egipt (A) și cea din
Mesopotamia (B).
Stabilește relații cauzale între condițiile de mediu și felul de agricultură specific.

1
2

II. Viața cotidiană în Egiptul Antic
b

a
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c

1 Enumeră fluviile și
râurile de-a lungul
cărora s-au format
mari civilizații
ale Antichității.
Explică, în două-trei
enunțuri, cauzele.
2 Menționează
materialele folosite
pentru construcția de
locuințe, explicând
legătura lor cu mediul
natural.
3 Sistematizează
informațiile din textul
lecției și pe cele din
aplicații, completând
un tabel ca în modelul
de mai jos.

Domeniu

Plug tras de boi

Meșteșuguri

Coafarea unei femei

d

e

f

Aspecte

• locuință
• alimentație
• îmbrăcăminte
• distracție/
jocuri
• sărbători
• relații în
familie

PROIE C T D E ECH I PĂ

Ceremonial de înmormântare
1
2
3

Muzicieni și dansatoare

Nefertari jucând Senet

Identifică tipul de sursă și aspectele de viață cotidiană ilustrate.
Descrie ilustrațiile a – f și extrage informații despre viața cotidiană a egiptenilor.
Stabilește relații de tip cauzal între mediul natural și viața oamenilor din Orientul Antic.

III. Alimentația în Orientul Antic
• Alcătuiește un meniu pentru o zi, care să cuprindă produse și mâncăruri consumate
în Orientul Antic.

Realizați două liste despre
viața cotidiană din Orientul
Antic:
• o listă cu elemente de
viață valoroase, dar care
s-au pierdut de-a lungul
timpului;
• o listă cu elemente de
viață cotidiană valoroase și
păstrate până astăzi.
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Babilonul
I NT ROD U C E R E
În Orientul Antic, viața
cotidiană se desfășura în
cadrul satelor, dar, destul
de repede, și-au făcut
apariția și orașele. Primul
mare oraș din istoria
omenirii a fost Babilonul.

Mă informez

Orașul Babilon, situat pe malul Eufratului, în centrul Mesopotamiei, a fost fondat în
mileniul al III-lea î.H. Herodot îl considera „cel mai mare, dar și cel mai frumos oraș”
din lumea antică. Babilon înseamnă „poarta zeilor”, iar denumirea i-a fost dată deoarece se credea că pe aici zeii puteau coborî oricând pe pământ, dar și invers, o posibilitate pentru oameni de a urca la zei. Cei mai importanți conducători ai Babilonului au fost
Hammurabi (1792 – 1750 î.H.) și Nabucodonosor al II-lea (605 – 562 î.H.). În timpul lui
Hammurabi, Babilonul a devenit cel mai important centru cultural din Asia, iar lui Nabucodonosor al II-lea i se datorează câteva realizări arhitecturale faimoase.
Descopăr

1 Caută informații despre

povești/semnificații ale
Turnului Babel.
2 Descrie pictura de mai
jos după reperele date.
a. Ce tip de izvor este?
b.Care e subiectul picturii?
c. Este inspirată din realitate, sau reprezintă
rodul imaginației?

I. Analiză de detaliu: Planul orașului Babilon

E
C

LEGENDĂ

DETALIU: Turnul Babel

B

A

D

A Calea Procesiunilor

D Zidurile Babilonului

B Poarta zeiței Iștar

E Templul Etemenanki (Turnul Babel)

C Grădinile Suspendate

Turnul Babel este o construcție etajată (zigurat)
ridicată în orașul Babilon
în mileniul al II-lea î.H.
Numită Casa dintre Cer
și Pământ, era un templu
menit să aducă armonia, dedicat zeului Marduk, protectorul orașului.
Turnul avea baza pătrată
și șapte niveluri, fiecare
colorat diferit și placat
la exterior cu cărămidă
arsă.
Turnul Babel, pictură de Pieter Bruegel cel Bătrân, 1563, Muzeul Kunsthistorisches, Viena

Babilonul

II. Poarta zeiței Iștar
Poarta Iștar era cea mai
importantă intrare în oraș,
fiind considerată primul
arc de triumf din istorie.
Numele ei este legat de cel
al zeiței babiloniene a dragostei și războiului. Conform istoricilor, poarta era
ornată cu 150 de tauri și
siruși. Sirușii erau animale
fantastice cu cap de șarpe,
gheare de pasăre răpitoare
și trup acoperit cu solzi.
III. Calea Procesiunilor
Era cea mai importantă
stradă din Babilon, considerată sacră, motiv pentru care era și singura
pietruită. Acest pasaj din
zona templelor Babilonului trecea prin Poarta lui
Iștar și ducea spre templul central, fiind construit la porunca regelui
Nabucodonosor al II-lea.
IV. Grădinile Suspendate
Potrivit istoricului Diodor din Sicilia, grădinile
(numite ale Semiramidei) au fost construite de
Nabucodonosor al II-lea
pentru una dintre soțiile
sale, Amytis, care regreta
peisajul muntos, cu ve
getație bogată al ținutului natal (Media, Iranul de
astăzi). Grădinile aveau
un sistem de irigații compus din fântâni, canale și
jocuri de apă.

Studiu de caz
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• Care credeți că
era rolul acestor
animale pe o poartă a
orașului?

Reconstituire,
Muzeul Babilon, Irak

• De ce crezi că se
acorda importanță
unui drum destinat
activităților
religioase?

Reconstituire 3D

• Explică de ce
Grădinile Suspendate
sunt considerate o
minune a lumii antice.

Gravură de Ferdinand Knap,
1886

Temă de sinteză

Realizează prezentări, la alegere, pentru trei dintre construcțiile Babilonului. Reuniți aceste prezentări într-un album
numit Minunile Babilonului.
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Temple și piramide
I NT ROD U C E R E
Geniul creator al
Orientului Antic
s-a manifestat prin
construcția de temple
și piramide dedicate
divinității.

TI PURI DE
MON UM E NTE

zigurat

Mă informez

Mesopotamia. Civilizația mesopotamiană a creat ziguratul, un templu cu trei – șapte
etaje, colorate diferit și așezate în trepte. La ultimul etaj se afla un sanctuar, la care se
ajungea printr-un sistem de scări plasat în exteriorul construcției. Cel mai cunoscut
zigurat este Turnul Babel din Babilon (vezi studiul de caz anterior).
Egipt. Egiptenii erau politeiști. Ei le închinau zeilor uriașe temple din piatră, cele mai
cunoscute fiind cele de la Karnak și Luxor. Karnak este cel mai mare templu construit
vreodată, fiind destinat preamăririi lui Amun-Ra, zeul Soare. Templul era fastuos și
avea rolul de a-i face pe muritori să se simtă în legătură cu divinitatea. Templul de la
Luxor era aproape la fel de mare și de frumos.
În Egipt, cele mai impresionante monumente de arhitectură au fost însă piramidele,
morminte gigantice destinate faraonilor, considerați zei printre oameni. Reflectând credința în nemurire, piramidele adăposteau sarcofagul faraonului, precum și numeroase
obiecte considerate utile în viața de dincolo de moarte. Cele mai cunoscute piramide
sunt cele ale lui Keops, Kefren și Mikerinos.
India. O realizare specifică arhitecturii indiene o constituie stupa, monument funerar în formă de cupolă, în care se păstra cenușa sau relicvele unei căpetenii budiste.

piramide

China. În China, templele erau numite pagode, forme derivate de la stupa budistă.
Aveau multe etaje, ale căror acoperișuri aveau colțurile îndoite în sus. Serveau la păstrarea relicvelor, adică a unor obiecte dragi sau moaște ale personalităților sau sfinților țării.

stupă

pagodă

1 Descrie imaginea din

detaliu, explicând de
ce construcția este
atât de mare.
2 Ce concepție despre
moarte reflectă acest
tip de mormânt?
3 Găsește explicații
pentru faptul că
Piramida lui Keops
este considerată una
dintre cele șapte
minuni ale lumii
antice.

Descopăr

I. Analiză de detaliu: Piramidele din Giza
Piramidele din Giza sunt printre cele mai cunoscute piramide ale Antichității. Dintre
acestea, piramida lui Keops (Marea Piramidă) este pe lista celor șapte minuni ale lumii
antice. Aceasta avea, la început, înălțimea de 146 m (azi 138 m) și latura de 227 m.
Detaliu: Piramida lui Keops
(secțiune)
Tunel
aerisire

Camera
regelui
Camera
reginei
Camera
subterană

Marea
galerie

Intrarea

De la stânga spre dreapta:
piramida lui Mikerinos, a lui Kefren
și a lui Keops

Temple și piramide

Studiu de caz

II. Marea stupă din Sanchi
Este una dintre cele mai vechi construcții religioase budiste, în formă
de movilă, menită să adăpostească relicve. Se crede că adăpostește cenușa lui Buddha. Poate
fi folosită ca loc de rugăciune sau
de meditație.
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• Caută alte informații
despre Buddha.

sec. I d.H., India

III. Templul Calului Alb
Această pagodă a fost construită de împăratul Ming, care, conform unei legende, a avut un vis
în care îi apărea o făptură din aur.
Aflând că ar putea fi vorba despre
Buddha, împăratul a trimis în India
o delegație pentru a afla mai multe
informații. Delegația s-a întors cu
doi călugări budiști, câteva statuete ale lui Buddha și texte cu predicile acestuia. Numele templului
este legat de cei doi cai albi ce i-au
purtat pe călugări.
IV. Templul de la Luxor (1400 î.H., Egipt)
Templul de la Luxor este un monument construit de egipteni în cinstea
lui Amun-Ra, zeul Soare. Aleea de intrare, flancată de sfincși, avea rolul
de a călăuzi pașii credinciosului spre intrarea în templu.

LEGENDĂ
A obeliscuri – considerate raze de
piatră ale luminii lui Amun-Ra

C curtea lui Ramses al II-lea (mărginită de
galerii cu coloane) – accesibilă publicului
doar la sărbători

B poarta (flancată de câte un pilon
masiv, de care era lipită statuia
colosală a faraonului constructor)

D sala hipostilă (o pădure de coloane ce
simboliza dumbrava sacră) – locul prin care
se credea că trec sufletele după moarte

• Descrie construcția,
făcând referire la
forma acoperișului
și la semnificația
acesteia.

68 d.H., China

1 Identifică pe desen

părțile componente
ale templului
egiptean.
2 Cum se explică
monumentalitatea
acestei construcții?

E sanctuarul propriu-zis –
locuința zeului (reprezentat
de o statuie de lemn)
F curtea lui Amenophis
al III-lea

Temă de sinteză

Realizați macheta unui zigurat. Organizați la sfârșitul unității de învățare o expoziție cu produsele voastre. Folosiți
sugestiile de la pagina 40.
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Popoare și civilizații în Orientul Antic

1

Mă informez

Mesopotamia,
India,

Egipt,

China

R EPE R E
C RON O LO G I C E
3300 î.H.
apariția primelor orașestat în Sumer
3000 î.H.
apariția statului chinez
2300 î.H.
Akkad, primul imperiu
din istorie
1530 – 1069 î.H.
Regatul nou în Egipt
221– 205 î.H.
domnia lui Qin Shi Huangdi,
primul împărat chinez

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•
•

castă
dinastie
faraon
imperiu
regat

Temă de reflecție
De ce credeți că marile
civilizații s-au născut în
Orientul Antic? Ce are
specific fiecare civilizație
analizată? (vedeți cazurile
oferite de lecție)
2

Armata de teracotă,
descoperită în zona
mormântului lui Qin Shi
Huangdi (sec. III î.H.)

Într-un timp în care celelalte continente se aflau încă pe diferite trepte ale preis
toriei (4000 – 2000 î.H.), mari civilizații atinseseră un remarcabil nivel de dezvoltare: Mesopotamia, Egiptul, India și China (imaginea 1). Cadrul de evoluție a acestor
civilizații a fost statul (aplicația I).
Mesopotamia
În Mesopotamia au apărut și evoluat
civilizații strălucite create de sumerieni,
babilonieni, asirieni, akkadieni. Creatorii
civilizației sumeriene, situate în sudul
Mesopotamiei, au întemeiat orașe-stat
precum Sumer, Ur, Uruk, Kiș, au inventat
scrierea cuneiformă, foloseau sisteme de
irigații complexe și dețineau cunoștințe
avansate de astronomie. Akkadienii, prin
regele lor Sargon I, au creat primul imperiu
din istorie (mileniul al III-lea î.H.). Imperii
puternice au fost create și de asirieni și
babilonieni.
Egiptul
În jurul anului 3000 î.H., faraonul Menes
a pus bazele statului Egipt. În istoria egipteană distingem trei perioade prestigioase,
numite regate. Cea mai însemnată este
cea a Regatului Nou, numită și Imperiu.
Dintre numeroșii faraoni (aplicația II) ai
acestei etape se disting Tutmes al III-lea –
în timpul căruia Egiptul a cucerit Palestina, Siria, Fenicia și Etiopia – și Ramses
al II-lea (sec. XIII î.H.) – renumit ca militar,
dar și ca mare constructor de temple și
orașe. În anul 525 î.H., Egiptul a fost cucerit și a devenit parte din Imperiul Persan,
teritoriul său fiind cucerit ulterior de greci
și de romani. Statul egiptean s-a remarcat
în istorie și prin administrația sa riguroasă.

India
Populația autohtonă din India a creat în
Valea Indusului (imaginea 2) civilizația
numită Harappa, după numele celui mai
mare oraș din zonă. Veche de peste 7000
de ani, această civilizație s-a remarcat prin
orașele sale mărețe, o ierarhie socială bine
stabilită, un comerț intens cu regiuni îndepărtate, precum și printr-o scriere proprie.
Prin 1500 î.H., zona Indusului a fost invadată
de arieni, nomazi din centrul Asiei.
China
Primul stat chinez a luat ființă, în Valea
Fluviului Albastru, în mileniul III î.H. Statul și-a extins treptat teritoriul, împăratul
Qin Shi Huangdi fiind cel care a asigurat, prin
forță, unitatea acestuia. După moartea sa, a
urmat dinastia Han (sec. III î.H. – III d.H.),
care și-a extins dominația asupra altor
teritorii. Căderea dinastiei Han, ca urmare
a luptelor interne, a dus la fragmentarea
Imperiului.
Imperiul Persan
Vestit imperiu al Antichității, Imperiul Persan a fost creat de perși, la mijlocul secolului al VI-lea î.H., sub conducerea regelui
Cirus cel Mare. Perșii au dominat teritorii
din Asia până în anul 330 î.H., când imperiul a fost cucerit de Alexandru cel Mare.

Popoare și civilizații în Orientul Antic
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CON SOLI DA R E

I. Popoarele pe harta Orientului Antic
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Marea
Chinei de Sud

Identifică popoarele Orientului și precizează pentru fiecare
spațiul istoric de afirmare. O c e a n u l I n d i a n
Menționează pentru fiecare un element de cultură și de civilizație distinctiv.

1 Construiește, oral,
enunțuri de tip istoric
cu termenii-cheie ai
lecției.
2 Analizează rolul jucat
în istoria popoarelor
Orientului Antic de
personalitățile lor
politice.
3 Desenează pe caiet o
axă, apoi transpune
reperele cronologice
ale lecției.
4 Realizează un text cu
titlul De la regate la
imperii, făcând referire
la statele din Orientul
Antic.

II. Însemne ale puterii divine a faraonului
„O coadă de taur atârnată de veșmânt (semn al forței fizice), o
coroană dublă, combinând o bonetă albă cu o mitră roșie (coroanele Egiptului de Jos și de Sus), o barbă falsă, un sceptru cu capul
zeului Seth și un bici (semnele puterii divine), iar din coroană atârnându-i în mijlocul frunții, un cap de cobră, un uraeus, simbolul
Soarelui.”
Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizației

1
2

Identifică în text elemente ale divinității faraonului.
De ce crezi că unul dintre însemne era simbol al Soarelui?

III. Structura socială
în Orientul Antic
1 Identifică fiecare categorie
sugerată de piramida socială
și arată care este importanța
acesteia.
2 Explică de ce regele/
faraonul se află în vârful
piramidei sociale.

Sarcofagul lui
Tutankhamon,
Muzeul Luvru
(Franța)

IV. Harta marilor civilizații antice
• Copiază pe o coală de hârtie harta de la aplicația 1. Colorează diferit spațiile istorice ale
celor patru mari civilizații prezentate în lecție. Menționează, în cazul fiecăreia, numele
unui conducător și un fapt istoric relevant. Include harta în Mapa Orientului Antic.

F IȘĂ D E P ER S O N AJ
Caracterizați două
personalități importante
pentru civilizațiile
Orientului Antic, după
reperele următoare:
date biografice, trăsături
morale și fizice, politica
internă, politica externă,
personalitatea în memoria
oamenilor. Apelați la surse
diverse de documentare
(cărți de istorie, reviste
de istorie, enciclopedii
ilustrate, internet).
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Chinezii
Mă informez

I NT ROD U C E R E
Civilizația și cultura Chinei sunt vechi de mai bine
de 4 000 de ani. Istoria Chinei se remarcă prin
realizări deosebite în filosofie și arte și prin invenții
tehnologice uimitoare.

China este leagănul uneia dintre cele mai vechi și strălucite civilizații ale Antichității.
Mărturiile sunt diverse – de la confucianism, doctrina religioasă, morală și filosofică
întemeiată de marele înțelept chinez Confucius (551 – 479 î.H.), până la invenții precum hârtia, tiparul, praful de pușcă, busola și mătasea.
Două mari simboluri reprezintă China: Marele Zid (o construcție ce depășește ca
măreție chiar piramidele egiptene) și Marele Canal, realizări monumentale care impresionează și astăzi omenirea. Marele Canal era cel mai vechi și mai mare canal artificial
din lume ce lega Fluviul Galben de Fluviul Albastru. Realizarea lui a dat un impuls dezvoltării civilizației chineze, de-a lungul lui pulsând în următoarele secole toată viața
economică și culturală a Chinei.

Descopăr

I. Marele Zid
• Crezi că Marele Zid ar
putea să fie una dintre
minunile lumii antice?
Fă o lista cu minunile
lumii antice pe care
le descoperi prin
cercetarea ta.

• Prezintă invențiile
ilustrate și precizează
consecințe ale acestora
pentru progresul
civilizației umane.
f

Marele Zid chinezesc a fost construit cu scopul de apărare a graniței de nord a imperiului chinez contra atacurilor popoarelor nomade.

II. Marile invenții chinezești

c

a

Busola

d

Porțelanul

b

Praful de pușcă și rachetele

Mătasea

e

Tiparul fix

Seismograful

Studiu de caz

Chinezii. Evreii
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Evreii
Mă informez

IN TROD U CER E

Așa cum a fost transmisă de Vechiul Testament, istoria evreilor s-a derulat în patru etape:
Epoca patriarhilor (începători de neam). Cei mai importanți conducători de la începutul istoriei evreilor au fost Avraam și Moise. Avraam este considerat părintele tribului evreilor. Moise este cel care a scos poporul evreu de sub asuprirea egipteană și
l-a călăuzit spre Canaan (Țara Făgăduinței). El este cel care a primit de la Dumnezeu,
pe Muntele Sinai, cele două Table ale Legii, cu cele zece porunci.
Epoca judecătorilor. Evreii și-au scris o perioadă de timp istoria sub conducerea unei
persoane care purta numele de judecător. Cei mai renumiți judecători au fost Ghedeon și Samson.
Epoca regalității. Cel mai important rege a fost Solomon (970 – 931 î.H.), fiul lui David.
Renumit pentru înțelepciunea sa, a construit și primul templu din Ierusalim. După
moartea sa, regatul s-a divizat.
Exilul. După cucerirea Iudeei și distrugerea Ierusalimului de către armatele lui Nabucodonosor al II-lea, evreii au fost duși în robie în Mesopotamia, de unde au revenit în
sec. al VI-lea î.H. Iudeea a fost cucerită pe rând mai apoi de Alexandru cel Mare, de
sirieni, ca în secolul I î.H. să devină provincie a Imperiului Roman.

Evreii se disting de toate
celelalte popoare antice
prin faptul că ei au creat
prima religie monoteistă
din istorie, cu o divinitate
unică și invizibilă. Cartea
sacră a evreilor este
Vechiul testament (Tora),
parte a Bibliei actuale, o
culegere de scrieri mai
vechi sau mai noi, scrieri
istorice, filosofice, imnuri,
poezii, scrisori personale,
predici.

Descopăr

I. Templul mitic al lui Solomon

1 Precizează ce reprezintă
acest templu pentru
istoria poporului evreu.
2 Apreciază dacă ideea de
mai jos, atribuită regelui
Solomon, justifică
atributul de mare
înțelept al Antichității:
„Că mai preţioasă e
înţelepciunea decât
nestematele şi nimic din
ce e scump nu-i cu ea
deopotrivă”.

Machetă reconstruită
pe bază de informații biblice,
deoarece templul a fost distrus

II. Cele zece porunci
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți
dumnezei afară de Mine.
2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare,
nici să te închini lor.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în
deșert.

4. Adu-ți aminte de ziua
Domnului și o cinstește.
5. Cinstește pe tatăl tău
și pe mama ta, ca bine
să-ți fie și mulți ani să
trăiești pe pământ.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.

8. Să nu furi.
9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva
aproapelui tău.
10. Să nu poftești nimic
din ce este al aproapelui tău.

1 Până la Decalog,
oamenii își onorau zeii
oferindu-le ofrande.
De acum încolo, zeii
sunt onorați de oameni
printr-o purtare
frumoasă. Cum apreciezi
această revoluție
morală?
2 Apreciază valabilitatea
acestor reguli pentru
zilele noastre.
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Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet

1

Mă informez

Scrisul a făcut trecerea de la preistorie la istorie. Odată ce a inventat scrierea, omul
a putut să păstreze, să acumuleze și să-și transmită cunoștințele din generație în
generație. Aceasta reprezintă condiția progresului.
Sumer

R EPE R E
C RON O LO G I C E
inventarea scrisului
3300 î.H. în Sumer
3100 î.H. în Egipt
2600 î.H. în India
2000 î.H. în China
1100 î.H.
inventarea alfabetului
de către fenicieni
1822 d.H.
descifrarea hieroglifelor
de J.-F. Champollion

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•
•
•
•

alfabet
scriere cuneiformă
hieroglife
papirus
pergament
pictogramă
scrib

Temă de reflecție
Care este înțelesul expresiei scribii dirijau pasul
fiecărui om?
2

Pictură funerară cu hieroglife,
templul din Dendera (Egipt)

Scribii
În jurul anului 3300 î.H., civilizațiile mesopotamiană și egipteană au inventat scrisul
și au început să evolueze rapid. Scrisul era un răspuns la necesitățile generate de formarea statelor în Orientul Apropiat (aplicația I).
În aceste condiții, și-au făcut apariția diverse tipuri de scriere și, totodată, oamenii
care le cunoșteau și știau să le folosească – scribii. Ei întocmeau toate actele, țineau
evidența banilor și „dirijau pasul fiecărui om”, așa cum menționează un document
egiptean (aplicația III).
Tipuri de scriere. Materiale-suport
Primele forme de scriere sunt desenele din Preistorie, care reprezintă cea dintâi încercare de a păstra pentru generațiile viitoare istoria vânătorilor din paleolitic.
Cel mai vechi sistem de scriere din lume le este atribuit sumerienilor (imaginea 1). La începuturi, aceștia desenau imagini pe tăblițe mici de argilă, așa-numitele pictograme. Cu timpul,
sumerienii au început să folosească ideogramele (simboluri ce reprezintă cuvinte sau idei)
și, mai apoi, simboluri în formă de cuie, de unde și denumirea acestui sistem – cuneiform.
Scribii egipteni și-au creat propriul lor sistem de semne, numite hieroglife (imaginea 2). Timp îndelungat, istoricii nu le-au putut descifra, glorioasa istorie a Egiptului
Antic rămânând un mister până în 1822, când francezul Jean-François Champollion a
descifrat celebrele hieroglife.
Alfabetul este realizarea fenicienilor din secolul al XI-lea î.H., fiind cel mai simplu sistem de scriere. Când alfabetul a început să fie folosit pe scară largă, monopolul scribilor a fost desființat. Celor 22 de consoane ale alfabetului fenician grecii le-au adăugat
vocalele, ajungându-se astfel la 26 de litere. De la greci, alfabetul (aplicația II) a fost
preluat de romani, care l-au răspândit apoi în întreaga lume de atunci. Chinezii au avut
și ei un tip de scriere hieroglifică cu mii de caractere, reprezentând deopotrivă desene,
semne pentru noțiuni și, mai târziu, semne pentru sunete.
Primul suport folosit pentru scris a fost piatra (în paleolitic). În Mesopotamia, scribii
scriau pe tăblițe de lut moale, cu ajutorul bețișoarelor de trestie. Egiptenii au scris pe
papirus, un material asemănător cu hârtia, produs dintr-o plantă cu același nume. În
secolul al II-lea î.H., în Pergam (țară din Asia Mică) s-a inventat pergamentul, un material asemănător cu hârtia, produs din piele de animal. În secolul al III-lea î.H., în China
Antică s-a produs hârtia din cârpe de in și cânepă.

Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet

L3

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Apariția scrisului – o necesitate?
• Notează, pentru fiecare categorie de oameni din lista de mai jos, un motiv pentru
care aveau nevoie de scriere:
• preoți
• judecători
• funcționari
• negustori
• monarhi
II. Tipuri de scriere
b

a

1.
2.
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c

Identifică tipurile de scriere ilustrate mai sus.
Transpune pe o axă cronologică momentul
apariției fiecărui sistem de scriere.

III. Rolul scribilor
1. De ce crezi că a fost nevoie de apariția
unor oameni specializați în scriere?
2. Explică de ce scribii au devenit atât de
importanți în societatea antică.
IV. Alfabet și
materiale de scris
• Transcrie-ți numele/prenumele în mai multe tipuri
de scriere (folosește corespondența dintre alfabete
din tabelul de mai jos).

1 Realizează
corespondența corectă
între tipurile de scriere
și spațiul istoric
corespunzător:
a. Egipt;
b. Fenicia;
c. Mesopotamia.
A. cuneiformă;
B. hieroglifică;
C. alfabet.
2 Explică de ce apariția
scrierii face deosebirea
între preistorie și
istorie.
3 Scrie un text despre
importanța inventării
alfabetului pentru
omenire.
4 Menționează
materialele folosite
de-a lungul timpului ca
suport pentru scriere.

Scrib așezat,
sculptură,
Muzeul Luvru
(Franța)

Roman modern
Roman timpuriu
Grec
Fenician

D E Z BATE R E
Organizați în clasă o
dezbatere pe tema: Scriem
cu pixul, sau tastăm la
laptop? Ce preferăm?
Fiecare poziție exprimată
trebuie să fie argumentată.
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Epopeea lui Ghilgameș
I NT ROD U C E R E
Epopeea lui Ghilgameș
este cea mai veche
poveste scrisă a lumii.
Este povestea unui rege
sumerian de la sfârșitul
mileniului al IV-lea î.H.,
primul erou tragic al
tuturor timpurilor, dar și
o încercare de răspuns
la cele mai importante
întrebări ale omenirii:
ce este viața și ce este
moartea.
Epopeea a fost scrisă în
jurul anului 2000 î.H., la
Babilon, pe 12 tăblițe de
argilă găsite în celebra
bibliotecă de la Ninive.
1 Ce calităţi umane

Mă informez

Ghilgameș a fost un rege legendar al orașului Uruk din Mesopotamia, unde a domnit
127 de ani. Supușii săi, pe care îi obliga să muncească la ridicarea de palate, temple
și ziduri de cetate, cer ajutor zeilor. Aceștia făuresc un uriaș păros și sălbatic, Enkidu,
pe care îl asmut împotriva lui Ghilgameș. Lupta dintre cei doi se încheie fără ca vreunul
să fie învins, iar cei doi devin buni prieteni. Împreună reușesc să-l ucidă pe monstrul
Humbaba din Pădurea Cedrilor, apoi pe Taurul Ceresc, venit să pustiască țara și să-i
distrugă pe oameni. Zeii hotărăsc să-i pedepsească pe cei doi eroi, deoarece deveniseră trufași. Enkidu se îmbolnăvește și moare. Ghilgameș hotărăște atunci să-și caute
un strămoș, pe Utnapiștim, care știa secretul nemuririi, pentru că fusese ultimul dintre
oamenii de dinaintea potopului. Utnapiștim îi încredințează o taină lui Ghilgameș: pe
fundul mării se găsește o buruiană care asigura tinerețea veșnică. Regele culege floarea, dar la un popas, în drumul de întoarcere spre Uruk, un șarpe îi mănâncă planta
fermecată, lăsându-l astfel fără vreo posibilitate de a învinge moartea.
Descopăr

I. Epopeea lui Ghilgameș (fragment)

descriu primele șase
versuri?
2 Ce caută Ghilgameş?
Există aşa ceva?
3 Ce ar trebui să facă
Ghilgameş cu viaţa
lui?
4 Care este punctul tău
de vedere? Un om
poate avea „Viaţa fără
sfârşit”, sau trebuie
să se mulţumescă cu
lucrurile simple de pe
pământ?

1 Descrie sursa ilustrată.
2 Observă tipul de

scriere din imagine și
materialul-suport. Cum
au rezistat ele trecerii
timpului?

„Ca o ruină eşti, ce nu dă adăpost omului pe vreme rea,
Ca o uşă dosnică eşti, ce nu poate împiedica vântul şi furtuna;
Ca un palat eşti, despuiat şi jefuit de tâlhari.
Ca o cursă eşti, ascunsă mişeleşte vederii;
Ca o amuletă eşti, ce nu e în stare să-l apere pe om;
Ca o sandală eşti, ce roade piciorul drumeţului!
Unde alergi, Ghilgameş?
Viaţa fără sfârşit pe care o cauţi n-ai s-o găseşti niciodată!
Când zeii i-au creat pe oameni,
Le-au atribuit moartea, păstrând pentru ei nemurirea.
Aşadar, umple-ţi burta…
Trăieşte-ţi viaţa fericit de dimineaţă până noaptea,
Îmbracă-te în haine frumoase, spală-te şi îmbăiază-te,
Priveşte-ţi cu tandreţe micuţul pe care-l ţii de mână,
Fă-ţi fericită femeia…
Aceasta e tot ce îţi poţi dori…”
II. Tableta a V-a
Tableta a V-a, cel mai recent descoperită, a completat textul cunoscut anterior cu aproape douăzeci de
rânduri. În fragment este povestită întâlnirea dintre
Ghilgameș și Enkidu, în Pădurea Cedrilor. Cei doi eroi
îi taie capul monstrului Humbaba și îl duc la Uruk.

Epopeea lui Ghilgameș. Codul lui Hammurabi

Studiu de caz
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Codul lui Hammurabi
IN TROD UCER E

Mă informez

Codul lui Hammurabi este un text juridic babilonian compus din 282 de articole de lege, precedate de un prolog și încheiate cu un epilog. Codul era dominat de ideea dreptății, scopul
principal fiind atenuarea conflictelor sociale, reglementarea raporturilor din societate prin stabilirea unor norme juridice. Codul împărțea populația în mai multe clase: oamenii liberi (stăpânii de pământuri și de sclavi, singurii care aveau drepturi politice), sclavii și cetățenii de condiție
umilă, care puteau să dețină doar sclavi și imobile, însă nu și pământ.
Dispozițiile lui Hammurabi apărau în mod evident interesele marilor proprietari, adică regele,
apropiații acestuia, preoții și familiile nobililor. De exemplu, se prevedea că țăranul care nu-și va
plăti datoria „va fi sfâșiat prin tragere de vite”. Un număr mare de articole priveau organizarea
familiei, precum și drepturile și îndatoririle ostașilor. Interesant era și modul cum se efectua judecata. Pedepsele erau foarte aspre. Exista și o pedeapsă celebră, numită legea talionului, cunoscută și ca „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”, prin care inculpatului i se aplica o pedeapsă
identică cu răul săvârșit. Pedeapsa cu moartea era prevăzută în multe cazuri.

Hammurabi a fost
fondatorul Imperiului
Babilonian, pe care l-a
condus 42 de ani, între
1792 și 1750 î.H. Opera
lui cea mai durabilă nu
este însă imperiul pe care
l-a creat, ci o culegere de
legi, care a fost folosită
de oameni circa o mie
de ani, devenind cel mai
faimos cod de legi al
Antichității.

Descopăr

• Conținutul Codului lui Hammurabi
art.
1–5

procedura
de judecată

Judecătorii erau magistrați civili, dar drept de judecată aveau și preoții marilor temple. Judecata era bazată pe declarațiile martorilor. Ea se
încheia prin redactarea unui proces-verbal. Un proces putea fi însă revizuit, judecătorul suprem fiind regele.

art.
6 – 20

furtul –
constatare
și sancțiuni

• Celui care va fura „i se vor tăia mâinile”.
• Dacă cineva acuză pe altcineva fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul va fi omorât.

art.
21 – 37

drepturi
și îndatoriri
ale soldaților

În schimbul unui beneficiu (pământ și inventarul agricol corespunzător),
soldatul trebuia să fie gata să se sacrifice pentru rege. În timp de război,
el primea și o sumă în bani.

art.
53 – 56

1 De ce crezi că familiei

îi sunt dedicate atât
de multe articole?
2 Apreciază
valabilitatea acestor
prevederi în zilele
noastre.

protejarea siste- Dacă cineva nu are suficientă grijă de un baraj și barajul cedează, el va
mului de irigații fi vândut, iar banii obținuți vor înlocui recolta pierdută în timpul inundării culturilor.

art.
59 – 66

proprietatea
asupra
grădinilor

Dacă cineva își lasă grădina în seama unui grădinar, iar acesta își face
treaba bine timp de patru ani, în al cincilea an proprietarul e obligat să ia
parte la grădinărit.

art.
100 – 107

activitatea
negustorilor

Dacă cumpărătorul este nepăsător și nu ia chitanță pentru banii pe care
i-a dat negustorului, el nu poate considera banii nerecunoscuți drept ai lui.

art.
127 – 195

familia

Căsătoria dintre oamenii liberi și sclavi nu era recunoscută. Bărbatul avea
o singură soție, dar femeile erau considerate inferioare bărbaților. Copiii
rămâneau sub autoritatea părintească până la căsătorie.

art.
196 – 227
art.
228 – 235

Pedepse cuvenite în caz de vătămări corporale și pentru ocrotirea stăpânilor de sclavi.

art.
236 – 277
art.
278-282

Regimul juridic al contractului de închiriere.

Precizări referitoare la activitatea și răspunderea juridică a arhitecților și constructorilor de vase.

Dispoziții referitoare la sclavi.

Stela de diorit cu
Codul lui Hammurabi,
descoperită la Susa
(Iranul de azi)
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Trusa de instrumente
Construirea unei machete

(vezi pagina 31 din manual)

Realizați macheta unui zigurat. Organizați, la sfârșitul unității de învățare, o expoziție cu produsele voastre.

 Pregătirea activității

• Alege, împreună cu colegii de clasă și sub
îndrumarea profesorului, construcția pe care o vei
reprezenta sub formă de machetă.
• Colectează cât mai multe informații cu privire
la construcția aleasă pe baza fotografiilor,
descrierilor, videourilor, prezentărilor 3D etc.,
astfel încât macheta obținută să reproducă în mod
cât mai fidel originalul.
• Identifică părțile componente ale machetei.
Stabilește mărimea machetei și, eventual, scara
reprezentării (amintește-ți din clasa a IV-a), astfel
încât să decizi ce detalii vei reprezenta.
• Pregătește materialele necesare pentru realizarea
machetei. Cele mai la îndemână materiale
sunt hârtia, cartonul, lipiciul, culorile, dozele
de aluminiu, lemnul, plasticul, polistirenul,
plastilina, crenguțele, mușchii, pietrele de diferite
dimensiuni, argila etc.

 Realizarea machetei

• Desenează, pe hârtie sau carton, planul machetei,
reprezentând fiecare componentă a machetei
care urmează a fi asamblată: conturul zidurilor,
scările exterioare, sanctuarul din vârf etc.
• Realizează separat fiecare componentă a
machetei, coloreaz-o, desenează/atașează
detaliile etc.
• Asamblează componentele machetei și realizează
finisajele (colorare, adăugarea unor elemente de
legătură între componente etc.).

 Valorizarea activității

• Realizează, alături de colegi, o expoziție cu
machetele realizate de voi, apoi organizați un
tur al acesteia.
• Purtați discuții asupra produselor realizate.
• Sintetizează, alături de colegii de clasă,
experiența de învățare:
- Cum te-ai simțit în timpul activității?
- Ești mulțumit de produsul realizat?

Exemple:
Macheta: Zigurat
Model: Ziguratul din Ur sau Turnul Babel, reconstituiri de zigurate,
descrieri, linkuri de accesat
Mărime: maximum un metru pătrat
Părți componente: cele trei – șapte niveluri, scări exterioare,
sanctuarul din vârf etc.
Materiale: hârtie, carton, polistiren, lipici, culori, cutter, foarfecă,
pensule etc.

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare
1 Ce elemente ale

A. Mediul natural și viața cotidiană
Felul de viață:
diversitate influențată de relief, climă, resurse naturale, starea socială a oamenilor

 Familie

 Locuință

 Practici sociale

• puterea deplină a tatălui
asupra soției și a copiilor
• femeia considerată
inferioară

• lemn, piatră, cărămizi
arse
• așezări urbane

• obiceiuri legate de viața
de familie, muncă sau de
anotimpuri

 Hrană

 Economie

 Credință

• bazată pe resurse
naturale

• monarhul – stăpân
absolut asupra
pământului, atelierelor
meșteșugărești și a
construcțiilor; agricultură,
meșteșuguri, negoț

• budism (India)
• iudaism (Regatul Evreu)
• creștinism (Palestina)

B. Popoare și civilizații ale Orientului Antic





Mesopotamia: sumerieni;
akkadieni; asirieni

Egipt: populația egipteană

 India: populația de pe Valea Indusului

• moștenire: sistemul de caste



China: chinezii

• moștenire: mătasea,
praful de pușcă, busola,
marile construcții

 Materiale de scris

•
•
•
•

fapt istoric important
pentru fiecare dintre
marile civilizații ale
Orientului Antic.
3 Arată care dintre

aceste civilizații antice
a evoluat până în zilele
noastre. Explică.

cinci rânduri despre
istoria alfabetului.
5 Povestește oral

Epopeea lui Ghilgameș.

Iordanului)

C. Inventarea scrierii

• scrierea pictografică/
hieroglifică (egiptenii și
chinezii)
• cuneiformă (sumerienii)
• alfabetul fenician (22 de
semne)

2 Menționează câte un

 Palestina: poporul evreu (Valea
• moștenire: religia monoteistă –
iudaismul (Biblia)

 Forme de scriere

mediului natural și
social au influențat
viața oamenilor
în Orientul Antic?
Exemplifică.

4 Scrie un text de trei –

• moștenire: papirus,
hieroglife, piramide,
temple, sisteme
matematice, practica
medicinei etc.

• moștenire: scriere
cuneiformă, sistem de
irigații, roată, zigurat

41

 Primele scrieri celebre

tăblițe de lut (Mesopotamia)
• Epopeea lui Ghilgameș
papirus (în Egipt)
• Codul lui Hammurabi
pergament (Persia)
hârtie din material textil (China)

PROIE C T D E ECH I PĂ
Lucrați în perechi. Alegeți,
prin negociere în clasă,
trei – cinci elemente
dintre cele mai importante
elemente de cultură și
civilizație ale Orientului
Antic. Motivați fiecare
alegere. Confruntați lista
voastră cu cea a colegilor.
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Evaluare
Autoevaluare
I
II
III
IV
V
Oficiu:
Total:

I. Asociază corect.
1. Ramses al II-lea
2. Cirus cel Mare
3. Qui Shi Huangdi
4. Sargon I
5. Solomon

2p x 5 = 10 p
(2p + 3p) x 4 = 20 p
10p x 2 = 20 p
(5p + 5p) x 2 = 20 p
5p x 4 = 20 p
10 puncte
100 de puncte

a. sec. X î.H.
b. sec. III î.H.
c. sec. XIII î.H.
d. sec . VI î.H.
e. sec. XXIV î.H.
f. sec. V î.H.

II. Enumeră patru popoare care au locuit în spațiul istoric ilustrat de harta de mai
jos și precizează pentru fiecare câte un reper geografic important.
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Chinei de Sud

O c e a n u l I n d i a n

III. Prezintă, în zece rânduri, două dintre invențiile chinezești păstrate până astăzi.
IV. Menționează câte o asemănare și o deosebire între:
• civilizația egipteană și cea mesopotamiană;
• oraș-stat și imperiu.
V. Observă ilustrația și răspunde cerințelor.

I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților: citește
Epopeea lui Ghilgameș, în
forma repovestită pentru
copii
• lumea virtuală:
realizează un tur virtual al
unui mormânt din Valea
Regilor accesând
thebanmappingproject.
com

1
2
3
4

Identifică tipul de sursă istorică reprezentată de imagine.
Menționează tipul de construcție ilustrat și destinația acesteia.
Menționează trei exemple pentru acest tip de construcție.
Menționează o caracteristică a acestui tip de construcție și formulează explicații pentru aceasta.
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Lecţia 1

44
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Studiu de caz
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Adevăr și legendă în Grecia Antică

Lecţia 3
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Polisul grec – Atena și Sparta

Studiu de caz
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Histria, Tomis, Callatis

Lecţia 4

54

Războaiele grecilor

Studiu de caz

56

Bătălia de la Maraton

Lecţia 5

58

Alexandru Macedon

Lecţia 6

60

Frumos și cunoaștere în lumea greacă

Studiu de caz

62

Acropola ateniană

Studiu de caz

64

Moștenirea lumii grecești

Studiu de caz

66

Jocurile Olimpice

Recapitulare

67

Evaluare/
Autoevaluare
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Mediul natural și ocupațiile grecilor

1

Mă informez

Peninsula Balcanică

R EPE R E
C RON O LO G I C E
2000 î.H.
migrația ionienilor
1600 î.H.
invazia aheilor
1200 î.H.
invazia dorienilor

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•

ahei
dorieni
ionieni
oraș-cetate

Temă de reflecție
„Sărăcia a fost școala
cea mai bună la care au
învățat elenii.” Care este
semnificația acestei afirmații referitoare la poporul grec?
2

Insula Corfu (Grecia)

Între anii 2000 și 1200 î.H., pe teritoriul Eladei (Grecia din Antichitate) s-au așezat
trei valuri succesive de triburi: ionienii (așezați în Attica, unde au întemeiat orașul
Atena), aheii (stabiliți în peninsula Pelopones, unde au întemeiat orașul Micene) și
dorienii (mai puțin civilizați, cuceritori care i-au supus pe ahei, stabilindu-se în cele
din urmă în Pelopones, unde au întemeiat orașul Sparta) (aplicația I). Din amestecul
acestora cu autohtonii a rezultat poporul elen, numit mai târziu, de către romani, grec.
Așezarea geografică
Grecia este situată în sudul Peninsulei Balcanice (imaginea 1), într-un mediu natural
definit prin lanțuri muntoase și ieșire la mare, partea insulară cuprinzând peste 2 000
de insule, dintre care cea mai mare este Creta (imaginea 2, aplicația I).
Ca urmare a acestei divizări geografice, lumea greacă nu s-a organizat într-un stat
unit, ci în orașe-cetăți, între care au existat rivalități economice, culturale și chiar sportive. Spațiul orașelor-cetăți era restrâns, ceea ce a fost un avantaj pentru comunitățile acestora, ele reușind să se conducă mai bine.
Mediul natural și ocupațiile grecilor
Grecia este o țară stâncoasă și săracă. Geografia Greciei a influențat viața cotidiană
a grecilor, sărăcia resurselor fiind compensată de hărnicia locuitorilor (aplicația III).
• Munții le-au oferit grecilor suficiente zăcăminte de argilă, fier, argint, aur, ceea ce a
încurajat producerea de obiecte de ceramică, podoabe, arme și unelte din metal. Tot
din munți provenea marmura pentru temple și sculpturi. Construcțiile și mineritul erau
munci grele și necesitau un număr mare de lucrători, de aceea au fost folosiți sclavii.
• Câmpiile întinse de-a lungul litoralului, dealurile și podișurile au fost prielnice agriculturii, în special pentru culturile de viță-de-vie (pentru vin) și măslini (pentru ulei).
Măslinii pot rezista vreme îndelungată la secetă și pot crește în pământuri sărace.
Majoritatea familiilor prestau munca de fermieri, ceea ce însemna cultivarea unei
bucăți de pământ și, adesea, creșterea oilor și a caprelor. În familie erau confecționate și hainele și încălțămintea. Materialul cel mai folosit pentru îmbrăcăminte era
lâna. Ca încălțăminte, grecii purtau un fel de sandale.
• Ieșirea la mare le-a asigurat grecilor statutul de pescari și de comercianți. Renumiți
navigatori, ei traversau Marea Egee până în Asia, ajutați de vânturile obișnuite de vară
și de mulțimea insulelor. Până în vremea romanilor, transportul în estul Mediteranei
a fost controlat de greci (aplicația III a, b).
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I. Proconnesos

Aplic

I. Thasos

MACEDONIA

I. Harta Eladei
1 Identifică pe hartă reperele
geografice menționate în lecție.
2 Observă distribuirea geografică
a triburilor elene.

(André Bonnard,
Civilizația greacă)

I. Samothrace

TROIA

I. Imbros

EPIR
TESALIA
I. Corcyra
(Corfu)

MISIA

I. Lemnos

AMBRACIA

I. Lesbos

I. Skiathos
I. Icos

Marea Egee

I. Preparetos

ETOLIA

I. Leucas

LYDIA

I. Scyros

DORIDA
BEOȚIA
THERMOS

I. Chios
IONIA
TEBA
EFES
MEGARA ATTICA
I. Samos
AHAIA
I. Andros
IA ARG
I. Icaros
ATENA
ELIDA ARCAD
I. Tenos
MILET
I. Cheos
O
MICENE LIDA
I. Zachynthos
I. Egina
ARGOS
I. Cythn
I. Myconos I. Patmos
I. Syros
MEGALOPOLIS
I. Seriph
NA
I
S
MES
I. Syphne
I. Amorgos
SPARTA LACONIA
I. Cos
I. Sikinos

I. Chepallonia

S
AGRO

II. Mediul natural al Greciei
a „Grecia este o țară muntoasă,
cu toate că vârfurile sale nu
ating niciodată trei mii de metri.
Dar muntele este pretutindeni,
aleargă și se cațără în toate
direcțiile, uneori foarte abrupt.
Acest munte arhaic dădea o
țară divizată într-o mulțime de
mici cantoane, dintre care cea
mai mare parte, de altfel, atingeau marea.”

HALKIDIKI

Marea Ionică

I. Ios

I. Melos

I. Astypalia

I. Thera
(Santorini)

I. Cythera

RODOS

I. Rodos

Marea Cretei

Dorieni
Ionieni
Eolieni și ahei

I. Telos

I. Carpatos

I. Creta

0

50

100 km

CNOSSOS
Alte popoare
b „Marea este prezentă pretutindeni, pătrunzând adânc în
uscat, care se termină cel mai
CON SOLI DA R E
adesea prin faleze ce adăpostesc nenumărate porturi. Marea reprezintă adevă1 Explică legătura dintre
rata cale de comunicație, deoarece compartimentarea solului face ca legăturile
mediul geografic
terestre să fie foarte anevoioase […].”

(Pierre Lévêque, Aventura greacă)

1
2

Enumeră, pe baza textelor, elementele geografice dominante ale Greciei.
Arată consecințele acestui relief asupra modului de viață al grecilor antici.

III. Ocupațiile grecilor

al Greciei Antice și
organizarea politică a
acesteia.
2 Scrie un text în care să
sintetizezi procesul de
formare a poporului grec.
3 Realizează un text cu
titlul Călătorie prin țara
grecilor, în care să descrii
mediul natural al Greciei
Antice.

PORTOFO L I U

1
2

Identifică, pe baza imaginii, cât mai multe ocupații ale grecilor antici.
Enumeră alte ocupații ale acestora și explică premisele practicării lor.

Construiește un portofoliu
digital cu tema Grecia
Antică. Pentru început,
adună ilustrații/descrieri
ale mediului geografic al
Greciei și ale ocupațiilor
practicate de poporul grec
în Antichitate.
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Ceramica între utilitate și artă
I NT ROD U C E R E
La grecii antici, olăritul
a cunoscut o dezvoltare
excepțională, depășind
faza utilitară și devenind
o artă. Motivul principal
era faptul că sticla și
butoaiele de lemn erau
foarte scumpe și greu de
realizat, iar Grecia avea
nevoie de vase pentru
a păstra vinul, mierea
și uleiul de măsline,
produsele sale agricole
principale.
•

Identifică trei utilizări
ale vaselor ceramice
la greci. Explică.

Mă informez

Scurt istoric
Ceramica este un material obținut prin modelarea și arderea argilei, material pe care
Grecia îl avea cu prisosință. Existau multe ateliere de olărit în Grecia, ateliere cu produse de serie, dar și cu realizări excepționale, de artă. Vasele aveau forme foarte variate, ca urmare a faptului că grecii le întrebuințau și pentru decorarea caselor, care
erau mobilate doar cu strictul necesar. Indiferent care era destinația lor, obiectele de
ceramică erau întotdeauna pictate. Ceramica pictată constituie o mărturie importantă
a dezvoltării artei grecești, ilustrând gustul pentru frumos în viața cotidiană a grecilor. Scenele de pe vase reprezintă și o importantă sursă de informații despre modul
de viață al grecilor antici.
Descopăr

I. Tipuri de vase grecești

Kylix
cupă de
băut

Skyfos
vas de
băut

Amfora – păstrarea lichidelor sau a grânelor

• Observă elementele
grafice folosite pentru
decorarea vasului.

Oenochoe
turnarea vinului în
cupe

Stamnos
amestecarea
vinului cu apa

Lutroforus
ritualuri nupțiale
și funerare

Pithos
păstrarea
lichidelor sau a
grânelor

Kantharos
amestecarea
vinului cu apa

Alabastron
păstrarea
parfumului și a
unsorilor

Aribalos
păstrarea
parfumului și a
uleiurilor aromate

Krater
amestecarea
vinului cu apa la
banchete

II. Tipuri de ornamentare A – figuri geometrice
Între secolele al XII-lea și al VIII-lea î.H., ceramica greacă
este decorată cu linii, cercuri concentrice, meandre, triunghiuri și alte figuri geometrice, desenate cu mâna sau cu
pensula. Această perioadă din istoria Greciei se numește
chiar geometrică, pentru că cele mai multe informații
despre acea lume învăluită în mister le oferă ceramica.

Ceramica între utilitate și artă

Studiu de caz

III. Tipuri de ornamentare B – figuri umane
În secolele VII – VI î.H., decorul vaselor a început să se complice. Apar figurile
umane. Tematica era variată: de la scene
mitologice ilustrând zeii greci sau eroi
mitologici, până la scene de viață cotidiană (munci agricole, meșteșuguri), educație, activități sportive, banchete, scene
religioase sau de luptă.

• Identifică pe cele
două vase culorile
folosite și tematica
abordată.

a

IV. Tipuri de ornamentare C – ornamente vegetale
În secolele V – IV î.H., în timpul războaielor greco-persane, atelierele de ceramică au fost distruse. După refacerea lor,
pictorii au adoptat un nou stil, mai elaborat, incluzând și elemente de decor
(plante, flori etc.).

V. Analiză de detaliu

47

b

• Descrie vasul din
imagine, evidențiind
asemănări și deosebiri
față de etapele
anterioare.

1 Descrie pictura

din detaliu,
încadrând-o în etapa
corespunzătoare.
2 Menționează
informațiile transmise
de această sursă
despre cultura
grecilor antici și
despre modul lor de
viață.
3 Precizează ce tip
de sursă istorică
este reprezentată în
imagine.
4 Identifică tipul de vas
și scopul folosirii lui.

Culegătorii de măsline, vas de ceramică grecească, pictură cu figuri
negre (sec. VI î.H.)
Temă de sinteză

Realizează conturul unui vas grecesc și decorează-l conform unuia dintre tipurile ornamentare specifice picturii ceramice. Afișează desenul în clasă, alături de colegi, apoi comentați asupra lor. Fotografiază desenul realizat de tine și
include-l în portofoliul dedicat Greciei Antice.
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Adevăr și legendă în Grecia Antică

1

Mă informez

Troia,

Micene,

Itaca

R EPE R E
C RON O LO G I C E
1200 î.H.
Războiul Troian
sec. VIII î.H.
trăiește poetul Homer,
autorul poemelor Iliada și
Odiseea

T E RME NI- C HE I E
• legendele Olimpului
• mitologie
• zeu

Temă de reflecție
Este Iliada o simplă poveste
sau un izvor istoric?

Moartea lui Patrocle, scenă din
războiul troian, gravură, 1715

2

Unitatea lumii grecești a fost dată de limbă, de scrierile poetului Homer și de mitologie. Mitologia greacă cuprinde un ansamblu de povești, ale căror personaje au
devenit modele pentru toți grecii din Antichitate.
Legendele Olimpului
Mitologia greacă, remarcabilă atât prin bogăție, cât și prin frumusețe, s-a născut din
dorința grecilor antici de a găsi explicații privind originea și natura lumii înconjurătoare,
de a relata faptele zeilor, ale unor eroi și creaturi mitologice sau ale oamenilor obișnuiți. Cunoscute inițial pe cale orală, aceste mituri și legende au fost consemnate mai
apoi în scrierile unor autori antici precum Homer, căruia i se atribuie Iliada și Odiseea,
sau Hesiod, în lucrarea Theogonia. Mitologia greacă a reprezentat și de-a lungul timpului o sursă de inspirație pentru numeroși artiști și poeți.
Grecii erau politeiști, adică se închinau la sute de zei și de zeițe, crezând că aceștia
veghează asupra lor. Ei onorau, în special, un număr de 12 zei (aplicația II). Cel mai
important era Zeus, părintele zeilor și al oamenilor, zeul suprem. Domnea în palatul
său de pe muntele Olimp, înconjurat de ceilalți zei, cârmuind destinele lumii și împărțind binele și răul. Principala caracteristică a religiei grecești era aceea că, deși zeii
aveau forme și sentimente umane, erau atotputernici și nemuritori.
Războiul Troian
Războiul Troian este relatat în Iliada. Legenda spune că motivul războiului a fost frumoasa
aheană Elena, soția lui Menelau, regele Spartei, care fusese răpită de Paris, fiul lui Priam,
regele Troiei, cetate numită și Ilion. Pentru a o salva pe Elena, 100 de orașe grecești au trimis o armată contra troienilor, în frunte cu Agamemnon, regele Micenei (imaginea 1). În cele
din urmă, cetatea a fost cucerită cu ajutorul unui truc reprezentat de calul troian (aplicația I).
Odiseea spune povestea întoarcerii acasă în insula Itaca (imaginea 1) a celui mai cunoscut erou al războiului troian Ulise (Odiseu), prilej de a relata multe întâmplări cu personaje
mitologice precum ciclopul Polifem sau vrăjitoarea Circe.
Adevăr istoric
Legendele și miturile grecilor reprezintă izvoare prețioase pentru reconstituirea istoriei acestora, oferind informații despre locuri și fapte reale, organizarea socială și politică, credințe
și practici religioase. Spre exemplu, războiul care a inspirat Iliada a fost unul dintre războaiele importante ale aheilor din jurul anului 1200 î.H., război de cucerire a cetății Troia. De
altfel, cetatea Troia, situată, după spusele poetului grec Homer, în N-V Asiei Mici (Turcia de
astăzi), a fost identificată arheologic în secolul al XIX-lea de arheologul german Heinrich
Schliemann. În ceea ce privește Odiseea, aceasta a fost inspirată de numeroasele călătorii pe mare ale grecilor în căutare de noi resurse și bogății.

Adevăr și legendă în Grecia Antică
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CON SOLI DA R E
1 Folosind informații obținute la aplicația
II, enumeră cei 12 zei
importanți ai grecilor și
precizează ce
reprezenta fiecare.
2 Menționează
o caracteristică
a politeismului la grecii antici.
3 Realizează un text
de zece rânduri, în care
să povestești războiul
troian.

I. Calul troian
Calul de lemn uriaș, lăsat la poarta cetății
Troia, a fost folosit de atacatorii ahei pentru
a ascunde luptători de elită. Troienii, amețiți de gândul victoriei și lipsiți de vigilență,
au luat decizia fatală de a-l aduce în cetate.
• Ce crezi că s-a petrecut după introducerea calului în cetatea Troia? Continuă
povestea.

Statuia realizată pentru filmul Troia (2004),
expusă în Çanakkale, Turcia

II. Zeii din Olimp
LEGENDĂ

A

F

A Zeus
B Hera

B

C Poseidon
D Afrodita

G

E Ares

C

F Atena
G Hestia
H Apollo
I Artemis
J Hefaistos
K Demetra

D

H

L Hermes

L

I

1
2

J

K

Prezintă tipul de sursă ilustrat (încadrare, descriere etc.).
Identifică fiecare zeitate grecească ilustrată mai sus, însemnele specifice și precizează ce reprezintă, folosind surse scrise (de exemplu, Legendele Olimpului de
Alexandru Mitru).

III. Joc de rol
• Imaginează-ți că ești unul dintre personajele epopeii Iliada. Documentează-te prin lectura proprie a creației (în varianta repovestită), apoi prezintă personajul în fața clasei.

E

MAC H E TĂ
Reconstruiți calul troian la
dimensiuni mai mici.
Folosiți diverse materiale.

50

U4

Civilizația greacă

Polisul grec – Atena și Sparta

1

Mă informez

Sparta,

Atena

R EPE R E
C RON O LO G I C E
1200 – 900 î.H.
apariția polisurilor
sec. IX î.H.
înființarea Spartei
sec. VII î.H.
atestarea Atenei
621 î.H.
primele legi scrise ale lui
Dracon
594 î.H.
reformarea Atenei de
către Solon
509 î.H.
reformele lui Clistene
443 – 429 î.H.
epoca lui Pericle

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•
•

colonie
democrație
metropolă
ostracism
polis

Temă de reflecție
Mai este posibilă democrația directă astăzi, așa
cum a fost ea inventată
de atenieni?
2

Acropola din Atena

Procesul istoric cel mai important manifestat în Grecia Antică între anii 1000 și
800 î.H. este apariția polisurilor, mici orașe-stat formate prin gruparea mai multor
sate în jurul unei cetăți. Cele mai importante au fost Sparta și Atena (imaginea 1).
Sparta, tipul statului aristocratic militar
Sparta a fost întemeiată în secolul al IX-lea î.H. Licurg a fost un legiuitor care a conceput un ansamblu de regulamente foarte severe, care au transformat statul într-o adevărată cazarmă. Spartanii trebuiau să se ocupe doar de militărie. Primeau de la stat o
bucată de pământ, pe care o lucrau sclavii.
Sparta era condusă de doi regi, care comandau armata, și de un sfat alcătuit din
28 de senatori bătrâni. Erau supravegheați timp de un an de cinci efori aleși de Adunarea Poporului, care erau responsabili de educația copiilor și de respectarea legilor.
Toți aceștia erau aleși din rândul aristocrației spartane (aplicația II).
Atena inventează democrația
Atena, marea rivală a Spartei, a inventat un sistem politic original: democrația. Puterea legislativă era deținută de către toți cetățenii majori, cu excepția femeilor, străinilor (perieci), tinerilor și sclavilor. Puterea executivă era exercitată de un consiliu
de 500 de bărbați, care conducea Atena zi de zi timp de un an. Justiția era înfăptuită de
cetățeni aleși prin tragere la sorți. În fiecare an, trebuiau aleși și zece generali care să
conducă armata ateniană.
Pașii pe calea democratizării au fost făcuți de o serie de conducători înțelepți. Dracon
a realizat primele legi scrise. Solon a șters datoriile, a reîmpărțit pământurile și a reformat sistemul de vot. Victoria democrației a fost adusă însă de către Clistene. El a împărțit statul atenian în 100 de unități teritoriale, un fel de cartiere, numite deme. Problemele
acestora erau rezolvate de adunările cetățenilor demelor, care luau toate deciziile importante. Ceva mai târziu, Pericle a desăvârșit democrația, hotărând ca toate funcțiile în stat
să fie trase la sorți și plătite de stat (aplicațiile I și II). În timpul său, Atena a cunoscut
și o deosebită înflorire culturală.
Procesul de colonizare
Din cauza factorilor de mediu, grecii au fost nevoiți să importe alimente și să întemeieze noi orașe pe coastele Mării Mediterane și ale Mării Negre „ca broaștele în jurul
unui lac”. Alte cauze ale colonizării au fost: suprapopularea unor teritorii, foametea în
perioadele de secetă sau după dezastrele naturale, luptele politice între orașele grecești, nevoia de noi piețe comerciale etc. Orașul-mamă se numea metropolă, iar cel
întemeiat, colonie. Perioada marii colonizări grecești s-a desfășurat între secolele VIII
și VI î.H. (aplicația III).
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CON SOLI DA R E

I. Democrația ateniană
„Se numește democrație pentru că orânduirea nu este în interesul celor puțini, ci al celor
mulți. […] Cât privește dregătoriile, pe fiecare noi îl prețuim pentru îndeletnicirile obștești
potrivit meritului […], doar virtuții lui. Omul nevoiaș nu este împiedicat […] de a înfăptui un
bine Cetății. Iubim lucrurile frumoase, însă purtările noastre sunt simple. Ne este dragă
înțelepciunea, fără să ne lipsească energia. Bogăția ne folosește ca să putem lucra…”
(Tucidide, Războiul peloponesiac, Discursul lui Pericle despre democrație)

1
2

Precizează cum definește Pericle democrația; selectează din text termeni legați de
această noțiune.
Identifică în text criteriul după care sunt apreciați oamenii într-o democrație; formulează o opinie în legătură cu acesta.

II. Sparta versus Atena
Armata

Armata
Decizie
Gerusia
28 de bătrâni
desemnați pe viață

Control
5 efori
(aleși pentru 1 an)

doi regi

aleși prin aclamație
Apella – Ansamblul cetățenilor de peste 30 de ani
Cetățenii spartani și familiile lor: 9 000
Perieci: 30 000
1
2
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Hiloți: 150 000

10 strategi
(aleși pentru 1 an)

Heliaia
Tribunal popular
(6 000)
tragere la sorți

aleși

control

Bule
Consiliul celor 500
pregătește legile
tragere la sorți

Ecclesia – Ansamblul tuturor cetățenilor
• decide pacea și războiul
• votează legile
• votează ostracismul
Cetățeni: 40 000
Femei și copii: 110 000
Meteci: 40 000
Sclavi: 110 000

Denumește sistemul politic al fiecăreia dintre cele două polisuri grecești.
Identifică, cu ajutorul informațiilor din lecție și din scheme, instituțiile care asigurau conducerea și explică funcționarea lor.

III. Marea colonizare greacă
• Identifică coloniile grecești întemeiate în Marea Mediterană și Marea Neagră.
Oceanul
Atlantic

1 Comentează expresiile
subliniate în text. Au
acestea legătură cu
ideea de democrație?
2 Compune un text/
discurs despre
avantajele/dezavanta
jele democrației
ateniene, de pe poziția
unui cetățean atenian/
femei ateniene/sclav (la
alegere).
3 Enumeră coloniile
grecești întemeiate pe
teritoriul dobrogean al
Mării Negre.

AC TIV ITAT E CI V I CĂ
Realizați cu întreaga
clasă planul unui
proiect de promovare a
valorilor democratice în
școala voastră. Stabiliți
obiectivele, acțiunile
propuse, grupul-țintă,
rezultatele așteptate, apoi
alegeți un titlu sugestiv.
Tanais

Olbia

Phanagoria
Panticapaeum
Dioscurius
Theodosia
Heraclea
D A C I A
Pityus
Chesoneus
Histria
Tomis
ILLYRIA
M a r e a N e a g r ă Phasis
Callatis
Agathae Massalia
Peninsula
Sinope
Odessus
Cerasus
Pen.
Trapezus
Balcanică TRACIA Messembria
Italică
Amisus
Emporium
Olbia
Cotyora
Apollonia
Peninsula
Epidaurus
Byzantium
Heraclea
ROMA
Taracco
MACEDONIA
Iberică
I. Corsica Alalia
Chalcedon
Perinthus

Epidamnum
Abdera
CAPADOCIA
Kios
Neapolis
Methone
Saguntum
Cumae
Sestus
Cyzicus
Tarentum
Peninsula
Apollonia
Olbia
Posidonia
Ilion
(Troia)
I. Sardinia
Potidaea
Asia Mică
Elea
Alona
Calipolis Corcyra
PHOCAEA
I-le Baleare
Sybaris Anactorium Ambracia
Tarsus
Malaca Adera
EFES
CILICIA
Hamath
Caralis
MEGARA
Croton
CHALCIS
Messama
Selinus
MILET
Caulonia
Panormus
CORINT
SIRIA
ATENA
Tingis
Rhegium
Phaselis Solamis
Catana
 Acragas
HALICARNAS
Soli
THERA
Icosium
Gela Syracusa
SPARTA
Thapsus CARTAGINA
Cnossos
I. Cipru
I. Sicilia
Cydonia
Tyras

M a r e a M e d i t e r a n ă

Colonie
Metropolă
 Capitală

Sabrata

0

250

500 Km

Hesperis
Leptis

FENICIA

Cyrene

Barka

CYRENAICA

Naucratis

EGIPT
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Histria, Tomis, Callatis
I NT ROD U C E R E
Din secolul VIII î.H.,
lumea greacă s-a deschis
spre exterior. În această
expansiune, numită
marea colonizare greacă,
grecii și-au dat adevărata
măsură a vitalității lor.
Pe litoralul de azi al
României ei au întemeiat
trei colonii: Histria
(actuala comună Istria),
Tomis (Constanța) și
Callatis (Mangalia).

Mă informez

În colonizarea țărmurilor Mării Negre, cel mai important rol l-a jucat Milet, oraș care a
întemeiat aici peste 90 de colonii. Pe țărmul dobrogean al Mării Negre el a întemeiat
două orașe: Histria și Tomisul. O a treia colonie grecească pe acest țărm a fost Callatis,
întemeiată de grecii veniți din Heracleea Pontica.
Evoluția polisurilor grecești a influențat puternic viața politică, economică și culturală a coloniilor.
Prin cele trei colonii de pe țărmul Mării Negre, grecii au intrat în contact cu geto-dacii din Dobrogea. Geții au preluat de la greci metode perfecționate de prelucrare a
fierului, roata olarului și folosirea monedei. Interesele grecilor în raport cu populația
geto-dacă erau alianța împotriva primejdiilor din afară și schimbul de produse. Cele
trei colonii pontice au devenit puternice centre meșteșugărești.
Descopăr

• Localizează pe hartă
coloniile Histria,
Tomis și Callatis,
precizând care au fost
metropolele lor

I. Harta colonizării grecești la Marea Neagră
Tanais
Olbia
Tyras

ssalia

Pen.
Italică

Olbia

Corsica

ardinia

Alalia

ROMA



Peninsula
Balcanică
TRACIA

MACEDONIA

MEGARA
CORINT


CARTAGINA

Pityus

Marea Neagră
Sinope

Cerasus
Amisus

Heraclea

Cotyora

Phasis

Trapezus

CAPADOCIA
Peninsula
Asia Mică

Olbia

Caralis

Dioscurius

Theodosia
Heraclea
Chesoneus

D A C I A

Histria
Tomis
Callatis
Odessus
Messembria
Apollonia
Byzantium

Phanagoria

Panticapaeum

ATENA

EFES
CILICIA
MILET

Gela

I. Sicilia

1 Ce semnificație are

emiterea acestei
monede?
2 Ce crezi că
simbolizează
prezența delfinului pe
monedă?

I. Cipru
M a r e a M e d i t e r a n ă
II. Monedă histriană

Prima monedă de pe actualul teritoriu al României,
CYR
ENAICA
confecționată din
argint,
avea pe avers simbolul
orașului, reprezentat de un
vultur deasupra unui delfin,
și numele IΣTPIH (Histria),
iar pe revers două capete
umane alăturate și inversate.

EGIPT

Monedă emisă în jurul anului 480 – 475 î.H.

Histria, Tomis, Callatis

III. Întemeierea cetății Tomis
Colonia a fost întemeiată în secolul al VI-lea î.H. Inițial, orașul a fost dominat de orașele
vecine, dar în cursul secolului al III-lea î.H. a început să se dezvolte. Întemeierea și denumirea acestei cetăți sunt legate de legenda lui Iason și a argonauților, eroi ai Antichității
elene plecați până în Colhida în căutarea lânii de aur (litoralul Georgiei de azi), la bordul
corabiei Argo. Ajutat de Medeea, fiica regelui, și de fratele acesteia, Iason a furat lâna
și a fugit pe mare. Pentru
a-l opri pe regele pornit
în urmărirea lor, Medeea
l-a sfătuit pe Iason să-l
taie în bucăți pe fratele
ei și să-l arunce în mare.
Regele a renunțat la
urmărire, a adunat rămășițele și le-a îngropat pe
țărmul din apropiere. Pe
locul acela s-a întemeiat
colonia Tomis (în limba
greacă, tomis înseamnă
bucată).

Studiu de caz
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• Caută semnificația
„lânii de aur” în
mitologia greacă și
stabilește legătura
dintre ea și coloniștii
greci din Tomis.

Lâna de aur, pictură de
Herbert James Draper (1904)

IV. Analiză de detaliu: Ruinele cetății Histria

1 Descrie coloana

din ansamblul
arhitectonic de la
Histria comparativ
cu cea din Milet
(soclu, aspect
coloană, capitel).
Ce constatare faci?
2 Arată care este
semnificația acestui
detaliu pentru istoria
coloniei Histria.

Coloane grecești, Milet

Temă de sinteză

Realizați, organizați pe trei grupe, o prezentare (de tip afiș, pliant, planșă, PowerPoint etc.) a fiecăreia dintre cele trei
colonii dobrogene. Faceți referire la poziția geografică, întemeiere, organizare, cultură etc. Arătați care este situația actuală a acestor colonii. Prezentați materialul în fața clasei, apoi, în funcție de forma acestuia, îl puteți include
în portofoliul dedicat Greciei Antice.
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Războaiele grecilor

1

Mă informez

Maraton,

Salamina

R EPE R E
C RON O LO G I C E
490 î.H.
bătălia de la Maraton
480 î.H.
bătălia navală de la
Salamina
431 – 404 î.H.
războiul peloponesiac
dintre Sparta și Atena
405 î.H.
victoria navală spartană
de la Aigospotamoi

T E RME NI- C HE I E
• Liga de la Delos
• maraton
• Partenon

Temă de reflecție
Ce s-a întâmplat cu
democrația ateniană
după cele două războaie
amintite de lecție?

În secolul al V-lea î.H., Atena era cel mai vestit oraș din Grecia, dar spartanii erau
recunoscuți drept poporul războinic cel mai de temut din lumea greacă. În acest
context, cetățile grecești au trebuit să înfrunte cea mai mare putere a acelor timpuri, Imperiul Persan. Bătăliile de la Maraton și Salamina (imaginea 1) au schimbat soarta omenirii. Pe de altă parte, Sparta și Atena s-au confruntat pentru
întâietate în lumea greacă.
Războaiele medice
Puterea Spartei fusese de necontestat până în anul 490 î.H., când perșii au venit să
cucerească Grecia. Acesta a fost motivul desfășurării unei lungi serii de conflicte militare între greci și perși, cunoscute sub numele de războaiele medice (de la Medoi,
numele grecesc al perșilor).
• Prima victorie a grecilor a fost obținută pe sol, la Maraton, în anul 490 î.H. Atenienii, conduși de Miltiade, i-au înfrânt pe perșii lui Darius I.
• A doua mare victorie a grecilor s-a produs pe mare, la Salamina (imaginea 2), în
anul 480 î.H. Până atunci, perșii, conduși de regele Xerxes, reușiseră să cucerească
Atena și să ardă templele de pe Acropolă. Dar atenienii, conduși de Temistocle, au
distrus flota persană, alungându-i definitiv pe invadatori de pe pământul Greciei.
Aceste victorii le-au asigurat prestigiu atenienilor, care au întemeiat un mic imperiu,
strângând tribut de la alte orașe-stat din liga maritimă pe care o întemeiaseră (Liga de
la Delos) pentru a înfrânge flota persană. Atenienii au devenit bogați și puternici, construind, cu aurul Ligii, temple frumoase, printre care și Partenonul. Orașul a devenit
centrul unor remarcabili filosofi, scriitori și poeți.
Războiul peloponesiac (431 – 404 î.H.)
Expansionismul atenian a provocat reacția Spartei, care intenționa să conducă lumea
greacă. În urma războiului peloponesiac, Atena și aliații ei au pierdut în fața Spartei
și a aliaților săi. Flota spartană a reușit să obțină o neașteptată victorie navală asupra
atenienilor la Aigospotamoi, punând capăt supremației navale ateniene, până atunci
de neînfrânt. Această victorie spartană a constituit sfârșitul războiului peloponesiac.
Consecința cea mai importantă a acestui război a fost slăbirea polisurilor grecești,
ceea ce a făcut ca, după un timp, acestea să fie cucerite de o nouă putere care se ridicase, statul teritorial Macedonia.

2

Bătălia de la Salamina, pictură de Wilhelm von Kaulbach (1868)
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TRACIA
Amphipolis

MACEDONIA



Sestos

Pella

Aplic

I. Harta
războaielor
medice
1 Localizează
pe hartă cele
două forțe
implicate în
războaiele
medice.
2 Identifică pe
hartă cele
două bătălii
menționate în
lecție.

Vf. Olimp


Abidus

Larissa
TESALIA
I. Corfu

EPIR

Termopile
480 î.H.

ETOLIA
AHAIA

Platea
479 î.H.

Pergam
Cap Artemision
 480 î.H.



Marea Egee

Eretria
490 î.H.



Mytilene


Sardes

Foceea  FRIGIA

Smirna

Maraton

Efes 

490 î.H.


Corint
Olimpia Argos Salamina
 480 î.H.

Atena
480 î.H.

ARCADIA

 Sparta
Lindos



Grecii oponenți perșilor
Grecii neutri
Grecii vasali perșilor
Imperiul Persan
Rebelii ionieni

Bătălii
decisive
Primul
război medic
Al doilea
război medic

2

0

50

100 km

I. Creta

CON SOLI DA R E

Temistocle

Darius I

Arată, cu ajutorul informațiilor lecției, rolul eroilor din imagini în războaiele greco-persane.
Menționează deznodământul războaielor dintre greci și perși, apoi analizează consecințele conflictului.

III. Lupta de la Salamina
„[…] cum grecii […]
Înconjurat-au insula, încât
Nu mai știau ai noștri cum să scape;
Și mii de bolovani îi omorau,
Și arcuri împroșcau din coarde
Săgețile! Apoi la un semnal,

I. Rodos

Marea Cretei

II. Eroi ai războaielor greco-persane

1

CARIA

Halicarnas

Marea Ionică

Miltiade

LIDIA

Milet
494 î.H. 

LACONIA



IMPERIUL
PERSAN

▲

Spre perșii de pe insulă porniră
Într-un asalt. Măcelul săvârșit
A fost îngrozitor! Iar perșii
Tăiați și spintecați până la unul.
Și-n vremea asta, Xerxes, pe-o colină
(…) Văzând măcelul săvârșit plângea în hohot.”
(Eschil, Perșii)

• Transpune prin desen sau printr-un text scurt povestea victoriei grecești de la

Salamina, având ca punct de plecare fragmentul dat.

1 Enumeră trei bătălii
celebre din istoria grecilor, desfășurate în secolul al V-lea î.H.
2 Analizează cauzele și
consecințele războaielor greco-persane și ale
celui peloponesiac.
3 Discută cu colegul de
bancă dacă războiul este o soluție de
dorit pentru rezolvarea problemelor dintre
state/popoare. Prezentați concluzia voastră și
celorlalți colegi.

D E Z BATE R E
Pornind de la informațiile despre eroii din războaiele grecilor, organizați o
dezbatere cu privire la rolul
personalităților în istoria
popoarelor.
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Bătălia de la Maraton
I NT ROD U C E R E
Orice listă de bătălii
decisive din istorie începe
cu bătălia de la Maraton.
Victoria grecilor a salvat
atât democrația, cât și
civilizația occidentală de
dominația perșilor, care
promovau regimul politic
despotic, în cadrul căruia
regele avea puterea
absolută.

1 Descrie formațiunea

de luptă și explică
avantajele unei astfel
de dispuneri.
2 Identifică părțile
componente ale
echipamentului unui
hoplit grec.

• Urmărește pe schemă
planul gândit de
Miltiade.

Mă informez

În 490 î.H., perșii au organizat o invazie pe mare, pentru a evita epuizarea ostașilor
printr-un marș lung și primejdios. Astfel, o mare armată persană a debarcat pe câmpia de la Maraton, la 42 km depărtare pe uscat de Atena. Bătălia care a urmat a reprezentat punctul culminant al primului război greco-persan. Situația grecilor era dificilă
deoarece ajutorul promis de spartani nu sosise, iar efectivele armatei persane erau
net superioare: circa 20 000 de soldați perși aveau în față 9 000 de atenieni și 1 000
de plateeni. Geniul lui Miltiade cel Tânăr, comandantul armatei ateniene, a asigurat
însă victoria grecilor la Maraton, aceasta devenind o dovadă a faptului că invincibilitatea persană era doar un mit.
Descopăr

I. Hopliți greci dispuși în falangă
Falangă, formațiune de luptă alcătuită din hopliți (soldați pedeștri) înarmați cu lănci și
dispuși în rânduri compacte

II. Planul luptei de la Maraton
Miltiade a decis ca lupta să se dea în câmp deschis, în locul apărării în spatele zidurilor Atenei.
Pe cei mai buni soldați ai săi, celebrii hopliți,
Miltiade i-a așezat în flancuri. Centrul
armatei sale era mai slab, dar el trebuia să atragă replica dușmanului, care era foarte puternic
tocmai pe centru. Perșii au
fost prinși la mijloc, iar grecii, pentru a evita pierderile
cauzate de renumiții arcași
ai dușmanilor, au atacat în
fugă, pe extremități, și nu în
marș, așa cum se obișnuia.

Bătălia de la Maraton

III. Desfășurarea bătăliei
„După ce atenienii se rânduiră pentru bătălie… s-a dat semnalul. Atenienii porniră în fugă și se năpustiră asupra barbarilor…
Când perșii i-au văzut pe vrăjmași atacându-i în fuga mare,
s-au pregătit să primească atacul, cumpănind numărul neînsemnat al atenienilor și atacul la care porniseră aceștia – fără
cavalerie și arcași. Ei au crezut că i-a cuprins nebunia, închipuindu-și că această sminteală a lor îi va pierde cu siguranță.
Atenienii însă, când se încleștară strâns cu barbarii, se luptară în chip vrednic de pomenit. Bătălia de la Maraton a ținut
mult… După ce perșii au fost puși pe fugă, atenienii îi urmăriră… până ce, ajungând la mare, cerură să li se pună la îndemână foc și atacară chiar corăbiile acelora.”
(Herodot, Istorii)
Istorii
IV. Analiză de detaliu: Anunțul victoriei de la Maraton
Tabloul reprezintă momentul în care mesagerul grec Fidipide a anunțat atenienilor victoria de la Maraton, după care a murit. În amintirea acestui gest, a fost introdusă proba de
maraton în cadrul Jocurilor Olimpice – alergarea pe distanța de 42 km, egală cu distanța
dintre Maraton și Atena, parcursă de Fidipide.

Studiu de caz
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• Extrage din relatarea
lui Herodot amănunte
despre lupta de la
Maraton.

Cască de hoplit

• Descrie detaliul și
imaginează-ți cuvintele
cu care a anunțat
victoria.

Soldatul de la Maraton, pictură de Luc-Olivier Merson (1869)

Temă de sinteză

Scrie cinci propoziții prin care să arăți de ce lupta de la Maraton este considerată o bătălie decisivă din istoria omenirii.
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Alexandru Macedon

1

Mă informez

Imperiul Macedonean

R EPE R E
C RON O LO G I C E
359 – 336 î.H.
domnia lui Filip al II-lea
336 – 323 î.H.
domnia lui Alexandru
Macedon
336 – 30 î.H.
epoca elenistică

T E RME NI- C HE I E
• elenism
• falangă
• sarisă

Temă de reflecție
Alexandru Macedon considera că „Nimic nu este
imposibil pentru cel care
încearcă”. A pus el în aplicare această idee în tot
ceea ce a realizat?

La sfârșitul războiului peloponesiac, regele Macedoniei, Filip al II-lea, a cucerit Grecia.
El le-a dat însă învinșilor un proiect expansionist la care să viseze: cucerirea Persiei
și întemeierea unui imperiu elen (imaginea 1). Acest proiect va fi realizat însă de
fiul său, Alexandru Macedon.
Ridicarea Macedoniei sub regele Filip al II-lea
Macedonenii erau un amestec de greci, iliri și traci. Statul macedonean a fost înființat
în nordul Greciei, în secolul al VII-lea î.H.
Regele macedonean Filip al II-lea dorea să cucerească Grecia și să creeze un stat
puternic. El a organizat falanga cu celebrele sarise (lănci de 2 – 6 m). În 338 î.H., la
Cheroneea, Macedonia a înfrânt alianța orașelor Atena, Teba și Corint. Această bătălie a marcat victoria definitivă a lui Filip asupra Greciei.
Deși se decisese declanșarea unui război contra perșilor, acesta nu s-a mai înfăptuit, deoarece Filip al II-lea a murit asasinat.
Alexandru cel Mare
Alexandru Macedon (imaginea 2), fiul și urmașul lui Filip al II-lea, cunoscut drept cel
mai mare conducător militar al Antichității (aplicația III), era convins că are menirea
de a cuceri lumea întreagă. Alexandru s-a lovit însă de o mare putere militară, Imperiul Persan, condus de Darius al III-lea. Au avut loc ciocniri armate la Granicus, Issos
și Gaugamela. Victoria lui Alexandru a însemnat lichidarea Imperiului Persan și crearea
celui mai mare imperiu din câte existaseră până atunci (aplicația I).
După moartea lui Alexandru, imperiul creat de el s-a împărțit între generalii săi, formându-se mai multe state elenistice.
Elenismul, o cultură de sinteză
Civilizația rezultată din împletirea culturii grecești cu cea orientală s-a numit elenistică și a
constituit apogeul civilizației grecești (aplicația II). Capitala intelectuală a lumii elenistice
a fost Alexandria. Aici au fost construite celebrul far – una dintre minunile lumii antice –
și o bibliotecă renumită. În această perioadă, s-au extins teritoriile unde se vorbea limba
greacă. În perioada elenistică, știința a cunoscut o perioadă de vârf. S-au remarcat, printre alții, Euclid, matematicianul care a stabilit marile principii ale geometriei, fizicianul
Arhimede, care a formulat legea fizicii despre scufundarea corpurilor, lege care îi poartă
numele, sau inginerul Heron din Alexandria, considerat inventatorul motorului cu abur.
În arhitectură, apar construcțiile de tip monumental, precum Altarul lui Zeus și amfiteatrul din Pergamon. Unele dintre cele mai cunoscute sculpturi elenistice sunt Victoria din Samotrace, Venus din Milo și Laocoon și fiii săi, iar în pictură începe să fie
practicată arta portretului.

2

Bătălia de la Issos dintre Alexandru Macedon și Darius al III-lea, mozaic din Pompei (Italia)
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Itinerariul parcurs
de Alexandru

Cetăți
grecești
Marea
Arabieialiate
Principalele bătălii



Imperiul lui
Alexandru Macedon
Orașe întemeiate
de Alexandru



1 Analizează cauzele
și consecințele
războaielor lui
Alexandru Macedon,
precum și efectele
măsurilor luate de
acesta în imperiul pe
Regatul
lui Filip
al II-lea
care
îl conducea.
al Macedoniei
2 Definește conceptul de
Itinerariul parcurs
cultură elenistică.
de Alexandru
3 Arată
contribuțiile
Cetăți
grecești
aliate
lui Euclid și ale
Principalele bătălii
lui Arhimede la
Imperiul lui
dezvoltarea
Alexandru
Macedonștiinței
Orașeantice.
întemeiate
de Alexandru

Imperiul lui
Alexandru Macedon
Cetăți
grecești
aliate
1 Localizează pe hartă Regatul Macedonean.
Orașe întemeiate
de Alexandru
2 Identifică
pe hartă traseul 
expediției
lui Alexandru Macedon.
Principalele bătălii
Marea Arabiei

3



Enumeră,
Imperiul lui cu ajutorul legendei hărții, orașele întemeiate de Alexandru Macedon în teriAlexandru Macedon
toriile
cucerite.
Orașe întemeiate
de Alexandru

II. Alexandru Macedon și sinteza elenistică
Acțiuni ale lui Alexandru Macedon în teritoriile cucerite:
• a păstrat împărțirea administrativă a
• a pus bazele culturii elenistice (sinteză
statului în satrapii și vechile credințe;
între cultura greacă și cea a orientală);
• a împrumutat costumul și obiceiurile
• a construit 34 de orașe care i-au purtat
perșilor;
numele;
• a încurajat căsătoria soldaților săi cu
• a încurajat schimbul de specii de plante
femei asiatice;
și rase de animale, comerțul și a bătut
• a introdus modelul de educație grec
monede.
bazat pe civism și educația intelectuală;
1 Selectează și încadrează acțiunile lui Alexandru Macedon în teritoriile cucerite într-un
tabel, după modelul dat.
economie

2

administrație

religie

Redactează un text în care să relatezi un fapt istoric legat de numele lui
Alexandru cel Mare.

III. Aristotel și Alexandru
De educația tânărului Alexandru s-a
ocupat marele învățat al Antichității,
Aristotel.
• Caută informații suplimentare despre ideile politice pe care Aristotel
ar fi putut să i le împărtășească lui
Alexandru.

educație

cultură

artă

JOC D E RO L
Jucați, în perechi, rolul
lui Alexandru Macedon
și al învățatului Aristotel,
într-un dialog elev/profesor
despre guvernare și buna
administrare a unui stat.
Aristotel și Alexandru,
gravură pe lemn
(sec. XIX d.H.)
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Frumos și cunoaștere în lumea greacă

1

Mă informez

Sparta,

Atena

R EPE R E
C RON O LO G I C E
550 î.H.
construirea templului zeiței Artemis din Efes
447 – 432 î.H.
construirea și decorarea
Partenonului
421 – 406 î.H.
construirea
Erehteionului

Temă de reflecție
Se poate stabili o legătură
între democrație și dezvoltarea științei și
a artei grecești în
secolele V – IV î.H.?
2

Zeii Olimpului, reconstituire
a frontonului Partenonului
(Atena, Grecia)

Grecia Antică supraviețuiește astăzi prin arta sa, prin care a atins perfecțiunea, și
prin științele pe care ea le-a inventat. Grecii iubeau frumosul și știința, fiind cei mai
educați oameni ai Antichității.
Frumosul: literatura, teatrul, arhitectura, sculptura, pictura
Printre cele mai mari epopei și poeme ale civilizației umane se numără cele scrise de
Homer (Iliada și Odiseea) și de Hesiod (Munci și zile, Theogonia). Operele lor au constituit baza religiei și a moralei grecești și un izvor de cunoștințe practice despre geografie, construcția de nave și navigație, despre viața de zi cu zi a grecilor.
De la mijlocul secolului al VI-lea î.H., la Atena (imaginea 1) apare teatrul, care își
are originea în sărbătorile religioase consacrate zeului Dionysos și contribuia la educarea spiritului civic al grecilor. Inițial, teatrul reda vechile mituri sub formă de tragedii (subiecte triste) sau comedii (subiecte vesele), apoi chiar scene din viața cotidiană.
Cele mai frumoase monumente ale arhitecturii grecești sunt templele (imaginea 2,
aplicația III). Ele prezintă linii simple și armonioase și se înalță pe coloane. După forma
și ornamentarea acestora, se remarcă trei ordine: doric, ionic și corintic (aplicația I).
La greci, sculptura este, în același timp, expresia frumosului, obiect de admirat și
model de comportament. Idealul de frumusețe grecesc este întemeiat pe un studiu
atent al proporțiilor și pe redarea mișcării și armoniei interioare (imaginea 2).
Pictura greacă s-a dezvoltat în special în portretistică, cel mai mare pictor grec fiind
considerat Apelles, artist al curții lui Alexandru Macedon.
Cunoașterea: școala și științele
Cel mai important lucru pentru greci era să fie cetățenii unui polis. Dar copilul grec trebuia educat pentru a fi primit în cadrele sociale ale Cetății. În Sparta, tinerii erau educați de către stat să devină buni soldați. Atenienii, în schimb, erau educați să devină
buni cetățeni.
Grecilor le aparține ideea de a cerceta tainele Universului cu ajutorul gândirii. Ei au
pus bazele majorității științelor actuale: istoria, geografia, filosofia, economia, etica, dar
s-au remarcat și în matematică, prin Thales, Pitagora, și în medicină, prin Hipocrate.
Doi dintre cei mai importanți istorici greci au fost Herodot și Tucidide. Cele mai mari
realizări în proză din secolul al IV-lea sunt din domeniul filosofiei, în care, dintre numeroși filosofi, s-au detașat Socrate, Platon și Aristotel (aplicația II).
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Aplic

I. Analiza stilurilor arhitectonice grecești
• Coloana dorică este robustă, cu capitelul (partea de sus a coloanei)
aplatizat. În stilul doric au fost construite Partenonul de pe acropola Atenei, consacrat zeiței Atena, protectoare a cetății, și sanctuarul lui Apollo
din Delfi.
• Coloanele ionice sunt mai zvelte, mai înalte și se sprijină pe un mic soclu.
Cel mai faimos templu în acest stil este cel al zeiței Artemis din Efes. Tot
în stil ionic este realizat și Erehteionul de pe acropola Atenei.
• Coloana corintică este zveltă și are un capitel compus dintr-un coș înconjurat de două rânduri de frunze de acant. Cel mai frumos templu în acest
stil este cel al lui Apollo Epicurius din Bassae.
1 Folosind informațiile de mai sus, identifică în imagini fiecare ordin.
2 Reprezintă prin desene coloanele specifice celor trei ordine ale arhitecturii grecești.
II. Știința la greci
Tabloul prezintă un
număr mare de filosofi și artiști antici
greci, în diferite
ipostaze. În centru
se află Platon și
Aristotel.
1 Ce domenii
ale cunoașterii reprezintă cele
două personaje
centrale?
2 Prezintă, în urma
documentării
personale, contribuția lor la știința greacă.
III. Templul grec –
părți componente
1 Identifică în imagine părțile componente ale unui
templu:
• fronton
• cornișă
• friză
• capitel
• coloană
• trepte
2 Prezintă utilitatea unui templu.

a.

b

c

CON SOLI DA R E

Școala din Atena, pictură (detaliu) de Rafael (1511)

1

1 Stabilește valoarea de
adevăr (A sau F) pentru
asocierile de mai jos:
a. Erehteionul ‒ stil
doric;
b. Partenonul ‒ stil
corintic;
c. templul lui Apollo
Epicurius ‒ stil ionic.
Notează în caiet
asocierile corecte.
2 Enumeră trei temple
vestite ale Greciei
Antice și menționează
stilul arhitectural al
fiecăruia.
3 Analizează comparativ
educația spartană și
educația ateniană.

2
3
4
5

6

PORTOFO L I U
Completează portofoliul
dedicat Greciei Antice cu
una – trei fișe de personaj
despre oameni de știință
celebri ai Antichității
grecești.
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Acropola ateniană
Mă informez

I NT ROD U C E R E
Acropola din Atena (orașul
de sus în grecește), colina
sacră fortificată din centrul
orașului, este cea mai
cunoscută acropolă din
lume. Această stâncă,
înaltă de 156 m, a adăpostit
principalele edificii de cult
ale Atenei antice.

Vechea Acropolă ateniană a fost distrusă de perși în anul 480 î.H., în urma ei rămânând
doar un vast cimitir de pietre îngrămădite și statui sfărâmate. După circa 30 de ani, ilustrul
om de stat Pericle avea să reconstruiască în chip grandios templele distruse. Fiecare dintre monumentele Acropolei ridicate acum – Partenonul, Propileele, Templul Atenei Nike,
Erehteionul – este considerat o capodoperă a artei grecești din epoca clasică. Pericle a
încredințat conducerea lucrărilor de pe Acropolă lui Fidias, cel mai mare sculptor grec.
5

1

2
3

• Identifică, pe
baza legendei,
monumentele
Acropolei ateniene.
4
1. Partenon
2. Propilee
3. Templul Atenei Nike
4. Statuia Atenei Promachos
5. Erehteion

Descopăr
• Analizează coloanele
și capitelurile acestui
templu și stabilește
cărui stil îi aparțin.

I. Partenonul
Partenonul era cel mai important templu de pe Acropolă, închinat zeiței Atena
Partenos („Fecioara”), protectoarea orașului. Ridicat între anii 447 și 432 î.H. Înăuntrul templului se afla o altă statuie a zeiței, înaltă de 12 m, realizată de către sculptorul Fidias, din aur și din fildeș.

Acropola ateniană

II. Statuia Atenei Promachos
În reconstituirea Acropolei este vizibilă statuia Atenei Promachos purtând un coif de aur
și o suliță mare în mâna dreaptă. Statuia a fost realizată de Fidias, în jurul anului 456 î.H.,
din scuturile de bronz ale perșilor învinși în bătălia de la Maraton, fiind un adevărat far
pentru corăbierii atenieni.

Studiu de caz
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• Observă poziția
statuii și justifică
numele zeiței, acela
de promachos:
„luptătoare în primele
rânduri”.

Akropolis, pictură de
Leo von Klenze (1846)

III. Analiză de detaliu:
Erehteionul
Erehteionul este considerat cel mai faimos templu în stil ionic din istorie.
Celebritatea îi este dată
și de balconul numit „loja
cariatidelor”.

1 Descrie statuile din

Loja cariatidelor.
2 Explică modalitatea

împletirii arhitecturii
cu sculptura în
această operă.

Detaliu: Loja Cariatidelor
Cele șase statui reprezintă
„fecioarele din Caria” (un
oraș din peninsula Pelopones, în care se găsea un templu dedicat zeiței Artemis,
protectoarea femeilor).

Temă de sinteză

Alege alte monumente de pe Acropola ateniană, în afara Partenonului și a Erehteionului, și studiază-le folosind diverse
surse digitale. Realizează o prezentare a unuia dintre acestea, făcând referire la anul construcției, tip (statuie, templu etc.), semnificație, stil arhitectonic, părți componente etc. Motivează alegerea. Include materialele realizate în
portofoliul dedicat Greciei Antice.
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Moștenirea lumii grecești
Mă informez

I NT ROD U C E R E
Contribuția grecilor la
istorie a fost, în primul
rând, culturală. Ei au
inventat aproape toate
științele, iar arta lor a
fost excepțională, mulți
istorici de artă vorbind
chiar despre perfecțiune.

Sculptura
În sculptură, idealul de frumusețe grecesc s-a întemeiat pe un studiu atent al proporțiilor și pe redarea mișcării și armoniei interioare. A fost ilustrat cu deosebire de cei mai faimoși trei sculptori greci: Fidias, Policlet și Myron, care au trăit toți în secolul al V-lea î.H.
Teatrul
La mijlocul secolului al VI-lea î.H., la Atena a apărut un fenomen cultural nou, teatrul, care își avea originea în sărbătorile religioase consacrate zeului Dionysos. Teatrul
a devenit repede o problemă de stat, pentru că piesele de teatru aveau un conținut
moral, educativ. Inițial, teatrul reda vechile mituri sub formă de tragedii sau comedii,
apoi chiar scene din viața cotidiană. Marii autori de piese de teatru au fost atenieni:
Eschil, Sofocle și Euripide (tragedii) și Aristofan (comedii).
Cunoașterea științifică
În Grecia Antică, știința a fost stimulată de existența unor școli. Cele mai populare erau
Academia și Liceul, întemeiate la Atena de către Platon și Aristotel.
Platon le-a organizat elevilor săi o școală în parcul din jurul mormântului unui grec
bogat, al cărui nume era Academos, școală aflată la originea academiilor moderne.
Aristotel a întemeiat un gimnaziu lângă templul lui Lykios, în cadrul căruia lecțiile
erau dezbătute de profesori și de elevi în lungi plimbări pe alei.

Descopăr
• Prezintă, pe scurt,
contribuția fiecărei
personalități la știința
Antichității.

I. Galeria oamenilor de știință ai Greciei Antice

Herodot
484 – 425 î.H.

Tucidide
460 – 398 î.H.

Thales
624 – 546 î.H.

Platon
427 – 347 î.H.

Pitagora
580 – 495 î.H.

Socrate
470 – 399 î.H.

Hipocrate
460 – 370 î.H.

Aristotel
384 – 322 î.H.

istoric

matematician
și filosof

istoric

filosof

matematician

medic

filosof

filosof

Studiu de caz

Moștenirea lumii grecești
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1
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3

1 Enumeră, pe baza

II. Miron

III. Fidias

IV. Policlet

Miron a fost sculptorul care
a ilustrat mai ales mișcarea. Opera sa Discobolul (foto) (aruncătorul de
disc) este imaginea atletului care sugerează rotirea corpului în spațiu în
momentul aruncării discului. Această imagine a
devenit simbolul Jocurilor
Olimpice.

Fidias este considerat cel
mai important sculptor al
Greciei Antice. Multe dintre
lucrările sale aveau dimensiuni monumentale: statuia lui
Zeus din Olimpia avea 15 m
înălțime, iar statuia Atenei
Promachos avea peste 10 m.
Tot el a realizat și statuia
Atenei Partenos (foto) și
sculpturile Partenonului.

Policlet a fost preocupat
mai ales de proporțiile
ideale ale corpului omenesc. Sculptura Doriforul (foto) (purtătorul de
lance) ilustrează canonul
de șapte capete, conform
căruia înălțimea capului
trebuie să fie a șaptea
parte din înălțimea corpului.

V. Analiză de detaliu: Teatrul din Myra
Teatrul din Myra, fost oraș grecesc antic (în prezent Demre, Turcia), a fost construit în perioada stăpânirii romane, păstrând elemente arhitecturale grecești.

documentării
personale, alte creații
ale lui Miron.
2 De ce crezi că
cele două statui
realizate de Fidias
aveau dimensiuni
monumentale?
3 Apreciază în ce
măsură proporțiile
corpului omenesc
stabilite prin canonul
de șapte capete
sunt conforme cu
realitatea.

1 Identifică stilul

arhitectural al
basoreliefului care
susține măștile.
2 Descrie construcția și
arată legătura dintre
dimensiunea acesteia
și rolul jucat de teatru
în lumea greacă.

Detaliu: Măștile dramaturgiei
În Grecia Antică, numai bărbații erau actori. Fețele actorilor erau greu de
văzut din ultimele rânduri, dar măștile mari și colorate erau ușor de recunoscut.
Temă de sinteză

Realizați, folosind diverse materiale, măști care să exprime personaje și stări sufletești diferite.
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Jocurile Olimpice
I NT ROD U C E R E
Organizate în onoarea
lui Zeus și a soției sale,
Hera, la Olimpia, un centru
religios din Grecia Antică,
Jocurile Olimpice s-au
desfășurat neîntrerupt,
o dată la patru ani, între
776 î.H. și 392 d.H.,
în 293 de ediții.

Mă informez

Grecii antici se bucurau de unitate doar atunci când se apărau de un dușman comun și când
acceptau armistițiul, adică întreruperea timp de o lună a ostilităților pentru a se desfășura
Jocurile de la Olimpia. Sclavii și „barbarii” (cei ce nu vorbeau grecește) nu aveau dreptul să
participe la întrecere. De asemenea, femeilor nu li se permitea accesul nici ca spectatori.
Decizia de încetare a jocurilor, în anul 393, a fost luată de împăratul roman Teodosiu I,
apărător al creștinismului, pentru a desființa tradițiile legate de religiile păgâne. În anul
426, Teodosiu al II-lea a ordonat distrugerea tuturor edificiilor din sanctuarul de la Olimpia.
Descopăr

• Prezintă, cu ajutorul
imaginilor,
probele Jocurilor
Olimpice antice,
comparându-le cu
cele actuale.

Proba de alergare

Proba de luptă

• Caută informații despre
istoria Jocurilor Olimpice
moderne. Apreciază în
ce măsură acestea mai
păstrează din spiritul
Jocurilor Olimpice
antice.

I. Desfășurarea Jocurilor Olimpice
Numărul de probe s-a modificat de-a lungul timpului, însă în secolul al V-lea î.H., în
perioada clasică a jocurilor, numărul lor a fost de 13, dintre care zece pentru adulți
și trei pentru copii:
1. stadion (considerată cea mai importantă probă, numele câștigătorului ei fiind atribuit întregii olimpiade) – alergarea pe distanța de un stadiu, adică 192,27 m
2. alergarea dublă – alergarea dus–întors
3. alergare de rezistență – alergarea pe lungimea a 24 de stadii (cca 4 615 m)
4. alergarea în armură grea (cu jambiere, coif cu panaș și scut, dar fără sabie și suliță)
5. luptă (considerată cel mai vechi sport din întreaga lume) – semnul victoriei era răsturnarea adversarului pe spate și fixarea lui cu umerii pe sol timp de câteva secunde
6. pugilat – lupta cu pumnii goi; mai târziu, pumnii erau înfășurați cu curele de piele
7. pancrațiu – combinație de luptă cu pugilat; erau permise orice fel de lovituri, iar
lupta se ducea până când unul dintre adversari se recunoștea învins
8. pentatlon – probă compusă din cinci exerciții: alergare, săritură în lungime, aruncarea discului, a suliței și luptă
9. cursa de cai („călăria”) – organizată, de obicei, pe distanța de patru stadii
10. cursa de cvadrigă (un car ușor și scund, sprijinit pe o osie cu două roți, condus de
un vizitiu)
Probele pentru copii erau alergarea, lupta, pugilatul.

II. Simbolurile olimpice
Flacăra olimpică. Torţa care arde neîntrerupt în timpul desfăşurării jocurilor simbolizează focul furat de la zei de către Prometeu. Este aprinsă de fiecare dată în localitatea Olimpia din Grecia, locul primei Olimpiade, de către unsprezece femei-vestale,
apoi purtată de atleți în orașul gazdă, în cadrul ceremoniei de deschidere, și stinsă
la finalul ediției.
Cercurile olimpice. Cele cinci inele colorate diferit și întrepătrunse reprezintă uniunea celor cinci continente ale lumii în
întrecerea sportivă prilejuită de jocuri. Inelele olimpice au fost
introduse de Pierre de Coubertin în anul 1913.
Imnul olimpic. Cântat pentru prima dată la Atena, în timpul
ceremoniilor de deschidere și închidere a olimpiadelor din anul
1896, imnul este o creație a lui Spyridon Samaras, pe versurile
poetului grec Palamas.

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare
1 Care au fost

A. Mediul natural și ocupațiile grecilor



• Elada – țară săracă și
stâncoasă
• sudul Peninsulei
Balcanice, insulele din jur
și țărmul Asiei Mici

•
•
•
•
•



ocupații diverse:
agricultura
meșteșugurile
navigația
construcțiile
pescuitul

poporul grec/elen

• format prin amestecul
triburilor de ahei, ionieni,
eolieni și dorieni cu
autohtonii

la greci și meșteșug, și
artă? Exemplificați.

 războaiele grecilor

• Războiul Troian
• războaiele cu perșii:
luptele de la Salamina și
Maraton
• războiul peloponesiac
• cucerirea macedoneană

• colonii în Marea
Mediterană și Marea
Neagră

 polisul grec, sec. IX î.H.

• Sparta – stat aristocratic,
militar
• Atena – stat democratic

consecințele mediului
natural în care a
apărut și s-a dezvoltat
civilizația grecilor în
plan economic și sociopolitic?
2 În ce fel ceramica a fost

B. Faptele grecilor și ale strămoșilor lor

 marea colonizare greacă
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3 Care au fost modelele

de organizare politică a
polisurilor grecești?
4 Redați pe scurt evoluția

Atenei spre democrație
și momentul ei de
maximă afirmare. Ce
putem învăța din asta?

Leonidas,
statuie aflată în
Sparta, Grecia

 Imperiul Macedonean –
Alexandru Macedon

• cucerirea Imperiului
Persan
• civilizația elenistică

Alexandru-Helios,
Muzeul Capitoliului
Roma

C. Frumos și cunoaștere unitate spirituală dată de limbă și
de mitologie, Jocurile Olimpice

 știința:

• istorie, geografie,
filosofie, economie,
etică, matematică,
medicină, fizică

 teatrul:

• tragedia și comedia

Nike (Victoria)
din Samothrace,
Muzeul Luvru,
Paris

 arta:

• arhitectura, sculptura, pictura

PROIE C T D E ECH I PĂ



Prezintă în fața clasei un
produs din portofoliul
digital Grecia Antică,
realizat pe parcursul unității
de învățare. Discutați
asupra prezentărilor.

educația:
• spartană (de tip militar)
• ateniană (educație civică)



religia
• politeism
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Civilizația greacă

Evaluare
Autoevaluare
I
II
III
IV
V

5p x 4 = 20p
5p x 4 = 20p
5p x 2 = 10p
(5p + 5p) x 2 = 20p
5p x 4 = 20p

I. Precizează reperele cronologice ale bătăliilor următoare: bătălia de la Maraton, bătălia
navală de la Salamina, bătălia de la Cheroneea, bătălia de la Granicus.
II. Menționează domeniul de creație al fiecărei personalități ilustrate mai jos.

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

III. Prezintă, în zece rânduri, o cauză și o consecință a constituirii imperiului lui
Alexandru Macedon.
IV. Menționează câte o asemănare și o deosebire între:
• educația spartană și cea ateniană;
• sistemul politic spartan și cel atenian în secolul V î.H.
V. Observă harta și răspunde cerințelor de mai jos:
I. Proconnesos
I. Thasos

MACEDONIA
HALKIDIKI

I. Samothrace
I. Imbros

EPIR
TESALIA
I. Corcyra
(Corfu)

TROIA

MISIA

I. Lemnos

AMBRACIA

I. Leucas

I. Lesbos

I. Skiathos
I. Icos

Marea Egee

I. Preparetos

ETOLIA

LYDIA

I. Scyros

DORIDA
BEOȚIA
THERMOS

I. Chios
IONIA
TEBA
EFES
MEGARA ATTICA
I. Samos
AHAIA
I. Andros
IA ARG
I. Icaros
ATENA
ELIDA ARCAD
I. Tenos
MILET
I. Cheos
OL
I
MICENE
D
A
I. Zachynthos
I. Egina
ARGOS
I. Cythn
I. Myconos I. Patmos
I. Syros
MEGALOPOLIS
A
I. Seriph
N
I
S
S
ME
I. Syphne
I. Amorgos
SPARTA LACONIA
I. Cos
I. Sikinos

I. Chepallonia

S
AGRO

I NV ITAȚI E Î N…

Marea Ionică

• lumea cărților: citește
Legendele Olimpului de
Alexandru Mitru
• lumea virtuală: realizează
un tur virtual al Muzeului
Acropole din Atena
accesând
artsandculture.google.
com/partner/acropolismuseum?hl=en

I. Ios

I. Melos

I. Astypalia

I. Thera
(Santorini)

I. Cythera

I. Telos

RODOS

I. Rodos

Marea Cretei

I. Carpatos

I. Creta

CNOSSOS

1
2
3
4

0

50

100 Km

Identifică pe hartă trei repere geografice specifice Greciei.
Menționează triburile indo-europene așezate în Pelopones și o consecință a
acestui fapt istoric.
Menționează două polisuri importante pentru istoria Greciei.
Prezintă un fapt istoric relevant pentru unul dintre aceste polisuri.

Lumea romană
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Arcul de triumf al lui Septimius
Severus, Leptis Magna, Libia

Lecţia 1

70

Fondarea Romei: istorie și legendă

Lecţia 2

72

Statul roman

Lecţia 3

74

Viața cotidiană în lumea romană

Studiu de caz

76

Orașul și monumentele publice

Studiu de caz

78

Colosseumul și gladiatorii

Studiu de caz

79

Pompei

Studiu de caz

80

Armata romană

Studiu de caz

82

Zeii romanilor. Templele

Studiu de caz

83

Creștinismul

Lecţia 4

84

Romanizarea

Trusa de
instrumente

86

Jocul de rol

Recapitulare

87

Evaluare/
Autoevaluare
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Lumea romană

Fondarea Romei: istorie și legendă

1

Mă informez

Roma

R EPE R E
C RON O LO G I C E
1200 î.H.
popularea Peninsulei Italice
de către triburile italice
1000 î.H.
așezarea etruscilor în
Italia de Nord
sec. VIII î.H.
așezarea grecilor în sudul
Italiei
753 î.H.
fondarea Romei

T E RME NI- C HE I E
• magistratură
• regalitate
• senat

Temă de reflecție
Ce datorează vechii
romani popoarelor cu
care au conlocuit?

Dintre popoarele care s-au stabilit de-a lungul vremii pe teritoriul Italiei, rolul
cel mai important l-au avut latinii. Ei au format treptat cel mai puternic stat
al lumii antice, a cărui bază a constituit-o Roma (imaginea 1).
Condițiile naturale ale Italiei
Peninsula italică înaintează în apele Mării Mediterane sub forma unei cizme. Cu un
relief variat format din munți (Munții Apenini), câmpii străbătute de mari fluvii (Pad și
Tibru), zone de deal și de podiș și o climă caldă, peninsula a oferit condiții prielnice de
locuire încă din Preistorie și de practicare a unor activități diverse (aplicația I).
În jurul anului 1200 î.H., în peninsulă s-au instalat populațiile indo-europene ale
italicilor care veneau din părțile Europei Centrale, cel mai important fiind cel al latinilor așezați pe malul fluviului Tibru.
Două popoare au influențat în mod deosebit devenirea popoarelor italice: etruscii și grecii.
• Etruscii s-au instalat în Toscana în jurul anului 1000 î.H. Negustori și navigatori pricepuți, etruscii i-au învățat pe romani să construiască orașe, i-au deprins cu multe
domenii artistice și le-au îmbogățit cunoștințele științifice.
• Grecii, prin intermediul numeroaselor colonii din sudul peninsulei și din Sicilia, au
avut intense legături economice și culturale cu italicii.
Întemeierea Romei între legendă și adevăr istoric
Conform legendei, strămoșul romanilor a fost eroul Eneas, stabilit în Italia după războiul
troian. Mai târziu, o urmașă a acestuia, Rhea Silvia, a dat naștere unor gemeni, Romulus
și Remus (imaginea 2), care au decis să întemeieze un nou oraș la 21 aprilie 753 î.H.
Numele noului oraș era Roma, după numele unuia dintre frați, devenit primul rege.
Cercetările arheologice au demonstrat că în secolul al VIII-lea î.H., pe colina Palatin
de pe malul fluviului Tibru, a fost întemeiată o așezare rurală locuită de latini. Aceasta
s-a dezvoltat și s-a extins cu timpul și pe celelalte șase coline din jur, devenind cetatea
Roma (aplicația II).

2

Lupoaica de pe Capitoliu, statuie de bronz reprezentându-i pe Romulus și pe Remus

Roma ‒ de la regalitate,
la republică
Roma era condusă de un rege
ajutat de Senat (un sfat al
bătrânilor format din șefi de
ginți) şi de Adunarea poporului, alcătuită din bărbați
capabili să poarte arme (aplicația III). Între 753 și 509 î.H.,
Roma a avut șapte regi, ultimii
trei fiind etrusci. În timpul lor
au fost realizate importante
reforme şi lucrări de amenajare
a cetăţii. În 509 î.H., în urma
unei revolte, ultimul regele
etrusc Tarquinius Superbus a
fost alungat și Roma a devenit republică, un stat condus
de magistrați, cetățeni aleși în
funcții înalte.

Fondarea Romei: istorie și legendă

Aplic

L1
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CON SOLI DA R E

I. Harta
locuitorilor Italiei
1 Urmărește pe hartă așezarea etruscilor, a latinilor, a italicilor și a
grecilor.
2 Pe baza cunoștințelor
de geografie, identifică/
enumeră și alte elemente geografice specifice Peninsulei Italice.

1 Enumeră trei
popoare care au populat
în vechime Peninsula
Italică și prezintă câte
o informație de tip istoric
pentru fiecare.
2 Prezintă, într-un scurt
text, legenda întemeierii
Romei.
3 Stabilește o asemănare
și o deosebire între
Roma din perioada
regalității și Roma din
perioada republicii.

II. Planul
cetății Roma
• Pe baza lecției și a
hărții alăturate, găsește
informațiile corecte
pentru a completa
spațiile lacunare din
textul următor:
Locul nașterii cetății
Roma este malul
fluviului …, pe colina … .
Întemeiată de triburile
italice ale … ,
ea s-a extins, cuprinzând
și celelalte coline, în
număr de … . Potrivit
legendei, întemeietorul
orașului este … .

III. Conducerea la Roma în perioada regalității
REGELE

- conducător al statului, comandant militar, șef religios, judecător suprem

SENATUL

- constituit din 300 de senatori (șefii ginților) aleși pe viață
- oferea sfat regelui (sfat al bătrânilor)
- prelua conducerea dacă regele murea fără să-și numească succesorul

ADUNAREA
POPORULUI

- formată din toți bărbații cetățeni romani, capabili de a purta arme
- alegea regele
- convocată de rege, aproba prin aclamații propunerile acestuia

• Arată care dintre instituții avea mai multă putere; argumentează.

ATE LIE R
D E LE C TU R Ă
Citiți legendele legate de
întemeierea Romei (de
ex. Legenda lui Remus
și Romulus, Răpirea
sabinelor). Discutați în
perechi asupra informațiilor
de tip istoric pe cale le oferă
acestea.
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Statul roman

1

Mă informez

Eliberată de etrusci, Roma a devenit republică. Aceasta a dus o intensă politică de
cuceriri, care au transformat statul roman într-un imperiu.
Imperiul Roman

R EPE R E
C RON O LO G I C E
509 î.H.
instaurarea republicii
264 – 146 î.H.
războaiele punice
27 î.H.
întemeierea principatului
395 d.H.
divizarea Imperiului
Roman
476 d.H.
sfârșitul Imperiului
Roman de Apus

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•

anarhie militară
dominat
pax romana
principat

Temă de reflecție
De ce s-a extins statul
roman de jur împrejurul
Mării Mediterane?

Roma, model expus în
Cinquantenaire Museum,
Bruxelles, Belgia

2

Republica (509 – 27 î.H.)
Republica romană era condusă de doi consuli, care controlau viața politică și comandau
armatele. Aceștia erau aleși pe o perioadă de un an de către senat, un consiliu care supraveghea toate acțiunile importante ale republicii. Lor li se adăugau și alte magistraturi.
Republica romană ducea o politică de expansiune teritorială, al cărei rezultat a fost
cucerirea Italiei (sec. V – III î.H.) și apoi a bazinului Mării Mediterane (sec. III – I î.H.).
Cele mai importante conflicte din această perioadă ale romanilor au fost cele duse cu
Cartagina între anii 264 î.H. și 146 î.H., pentru controlul bazinului occidental al Mării
Mediterane, numite războaie punice, de la puni, nume dat de romani cartaginezilor.
Victorioși, romanii au distrus Cartagina, au continuat cuceririle ocupând Macedonia,
Pergamul, Pontul, Siria, Egiptul, noile teritorii fiind organizate în provincii romane.
Confruntată cu marea întindere a statului roman și cu dezordinea internă, Republica
romană a intrat într-o profundă criză, în ciuda încercărilor de redresare a acesteia.
Imperiul (27 î.H. – 476 d.H.)
Octavian Augustus (27 î.H. – 14 d.H.) a introdus o nouă formă de guvernare, numită
principat sau imperiu, în care puterea în stat era concentrată în mâinile unui singur om
(aplicația II). El a devenit, de fapt, primul conducător cu prerogative de împărat, reușind să restabilească ordinea în imperiu și să cucerească noi teritorii (imaginea 1, aplicația I). A urmat o perioadă de stabilitate și prosperitate, numită pax romana (pacea
romană) (aplicația III).
Începând din secolul al III-lea, imperiul a cunoscut o perioadă de criză, provocată
de anarhia militară (legiunile romane își proclamau individual propriul împărat) și atacurile migratorilor. Doi împărați au restaurat însă ordinea:
• Dioclețian (284 – 305 d.H.) a instaurat un regim politic numit dominat (împăratul
începe să se considere împărat și zeu – dominus et deus).
• Constantin cel Mare (306 – 337 d.H.) a stabilit noua capitală a imperiului în orașul
Bizanț (imaginea 2), redenumit Constantinopol, și, împreună cu împăratul Licinius,
a declarat creștinismul religie oficială, prin Edictul de la Milano din anul 313 d.H.
La sfârșitul secolului al IV-lea, toate triburile germane au atacat Imperiul. În anul
395 d.H., pentru a ușura apărarea, împăratul Teodosiu a împărțit statul în două: Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Roman de Apus.
Statul roman a suferit însă mai multe șocuri politice și militare care au dus în final la
dispariția în anul 476 d.H. a Imperiului Roman în partea sa occidentală, în timp ce în Orient el a rezistat și a supraviețuit până în anul 1453.

Statul roman

L2

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Imperiul Roman – Caledonia
maxima extindere
Mare
Germanicum

Hibernia

1 Alpes Poeniae

Britania

Londinium

Provincii senatoriale

2 Alpes Cottiae

Provincii imperiale

3 Alpes Maritimae

State clientelare



Germania
Magna

Germania
Inferior

Oceanus

Aquitania


1

Burdigala

Caesaraugust

Sarmatia

G
Su erma
pe nia
rio
r

Lugdunensis Belgica

Lutetia

2
Narbopensis 3


Raetia Vindobona

Aquincum

Noricum

Pannonia
Dacia
Pannonia Inferior
Superior
Sarmizegetusa

Cremona




Dalamatia



Olbia

Regnum Bospori

Moesia
Inferior

Iberia

Pontus Euxinus

Moesia Durostorum
Trapezus
 Artaxata

Superior
Bithynia et Pontus

Tarraco
Aleria  Roma
Thracia
Toletum
Cappadocia
Armenia

Corsica
et
Corduba


Macedonia
Sardinia
Byzantium Galatia Caesarae
Neapolis

Assyria Regnum

Baetica

Carthago Nova
Epirus
Asia
Caralis
 Edessa
Parthicum
Tingi 
Panormus
Achaia
Caesarea
Ephesus

Cilicia


Mesopotamia

Utica

Sicilia

Athenae
Mauretania

Mauretania
Lycia
et
Syria

Tingitana
Corinth
Caesariensis
Pamphylia
Syracusae
Africa

Proconsularis
Palmyra

Cyprus
Babylon
Gaetulia Phazania

Tyrus
Mare Internum Cyrenaica et Creta

Salamantica 

Lucitania

Massilia



Tarraconensis 

Italia

Salonae




Iudaea

Leptis Magna Cyrene




Alexandria

Cyrenaica et Creta

•
•



Aegyptus

Arabia

Arabia
Petraea

0

250

500 Km

Identifică pe hartă cuceririle din perioada republicii romane menționate în lecție.
Observă tipurile de provincii. Află ce sunt provinciile senatoriale și cele imperiale.

II. Însemnele
puterii
• Identifică
puterile/atribuțiile împăraților romani și
numește forma
de guvernare
reprezentată.

GER(manicus)
(învingător al
germanilor)

AUG(ustus)
(Augustus,
ales al zeilor)
NERVAE
TRAIANO
(Traian
Nerva)

CO(n)S(ul)V
(Consul
pentru a V-a oară)

P(ater) P(atriae)
(Părintele patriei)
IMP(erator) (comandant al armatei)

III. Principatul – friza cronologică

27
î.C
.

Iulio-Claudieni
.
d.C 37
14

41 54

Flavieni
68

69 79

Antonini

1 Enumeră trei teritorii
cucerite de Roma în
perioada republicii.
2 Pe baza cunoștințelor
anterioare, prezintă
oral un fapt istoric
legat de numele
împăratului Traian și
de istoria strămoșilor
noștri.
3 Analizează o cauză și o
consecință a instaurării
principatului lui
Octavian.
4 Construiește, pe caiet,
un rebus istoric în care
să obții pe verticală
IMPERIUL ROMAN,
folosind conceptele
specifice acestei
perioade din istoria
Romei.

DAC(us)
(învingător al
P(ontifex)
dacilor)
M(aximus)
(Marele pontif)
TR(ibunicia)
P(otestate)
(Puterea de a
propune legile)

CAES(ar)
(titlu asociat celui
de imperator)

Severi

81 96 117 138 161 180 192 211 217 222 235
3
8
19
98
21

Anarhie
militară

r
de rați
er
iu
xan mpă atori n
ius urelus – Sev
e
P
s
l
n
î
u
tin
a
A
s
sia
an ius – od iu all al s A de urp ția an
an
tus s a
us beriu ligul audiuero espatus miți ervaraianadrinton arc ommeptim arac agabeveru 60 u uz iocle onst
g
D C
Au Ti Ca Cl N V Ti Do N T H A M C S C El S
sa

•
•
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05 37
4 37 3
28 30

Identifică în tabelul dat cele patru dinastii de împărați din perioada principatului.
Alege un împărat al unei dinastii și realizează o scurtă prezentare a faptelor sale.

PROIE C T D E ECH I PĂ
Realizați o prezentare
cu titlul Pe urmele lui
Hannibal spre Roma,
în care să reconstituiți
itinerariul celebrului
general cartaginez, care
a plecat din Peninsula
Iberică să cucerească
Roma. Aveți nevoie de o
hartă mare a Europei, pe
care să marcați cu un șnur
colorat traseul și cu diverse
însemne conflictele. Ca
surse de documentare,
folosiți un dicționar de
personalități istorice
sau site-uri de internet
recomandate de profesorul
vostru.
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Viața cotidiană în lumea romană

1

Mă informez

Imperiul Roman

R EPE R E
C RON O LO G I C E
264 î.H.
primele lupte de
gladiatori organizate la
Roma
80 d.H.
construirea
Colosseumului
325 d.H.
interzicerea luptelor
de gladiatori de către
Constantin cel Mare

T E RME NI- C HE I E
• gladiator
• terme
• virtute

Temă de reflecție
Apreciați în ce măsură
împărații romani au putut
asigura liniștea la Roma
oferindu-le oamenilor săraci „pâine și circ”,
potrivit expresiei scriitorului roman Juvenal.
2

Mozaic roman în Villa del
Casale, Sicilia (Italia)

Roma a fost mult timp un oraș-stat. Datorită cuceririlor, ea a devenit imperiu. Societatea romană a abandonat, treptat, morala tradițională, transformându-se profund.
Viața cotidiană. Familia și virtuțile romane
Tradiția romană era cea a unui popor de țărani. Familia era baza societății romane, ea
cuprinzând pe toți cei care locuiau în aceeași casă și se aflau sub puterea șefului familiei-tatăl (aplicația I). Mama se ocupa de copii și de treburile gospodărești. Caracteristicile
vieții cotidiene romane erau: alimentație alcătuită în special din legume și cereale; case
mobilate simplu și modest; politeism; participarea la distracții (aplicațiile III și IV). Printre virtuțile care pe care romanii le prețuiau pentru a fi buni cetățeni se numărau adevărul,
hărnicia, demnitatea etc. (aplicația II). După perioada marilor cuceriri, romanii au abandonat viața simplă de până atunci. Ei au descoperit luxul și cultura elenistică, iar modul de
viață s-a schimbat complet: au început să-și decoreze casele cu picturi și mozaicuri; și-au
schimbat obiceiurile alimentare și mentalitățile; grecii și romanii au ajuns să se închine
acelorași zei; muncile agricole din ateliere sau din gospodărie au fost preluate de către
sclavi; diferențele de avere dintre patricieni (cei bogați) și plebei (cei săraci) s-au accentuat.
Educația
În primii ani de viață, copiii romani erau educați în familie, educația având un accentuat
spirit practic: băieții erau deprinși cu precădere în mânuirea armelor, iar fetele învățau
cum să devină bune soții. De la 7 ani, cei din familii modeste începeau școala primară
unde învățau să scrie, să citească, să socotească și să memoreze texte literare. Familiile bogate încredințau educația copiilor lor unui pedagog. Unii copii urmau mai apoi
timp de patru ani studiile școlii de gramatică, studiind limbile latină și greacă și noțiuni generale de istorie, geografie, mitologie, matematică, astronomie şi muzică. Copiii
familiilor înstărite aveau posibilitatea să urmeze și școala de retorică unde se pregăteau pentru cariera politică. Mai existau și școli care pregăteau medici, arhitecţi, jurişti.
Jocurile
Divertismentul cuprindea la romani activități diverse precum luptele de gladiatori, cursele
de care și piesele de teatru. Erau atât de apreciate încât împărații romani încercau să
mențină ordinea socială, oferind pâine produsă din grâu importat și organizând spectacole publice sângeroase, în care oamenii sau fiarele se luptau până la moarte. Ziua
se încheia pentru mulți dintre romani la băile publice numite terme. Copiii romani se
jucau cu mingea, cu păpușile, cu diverse jucării din lemn sau lut. Jocurile preferate
erau „de-a soldații”, „de-a judecătorii”, „de-a călăreții” sau „baba-oarba”.

Viața cotidiană în lumea romană

L3

Aplic

CON SOLI DA R E
1 Enumeră trei schimbări
produse de marile
cuceriri în stilul de
viață al romanilor.
2 Construiește propoziții
cu conținut istoric
în care să folosești
termenii-cheie ai
lecției.
3 Scrie un text, în care
să descrii o zi din viața
unui patrician (roman
bogat), a unui plebeu
(roman sărac) sau a
unui sclav.

I. Familia romană

1
2
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Descrie și comentează imaginea.
Caută alte surse de informații despre familia romană și explică marea autoritate a
tatălui asupra membrilor familiei.

II. Virtuțile romane

1
2
3

Virtute (limba latină/limba română)
comitas/buna-creștere
clementia/iertarea
dignitas/demnitatea
fides/fidelitatea

Elemente de caracter și comportament
maniere, prietenie
bunăvoință și blândețe
respect de sine, mândrie personală
loialitate și seriozitate

firmitas/tenacitatea
frugalitas/economia
humanitas/umanitatea
industria/hărnicia
severitas/severitatea
veritas/adevărul

puterea minții, capacitatea de a atinge un scop
simplitate, spirit economicos fără a fi zgârcit
civilizație, învățare și dobândire a unei culturi
atingerea scopurilor prin muncă
autocontrolul, ponderarea dorințelor
onestitate în relațiile cu ceilalți

Alege cinci virtuți care ți se par mai importante pentru caracterul unui om; justifică alegerea.
Apreciază în ce măsură cultivarea acestor virtuți în cadrul familiei romane a contribuit la formarea de buni cetățeni romani și, prin ei, la gloria Romei.
Arată care dintre aceste virtuți sunt valabile și astăzi.

III. Îmbrăcămintea romană

• Descrie vestimentația femeilor și a bărbaților; apreciază

comoditatea hainelor pentru zilele noastre.

IV. Numele cetățenilor
În actele oficiale, numele cetățenilor era formulat după reguli
stricte. Acesta trebuia să cuprindă: prenumele, numele de
familie, numele tatălui, numele tribului din care provenea
și porecla. De exemplu, numele lui Cicero: Marcus Tullius,
Marci Filius, Cornelia Tribus, Cicero (Marcus Tullius, fiul lui
Marcus, din Tribul Cornelia; Cicero era, de fapt, o poreclă).
• Urmând exemplul dat, imaginează-ți că ești cetățean
roman și scrie-ți numele după regula oficială.

tunică
togă
stola
palla

V IZ ION A R E D E F I L M
Vizionați un film despre
Spartacus și răscoala
condusă de el (de
exemplu, filmul regizat de
Stanley Kubrick – 1960).
Discutați apoi în clasă
despre mesajele transmise
de film.
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Orașul și monumentele publice
I NT ROD U C E R E
Civilizația romană s-a
difuzat în întreaga lume,
mai ales prin intermediul
orașelor. Romanii s-au
dovedit extrem de inventivi
în tehnica aplicată în
construcții (au fost primii
care au folosit betonul și
sticla), dar și în arhitectură,
orașele lor remarcându-se
printr-o serie de construcții
specifice.

Mă informez

În orașul roman, străzile erau pavate cu dale și mărginite de trotuare. Locuințele erau
foarte diferite. Cei bogați aveau case mari, care ocupau o mare suprafață de teren,
dar cei săraci trăiau în așa-numitele insule, case cu mai multe etaje, în care locuințele
erau mici și deseori mizere.
Centrul vieții publice era forumul, în care se găseau statui și monumente care comemorau cetățenii importanți ai orașului. Totodată, forumul era piață și punct-cheie al
afacerilor comerciale, dar și locul de desfășurare a discursurilor publice și a proceselor penale. Un loc aparte era rezervat edificiilor consacrate petrecerii timpului liber:
amfiteatrul, circul și terma. Alte monumente publice esențiale orașului roman, dar nu
din zona divertismentului, sunt templul, apeductul și arcul de triumf.
Descopăr

1 Precizează tipul de

sursă reprezentat în
imagine.
2 Descrie monumentul
și statuile de daci.

I. Analiză de detaliu: Arcul de Triumf al lui Constantin cel Mare
Construit în cinstea victoriei împăratului roman Constantin cel Mare împotriva tiranului Maxentius, în urma căreia s-a instalat pacea, acest monument se află în zona
dealului Palatin, pe vechiul drum roman de intrare triumfală a învingătorilor.

Detaliu: Statuile de daci
Cele opt statui de daci (prizonieri din timpul războaielor dintre Traian și Decebal) care împodobesc arcul au fost preluate
din forul lui Traian, o practică des întâlnită în acele vremuri.

Orașul și monumentele publice

Studiu de caz

II. Circus Maximus
Circus Maximus (circul cel mai
mare) era un stadion roman care
cuprindea o pistă lungă destinată curselor de care. Situat între
colinele Aventin și Palatin, circul
măsura 621 de metri în lungime și
118 metri în lățime.

sec I î.H., Roma, Italia
(reconstruire)

III. Termele lui Dioclețian
Termele lui Dioclețian se întindeau, în Antichitate, pe o suprafața de 13 hectare. Termele erau
complexe arhitectonice care conțineau în afara băilor publice și
a vestiarelor, locuri de întâlnire,
spații pentru practicarea sportului, biblioteci etc. Erau decorate
cu statui și puteau primi până la
3 000 de oameni simultan.

sec. III-IV, Roma, Italia

• Analizează importanța
pe care o avea forma
acestui edificiu pentru
acustica spectacolelor
de teatru cu un public
așa de numeros.
sec. I î.H., Roma, Italia

V. Forumul roman
Inițial a fost o zonă mlăștinoasă
situată între colinele Romei. Primele clădiri ridicate au fost templele, apoi construcțiile publice,
zona devenind centrul politic
al orașului, locul de întâlnire al
instanțelor romane și al adunărilor
care luau decizii legate de afacerile
interne și externe ale Republicii.
Aici aveau loc procesiuni triumfale, alegeri și se reunea Senatul.

• Apreciază în ce
măsură construcția
satisface nevoia
romanilor de distracție, știind că aceasta
putea găzdui cca
250 000 de oameni
(un sfert din populația
Romei Antice).

• Găsește explicații
pentru faptul că
băile publice erau
construcții atât de
grandioase și de
luxoase.

IV. Teatrul lui Marcellus
Teatrul a fost ridicat în timpul lui Augustus și inaugurat de
Marcus Claudius Marcellus, nepotul acestuia. Teatrul avea formă
semicirculară și o capacitate de
15 000 – 20 000 de locuri.
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• Identifică în imagine
elemente de
arhitectură cunoscute.

sec. VI î.H.

Temă de sinteză

Apreciați dacă există corespondență între arcul de triumf al romanilor și cele construite în lume de-a lungul timpului, sub aspectul comemorării faptelor de arme și victoriilor militare.
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Colosseumul și gladiatorii
I NT ROD U C E R E
Activitățile de divertisment,
în special luptele de
gladiatori, erau foarte
importante în viața roma
nilor. În anul 80 î.H., a fost
construită cea mai mare
arenă care a existat vreodată
în lumea antică – Amfiteatrul
Flavian sau Colosseum
(nume datorat existenței,
în apropiere, a unei statui
colosale reprezentându-l pe
zeul Soarelui).
1 Identifică stilurile

grecești folosite
la construcția
Colosseumului
(detaliu).
2 Descrie construcția.
3 Urmărește în
imagine elementele
componente ale unui
amfiteatru roman și
explică semnificația
fiecăruia.

Mă informez

Spectacolul luptei cu gladiatori începea cu aducerea în arenă a diferitelor animale:
crocodili, elefanți, leoparzi, hipopotami, rinoceri etc., care erau ucise. Altele, precum
leii, urșii, taurii sau lupii, erau puse să se lupte între ele ori erau răpuse, în fața publicului, cu sulițe și săgeți, de câțiva vânători.
Adevăratul spectacol începea abia după-amiaza, când intrau în arenă gladiatorii.
Romanilor le plăcea să privească luptele de gladiatori, de obicei sclavi sau criminali,
ce aveau loc în arenă. Ei au făcut din aceste lupte o parte integrantă a vieții publice,
oferind un spectacol ce trebuia să formeze spiritul cetățenesc la vederea sângelui și
a durerii, eliminând totodată surplusul de prizonieri și de criminali.
Descopăr

• Colosseumul
Acest amfiteatru antic este o clădire cu baza ovală, ce măsoară 188 m în lungime,
156 m în lățime și peste 48 m înălțime. Are peste 80 de intrări și o capacitate de peste
50 000 de spectatori. Spectatorii erau așezați pe niveluri, în funcție de organizarea
societății romane.
Partea păstrată din fațada Colosseumului este compusă din trei niveluri de arcade suprapuse, având deasupra un etaj terminal adăugat mai târziu. Arcadele sunt decorate în stiluri arhitectonice diferite pentru fiecare etaj: (de jos în sus) doric, ionic, corintic și pilastru
(stâlp încastrat în zid). Fiecare arc de la al doilea și al treilea etaj era ornat cu statui, probabil reprezentând divinități și alte personaje ale mitologiei greco-romane.

Zona săracilor, sclavilor și femeilor
Tribuna plebei
Tribuna nobililor
Gradenele (treptele amfiteatrului)
circulare
Arena – partea centrală a amfiteatrului,
unde aveau loc luptele, jocurile sau
spectacolele.
Subsol – locul de sub arenă, unde se
aflau cuștile animalelor și încăperile în
care se echipau gladiatorii.

Colosseumul și gladiatorii. Pompei

Studiu de caz
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Pompei
Mă informez

SC U RT ISTO R I C

În 1748, de sub lava vulcanului Vezuviu din Peninsula Italică a apărut un oraș în perfectă
stare ‒ Pompei. Au fost dezgropate de sub cenușă străzi, case, grădini, temple, amfiteatrul (cel mai vechi din Italia), băi publice, barăci de gladiatori. Printre cele mai frumoase
case dezgropate la Pompei este Casa Faunului, în care a fost descoperit, pe pardoseala
uneia dintre încăperi, un mozaic numit Bătălia lui Alexandru, reprezentând bătalia de la
Issos, din anul 333 î.H. Pompei păstrează și scenele tragice din dimineața fatală. Arheologii au descoperit două treimi din suprafața pe care se întindea orașul în momentul erupției. Toate obiectele recuperate sunt păstrate la Muzeul Național de Arheologie din Napoli.
În anul 62 d.H., un cutremur violent a lovit întreaga zonă din jurul Vezuviului. Lucrările
de reconstrucție au început imediat, dar au durat foarte mult timp, deoarece daunele au
fost foarte mari. Orașul a fost distrus în ziua de 24 august, anul 79 d.H., când s-a produs
erupția vulcanului Vezuviu, fiind acoperit de un strat gros de cenușă și materiale vulcanice.
Descopăr

9

Orașul Pompei a fost
fondat de către osci, o
populație italică străveche,
la sfârșitul sec. VII î.H.,
fiind ocupat apoi de către
etrusci și samniți, alte
populații care au trăit în
zona Campaniei. În anul
80 î.H., a devenit colonie
și port important al Romei,
un loc foarte prielnic
pentru comerț, industrie și
afaceri.

6
2

I. Casa romană
aristocratică

5
7

4

1. vestibulum –
vestibul (antreu)
2. atrium – curte
interioară
3. impluvium –
bazin
4. lararium –
altarul pentru lari
(zeii protectori ai
casei)
5. cubiculum –
cameră

3

10

8

6. culina –
bucătărie

1

7. fauces – culoar
8. oecus – salon
9. triclinium – sala
de mese
10. peristylium –
grădină interioară
înconjurată de
coloane

II. Portretul lui Terentius Neo și al soției
Fresca a fost descoperită în urma săpăturilor din
orașul Pompei. Aceasta ilustrează un cuplu de pompeieni. Bărbatul poartă o togă, semn al cetățeniei
romane, și ține în mână un rotulus (sul de hârtie
destinat scrierii), iar femeia, instrumente de scris.

Peristilul Casei Vetti, fotografie
cca 1890 – 1900, Pompei (Italia)

1 Observă în imaginea din

detaliu porticul (galeria
deschisă cu coloane) și
arată utilitatea acestuia.
2 Identifică alte părți
componente ale casei
de tip roman.
3 Apreciază nivelul de
confort oferit de casa
romană.
1 Descrie pictura,

explicând semnificația
obiectelor deținute de
cele două personaje.
2 Arată ce alte aspecte
ale vieții cotidiene
sunt ilustrate de
sursă.
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Armata romană
I NT ROD U C E R E
Armata romană a fost una
dintre cele mai eficiente
forțe de luptă din istorie,
ceea ce a permis Romei să
construiască și să apere un
imens imperiu.

Mă informez

Nucleul armatei romane era reprezentat de legiuni, alcătuite inițial numai din cetățeni romani
la care se adăugau trupele auxiliare. Serviciul militar era obligatoriu pentru toți cetățenii cu
vârsta cuprinsă între 17 și 18 ani. Soldații între 17 și 46 de ani formau armata de campanie, iar cei între 47 și 60 de ani constituiau armata sedentară, de garnizoană și de ocupație.
În urma reformei militare a lui Marius, armata romană s-a transformat într-una de
mercenari profesioniști, la dispoziția celui care plătea mai bine. Rolul armatei a devenit astfel determinant în viața politică.
Descopăr

I. Organizarea unei legiuni

1

4
2

3

1 Descrie sabia

(detaliu) și identifică
alte elemente
din echipamentul
soldatului roman.
2 Explică (folosind
și sursa 1) de ce
armata romană a
fost una dintre cele
mai eficiente forțe de
luptă din istorie.

II. Analiză de detaliu: Echipamentul legionarului roman
1. cască de oțel sau bronz (cassis)
2. platoșă cu segmente metalice
(lorica segmentata)
3. scut rectangular curbat (scutum)

4. suliță scurtă de aruncat (pilum)
5. sabie scurtă (gladius)
6. sandale din piele

Detaliu: Gladius
Sabia scurtă (aprox. 50 cm), numită gladius, era mult mai
eficientă decât alte arme, fiind mai ușor de mânuit și necesitând mai puțină forță și energie.
5
6

Armata romană

III. Operațiuni militare
Armata romană în marș
avansa 25 km pe zi. Staționa în tabere fortificate,
numite castre; liniile de
frontieră fortificate se
numeau limes-uri.

Studiu de caz
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• Descrie castrul și
identifică regulile
care stăteau la
baza acestui tip de
construcție.

Castru roman (machetă)

IV. Tehnica de luptă

1 Identifică în imagine

Romanii foloseau diverse
mașini de război: catapulte, baliste, berbeci,
turnuri mobile. Catapulta, preluată de la
greci, era folosită pentru
a distruge zidurile cetăților. Mașina dispunea de
un arc care arunca pietre
de dimensiuni mari când
era destins.

catapulta și explică-i
funcționarea.
2 Explică de ce romanii
dispuneau de multe
arme/mașini de atac.

Catapulta, gravură (1901)
după o pictură de Edward
Poynter (1868)

V. Disciplina și recompensele
Regulamentul militar era foarte
sever, pedepsele variind de la
pedeapsa corporală până la decapitare. În cazul insubordonărilor colective, al jafului, derutei, înfrângerii, se
folosea decimarea (un om din zece
era executat). Existau însă și avantaje numeroase: venit anual constant, hrană, îmbrăcăminte, servicii
medicale, decorații, arme de onoare,
coroane, părți din prada de război;
pentru generalul victorios recompensa supremă era triumful, fiind
întâmpinat cu o defilare la Roma,
între Câmpul lui Marte și Capitoliu.

1 Apreciază asprimea

pedepselor practicate
în armata romană.
2 Cât de importante
erau recompensele
morale în armata
romană?

Diplomă militară romană,
placă din bronz, 80 d.H.
(Muzeul Carnuntum)

Temă de sinteză

Realizați, la nivelul clasei, o dezbatere având ca temă Armata romană – model de organizare.
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Zeii romanilor. Templele
Mă informez

I NT ROD U C E R E
Când romanii au cucerit
Grecia, ei au preluat toți zeii
grecilor și le-au dat nume
romane.

Începând cu Octavian, a fost introdus cultul împăratului. În timpul domniei lui Octavian
Augustus, a trăit Iisus Hristos, întemeietorul creștinismului.
Ca și la greci, templele romane erau construite pentru zei. Dar templul roman era
diferit de cel grec, ca urmare a faptului că inginerii romanilor au inventat betonul și
bolta zidită, un acoperiș mare și curb. A fost o realizare inegalabilă în perioada Antichității, care a dat interiorului templului roman un spațiu mai mare.
Descopăr

I. Panteonul roman
1 Observă interiorul

templului și
precizează rolul
oculusului (detaliu).
2 Descrie templul și
stabilește asemănări
și deosebiri față de
templul grecesc.
3 Identifică stilul
arhitectural al
porticului (intrarea în
edificiu).

Cel mai cunoscut templu roman, Panteonul (templul tuturor zeilor), a fost comandat de
Marcus Agrippa și reconstruit de împăratul Hadrian (cca 126 d.H.). Acesta are forma
unui cilindru acoperit cu o cupolă, spațiul interior fiind imens. Valorifică cele două mari
invenții ale inginerilor romani, forma de cupolă și folosirea betonului.

Oculus: O deschizătură circulară de 8 metri în centrul unei cupole cu diametrul de 43 de metri
• Analizează tabelul
și stabilește
corespondențele latine
ale panteonului grec.

II. Zeități romane și grecești
Numele
grecesc
Zeus
Poseidon
Hades
Hera
Demetra
Hestia

Numele
roman
Jupiter
Neptun
Pluton
Iunona
Ceres
Vesta

Calitatea dominantă/
ținutul stăpânit
Stăpânul zeilor
Marea, oceanul
Infernul
Căsătoria
Vegetația
Căminul

Numele
grecesc
Atena
Apollo
Artemis
Dionisos
Uranos
Chronos

Numele
roman
Minerva
Apollon
Diana
Bachus
Uranus
Saturn

Calitatea dominantă/
ținutul stăpânit
Înțelepciunea
Artele
Vânătoarea
Vinul
Cerul
Timpul

Joc de rol

Organizează, împreună cu colegii, o paradă a zeilor romani, prin care să sugerați, cu ajutorul vestimentației/accesoriilor
și al unei prezentări succinte, ce reprezintă fiecare. Folosește sugestiile de la rubrica Trusa de instrumente (pagina 86).
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Zeii romanilor. Templele. Creștinismul
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Creștinismul
Mă informez

SC U RT ISTO R I C

Creștinismul a apărut în secolul I d.H., în Iudeea (Israelul de astăzi), provincie a Imperiului Roman, când Iisus a început să țină predici despre iubirea de aproape și fraternitatea
universală, promitea oamenilor fericire în viața de după moarte, devenind o alinare pentru
oamenii săraci și pentru sclavi. Primii misionari au fost cei 12 apostoli ai lui Iisus și ucenicii acestora. Comunitățile de creștini s-au răspândit peste tot, mai întâi printre evrei, apoi
printre greci și romani. În primii 300 de ani, Biserica Creștină a avut de înfruntat problema
persecuțiilor din partea statului roman. Mulți creștini au fost martirizați, fiind aruncați pradă
fiarelor sălbatice, în amfiteatrele romane, sau au fost crucificați.
În anul 313 d.H., prin Edictul de la Milano, creștinismul a devenit religie oficială a statului roman. Creștinii au ieșit din catacombele unde s-au ascuns sute de ani și au început
să-și construiască primele biserici și să facă tot mai multe convertiri. Așa a început procesul creștinării popoarelor europene. În anul 391 d.H., împăratul Teodosiu a proclamat
creștinismul drept singura religie oficială. Templele au fos transformate în biserici, comunitățile de creștini fiind conduse de episcopi. Unii creștini, regretând sărăcia și umilința
de la origini, s-au izolat în deșert pentru a se putea ruga și medita mai mult. Ei s-au numit
călugări și au format mănăstiri.

În secolul I d.H., în Orient a
apărut o religie monoteistă,
creștinismul, care a
schimbat cursul istoriei
romanilor și a lumii întregi.
Creștinii credeau într-un
singur zeu și respingeau
cultul împăratului. Pentru
romani, aceasta reprezenta
o sfidare.

Descopăr

I. Cina cea de taină

1 Precizează tipul de

Pictată între 1495 și 1498 pe unul dintre pereții sălii de mese a bisericii Santa Maria
delle Grazie din Milano, lucrarea ilustrează momentul în care cei 12 apostoli află că
Iisus urmează a fi trădat. Cina cea de Taină în versiunea lui Leonardo da Vinci se
remarcă prin faptul că personajele biblice au fost reprezentate, pentru prima dată,
ca oameni reali, cu atitudini și trăiri emoționale.

sursă ilustrat.
2 Prezintă continuarea
poveștii biblice după
acest moment al
ultimei cine a lui Iisus.

II. Harta răspândirii creștinismului
În anul 325 d.H., împăratul Constantin I (cel
Mare) a convocat episcopii din toate provinciile la Niceea. În Conciliul de la Niceea au
fost definite dogmele creștine ca răspuns la
provocarea susținătorilor lui Arius din Alexandria, care afirma că Iisus din Nazaret nu
este fiul lui Dumnezeu.

Milano


Roma


Constantinopole 


• Observă harta și analizează, cu ajutorul
legendei, evoluția creștinismului în primul
mileniu.

Teritorii creștine, până în 325 d.H.
Teritorii creștinate, cca 600 d.H.

Niceea
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Romanizarea

1

Mă informez

Dacia

R EPE R E
C RON O LO G I C E
sec. I – II d.H.
apogeul romanizării

T E RME NI- C HE I E
• romanizare
• popoare romanice
• veterani

Temă de reflecție
Cum se explică succesul
procesului de romanizare
în cea mai mare parte a
Imperiului Roman? De ce
credeți că romanizarea nu
a avut succes în provincii
precum Grecia sau Egipt?
2

Băile romane, Bath, Anglia

Imperiul Roman a cuprins, la un moment dat, toată lumea ce exista atunci în jurul
Mediteranei. Practic, toți oamenii erau cetățeni ai unui singur stat, devenit acum stat
mondial, sub o lege unică. Cel mai însemnat rezultat al existenței statului roman a
fost romanizarea, procesul prin care populațiile cucerite de către romani au adoptat limba și obiceiurile acestora, uitându-le pe cele proprii.
Romanizarea și factorii romanizării
O consecință importantă a perioadei de liniște și prosperitate desemnată în istoria Imperiului roman cu numele de „pax romana” a fost romanizarea, proces de sinteză etnică,
culturală și lingvistică între romanii cuceritori și autohtoni (aplicația I).
Au contribuit la aceasta mai mulți factori. Între aceștia administrația și armata au fost
cei mai importanți. Organizat în provincii romane conduse de guvernatori, în tot imperiul
limba oficială a devenit limba latină iar legile impuse au fost cele romane. Armata a fost
o adevărată „școală a romanității” pentru soldații recrutați din teritoriile cucerite, ei fiind
obligați să învețe limba latină, să adopte regulile armatei romane. Stabilirea unor foști
soldați în diferite provincii ca veterani, a contribuit la răspândirea obiceiurilor și stilului
de viață roman. Coloniștii aduși de statul roman pentru consolidarea stăpânirii și valorificarea bogățiilor din zonele cucerite au intrat în contact cu autohtonii, răspândind astfel elemente de cultură și civilizație romană. Romanizarea s-a realizat și printr-o intensă
urbanizare. Centre politico-administrative și militare, cu o viață economică intensă, orașele urmau modelul Romei având temple, forumuri, terme, construcții specific romane
(imaginea 2). Erau legate între ele printr-o rețea de drumuri foarte eficientă. Elemente
romane au pătruns și în viața spirituală a provinciilor. Zeitățile oficiale au devenit cele
romane, marii zei precum Jupiter, Marte sau Mercur fiind adorați peste tot, acestora alăturându-se și unele zeități locale. Creștinismul a fost și el un important factor de romanizare. Școala se făcea în limba latină, iar arta romană era bine reprezentată peste tot.
Urmările romanizării
În unele zone ale imperiului precum Galia (imaginea 1, aplicația III), Italia, Spania, Dacia
(aplicația II), romanizarea a fost profundă și ireversibilă ducând sub influența migratorilor la formarea popoarelor romanice (francez, spaniol, italian, portughez, român) și a
limbilor lor, având ca bază limba latină. În partea răsăriteană a imperiului, limba și cultura greacă și-au păstrat importanța, romanizarea fiind slabă.

L4

Romanizarea

CON SOLI DA R E

Aplic

I. Romanizarea
„Roma a făcut o realitate din vechiul dicton atât de mult repetat că pământul și apa
și patria sunt comune tuturor. Apoi este posibil să umbli peste tot, în voie, liber și fără
teamă, căci treci numai dintr-o patrie în alta […]. Aceia care nu sunt cuprinși în imperiul nostru sunt nefericiți pentru că sunt privați de toate bunurile.”
(Aelius Aristides, Elogiu Romei)
1 Precizează sensul afirmației „peste tot în imperiu poți umbla liber, fără teamă”.
2 Justifică de ce a te plimba prin imperiu înseamnă a trece „dintr-o patrie în alta”.
3 Explică de ce sunt considerați „nefericiți” cei din afara imperiului.
II. Dacia Romană
castru de legiune



Costoboci

Dacii Liberi

DACIA POROLISSENSIS

Porolissum


Samum

Carpi

 

Optatiana 
Napoca



Ilișua
Brâncovenești

Potaisa









Sărățeni

Viminacium



Moesia Superioară





Pontes
Ad Mutrium


Ratiaria



1
2
3

30

60 km

Aquae

castru trupe suplimentare



municipiu



colonie



așezări importante



colonii grecești
drumuri



Roxolani


Piroboridava
Barboși

Noviodunum
Aegyssus
  Salsovia
 Halmyris
Troesmis 


Beroe
Teritorii aflate temporar
Cius

sub autoritatea
Carsium  Ulmetum


Moesiei Inferioare
(102-117)

Axiopolis



Romula


 Islaz
Oescus 

Histria

 Tomis



Sucidava

Novae




Durostorum Tropaeum  Callatis
Traiani
Dionysopolis

Moesia Inferioară



Odessos

Pontus
Euxinus

Identifică, cu ajutorul legendei, teritorii incluse în Dacia Romană.
Urmărește pe hartă castrele romane și apreciază numărul lor. Formulează explicații.
Identifică orașele-colonii, adică orașele construite după model roman.

III. Apeductele
antice
1 Descrie
construcția.
2 Arată ce legătură există
între acesta
și procesul de
romanizare.
Apeductul
Pont-du-Gard,
râul Gardon,
sudul Franței

1 Definește conceptul de
romanizare și enumeră
trei factori ai acestuia.
2 Analizează o cauză
și o consecință a
romanizării asupra
vieții oamenilor din
provinciile imperiului.
3 Scrie un text în care să
prezinți romanizarea
Daciei. Amintește-ți
cunoștințele dobândite
în clasa a IV-a.

Tamasidava


Odorheiul 
Secuiesc

DACIA INFERIOR
Centum 
Ad Pannonios
Putea

 Buridava


Vârșeț 
Bumbești
Pons Aluti
Arcidava

Singidunum
Drobeta



Rusidava
Dierna 





Petrodava
 Călugăreni

Augustia

Baraolt
Alburnus Maior Apulum



Hoghiz
Aurecum 
Capum
Partiscum
 Comandău

Stenarium 
 
Micia  Germisara 

DACIA SUPERIOR
Petrae
Cinciș
Ulpia Traiana
 Boroșneu Mare
Tibiscus

Berzobis
Sarmizegetusa
Cumidava

0

85

IN V E STIG AȚI E
Realizați o investigație
asupra vestigiilor romane
existente în zona în
care trăiți sau din alte
zone vizitate de voi.
Adunați cât mai multe
informații/documente/
imagini despre acestea și
prezentați-le în fața clasei.
Adunați-le într-o mapă
intitulată Vestigii locale ale
romanității.
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Trusa de instrumente
Jocul de rol (vezi pagina 82 din manual)
Organizează, împreună cu colegii de clasă, o paradă a zeilor romani, prin care să sugerați, cu ajutorul vestimentației/accesoriilor și
al unei prezentări succinte, ce reprezintă fiecare.

 Pregătirea

Exemple:
Parada personajelor reprezentând zeii romani cu recuzită adecvată
(costumație, accesorii, prezentare dramatizată sub forma unui monolog)

• Alcătuiți un scenariu al paradei.

Parada va debuta pe muzică și toți elevii deghizați în zei se vor învârti în
cerc. Apoi, pe rând, fiecare personaj-zeu va trece în mijlocul cercului și se
va prezenta. Parada se va încheia tot pe muzică.

• Realizați o selecție a zeilor.

Listă de zei: Jupiter (zeul cerului), Junona (zeiţa familiei), Minerva (zeiţa
înţelepciunii), Marte (zeul războiului), Venus (zeiţa frumuseţii), Neptun
(zeul apelor), Diana (zeiţa vânătorii), Bacchus (zeul viţei-de-vie), Apollo
(zeul artelor), Mercur (zeul comerţului), Vulcan (zeul metalurgiei), Ceres
(zeiţa recoltelor) etc.

• Alege-ți rolul care crezi că ți se potrivește
și realizează o fișă de personaj pe baza
informațiilor din manual și a celor obținute
prin documentare suplimentară. Folosește-ți
cu încredere creativitatea în ceea ce privește
vestimentația și accesoriile, precum și în
conceperea prezentării personajului.

Fișă de personaj: Jupiter (zeul cerului)
Stăpânul zeilor și al oamenilor, similar cu Zeus al grecilor, considerat
protectorul Romei, Zeul Luminii și Tatăl Zeilor, avea ca simboluri vulturul și
fulgerul. Era considerat divinitate supremă, dătătoare de viață și de lumină,
care cârmuia cerul și pământul, stăpânea tunetul și trăsnetul, dezlănțuia
ploile și furtunile. Templul său se afla la Roma, pe Capitoliu.

• Discutați, împreună cu profesorul de istorie,
despre situația reprezentată prin jocul de rol
și conturați împreună o descriere a acesteia.

• Reflectează asupra personajului ales și
redactează textul prezentării; repetă rolul
de câteva ori, astfel încât să ai o prezentare
reușită.

 Desfășurarea

• Interpretează rolul ales în cadrul paradei,
conform scenariului stabilit.

 A naliza și desprinderea concluziilor

• Organizați la nivelul clasei o discuție, în
care să analizați jocul desfășurat. Aveți
în vedere o posibilă grilă de analiză, ca în
tabelul de mai jos.
CRITERII DE ANALIZĂ

REPERE

Elemente de conținut

Adecvarea prezentării la specificul personajului; bogăția prezentării; elemente de noutate

Originalitate/creativitate

Costumație, accesorii, mod de prezentare

Calitatea interpretării

Ce notă ți-ai da ție personal și fiecăruia dintre colegi pentru interpretare?

Atmosferă

Ce mi-a plăcut?/Ce nu mi-a plăcut?/Cum m-am simțit?

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare
1 Care sunt cele două

A. Fondarea Romei: istorie și legendă

opinii/perspective
asupra întemeierii
Romei și ce asemănări
și deosebiri există între
ele?

• Legendă: Romulus și Remus
• Adevăr: 753 î.H. – triburile de latini pe
malul fluviului Tibru

2 Care sunt etapele

B. Statul roman

 regalitatea

753 î.H. – 509 î.H.
• instituții: regele; Senatul; Adunarea
Poporului

 republica

(509 î.H. – 27 î.H.)
• condusă de magistrați și senat
• politică de cuceriri: Peninsula Italică,
bazinul Mării Mediterane



importanți din perioada
imperiului și un fapt
istoric legat de fiecare.
4 Cum vedeau romanii

B. dominatul (284 – 476 d.H.) – monarhie de tip oriental
• criză tot mai accentuată a imperiului
• încercări de redresare a imperiului: Dioclețian și Constantin
cel Mare
• 395 d.H. – Teodosiu – împărțirea Imperiului Roman în
Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Roman de Apus
• 476 d.H. – destrămarea Imperiului Roman de Apus

 familia

• era baza societății romane
• autoritatea tatălui

 educația

parcurse de statul
roman? Menționați câte
o cauză pentru fiecare
din etape și precizați
câte un fapt istoric
important din etapă.
3 Numiți conducători

Imperiul
A. principatul (27 î.H. – 284 d.H.)
• monarhie care păstrează formal instituțiile republicii
• criză ireversibilă (sec. III)

C. Viața cotidiană

87

jocurile și distracția
și ce puteți învăța din
asta?
5 Care au fost condițiile

Marcus Aurelius,
statuie ecvestră, 175,
Palazzo dei Conservatori, Roma

 virtuțile romane

• un bun membru de familie
• un bun cetățean sau
soldat

care au determinat
procesul de romanizare
și ce dovezi există că
acesta s-a produs?

 jocurile – spectacole

publice pentru menținerea
ordinii sociale (lupte de
gladiatori, întreceri sportive)

D. Romanizarea
factorii romanizării:
• administrația
• armata
• coloniștii
• orașele
• dreptul roman
• școala

Pollice Verso,
pictură de Jean-Léon Gérôme,
1872, Phoenix Art Museum
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Evaluare
Autoevaluare
I
II
III
IV
V

2p x 10 = 20p
5p + 5p = 10p
4p x 5 = 20p
20p
5p x 4 = 20p

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

I. Grupează pe domenii (cauze economice, sociale, militare, politice interne, politice
externe) cauzele decăderii Imperiului Roman, notând în tabel numărul cauzei:
1. decăderea orașelor,
meșteșugurilor, comerțului;
2. sărăcirea populației;
3. anarhia militară;
4. lipsa banilor (criza
monetară);
cauze economice

5. ruralizarea economiei;
6. trecerea la economia
naturală (bazată pe troc);
7. deplasarea populației
spre zonele rurale;

cauze sociale

cauze militare

8. pătrunderea barbarilor în
armata romană;
9. abandonarea unor provincii romane;
10. invaziile popoarelor
migratoare germanice.
cauze politice
interne

cauze politice
externe

II. Identifică faptul istoric reprezentat grafic de harta de mai jos și precizează o cauză
a acestuia.

III. Selectează termenii corespunzători pentru a completa textul lacunar din lista următoare: două, trei, armata, limba latină, pedepse, romanizare, migrație.
Imperiul Roman era întins pe … continente. În Imperiul Roman s-a desfășurat procesul de … sub impactul mai multor factori precum: administrația … , urbanizarea,
… , dreptul roman, cultura școlară etc.
IV. Realizează un text de zece rânduri despre orașul Pompei.

I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților: caută în
enciclopedii informații
despre Roma Antică
• lumea virtuală: vizitează
Roma Antică reconstituită
accesând:
www.il-colosseo.it/en/
visita_virtuale_roma_
antica.php

V. Citește textul și răspunde cerințelor:
„Supărați de repetatele lor înfrângeri, nemaivrând să facă nicio treabă, nici măcar
de bunăvoie, indisciplinați la culme, soldații nu mai voiau să aibă niciun fel de împărat care să-i țină din scurt, pretindeau întruna gratificații peste gratificații (recompense bănești), fără să mai accepte niciuna din îndatoririle ce le reveneau. În cele
din urmă se răsculară…”
(Dio Cassius, Istoria romană)

1
2
3
4

Identifică instituția statală la care se referă textul și precizează rolul jucat de aceasta
în istoria statului roman.
Menționează o cauză a indisciplinei soldaților romani.
Menționează, pe baza textului, două forme de manifestare a indisciplinei soldaților.
Prezintă rolul jucat de armata romană în istoria statului roman.

Geto-dacii
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Coif din aur,
Coțofenești,
Prahova,
Coif
princiar descoperit
prima jumătate
a secolului al (România)
IV-lea î.H.
la Poiana-Coțofenești

Lecţia 1
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Geto-dacii. Rânduieli, obiceiuri și credințe

Lecţia 2

92

Burebista și Decebal. Războaiele daco-romane

Trusa
de instrumente

94

Vizită la muzeu

Recapitulare

95

Evaluare/
Autoevaluare

96

89

90

U6

Geto-dacii

Geto-dacii. Rânduieli, obiceiuri și credințe

1

Mă informez

Din grupul triburilor de traci, odriscii și geto-dacii au evoluat până la stat. Geto-dacii au fost creatorii unei civilizații materiale și spirituale originale pe teritoriul dintre Dunărea de Jos, Marea Neagră și Munții Carpați (imaginea 1).
teritoriul geto-dacilor

R EPE R E
C RON O LO G I C E
514 î.H.
expediția lui Darius
contra sciților din nordul
Mării Negre; prima
atestare istorică a geților
335 î.H.
expediția lui Alexandru
Macedon în nordul
Dunării

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•

comati (capillati)
geto-daci
davă
tarabostes (pileati)

Temă de reflecție
Dacă apariția scrisului
marchează trecerea omenirii la istorie, când credeți
că s-a întâmplat această
trecere la geto-daci?

2

Vasul de cult de la Sarmizegetusa

Istoria timpurie a geto-dacilor
Numerosul popor geto-dac era împărțit în mai multe triburi: buri, carpi, costoboci, piefigi,
apuli, trizi, crobizi etc. Un trib locuia pe un anumit teritoriu, având drept centru o așezare
întărită, numită davă. Numiți geți în scrierile grecești și daci în cele romane, geto-dacii alcătuiau unul și același popor, vorbind aceeași limbă. Cea mai veche mențiune istorică despre
geto-daci aparține istoricului Herodot. El scria în Istorii că, în 514 î.H., când Darius I, suveranul perșilor, a înaintat cu o oaste numeroasă pe coastele apusene ale Mării Negre pentru a lupta cu sciții din nord, geții din Dobrogea i s-au opus. Au fost însă înfrânți, cu toate că
„sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci”.
Încă din secolul al VII-lea î.H., geto-dacii au intrat în contact cu strălucita civilizație
greacă, prin coloniile grecești de pe litoralul apusean al Mării Negre: Histria, Callatis și
Tomis. Au preluat de la aceștia noi tehnici metalurgice, moneda, roata olarului, modele de
organizare politică. Au intrat însă în conflict cu expansionistul stat macedonean, cu însuși
Alexandru Macedon, în 335 î.H., sau spre anul 300 î.H. cu regele Traciei, Lysimah.
Societatea geto-dacă
Societatea geto-dacă era alcătuită din: tarabostes (sau pileati, termenul roman), reprezentând aristocrația, și comati (sau termenul roman capillati), reprezentând oamenii liberi,
dar de condiție mai modestă. Un rol important în societatea geto-dacilor îl aveau preoții.
Civilizația geto-dacă
Ocupațiile de bază ale geto-dacilor erau agricultura și creșterea animalelor. Aceștia se
ocupau însă și cu meșteșugurile (metalurgia fierului, ceramica etc.).
Așezările geto-dacilor erau de două feluri: așezări civile și cetăți întărite cu ziduri de
piatră și valuri de pământ (dave) (aplicația IV). Cea mai importantă așezare geto-dacă era
cea de la Sarmizegetusa, capitala țării, situată în Munții Orăștiei (aplicația I).
Se pare că geto-dacii cunoșteau scrisul, folosindu-se de caracterele grecești și romane.
Pe un vas de cult (imaginea 2) de la Sarmizegetusa s-a păstrat inscripția cu caractere latine:
„Decebalus per Scorilo” („Decebal fiul lui Scorilo”).
Geto-dacii aveau cunoștințe de botanică, medicină și astronomie. Renumele de buni
astronomi este confirmat de folosirea unui calendar propriu, care marca anul geto-dacic,
de 364 de zile, pe care îl corectau o dată la doi ani cu încă o zi. Geto-dacii erau politeiști;
zeul cel mai important, al pământului și vegetației, era Zalmoxis (aplicațiile II și III).
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Aplic

I. Ocupațiile geto-dacilor

• Pornind de la ilustrații, prezintă ocupațiile geto-dacilor.
II. Credințele geto-dacilor
„Iată cum se cred nemuritori geții: ei cred că nu mor și că acel care dispare din lumea
noastră se duce la zeul Zalmoxis. Unii din ei îi mai spun și Gebeleizis. Tot la al cincilea an ei trimit la Zalmoxis un sol, tras la sorți, cu poruncă să-i facă cunoscute lucrurile de care, de fiecare dată, au nevoie. Iată cum îl trimit pe sol. Unii din ei primesc
poruncă să țină trei sulițe cu vârful în sus, iar alții, apucând de mâini și picioare pe cel
ce urmează să fie trimis sol la Zalmoxis și ridicându-l în sus, îl azvârl în sulițe. Dacă –
străpuns de sulițe – acesta moare, geții socot că zeul le este binevoitor. Iar dacă nu
moare, aduc învinuiri solului, zicând că e un om ticălos […].”
(Herodot, Istorii)

1
2

Identifică în text zeități ale geto-dacilor și precizează ce fel de religie aveau.
Arată care era concepția geto-dacilor despre moarte.

III. Cultura spirituală a geto-dacilor
„[…] ce mare plăcere ca niște oameni viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filosofice, când mai aveau puțin răgaz de războaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poezia
cerului, pe altul proprietățile ierburilor și ale arbuștilor, pe acesta studiind creșterea și
scăderea lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui și cum, prin rotația cerului, soarele vrând să atingă regiunea orientală, este dus înapoi spre regiunea occidentală…”
(Iordanes, Getica)

1
2
3

CON SOLI DA R E
1 Realizează enunțuri
cu următoarele
cuvinte despre care se
presupune că au origine
dacică: amurg, baltă,
brânză, copil, grumaz,
moș, măgură, prunc,
strugure, țarc, urdă,
viezure, zestre.
2 Explică dubla denumire
a geto-dacilor,
argumentând afirmația
că geto-dacii sunt același
popor.
3 Realizează un scurt text
despre credințele getodacilor.

Numește, pe baza textului, domenii în care geto-dacii aveau cunoștințe.
Arată ce opinie are istoricul față de preocupările lor.
Formulează o opinie în legătură cu nivelul cunoștințelor deținute de geto-daci.
ziduri exterioare clădite
din blocuri de piatră
cioplite sub formă de
paralelipiped dreptunghic

V IZ ITĂ L A M U ZEU

IV. Zidul dacic
• Caută informații pe
internet și compară tehnica
aceasta cu cea folosită de alte
popoare ale Antichității.

grinzi din lemn ars,
cioplite la capete sub
formă de pană (coadă
de rândunică)
pietriș și piatră spartă
amestecate cu lut și
compactate

Organizați cu clasa o vizită
la cel mai apropiat muzeu
de istorie din zona în care
locuiți, pentru a cunoaște
mai bine cultura și civilizația
geto-dacilor. Folosiți
sugestiile de la rubrica Trusa
de instrumente (pagina 94).
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Burebista și Decebal. Războaiele daco-romane

1

Mă informez

Regatul dac sub Burebista

R EPE R E
C RON O LO G I C E
82 – 44 î.H.
domnia lui Burebista
87 – 106 d.H.
domnia lui Decebal
101 – 106 d.H.
războaiele de
cucerire a Daciei
de către Traian
109 d.H.
ridicarea monumentului
Tropaeum Traiani
113 d.H.
realizarea Columnei lui
Traian

T E RME NI- C HE I E
• celt
• columnă
• război civil

Temă de reflecție
De ce credeți că
Burebista a fost considerat de contemporani
„cel dintâi și cel mai mare
dintre regii din Tracia”?

2

Tropaeum Traiani,
Adamclisi (România)

După ce Burebista a reunit sub conducerea sa triburile dacice, Dacia a devenit cel
mai puternic și mai întins stat din lumea barbară europeană. După moartea acestuia,
statul dac s-a divizat, dar ulterior s-a refăcut sub conducerea lui Decebal. Înfrânt în
războaiele cu armatele lui Traian, statul dac a dispărut.
Burebista
Geto-dacii au fost reuniți între anii 82 și 44 î.H. într-un mare stat sub regele Burebista (imaginea 1). Centrul politico- administrativ era în Munții Orăștiei (aplicația I). Sprijinit de preotul Deceneu, acesta a realizat o reformă religioasă, impunând cultul zeului Zalmoxis. A
întărit armata și a bătut monedă unică, după modelul denarului republican roman. Două
mari pericole externe amenințau statul lui Burebista: pericolul celtic, dinspre vest și nordvest, și pericolul roman, care se prefigura dinspre sud. În jurul anului 60 î.H., Burebista cu
oastea sa i-a învins pe celți, iar după 55 î.H. a îndepărtat primejdia romană din Dobrogea,
anexând tot litoralul de apus al Mării Negre. Izvoare istorice contemporane îl numeau pe
regele dac „cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia“. Burebista s-a implicat și în
războiul civil de la Roma (dintre Pompei și Cezar) de partea lui Pompei, fără succes însă.
După moartea lui Burebista, statul dac s-a divizat în patru-cinci regate mai mici.
Decebal
După mai mult de 100 de ani de la moartea lui Burebista, unul dintre urmașii acestuia,
Diurpaneus (supranumit Decebal, care înseamnă cel puternic) a condus statul dac, imprimându-i o coeziune mai pronunțată. Decebal a stabilit administratori ai agriculturii, a construit noi cetăți și a numit conducători în fruntea acestora. Toate acestea au oferit imaginea
unui stat puternic, capabil să se măsoare cu Imperiu roman. Decebal s-a confruntat cu
puterea Romei în mai multe rânduri, decisive fiind cele cu împăratul Traian. Războaiele
din anii 101 – 102 d.H. și 105 – 106 d.H. au decis soarta Daciei, aceasta fiind cucerită și
transformată în provincie romană cu o nouă capitală stabilită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Roma și-a glorificat victoria prin monumentul triumfal în sudul Dobrogei (Tropaeum
Traiani) (imaginea 2) și Columna Traiană, construită de Apolodor din Damasc la Roma
(aplicația III).

Burebista și Decebal. Războaiele daco-romane

L2

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Statul dac în timpul lui Burebista
Expediția împotriva tauriscilor
și boiilor (60-59 î.H.)
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Maxima întindere a stăpânirii
lui Burebista (82-44 î.H.)

Cetăți

Tyr
a

II

BO

Expediția de cucerire a cetăților
de pe țărmul vestic al
Pontului Euxin (55 î.H.)
Expediția de la sud
de Dunăre (48 î.H.)



Mare Internum

CILICA

I. Cipru

Apreciază întinderea statului condus de Burebista în raport cu teritoriul actual al
României.
Urmărește pe hartă campaniile de cucerire a teritoriilor vecine duse de Burebista.

II. Caracterizarea lui Decebal
„Era uimitor în întocmirea planurilor de război și în realizarea lor, priceput în alegerea momentului celui mai potrivit pentru atac ori pentru retragere, meșter în a întinde
curse, ager în luptă, știind deopotrivă să folosească o biruință și să iasă cu bine dintr-o înfrângere, drept care multă vreme a fost pentru romani un adversar de temut.”
(Dio Cassius, Istoria romană)

1
2
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Care sunt calitățile atribuite de istoric lui Decebal?
Poți argumenta cu fapte istorice portretul elogios făcut lui Decebal de către Dio
Cassius?

1 Alege varianta de
răspuns care conține
anii desfășurării
următoarelor fapte
istorice:
• începutul domniei lui
Burebista:
a. 82 î.H.;
b. 44 î.H.;
c. 106 d.H.
• transformarea Daciei
în provincie romană:
a. 46;
b. 87;
c. 106.
• construcția Columnei
lui Traian:
a. 109;
b. 113;
c. 101.
2 Enumeră trei conflicte
dintre daci și romani.
3 Stabilește asemănări
și deosebiri între
statul dac în timpul lui
Burebista și, respectiv,
Decebal, înscriindu-le
într-un tabel.
4 Realizează fișa
de personaj a lui
Decebal, după modelul
cunoscut.

III. Scenă de luptă de pe Columna lui Traian

TE MA D E S I N T EZĂ

• Pe baza imaginii și a cunoștințelor dobândite în clasa a IV-a, scrie un text scurt despre războaiele de cucerire a Daciei de către împăratul Traian.

Alcătuiește o scurtă
compunere cu denumirea
Dacia în timpul lui
Burebista/Decebal
(la alegere), folosind
informațiile din lecție și
cunoștințele anterioare.
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Trusa de instrumente
Vizită la muzeu (vezi pagina 91 din manual)
Organizați cu clasa o vizită la cel mai apropiat muzeu de istorie din zona în care locuiți, pentru a cunoaște mai bine cultura și
civilizația geto-dacilor.

 Pregătirea vizitei (teoretică și

tehnică)
• Stabiliți, împreună cu
profesorul de istorie, muzeul
de istorie pe care urmează să-l
vizitați și data la care urmează
să organizați deplasarea.
• Precizați obiectivele vizitei.

Exemple:
Destinație: Muzeul de Istorie a României
Data: la finalul parcurgerii unității de învățare
Geto-dacii
Obiective:
- consolidarea/îmbogăţirea cunoştinţelor
legate de cultura și civilizația geto-dacilor;
- cunoașterea elementelor de istorie locală
specifice temei;
- respectarea regulilor de grup și de vizită
într-un muzeu.

 Recapitulează și sistematizează informațiile deținute despre cultura și civilizația geto-dacilor, prin recitirea lecțiilor din manual
și a notițelor.

 Implică-te în rezolvarea aspectelor administrative ale vizitei (deplasare, bilete, timp alocat vizitei etc.).
Organizare pe echipe: organizarea în patru echipe de lucru, fiecare având ca sarcină
 Implică-te în organizarea
pe echipe a clasei, cu sarcini
distincte de urmărit.

colectarea de informații cu privire la: aspecte economice, aspecte sociale, aspecte politice
și aspecte spirituale.

 Desfășurarea vizitei

• Participă activ la toate momentele vizitei, ascultând explicațiile ghidului, punând întrebări, citind informațiile afișate
pentru fiecare exponat, consultându-te cu colegii de echipă, notând în fișa de studiu informații noi (pentru cel puțin trei
exponate), fotografiază (dacă este permis), notează impresii, întâmplări, întrebări la care ai vrea să afli răspunsul etc.
Respectă regulile de grup și de vizită în muzeu, bucurându-te de tot ceea ce vezi.
Fișă de studiu:
Domeniu studiat

Aspecte economice/
sociale/politice…

Izvor istoric

Datare

Loc

Descriere

Informații
furnizate

Semnificație
pentru istoria locală/națională

1.
2.
3.

 Valorificarea excursiei

• Sintetizează, alături de colegii de echipă, experiența de învățare
într-un raport de vizită care să cuprindă prezentarea celor mai
relevante surse/izvoare istorice pentru aspectul studiat observate
în muzeu.
• Prezentați raportul de vizită în fața clasei (sub formă de prezentare
PowerPoint, planșe, fotografii etc.).
• Participă la discuții și consemnează în caietul de notițe informații
relevante cu privire la celelalte domenii prezentate de colegii tăi.
• Descrie cum te-ai simțit prin desenarea pe tablă a unuia din
emoticonurile: satisfacție, curiozitate, indiferență, plictiseală,
dezamăgire.

Recapitulare
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Recapitulare
Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare
1 Care au fost

A. Geto-dacii: rânduieli, obiceiuri, credințe

 origine indo-europeană
 economie:

• civilizație a fierului
• agricultura, meșteșugurile
și comerțul



schimb de valori culturale
cu popoarele Antichității,
în special cu grecii, apoi cu
romanii

principalele domenii
de cunoaștere ale
geto-dacilor?
Exemplificați
cunoștințele din
domeniul astronomiei
și stabiliți asemănări și
deosebiri cu alte spații
istorice antice.

 politică:

• conflicte militare cu regii
macedoneni
cultură:



• cunoștințe științifice
(astronomie, medicină),
morală și filosofie
• religie politeistă, credință
în nemurire

2 Arătați care este

semnificația apariției
statului dac și precizați
principalele etape ale
evoluției lui.

 societate:

•
•
•
•

tarabostes
comati
sclavi
așezări întărite numite
dava

3 Care au fost regii

Cap din argint aurit
descoperit la Perețu

B. Statul dac – apogeul culturii și civilizației geto-dacice (sec. I î.H. – sec. I d.H.)
Burebista (82 – 44 î.H.)
• a unit toate triburile getodacice și a integrat statului
și teritorii vecine

 politică internă:

Decebal (87 – 106 d.H.)
• refacerea statului dac,
mai restrâns ca arie
geografică, dar mai
puternic și mai bine
organizat

 politică internă:

• stat centralizat cu capitala
la Sarmizegetusa

 politică externă:

• conflicte cu romanii –
cele mai importante fiind
războaiele din
101 – 102 d.H.;
105 – 106 d.H.
cu Traian
• statul a fost
cucerit,
iar Dacia
a devenit
provincie
romană

• reformă religioasă
(Deceneu)
• reformă morală
• armata

 politică externă:

• conflicte cu celții (60 î.H.)
• anexarea coloniilor
grecești de la Marea
Neagră
• conflicte cu romanii
(războiul civil Cezar –
Pompei)
de la Burebista la Decebal
(44 î.H. – 87 d.H.)
• marele regat al lui
Burebista s-a împărțit în
regate mai mici

Presupus bust al lui Decebal

cei mai importanți ai
geto-dacilor și prin ce
fapte istorice de politică
internă s-au remarcat?

Columna
lui Traian

Dac de pe
Arcul lui
Constantin
cel Mare

PROIE C T D E ECH I PĂ
Realizează o vizită virtuală
la una din cetățile dacice.
Care este cel mai interesant
lucru pe care îl descoperi
privind cultura și civilizația
geto-dacilor? Comunică-l și
colegilor.
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Evaluare
Autoevaluare
I
II
III
IV
V

5p x 4 = 20p
5p x 4 = 20p
10p
(5p + 5p) x 2 = 20p
5p x 4 = 20p

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

I. Enumeră:
1
2

două ocupații ale geto-dacilor;
două popoare antice cu care geto-dacii au intrat în contact.

II. Completează spațiile libere cu termenii corespunzători din lista de mai jos.
Statul dac a marcat apogeul culturii și civilizației geto-dacice (sec. I î.H. – sec. I d.H.).
Primul rege al geto-dacilor a fost …, care a unit toate triburile geto-dacice și a integrat
statului și teritorii vecine. Regele dac s-a amestecat în războiul civil de la …, dintre Cezar
și Pompei. După moartea acestuia, marele său regat s-a împărțit în regate mai mici.
Sub ... , statul dac era mai restrâns ca arie geografică, dar mai puternic și mai bine
organizat. Era un stat centralizat cu capitala la … – reședință regală și centru religios al
dacilor, apărată de un sistem de fortificații. După mai multe conflicte cu romanii, statul
dac a fost cucerit de aceștia.
Lista de cuvinte: Roma, Sucidava, regate, Burebista, Decebal, Sarmizegetusa.
III. Scrie un text de zece rânduri despre spiritualitatea geto-dacilor.
IV. Menționează câte o asemănare și o deosebire între:
1
2

statul dac în timpul lui Burebista și statul în timpul lui Decebal;
tarabostes și comati.

V. Citește textul și răspunde cerințelor de mai jos.
„După ce zăbovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor. Cugeta la cele
săvârșite de aceștia și era copleșit când se gândea la sumele de bani pe care romanii
trebuie să le plătească în fiecare an. Vedea apoi că puterea și îngâmfarea dacilor sporesc necontenit.”
(Dio Cassius – Istoria romană)
1
2
3
4

I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților:
citește Geții lui Burebista
și lumea lor, de Radu
Oltean
• lumea virtuală: vizitează
Muzeul Național de
Istorie a României pentru
a vedea Columna lui
Traian:
muzeulvirtual.ro/
portfolio-item/coluna-luitraian/

Precizează numele împăratului roman menționat în text.
Menționează o cauză a declanșării conflictului împotriva dacilor.
Prezintă unul dintre războaiele duse de Roma contra dacilor.
Menționează o consecință a războaielor duse de Traian împotriva dacilor.

Draco, stindardul de luptă al geto-dacilor

Civilizația islamică
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Portal din complexul Alhambra
(Granada, Spania)

Lecţia 1
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Apariția și expansiunea islamului

1

Mă informez

Mecca,

Medina

R EPE R E
C RON O LO G I C E
622
fuga lui Mahomed
de la Mecca la Medina
630
revenirea lui Mahomed la
Mecca
711
cucerirea Spaniei
de către arabi
859
Universitatea din Fez
(Maroc)

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•
•

calif
Coran
hegira
islam
musulman

Temă de reflecție
Cât de important a fost
rolul religiei în formarea și expansiunea statului arab?
2

Lupta de la Poitiers, în 732,
pictură de Charles de Steuben

Peninsula Arabică, situată în sud-vestul Asiei și cu relief deșertic, era populată în
secolul al VII-lea de triburi de păstori nomazi, crescători de oi și de cămile. Inima
Peninsulei Arabice este orașul Mecca, oraș comercial, dar și religios (imaginea 1).
De aici a pornit o nouă religie monoteistă, islamul. Creată de profetul Mahomed,
aceasta a avut un succes rapid și s-a răspândit în tot Orientul și nu numai.
Mahomed și islamul
Mahomed este întemeietorul religiei islamice, o nouă religie monoteistă cu influențe
creștine și iudaice. Potrivit tradiției religioase, îngerul Gabriel i-a revelat lui Mahomed
cuvântul lui Allah, transmițându-i Coranul, cartea sfântă a noii religii. Întâmpinând opoziție față de noua credință, Mahomed a fost obligat să fugă în anul 622 de la Mecca la
Medina (imaginea 1). Această fugă, cunoscută sub numele de hegira, a marcat începutul
calendarului musulman. În scurt timp, mișcarea a crescut atât de mult, încât Mahomed
a reușit să cucerească Mecca și să unifice toate triburile arabe.
Islam înseamnă supunere în limba arabă, iar Coranul, cartea sfântă a islamului,
înseamnă recitare. Tema centrală a Coranului este credința într-un singur Dumnezeu,
cunoscut sub numele de Allah. Se adaugă o serie de precepte și îndatoriri fundamentale
care reglementează viața religioasă și de zi cu zi a credincioșilor. Lăcașul de cult specific islamului este moscheea, cea mai vestită fiind Marea moschee din Mecca, care adăpostește templul Kaaba, primul loc sfânt al islamului (aplicația I).
Cuceririle arabe
Succesorii lui Mahomed, califii (conducători politici și religioși), au inițiat o serie de cuceriri fulgerătoare, în detrimentul vlăguitelor imperii bizantin și persan formând Marele
Califat Arab (aplicația II). Realizate în numele războiului sfânt (Jihad), cuceririle au dus
la răspândirea islamismului și a culturii arabe în țări din Asia, nordul Africii și sud-vestul Europei. Expansiunea arabă in Europa a fost oprită de franci în urma victoriei de la
Poitiers în anul 732 (imaginea 2).
Cultura și civilizația arabă
Califatul arab a avut orașe înfloritoare, precum Bagdad, Cordoba, Damasc sau Cairo.
Arabii au contribuit mult la progresul agriculturii, inventând dispozitive de irigat și introducând în ținuturile cucerite noi plante: orezul, bumbacul, gutuiul, portocalul, lămâiul,
caisul, piersicul, trestia-de-zahăr, fasolea etc. Prin comerț, arabii au difuzat în Europa noi
invenții și produse, precum hârtia, praful de pușcă și busola, aduse din China. Arabii au
folosit și răspândit cifrele arabe, preluate de la indieni, au făcut descoperiri în domeniul
matematicii, medicinei și astronomiei. La Fez (Marocul de astăzi ) au pus bazele celei mai
vechi universități din lume aflate în activitate și astăzi. Arhitecții arabi au construit moschei și palate cu o valoare artistică neegalată, cunoscute fiind Moscheea din Cordoba
sau Palatul Alhambra din Granada (aplicația III).

Apariția și expansiunea islamului

Aplic

I. Templul Kaaba din Mecca

• Caută povestea acestui templu și stabilește care sunt principalii stâlpi ai credinței islamice.
II. Harta cuceririlor arabe

L1
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CON SOLI DA R E
1 Enumeră trei teritorii
cucerite de arabi în
Orient.
2 Arată semnificația
următoarelor date
istorice: 622, 632, 711,
732.
3 Stabilește asemănări și
deosebiri între islamism
și creștinism.
4 Selectează din enunțurile
următoare pe cea/cele
adevărate:
a Secolul de apariție al
religiei islamice este
secolul al VI-lea.
b Întemeietorul religiei
islamice este profetul
Mahomed.
c Lăcașul de cult al
islamismului este
sinagoga.

AC TIV ITAT E
IN D IV ID UA L Ă

1
2
3

Urmărește, cu ajutorul legendei, expansiunea califatului arab.
Pornind de la harta dată și folosind informațiile din textul
lecției, realizează o axă cronologică a cuceririlor arabe.
Menționează consecințele acestor cuceriri.

III. Marea moschee din Cordoba (Spania) (785-786)
Interiorul clădirii produce o impresie copleșitoare datorită celor
peste 800 de coloane din granit și marmură care sprijină rândurile de arcade în formă de potcoavă, executate din bolțari de piatră albă și, alternativ, roșie.
• Observă în imaginea alăturată elementele de arhitectură
ale stilului arab descrise mai sus. Caută informații despre
alte elemente specifice artei arabe.

Caută pe internet informații
despre cuvintele de origine
arabă folosite în limba
română.
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Trusa de instrumente
Investigația (vezi pagina 101 din manual)
Cât de justificată este aprecierea Arabii – educatorii Europei? Realizează o investigație și răspunde la întrebare. Formulează trei
argumente care să justifice răspunsul.

 Planificarea și organizarea

investigaţiei
• Implică-te în formularea/
clarificarea temei/problemei
de investigat. Aceasta poate
fi o sarcină din manual, una
formulată de profesorul de
istorie sau de voi înșivă.

Exemple:
Problemă: Cât de justificată este aprecierea Arabii – educatorii Europei?
• Realizează, împreună cu colegii și sub îndrumarea profesorului de istorie, un plan de
investigație.
Plan de investigație
• Organizarea pe grupe și asumarea sarcinilor conform fișei de investigație
• Recapitularea și sistematizarea, pe baza fișei, a informațiilor privind cultura și
civilizația arabă prin recitirea lecției din manual, a schemei recapitulative și a
notițelor. Completarea în fișă a rubricii Ce știu?
• Stabilirea unei bibliografii minimale de investigație (lucrări, dicționare, site-uri,
reviste etc.)
• Completarea fișei cu noile informații la rubrica Ce am aflat?
• Prelucrarea datelor și formularea răspunsului la întrebare, construirea argumentelor

Fișă de investigație:
CONTEXT

DOMENII

Economie

Știință

Artă

Lingvistică

Religie

Militar

Alte influențe

CE ȘTIU?
CE AM AFLAT?

 Desfășurarea investigației

• Participă activ, alături de
colegii de echipă, la toate
momentele investigației:
colectarea de noi informații,
prelucrarea datelor, formularea
răspunsului, construirea celor
trei argumente care să justifice
răspunsul. Răspunsul și cele trei
argumente vor fi consemnate
pe o coală de hârtie afișată pe
tablă.

Răspuns afirmativ: Da – arabii pot fi
considerați educatorii Europei
Argumente:
• Arabii au conservat și readus în Europa
elemente ale culturii antice greco-romane.
• Arabii au intermediat schimburi de valori
materiale și culturale dintre Europa și Orient.
• Arabii au manifestat un deosebit spirit
inventiv, descoperirile/invențiile lor
răspândindu-se în Europa.

 Formularea concluziilor

• Realizați un tur al galeriei de afișe și citiți reciproc răspunsurile/argumentările.
• Identificați împreună tipul de răspuns majoritar și faceți un inventar al argumentelor.
• Sintetizează, alături de colegii de clasă, experiența de învățare: Cum te-ai simțit și dacă ți-a plăcut să lucrezi în echipă?

 Evaluarea muncii tale în cadrul proiectului se poate realiza pe baza unei Fișe de observare a comportamentului prezentate mai jos:
- Manifestă o atitudine pozitivă față de activitate.

DA/NU

- Manifestă interes și plăcere față de activitate.

DA/NU

- Urmează pașii indicați.

DA/NU

- Cere ajutor când are nevoie.

DA/NU

- Colaborează cu ceilalți colegi.

DA/NU

- Acceptă alte puncte de vedere.

DA/NU

- Își asumă sarcini și le duce până la capăt.

DA/NU

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare
1 Cum a apărut religia

A. Apariția și expansiunea islamului



arabii:

• locuiau în Peninsula
Arabia, un imens deșert,
singura regiune fertilă
fiind pe țărmul Mării
Roșii, unde se găseau
două orașe importante:
Mecca – centru
comercial – și Yathreb
(Medina), centru agricol.



credința islamică:

• principiul de bază –
credința într-un singur
Dumnezeu, numit Allah
• cartea sfântă – Coran
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islamică?
statul arab:

• întemeiat de Mahomed,
islamul jucând un rol
important în unificarea
triburilor arabe
• urmașii lui Mahomed s-au
numit califi, iar statul –
califat.

2 Există legături între

apariția islamului și
formarea statului arab?
Argumentați.
3 Unde și cum a fost

oprită expansiunea
arabilor în Europa și
Asia?
4 Ce importanță culturală

are pentru Europa
expansiunea arabă?

 expansiunea statului arab:

• în numele războiului sfânt, califatul arab a dus o politică de cuceriri în timpul dinastiilor
Omeiazilor și Abbasizilor
• expansiunea arabă în Europa a fost oprită prin înfrângerea arabilor la Poitiers

Pumnal cu lamă din oțel de Damasc

• au contribuit mult la progresul agriculturii (dispozitive de irigat, noi plante, precum orezul,
bumbacul, gutuiul, portocalul, lămâiul, caisul, piersicul, trestia-de-zahăr, fasolea etc.)
• au răspândit în Europa numeroase invenții proprii, dar și valori culturale ale Antichității.

Moscheea Jameh din Isfahan (sec. VIII), Iran

IN V E STIG AȚI E
Cât de justificată este
aprecierea Arabii –
Europei?
educatorii Europei
Formulează trei
argumente care să justifice
răspunsul. Folosește
sugestiile de la rubrica
Trusa de instrumente
de la pagina 100.
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Civilizația islamică

Evaluare
Autoevaluare
I
II

5p x 4 = 20p
(2+3)p x 4 = 20p

III

5p x 4 = 20p

IV

12p

V

I. Stabiliți valoarea de adevăr (A/F) a următoarelor afirmații:
1 Califatul arab s-a întins pe trei continente: Asia, Africa, Europa.
2 Arta arabilor se baza pe arce în formă de potcoavă și vitralii.
3 Una dintre capitalele califatului arab era Babilon.
4 Arabii au răspândit în Europa medievală multe cunoștințe ale Antichității.
II. Identifică reperele geografice marcate pe hartă cu simbolul
cația lor pentru istoria arabă.

5p x 4 = 20p

Dunărea

Marea Neagră

ă

Constantinopol

pic
as

Sevilla

IMPERIUL
BIZANTIN

Cartagina



Antiohia

Alexandria



Eufr
a

t

SIRIA

 Damasc
 Ierusalim

ru



Marea Mediterană

Tig

MAGHREB

u

aC

Toledo
Cordoba

Gibraltar

Fez

Ni
pr

R E G AT U L
FRANCILOR

re
Ma

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

Poitiers

și arată semnifi-

Bagdad

PERSIA

G. P
ersi

c

Nil

ARABIA

 Medina
rea

Ma

șie

Ro

Mecca

III. Construiți un text în care să folosiți corect din punct de vedere istoric următoarele
concepte: musulman, califat, Medina, Coran.
IV. Scrie un text de zece rânduri despre rolul jucat de Mahomed în istoria lumii arabe.
V. Observă ilustrația și răspunde cerințelor de mai jos.

I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților:
citește 1001 de nopți.
Basme arabe povestite
de Eusebiu Camilar,
vol. I și II
• lumea virtuală:
descoperă varietatea și
frumusețea artei islamice
într-o excursie virtuală:
artsandculture.google.
com/u/0/story/
bAUBrPy7UXj6JA

1
2
3

Identifică monumentul din ilustrație și precizează religia de care este legat.
Precizează numele întemeietorului acestei religii și momentul apariției sale.
Prezintă un fapt istoric legat de evoluția acestei religii.
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Catedrala Notre-Dame de Paris, Franța

Lecţia 1

104

Formarea popoarelor europene. Românii

Lecţia 2

106

Europa creștină în mileniul I

Studiu de caz

108

Creștinarea francilor. Carol cel Mare

Studiu de caz

109

Imperiul Bizantin

Lecţia 3

110

Viața cotidiană în Evul Mediu

Studiu de caz

112

Domeniul feudal

Studiu de caz

114

Orașul medieval – spațiu al libertății

Studiu de caz

116

Cavalerism și onoare

Studiu de caz

118

Cruciadele

Studiu de caz

120

Catedrale și universități

Lecţia 4

122

Statele medievale europene

Studiu de caz

124

Lumea românească în secolele XIV – XV

Studiu de caz

125

Diversitate culturală: Brașov și Cluj

Trusa de
instrumente

126

Excursia tematică

Recapitulare

127

Evaluare/
autoevaluare

128
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Europa medievală

Formarea popoarelor europene. Românii

1

Mă informez

Europa

R EPE R E
C RON O LO G I C E
sec. III – VI
migrația germanilor
375
năvălirea hunilor în Europa
sec. VIII
încheierea etnogenezei
românești
896
intrarea maghiarilor
în Panonia

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•

barbar
grup etno-lingvistic
etnogeneză
migrator

Temă de reflecție
Etnogeneza românească
e diferită de a altor popoare
europene neolatine?
2

Întâlnirea dintre Leon cel
Mare și Attila, frescă de
Raphael, 1514, Muzeul
Vaticanului, Italia

Perioada 476 – 1000 a fost decisivă pentru formarea Europei medievale. După ce au
distrus Imperiul Roman, popoarele migratoare au determinat apariția unor state numite
barbare și a unor popoare noi. Astăzi, în Europa există trei mari grupuri etno-lingvistice:
romanic, germanic și slav. Alte popoare europene, cum este cazul grecilor, al irlandezilor, al albanezilor etc., și-au menținut, cu unele schimbări, limba vorbită în Antichitate.
Trei mari blocuri lingvistice (aplicația I)
Popoarele neolatine – sunt cele care au rezultat din procesul romanizării. Populațiile romanice din Occidentul Europei au asimilat grupurile germanice așezate printre ele, pentru
că aveau o cultură superioară și pentru că migratorii nu erau foarte numeroși (aplicația
II). Popoare actuale cu origini neolatine (sau romanice) sunt: francezii, italienii, spaniolii,
portughezii și românii.
Popoarele germanice. Dintre barbarii germanici făceau parte: goții, gepizii, vandalii, longobarzii, anglii, saxonii și, cei mai importanți dintre ei, francii. Ei au creat numeroase regate
barbare, state efemere. Singurii care au creat un stat durabil au fost francii. Rezultat al
migrației, s-au constituit două grupuri de popoare germanice: grupul vestic (germanii, olandezii, englezii) și grupul scandinav (danezii, norvegienii, suedezii, islandezii).
Popoarele slave. Din secolul al V-lea d.H., slavii situați în estul Europei au început să se
deplaseze spre sud, pătrunzând treptat în Imperiul Roman de Răsărit, devenit mai târziu Imperiul Bizantin. Au contribuit la cristalizarea a trei mari grupe de populații slave: de
est (rușii și ucrainenii), de vest (polonezii, cehii, slovacii) și de sud (sârbii, slovenii, croații și bulgarii). Slavii au creat state durabile.
Alte popoare. Printre migratorii care au străbătut Europa între secolele al V-lea și al X-lea,
au fost și popoare asiatice: hunii, avarii, maghiarii etc.
Etnogeneza românească
Formarea poporului român prezintă trei aspecte: spațial (unde s-a format?), temporal
(când?) și modal (cum?). Iar răspunsurile sunt: poporul român s-a format în spațiul Munților Carpați, la nord și la sud de Dunăre, pe coasta vestică a Mării Negre, între secolul I și
al VIII-lea, din simbioza daco-romană la care, ulterior, s-a adăugat și elementul slav (aplicația III). Etnogeneza s-a petrecut în același timp cu creștinarea românilor, un rol important avându-l, alături de coloniști, soldați romani, misionari.
Limba română este o limbă romanică ce a păstrat din limba latină fondul principal de
cuvinte (cuvintele întrebuințate mai des) și structura gramaticală (regulile de așezare a
cuvintelor în propoziție). Din vechea limbă s-au mai păstrat 150 – 180 de cuvinte. Dintre
limbile migratorilor, cea mai influentă a fost slava.
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Aplic

I. Harta migrațiilor
1 Urmărește pe hartă principalele
grupe de migratori și direcțiile
lor de migrație.
2 Arată cum a contribuit migrația la formarea de noi popoare
europene.

II. Migratorii în viziunea istoricilor
„Fără locuințe statornice, fără cămin și fără lege, lipsiți de orice rânduială stabilă,
ei cutreieră dintr-un loc în altul cu carele, unde sălășluiesc asemenea celor ce fug
mereu… În timp de armistițiu sunt necredincioși și nestatornici. […] Sunt gata să se
miște, lăsându-se pradă în toate unei furii nestăvilite… Vorba lor e în doi peri și nesinceră, nu-i leagă respectul niciunei religii sau superstiții, ard numai de o poftă nelămurită după aur… Pe acest neam de oameni, neastâmpărat și neînfricat, îl stăpânea o
nespusă dorință de a prăda țările străine…”
(Ammianus Marcellinus, Res gestae)

1
2

Realizează, pe baza informațiilor din text, o caracterizare a populațiilor migratoare.
Apreciază caracterul pozitiv/negativ al imaginii oferite de autor migratorilor. Explică.

III. Etnogeneza românească și cea a altor popoare neolatine
Structura
etnică

•

Poporul
francez

Poporul
italian

Poporul
spaniol

Poporul
portughez

Poporul
român

Substrat

galii

italicii

celtiberii

lusitanii

geto-dacii

STRAT

LATIN

LATIN

LATIN

LATIN

LATIN

Adstrat

germanic
(francii)

germanic
(longobarzii+
ostrogoții)

germanic
(vizigoții)

germanic
(suevii)

slav (slavii
sudici)

Stabilește asemănări și deosebiri între etnogeneza românească și cea a altor popoare
neolatine.

IV. Cuvinte dacice în limba română actuală
• Realizează un rebus cu cuvinte dacice din limba română actuală enumerate în lista
următoare:
• corp uman (buză, ceafă)
• acțiuni (a răbda, a zburda)
• familie (copil, moș, prunc, zestre)
• ape (Ordessos – Argeș
• locuință (vatră, cămin)
Alutus – Olt
• ocupații (baci, urdă)
Pathisus – Tisa)
• plante (brad, mazăre)
• animale (barză, mânz, mistreț,
șopârlă)

CON SOLI DA R E
1 Enumeră trei populații
migratoare care s-au
succedat în Europa.
2 Construiește propoziții
cu termenii-cheie ai
lecției.
3 Analizează cauzele
migrațiilor și
consecințele acestora
în plan etnic în a doua
jumătate a mileniului I.
4 Scrie un text despre
etnogeneza românească.

PORTOFO L I U
Realizați un portofoliu
dedicat unui popor
european medieval
studiat (la alegere), care
să cuprindă informații
cu privire la denumirea
medievală, aria de formare,
denumirea actuală, teritoriul
ocupat în prezent, alte
informații.
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Europa creștină în mileniul I

1

Mă informez

Imperiul Roman

R EPE R E
C RON O LO G I C E
432 – 461
creștinarea Irlandei
597
creștinarea Angliei
718 – 740
creștinarea germanilor
988
creștinarea rușilor
1054
Marea Schismă

T E RME NI- C HE I E
•
•
•
•
•

catolic
Marea Schismă
misionar
ortodox
papă

Temă de reflecție
Prin ce se deosebește
creștinarea românilor
de cea a altor popoare
europene?
2

Dezbatere dintre ortodocși și
catolici, miniatură cu autor
anonim, 1290

Creștinarea este fenomenul cel mai important petrecut în Europa între secolele
al V-lea și al X-lea. Până în secolul al V-lea, aria de propagare a acestei religii fusese
Imperiul Roman (imaginea 1). După această dată, creștinismul s-a răspândit în
întreaga Europă, propagarea sa pornind din două centre: Roma pentru Occident și
Constantinopol pentru Răsărit.
Creștinarea popoarelor din vestul Europei
Episcopul Romei a câștigat treptat supremația în raport cu ceilalți episcopi și a luat titlul
onorific de papă (de la cuvântul grecesc papas, adică părinte). După mutarea capitalei imperiului la Constantinopol, episcopul Romei a devenit cea mai puternică persoană
din Roma. Autoritatea lui a sporit și mai mult după ce, în 476, Imperiul Roman de Apus
s-a destrămat, această instituție întruchipând rezistența împotriva năvălirilor barbare.
În vestul Europei, creștinismul a fost răspândit fie prin metoda convertirii conducătorului (de exemplu, regele franc Clovis, în 496, sau Ștefan, regele maghiarilor, în 1001) (aplicația II a), fie prin răspândirea lui de către apostoli izolați sau trimiși de la Roma, cum au
fost Sfântul Patrick (Irlanda), Sfântul Augustin (Anglia) și Sfântul Bonifaciu (Germania)
(aplicația I a, b). Lucrarea misionară a călugărilor Romei de creștinare a popoarelor Europei a sporit autoritatea papei. Cu timpul, papii au început să emită pretenția superiorității
lor chiar în raport cu regii sau împărații.
Creștinarea popoarelor din estul Europei
Imperiul Bizantin a fost nevoit să lupte de multe ori cu slavii, care îi atacau frontierele.
Însă, în 863, doi călugări greci, frații Chiril și Metodiu (aplicația I c), au fost desemnați
de împăratul bizantin să îi creștineze pe moravi. Cei doi au influențat decisiv nu doar
creștinarea moravilor, ci și a bulgarilor și a sârbilor. Ei au inventat un alfabet, numit
chirilic, care a permis traducerea Evangheliilor în limba slavă.
Creștinarea rușilor s-a făcut tot prin intermediul Bizanțului, în timpul cneazului Vladimir. Deși rușii fuseseră tentați de mai multe religii, catolică, mozaică sau musulmană,
aceștia au optat pentru ortodoxie (aplicația II b).
Marea Schismă din 1054
În a doua jumătate a mileniului I, conducătorii spirituali ai Bisericii creştine au fost Papa
de la Roma şi Patriarhul de la Constantinopol. În 1054, din cauza neînţelegerilor cu privire la dogmele bisericeşti, Biserica creştină s-a rupt în Biserica creştină catolică – sau
Biserica romano-catolică (sub conducerea Papei de la Roma) şi Biserica creştină ortodoxă (condusă de Patriarhul de la Constantinopol) (aplicația III). Catolicismul şi ortodoxia au rămas timp de 1 000 de ani profund divizate teologic şi politic (imaginea 2).
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CON SOLI DA R E
1 Transpune pe o axă
cronologică datele
creștinării diferitelor
popoare europene.
2 Scrie două-trei
enunțuri cu privire
la Marea Schismă a
Bisericii Creștine.
3 Scrie un text, pe baza
unei documentări
personale, despre
biserica/una dintre
bisericile creștine din
localitatea în care
locuiești, punând în
evidență: cultul căruia
îi aparține, istoricul,
arhitectura etc.

I. Sfinți apostoli
a

b

c

Sfântul Augustin în chilie,
pictură de Vittore Carpaccio

Sfântul Patrick, vitraliu, Biserica
Catolică Saint Patrick (Ohio)

Chiril și Metodiu,
pictură de Zahari Zograf (1848)

Descrie fiecare sursă, precizând de ce tip este.
Prezintă rolul fiecărei personalități ilustrate în creștinarea popoarelor Europei (folosește și informații obținute prin documentare proprie).

1
2
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II. Botezul
a

b

INVESTIGAȚIE

Botezul lui Clovis de către Sfântul Remigius
(episcopul de Reims), pictură anonimă
1

2

Descrie ritualul botezului a și arată
importanța lui pentru convertirea la
creștinism.
Stabilește asemănări și deosebiri
între ritualurile ilustrate de sursele
a și b.

Botezul kievenilor, pictură de Klavdîi Lebedev
REGATUL
ANGLIEI
Londra

Oceanul Atlantic

1

2

Urmărește, cu ajutorul legendei,
distribuția geografică a celor două
religii creștine. Folosește informații
legate de nașterea religiei creștine
din capitolele anterioare.
Identifică o altă religie prezentă în
Europa, în afara celei creștine. Cum
se explică această coexistență?

SFÂNTUL IMPERIU
ROMANO-GERMAN

Paris

Kiev

Worms

R E G AT U L
FRANȚEI
Veneția

Lyon

LEON
CASTILIA

III. Marea Schismă a Bisericii Creștine

Găsiți explicații cu privire
la faptul că Sfântul Andrei
este considerat apostolul
românilor.

Lisabona
Sevilla

ARAGON

Tunis

Constantinopol

Creștini catolici
Musulmani

Nicea

Cezareea

Dorilea

Edesa
Antiohia

I. Sicilia

Marea Mediterană
Creștini ortodocși

Sinope

I. Sardinia

Ceuta
ALMORAVIZI

Marea Neagră

IMPERIUL BIZANTIN

Roma

I. Corsica

Valencia
I-le. Baleare

ROMÂNI

Regiuni de interferență
ROMÂNI

Grupuri etnice compacte

ARAGON

Regate

I. Cipru

I. Creta

Orașe importante

Alexandria
Cairo

0

250

500 Km

FATIMIZI

Damasc
Ierusalim
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Creștinarea francilor. Carol cel Mare
I NT ROD U C E R E

Mă informez

Francii au fost principalii
beneficiari ai migrațiilor,
regele lor, Clovis, întemeind
în Galia (Franța de astăzi)
un regat puternic. Un rol
important în consolidarea
statului franc l-a jucat
creștinarea.

Clovis s-a creștinat în catedrala de la Reims, în anul 496, creștinismul devenind în același
timp religia oficială a întregului popor. Convertindu-se la creștinism, regele franc a fost primul principe barbar aliat oficial al Romei papale, iar Galia a devenit o bază pentru viitoarele
misiuni de creștinare a vestului Europei. În felul acesta, francii au contribuit la refacerea
unității lumii europene, după dispariția Imperiului Roman, pe baze creștine.
Sub domnia lui Carol cel Mare (768 – 814), statul franc a devenit un mare imperiu prin
cucerirea regatelor barbare ale longobarzilor și avarilor și teritorii ale saxonilor. Imperiul
condus de el, puternic germanizat, se dorea moștenitorul Imperiului Roman, el încoronându-se în anul 800 cu coroana împăraților romani. Societatea occidentală a avut din acel
moment doi poli: papa, reprezentant al puterii spirituale, și împăratul, reprezentant al puterii lumești. În 843, Imperiul Carolingian a fost împărțit, prin Tratatul de la Verdun, în trei
părți: viitoarele state Franța, Germania și Italia.
Carol cel Mare a fost un remarcabil reformator al administrației, al Justiției și al BiseriD A N Etimp
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Imperiul Bizantin
Mă informez

SC U RT ISTO R I C

Între anii 330 și 610, Imperiul Roman a cunoscut o perioadă de tranziție de la imperiu
la monarhia de tip greco-oriental. Imperiul Roman de Răsărit s-a desprins de instituțiile
romane, grecizându-se tot mai accentuat, astfel încât, în secolul al VII-lea, limba oficială a
devenit limba greacă, împărații au adoptat titlul de basileos, iar imperiul a luat oficial numele
de Imperiul Bizantin, după numele grecesc al orașului Constantinopol – Bizanț. Imperiul
a cunoscut o perioadă de afirmare în timpul domniei lui Iustinian (527 – 565). Acesta a
avut intenția refacerii Imperiului Roman unic, realizând o serie de cuceriri, pierdute după
moartea sa: regatul vandal din Africa, regatul ostrogot din Italia și, parțial, regatul vizigot
din Peninsula Iberică. Dar gloria i se datorează mai degrabă ridicării bisericii Sfânta Sofia
de la Constantinopol și publicării Codului lui Iustinian, culegere a tuturor legilor imperiului. În secolele IX – XI, imperiul a cunoscut o perioadă de înflorire sub împărați ai dinastiei macedonene, apoi a cunoscut un declin ireversibil și pierderi teritoriale. Cucerirea
Constantinopolului de către turci a marcat și dispariția imperiului în anul 1453.

Deși Imperiul Roman de
Apus a dispărut în anul
476, Imperiul Roman de
Răsărit a continuat să
existe, sub numele de
Imperiul Bizantin, până
în anul 1453, când a fost
cucerit de turci. Imperiul
Bizantin este moștenitorul
Imperiului Roman și
păstrătorul moștenirii
culturale greco-romane.

Descopăr

I. Imperiul
Roman
de Răsărit
în sec. VI d.H.

Oceanul Atlantic

longobarzi

franci

slavi

Ravenna

SPANIA

Imperiul Roman
de Răsărit
în timpul lui
Iustinian
perși

Imperiul Roman
1 Identifică,
cu ajutorul
de Răsărit

bulgari
Marea Neagră

ITALIA

BALCANI

Legendă

gră

opol

Studiu de caz

Creștinarea francilor. Carol cel Mare. Imperiul Bizantin

Constantinopol

perși

A S IA MICĂ

0

250

Cuceririle
lui Iustinian

500 Km

A F R I CA

Marea Mediterană

arabi

în timpul teritorii
lui
legendei,
Iustinian
aparținând Imperiului
Cuceririle
Roman
de Răsărit și
lui Iustinian
pe cele cucerite de
Invazii după
Iustinian.
moartea lui
Iustinian
2 Apreciază dacă
cuceririle teritoriale
au refăcut cu adevărat
Imperiul Roman antic.

Invazii după
moartea lui
Iustinian

arabi

II. Catedrala Sfânta Sofia
Ridicată între anii
532 și 537, Catedrala
Sfânta Sofia din
Constantinopol a fost
recunoscută drept cea
mai mare construcție
bizantină, cu o înălțime
de 72 de metri și o
lățime de 73 de metri.
După cucerirea
Constantinopolului
de către turci,
a fost transformată
în moschee. Cele
patru turnuri au fost
adăugate bisericii
de turci.

• Explică de ce,
atunci când a văzut
construcția terminată,
Iustinian a exclamat
cu mândrie: „Te-am
învins, Solomoane!”.
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Viața cotidiană în Evul Mediu

1

Mă informez

Europa

R EPE R E
C RON O LO G I C E
sec. VIII
inventarea
asolamentului trienal
inventarea scării de șa
sec. IX
utilizarea potcoavei
sec. XI
grapa
sec. XII
morile de vânt
sec. XIV
armele de foc

T E RME NI- C HE I E
• asolament (rotația
culturilor)
• domeniu feudal
• economie naturală
• țărani dependenți

Temă de reflecție
Este corect să considerăm lumea satului drept
centrul vieții oamenilor în
Evul Mediu? Argumentați.

2

Migrațiile barbare dintre secolele al IV-lea și al IX-lea au dat naștere, prin consecințele pe care le-au produs, sistemului și civilizației medievale.
Organizarea lumii medievale
A apărut un nou mod de organizare a societății, pe trei niveluri:
• cei ce se roagă – clericii, care asigură legătura cu Dumnezeu și, prin urmare, mântuirea tuturor;
• cei ce luptă – nobilii războinici, care asigură ordinea și pacea;
• cei ce muncesc – țărănimea, care lucrează pământul în cadrul satului, al domeniului seniorial și al parohiei (aplicația I, imaginea 2).
Economia și tehnologia
În plan economic, se constată dispariția vieții urbane și mutarea centrului vital al societății la sat, unde a început producerea de bunuri după regulile economiei naturale, adică
pentru satisfacerea necesităților; trecerea de la comerțul cu monedă la troc, adică marfă
contra marfă. Între secolele V – X, utilajele agricole era primitive, iar pământul era cultivat până la epuizare. În anii 1100 – 1200, o serie de inovații agricole au schimbat decisiv viața oamenilor: înlocuirea parțială a asolamentului bienal cu cel trienal, inventarea
plugului greu cu roți, a grapei, îmbunătățirea sistemului de înhămat cai și de înjugat boi
pe după umeri, inventarea morii de vânt și a celei de apă, a roții cu spițe etc. (aplicația II).
Credința și biserica. Familia și sărbătorile
Viața cotidiană era reglementată de două lucruri: de calendarul agricol (agrar și pastoral, strâns legate de ciclurile biologice ale plantelor, animalelor și păsărilor) și de cel religios. Cele mai importante sărbători erau cele religioase, în special Crăciunul și Paștele.
Se adăugau sărbători ale familiei, prilejuite de naștere, botez sau nunți, când se organizau mese întinse, dansuri și jocuri (aplicația III).
Alimentația și așezările
Alimentația medievală era diferită: pentru nobili exista o gamă largă de produse alimentare (carne de toate felurile, produse din cereale, mirodenii), iar țăranii aveau un regim
alimentar mult mai simplu, bazat pe resursele gospodăriei. Nobilii trăiau în castele, dar
majoritatea populației locuia la sate în locuințe lipsite de condiții elementare de igienă
și confort.
Proprietatea. Libertate și dependență
În lumea rurală, cea mai importantă era proprietatea asupra pământului, ea fiind împărțită
între nobilii feudali și cler, stăpâni ai unui domeniu feudal, pe de-o parte, și țăranii liberi
puțin numeroși, pe de altă parte. Majoritatea țăranilor erau lipsiți de pământ și dependenți de nobilii pe al căror domeniu trăiau.
Pagini dintr-un calendar realizat între 1408 și 1486, Muzeul Condé, Chantilly, Franța

Viața cotidiană în Evul Mediu

L3

Aplic

CON SOLI DA R E

I. Organizarea societății feudale
„Casa lui Dumnezeu, pe care o credem
una singură, este, deci, împărțită în trei:
unii se roagă, alții se luptă, iar ceilalți
muncesc. Aceste trei părți, coexistând,
nu admit să fie despărțite.”
(Episcopul Adalberon,
despre societatea medievală)

1

2

111

Analizează organizarea feudală, precizând locul și rolul fiecărei categorii
sociale în societatea medievală.
Explică de ce reprezentanții Bisericii erau în fruntea organizării feudale.

clerici

nobili

lucrători

1 Enumeră categoriile
care au stat la
baza organizării
societății feudale,
caracterizând-o, pe
scurt, pe fiecare.
2 Redactează un text cu
titlul Viața la țară în
Evul Mediu, în care să
descrii viața cotidiană
a țăranilor, cu referire
la munca câmpului,
activități în timpul liber,
locuință, alimentație,
îmbrăcăminte etc.

JOC D E RO L

II. La arat
• Identifică în
imaginea alăturată elemente
de progres în
agricultură.
Fragment de
manuscris din sec. XII

III. Dans țărănesc

Dans țărănesc, pictură de Pieter Bruegel cel Bătrân, Kunsthistorisches Museum, Viena (sec. XVI)
1
2

Analizează pictura după repere: epocă, pictor, temă, personaje.
Analizează costumația personajelor din ilustrație comparativ cu cea a personajelor din pictură.

Organizați, în curtea
școlii/sala de sport, sub
coordonarea profesorului
vostru, unele dintre jocurile/
sporturile practicate în Evul
Mediu. Folosiți informațiile
oferite de manualul digital și
căutați altele noi din diverse
surse.

112

U8

Europa medievală

Domeniul feudal
I NT ROD U C E R E
Domeniul feudal cuprindea pământul seniorului și loturile de pământ
acordate țăranilor spre
folosință. Numele de
domeniu provenea
de la latinescul dominus
(stăpân). Pentru a controla teritoriile și a-și asigura loialitatea nobililor,
regii au acordat vasalilor pământuri, cunoscute sub numele de feude
(moșii), în schimbul unui
jurământ de credință și al
unor obligații. Cu timpul,
unii nobili au putut acorda
ei înșiși feude altor nobili
mai mici. S-a creat astfel
ierarhia feudală.

Mă informez

Ierarhia feudală avea forma unei piramide sociale, având în vârf regele sau împăratul,
care era cel mai mare feudal. El era proprietarul întregului teritoriu al statului. Urmau
ducii și conții, apoi viconții și baronii, comiții și, în sfârșit, cavalerii. Raporturile dintre
seniori și vasali se stabileau prin intermediul contractului vasalic. Acesta avea două
părți:
• omagiul – închinarea vasalului față de senior, ceremonia fiind însoțită de jurământul de credință;
• învestitura – ceremonia predării feudei (printr-un obiect simbolic, de exemplu un
bulgăre de pământ) de la senior către vasal.
Domeniul feudal avea o organizare complexă. Pământul arabil era împărțit în: rezerva
feudală (pământul nobilului) și loturile de pământ date în folosință țăranilor dependenți, care locuiau pe domeniu. Recoltele obținute pe rezerva feudală reveneau în totalitatea nobilului. Aici era situat castelul, locuința nobilului, dar și loc de refugiu pentru
vasali și țăranii de pe domeniu în caz de război. Pe lângă castel funcționau și o serie
de ateliere meșteșugărești. Un domeniu feudal mai cuprindea păduri, iazuri, pășuni,
livezi, mori de apă, folosite în comun de nobil și țărani.
În schimbul dreptului de folosință a loturilor de pământ și al protecției oferite de
nobil, pe lângă alte obligații, țăranii dependenți dădeau o parte din produsele obținute (dijmă), o sumă de bani (cens) și prestau zile de muncă pe rezerva feudală (clacă
sau robotă).
Descopăr

1 Observă în detaliu

I. Domeniul feudal

alcătuirea unui castel,
descrisă mai jos.
2 Identifică alte
elemente constitutive
ale unui domeniu
feudal.

Castelul, centrul economic și de putere al domeniului feudal, era format dintr-un zid
de piatră, prevăzut cu creneluri și drum de strajă, turnuri de apărare. Existau încăperi
pentru familia seniorului, pentru soldați, servitori, dar și magazii pentru provizii și armament. Avea și o curte interioară, care, obligatoriu, avea și o sursă de apă. Era înconjurat
de un șanț cu apă, accesul în castel făcându-se de obicei pe un pod mobil.

Domeniul feudal

Studiu de caz

II. Sistemul obligațiilor medievale

113

1 Explică ce element stă

la baza acestui sistem
de relații bazat pe
obligații personale.
2 Un rege putea fi vasalul
cuiva? Dar un țăran
putea deveni vasal?

Obligațiile vasalului:
• sprijin militar la solicitarea
seniorului;
• sfat și credință față de senior.

Obligațiile seniorului:
• protecție și sprijin
oferit vasalilor.

Obligațiile țăranilor dependenți
față de nobili:
• obligații reale (adică pentru pămîntul pe care țăranul îl
avea de la nobil): muncă, bani
și produse;
• obligații personale (taxa de
succesiune, taxa pentru căsătoria în afara domeniului etc.).

III. Ceremonial vasalic

1 Identifică și descrie

„(…) au făcut omagiile astfel: contele a întrebat dacă ar voi să fie pe deplin omul său și
acela răspunse: vreau, și cu mâinile împreunate, îmbrățișat de conte, s-au legat printr-un
sărut. Acela care a făcut omagiul a făgăduit credință cu astfel de cuvinte: făgăduiesc pe
credința mea că de acum înainte voi fi credincios contelui Wilhelm și voi respecta omagiul pe deplin și împotriva tuturor, cu bună-credință și fără înșelăciune. Apoi a jurat pe
moaștele sfinților. Împuternicitul, cu o vargă pe care o ținea în mână, a dat învestiturile
tuturor acelora care au făcut în acest chip întărirea și omagiul împreună cu jurământul.”

cele două momente
ale ceremonialului.
2 Joc de rol: reconstituiți
ceremonialul vasalic în
perechi.

(Galbert de Bruges, Cronica flamandă)

IV. Castelul
de la Hunedoara
Castelul a fost ridicat în secolul al XV-lea, de Ioan de Hunedoara, având, inițial, rol de
fortificație. De-a lungul timpului, a servit atât ca punct
strategic, cât și ca reședință
feudală.

• Care crezi că este
principala problemă,
punctul vulnerabil al
unui astfel de castel?

Temă de sinteză

Realizează o călătorie imaginară într-un castel medieval. Scrie un text în care să descrii lucrurile văzute.
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Orașul medieval – spațiu al libertății
I NT ROD U C E R E
La începutul Evului
Mediu, în Europa lumea
urbană era modestă.
Începând din sec. VIII,
alături de orașele
Antichității care
au renăscut, în Europa
apuseană au apărut orașe
noi, numite burguri,
centre productive,
meșteșugărești,
comerciale și culturale.

Mă informez

Pentru a se apăra, orașul a fost împrejmuit cu ziduri. La adăpostul zidurilor și al privilegiilor lui, orașul medieval a devenit un spațiu al libertății manifestat în mai multe
planuri:
Libertate economică. Pentru a-și ușura munca, meșteșugarii din orașe s-au organizat
în bresle. Acestea erau asociații formate din meșteri și patroni de ateliere care practicau
același meșteșug și își impuneau o dominație locală în producerea și vânzarea unui produs. Negustorii se asociau și ei unii cu alții, pentru a-și ocroti membrii și pentru a împiedica
orice concurență. Astfel, s-au format ghildele (asociații comerciale generale) și ligile sau
hansele (grupuri de negustori care frecventau în comun anumite piețe). Cele mai cunoscute ligi negustorești au fost: Liga Hanseatică (controla tot comerțul din Marea Baltică),
Liga Renană (controla comerțul de pe Rin, între Germania și Franța sudică) și Liga Suabă
(mijlocea schimburile dintre Germania și Italia).
Libertate politică. Spiritul comercial a generat dezvoltarea celui politic. Sprijiniți de rege aflat
în conflict cu marii nobili, orășenii s-au eliberat treptat de obligațiile față de feudali (fie taxe
și impozite sau puterea feudalilor asupra orășenilor). Orașele care au dobândit o anumită
independență față de seniorul feudal și chiar dreptul de autoguvernare se numeau comune.
Alte orașe devin republici independente, ca în Italia (Genova, Veneția) sau Germania.
Libertate culturală. Orașul medieval a dat naștere unei noi culturi, cu caracter laic (din
afara religiei). Aici au apărut universitățile, unități școlare organizate după modelul breslelor. Pe lângă castele și mănăstiri, a apărut un alt tip de arhitectură, cea publică, precum și
casa patricianului, a orășeanului bogat.
Descopăr

• Explică de ce a
fost nevoie de
un asemenea
sistem de apărare
(detaliu) și care erau
consecințele pentru
modul de viață într-un
oraș medieval.

I. Analiză de detaliu: Orașul Carcassonne
Carcassonne este un oraș în Franța, situat pe malurile râului Aude, în apropiere de
granița cu Spania. Este cunoscut drept unul dintre cele mai bine conservate și restaurate orașe medievale din Europa, cu ziduri solide, donjoane, șanțuri de apărare, porți
impresionante și turnuri de apărare.

Fortificațiile orașului – zidurile duble,
cu turnuri și balcoane cu trapă

Orașul medieval – spațiu al libertății

II. Lübeck – Poarta Holstentor
Având ieșire la Marea Baltică, orașul german Lübeck a fost sediul Ligii Hanseatice. A
fost fondat în secolul al XII-lea și, până în secolul al XVI-lea, a fost unul dintre cele mai
importante orașe maritime și comerciale europene.

III. Orașul medieval Genova (Italia)
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1 Explică de ce poarta

de intrare în oraș
era atât de puternic
fortificată.
2 Obțineți informații
suplimentare despre
Hansă.

• Identifică, pe baza
imaginii, principala
activitate economică a
orașului. Are legătură
aceasta cu poziția
geografică a orașului?

Temă de sinteză

Organizați o discuție privind ideea că orașul reprezintă „spațiu al libertății”. Arătați dacă sunteți de acord cu aceasta.

116

U8

Europa medievală

Cavalerism și onoare
Mă informez

I NT ROD U C E R E
Dintre toate personajele
Evului Mediu, cel mai
relevant astăzi rămâne
cavalerul. Războinicul
îmbrăcat cu armură,
al cărui nume provine
de la mijlocul său de
deplasare, calul, a ajuns
să personifice spiritul
justițiar și, într-un
sens mai larg, bărbatul
curtenitor și galant.

Cavalerii la război. Nobilii se ocupau doar cu vânătoarea și cu meseria armelor, războiul fiind principala lor ocupație. Războaiele erau însă doar un prilej de jaf, de acaparare de
noi pământuri și brațe de muncă, deci o sursă de îmbogățire. Pentru a fi cât mai pregătit
în luptă, nobilul se antrena în permanență. Cel mai răspândit exercițiu militar era turnirul.
Armele cavalerilor se împărțeau în arme de atac și arme de apărare. Cele de atac
erau sabia, lancea, ciomagul și toporul. Ciomagul, care la început era din lemn, cu timpul a început să se facă din metal, devenind renumitul buzdugan cavaleresc, arma
preferată a cavalerilor. Se mai foloseau și de o serie de mașini de război; de exemplu, berbecele mobil, catapulta pentru aruncat pietre, proiectilele incendiare etc.
Pentru apărare se foloseau: cămașa de zale, lungă până la genunchi și cu glugă care apăra
gâtul; casca, ciorapii și mănușile de metal. Având asemenea arme, cavalerul devenea un
fel de fortăreață mobilă, însă greoaie în mișcări.
Cavalerism și onoare. Societatea feudală a fost extrem de violentă. Cavalerismul a devenit cod moral și comportament de urmat de către cavalerii medievali europeni. Inițial, el
a fost generat de relațiile vasalice, iar educația cavalerului avea un scop dublu: formarea de luptători și formarea de vasali. Educația cavalerească cuprindea mai multe etape:
• paj – de la 7 la 14 ani, tânărul nobil învăța regulile de conduită feudală (salutul, servitul mesei etc.);
• scutier – de la 14 la 18 ani, acesta începea inițierea în meseria armelor, însoțindu-l pe
senior la lupte și la vânătoare (tânărul trebuia să-și însușească și cele șapte virtuți cavalerești: călăria, înotul, aruncarea lancei, scrierea, vânătoarea, jocul de dame, compunerea și recitarea versurilor);
• cavaler – la 18 ani, tânărul era învestit prin ceremonia „armării”.
Descopăr

1 Descrie armura

I. Analiză de detaliu: Cavaler

(detaliu). Există
suprafețe ale corpului
neprotejate? Explică.
2 Apreciază libertatea
de mișcare a unui
cavaler astfel echipat.

A - coif cu vizieră mobilă
B - platoșă
C - cotiere
D - apărători de brațe
E - apărători de picioare

Detaliu: Armura cavalerului
Armura era indispensabilă cavalerului în luptă. Era făcută special pe măsura luptătorului,
pentru a se potrivi perfect cu trupul său. Putea rezista aproape tuturor armelor medievale.
Calitatea armurii nu asigura doar protecția cavalerului, ci era și un simbol al poziției în societate. Cu cât armura era mai bună, cu atât cavalerul își definea o poziție mai bună în societate.

Cavalerism și onoare

II. Învestitura unui cavaler
Ceremonia de învestitură se desfășura, de
regulă, în preajma unui eveniment important (căsătoria unui nobil) sau a unei mari
sărbători religioase. Actul propriu-zis al
învestiturii consta în îmbrăcarea armurii și legarea pintenilor, după care nașul
cavalerului (de obicei seniorul, care îi și
dăruia armamentul complet) îl lovea peste
ceafă cu latul palmei, urmată de înmânarea spadei.

Studiu de caz
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1 Descrie ritualul

armării drept cavaler a
tânărului din imagine.
2 Care erau obligațiile
aferente ale unui
cavaler?

Accolade, pictură de
Edmund Blair Leighton, 1901

III. Arme ale cavalerilor

1 Identifică tipurile

de arme folosite de
cavalerii medievali,
stabilind care sunt
arme de atac și care
sunt de apărare.
2 Este important blazonul
de pe scut? Ce crezi că
reprezenta acesta?

IV. Turnir
Turnirurile erau întreceri cavalerești organizate de seniori pe
timp de pace, în care participanții își dovedeau măiestria
în mânuirea armelor. Deși luptele din concurs erau purtate cu
săbii și lănci cu vârfurile tocite,
competițiile se soldau totuși cu
victime. Turnirurile au continuat
până în secolul al XVI-lea.

• Consideri că turnirul
era un bun
antrenament
pentru
războaiele
medievale?

Miniatură de Barthélemy d'Eyck din
Livre des tournois de René d'Anjou,
sec. XV, Franța

Temă de sinteză

Discutați în perechi, cu colegul de bancă, despre cavaleri și cavalerism, despre onoare în Evul Mediu. Formulați trei
concluzii pe care să le comunicați clasei.
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Cruciadele
I NT ROD U C E R E
Războaiele Antichității
nu au fost religioase. În
schimb, războaiele Evului
Mediu nu pot fi gândite
în afara cadrului religios.
Primul dintre aceste
războaie sfinte, care a
opus cele două mari religii,
creștinismul și islamul,
au fost cruciadele. Ele
au durat două secole
(1095 – 1291). Mari
armate de soldați creștini
s-au deplasat din Europa
în Orientul Apropiat pentru
a cuceri locurile care
aveau legătură cu viața
lui Iisus Hristos, pentru a
elibera Sfântul Mormânt
de la Ierusalim din mâinile
păgânilor.

Mă informez

Cauzele cruciadelor. Originea cruciadelor se află în pelerinajul întreprins la Ierusalim, centrul lumii spirituale a Evului Mediu. Pelerinii de orice religie mergeau să se roage la Ierusalim:
musulmanii mergeau la Cupola Stâncii (un altar construit pe o piatră sacră, considerată a fi
locul de unde Mahomed s-ar fi înălțat la cer), evreii la Zidul Plângerii (cel mai sfânt loc al evreilor, deoarece este tot ce a mai rămas din Templul lui Solomon), iar creștinii la Sfântul Mormânt. Ducându-se în Palestina, pelerinul creștin voia să participe la existența pământească
a lui Iisus Hristos. Dar, în 1076, turcii selgiucizi (ramură a turcilor denumită după numele
căpeteniei, Selgiuk) au cucerit Ierusalimul și cea mai mare parte din Palestina, pelerinajele
la Sfântul Mormânt nemaiputând avea loc. Mai mult chiar, împăratul bizantin Alexios a cerut
ajutor creștinilor împotriva invadatorilor turci selgiucizi. Drept urmare, au fost organizate opt
cruciade, primele patru fiind mai importante, dat fiind caracterul lor internațional și popular.
Urmări. Epoca cruciadelor s-a încheiat odată cu căderea cetății Acra în mâinile musulmanilor în anul 1291. Cruciadele au contribuit la centralizarea statelor feudale europene, deoarece suveranii puteau combate astfel mai ușor anarhia feudală. Prin intermediul cruciaților,
au fost făcute cunoscute Europei: moara de vânt, noi sisteme de irigație, roțile pentru ridicarea apei, diferite instrumente necesare navigației. Mari beneficiare ale cruciadelor au fost
și orașele italiene, care au cunoscut o intensă activitate maritimă și comercială. Influențe
reciproce au fost în artă, literatură, istorie și arhitectură. Eforturile de creștinare ale Bisericii Catolice au fost încununate de succes prin creștinarea teritoriilor din zona Mării Baltice
și prin scoaterea Spaniei de sub influența musulmană.
Descopăr

• U
 rmărește pe hartă
traseul cruciaților în
cele opt cruciade.

• Cruciada I
(1095–1099)
• Cruciada a II-a
(1147–1149)
• Cruciada a III-a
(1189–1192)
• Cruciada a IV-a
(1202–1204)
•C
 ruciada a V-a
(1217–1221)
• Cruciada a VI-a
(1228–1229)
• Cruciada a VII-a
(1248–1254/1255)
•C
 ruciada a VIII-a
(1270)

I. Harta cruciadelor
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II. Cruciada I (1095 – 1099)

1 Cărei religii îi aparține

A început la îndemnul papei Urban al II-lea (1095). Cavalerii au cucerit Ierusalimul (1099) și
alte teritorii în care s-au organizat patru state cruciate (Ierusalim, Antiohia, Tripoli și Edessa).
Apar ordinele religioase cu caracter militar (ioaniți sau ospitalieri, templieri și teutoni)
menite a le apăra.

construcția din
fundal?
2 Identifică elemente
care demonstrează că
soldații sunt cruciați.
Explică prezența lor la
Ierusalim.

III. Cruciada a III-a (1189 – 1192)

IV. Cruciada a IV-a (1202 – 1204)

1 Caută informații

Cucerirea Ierusalimului (1187) de către Saladin,
conducătorul musulman al Egiptului, a convins
Europa să reia cruciadele. Cruciada condusă de
împăratul german Frederic Barbarossa, regele
Filip August al Franței și de regele Angliei Richard
Inimă-de-Leu a avut a avut un singur succes:
cucerirea orașului Acra (1191) de către Richard
Inimă-de-Leu.

A avut loc pe fondul adâncirii prăpastiei dintre catolici și ortodocși.
Cruciații au cucerit și prădat Constantinopolul (1204), fondând
Imperiul Latin de Răsărit, un
stat lipsit de o bază etnică clară.
Imperiul Bizantin a fost restaurat
în 1261.

despre cel mai mare
dușman al cruciaților,
Saladin.
2 Ce semnificație
are cucerirea
Constantinopolului de
către cruciați?

Ptolemaios (Acra) predându-se lui Philip Augustus,
pictură de Merry-Joseph Blondel, 1840

Intrarea cruciaților în
Constantinopol, pictură
de Eugène Delacroix, 1840

V. Cruciada copiilor
Cruciada copiilor (1212) a fost cel mai trist incident din istoria cruciadelor. Copii din
Franța și Germania au plecat spre Palestina, presupunând că puritatea vieților lor le va
aduce succes într-o aventură în care părinții lor nu reușiseră. Mulți au făcut cale întoarsă,
alții au pierit pe drum, iar alții au fost vânduți ca sclavi în Egipt.

• Cum se explică
participarea copiilor
la aceste acțiuni de
eliberare a locurilor
sfinte?

Temă de sinteză

Analizați desfășurarea și consecințele cruciadelor analizate în pagină prezentate în studiu (punctele I-V).
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Catedrale și universități
I NT ROD U C E R E
Cruciadele au însemnat
apusul războinicilor medievali în Occidentul Europei. În locul lor s-a impus
o nouă categorie socială,
burghezia (locuitorii burgurilor, adică orășenii), care
a început să creeze un nou
tip de cultură. Și, în timp ce
catedrala era semnul mândriei lor civice, universitatea, prima școală de un
nivel înalt creată de ei, a
devenit semnul emancipării spirituale de sub autoritatea categorică a religiei
creștine.

Mă informez

Catedralele. Catedralele sunt cele mai importante reușite culturale ale Evului Mediu. Sunt
considerate Biblii de piatră, având o reală valoare educativă, deoarece în picturile vitraliilor și în statui țăranul analfabet putea vedea singur poveștile Bibliei. Catedralele medievale
europene au fost realizate în două stiluri: romanic și gotic. Arta romanică s-a dezvoltat la
sfârșitul secolului al XI-lea și în cursul secolului al XII-lea, însă termenul provine din secolul al XIX-lea și trebuia să desemneze monumentele inspirate din arta romană. Originalitatea stilului romanic constă în utilizarea bolții semicirculare pentru sprijinirea acoperișului,
a arcadei circulare și a frescei (pictură pe zid). Materialul principal de construcție era piatra. Zidurile sunt masive și sprijinite de contraforți. Arta romanică a fost înlocuită însă de
o artă a orașelor, arta gotică. Intrând într-o catedrală gotică, oricine poate observa planul
construcției în formă de cruce, folosirea arcadei ascuțite în loc de arcada rotundă romană,
stâlpii care sprijină zidurile înalte ale catedralei, numiți contraforți (stâlpi de sprijin), precum și o fereastră circulară mare, plină de vitralii, numită rozasă. Întreaga ornamentație,
fie geamuri, vitralii sau statui, este impresionantă.
Universitățile. După ce școlile antice au dispărut în urma invaziilor migratorilor barbari,
singurii știutori de carte au rămas călugării și preoții. Însă, odată cu dezvoltarea orașelor
medievale, burghezia a dorit să aibă acces la viața intelectuală, astfel că, începând din jurul
anului 1200, au apărut universitățile. Printre cele mai cunoscute universități medievale se
numără cele de la Bologna (1088), Oxford (1168), Paris (1200), Cambridge (1209). Universitatea medievală a fost o instituție supranațională, datorită limbii latine, care era vorbită peste tot. Din secolul al XV-lea, universitățile au devenit naționale prin înlocuirea limbii
latine cu limbile popoarelor în care se aflau (de exemplu, Praga, în 1348).
Descopăr

1 Ce este rozasa?

Vitraliu, sau frescă?
2 Explică de ce
constructorii de
catedrale urmăreau
să realizeze
construcții cât mai
înalte.

I. Analiză de detaliu: Catedrala
Notre-Dame
Catedrala Notre-Dame din Paris, a cărei
denumire se referă la Fecioara Maria, este
un monument la realizarea căruia s-au
aplicat elemente arhitecturale specifice
stilului gotic.

DETALIU: Rozasa
Vitraliul rozasei în formă circulară simbolizează ochiul
lui Dumnezeu, care călăuzește corabia credincioșilor.

Lumina naturală filtrată prin acest vitraliu contribuia la
crearea unei atmosfere de mister și măreție, menită să-i
impresioneze pe credincioși.

Catedrale și universități
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II. Catedrala
Sfântul Iacob (Santiago
de Compostella)
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• Găsește, prin
cercetare proprie,
principalele trei locuri
de pelerinaj creștin
din Evul Mediu.

Este unul din cele mai
vestite centre de pelerinaj
din Apus în Evul Mediu,
unde se pretindea că se
păstrează moaștele Sfântului Apostol Iacob cel
Mare.

Santiago de Compostella
(Spania, sec. XI)

III. Tomas d'Aquino

IV. Cele șapte arte liberale

În secolul al XIII-lea, Sfântul Tomas d'Aquino a încercat
să găsească o cale de înțelegere între știință și religie.El
a pus la baza studierii filosofiei și a religiei atât rațiunea,
cât și credința. Astfel, el a acceptat existența lui Dumnezeu pe credință, dar a încercat să ofere și dovezi ale existenței lui Dumnezeu pentru a susține o astfel de credință.

Cele șapte științe predate în universitățile europene
medievale (numite arte liberale), prezentate mai jos,
erau: gramatica, retorica, dialectica, muzica, aritmetica, geometria, astronomia. În centru se află filosofia – știința științelor.

Sfântul Tomas d'Aquino, pictură de Carlo Crivelli, 1476

Miniatură, de Herrad von Landsberg

• Identifică în imagine cele două simboluri: al credinței
și al științei.

• Apreciază în ce măsură aceste științe se mai studiază
și astăzi în universități.

Proiect de echipă

Organizați în echipe de câte trei-patru elevi, aduceți imagini și prezentări ale uneia din catedralele enumerate (la
alegere câte o catedrală).
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Statele medievale europene

1

Mă informez

Franța,

Anglia,

Imperiul Romano-German

R EPE R E
C RON O LO G I C E
987 – 996
domnia lui Hugo Capet în
Franța
1066
cucerirea Angliei
de către normanzi
1265
crearea
Parlamentului englez
1337 – 1453
Războiul de
100 de Ani

T E RME NI- C HE I E
• excomunicare
• lupta pentru
investitură
• parlament

Temă de reflecție
Este centralizarea medie
vală doar un proces de
unificare teritorială?
2

Viața Ioanei d'Arc, serie de
patru picturi de Jules Eugène
Lenepveu, secolul XIX, Franța

Începând din secolul al XIV-lea, supremația papei a intrat în declin. Statele nou-apărute s-au opus ideii suveranității universale a Bisericii Catolice. Anglia și Franța
erau într-un stadiu avansat de centralizare, în timp ce Germania, devenită imperiu,
s-a confruntat cu o puternică fărâmițare (imaginea 1, aplicația I).
Franța
Centralizarea statului francez se realizează în contextul divizării politice și lingvistice, precum și de faptul că regii englezi dețineau multe teritorii în Franța.
Dinastia de regi care a început cu Hugo Capet în 987 a reușit să unifice țara, regii capețieni luptând împotriva seniorilor francezi care doreau să-și transforme dreptul de posesie asupra feudelor în drept de proprietate. Treptat, au fost create și instituții ale statului,
cum ar fi Consiliul regal care îl ajuta pe rege în problemele vieții politice sau din 1302 Stările Generale, un parlament, care reprezenta justiția, subordonat regelui.
O importanță majoră în unificarea statului a avut-o lupta împotriva Angliei în timpul
Războiului de o Sută de Ani, în care Anglia și-a pierdut toate posesiunile din Franța, rămânând doar cu portul Calais (imaginea 2, aplicația III).
Anglia
După retragerea romanilor din Britania (409), Anglia a cunoscut mai multe valuri de cuceritori precum anglii, saxonii și iuții, ca în secolul al XI-lea regele danez Knut cel Mare să
pună bazele unui imperiu nordic care cuprindea Danemarca, Anglia și Norvegia.
În anul 1042, Anglia a redevenit independentă sub regele Eduard Confesorul, pentru
scurt timp, deoarece, în anul 1066, normanzii lui Wilhelm, veniți din nord-vestul Franței, au
cucerit țara în urma bătăliei de la Hastings (aplicația II). Wilhelm a fost încoronat ca noul
rege al Angliei. Oamenii l-au numit Cuceritorul.
Regele englez, foarte puternic inițial, și-a pierdut din autoritate după crearea Parlamentului (1265), o instituție care a ajuns să controleze deciziile acestuia. De asemenea, Războiul celor Două Roze (1455–1485) dintre două familii cu pretenții la tron, York și Lancaster,
a dus la dispariția vechii nobilimi feudale, dar a permis monarhilor din dinastia Tudor să
consolideze statul englez.
Imperiul romano-german
La 31 ianuarie 962, regele Germaniei, Otto I, a fost încoronat împărat roman de către
Papa Ioan al XII-lea. A înființat astfel Sfântul Imperiu Roman de neam german.
Imperiul și-a menținut fărâmițarea politică, la aceasta contribuind atât lupta pentru
investitură dintre împărat și papă, cât și slăbirea puterii împăraților în raport cu nobilii și
orașele germane, care se bucurau de libertate.
Fărâmițarea politică a fost consfințită în 1356 de Bula de aur a împăratului Carol al IV-lea
de Luxemburg (aplicația IV). Dreptul de a-l alege pe împărat îl căpătau șapte principi electori. Se punea capăt astfel amestecului papei în problemele germane.
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I. Europa între
secolele XIV și
XV
1 Identifică pe
hartă statele la
care face referire lecția.
2 Precizează o
caracteristică
a fiecăruia dintre ele.
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Marea Neagră
CONSTANTINOPOL



I M P E R I U L O T O M A N

Marea Mediterană

II. Tapiseria de la Bayeux (fragment)

•

 enționează bătălia decisivă, redată în imagine, a cuceririi Angliei de către norM
manzi și consecințele ei pentru Anglia.

III. Lupta de la Crécy (1346)
„Vă spun că în această zi arcașii Angliei au fost de un mare ajutor pentru ai lor, că
cei mai mulți spun că lupta a fost declanșată de săgețile lor, cu toate că se găsesc
alături de ei și unii cavaleri viteji, care luptaseră voinicește cu arma în mână, făcând
frumoase isprăvi și dând aprige iureșuri. Dar trebuie să se știe, să se recunoască
faptul că arcașii făcură aici o mare faptă.”
(Jean Froissart, Cronici, sec. XV)

1
2

Ce armă a asigurat succesul englezilor la Crécy? Ce alte arme medievale mai cunoști?
Menționează statele care s-au înfruntat în Războiul de 100 de Ani și cauza declanșării lui.

CON SOLI DA R E
1 Dă exemple de monarhi
importanți ai Franței
și Angliei, menționând
pentru fiecare câte un
fapt istoric.
2 Redactează un text de
zece rânduri despre
evoluția Imperiului
Romano-German până
în secolul al XV-lea.

F IȘĂ D E P ER S O N AJ

IV. Bula de Aur
• Explică semnificația acestui
document emis
în anul 1356
pentru Imperiul
Romano-German.

Pornind de la ilustrațiile de la
pagina 122 realizează o Fișă
de personaj a Ioanei D’Arc,
marea eroină a Războiului de
100 de Ani. Află cine a fost
ea și de ce este considerată
eroină consultând diverse
surse de pe internet.
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Lumea românească în secolele XIV – XV
I NT ROD U C E R E
Constituirea statelor
medievale în spațiul
locuit de români a fost un
proces de durată, încheiat
în secolele XIII – XIV.
El a presupus o etapă a
unificării formațiunilor
politice sub o autoritate
centrală, urmată de o etapă
de consolidare, de creare a
instituțiilor interne.

Mă informez

Formarea statelor în spațiul românesc. Lupta antiotomană
Transilvania s-a format ca stat odată cu cucerirea sistematică a cnezatelor și voievodatelor din interiorul arcului carpatic de către regalitatea maghiară (secolele XI – XIII). Organizat ca voievodat, Transilvania și-a menținut autonomia. Țara Românească s-a constituit
în prima jumătate a secolului al XIV-lea, sub conducerea lui Basarab I, la sud de Carpați. În
urma victoriei de la Posada, din 1330, împotriva regatului ungar, noul stat și-a câștigat independența. În secolul al XIV-lea, la est de Carpați s-a format statul feudal Moldova, prin efortul voievozilor români Dragoș și Bogdan.
Expuse pericolului otoman, noile state s-au opus sub conducerea lui Mircea cel Bătrân
(1386 – 1418), Iancu de Hunedoara (cca. 1441 – 1456), Vlad Țepeș (1456 – 1462),
Ștefan cel Mare (1457 – 1504). Această luptă a avut drept rezultat evitarea transformării
Țărilor Române în pașalâcuri (provincii turcești). Acestea au acceptat totuși suzeranitatea
Imperiului Otoman plătind tribut ca răscumpărare a păcii.

Descopăr
• Descrie cetatea și
găsește explicații
pentru faptul că
aceasta nu a putut fi
cucerită.

• Identifică elemente
care demonstrează
rolul de donjon al
Turnului Chindiei
pentru Curtea
Domnească de la
Târgoviște.

I. Suceava – capitala Moldovei
Suceava a fost aleasă drept capitala țării în timpul domnitorului Petru Mușat și fortificată de Ștefan cel Mare. Înconjurată de un șanț cu apă și ziduri puternice, cetatea Sucevei nu a putut fi cucerită niciodată prin luptă. Orașul adăpostea, alături de
români, și multe alte etnii, precum armeni, germani, polonezi sau unguri.

II. Târgoviște
Orașul Târgoviște a fost capitala Țării Românești
între 1396 și 1714. În timpul lui Mircea cel Bătrân,
orașul a devenit principala curte domnească, al
cărei simbol a devenit Turnul Chindiei. Construit în
a doua jumătate a secolului al XV-lea, acesta era
înalt de 27 m, cu un diametru de 9 m, având rol
de donjon al Curții Domnești. Din vârful lui, erau
anunțate orele și întreruperea circulației în timpul nopții. Turnul a mai servit și ca foișor de foc și
loc pentru tezaur.

Lumea românească în secolele XIV – XV. Diversitate culturală: Brașov și Cluj

Studiu de caz
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Diversitate culturală: Brașov și Cluj
Mă informez

Diversitate culturală
Între secolele al XIV-lea şi al XV-lea, cultura medievală românească a fost puternic influenţată de caracterul eterogen al populației, care, deși majoritar românească, reunea un
număr mare de etnii, precum: maghiari, sași, secui, turci, evrei, greci, romi, populații de
origine slavă etc. Prin tradițiile, obiceiurile și creațiile lor, toți aceștia au imprimat lumii
românești medievale o mare diversitate culturală. Diversității etnice i se adăuga diversitatea religioasă, religia ortodoxă specifică românilor coexistând cu cea catolică, islamică
sau iudaică. Diferențe culturale notabile existau între lumea rurală, puțin receptivă la nou,
și cea urbană, mai deschisă influențelor din afară. Cele mai puternice focare de cultură în
epocă le-au reprezentat biserica și curtea domnească.

SC U RT ISTO R I C
Țările Române din afara
arcului carpatic au fost
legate mult timp de
influențele spirituale și
religioase ale Imperiul
Bizantin, în timp ce
Transilvania a fost
conectată mai ales la
cultura Europei apusene.

Descopăr

I. Brașov
Întemeiat de sași, Brașovul a fost
atestat documentar în anul 1234,
cu numele de Corona (Kronstadt).
Burgul a ajuns un important centru meșteșugăresc și comercial,
el având în secolul al XV-lea peste
30 de bresle și jucând rolul unei
adevărate piețe centrale pentru
toate cele trei țări române. Orașul
a cunoscut și o deosebită înflorire
culturală, marcată de construcția multor edificii impunătoare ca
Biserica Neagră sau de înființarea
în 1495 a primei școli românești.

II. Cluj
Edificat de sași pe locul unei
vechi așezări dacice dezvoltate
în epoca romană cu numele de
Napoca, Clujul a dobândit la începutul secolului al XIV-le rangul de
civitas (oraș) și, odată cu acesta,
o serie de drepturi și libertăți. A
cunoscut o dezvoltare economică
și culturală rapidă. Din această
perioadă datează prima atestare documentară a învăţământului public și existența unei școli
confesionale catolice. În prejma
anului 1480, s-a încheiat refacerea bisericii Sf. Mihail.

• Caută explicații
pentru denumirea de
„neagră“ a acestei
biserici.

Biserica Neagră, construită
între anii 1383 și 1477,
este unul dintre cele mai
reprezentative monumente
de arhitectură gotică din
România.

• În fața bisericii se află
astăzi statuia unui
mare rege maghiar
cu origini românești.
Află despre cine este
vorba.

Biserica Sf. Mihail
este o biserică gotică.
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Trusa de instrumente
Excursia tematică (vezi pagina 127 din manual)
Realizați un plan de excursie tematică în unul dintre orașele Brașov sau Cluj, având ca scop vizitarea vestigiilor medievale
ale acestora. Marcați obiectivele istorice propuse pe o hartă turistică a orașului ales, motivând fiecare alegere.

 Pregătirea excursiei

• Stabilește, alături de colegii de
clasă și împreună cu profesorul
de istorie, destinația și scopul
excursiei; în raport cu acestea,
traseul de urmat și obiectivele
de atins (folosiți o hartă
a României și una turistică a
orașului ales).

Exemple:
Destinație: Brașov
Scop:
• familiarizarea cu comportamentul adecvat unei excursii;
• exersarea competențelor de comunicare, interrelaționare cu ghidul și ceilalți
participanți la excursie;
• însuşirea/îmbogăţirea cunoştinţelor legate de obiectivele istorice de tip medieval
vizitate (muzee, piețe, biserici și catedrale, ziduri de apărate, turnuri ale breslelor etc.);
• respectarea regulilor de grup și de circulație.
Traseu: localitatea X și Brașov, trecând prin …
Obiective istorice de vizitat (marcate eventual
pe o hartă turistică a orașului):
Sistemul medieval de apărare (bastioane
și porți), Strada Sforii, Muzeul de Istorie,
Muzeul Prima Școală Românească, Muzeul
de Etnografie, Muzeul Civilizației Urbane a
Brașovului, Biserica Neagră, Piața Sfatului etc.
• Familiarizează-te cu obiectivele istorice alese.
• Implică-te în rezolvarea aspectelor
administrative ale excursiei (cazare, servirea
mesei, transport, bagaj etc.).

 Desfășurarea excursiei

• Participă activ la toate momentele excursiei, ascultând explicațiile ghidului, punând întrebări, notând în carnețel
informații noi, impresii, întâmplări, întrebări rămase etc. Respectă regulile de grup și de excursie, bucurându-te de tot
ceea ce vezi.

 Valorificarea excursiei

• Sintetizează experiența de
învățare într-un jurnal de
excursie ca în modelul alăturat:

Jurnal de excursie: titlul excursiei, destinație și traseu, obiective istorice vizitate,
reguli de grup și individuale respectate, ce am știut/ce am aflat nou despre fiecare
obiectiv istoric vizitat, ce mi-a plăcut/ce nu mi-a plăcut în excursie, cel mai interesant
lucru din excursie, impresii, concluzii etc.
Poți presăra jurnalul de călătorie cu fotografii, hărți/planuri/ pliante, desene ale
obiectivelor vizitate, ale scenelor de călătorie.

Recapitulare

Schemă conceptuală recapitulativă

Verificare
1 Care sunt principalele

A. Etnogeneza popoarelor europene medievale

 popoare antice:

• grec,
• albanez,
• irlandez
popoare neolatine:



•
•
•
•
•

francez,
italian,
spaniol,
portughez,
român

 popoare germanice:

• grupul vestic (german,
olandez, englez)
• grupul scandinav (danez,
norvegian, suedez,
islandez)

 popoare slave:

• de est (rus și ucrainean)
• de vest (polonez, ceh,
slovac)
• de sud (sârb, sloven, croat
și bulgar)
alte popoare:



• maghiar
• finlandez

B. Europa creștină în mileniul I

 Vestul Europei

• metoda convertirii conducătorului
Estul Europei:



• convertirea prin apostoli

(ordine)

2 În ce grupă de popoare

europene se încadrează
românii? Ce elemente
dovedesc acest
lucru? Redați pe scurt
procesul de etnogeneză
românească?

de convertire folosite
de biserica creștină în
Europa în mileniul I?
Exemplificați.
4 Realizați un text care

C. Viața cotidiană

• cei care se roagă (clericii) –
biserica rol important;
arhitectura religioasă
• cei care se luptă (nobilii) –
cavalerismul; cruciadele
• cei care muncesc (țăranii și
orășenii)
proprietatea: domeniul
feudal
libertate și dependență:

grupe de popoare
medievale europene?
Exemplificați.

3 Care au fost metodele

• Chiril și Metodiu: creștinarea moravilor, sârbilor, bulgarilor

 organizare: trei stări
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 alimentația: diversă,

producție proprie
progrese:

• asolamentul trienal,
plugul cu roți și cormană,
tracțiunea animală, grapa,
potcoava, morile etc.
familia



să redea o zi din viața
unui țăran/nobil în Evul
Mediu (la alegere).
5 Arătați consecințele în

plan economic, social
și politic ale faptului că
pământul a reprezentat
în Evul Mediu principala
avuție.




• țărani liberi
• țărani dependenți (jeleri,
șerbi/iobagi)
• seniori-vasali
D. Statul medieval

 centralizat

 statele medievale



• Transilvania
• Țara Românească
• Moldova

• Anglia
• Franța
fărâmițat

• Imperiul Romano-German

în spațiul locuit
de români:

PROIE C T D E ECH I PĂ
Realizați un plan de
excursie tematică în unul
dintre orașele Brașov
sau Cluj, având ca scop
vizitarea vestigiilor
medievale ale acestora.
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Evaluare
Autoevaluare
I

5p x 4 = 20p

II

5p x 4 = 20p

III

10p

IV

(5+5)p x 2 = 20p

V

5p x 4 = 20p

Oficiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte

I. Realizează corespondența între informațiile din cele două coloane:
1 căderea Imperiului Roman de Apus
a 1054
2 apariția poporului român
b sec. XV
3 finalizarea centralizării statului francez
c 395
4 Marea Schismă
d 476
e sec. VII – VIII
II. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri cu caracter istoric.
1 Tratatul de la Verdun reprezintă actul de naștere al statelor Franța, Italia,
Germania.
2 Cultura Imperiului Bizantin a rămas fundamental romanică.
3 Structurile sociale de bază ale feudalismului au fost nobilii feudali și țăranii liberi.
4 Cultura medievală a fost dominată de biserică.
III. Realizează un text de zece rânduri despre formarea statelor medievale în spațiul locuit de români.
IV. Menționează câte o asemănare și o deosebire între:
1 Imperiul Carolingian și Imperiul Roman;
2 stilul romanic și stilul gotic.
V. Observă ilustrația și răspunde cerințelor:
1 Identifică lucrările agricole specifice fiecărei luni a anului.
2 Explică de ce agricultura este ocupația predominantă a Evului Mediu.
3 Menționează două activități specifice lumii urbane.
4 Prezintă elementele componente ale unui domeniu feudal.

I NV ITAȚI E Î N…
• lumea cărților:
citește, la alegere, una
dintre marile legende ale
lumii medievale (Cântecul
lui Roland, Cântecul
nibelungilor, Regele Arthur
și cavalerii mesei rotunde)
• lumea virtuală:
mărturii ale perioadei
medievale printr-un tur
virtual în centrul istoric al
orașului Sighișoara.

Calendarul lucrărilor agricole extras din Rustican, de Pietro Crescenzi, 1306

