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DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!
de Andrei Mureşanu
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!“, strigă toţi.
Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!
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COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice
- plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică
- realizarea unor frize cronologice
- utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice
- asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice
- recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate
- utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice
- exerciţii de lectură a hărţilor istorice
- plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese 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
- identificarea termenilor istorici în texte diferite
- elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
- completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
- identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric
- descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat
- alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric
2.3.Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice,
pe baza unor surse diferite
- descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat
- compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii
socio-culturale
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
- utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup
- realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul participării
la proiecte prin valorificarea experienţei istorice pozitive
- folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei democratice
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
- alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate
- identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite
- realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile asumate
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
- construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale
- alcătuirea planului unui proiect
- selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice
- relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat
- extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
- accesarea informaţiilor oferite de Internet
- rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia
- realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind resurse multimedia
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UNITATEA I

ALFABETUL ISTORIEI
Reconstituirea trecutului

Ce este istoria?
Istoria este şi o călătorie în timp, așadar vom porni
împreună în această călătorie pentru a descoperi şi a
învăţa cum au trăit oamenii în trecut, ce au realizat, ce
ne-au transmis în timp, dar şi cum trăiesc astăzi.

Herodot (485–425 î.H.)
este considerat a fi
„Părintele istoriei”.

Dimitrie Cantemir (1673–1723),
învăţatul domn al Moldovei, a fost
unul dintre marii istorici ai
neamului românesc.

Nicolae Iorga (1871–1940)
este considerat a fi cel mai
important istoric român.

UNITATEA I

IZVOARE ISTORICE

A

Unelte geto-dace

B

Monede bătute în Ţara Românească (secolul
al XIV-lea) de către domnul Vladislav-Vlaicu

C

Inscripţie romană descoperită
în Dobrogea

Dicţionar istoric
heraldica și sigilografia – interpretează, descriu stemele unei ări, blazoanele și
însemnele folosite de personalităi sau
familii nobiliare ori, mai nou, de unele firme.
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Ce este istoria?
Istoria (1,2) este știina care studiază trecutul și prezentul sub toate
aspectele sale. Ea ne prezintă faptele regilor și împărailor, faptele de
vitejie ale eroilor, dar, mai ales, orice fapt al vieii oamenilor care s-a
petrecut în trecut. Istoria studiază modul în care oamenii, au trăit de-a
lungul vremii: hrana, ocupaiile, locuina, îmbrăcămintea, evoluia
uneltelor, a scrierii, a credinelor.
Trecutul înseamnă fapte și procese istorice. Faptele istorice sunt
întâmplări petrecute în trecut. Un fapt istoric este lupta de la Rovine.
Procesele istorice se desfășoară într-o perioadă lungă de timp și ele nu
pot fi încadrate în limite precise. De exemplu, un proces istoric este
formarea poporului român și a limbii române.
De ce studiem istoria?
Cunoașterea istoriei ne ajută să aflăm cine au fost strămoșii noștri, ce
au realizat ei și astfel să fim mândri că suntem urmașii lor. În același timp,
oamenii apreciază și realizările altor popoare. Prin studiul istoriei, oamenii au posibilitatea să evite greșelile trecutului și să anticipeze viitorul.
Cum reconstituim trecutul istoric?
Izvoare istorice. Istoria o putem reconstitui cu ajutorul unor dovezi
care se numesc izvoare istorice. Cei care scriu istoria nu inventează
evenimente din trecut, ei le descriu și le interpretează numai pe baza
izvoarelor istorice.
Izvoarele istorice (numite și surse istorice) sunt:
• nescrise: locuine, morminte, unelte (A), arme, podoabe (E). Sunt
izvoare nescrise și mărturiile întâlnite în natură, de exemplu inelele
trunchiurilor de copaci.
• scrise: inscripii (C), mărturii scrise ale unor martori ai evenimentelor, tratate între state, monede (B), ziare. Sunt izvoare istorice și
operele de artă, filmele, înregistrările audio etc. Aceste izvoare le
regăsim în muzee (A-C, E-F), biblioteci, arhive.
Cum reconstituim trecutul istoric?
Izvoarele istorice sunt cercetate și studiate cu ajutorul știinelor
asociate istoriei. De exemplu, arheologia este știina care studiază
trecutul omenirii pe baza descoperirii și interpretării vestigiilor, așezărilor, monumentelor etc. Arheologia este de mare folos mai ales în
studiul vremurilor îndepărtate. Alte știine ajutătoare ale istoriei sunt:
epigrafia (studiază inscripiile), numismatica (studiază monedele),
heraldica și sigilografia.
Este important ca lucrarea istorică să fie obiectivă, adică să reflecte
adevărul care să nu fie deformat de anumite interese ce nu au nimic de a
face cu știina (3). Scrierea istoriei necesită și cunoștine vaste din cele
mai diverse domenii.

REINE!
• Istoria este alcătuită din fapte şi procese istorice.
• Istoria se reconstituie pe baza izvoarelor istorice.
• Orice obiect sau document scris poate constitui o sursă istorică cu
ajutorul căreia poate fi reconstituit trecutul istoric.

IZVOARELE ISTORICE

D

Nescrise

locuinţe

arme
podoabe

Scrise

vase

documente

unelte
Izvoarele istorice

scrieri istorice
hărţi
monede
inscripţii
sigilii
legende

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. După priveliștea lumii, după minunile naturii, nimică nu este mai
interesant, mai măre, mai vrednic de luarea noastră aminte decât
Istoria. Istoria, domnilor mei, după zicerea autorilor celor mai vestii,
este adevărata povestire și înfăișare a întâmplărilor neamului omenesc; (...) În această privire atât de importantă, istoria, după Biblie,
trebuie să fie, și a fost totdeauna, cartea de căpetenie a popoarelor și a
fieştecărui om îndeosebi.
(M. Kogălniceanu)
a) Selectai, din sursa (1), definiia istoriei.
b) Elaborai un enun utilizând termenul istorie.
2. Cuvintele de început ale primei lucrări de istorie, scrisă acum 2 500
de ani, de autorul grec Herodot, „Părintele istoriei”:
Herodot din Halicarnas înfăișează aici rodul cercetărilor sale,
pentru ca faptele oamenilor să nu pălească prin trecerea vremii, iar
isprăvile mari și minunate săvârșite...să nu fie date uitării.
(Herodot, Istorii)
• Indicai două motive pentru care Herodot consideră că este necesară scrierea istoriei. Mai putei indica și un alt motiv?
3. Istoricul trebuie să descopere adevărul. În acest scop el nu trebuie
să fie influenat de propriile sentimente: De aici hotărârea de a înfăișa
câte ceva despre [istoria Romei]... și altele fără ură și părtinire, porniri a
căror cauze îmi sunt străine.
(Istoricul roman Tacitus, Anale)
a) Care este misiunea unui istoric, conform lui Tacitus?
b) Ce calităi consideră Tacitus că trebuie să aibă un istoric pentru „a
descoperi adevărul”?

E

Brăţară antică

F

Obiect de ceramică descoperit
pe teritoriul ţării noastre

Izvoare istorice scrise și nescrise
Cuprinde, la alegere, trei imagini cu izvoare
scrise și trei imagini cu izvoare nescrise.

Aplicaţii
1. Completaţi, în caiet, tabelul de mai jos cu tipurile de
4. Completaţi, în caiet, spaţiile libere cu informaţia coizvoare corespunzătoare.
rectă din lista de cuvinte de mai jos.
Istoria studiază... în toate aspectele sale. Dovezile cu care
scrise
nescrise
IZVOARE
IZVOARE
se reconstituie trecutul sunt... Obiectele transmise de gene.................
.................
2. Stabiliţi ce tipuri de izvoare istorice sunt cele din raţiile trecute sunt date la iveală şi studiate de... Monedele
sunt studiate de o... care se cheamă... Istoria trebuie să
imaginile A–C, E–F (scrise/nescrise).
reflecte...
3. Completaţi, în caiet, tabelul de mai jos.
Lista de cuvinte: arheologie, ştiinţă asociată istoriei,
ŞTIINŢA ASOCIATĂ ISTORIEI
SURSA
epigrafie, numismatică, trecut, izvoare istorice, adevăr.
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Timpul istoric. Istoria este o ştiinţă, ca şi matematica sau biologia,
aşadar, ca orice ştiinţă, ea utilizează termeni specifici proprii care se
numesc noţiuni istorice.
Cronologia istoriei, periodizare. Unele noţiuni se referă la măsurarea
timpului. Astfel, cronologia este o ştiinţă ajutătoare a istoriei care se
ocupă cu stabilirea datelor istorice şi succesiunea în timp a evenimentelor
trecutului. Între noţiunile utilizate de cronologie se numără:
• mileniul – perioadă de 1000 de ani (C);
• secolul (sau veacul) – măsoară 100 de ani;
• deceniul – cuprinde 10 ani.
Epoca istorică este o perioadă foarte lungă de timp (uneori mii sau
sute de ani). Epocile istorice sunt: Preistoria, Antichitatea, Evul Mediu,
Epoca modernă şi Epoca contemporană (D).
Era istorică reprezintă o perioadă lungă de timp care porneşte de la
un eveniment cu care se începe numerotarea anilor.
Astfel, era creştină începe numerotarea anilor de la naşterea lui Iisus
Hristos. În cadrul acesteia, anii se succedă în ordine crescătoare (după
Hristos – d.H.). În perioada de dinaintea lui Hristos, anii se succedă
în ordine descrescătoare (înainte de Hristos – î.H.). Personalitatea
care a propus numerotarea anilor de la naşterea lui Iisus Hristos a fost
Dionisie cel Mic (a trăit în sec. V-VI d.H.). Acesta s-a născut în Dobrogea,
numită în acea vreme Scythia Minor. De aceea, Dionisie cel Mic poate
fi considerat un străromân (adică face parte din rândul strămoşilor
poporului român).
Spaţiul istoric. Noiunea de spaiu istoric se referă la un loc, mai
mare sau mai mic, unde s-au desfăşurat anumite evenimente istorice.
Un spaţiu istoric se caracterizează prin: mediul natural cu resursele sale,
oamenii locurilor respective, tehnologia.
De exemplu, în istorie se vorbeşte despre bătălia de la Vaslui, din
anul 1475. Localitatea numită Vaslui reprezintă, în acest caz, un spaţiu
istoric (B). Un spaţiu istoric poate fi ţara noastră, România; la fel şi
Europa, continentul nostru.

UNITATEA I

2 PERCEPEREA

TIMPULUI
ȘI A SPAŢIULUI

A

Calendar mayaş

B

REINE!
• În perceperea timpului şi a spaţiului istoric, limbajul istoric ne ajută să
înţelegem mesajele pe care le transmit peste timp sursele istorice, cărţile
de istorie, ziarele etc.
• Pentru a înţelege mai uşor istoria şi a o învăţa cu plăcere aceasta a fost
împărţită în epoci istorice.
• Anul, deceniul, secolul şi mileniul sunt unităţi de măsură ale timpului
folosite de către istorici pentru a ordona evenimentele şi procesele istorice.

Monument ridicat pe locul bătăliei
de la Vaslui (10 ianuarie 1475)

Mileniul I d.H.

C

Anul 1-1000

Sec. I

Sec. II

Sec. III

Sec. IV

Sec. V

Sec. VI

Sec. VII

Sec. VIII

Sec. IX

Sec. X

Anul 1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000

Cum calculăm secolele în mileniul I?
D

Preistoria

Antichitatea

Evul Mediu
Epocile istorice
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Epoca modernă

Epoca contemporană

Ştiaţi că...?
• La început, pentru măsurarea timpului, se utilizau fenomene care se
repetă în fiecare an, precum anotimpurile sau deplasarea aparentă pe cer a
lunii şi a planetelor. Babilonienii, acum patru milenii, prezentau un model
de calendar alcătuit din 12 luni de câte 30 de zile.
• Vechii egipteni au fost primii care au stabilit lungimea cea mai exactă a
anului, probabil pentru că Nilul se revarsă cam în aceeaşi perioadă a fiecărui an.
Deşi între cele două revărsări ale Nilului trec 365 de zile, anul are de fapt 365 de
zile, 5 ore, 48 de minute şi 46 de secunde, adică aproximativ 365 de zile şi un
sfert. Nu aţi înţeles? Ei bine, poate înţelegeţi dacă vă spun că anul înseamnă
intervalul de timp în care Pământul face o rotaie completă în jurul Soarelui.
• Astronomul grec Sosigenes a fost cel care a introdus sfertul de zi lipsă în
calendarul egiptean, adăugând câte o zi în plus la fiecare al patrulea an. Acest
calendar a fost adoptat de romani în anul 46 î.H. (F), în timpul conducerii lui
Iulius Caesar. De aceea, s-a numit calendarul iulian.
• O variantă a calendarului mayaşilor (A) era mai precisă decât
calendarul iulian. Mă scuzaţi, am uitat să precizez cine erau mayaşii: mayaşii
erau o populaţie care trăia în America de Sud.
• Romanii își încep calendarul (F) cu ziua considerată ca fiind momentul
întemeierii Romei, și anume 21 aprilie 753 î.H.
• Vechii greci încep calendarul odată cu prima ediţie a Jocurilor
Olimpice, pe 8 iulie 776 î.H.
• Era musulmană începe în anul 622 d.H.

E

Mecanismul de la Antikithera (reconstituire)
Pentru a măsura timpul, vechii greci au realizat
un mecanism de ceas (care indică și data și
mișcarea unor corpuri cerești) deosebit de
precis. Aceasta este o minune a tehnicii lăsată
moștenire de strămoșii noștri.

F

Aplicaţii
1. Plasaţi, pe axa cronologică a unui an, principalele evenimente din
familia voastră: ziua ta de naştere, ziua de naştere a mamei, ziua de
naştere a tatălui sau a unei persoane dragi.
2. Precizaţi ce semnificaţie au pentru voi evenimentele plasate pe
axa cronologică.

1 ianuarie

1 iunie

1 Decembrie

3. Calculaţi în ce secol şi în ce mileniu sunt următorii ani: 1749 î.H.,
73 î.H., 106 d.H., 1247, 1789, 1914, 2017.
4. Precizaţi cu ce eveniment își încep romanii calendarul și cu ce
eveniment încep vechii greci calendarul?
5. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă din lista de mai jos:
Cronologia este o ... a istoriei care se ocupă cu stabilirea ... O perioadă
de timp de 1000 de ani se numeşte ... . O epocă istorică este ... . Anul
naşterii lui Iisus Hristos reprezintă începutul erei ...
Un eveniment istoric se desfăşoară într-un ...
Lista de cuvinte: date istorice, creştină, Antichitatea, mileniu, ştiinţă
ajutătoare, spaţiu istoric.

Calendar roman

PROIECT
Colaborai și realizai un proiect!
O istorie a măsurării timpului
Grupa 1 prezintă primele instrumente de
măsurare a timpului.
Grupa 2 prezintă două instrumente de
măsurare a timpului, din Orientul Antic.
Grupa 3 prezintă două instrumente de
măsurare a timpului, din Grecia Antică.
Grupa 4 prezintă două instrumente de
măsurare a timpului, din Roma Antică.
Grupa 5 realizează un album cu imagini.
Proiectul se va regăsi în Portofoliu elevului.
Activitatea este evaluată cu
Fișa de observare sistematică a activităii
și a comportamentului elevilor.
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INSTRUMENTE DE LUCRU

În călătoria noastră către civilizaie, din Preistorie până în secolul al XV-lea, vom învăa să analizăm
un izvor istoric, să realizăm un portofoliu, un proiect, o prezentare, o investigaie.
CUM ANALIZEZI
O SURSĂ ISTORICĂ?

Proiectul

PAȘII DE URMAT
TIPUL DE SURSĂ

NESCRISĂ
când a fost
realizată sursa
ce ne spune
sursa

SCRISĂ
ce
prezintă
sursa
fapte

cine
a scris
sursa

când
a fost scrisă
sursa

opinii

Portofoliul

Cartea de vizită a elevului
Ce este un portofoliu?
Portofoliul este un produs complex, format din elemente
diferite, ca forme de transmitere a informaiei și a mesajului.
Ce cuprinde un portofoliu?
• coperta, titlul, domeniul de coninut și numele elevului.
• lista coninutului acestuia.
• referate, fișe de informare și documentare, pliante, colaje,
eseuri, desene, imagini, liste bibliografice și comentarii la anumite
cări citite, proiecte. Materialele se pun în ordine cronologică.
Elevii pot realiza:
Portofoliul de învăare – cuprinde piese selectate de elevi și
realizate într-un timp dat.
Portofoliul ca dosar de prezentare – cuprinde acele piese, alese
doar de elev, ca fiind reprezentative pentru întreaga sa activitate
pe parcursului unui an școlar.
Portofoliul ca dosar de evaluare – Cuprinde acele piese care vor
măsura performanele elevilor.
Portofoliul de grup – La sfârșitul anului școlar vom realiza și
Portofoliul clasei.

Cum realizăm o prezentare?
O prezentare necesită următorii pași:
Pasul 1. Documentarea. Utilizăm surse scrise sau digitale,
audio-vizuale, enciclopedii, vizite la muzee, case memoriale.
Pasul 2. Redactarea. Planul prezentării. Fișe, imagini
reprezentative sau alte surse.
Pasul 3. Prezentarea. Se realizează în format scris sau digital, în
faa clasei.
Pasul 4. Evaluarea/Autoevaluarea.
Evaluarea portofoliului sau a prezentării (un model)
Criterii/Aspectul vizat
A utilizat termenii cheie
Calitatea surselor de informare
A prezentat materialele la timpul stabilit
Originalitatea prezentării
Interdisciplinaritatea
Concluziile, reflecia personală
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Da

Nu

Parial

Colaborăm și realizăm un proiect!
Ce este proiectul?
Este o metodă de evaluare, individuală sau de grup. Proiectul are
o componentă teoretică și una practică, constructivă și creativă.
Se va derula într-o perioadă mai mare de timp.
Cum realizăm un proiect?
Pașii de urmat:
Pasul 1. Alegerea temei.
Pasul 2. Culegerea, organizarea activităii, prelucrarea informaiilor.
Pasul 3. Elaborarea produsului final.
Pasul 4. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri,
dramatizări, portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări
colective, albume şi CD-uri cu poze, probe orale, probe practice,
probe scrise.

Investigaţia
Colaborăm și realizăm o investigaie !
Ce este investigaia?
Este o modalitate de învăare dar și de evaluare prin care aplicăm în
mod creativ ce am învăat.
De ce vom realiza investigaia?
Pentru a descoperi adevărul prin efortul propriu de cercetare.
O investigaie necesită următorii pași:
1. Identificarea problemei (formularea unei întrebări care constituie identificarea problemei ce trebuie rezolvată);
2. Apariia ipotezei (presupunere cu privire la anumite legături
între faptele studiate);
3. Colectarea datelor (clasa se împarte în mai multe grupe de elevi);
4. Analiza datelor și formularea concluziilor (toi elevii participă la
formularea concluziilor).
Fișa de observare sistematică a activităii
și a comportamentului elevilor (un model)
Atitudinea faă de activitate
Aspectul vizat
Manifestă interes și plăcere faă de
activitate.
Urmează pașii indicai.
Cere ajutor când are nevoie.
Colaborează cu ceilali.
Utilizează materialele adunate și le
împarte cu ceilali.
Are capacitatea de a lua decizii.
Manifestă tolerană și acceptă punctele
de vedere diferite de cel propriu.
Își asumă responsabilităi.
Realizează sarcina dată până la capăt și
participă la realizarea produsului final.

Da

Nu

Parial

Ce am învăat?
1. Ce este istoria?
Istoria studiază trecutul în toate aspectele sale.
2. Cum să reconstituim trecutul cu ajutorul izvoarelor istorice?
• Izvoarele istorice sunt dovezile care oferă informaţii pe baza cărora putem reconstitui viaţa oamenilor şi evenimentele
din trecut, sau informaţii despre existenţa unor civilizaţii, obiceiuri, tradiţii şi instituţii.
Orice obiect sau document scris poate constitui o sursă istorică cu ajutorul căreia poate fi reconstituită imaginea unei
societăţi.
3. Cum înţelegem timpul istoric şi spaţiul istoric?
• Timpul istoric este timpul văzut ca fiind şi măsurarea perioadei de timp dintre evenimente. El este alcătuit din trecut,
prezent şi viitor. Pentru a învăţa mai uşor istoria şi a înţelege timpul istoric, istoricii l-au împărţit în perioade de timp numite
convenţional epoci istorice.
• Spaţiul istoric înseamnă mediul natural cunoscut şi stăpânit de oameni de-a lungul timpului, unde s-au desfăşurat
anumite evenimente istorice.
4. Cu ajutorul cui stabilim datele istorice?
• Cronologia este o disciplină ajutătoare istoriei care se ocupă cu stabilirea datelor istorice.

Aplicaţii
1. Citește, cu atenţie, următoarele surse istorice.
a. Istoria este ştiinţa care arată trecutul şi prezentul societăţii omeneşti dar şi spre ce mergem în viitor. Studiul istoriei
nu ne prezintă doar evenimentele politice, cum ar fi, de exemplu, bătăliile sau faptele conducătorilor. Ea ne arată şi ce
unelte au folosit oamenii, ce invenţii au realizat, ce ocupaţii au avut, ce creaţii artistice au realizat, ce credinţe religioase
aveau şi cum trăiau oamenii în viaţa de zi cu zi. Istoria ne învaţă să respectăm trecutul şi să ne iubim comunitatea şi familia
în care ne-am născut. Istoria ne obligă să ne respectăm trecutul aşa cum ne respectăm familia şi să ne iubim ţara în care
trăim şi învăţăm.
b. „Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului; iluminează realitatea, vitalizează memoria, oferă călăuzire în
viaţa de zi cu zi şi ne aduce ştiri din Antichitate”. (Cicero)
• Selectează, din sursele istorice, informaţiile pe care le consideri relevante pentru a completa următoarele
enunţuri.
ne învaţă
studiază

ne arată

ISTORIA

este

ne obligă

2. Să ne reamintim cum se măsoară timpul istoric:

TIMPUL ISTORIC
Ziua are ....
de ore

Anul are ....
de zile

Deceniul are ....
ani

Secolul are ....
de ani

Mileniul are ....
de ani
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RECAPITULARE

I. ALFABETUL ISTORIEI. RECONSTITUIREA TRECUTULUI

EVALUARE

I. Completează spaiile libere din organizatorul grafic cu informaia corectă din lista dată mai jos.
IZVOARE ISTORICE
nescrise

scrise

scrieri
istorice

unelte

Lista de cuvinte: documente, hări, arme, inscripii, podoabe, vase.

A

B

B

O inscripie romană

Ruinele cetăii Histria

Vas ceramic

5 x 6 = 30 puncte
II. Precizează, în ce categorie de izvoare istorice (nescrise/scrise) se încadrează fiecare imagine (A, B, C).
A. izvor …………B. izvor……………C. izvor ……….
5 x 3 = 15 puncte
III. Completează spaiile libere cu informaia corectă din lista de mai jos:
Istoria este o ..., ca și matematica, dar lucrează mai puin cu cifrele, ea utilizează propriii termeni numii… .Trecutul
înseamnă fapte și procese istorice. ... sunt întâmplări petrecute în trecut. … se derulează într-o perioadă lungă de timp; ele
nu pot fi încadrate în limite precise de timp. Astfel, un proces istoric este … și a limbii române. Cu stabilirea datelor istorice
și succesiunea în timp a evenimentelor trecutului se ocupă… .
Lista cu termeni: noiuni istorice, cronologia, fapte istorice, formarea poporului român, procese istorice, știină.
5 x 6 = 30 puncte
IV. Citește, cu atenţie, textul de mai jos și examinează harta.
Înainte de a ajunge la Istru (Dunăre) Darius îi supune mai întâi pe geţii care se cred
nemuritori. Geţii, care luaseră hotărârea nesăbuită (de a i se împotrivi), au fost robiţi pe
dată, măcar că ei sunt cei mai viteji și cei mai drepţi dintre traci. (Herodot, Istorii)
Cerinţe:
1. Selectează, din sursa dată, un spaiu istoric.
2. Precizează, din sursa dată, un fapt istoric.
3. Menionează, din sursă, opinia autorului despre gei.
4. Identifică, pe globul pământesc, spaiile istorice numite
România și Europa.

D

3 puncte
3 puncte
3 puncte
6 puncte
Globul pământesc

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item
Punctaj acordat
Punctaj realizat
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I
30 puncte

II
15 puncte

III

IV

Din oficiu

Total

30 puncte

15 puncte

10 puncte

100 puncte

UNITATEA II

PREISTORIA
Călătoria noastră în tainele istoriei începe cu perioada numită Preistorie,
care se întinde pe o perioadă foarte mare de timp, fiind cea mai lungă epocă
din trecutul omenirii. A început odată cu apariia omului şi s-a încheiat
odată cu descoperirea scrisului şi formarea primelor state. În funcie de
materialele şi tehnica prin care erau confecionate uneltele şi armele,
Preistoria se împarte în Epoca Pietrei şi Epoca Metalelor.

PREISTORIA
2 500 000 î.H. – mileniul IV î.H.

Epoca Pietrei
tehnica uneltelor

Paleolitic
cioplirea

Mezolitic
cioplirea uneltelor microlitice

Epoca Metalelor
tehnica uneltelor
Neolitic
şlefuirea şi
perforarea

Epoca
Bronzului
metalurgia

Ocuparea spaiului terestru de către oameni
Se observă faptul că omul actual (Homo sapiens) a înlocuit specii de oameni mai vechi,
precum Homo neanderthalensis în Europa, sau Homo erectus în Asia.

Epoca
Fierului
metalurgia

UNITATEA II

PRIMII OAMENI

A

Cioplitor (paleolitic), descoperit
pe Valea Dârjovului (judeţul Vâlcea)

B

Locuinţă de lemn din paleoliticul timpuriu
(de acum 400 000 de ani)

C

Antropogeneza
Specia umană apare și se dezvoltă în urma unui lung proces de
evoluie a omului numit antropogeneză, petrecut în paleolitic. În
cursul acestui proces, omul capătă poziie bipedă (mersul pe două
picioare), creier mai mare și mai complex decât celelalte fiine,
limbaj articulat și capacitatea de a munci și de a transmite experiena
acumulată.
Leagănul umanităii este considerat estul Africii. Acum câteva
milioane de ani aici trăiau strămoșii omului actual (hominizi). Evoluia acestora a condus la nașterea omului modern (Homo Sapiens),
în urmă cu circa 200 000 de ani. Acum 80 000 de ani Homo Sapiens,
omul inteligent, începe colonizarea întregului Pământ. În Europa,
urmele cele mai vechi ale lui Homo Sapiens sunt cele din „Peștera cu
oase” de pe teritoriul actual al României. Aceste urme au o vechime
de circa 40 000 de ani.
Paleolitic
Unelte şi arme. În Paleolitic, tehnica de prelucrare a pietrei este
cioplirea. Astfel, oamenii învaă să lovească o piatră cu o alta pentru
a le ascui. Primele unelte, rudimentare, sunt confecionate din
pietre de râu (prundiș), numite cioplitoare (A).
Locuine. Primii oameni trăiesc sub cerul liber. Treptat se adăpostesc la marginea stâncilor și în peșteri. Mai târziu, primii oameni
construiesc colibe și bordeie. Colibele sunt confecionate din bee
de lemn și tufișuri (B). Singura îmbrăcăminte este o simplă blană
aruncată pe umeri.
Ocupaii. Primii oameni sunt vânători, culegători și pescari (1).
Aceștia își procură hrana vânând animale sălbatice și culegând fructe
sălbatice, nuci și semine.
Focul. În paleolitic, omul începe să producă, prin frecarea a două
pietre sau două lemne uscate, focul (E). Focul este folosit pentru
pregătirea hranei, pentru încălzit și pentru apărarea de animalele
sălbatice.
Arta. Acum apar primele credine religioase și primele manifestări artistice. Între cele mai vechi picturi se numără cele descoperite
în peștera de la Cuciulat, în România (D). Și alte obiecte cu valoare
artistică deosebită sunt descoperite pe teritoriul ării noastre (C).
Mezolitic
Primii oameni folosesc arcul cu săgei, inventează toporul propriu-zis, barca și sania. Practică un grădinărit primitiv.

Amuleta-pandativ
de la Mitoc (judeţul Botoşani)

Dicţionar istoric
paleolitic – cea mai veche perioadă din
istoria omenirii, în limba greacă palaios
(vechi) și lithos (piatră).
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REINE!
• Preistoria a început odată cu apariia omului și s-a încheiat
odată cu descoperirea scrisului și formarea primelor state.
• Locul de apariie a omului este considerat estul Africii.
• În Paleolitic, tehnica de prelucrare a pietrei este cioplirea.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Economia comunităilor paleolitice se baza pe explorarea
naturală a resurselor, culesul, pescuitul și mai ales vânătoarea fiind
ocupaiile fundamentale ale diferitelor grupuri umane. În paleoliticul
inferior, grupele umane vânau prada fie direct, fie prin intermediul
capcanelor. Putem presupune că în Transilvania, alături de mamut și
cerb, calul a constituit una din resursele importante de hrană, în
condiiile în care datarea picturii de pe tavanul peșterii de la Cuciulat
(Sălaj) e corectă. (Ioan-Aurel Pop, Istoria Transilvaniei)
a) Menionai trei ocupaii ale primilor oameni.
b) Indicai o resursă importantă de hrană a primilor oameni.
c) Selectai, din text, un termen istoric și alcătuii cu el un enun.

D

Pictură din Peştera de la Cuciulat (judeţul Sălaj)

Aplicaţii
1. Observai harta de la pagina 15 și urmăriţi ocuparea spaiului
terestru de către oameni.
2. Completaţi, în caiet, spaţiile libere, cu termenii corespunzători
din lista de cuvinte de mai jos.
Specia umană a apărut în urma unui proces numit ... Locul unde a
luat naştere omul a fost ... Cele mai vechi urme ale lui Homo sapiens în
Europa au fost descoperite pe teritoriul actual al ...
Primele unelte ale oamenilor au fost confecţionate din ... Pentru
a-şi procura hrana, primii oameni se ocupau cu ...
Lista de cuvinte: vânătoarea şi culesul, România, antropogeneză,
estul Africii, piatră.
3. Descrieţi una dintre sursele A – E, după următorul plan:
• identificaţi epoca istorică în care se încadrează sursa;
• selectaţi tipul de sursă istorică (scrisă/nescrisă);
• numiţi domeniul de activitate al oamenilor în care se încadrează
sursa (ocupaţii/artă/religie/unelte etc );
• menţionaţi materialul din care a fost fabricată sursa;
• precizai o informaţie istorică pe care ne-o oferă sursa.
4. Alegeţi răspunsul corect.
1. Procesul apariţiei şi evoluţiei omului se numeşte:
a) etnogeneză; b) antropogeneză; c) evoluţie; d) geneză.
2. Locul de apariţie a omului este:
a) Europa; b) Asia; c) Africa; d) America de Sud.
3. Strămoşul omului modern se numeşte:
a) Homo habilis; b) Homo erectus;
c) Homo sapiens; d) Australopitecus.
4. Prima tehnică de prelucrare a uneltelor din piatră este:
a) şlefuirea; b) perforarea; c) ascuirea; d) cioplirea.
5. Epoca de mijloc a pietrei se numeşte:
a) Paleolitic; b) Neolitic; c) Mezolitic; d) Bronz.

E

Obţinerea focului

Evoluia omului de la Homo habilis (omul
care confecionează unelte) la omul modern
Cuprinde informaii, imagini și fișe de lucru.
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UNITATEA II

Viaţa oamenilor în neolitic (epoca nouă a pietrei)

2. REVOLUŢIA
NEOLITICĂ

A
Săpăligă din corn

B

Locuinţă neolitică descoperită
la Drăgăneşti (judeţul Olt)

C

Aşezarea de la Çatal Hüyük (Turcia de astăzi),
una dintre cele mai vechi aşezări neolitice
(acum circa 9000 de ani)
D

Ocupaii. În cea mai mare parte a preistoriei, ocupaţiile principale
sunt vânătoarea, culesul şi pescuitul. Din acest motiv, oamenii sunt
nomazi; ei se deplasează în căutarea surselor de hrană. Uneltele sunt
simple, confecţionate din piatră cioplită, os de animal şi lemn.
Ultima etapă a Epocii pietrei se numeşte Epoca nouă a pietrei
(neolitic) și apare în estul Mării Mediterane, în urmă cu circa 10 000 de
ani. În această perioadă, viaţa oamenilor se schimbă, deoarece:
• Oamenii descoperă agricultura şi creşterea animalelor (1). Astfel,
încep să cultive cerealele: orezul, grâul, ovăzul, secara (F). Uneltele
folosite în agricultură sunt săpăliga (A) şi plantatorul. Probabil, primul
animal domesticit a fost câinele care devine şi prietenul omului preistoric. Descoperirile arheologice atestă domesticirea unor animale
precum porcul, oaia, capra şi vaca.
• Uneltele sunt perfecţionate printr-o nouă tehnică: şlefuirea şi
perforarea pietrei (E). În acest mod, devin mai rezistente şi mai uşor de
utilizat. Unealta caracteristică a neoliticului este toporul şlefuit şi
perforat.
Economia. Oamenii dezvoltă primele meşteşuguri casnice: tors,
ţesut şi olărit. Pentru gătitul şi păstrarea alimentelor una din cele mai
importante evoluţii tehnologice este apariţia cuptorului şi a olăritului.
Vasele ceramice erau de diferite forme şi mărimi, la început lucrate cu
mâna și mai târziu cu ajutorul roţii olarului. Ele erau confecţionate
pentru a rezista la căldură şi pentru a păstra lichidele.
Unele obiecte confecţionate de olari (D) devin adevărate opere de
artă.
Economia caracterizată de existenţa unor ocupaţii noi (agricultură,
creşterea animalelor, meşteşuguri) constituie un mare salt în evoluţia
omenirii.
• Omul devine mai puţin dependent de mediul înconjurător în
acţiunea de procurare a hranei.
• Oamenii devin sedentari (2). În neolitic apar primele aşezări
stabile, uneori populate de un număr mare de locuitori (C). În aceste
aşezări sunt construite, de exemplu, locuinţe cu formă circulară şi cu
pereţii din chirpici (2). În centrul locuinţei se află vatra de foc (B) şi piatra
de măcinat cereale. Pentru construcţia locuinţelor se folosesc şi
cărămizi de lut.
Transformările în viaţa oamenilor sunt atât de mari, încât sunt
numite revoluţie neolitică (3).

REINE!
Vase aparţinând culturii
Cucuteni (localitate din
judeţul Iaşi), care
demonstrează extraordinara
măiestrie a olarilor din acel
timp (circa 5 000 î.H.)
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• Ultima etapă a Epocii pietrei se numește neolitic.
• Apare o nouă tehnică de confecionare a uneltelor, șlefuirea și
perforarea pietrei.
• Apar noi ocupaii: agricultura și creșterea animalelor, meșteșugurile
casnice.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Odată cu căldura, oamenii au învăat să sădească plante și să
macine grânele. Curând au învăat să ridice corturi și să domesticească
animalele care până atunci trăiau în libertate. (Ovidiu Drimba, Istoria
culturii şi civilizaţiei)
• Care sunt noile ocupaii apărute ca urmare a încălzirii climei?
2. Pentru a cultiva pământul şi a creste animale trebuie să fii stabil,
adică să stai în același loc timp de câiva ani. Apariia agriculturii, chiar
dacă nu dă naștere primelor sate, sistematizează acest gen de așezare și
permite, încă de pe atunci, îmbunătăirea locuinei. Cam peste tot în
Europa Centrală şi de Vest este părăsită coliba fragilă de crengi, acoperită cu piei de animale, pentru case mari din pământ şi paie (chirpici).
(Larousse, Istoria lumii de la origini până în anul 2000)
• Selectai, din sursa (2), o cauză și o consecină a apariiei agriculturii, după modelul dat.

cauză
• omul este stabil

E

Unelte neolitice

F

consecină
• se îmbunătăește locuina

3. Numai o revoluţie economică şi tehnică putea permite societăţilor
paleoliticului să iasă din impasul în care se aflau [...] Olarii făuresc cu
mâinile lor dibace obiecte cu forme noi, imitate după tigvele cucurbitaceelor sau după vasele mai vechi scobite în lemn sau în piatră moale.
Graie războiului de ţesut, femeile lucrează firele de lână şi fac din ele
esături. Până şi construcia caselor se modifică: familiile neolitice
trăiesc în colibe de lemn, de trestie, de pari, de piatră sau nuiele de
răchită acoperite cu lut. Deci oamenii din această epocă au avut nevoie
de un număr mult mai mare de unelte specializate: ei întrebuinează
frecvent toporul de piatră șlefuită, ascuit la tocilă, trăsătură caracteristică din punct de vedere arheologic a epocii neolitice. (Gordon Childe,
De la preistorie la istorie)

Cultivarea cerealelor. Oamenii din neolitic, constituiţi în comunităţi agricole, au cultivat primele
cereale, care atunci aveau un rol mult mai
important în alimentaţie decât legumele, măslinele,
curmalele sau smochinele. Cultura cerealelor a fost
mai intensă în văile marilor fluvii: Tigru, Eufrat, Nil,
Fluviul Galben. În America, printre cele mai vechi
plante cultivate se numără: fasolea, bumbacul,
porumbul, ardeiul.

Ştiaţi că...?
• Calul domesticit este atestat din mileniul
al III-lea î.H., în regiunea Ucrainei şi a Rusiei
meridionale.

Aplicaţii
1. Utilizând sursa (3) rezolvaţi următoarele cerinţe.
a) Identificaţi trei elemente caracteristice neoliticului.
b) Descoperiţi caracteristica din punct de vedere
arheologic a epocii neolitice.
c) Arătaţi cum sunt construite casele în neolitic.
d) Folosind informaţiile din lecţie, arătaţi de ce
neoliticul este o revoluţie economică şi tehnică.
e) Selectaţi trei termeni istorici prezenţi în text.
2. Redactaţi unul sau mai multe enunţuri, utilizând
următorii termeni: sedentari, agricultură, revoluţie
neolitică.

3. Descrieţi una dintre sursele A-E, după următorul
plan:
• identificaţi epoca istorică în care se încadrează
sursa;
• numiţi tipul de sursă istorică (scrisă/nescrisă);
• numiţi domeniul de activitate al oamenilor în care
se încadrează sursa (economie/artă/religie/aşezări etc );
• indicaţi scopul în care a fost fabricată sursa;
• numiţi materialul din care a fost fabricată sursa;
• precizaţi o informaţie istorică pe care ne-o oferă
sursa.
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UNITATEA II

3. INVENTAREA
METALURGIEI

– tehnologie şi consecinţe
asupra vieţii oamenilor –

A

Topoare şi coliere de bronz descoperite
pe teritoriul ţării noastre

B

Unelte din fier

C

Săbii din aur care constituie
Tezaurul de la Perşinari (judeţul Dâmboviţa)

Apariia metalurgiei – tehnologie
Obinerea și prelucrarea metalelor (metalurgia) implică o nouă
tehnologie; sunt necesare cuptoare în care se obin temperaturi
ridicate pentru a separa metalul de minereu. Metalurgia apare în
regiuni precum Munii Caucaz sau Anatolia (Turcia de astăzi). Primul
metal utilizat este cuprul (arama). Cuprul este moale. Prin alierea
cuprului cu cositorul (staniul), a fost obinut bronzul, un material
mult mai bun pentru confecionarea uneltelor și armelor. Acest fapt
inaugurează Epoca metalelor, care se împarte în Epoca bronzului și
Epoca fierului.
Epoca bronzului (3600–1100 î.H). Uneltele sunt confecionate şi
din bronz în tehnica topirii şi turnării. Din bronz sunt confecionate:
topoare, securi, cuţite, pumnale, săbii sau obiecte de podoabă. Pe
teritoriul ării noastre este atestată o avansată civilizaie a bronzului
(A, D). În afară de bronz, sunt prelucrate și metalele preioase (aurul
și argintul).
Epoca fierului. Metalurgia fierului este descoperită tot în regiuni
precum Anatolia. Metalurgia fierului permite fabricarea unor unelte
rezistente și în cantităi mari (fierul este un metal mai răspândit
decât arama și cositorul). Meșteșugul prelucrării fierului nu a avut un
caracter casnic datorită complexităţii prelucrării fierului (B). Armele
şi uneltele confecţionate din fier erau superioare celor din bronz.
În domeniul olăritului, începe să se utilizeaze roata olarului.
Continuă să fie lucrate și vase cu mâna.
Consecinţe asupra vieii oamenilor
Dezvoltarea metalurgiei are numeroase urmări.
• Apar noi ocupaţii, cum ar fi extragerea minereurilor.
• Apar unelte şi arme mult mai rezistente. Armele, cum ar fi săbiile (C), devin mult mai primejdioase.
• Utilizarea metalelor determină progrese în toate ramurile economice. În agricultură este folosit plugul cu brăzdar de fier, care face
ca pământul să fie lucrat mai ușor și să crească recoltele.
• Se produce diferenierea între agricultori, păstori și meșugari
care prelucrează metalul.
• Se acumulează noi cunoștine știinifice ca urmare a topirii
metalelor la temperaturi ridicate, în cuptoare speciale.

REINE!

Dicţionar istoric
casnic – care ine de casă, de gospodărie.
tehnologie – ansamblul metodelor de
obinere a unui anumit produs.
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• Apar noi tehnici de confecionare a uneltelor, tehnica topirii şi
turnării.
• Apar noi ocupaţii, cum ar fi extragerea minereurilor.
Apar unelte şi arme mult mai rezistente.

Aplicaţii
I. Activitate individuală

D

Arme și ornamente din Epoca bronzului

or istorice!
Descoperim istoria cu ajutorul sursel
I. Lucrai în perechi și descriei una dintre sursele A-D, după
următorul plan:
– identificai epoca istorică în care se încadrează sursa;
– numii tipul de sursă istorică (scrisă/nescrisă);
– indicai domeniul de activitate în care se încadrează sursa (economie/artă/religie/așezare);
– indicai scopul în care a fost fabricată sursa;
– identificai o informaie istorică pe care ne-o oferă sursa.
II. Citii, cu atenie, sursa istorică.
La începuturile ei, metalurgia a fost deopotrivă o artă şi o tehnică.
Minerii şi metalurgiştii sunt iniţiaţi în anumite mistere din care învaţă ce
trebuie să facă. La fel ca şi tehnicile vânătorii şi ţesutului, prelucrarea
aramei se învaţă prin exemplu şi experienţă concretă. Dar de această
ucenicie nu se bucură toţi membrii comunităţii; munca minerului, a
topitorului şi a turnătorului cere multă minuţie şi îndemânare, încât nu
poate fi îndeplinită între arat şi îngrijirea animalelor, ci necesită să i se
consacre întreaga activitate. Drept urmare, industria aramei este prima
care n-a fost practicată de fiecare familie în parte pentru satisfacerea
propriilor ei nevoi. […] traiul lor nu a mai depins în primul rând de
pământ, ci de tehnica lor şi de produsele pe care le fabricau.
(Gordon Childe, De la preistorie la istorie)
a) Menţionai două noi ocupaii apărute în Epoca Metalelor.
b) Identificai o deosebire între ocupaţiile din Epoca Pietrei şi Epoca
Metalelor.
c) Precizai prin ce se caracterizează munca minerului, a topitorului
şi a turnătorului.
d) Argumentai următorul citat: „La începuturile ei, metalurgia a fost
deopotrivă o artă şi o tehnică.”, din textul sursei.
e) Menionai două ocupaţii apărute în Preistorie care se mai
păstrează şi astăzi.

• Completând rebusul vei obine pe verticala A-B denumirea ultimei etape a epocii
pietrei.
1. Știină ajutătoare a istoriei care se ocupă
cu stabilirea datelor istorice și succesiunea
în timp a faptelor istorice
2. Epoca de mijloc a pietrei
3. Popoare care nu au o așezare stabilă,
permanentă
4. Salt, progres important în evoluia
oamenilor
5. Primul animal domesticit de om
6. Proces istoric de trecere de la o viaă
nomadă la una stabilă
7. Meșteșug casnic prin care sunt
confecionate vasele ceramice
8. Ocupaie a oamenilor care încep să
cultive cerealele: orezul, grâul, ovăzul,
secara.

A

B
II. Colaborai și realizai o Investigaie!
Realizai o Investigaie pornind de la
următoarea întrebare:
Care au fost consecinele inventării metalurgiei asupra vieii oamenilor din trecut și
de astăzi?
Clasa se împarte în mai multe grupe de
elevi.
Fiecare grupă va studia una din următoarele probleme:
• Apariia unei noi tehnologii, metalurgia;
• Apariia unor noi ocupaii;
• Consecinele apariiei unor noi unelte
agricole și arme.
• Consecine asupra vieii de zi cu zi a
oamenilor.
Activitatea este evaluată cu Fișa de observare
sistematică a activităii
și a comportamentului elevilor.
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UNITATEA II

Așa vă place istoria?
Una din marile descoperiri arheologice ale secolului al XX-lea a
fost făcută de niște tineri, cu puin mai mari decât voi, elevii de clasa
a V-a. Este vorba de patru adolesceni, însoii de... câinele unuia
dintre ei. Poate vă interesează mai puin cum îi chema pe tineri, așa
că vă dau doar numele căelului: Robot. În anul 1940, copiii, împreună cu Robot se jucau și, la un moment dat, căelul a intrat într-o
deschizătură dintr-o stâncă. Pământul s-a surpat și copiii au intrat ca
să-l salveze pe Robot. Spre surprinderea tinerilor vizitatori, aici au
descoperit o sală înaltă de cinci metri în care, pe perei, se vedeau
picturi reprezentând animale. Era ceva extraordinar: un adevărat
muzeu cu picturi din epoca de piatră!
Abatele Henri Breuil a fost cel care a făcut primele cercetări în
peșteră. Era prea mult, totuși, pentru niște copii și pentru un căel să
se ocupe de studierea unei peșteri preistorice! Cum? Nu știi ce este
un abate? Ei bine, este un titlu acordat unor preoi creștini din
Europa apuseană.
Abatele Breuil a ajuns la concluzia că picturile datează de cel
puin 15 000 de ani și că ele reprezintă niște capodopere ale culturii
din toate timpurile! Era mult de lucru pentru abate, având în vedere
că, în fapt, avea de cercetat, un ansamblu de galerii subterane,
având o lungime de 140 de metri! Încăperile și pereii peșterii au
căpătat nume sugestive: Sala Taurilor, Panoul Ursului, Panoul Vacii
Roşii, Panoul Cailor Chinezi etc. Nu-i așa că este distractiv? Auzi
acolo, Panoul Cailor Chinezi!
Nu v-am spus unde este situată peștera. Ea se găsește în regiunea Dordogne, din sud-vestul Franei, undeva pe valea râului Vézère.
Din 1963 s-a interzis accesul în peșteră, deoarece aerul respirat
de vizitatori provoca deteriorarea picturilor. O replică a peșterii a fost
construită în 1983 și este vizitată de sute de mii de turiști anual.

Interior din peștera Lascaux

...

Iată un „cal chinez” de la Lascaux

... și o vacă roșie cu cap

Abatele Henri Breuil, studiind fantasticele
picturi de la Lascaux
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negru!

• Considerai că picturile din grota de la
Lascaux sunt izvoare istorice? Dacă da,
explicai de ce!

Ce am învăat?

1. Ce este preistoria?
Preistoria este cea mai lungă epocă din trecutul omenirii. Ea durează sute de mii/milioane de ani. A început odată cu
apariţia omului şi s-a încheiat odată cu descoperirea scrisului şi formarea primelor state.
2. Unde au apărut primii oameni?
Locul de apariţie al omului este estul Africii, de aici specia umană s-a răspândit pe celelalte continente.
3. Ce înţelegem prin revoluţia neolitică?
Revoluţia neolitică este o perioadă plină de transformări în care comunităţile de vânători şi culegători, devin
comunităţi agricole care îmblânzesc primele animale şi dezvoltă primele meşteşuguri casnice: tors, ţesut şi olărit.
4. Când a fost inventată metalurgia şi ce consecinţe a avut asupra vieţii oamenilor?
În jurul anului 3000 î.H., India, Mesopotamia, Asia Mică şi Grecia au descoperit bronzul şi avantajele lui. Obţinerea şi
prelucrarea metalelor implică o tehnologie nouă; sunt necesare cuptoare în care se obţin temperaturi ridicate pentru a
separa metalul de minereu.
Dezvoltarea metalurgiei duce la apariţia de noi ocupaţii, a unor unelte şi arme mult mai rezistente, la îmbunătăţirea
vieţii oamenilor.

Aplicaţii
1. Completează, tabelul de mai jos, cu informaţia corectă, utilizând manualul şi internetul.
Preistoria (înainte de istorie)
2500 000 – 3100 î.H

EPOCA METALELOR

EPOCA PIETREI

ocupaţii

unelte

locuinţe

manifestări
artistice

ocupaţii

unelte

locuinţe

manifestări
artistice

2. De la primul om la omul modern
„Homo habilis. Primul om şi primul strămoş direct al omului modern, Homo habilis, a apărut în urmă cu 3 sau
4 milioane de ani şi a dispărut cam de 1,6 milioane de ani. El trăia în estul şi sudul Africii. El ciopleşte unelte şi face
adăposturi din crengi.
Homo erectus. Descendent din Homo habilis, el a apărut acum aproape 1,7 milioane de ani. Dispare prin anii
300 000. Originar din Africa, el a populat Asia şi Europa. Descoperă focul şi perfecţionează uneltele. În funcţie de climă, el
trăieşte sub cerul liber, în colibe sau peşteri.
Homo sapiens arhaic a dat naştere, la date şi locuri diferite, la două specii: Homo sapiens neandertalis şi Homo sapiens
sapiens, strămoşul direct al omului modern.
Homo sapiens neandertalis. Este originar din Europa. El apare prin anul 100 000 î.H. şi dispare prin 35 000 î.H. Din
Europa, oamenii de Neandertal ajung în Asia Centrală, trecând prin Orientul Apropiat.
Homo sapiens sapiens, apărut prin anul 100 000 î.H, descoperă şi populează cele cinci continente începând cu
Preistoria. În Europa, el apare în jurul anului 40 000 î.H. cu omul de Cro-Magnon.”
(Larousse, Istoria lumii de la origini până în anul 2000)
• Urmărește, pe această axă a timpului, marea călătorie de la primul om la omul modern.

Homo habilis

Homo erectus

Activitate individuală

Homo sapiens
neandertalis

Omul de CroMagnon

Homo sapiens
sapiens

• Realizează un poster care să ilustreze evoluţia uneltelor în Preistorie.
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RECAPITULARE

II. PREISTORIA

EVALUARE

I. Citește, cu atenţie, următoarea sursă istorică.
„Oamenii au început să străbată pământul acum 200 000 de ani, la început vânând şi culegând hrana zilnică pentru a
supravieţui. Cu 10 000 de ani în urmă, oamenii au învăţat cum să cultive cereale şi astfel au putut să întemeieze aşezări în
preajma câmpurilor lor. Din aceste mici sate, cum erau la început, s-au dezvoltat apoi oraşe şi cetăţi. Acestea au dat
naştere marilor civilizaţii ale lumii antice. La început, în aceste civilizaţii erau folosite uneltele de piatră, dar prin 6 000 î.H,
în Orientul Mijlociu, apar unelte de cupru. Mai târziu, ele au fost urmate de unelte de bronz şi apoi de cele din fier. Fiecare
din aceste materiale a dat numele unei perioade istorice. Dar nu toate civilizaţiile au trecut prin cele patru epoci: de
exemplu, în Africa, popoarele bantu au trecut direct din epoca pietrei în cea a fierului.”
(Simon Adams, Atlasul lumii antice)
Cerinţe:
1. Asociază următoarele repere cronologice cu evenimentele istorice corespunzătoare.
a. 200 000 î.H. …
10 puncte
b. 10 000 î.H. …
10 puncte
c. 6 000 î.H. …
10 puncte
2.

a. Selectează, din sursa istorică, două ocupaţii ale primilor oameni.
b. Menţionează patru materiale din care au fost confecţionate uneltele, în preistorie.
c. Identifică o urmare a faptului că oamenii au învăţat să cultive cereale.

3. Completează spaţiile libere cu informaţia corectă.
a. Primele unelte au fost confecţionate din …
b. Fiecare din aceste materiale a dat numele unei …
c. Oamenii, pentru a supravieţui, au …

3 x 2 = 6 puncte
2 x 4 = 8 puncte
6 puncte
10 puncte
10 puncte
10 puncte

II. Haşurează, cu o culoare, pe harta mută, traseul cuceririi Pământului de către specia umană.

10 puncte

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item

I.1

I.2

I.3

II

Din oficiu

Total

Punctaj acordat

30 puncte

20 puncte

30 puncte

10 puncte

10 puncte

100 puncte

Punctaj realizat

Primii oameni şi invenţiile lor
• Adună informaţii, imagini şi articole despre: primii oameni, evoluţia uneltelor, apariţia tehnologiei, consecinţele
invenţiilor asupra oamenilor.
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UNITATEA III

ORIENTUL ANTIC
Călătoria noastră continuă în Orientul Antic. Acesta se întinde pe o suprafaţă
uriaşă între Marea Mediterană şi Oceanul Pacific. Pe o suprafaţă atât de vastă se
întâlnesc toate formele de relief: câmpii fertile, podişuri, munţi bogaţi în resurse
minerale, deşerturi. Resursele naturale variate sunt exploatate de timpuriu.
Intensa viaţă economică explică faptul că în această zonă se inventează scrisul,
apar primele oraşe, iau naştere state puternice, într-un cuvânt apar primele
civilizaţii.
O zonă importantă a Orientului Antic este Semiluna Fertilă din care fac parte
Egipt, Fenicia, Palestina, Mesopotamia. Alte regiuni în care se dezvoltă civilizaţii
faimoase sunt India şi China.
Semiluna Fertilă

UNITATEA III

1. MEDIUL NATURAL
ȘI ECONOMIA
ÎN ORIENTUL ANTIC

A

Fluviul Nil. Parcurge mii de kilometri
înainte de ajunge în Egipt.
B

Drumul Mătăsii

C

Meşteşuguri în Egiptul antic

Mediul natural. Mediul natural este marcat de existenţa unor
cursuri de apă care influenţează modul de viaţă al oamenilor.
Mesopotamia este ţara ce se întinde între cele două fluvii, Tigru şi
Eufrat (1). Acestea se unesc înainte de a se vărsa în Golful Persic. Cea mai
importantă resursă naturală o constituie pământul fertil. Ploile sunt
rare, însă existenţa celor două fluvii dă posibilitatea locuitorilor să
realizeze vaste lucrări de irigaţie (1).
Până la vărsarea în Marea Mediterană, Valea Nilului (A) se confundă
cu Egiptul (2). Periodic, Nilul îşi revarsă apele, fertilizând cu mâlul său
terenurile agricole, însă, uneori produce pagube; de aceea, de-a lungul
mileniilor, oamenii construiesc importante lucrări de irigaţie prin care
controlează revărsările fluviului dătător de viaţă pentru vechiul Egipt.
Vechii indieni edifică o civilizaţie remarcabilă pe văile fluviilor Indus
şi Gange (3). La fel, străvechea civilizaţie chineză este constituită în zona
mărginită de Fluviul Galben şi Fluviul Albastru.
Economia
Agricultura. Principala ocupaţie a oamenilor este agricultura.
Oamenii construiesc pe cursurile unor fluvii mari (Eufrat, Tigru, Nil,
Fluviul Galben) vaste sisteme de irigaţie (1). Acest fapt permite dezvoltarea agriculturii şi obţinerea de producţii mari: cereale, legume,
fructe (3) etc. În China, se dezvoltă creşterea viermilor de mătase din
care se obţine o marfă foarte căutată, mătasea.
Păstoritul este o altă ramură economică importantă. De timpuriu, în
Orient sunt domesticite animalele. Se cresc oi, porci, vite, cai, animale
de povară, păsări etc.
Meşteşugurile. În vechiul Orient, meşteşugarii (C) sunt foarte pricepuţi. Deşi lucrează cu unelte rudimentare, ei confecţionează vase de
ceramică, unelte, arme, bijuterii etc. Meşterii fenicieni sunt vestiţi
pentru ţesăturile vopsite cu purpură.
Comerţul. Intensa viaţă economică are drept consecinţă dezvoltarea comerţului. Timp de milenii, comerţul se desfăşoară prin intermediul schimbului produs contra produs (troc). În secolul al VII-lea î.H.,
în regiunea numită Lidia (din Asia Mică) a apărut moneda, ceea ce
înlesneşte considerabil comerţul. Activitatea comercială se desfăşoară
pe drumuri comerciale. Cel mai vestit este Drumul Mătăsii, care uneşte
Marea Mediterană cu China (B). Sunt folosite şi comunicaţiile pe apă.
Cei mai îndrăzneţi negustori şi navigatori (D) ai Orientului Antic sunt
fenicienii.
Aşezări. Dezvoltarea agriculturii are ca urmare apariţia unor aşezări
stabile. Satele sunt locul în care se desfăşoară activitatea economică
principală în Antichitate, agricultura. Treptat, se produce fenomenul de
specializare a ocupaţiilor (se produce o separare între agricultori,
meşteşugari, negustori). În urma acestui fapt, în Orientul Antic apar
oraşe celebre (4). Acestea sunt mari centre meşteşugăreşti şi comerciale. Unele sunt reşedinţe ale regilor. Cel mai faimos oraş al
Mesopotamiei este Babilon. În Egipt, celebru este oraşul Theba, multă
vreme capitală a statului.

REINE!

Dicţionar istoric
purpură – vopsea de culoare roşie-violetă obţinută
dintr-o scoică din estul Mării Mediterane.
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• Viaa cotidiană (adică viaa de zi cu zi) a oamenilor și economia sunt influenate de mediul natural.
• Mediul natural a influenat apariia așezărilor: sate și orașe.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Babilonia [regiune a Mesopotamiei] este brăzdată de mai multe
râuri, cele mai mari fiind Eufratul și Tigru... Eufratul inundă la începutul
verii, încă din primăvară când se topesc zăpezile..., încât e silit să facă
lacuri și să acopere ogoarele, dacă nu i s-ar devia în șanuri și canale
cursul ce crește peste măsură... Din această cauză s-au născut canalizările... (Strabon, Geografia).
• Identificai din sursa (1) o cauză și o consecină a existenei marilor
fluvii.
2. Căci este limpede pentru orice om cu judecată, chiar fără să fi auzit
nimic mai înainte, ci numai privind, că Egiptul... este pentru egipteni un
pământ dobândit și un dar al Nilului. (Herodot, Istorii)
• De ce Herodot consideră Egiptul un dar al Nilului?
3. Întreaga Indie este brăzdată de râuri, unele din ele sunt afluenii
altor două care sunt mai mari, Indus și Gange; altele se varsă în mare
prin gurile lor proprii... India este udată de ploile de vară, iar câmpiile ei
se umplu de băli. În timpul acestor ploi, se seamănă inul, meiul și
susanul, orezul și arpacașul, iar în timpul iernii grâul, orzul, legumele și
alte plante comestibile. (Strabon, Geografia).
• Selectai din sursa (3) două elemente ale mediului natural și
identificai o consecină asupra vieii oamenilor.
4. Majoritatea istoricilor consideră că primul oraș adevărat din
istoria universală a apărut în sudul extrem al Mesopotamiei, la Uruk, o
așezare masivă din ultimul sfert al mileniului patru [î.H.], poate de zece
ori mai mare decât orice altă așezare din acea perioadă. (Marc Van De
Mieroop, O istorie a Orientului Apropiat în Antichitate)
a) Numii primul oraș adevărat din istoria universală, apărut în sudul
extrem al Mesopotamiei.
b) Argumentai de ce primele orașe au apărut în Mesopotamia.

Aplicaţii
I. Utilizai informaiile din lecie și analizai cu atenie imaginile (A),
(B), (C), (D), apoi răspundei la următoarele întrebări.
1. Ce se înelege prin mediul natural?
2. Descriei imaginile (A, B, C, D) după următorul model.

A
B
C
D

Ocupaiile economice

Mediul geografic

Spaiul istoric

Agricultura

Nil

Egipt

3. Definii următorii termeni și alcătuii câte un enun cu fiecare
dintre ei: Mesopotamia, comer, troc, sat,oraș.

D

Corabie feniciană

E

Uruk, unul dintre cele mai vechi orașe
atestate arheologic

Prezentare

Realizai, la alegere, o prezentare, în format multimedia sau scris, a unui oraș din
Orientul Antic. Prezentarea va include informaii despre întemeierea orașului, istoria sa
din Antichitate și până în zilele noastre, viaa
locuitorilor, imagini reprezentative.

Mediul natural și economia în Orientul Antic
Cuprinde imagini, fișe de informare și
documentare, prezentarea unui oraș.

Ştiaţi că...?
• Adoptarea timpurie a metodei irigaiilor a dus la creșterea substanială a cantităilor de hrană și a populaiei.
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UNITATEA III

2. SOCIETATEA
ȘI VIAŢA COTIDIANĂ
ÎN ORIENTUL ANTIC

A

Ruinele palatului regilor persani, de la Persepolis

B

Templul zeului Amon, din Luxor, Egipt

Faraonul Egiptului
aducând omagiu zeului
Aton (discul Soarelui
care mângâie Pământul
cu „mâinile” din capătul
razelor)

C

Dicţionar istoric
elită – parte a unei societăţi, care are o poziţie superioară, care beneficiază de bogăţie şi putere.
monoteism – religie care recunoaşte o singură
divinitate.
politeism – religie care recunoaşte mai multe divinităţi.
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Practici sociale. În Orient, apar structuri sociale (1): preoţii, războinicii şi oamenii de rând. Aceştia din urmă sunt producătorii de bunuri materiale (agricultori, păstori, meşteşugari, negustori). Ei constituie majoritatea locuitorilor. Numărul de sclavi este redus. Aceştia
provin, în mare măsură, din rândul prizonierilor de război. Situaţia
acestor oameni este cea mai dificilă, întrucât sunt consideraţi obiecte
care pot fi vândute sau lăsate moştenire. Deasupra întregii societăţi este
monarhul (rege, faraon, împărat), care în Orient beneficiază de putere
absolută.
Familia. În general, în Orientul Antic familia este formată din cei doi
soţi şi din copii. De obicei, bărbaţii beneficiază de un statut superior în
comparaţie cu femeile (2).
În Mesopotamia, femeile au, conform Codului lui Hammurabi,
drepturi mai mari decât cele din alte societăţi. De o stare asemănătoare beneficiază şi femeile din familiile evreieşti.
Cea mai bună situaţie o au femeile din Egipt. Aici li se recunoaşte
egalitatea în drepturi cu bărbatul. Un statut inferior îl au femeile din
vechea Chină. De exemplu, femeile nu au, în China, drept de proprietate. Totuşi, femeia-mamă este respectată.
În Orientul Antic, copiii sunt educaţi în cadrul familiei (3). Un rol
important în educaţie îl are mama. De obicei, şcolile sunt rezervate
copiilor din familiile bogate.
Hrana. Locuitorii vechiului Orient consumă cantităi mari de cereale,
urmare a descoperirii agriculturii. În Mesopotamia și Egipt grâul este
principala hrană a oamenilor, dar se consumă și alte alimente (4). În
China oamenii preferă orezul. În general, carnea este accesibilă mai ales
celor bogai. În Mesopotamia și Egipt este atestată berea făcută din
cereale.
Locuinţa. În aşezările Orientului Antic, oamenii de rând locuiesc în
case modeste de dimensiuni mici. În Mesopotamia, trestia de pe malul
râului este folosită pentru a construi case şi hambare unde se păstrează
alimentele şi sunt adăpostite animalele. Tot în Mesopotamia, sumerienii au case construite din cărămizi uscate la soare. În vechiul Egipt,
materialul din care sunt confecţionate locuinţele este trestia sau
chirpiciul. În schimb, casele celor bogaţi sau palatele regilor sunt
construite din materiale scumpe, precum cărămida arsă şi smălţuită
(Mesopotamia), piatra etc. De asemenea, dimensiunile unor astfel de
palate sunt, uneori, colosale (A).
Credinţa. În Orient iau naştere un mare număr de credinţe religioase
(B). Acestea sunt religii politeiste. Preoţii formează o categorie bogată şi
influentă în societate. Unele religii din Orientul Antic dăinuie până astăzi,
de exemplu, confucianismul, în China (D), sau budismul, în India.
Şi credinţele religioase sunt legate de mediul natural. Astfel, vechii
egipteni cred că Hapi, zeul Nilului (E), aduce fertilitatea pământului. Tot
în Egipt apare şi prima religie monoteistă (cultul zeului Aton) (C) cu o
existenţă scurtă.

REINE!
• În Orientul Antic, apar structuri sociale: preoii, războinicii și
oamenii de rând.
• Deasupra întregii societăi este monarhul (rege, faraon, împărat).

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Chiar dacă organizarea politică a statelor era diferită, toate erau
caracterizate de o discrepană enormă privind accesul la bogăie și
putere între elita redusă din punct de vedere numeric și majoritatea
populaiei. (Marc Van De Mieroop, O istorie a Orientului Apropiat în
Antichitate)
• Selectai din sursa (1) o caracteristică a organizării politice.
2. Asiro-babilonienii [locuitori ai Mesopotamiei] credeau că familia
este imaginea statului, așa cum regele domnește într-un stat, tot așa
tatăl domnește peste familie... În raport cu schimbările societăii...,
viaa de familie a devenit mai bogată, iar situaia femeilor... s-a îmbunătăit. Totuși, suveranitatea exercitată asupra familiei de tată nu s-a
diminuat niciodată. (Constantin Daniel, Civilizaia asiro-babiloniană)
• Explicai afirmaia „ familia este imaginea statului, așa cum regele
domnește într-un stat, tot așa tatăl domnește peste familie”.
3. Grecii admirau educaia tinerilor persani [popor din Orientul
antic], despre care Herodot [istoric antic grec]… spune: Tinerii persani
sunt învăai trei lucruri: să călărească, să tragă cu arcul și să spună
întotdeauna adevărul. (Herodot, Istorii)
• Comentai spusele lui Herodot ,,Tinerii persani sunt învăai trei
lucruri: să călărească, să tragă cu arcul și să spună întotdeauna adevărul.”
4. Când fluviul (Nil) crește și îneacă câmpiile, din apă cresc
nenumărai crini cărora egiptenii le zic lotuși. După ce îi culeg, îi usucă la
soare și pe urmă, pisându-le miezul... fac din el un fel de pâine pe care o
coc la foc... Unii locuitori trăiesc numai cu pești, pe care îi prind, le scot
măruntaiele, îi usucă la soare și apoi îi mănâncă uscai. (Herodot, Istorii)
• Transcriei, în caiet, o consecină a creșterii apelor fluviului Nil.

Aplicaţii
I. Analizai, cu atenie, imaginile A, B, C, D, E, utilizând informaiile
din lecie, apoi răspundei la următoarele întrebări.
1. Ce înelegei prin societate și viaă cotidiană?
2. Ce structuri sociale apar în Orientul Antic?
3. Care este rolul familiei în societatea Orientului Antic?
4. Menionai o deosebire între familia modernă și cea din Orientul
Antic.
II. Alcătuii câte un enun istoric cu fiecare dintre termenii: monarh,
credine, familie, cereale, trestie.

Ştiaţi că...?
• Din gospodăria ţăranului egiptean nu lipsea pisica, uneori
dresată pentru a vâna păsări, pentru a prinde şoareci, şobolani,
şerpi veninoşi.

D

Învăţatul chinez Confucius (551–479),
întemeietorul religiei confucianiste

E

Zeul Hapi este înfăţișat ca un bărbat cu părul lung şi
cu plante de papirus pe cap, purtând mese de
ofrandă încărcate cu produse.

Investigaie
• Realizai o investigaie pornind de la întrebarea:
Cum a influenat mediul natural viaa oamenilor
în Orientul Antic, din trecut și până astăzi?
Clasa se împarte în mai multe grupe de elevi.
Fiecare grupă va studia una din următoarele
probleme:
• Elementele mediului natural în Orientul Antic;
• Cum a influenat mediul natural:
– dezvoltarea agriculturii, meșteșugurilor și a
comerului în Orientul Antic;
– apariia așezărilor și hrana oamenilor;
– apariia credinelor religioase.
Activitatea va fi evaluată cu
Fișa de observare sistematică a activităii
și a comportamentului elevilor.
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UNITATEA III

Studiu de caz
ORAȘUL-STAT BABILON

A

Reconstituirea Babilonului – Zigurat

B

Pe zidul porţii lui Iştar se află leul – simbolul
regalităţii babiloniene

Aplicaţii

SURSE

SURSE

1. Obiectele, textele şi imaginile descoperite la Babilon sunt izvoare istorice?
2. Aceste obiecte, de exemplu, un templu,
o casă, un desen ne indică gradul de dezvoltare a oraşului la un moment dat? Pot fi
izvoare istorice obiective?
3. Descrieţi oraşul Babilon, utilizând
imaginile şi sursa istorică.
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Oraşul-stat. Statul apare în Orientul Antic deoarece:
a) este necesar să se coordoneze eforturile oamenilor pentru producerea de bunuri materiale;
b) în cadrul statului sunt reglementate relaţiile în cadrul structurilor
sociale apărute.
Primele state ale Orientului se constituie în jurul unor oraşe. Această
formă de organizare politică poartă numele de oraş-stat. Oraşul-stat
este format din centrul urban şi teritoriile înconjurătoare. În fruntea
oraşului-stat se află un rege. Acesta stăpâneşte pământul lucrat de
comunităţile de ţărani liberi.
Când şi unde ia naştere Babilonul? Oraşul Babilon este fondat în a
doua jumătate a mileniului al III-lea î.H. El este situat pe cursul inferior al
fluviului Eufrat, la intersecţia principalelor drumuri comerciale din
Mesopotamia centrală. Este cel mai cunoscut şi important oraş din
Mesopotamia.
Cum arată vechiul Babilon? Avem mai multe informaţii despre
înfăţişarea oraşului în secolul al VI-lea î.H. (1). În acel timp, Babilonul
este înconjurat de mai multe rânduri de ziduri uriaşe construite din
cărămizi smălţuite. Acestea sunt prevăzute cu porţi, fiecare purtând
numele unui zeu. Zeii sunt înfăţişaţi sub forma chipurilor unor animale:
taurul, leul (B), dragonul etc. Intrarea principală a oraşului o constituie
poarta zeiţei Iştar.
Babilonul este împărţit de fluviul Eufrat în două părţi legate printr-un
pod. Oraşul e construit după un plan bine gândit, cu străzi paralele şi
clădiri măreţe: temple, palate frumos decorate cu smalţ albastru (A).
Drumul sacru, pavat cu dale stălucitoare, străbate oraşul de la un capăt la
altul. Faimoasele Grădini suspendate sunt considerate una din cele
şapte minuni ale lumii antice.
Din istoria Babilonului. Babilonul domină Mesopotamia întreagă în
cursul domniei regelui Hammurabi (1792–1749 î.H.), care cucereşte
celelalte oraşe-stat. Din cauza ascensiunii unor vecini puternici (cum ar
fi Regatul Asiriei), Babilonul îşi pierde importanţa. El renaşte sub regele
Nabucodonosor al II-lea (605–562 î.H.), care extinde stăpânirea Babilonului în Mesopotamia şi ţările învecinate. După moartea marelui rege,
Babilonul decade. Potrivit unei cronici vechi, regele Cirus din Persia
cucereşte Babilonul, „fără nicio bătălie”, în anul 539 î.H.

REINE!
• Obiectele, textele și obiectele de artă descoperite la Babilon sunt
importante izvoare istorice.

DESCRIEREA BABILONULUI
1. Iată cum este construit Babilonul. Orașul este împărit în două pări, fiind străbătut prin mijloc de un fluviu care
se numește Eufrat. El curge din inutul armenilor; este mare, adânc și repede; se varsă în Marea Roșie. Din ambele
pări, extremităile zidului ajung până la fluviu formând un unghi. De acolo pornesc înainte, de-a lungul marelui fluviu,
două ziduri, făcute din cărămidă arsă, netencuite. Orașul însuși este plin de case cu trei și patru caturi. Îl străbat străzi
drepte, mai ales cele transversale, care duc spre fluviu. La capătul tuturor acestor străzi, în zidul care mărginea fluviul,
niște pori mici – tot atâtea la număr câte erau și străzile. Aceste pori, făcute tot din aramă, duceau pe malul fluviului.
(Herodot, Istorii)

Studiu de caz

TEMPLE ŞI PIRAMIDE
Templul
Dacă facem o călătorie imaginară în Orientul Antic, vedem că aici
apar primele cunoștine știinifice, primul cod de legi și oamenii realizează opere de artă deosebit de frumoase. Construiesc piramide,
temple și palate. În Egipt, templele (B, 1) sunt uriașe. Preotul suprem
este însuși regele Egiptului (faraonul). În Mesopotamia, templele sunt
numite zigurate. Ele au forma unei piramide în trepte (A, 2).
Ce este o piramidă?
Piramida (C, 3) este un mormânt construit pentru faraon. La început
sunt construite piramide în trepte, prima fiind înălată de faraonul
Djoser. Piramidele au scopul să protejeze trupurile regilor și diferite
obiecte pe care faraonii urmau să le folosească în viaa de apoi.
Piramidele ne uimesc prin dimensiunile uriașe. Ingeniozitatea de care
dau dovadă constructorii permite ridicarea unor astfel de monumente.

SURSE

SURSE

SURSE

SURSE

REINE!

Ziguratul
din Ur

A

• Templul este casa zeilor.

B

C

Templul
din Luxor

Piramide
Cea mai mare
este Piramida
lui Kheops
(mileniul III î.H.)

• Piramida este mormântul faraonului.

1. Templul nu era nici pe departe locul în care oamenii să se întâlnească la un serviciu divin comun, așa cum se
întâmplă în bisericile creștine. Templul era locul unde regele și preoii obineau ajutorul zeilor, prin jertfe și
rugăciuni. Preotul suprem al tuturor templelor era faraonul, care, desigur, în cele mai multor cazuri, era
reprezentat de un preot. (Dieter Kurth, Egiptul Antic)
2. Ziguratul din Ur, construit de un mare rege sumerian, Ur–Nammu (2112-2095 î.H.), este turnul de templu
cel mai bine conservat din Mesopotamia. Iniial acoperit de cărămidă arsă, ziguratul simboliza muntele sacru, în
acest caz Nanna zeul lumii. Această construcie uriașă măsura 190/130 de picioare la bază și, prin terasa sa înaltă
din incinta sacră, domina orașul Ur. Se crede că ziguratul avea trei etaje, legate prin scări exterioare, iar în vârf se
găsea un altar. (Margaret Oliphant, Atlasul lumii antice)
3. Prin urmare, ce este o piramidă? Este un mormânt, deoarece aici se odihneşte mumia unui faraon. Cu
dimensiunile ei colosale, năzuieşte spre înălţimi şi poate că îi mijloceşte astfel regelui urcarea spre cer. Vârful
piramidei era aurit şi conducea forţa vitalizatoare a Soarelui spre piramidă şi spre trupul care se odihnea acolo. În
afară de acesta, vârful aurit era punctul cel mai înalt din regiune şi oglindea scânteind cele din urmă şi cele dintâi
raze de soare ale unei zile. Vestea astfel, până departe seara și dimineaa, cele două clipe când zeul Ra părăsea
lumea aceasta la orizont și când își făcea din nou apariia. Și regele ședea în barca solară a tatălui său, Ra, și
călătorea alături de el pe cer. Astfel piramida le arăta egiptenilor că regele lor, deși murise, se întorcea la ei în
fiecare zi. „Orizontul lui Kheops” era numele celei mai mari piramide a Egiptului. ( Dieter Kurth, Egiptul Antic)

Aplicaţii
Examinai, cu atenie, imaginile și citii sursele.
Rezolvai următoarele cerine:
1. Selectai, din sursa (1), o informaie despre templu
și faraon.
2. Precizai, pe baza sursei (2) și a imaginii (A), ce este
un zigurat, cum este construit și identificai locul în care se
află situat altarul.

3. Descriei imaginile (A) și (B). Identificai o deosebire
și o asemănare între cele două imagini.
4. Selectai din sursa (3) o informaie referitoare la
„Orizontul lui Kheops”.
5. Ce tipuri de izvoare istorice sunt piramidele?
6. Pornind de la următoarele noiuni istorice: Egipt,
faraon, piramidă, redactai un enun istoric.
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UNITATEA III

3. POPOARE
ŞI CIVILIZAŢII
PE HARTA
ORIENTULUI ANTIC
A

Stindardul din Ur care înfăișează „războiul”.
Pe acest obiect faimos este înfăișată pentru
dată o roată.

Masca funerară a lui
Tutankamon, faraonul
Egiptului (sec. XIV î.H.). Deși
a murit foarte tânăr,
Tutankamon este cel mai
faimos rege egiptean,
întrucât mormântul său a
fost descoperit nejefuit de
către căutătorii de comori.

B

C

Dregători hitii (basorelief din secolul VIII î.H.)

Dicţionar istoric
civilizaie – stadiu înalt de dezvoltare a unei
societăi, caracterizat prin utilizarea scrisului,
apariia orașelor și a statului, realizări în domeniul
știinei, culturii etc.
faraon – rege al Egiptului, în Antichitate.
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Omenirea intră în istorie. Istoria, ca știină poate să înfăișeze o
imagine mai corectă a trecutului, atunci când acest trecut furnizează
izvoare scrise. Cele dintâi izvoare scrise sunt date de primele civilizaii.
Existena unei civilizaii este caracterizată de elemente precum:
utilizarea scrisului, apariia orașului și a statului, realizări în domeniul
știinei și culturii.
Există mai multe spaii istorice în care civilizaiile apar și se dezvoltă
în mod independent.
Popoarele din Mesopotamia. Într-un spaiu istoric cuprins între
fluviile Tigru și Eufrat, se află Mesopotamia. ara este locuită de
sumerieni, asirieni, caldeeni. Acum câteva mii de ani, oamenii din
Mesopotamia utilizează roata (A), dezvoltă cunoștine în domeniul
matematicii, astronomiei și medicinii. Inventează și cea mai veche
scriere, scrierea cuneiformă (1).
Vechii egipteni. O altă remarcabilă civilizaie ia naștere pe malurile
fluviului Nil (2). Aici se constituie două regate, Regatul Egiptului de Sus
(în sud) și Regatul Egiptului de Jos (în nord). Legendarul faraon Menes
unește cele două regate, prin 3100 î.H. Vechii egipteni cunosc și ei
scrisul. Construiesc sisteme de irigaii care contribuie la creșterea
produciei agricole. Utilizează foile de papirus, care au aceeași destinaie
ca și hârtia astăzi. Ridică piramidele, monumente funerare gigantice care
adăpostesc mormintele faraonilor.
Fenicienii locuiesc pe teritoriul Libanului de astăzi. Sunt mari
navigatori și negustori ai Antichităii. Construiesc orașe vestite (3), mari
centre meșteșugărești și comerciale. Sunt cunoscui de greci ca
„oamenii de purpură”, pentru că produc vopseaua de culoare purpurie,
foarte căutată în Antichitate.
Fenicienilor le aparine și invenia primului alfabet, format doar din
consoane, și tot ei inventează și sticla transparentă.
Hitiii. În Asia Mică (astăzi Turcia), în urmă cu 3000 de ani, locuiesc
hitiii (C). Aceștia cunosc metalurgia fierului. Mai multe popoare au
preluat de la hitii cunoștine despre prelucrarea fierului. Ei creează un
stat puternic care multă vreme, luptă pentru supremaie în răsăritul
Mării Mediterane.
Mezii și perșii. În podișul Iran, mezii și perșii (D) formează Imperiul
Persan. Ei construiesc un sistem avansat de drumuri, în mare parte
pavate cu lespezi de piatră. Se asigura astfel transmiterea rapidă a
informaiilor, mișcarea armatelor și transportul mărfurilor.
Vechii indieni. Civilizaia indiană, una dintre cele mai avansate ale
lumii este atestată pe Valea Indusului (India și Pakistanul de astăzi). Aici
apar mari orașe, construite după principii utilizate și astăzi. Indienii
inventează semnul (+) și semnul (–) și „cifrele arabe”, numite așa pentru
că au fost răspândite de către arabi.

REINE!
• Primele civilizaii apar în Orientul Antic în Mesopotamia.
• Vechea civilizaie egipteană s-a dezvoltat în zonele joase, de-a
lungul fluviului Nil, în nord-estul Africii.

REPERE CRONOLOGICE DIN ISTORIA POPOARELOR ORIENTULUI ANTIC
3 500 î.H.
apar multe orașe în
Mesopotamia

3 100 î.H.
faraonul Menes
unește Egiptul

mil III î.H.
hitiii se așază
în Asia Mică

III–II î.H.
civilizaia indiană

1200-900 î.H.
fenicienii organizai
în orașe-state

550 î.H.- 334 î.H.
perșii și mezii
Imperiul persan

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. În sudul Mesopotamiei s-au dezvoltat primele orașe și state, care
purtau însemnele societăii civilizate: alfabetizarea, religia organizată și
arhitectura monumentală, concretizată în zigurate uriașe asemănătoare cu piramidele. Tot în Mesopotamia, apare prima scriere.
(Margaret Oliphant, Atlasul lumii antice)
• Selectai, din sursa (1), însemnele societăii civilizate.

D

Car cu două roi, obiect de metal realizat de
meșteșugarii persani

2. Salutare ie, oh, Nilule!/ Răsărit din inima Pământului/ Ca să
hrănești Egiptul! (Vechi imn egiptean)
• Utilizai un argument pentru a demonstra că istoria Egiptului este
strâns legată de fluviul Nil.
3. Bogăia orașului fenician Tyr:
inutul său este în largul mării; cei ce te-au zidit te-au făcut minunat
de frumos. Toate acoperișurile corăbiilor tale le-ai făcut din chiparos... și
cedru de Liban s-a adus, ca să-i facă ie catarge... Bogăia ta și mărfurile tale, corăbiile și cârmacii tăi, cei ce dreg crăpăturile corăbiilor, cei
ce fac schimburi de mărfuri cu tine, toi ostașii care se află în tine se vor
prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. (Vechiul Testament,
Iezechiel, 27, 4-5 și 27).
• Identificai, în sursa (3), două informaii care demonstrează bogăia orașului Tyr.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice și observai imaginile
(A), (B), (C), apoi răspundei la următoarele cerine.
1. Numii spaiul istoric în care au apărut primele civilizaii.
2. Descoperii o asemănare și o deosebire legate de condiiile în
care au apărut și s-au dezvoltat popoarele Orientului Antic.
3. Identificai inveniile și descoperirile fiecărui popor din lista
dată. Apoi, în caiet sau în portofoliul digital, le trecei într-un tabel
asemănător cu cel de mai jos.
Mesopotamienii

Egiptenii

Fenicienii

Indienii

Lista dată: roata olarului, roata cu spie, primul alfabet, purpura,
foile de papirus, cifrele, canale de irigaii, machiajul, semnele (+)
și (–), sticla transparentă.

E

Machiaj egiptean. Actria Elisabeth Taylor
în rolul reginei Cleopatra

Proiect

Invenii ale Orientului Antic
Formai 5 grupe de elevi. Fiecare grupă va
aduna informaii și imagini și va realiza, la
alegere, fișa de prezentare a unei invenii sau a
unei descoperiri din lista de la I.3. Fișele de prezentare se vor regăsi în portofoliul de învăare.
Un model orientativ de prezentare
a unei invenii
Roata unui car – detaliu de
pe Stindardul din Ur
- unde apare? – spaiu
istoric;
- când apare? – timp
istoric;
- o consecină a apariiei inveniei în Antichitate și
în prezent;
- imagini.
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UNITATEA III

Studiu de caz
CHINEZII

A

Qin Shi Huangdi,
primul împărat
al Chinei

B

Spaţiu istoric. Vechii chinezi locuiesc într-un mediu dominat de
existenţa a două cursuri de apă: Fluviul Galben şi Fluviul Albastru. Aici
agricultorii chinezi construiesc canale de irigaţii, fapt ce permite
progresul întregii ţări.
În acest spaţiu, se dezvoltă meşteşugurile, cum ar fi ceramica fină,
turnarea bronzului, confecţionarea mătăsii.
Din istoria Chinei antice. În aria de formare a civilizaţiei chineze,
vechile scrieri menţionează existenţa unor dinastii legendare. La jumătatea mileniului I î.H., mai multe principate luptă necontenit pentru
supremaţie. Împăratul Qin Shi Huangdi (221-210 î.H.) (A) realizează
unitatea imperiului. În timpul dinastiei Han (206 î.H.–220 d.H.), imperiul cunoaşte o mare înflorire. Măcinat de răscoale interne şi atacat de
nomazii din nord, imperiul chinez se destramă. El se reface câteva
secole mai târziu.
Mari construcţii. Construcţia Marelui Zid Chinezesc (B) începe în
secolul V î.H şi se încheie abia în veacul al XVI-lea. Marele Zid este
considerat a fi cea mai mare construcţie de pe Terra, măsurând circa
20 000 de kilometri lungime.
Civilizaţia chineză. Râul Galben este leagănul civilizaţiei chineze,
apărută în mileniul al III-lea î.H. Aici apar cele mai vechi oraşe (C) și este
inventată prima scriere. Cea mai dezvoltată formă de artă este arta
scrisului şi caligrafia. De aceea, învăţatul chinez are o situaţie de
invidiat în societate. Funcţionarii statului sunt numiţi prin concurs şi
sunt foarte respectaţi.
Ce datorăm Chinei antice? Chinezii inventează hârtia în jurul anului
200 î.H. La început se scrie pe mătase, care este însă foarte costisitoare.
Un alt material de scris sunt tăbliţele de bambus, prea grele însă. Alte
invenţii sunt: tiparul, mătasea, praful de puşcă, busola, zmeul (D),
roaba, şi multe altele.

REINE!
Marele Zid Chinezesc

Chinezii au creat:
• mătasea
• tiparul

• busola
• hârtia

Aplicaţii

C

Oraș din China antică

1. Utilizaţi un motor de căutare (de exemplu Google). Tastaţi cuvintele-cheie „China antică”. Apoi folosiţi informaţiile obinute astfel,
pentru a realiza prezentarea unei personalităi a Chinei antice.
2. Clasa se împarte în grupe de 4–5 (număr orientativ) elevi.
Utilizând un motor de căutare (de exemplu, Google) pentru cuvintele
„China antică”, fiecare echipă abordează prezentarea unei invenţii
realizate de chinezi. După finalizarea tuturor prezentărilor, se realizează o concluzie, sub forma unui tabel final, cu următoarele rubrici:

D

Invenţia

Zmeul este o altă invenie chinezească
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• praful de puşcă
• roaba

Datare

Importanţă

3. Ce rol credeţi că a avut şi are Marele Zid, în istoria chinezilor?
Este el un izvor istoric? Argumentai-vă răspunsul.

Studiu de caz

EVREII

SURSE

SURSE

SURSE

SURSE

Spaţiu istoric. Evreii sunt un popor de origine semitică. Se pare că patria
originară a evreilor este o zonă aflată pe malurile Eufratului. Conform
tradiţiei, pe la începutul mileniului II î.H., triburile evreilor încep o migraţie
la capătul căreia ajung în Egipt. Aici devin sclavi. Din acest motiv, în secolul
XIII î.H., ei părăsesc Egiptul sub conducerea lui Moise şi încep cucerirea
„Pământului făgăduinţei” (Palestina). Aici ei îi înfrâng pe filisteni şi ajung să
stăpânească ţara. După acest eveniment, ia naştere statul evreilor.
Statul. Maxima înflorire şi întindere a statului evreilor se produce în
timpul regilor David (1004–965 î.H.) şi Solomon (965–928 î.H.). Domnia
acestor regi coincide cu o mare dezvoltare economică şi culturală. Capitala
statului, Ierusalim, devine un oraş vestit (1). După dispariţia lui Solomon,
regatul se divide în două state. Acestea sunt cucerite de vecinii mai
puternici (asirieni, babilonieni, perşi). Cuceritorii romani distrug
Ierusalimul (sec. I–II d.H.). Acest eveniment determină plecarea evreilor din
Palestina în Imperiul Roman (diaspora).
Ce datorăm evreilor? Evreii se închină unui singur zeu, Yahve (Dumnezeu). Această credinţă religioasă este, aşadar, monoteistă. Religia
evreilor este expusă în Biblia ebraică, Cartea lor Sfântă, numită de creştini
Vechiul Testament (2, A, C). Această scriere reprezintă un monument al
culturii universale. Religia evreilor stă la originea creştinismului.
Pentru a-l cinsti pe Dumnezeu, în timpul lui Solomon este înălţat un
măreţ templu la Ierusalim (B), cunoscut ca „Templul lui Solomon”.

1. Şi a făcut regele ca argintul şi aurul să fie în Ierusalim ca
pietrele de rând, iar cedrii, prin mulţimea lor, ajunseseră la preţ
ca smochinii cei sălbatici care cresc mulţime prin locurile joase.
(Vechiul Testament, II Cronici, 2, 15)
2. Cele 10 porunci (Decalogul), după care s-a orânduit viaţa
evreilor:
• Eu sunt Domnul Dumnezeul tău ... Să nu ai alţi dumnezei
afară de Mine!
• Să nu-ţi faci chip cioplit şi niciun fel de asemănare a
niciunui lucru din câte sunt în cer ... sau pe pământ ... şi din câte
sunt în apele de sub pământ ...
• Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert ...
• Adu-ţi aminte de ziua odihnei ca să o sfinţeşti ...
• Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ...
• Să nu ucizi!
• Să nu fii desfrânat!
• Să nu furi!
• Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!
• Să nu doreşti casa aproapelui tău ... şi nimic din ce are
aproapele tău.
(Vechiul Testament, Ieşirea, 20, 2-17).

REINE!

Evreii
au creat

• o veche religie monoteistă;
• Biblia ebraică (Vechiul Testament).

A

Fragment de
manuscris din Biblia
ebraică, descoperit
în localitatea
Qumran.
Manuscrisul este din
papirus şi face parte
din aşa-numitele
„Manuscrise de la
Marea Moartă”.

B

O încercare de reconstituire a Templului lui Solomon
din Ierusalim. La construcţia templului au participat
circa 300 000 de oameni şi meşteri vestiţi veniţi din
Fenicia. Au fost utilizate materiale scumpe: aur, lemn
de cedru, nestemate. Templul din Ierusalim a devenit
locul sfânt al evreilor. Templul lui Solomon a fost
distrus de cuceritorii babilonieni (sec. VI î.H.). A fost
refăcut, dar şi distrus, a doua oară, de romani (70
d.H.).
Biblia, împărţită în Vechiul
şi Noul Testament, se
C
prezintă... sub forma unei
suite de cărţi. Conform
tradiţiei ebraice se disting
trei cărţi ale Vechiului
Testament: mai întâi Torah
sau Legea..., apoi Profeţii; în fine, Scrierile ce
regrupează Cărţi aparţinând unor genuri literare
diferite... (Pierre Gilbert, Biblia. Cartea cărilor)

Aplicaţii
1. Utilizaţi un motor de căutare pe Internet.
Tastaţi cuvintele-cheie „vechii evrei harta”/
„diaspora evreilor”/ „migraţiile vechilor
evrei”. Apoi folosiţi informaţiile selectate de
pe site-urile internet pentru a localiza: migraţiile evreilor, Palestina, Ierusalim, diaspora
evreilor în Imperiul Roman.
2. Utilizând sursa (2), precizai care este părerea voastră referitoare la actualitatea conţinutului Celor 10 porunci în viaţa de zi cu zi a
oamenilor?
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UNITATEA III

4. INVENTAREA SCRIERII
– DE LA PICTOGRAME
LA ALFABET

A

Evoluţia scrierii sumeriene. Se observă că primele
semne sunt pictograme, care prin simplificare
evoluează spre cuneiforme.

B

Tăbliţă cu semne cuneiforme

C

Marile progrese ale societăii (apariia agriculturii, sedentarizarea
populaiei, existena așezărilor stabile) contribuie la apariia scrierii.
Învăaii au demonstrat că primele scrieri apar în mai multe zone, în
mod independent (Egipt, Mesopotamia, China ).
Iniial, scrierea este făcută cu ajutorul unor semne, numite pictograme. Acestea sunt desene prin care se reprezentau obiecte sau fiine.
Aceste desene, simplificate (pentru a scrie mai rapid), desemnează, mai
târziu, idei. Astfel, iau naștere ideogramele. În urma unei evoluii, care a
durat timp îndelungat, ideogramele devin fonograme. În final, apare
alfabetul care cuprinde litere ce redau sunetele unei limbi.
Cuneiformele. Prima scriere apare în sudul Mesopotamiei (A), în
Sumer (mileniul IV î.H.). Aici pictogramele evoluează și devin semne
asemănătoare cu niște cuie (1). De aceea, această scriere este numită
cuneiformă (B). Scrierea cuneiformă este folosită în întreaga regiune
denumită Orientul Apropiat. Cuneiformele se gravau pe tăblie de argilă
cu ajutorul unui instrument ascuit. Aceste tăblie sunt apoi arse. Se
păstrează sute de mii de astfel de tăblie. Pe ele sunt inscripionate
informaii referitoare la economie și viaa cotidiană, precum și lucrări
literare. Tăbliele pe care sunt gravate cuneiforme sunt adunate în
primele biblioteci din istorie.
Hieroglifele. O altă scriere apare în Egipt. Ea este alcătuită din semne
numite hieroglife (C). Aceste semne reprezintă obiecte sau idei prin
intermediul unor figuri simplificate. Scrierea hieroglifică ia naștere la
sfârșitul mileniului IV î.H. Ea se întâlnește pe monumentele egiptene și
pe un mare număr de obiecte. Un material pe care vechii egipteni scriu
este tulpina unei plante numite papirus. Pentru a scrie mai rapid, apare
și o scriere cursivă hieroglifică. Persoanele care cunosc hieroglifele sunt
scribii (E). Ei sunt funcionarii statului egiptean și au în grijă
administrarea acestuia.
Scrierea chineză ia naștere în regiunea cuprinsă între Fluviul Galben
și Fluviul Albastru în urmă cu mii de ani. Este alcătuită din ideograme și
este adoptată de popoarele vecine (de exemplu, japonezii).
Alfabetul. Libanul de astăzi era cunoscut în Antichitate cu numele de
Fenicia. Fenicienii sunt un popor de navigatori și negustori. Pentru a
încheia rapid actele comerciale, fenicienii inventează, în jurul anului
2000 î.H., primul alfabet (D). Alfabetul fenician este compus doar din
consoane. El este preluat de vechii greci (2), care îl perfecionează (îi
adaugă vocalele) sub forma propriului lor alfabet. Romanii, pornind de
la alfabetul grec, creează alfabetul latin, pe care îl folosim și noi.

Tăbliă cu scriere veche egipteană

Dicţionar istoric
fonograme – semne care evocă sunetele.
ideogramă – semn folosit în scrierea unor
limbi, care reprezintă un cuvânt, o idee.
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REINE!
• Prima scriere apare în sudul Mesopotamiei.
• Fenicienii au creat primul alfabet compus doar din consoane.
• Grecii perfecionează alfabetul, adăugând vocalele.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. La început, scribii (persoane care știu să scrie) imprimau semnele
în lutul tăbliei folosind o tulpină de trestie cu vârful teșit, în loc să le
traseze. Când vârful trestiei era împins în lut, acesta forma un mic
triunghi și o linie subire, creând astfel forma unui cui pe care o numim
cuneiformă. Semnele au devenit tot mai schematizate și standardizate,
devenind posibilă imprimarea lor rapidă cu un număr limitat de mișcări.
(Marc Van De Mieroop, O istorie a Orientului Apropiat în Antichitate)
• Precizai, pe baza surselor (E și 1), rolul scribilor în societate.
2. Rolul fenicienilor în răspândirea alfabetului este cea mai cunoscută realizare culturală a lor... De o importană majoră pentru Europa
a fost adoptarea alfabetului fenician de către greci. Izvoarele clasice
exprimau clar acest lucru; grecii își numeau caracterele feniciene.
(Marc Van De Mieroop, O istorie a Orientului Apropiat în Antichitate)
• Identificai, în sursa (2), cea mai cunoscută realizare culturală a
fenicienilor. Menionai o consecină a acestei realizări.

O inscripţie
scrisă cu
alfabetul
fenician

D

E

Aplicaţii
I. Examinai, cu atenie, imaginile, (B, C, D) și sursele (1, 2).
1. Pentru fiecare imagine indicai următoarele:
Spaiul istoric
Tipul de scriere
Caracteristică
Scribul

B
C
D

2. Precizai o cauză care a dus la inventarea primului alfabet de
către fenicieni.

F

Ştiaţi că...?
• Cuvântul englezesc pentru hârtie (paper) derivă din egipteanul
„papirus”.
• Cel mai vechi text scris ce se cunoaște a fost găsit pe tăbliele de la
Uruk, în Mesopotamia, și datează din jurul anului 3200 î. H.

Prezentare

Realizai o prezentare, în scris sau în format multimedia, a unui tip de
scriere sau alfabet, la alegere. Prezentarea va include: spaiul istoric în
care a apărut, o caracteristică, o consecină, istoria sa din Antichitate și
până în zilele noastre, imagini reprezentative. Prezentarea se va regăsi
în portofoliul elevului.

Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet
Cuprinde informaii despre evoluia scrierii, imagini reprezentative,
fișe de lucru. Prezentarea se va regăsi în portofoliul elevului.

Tăbliele de la Tărtăria

Așa vă place istoria?
Există o ipoteză (care nu este acceptată
de toi istoricii) care afirmă că scrierea cea
mai veche din lume apare pe teritoriul ării
noastre sub forma celebrelor „Tăblie de la
Tărtăria” (F). Tărtăria este o localitate din
judeul Alba, unde, în 1961, arheologul
Nicolae Vlasa a descoperit niște tăblie pe
care sunt inscripionate semne ce par a fi o
scriere. Ele au fost datate în jurul anilor 5500
î.H., deci sunt cu 2000 de ani mai vechi decât
cuneiformele din Sumer!
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A

Tăbliţa a XI-a din Epopeea lui
Ghilgameş

B

Ghilgameș, relief aflat acum
la Muzeul Luvru

Aplicaţii
1. Selectaţi, din sursa 1, pasajele care se
referă la sentimentul de prietenie şi cele
care se referă la teama de moarte.
2. Explicai dacă Epopeea lui Ghilgameș
poate fi un izvor istoric.
3. Plasai, în timp și în spaiu, Epopeea lui
Ghilgameș.
4. Precizai invenia care a permis păstrarea, de-a lungul secolelor și mileniilor, a
unor mari realizări culturale ale oamenilor.
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SURSE

EPOPEEA LUI GHILGAMEȘ

SURSE

UNITATEA III

Studiu de caz

Apariţia scrisului a permis păstrarea, de-a lungul secolelor şi mileniilor, a unor mari realizări culturale ale oamenilor. Un exemplu este
faimoasa Epopee a lui Ghilgameş.
Ce fel de realizare culturală este Epopeea lui Ghilgameş? Epopeea
lui Ghilgameş (1) este o operă literară, care tratează un subiect
legendar. Ideile şi sentimentele autorilor sunt exprimate sub forma
povestirii unor întâmplări.
Timp istoric. Epopeea lui Ghilgameş datează din mileniul al
III-lea î.H. şi este cea mai veche scriere literară păstrată.
Spaţiu istoric. Sudul Mesopotamiei, regiune numită, în Antichitate,
Sumer, este spaţiul istoric în care a luat naştere Epopeea lui Ghilgameş.
Cine este autorul Epopeii lui Ghilgameş? Autorul este anonim.
Iniţial, poemul a circulat pe cale orală; creatorii anonimi au îmbogăţit,
de-a lungul timpului, creaţia literară, sporindu-i valoarea artistică.
Odată cu inventarea scrierii cuneiforme, versurile poemului au fost
imortalizate prin gravarea lor pe tăbliţe arse de lut.
S-au păstrat 12 tăbliţe (A), dintre care cea mai mare conţine circa
300 de versuri.
Care este tema poemului? Tema poemului se referă la efortul
oamenilor de a obţine fericirea prin viaţă veşnică şi tinereţe fără bătrâneţe. De asemenea, Epopeea lui Ghilgameş este un poem dedicat
prieteniei.
Personajul principal al poemului este Ghilgameş (B), regele cetăţii
Uruk. Acesta duce o viaţă plină de desfătări, care provoacă nemulţumirea supuşilor săi. De aceea, ascultând rugăciunile oamenilor, zeii
creează un bărbat, o fiinţă sălbatică cu o forţă extraordinară, pe Enkidu.
Cei doi se luptă, dar ajung să se preţuiască reciproc şi între ei se naşte o
sinceră prietenie. Ghilgameş şi Enkidu săvârşesc fapte măreţe, ceea ce le
atrage admiraţia oamenilor. Zeiţa Iştar se îndrăgosteşte de Ghilgameş,
dar este respinsă de regele din Uruk. Zeiţa hotărăşte să se răzbune şi
trimite o boală cu care îl răpune pe Enkidu. Peste măsură de îndurerat,
Ghilgameş încearcă să evite soarta prietenului său. El pleacă în căutarea
leacului care să îi dăruiască viaţa fără de moarte şi tinereţea fără bătrâneţe. În cele din urmă, el găseşte o iarbă miraculoasă pe care doreşte să
o ducă locuitorilor din Uruk. Pe drum însă, leacul îi este furat de un şarpe.
Astfel, eroul se convinge că oamenilor nu le este hărăzită viaţa veşnică.
Epopeea este şi un izvor istoric important, întrucât oferă istoricilor
informaţii preţioase despre cum trăiau oamenii din Mesopotamia cu
mii de ani în urmă.

1. Şase zile şi şase nopţi l-am plâns pe prietenul meu,
Iar a şaptea zi l-am îngropat.
Groază cumplită m-a cuprins văzându-i sfârşitul care l-a ajuns,
O teamă de moarte m-a cuprins, de aceea am alergat pe câmpie,
Cum mai pot să tac, cum pot să nu strig?
Prietenul meu drag, s-a făcut pământ!
Trebui-va oare să mă culc şi eu ca el,
Să mă culc şi eu ca el şi să nu mă mai scol în vecii vecilor?
(Epopeea lui Ghilgameş)

Studiu de caz
CODUL LUI HAMMURABI

SURSE

SURSE

SURSE

SURSE

Un alt document important al istoriei, care s-a păstrat datorită
invenţiei scrierii, este Codul lui Hammurabi (B).
Ce este Codul lui Hammurabi? Codul lui Hammurabi este un codice,
adică o culegere de legi.
Timp istoric. Codul lui Hammurabi a fost scris în secolul al XVIII-lea î.H.
Spaţiu istoric. Codul lui Hammurabi a fost scris în oraşul Babilon.
Cine este autorul Codului lui Hammurabi? Codul lui Hammurabi
este scris în timpul domniei regelui Babilonului, Hammurabi
(1792–1749 î.H.). Prin faptul că sub domnia acestuia este scris codul de
legi, regele este considerat drept unul din marii legislatori ai istoriei. În
acelaşi timp, Hammurabi transformă Babilonul, prin cuceriri, în centrul
unui mare imperiu (A).
Apariţia dreptului. Scrierea Codului lui Hammurabi marchează
apariţia dreptului. Dreptul reprezintă totalitatea legilor adoptate
într-un stat şi care stabilesc relaţiile între oameni, între oameni şi stat.
Codul lui Hammurabi impune reguli în domeniile vieţii oamenilor din
perioada în care a fost scris: pedepsele pentru încălcarea legii;
proprietatea; organizarea familiei; contractele, împrumuturile; funcţionarea instanţelor de judecată etc. (1). Întrucât lucrările de irigaţii aveau
un rol important în economia statului, legea avea în vedere şi acest
aspect (1).
Prevederile Codului lui Hammurabi au fost aplicate într-o mare parte
a Orientului Antic.
1. Prevederi ale Codului lui Hammurabi:
• Dacă un judecător ia o decizie într-un caz, iar apoi se
dovedeşte că a greşit, va fi pus să plătească de douăsprezece ori
cât a impus el acuzatului, şi nu i se va permite să mai judece.
• Dacă un hoţ este descoperit în timp ce fură, va fi omorât.
• Dacă cineva nu are suficientă grijă de un baraj, şi barajul
cedează, el va fi vândut, iar banii obţinuţi vor înlocui recolta
pierdută în timpul inundării culturilor.
• Dacă cineva inundă culturile unui vecin, îi va plăti pierderea.
• Dacă un bărbat este capturat în război, iar femeia părăseşte
casa, deşi este mâncare suficientă, ea va fi aruncată în apă.
• Dacă un bărbat este capturat în război, şi nu există
mâncare, femeia este fără vină dacă părăseşte casa.
• Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie cu care nu a
avut copii, îi va da înapoi zestrea şi banii pe care i-a adus din casa
tatălui ei.
• Dacă cineva loveşte pe altcineva de rang mai înalt, va fi
biciuit în public de şaizeci de ori.
• Dacă un constructor construieşte o casă, şi o construieşte
bine, proprietarul va plăti doi şekeli pentru fiecare suprafaţă a
casei.
• Dacă un fiu îşi loveşte tatăl, fiului i se vor tăia mâinile.

A

Imperiul babilonean în timpul lui Hammurabi

Codul lui Hammurabi a fost gravat pe un bloc de
bazalt negru, descoperit în oraşul Susa, fostă
capitală a Imperiului Persan (sec. VI î.H.). Acest fapt
dovedeşte că prevederile codului
erau în vigoare la un mileniu
după dispariţia regelui
babilonian şi în afara
B
graniţelor statului acestuia.
Se observă în partea superioară a blocului de
piatră prezenţa zeului
dreptăţii, Şamaş, care îi
transmite legile regelui
Hammurabi.

REINE!
Inventarea scrierii a permis apariţia primelor lucrări literare şi a dreptului.

Aplicaţii
1. Selectaţi, din sursa 1, articolele care se
referă la: funcţionarea instanţelor de judecată,
pedepse, înţelegeri/contracte, organizarea
familiei, întreţinerea canalelor de irigaţie.
2. Examinaţi sursa (B). Ce fel de scriere a
fost utilizată pentru inscripţionarea documentului?
3. Utilizaţi un motor de căutare pe Internet
(de exemplu, Google). Tastaţi cuvântul-cheie
„Hammurabi”. Apoi folosiţi informaţiile oferite
de site-urile Internet şi realizaţi o biografie a
regelui Hammurabi.
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UNITATEA III

Așa vă place istoria?
Niște ărani dintr-o regiune din
China săpau un pu în căutare de apă.
În timpul lucrului au găsit fragmente
de statui din teracotă înfăișând războinici și cai, în mărime naturală!
Câteva luni mai târziu, a fost anunat
lumii întregi evenimentul. Este una
dintre cele mai însemnate descoperiri
arheologice ale tuturor timpurilor.
Împăratul Qin Shi Huangdi,
Este vorba de mormântul împăraunficatorul Chinei
tului Qin Shi Huangdi (221-210 î.H.),
primul împărat al Chinei. El a unificat, la capătul a numeroase
războaie, teritoriul Chinei într-o mare împărăie. Tot el a iniiat
construcia Marelui Zid Chinezesc, o altă măreaă construcie.
Istoricii acelei vremi îndepărtate ne-au informat că primul împărat
chinez era doritor să atingă nemurirea! Nu a izbutit (nimeni nu a
izbutit și nici n-o să izbutească vreodată!), dar încă din timpul
vieii, utilizând un număr uriaș de muncitori (peste 700 000!) a dat
poruncă să i se construiască un mormânt subteran uriaș întins pe
2
zeci de km ! Arheologii s-au pus pe treabă. Au descoperit o
adevărată armată formată din mii de războinici din teracotă,
fiecare cu o înfăișare individualizată și înarmai cu cele mai
avansate arme ale timpului lor: care de luptă, săbii, arbalete,
sulie... Războinicii bine înarmai par gata să pornească la luptă
pentru a-și sluji împăratul în căutare de noi cuceriri și de glorie
pentru imperiul său! Se observă clar armurile cu care sunt echipai
soldaii. Iar caii parcă nechează aâai de strigătele războinicilor
din jurul lor. În total este vorba de 8000 de soldai, 130 de care de
luptă la care sunt înhămai 520 de cai și de ali 150 de cai pentru
cavalerie. O adevărată armată!
Doar o mică parte a uriașului mormânt a fost dată la iveală. Se
așteaptă ca tehnologia pusă la dispoziia arheologilor să permită
alte săpături fără riscul ca obiecte preioase să fie distruse.
Istoricii și arheologii au obinut informaii preioase prin studiul
obiectelor din mormântul uriaș. Ei au putut cunoaște modul în care
vechii chinezi au fabricat obiectele din bronz (în special arme) din
mormânt, au cunoscut modul de luptă al armatelor din urmă cu
mai bine de 2200 de ani, și-au dat seama de cum era alcătuită
societatea acelei vremi. Pentru a construi un astfel de mormânt au
fost jertfite nenumărate viei. Asta era lumea în acel timp: voina
unui monarh nu inea cont de suferinele supușilor săi.
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Războinicii din teracotă

Războinic cu calul său de luptă

Cai din teracotă

Soldai din teracotă

Ce am învăat?
1. Antichitatea este o epocă istorică care a durat câteva mii de ani. Se consideră că începuturile Antichităii sunt date,
între altele, de descoperirea agriculturii și inventarea scrierii.
2. Primele civilizaii apar în Orientul Antic, de-a lungul unor mari cursuri de apă, precum: Nil, Tigru, Eufrat, Indus,
Fluviul Galben și Fluviul Albastru.
3. În Orientul Antic, apare și prima scriere, în sudul Mesopotamiei, numită cuneiformă. O altă scriere, care apare în
Egipt, este scrierea hieroglifică, iar fenicienii inventează primul alfabet.
4. Mediul natural influenează viaa cotidiană a oamenilor, credina și economia.
5. Popoarele Orientului Antic influenează profund dezvoltarea culturii și civilizaiei prin inveniile și descoperirile
făcute, prin dezvoltarea știinei și a artei.

Aplicaţii
I. Completează, în caiet, spaiile libere cu schimbările aduse în viaa oamenilor de:
a) Apariia scrisului: …
b) Apariia primelor coduri de legi: …
c) Apariia și utilizarea monedei: …

d) Apariia primelor orașe: …
e) Apariia tiparului: …
f) Apariia busolei: …
g) Apariia roii: …

II. Citește, cu atenie, sursa istorică.
Istoricul urmărește să afle cum s-au petrecut lucrurile cu adevărat. Pentru
aceasta el pornește de la descoperirile făcute într-un anumit loc, care datează din
perioada studiată: acestea sunt izvoarele. În Egipt se găsesc trei categorii de
izvoare istorice. Este vorba de obiecte, imagini și texte. Obiectele sunt, de
exemplu, un templu, o casă, un mormânt, o statuie, o mumie, arme, mobilă, un
instrument muzical, un joc, o cămașă, o pereche de sandale, un papirus, o
păpușă, un colier, un cercel sau o perlă. Acestea îi indică istoricului gradul de
dezvoltare a societăii într-o anumită perioadă, unde locuiau oamenii, care erau
practicile religioase.[…] În schimb, imaginile arată deseori mai multe obiecte
aflate într-o relaie obiectivă; de aici se poate deduce utilizarea fiecărui obiect.
Texte și inscripii se găsesc […], în primul rând, pe sulurile de papirus. Izvoarele
scrise rein nume, oferă indicaii despre unităile de măsură folosite, povestesc legende, relatează despre evenimente
petrecute cu mult timp în urmă și redau ceea ce simeau și gândeau oamenii din perioade mult apuse.
(Dieter Kurth, Egiptul Antic)
1. Selectează, din text, trei termeni istorici referitori la istoria Egiptului.
2. Alcătuiește, cu fiecare termen istoric selectat, câte un enun.
3. Alege un izvor istoric cunoscut de voi, referitor la Egipt, apoi
Portofoliul meu
precizează ce îi indică istoricului acel izvor istoric.
4. Plasează, pe axa cronologică, faptele istorice corespunzătoare
Popoare și civilizaii pe harta Orientului Antic
fiecărei date istorice:
Adună informaţii, imagini, articole, izvoare
3 500 î.H.
2 000 î.H.
1 004 – 965 î.H.
200 î.H.
despre popoarele Orientului Antic și inveniile
lor care au influenat evoluia civilizaiei.
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RECAPITULARE

III. ORIENTUL ANTIC

EVALUARE

I. Asociază fiecare eveniment sau proces istoric, din coloana A, cu reperul cronologic corespunzător, din coloana B.
A

B

1. Fenicienii au inventat primul alfabet.
2. Apar primele orașe în Mesopotamia.
3. Persia cucerește Babilonul.
4. Chinezii au inventat hârtia.
5. Hammurabi este rege al Babilonului.

a. 3 500 î.H.
b. 200 î.H.
c. 539 î.H.
d. 1792 î.H–1749 î.H
e. 2000 î.H.
4 x 5 = 20 puncte

II. Completează spaiile libere, folosind termenii din lista dată.
Existena unei civilizaii este caracterizată de elemente precum: …, apariia orașelor și a statului, realizări în domeniul
știinei, culturii. … este ara cuprinsă între fluviile Tigru și Eufrat. O altă vestită civilizaie ia naștere pe malurile fluviului … în
Egipt. Pe teritoriul Libanului de astăzi, … sunt mari navigatori și negustori ai Antichităii. Pe valea …, în India și Pakistanul de
astăzi, este atestată o civilizaie strălucită. Vechii chinezi locuiesc întru-un mediu dominat de existena a două cursuri de
apă: … și Fluviul Albastru.
Lista dată: utilizarea scrisului, Nil, fenicienii, Mesopotamia, Indului, Fluviul Galben.
5 x 6 = 30 puncte
III. Citește, cu atenie, sursa istorică.
Apele Nilului curg încet şi duc cu ele mult pământ, formând în locurile joase bălţi deosebit de rodnice.
... Nilul are tot soiul de peşti – în număr excepţional de mare ... Pe scurt, Nilul, prin binefacerile aduse de el oamenilor,
întrece toate celelalte fluvii ale pământului locuit. Apele sale cresc, începând cu solstiiul de vară, şi creşterea are loc până
la echinocţiul de toamnă. Nilul aduce atunci, fără întrerupere, nămol nou și udă atât pământul necultivat, cât şi pe acela
muncit pentru a fi semănat sau care este propriu plantaţiilor – şi el face aceasta un timp pe care agricultorii îl socotesc
îndestulător.
Deoarece apa Nilului curge foarte încet, oamenii abat cursul lui cu ajutorul unor mici diguri şi o captează fără prea
multă greutate, spre a o răspândi pe ogoare, când socot lucrul acesta de folos. Fluviul prilejuieşte – în general – atâtea
înlesniri pentru agricultură şi atâtea foloase pentru oameni, încât majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce
sămâna pe locurile care s-au uscat şi să aducă vitele acolo, ca să calce sămâna în picioare. Iar după patru sau cinci luni, ei
vin înapoi să facă secerişul.
Alţii, după ce trec cu nişte pluguri uşoare peste ogoarele care au fost udate, strâng cu grămada roadele, fără multă
cheltuială şi trudă. Ca să fiu scurt, la toate celelalte popoare agricultura se face cu mari cheltuieli şi osteneli. Numai în Egipt
ea se poate face cu mijloace materiale reduse şi cu o muncă neînsemnată...
(Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică)
2 x 4 = 8 puncte (identificare termen istoric)
3 x 4 = 12 puncte (realizare enun istoric)
• Identifică, în sursa istorică, termenii istorici referitori la: a) spaiu istoric; b) mediu geografic; c) ocupaii;
d) legătura dintre om, mediu și ocupaii. Realizează câte un enun istoric cu fiecare termen selectat, folosind informaia
istorică din sursa dată.
IV. Redactează o scurtă compunere (circa o jumătate de pagină), în care să prezini patru invenii ale popoarelor
Orientului Antic.
2 x 4 = 8 puncte (menionarea inveniilor)

3 x 4 = 12 puncte (prezentarea inveniilor)

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item
Punctaj acordat
Punctaj realizat
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I
20 puncte

II
30 puncte

III

IV

Din oficiu

Total

20 puncte

20 puncte

10 puncte

100 puncte

UNITATEA IV

CIVILIZAIA GREACĂ
ȘI SINTEZA ELENISTICĂ
Călătoria noastră în tainele Istoriei continuă în Grecia antică. Vechii greci au lăsat o
moștenire excepională, care constituie fundamentul civilizaiei europene. Lor le
datorăm „inventarea” unor noiuni extrem de importante în zilele noastre, precum:
cetăean, democraie, filosofie, teatru. Arta europeană s-a născut din capodoperele artiștilor greci antici.

Grecia antică

UNITATEA IV

1. MEDIUL NATURAL ȘI
OCUPAIILE GRECILOR

A

Muntele Olimp, Casa zeilor

B

Insule grecești în Marea Egee

Mediul natural
Grecia antică (Elada) se află așezată în sudul Peninsulei Balcanice
(Grecia continentală), în insulele din Marea Egee (Grecia insulară) și pe
coasta de apus a Asiei Mici (numită, în Antichitate, Ionia). În Marea
Mediterană, insula Creta este leagănul unei străvechi civilizaii a
bronzului.
Grecia continentală este străbătută de lanuri muntoase care,
uneori, depășesc 2000 de metri. Cel mai faimos vârf este Olimpul numit
și Casa zeilor (A).
Clima. Iernile blânde și verile călduroase sunt specifice Greciei.
Vânturile contribuie și ele la caracteristicile climei (1).
Vechii locuitori. Înainte de așezarea grecilor, ara este locuită de o
populaie cunoscută sub numele de pelasgi. Un timp îndelungat,
dinspre nord, pătrund mai multe triburi: aheii, ionienii, dorienii. Acestea
supun vechea populaie, formează poporul grec și dialectele limbii
vechi grecești.
Ocupaiile grecilor
Principalele ocupaii ale grecilor sunt legate de spaiul istoric în care
locuiesc. Ele sunt: agricultura, navigaia, comerul, meșteșugurile.
Relieful muntos nu este propice practicării agriculturii. De aceea,
grecii cultivă în special via-de-vie și măslinul (arborele sfânt al Atenei) (C).
Meșteșugurile. Meșteșugarii greci sunt foarte pricepui. Ei produc
ceramică, esături, broderii, încălăminte, prelucrează metalele și construiesc corăbii.
Navigaia și comerul. Așezarea Greciei la mare (B) favorizează
dezvoltarea navigaiei și comerului.

REINE!
Oamenii sunt cei care făuresc istoria și ei sunt influenai de mediul
natural.
C

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel
Vas ceramic cu imagini
ce prezintă
culesul măslinelor

Ştiaţi că...?
Denumirea de greci provine de la romani: „În
propria lor limbă, grecii nu s-au numit niciodată
pe ei înșiși „greci” (cuvântul vine de la numele
roman, care-i desemna, „graeci”).” (M.I. Finley,
Vechii greci)

Dicţionar istoric
Elada – numele antic al Greciei.
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1. Grecia a avut parte de anotimpuri deosebit de temperate. Marea
şi muntele şi mai ales aciunea vânturilor fac suportabilă arșia verii.
Iarna, în general dulce este anotimpul ploilor, fără a fi lipsită însă şi de
zile frumoase, însorite. Gerul şi chiciura nu sunt necunoscute şi
câteodată cade şi zăpada într-un cuvânt este un climat tonic şi sănătos,
prielnic vieii în aer liber. (Herodot, Istorii)

Aplicaţii
Lucrai în perechi. Citii, cu atenie, lecia, sursa (1) și examinai
imaginile (A, B, C).
1. Utilizai un motor de căutare. Tastai cuvintele-cheie „Grecia
antică harta”, apoi localizai: Grecia continentală, Grecia insulară, Ionia.
2. Stabilii legătura dintre om și mediul natural în Grecia, având în
vedere: așezarea geografică, formele de relief, clima, ocupaiile.

Studiu de caz
CERAMICA: ÎNTRE UTILITATE ȘI ARTĂ
Destinaiile și forma ceramicii. Olarii greci fac artă din producerea
ceramicii. Ceramica se regăseşte în viaţa de zi cu zi. Olarii produc ceramică destinată diferitelor utilizări casnice, comerului și înfrumuseării
vieii zilnice (1). Este folosită în gospodărie dar, oricare ar fi fost destinaţia ei, aceasta este întotdeauna pictată (A–H).
Vasele au diferite forme în funcie de scopul pentru care sunt fabricate. Sunt vase mijlocii și mari, pentru păstrarea alimentelor lichide
(apă, ulei, vin), dar și vase mici, pentru cosmetică (parfumuri și alifii) (E).
Aspectul vaselor grecești
La început, ceramica este pictată cu motive reprezentând figuri
geometrice (H), flori, animale. Treptat, vasele sunt împodobite cu picturi
reprezentând oameni: scene mitologice, scene de muncă, jocuri publice,
banchete şi episoade din poemele homerice. Iniial, personajele sunt
colorate în negru pe fond roșu, apoi sunt colorate în roșu pe fond negru.
Toate cetăţile greceşti produc ceramică de uz comun. Principalul
centru al ceramicii fine este orașul Corint, apoi Atena. Aici, în cartierul
Kerameikos (Cartierul Olarilor), sunt modelate şi pictate frumoasele
vase ale epocii clasice.
Vasele lucrate de pricepuii olari greci sunt exportate la popoarele cu
care negustorii și navigatorii din Elada intră în contact.

REINE!
Vechii greci au transformat meșteșugul ceramicii într-o adevărată
artă, graie formei vaselor și a picturilor cu care sunt împodobite.

A
A. Amfora grecească, cu două
toarte sau mânere, este un vas
pentru transportat lichide.
Obiectul din imagine este un
vas cu figuri negre.
B. Hydra este un vas cu trei
toarte pentru adus apa de la
fântână.
C. Krater este un vas grecesc
antic în care vinul se dilua cu
apă. Kraterele se confecionau
din metal sau din ceramică și
erau adesea împodobite cu
picturi sau cu ornamente
complexe.
D. Rhyton, o cupă în formă de
corn, aproape întotdeauna
având forma unui cap de
animal, vasul era utilizat
pentru banchete.

SURSE

Aplicaţii
1. Care sunt temele ce apar pictate pe vasele ceramice?
2. Explicai înelesul fragmentului subliniat din sursă.
3. Analizai imaginile A – H, având în vedere: a) domeniul la care
se referă; b) destinaiile și forma obiectelor; c) aspectul obiectelor;
d) de ce aceste obiecte sunt considerate artă.

E. Aryballos, mici vase
pentru conservarea unguentelor și a parfumurilor.
F. Pithoi, vase pentru
provizii care în general erau
ascunse în pământ, în
pavajul curilor sau în
magazii.

C

D

E

… vasul grec, când îl privești de aproape, te privește
aproape întotdeauna cu o familiaritate fermecătoare. Când
povestește întâmplările de război sau interpretează vechile
mituri, se umanizează în mod încântător (….) Pictura familiară
a grecilor, popor de negustori și de povestitori, vorbește mai
cu plăcere despre muncile casnice.
(Élie Faure, Istoria artei antice)

B

F

G

H

Ştiaţi că...?
• Orașul Corint este un centru faimos pentru vasele lui de culoare albastră
și pentru micile recipiente pentru parfumuri și unguente, „aryballos”.
• Cuvântul ceramică vine din grecescul „keramos”, care înseamnă „lut ars”.

G. Lecithe, vase confecionate
pentru cultul morilor.
H. Vas grecesc decorat cu motive
geometrice.
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UNITATEA IV

2. ADEVĂR ŞI LEGENDĂ:
LEGENDELE OLIMPULUI;
RĂZBOIUL TROIAN
Vas grecesc antic reprezentându-l pe
e r o u l P r o m ete u . Î nt r u câ t
Prometeu furase de la zei focul
pentru a-l dărui oamenilor,
el a fost crunt pedepsit de
Zeus. Eroul a fost legat de
muntele Caucaz, unde un
vultur îi mânca zi de zi
ficatul, care se refăcea în
fiecare noapte. Prometeu
a fost eliberat de un alt
erou, Heracles, care a ucis
vulturul.

A

B
Cei doisprezece Olimpieni purtând în procesiune
atributele lor, fragment de pe un altorelief elenistic
(sec. I î.H – sec. I d. H)

C

Judecata lui Paris – tablou de marele pictor italian
Sandro Botticelli (1445–1510). Paris a fost solicitat
să desemneze pe cea mai frumoasă zeiă între
Hera, Atena și Afrodita. Câștigătoarea, Afrodita, a
primit un măr de aur, ceea ce a provocat invidia
celorlalte și a dus la izbucnirea războiului troian.

Dicţionar istoric
mitologie – totalitatea miturilor (legendelor) care
aparin unei civilizaii, unui popor, unei religii.
Palas – zeia Atena mai era numită și Palas de
către vechii greci.
Peleianul – eroul Ahile era numit și Peleianul,
întrucât tatăl său se chema Peleu.
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O religie politeistă – Legendele Olimpului
Religia vechilor greci este politeistă (B). Prin intermediul religiei,
grecii explică fenomene ale naturii sau ale comportamentului oamenilor, de neîneles pe altă cale acum mii de ani. De exemplu, ce este
fulgerul? Este arma nimicitoare utilizată de zeitatea supremă, Zeus, cred
grecii. Cum este descoperit focul? Eroul Prometeu (A) îl fură de la zei și îl
dăruiește oamenilor, consideră aceiași greci. Datorită focului iau
naștere meșteșugurile și artele, iar viaa oamenilor devine mai bună.
Cum se explică puterea artelor (de exemplu, muzica) asupra sufletului
omenesc? Grecii își imaginează existena unui erou, numit Orfeu, care
cântă atât de frumos că muia până și inimile cele mai haine. De aceea,
Orfeu este, la greci, zeitatea care patronează muzica.
Grecii cred că zeii trăiesc o viaă veșnică și lipsită de griji pe Muntele
Olimp (B), din regiunea numită Tesalia (Grecia de Nord). Legendele
despre zei și despre oamenii care făptuiesc lucruri minunate în slujba
semenilor (eroii) alcătuiesc mitologia greacă (legendele Olimpului).
Războiul troian
Un război relatat de mitologie... Acesta este conflictul dintre bogata
cetate a Troiei și greci (ahei), izbucnit cu peste 3000 de ani în urmă.
Întâmplările acestui război sunt imortalizate în poemele Iliada (1) și
Odiseea. Ele sunt atribuite de grecii antici legendarului poet Homer (D)
și sunt fixate în scris în secolul al VI-lea î.H. Astfel, în Iliada se relatează
episoade din Războiul troian, în timp ce în Odiseea se povestește întoarcerea acasă a îneleptului erou grec Ulise (numit și Odiseu).
Legenda spune că Afrodita a fost desemnată drept cea mai frumoasă
zeiă (C), de către troianul Paris, în dauna Herei (soia divinităii
supreme, Zeus) și a Atenei (zeia înelepciunii). Drept premiu, Paris
primește din partea Afroditei inima cele mai frumoase muritoare (2),
Elena, soia lui Menelau, regele grec al cetăii Sparta. Paris o răpește pe
Elena, pe care o duce la Troia. În consecină, pentru a spăla rușinea lui
Menelau, regii din Grecia, în frunte cu Agamemnon (E), regele din
Micene, pornesc la război împotriva Troiei. Asediul Troiei durează zece
ani. În timpul războiului se remarcă eroul Ahile, cel mai viteaz dintre
ahei. La fel, Hector, fiul regelui Troiei, își apără eroic patria. În lupta
dintre cei doi, Ahile îl răpune pe puternicul său adversar. Cu toate
acestea, grecii nu pot cuceri Troia, iar Ahile este, la rândul său, omorât.
La sfatul îneleptului Ulise, aheii se prefac că se retrag și introduc în Troia
un dar sub forma unui cal uriaș de lemn. Troienii cred că darul
simbolizează recunoașterea înfrângerii de către ahei. În cal se află însă
războinici ahei care, în timpul nopii, profitând de lipsa de vigilenă a
troienilor, deschid porile cetăii celorlali greci. Troia este astfel
cucerită și jefuită, iar cetatea este incendiată.

REINE!
• Mitologia greacă constituie un izvor de inspiraie pentru marii
creatori ai lumii.
• Războiul troian este un eveniment real, demonstrat de studiile
arheologilor și istoricilor.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Începutul poemului Iliada de Homer sub forma invocaiei către
muze:
„Cântă, zeiă, mânia ce-aprinse pe-Ahile Peleianul, /Patima crudă ce
aheilor mii de amaruri aduse; /Suflete multe viteze trimise pe lumea
cealaltă,/ Trupul făcându-le hrană la câni și la feluri de păsări/ Și împlinită
fu voia lui Zeus, de când Agamemnon,/ Craiul născut din Atreu, și
dumnezeiescul Ahile/ S-au dezbinat după cearta ce fuse-ntre dânșii
iscată.” (Homer, Iliada)
a) Ce tip de izvor istoric este sursa (1).
b) Identificai personajele istorice și faptul istoric.
2. Palas-Atena i-a promis să-l facă învingător în lupte și înelept ca
nimeni altul. Iar Afrodita i-a rostit că ea-îl va face fericit, dându-i de soaă
o regină. Regina e mândra Elena, cea mai frumoasă-ntre femei, fiica lui
Zeus și a Ledei. Și Paris n-a mai stat pe gânduri...
– Cea mai frumoasă-i Afrodita, a răspuns el zeului Hermes...
După această întâmplare, zeiele Hera și Atena au plecat tare
supărate. Ele-au jurat să se răzbune nu numai pe tânărul Paris, ci pe întreg
orașul Troia.” (Alexandru Mitru, Legendele Olimpului)
a) Identificai doi zei din sursa (2).
b) Realizai câte o fișă de lectură pentru fiecare zeu identificat din sursă.

D

Aristotel contemplând bustul lui Homer, –
tablou de Rembrandt (1606–1669), celebru
pictor olandez. Aristotel, considerat a fi cel mai
mare învăat al Greciei antice, îi aduce cinstire
legendarului poet Homer.

Un model orientativ. Fișele se regăsesc în portofoliul personal.
E

FIȘA DE LECTURĂ

Zeus – Zeul cerului
și al fulgerelor

O mască de aur
descoperită la
Micene.
Heinrich Schliemann
era atât de convins
de existena
personajelor din
Iliada lui Homer,
încât a afirmat că
această mască este a
regelui Agamemnon.

TITLUL CĂRII
AUTORUL

Carul lui Zeus

Personaj (zeu)
numele și
rolul său

Aciunile
personajului

Fragment
preferat

Aplicaţii
I. Citii lecia și examinai, cu atenie, imaginile (A), (B), (C), (D).
1. Identificai personajele din imaginile (A), (B), (C), (D).
2. Repovestii războiul troian.
3. Care imagine și sursă scrisă aparin unor epoci istorice
diferite de Antichitatea greacă? Ce dovedește acest fapt?
II. Culegei informaii de pe internet despre legendarul poet
Homer și realizai o prezentare, aproximativ 10 rânduri, despre
acesta. Informaiile culese vor face parte din portofoliul personal.
III. Completai spaiul liber cu informaia corectă:
1. Casa zeilor este ...
2. Personajul mitologic care a dăruit oamenilor focul este ...
3. Legendele despre zei și despre eroi alcătuiesc ...
4. Războiul între ahei și troieni poartă numele de ...
5. Războiul troian este un eveniment ...

Investigaie
• Realizai o investigaie pornind de la întrebarea: Războiul troian este un fapt istoric, adevăr sau legendă?
Clasa se împarte în mai multe grupe de
elevi.
Fiecare grupă va studia una din următoarele probleme:
– în ce izvoare scrise și nescrise apare
războiul troian;
– cauza și consecinele războiului troian;
– personajele principale, trăsături;
– aciunile personajelor principale.
Activitatea este evaluată cu
Fișa de observare sistematică a activităii
și a comportamentului elevilor.
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UNITATEA IV

3. POLIS-UL GREC.
ORGANIZARE ȘI
COLONIZARE

A

Desfășurarea unei întruniri a Adunării Poporului

B

Cumae a fost cea mai veche cetate grecească din
Grecia Mare. Ca orice oraș grecesc avea o acropolă,
înălimea ce se observă în partea de sus a imaginii.

C

Acropola din Corint. Corintul era una din cetăile
înfloritoare ale Greciei antice, mare centru
meșteșugăresc și comercial.

Dicţionar istoric
colonie – oraș întemeiat de greci pe teritorii
străine.
magistrat – persoană învestită cu anumite
demnităi publice.
metropolă – orașul care întemeiază, în
Antichitatea greacă, o colonie.
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Ce este un polis?
Polisurile (orașe-state) apar în prima jumătate a mileniului I î.H.
Fiecare polis cuprinde orașul, pământul înconjurător și cetăenii.
Terenul muntos al Greciei cu micile lui câmpii și văi, a încurajat
formarea a numeroase state mici. Polisurile iau naștere prin unirea
mai multor așezări într-o comunitate mai mare. Așa se întâmplă, de
exemplu, la Atena și la Sparta, cele mai de seamă orașe-state grecești.
Fiecare polis are propriile legi și instituii diferite. Locuitorii polisului
slăvesc zeitatea protectoare a orașului în temple înălate pe colina sacră
a orașului (acropola).
Cum arată un polis? În oraș există acropola (1) (C) și agora (2),
Acropola este partea înaltă a orașului. Aici se află templele. Agora este
piaa cea mare, unde au loc activităile comerciale. În agora se desfășoară întrunirile adunării poporului, în care cetăenii discută despre
problemele statului (A).
Cetăenii. Cetăenii sunt locuitorii polisului, care au drepturi politice.
Aceștia au dreptul de a vota legi sau de a stăpâni o proprietate. Există o
categorie de locuitori, care, deși oameni liberi, nu au drepturi politice
(străinii). De asemenea, nu beneficiază de drepturi femeile și sclavii.
Polisurile cunosc diverse forme de organizare (3). În toate polisurile,
magistraii sunt cetăenii care îndeplinesc sarcinile publice.
Colonizarea greacă
Începând din secolul al VIII-lea î.H. și până în secolul al VI-lea î.H. se
desfășoară un amplu fenomen de plecare a grecilor din polisurile lor.
Acest proces duce la întemeierea de noi așezări numite colonii. Ele sunt
întemeiate după modelul orașelor-mamă (metropole). Colonizarea este
cauzată de creșterea populaiei, dezvoltarea navigaiei și a comerului.
Direciile colonizării. Corăbiile grecești se îndreaptă spre mai multe
direcii de colonizare (D): vestul Mării Mediterane, bazinul Mării Negre,
ărmul Africii.
Coloniile sunt întemeiate după modelul metropolei (4), (B) pe
pământuri fertile. Coloniștii se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, meșteșugurile și comerul. Coloniile devin astfel importante
centre economice. Între colonii și metropole se stabilesc legături
speciale; anual, noile așezări trimit soli care aduc cinstire cetăii mamă.
Se dezvoltă comerul dintre metropolă și colonii. Astfel, metropola
participă cu produse meșteșugărești, vin, ulei de măsline. Coloniile
oferă cereale și alte produse agricole, materii prime, sclavi. Localnicii și
coloniștii se influenează reciproc.
Urmările colonizării. Colonizarea aduce importante transformări în
viaa economică a Greciei. Comerul maritim devine una dintre cele mai
importante ocupaii a grecilor. Coloniile răspândesc cultura și civilizaia
grecească.

REINE!
• Orașul-stat sau polis-ul a apărut în Grecia în prima jumătate a
mileniului I î.H.
• În urma colonizării grecești au luat naștere colonii care au răspândit civilizaia grecească în bazinul Mării Mediterane și Mării Negre.

Aplicaţii
D

MAREA

MEDITERANĂ

AFRICA DE NORD

Harta marii colonizări grecești

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. S-a întâmplat că în toată Grecia, ăranii, neputându-și apăra
singuri căminele, le-au părăsit și au început să se adune pe culmile
dealurilor unde, împreună și ajutai de natură, puteau să reziste mai
bine. Aceste culmi au căpătat denumirea de acropoli, ceea ce literalmente înseamnă „orașul de sus.” Întărite, ele au devenit cel dintâi
nucleu al cetăii...(Indro Montanelli, Istoria Grecilor)
a) Precizai de unde vine denumirea de acropolă.
b) Explicai ce este acropola.
2. În orașele antice grecești, un spaiu deschis, servind ca zonă și
cadru pentru întruniri și centru de activităi comerciale, civile, sociale și
religioase. De-a lungul timpului, agora a fost folosită în mod diferit.
Situată în centrul orașului sau aproape de port, era adesea înconjurată
de clădiri publice, colonade cu magazine. Cea mai mare onoare pentru
un cetăean era să-i fie alocat un mormânt în agora. (Enciclopedia
Universală Britanică)
a) Identificai ce este agora. b) Descriei acest loc.
3. În locul întâi, tirania, în al doilea, guvernământul monarhic (regalitatea), în al treilea, orice fel de democraie, în al patrulea, oligarhia...
(Platon, Legile)
• Precizai, din sursa (3), principalele forme de organizare politică a
unui polis.
4. Nu este ușoară colonizarea când nu se face în felul roiurilor de
albine: în acest din urmă caz, coloniștii aparin unui singur neam și
pornesc dintr-o singură cetate … Ei au aceeași obârșie, vorbesc aceeași
limbă, au fost cârmuii de aceleași legi și participă la același cult… Este
greu să le impui alte legi și o altă constituie decât aceea pe care au
pomenit-o în patria lor. (Platon, Legile)
• Enumerai, din sursa (4), elementele comune ce unesc metropola
și coloniile sale.

I. Citii lecia, sursele istorice și
examinai imaginile.
1. Definii polis-ul și arătai cum s-a
format un polis.
2. Realizai descrierea unui polis. Utilizai
imaginile (A), (B), (C), sursele istorice și
informaiile din lecie.
3. Menionai numele dat de greci Mării
Negre.
4. Identificai direciile colonizării grecești (D).
5. Localizai, pe harta (D), trei colonii grecești înfiinate în bazinul apusean al Mării
Mediterane, două colonii în bazinul Mării
Negre, una în nordul Africii.
II. Completai, în caiet, după modelul dat
două cauze și două consecine ale procesului de colonizare.

• creșterea
populaiei
cauze

colonizarea

• răspândirea
culturii grecești

sec. VIII î.H. –
sec. VI î.H

consecine

III. În portofoliul digital realizai un
organizator grafic după modelul următor:
Polis-ul grec
Ce cuprinde
un polis

Cum arată
un polis

Forme
de organizare

Ştiaţi că...?
Cuvântul „politică” provine de la polis (oraş),
acest termen desemnând în primul rând comunitatea cetăenilor.

Polis-ul grec – organizare și colonizare
Cuprinde două surse scrise și două nescrise,
o fișă de lectură după modelul învăat.
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UNITATEA IV

4. ATENA ȘI SPARTA

Zeiţa Atena. Legenda spune că
zeia Atena și zeul mărilor,
Poseidon, au concurat să devină
protectori ai unei cetăi de
curând întemeiate în Attica.
Poseidon a dăruit oamenilor un
cal minunat, simbol al puterii,
Atena a dăruit un măslin, simbol
al vieii pașnice. Sub presiunea
femeilor, a fost acceptat darul
zeiei, care a devenit
protectoarea orașului Atena,
numit astfel în onoarea ei.

A

DEMOCRAIA ATENIANĂ

10 strategi
aleși pe un an,
conducători militari

B

Bulle
(consiliul)
500 de membri,
pregătește legile

9 Arhoni

ECCLESIA
votează legile,
declară război,
alege magistraii,
votează ostracizarea

Areopag

Heliaia
(Tribunal)

Cetăenii

Funcţionarea democraţiei ateniene

Dicţionar istoric
aristocraie – clasă socială cu mari privilegii
datorate originii și bogăiei; nobilime.
dregătorie – funcie înaltă, demnitate în stat.
legislator – legiuitor, cel care face legi.
magistrat – cetăean ales într-o înaltă funcie
publică.
metecii – sunt străinii cărora li se permite să
locuiască permanent în orașele grecești
(metec = „cei care locuiesc împreună cu”).
stat aristocratic – statul în care puterea
aparine unui număr mic de oameni, care se
socotesc cei mai buni (aristoi), iar marea majoritate a cetăenilor nu participă la conducere.

Polis-ul Atena – stat democratic
Așezarea geografică. Atena este așezată în Grecia continentală în
regiunea Attica (C). Se formează prin unirea mai multor orășele, locuite
în special de ionieni. Protectoarea cetăii este zeia Atena, zeia
înelepciunii (A).
Organizarea socială (D). Aristocraia (eupatrizii) conduce polis-ul.
Demosul este format din agricultori, meșteșugari, agricultori. Membrii
demosului fac parte din Adunarea Poporului, numită la Atena ecclesia.
Metecii sunt oamenii liberi, fără cetăenie. Asupra sclavilor stăpânul are
drept de viaă și de moarte.
Organizarea politică. După înlăturarea regalităii, la începutul
secolului al VII-lea î.H. Atena este condusă de aristocrai. Areopagul,
din care fac parte numai aristocraii, este instituia supremă în stat.
Ecclesia are puteri limitate. Lipsit de dreptul de a conduce polisul,
demosul este nemulumit. Din acest motiv, mai muli legislatori
(Dracon, Solon) adoptă reforme pentru a pune capăt conflictelor din
cetate. Clistene promovează noi reforme (509 î.H.) Instituia supremă în
stat devine ecclesia. În acest fel se realizează supremaia demosului și
apare regimul politic numit democraie (D).
Pericle (1) este un mare conducător al Atenei (443 – 429 î.H.) În
timpul lui, democraia atinge strălucirea maximă. Principalii magistrai
sunt desemnai prin tragere la sorţi. Toi magistraii primesc un salariu.
În acest mod, chiar și cei săraci pot să ocupe demnităi în stat.
Democraia ateniană este una directă pentru că oricare cetăean poate
participa la viaa cetăii și la luarea deciziilor politice (B).
Polis-ul Sparta – stat aristocratic
Așezarea geografică (C). Sparta este așezată în Laconia, în regiunea
Peloponez din sudul Greciei. Este fondată de cuceritorii dorieni, în
secolul al IX-lea î.H.
Organizarea socială (E)
Spartanii (egalii), la început în număr de 9 000, sunt singurii care au
drepturi politice, participă la conducerea cetăii.
Periecii sunt oamenii liberi, lipsii de drepturi cetăenești. Locuiesc în
jurul orașului Sparta și se ocupă cu agricultura, meșteșugurile și
comerul.
Hiloii provin din rândurile populaiei cucerite de către spartani și
aparin statului.
Organizarea politică
Conform tradiiei, organizarea politică a cetăii a fost realizată de
legislatorul Licurg. Sparta este condusă de doi regi, care comandă
armata. Cinci magistrai, numii efori, supraveghează respectarea
legilor și educaia copiilor. Egalii fac parte din Adunarea Poporului
(apella), instituie fără atribuii importante.
Datorită forei sale militare, Sparta capătă hegemonia (întâietatea)
în Peloponez.
Educaia spartană este una foarte severă (3). Elevul învaă doar să
scrie și să citească. Gimnastica și mânuirea armelor reprezintă baza
educaiei. Ocupaia de bază a spartanilor este războiul.

REINE!
EVOLUŢIA PE CALEA REFORMELOR
SPRE DEMOCRAIE A ATENEI

50

Dracon 621 î.Hr
Apar primele
legi scrise.

Solon 594 î.Hr
Împarte populaia
în funcie de avere.

Clistene 510 î.Hr

Pericle 443-429 î.Hr

Este instituită democraia. Democraţia atinge apogeul.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Pericle era minunat nu numai prin bunătatea și blândeea lui, pe
care a păstrat-o în fapte multe și faă de mari dușmani, ci și pentru
înălimea sentimentelor sale... Deși avea o putere atât de mare (...) n-a
fost pentru nimeni un dușman de neîmpăcat (...). Întreaga viaă curată
și nepătată i-a adus porecla de „Olimpianul” (...). N-a fost pe lume un om
mai cumpătat în strălucire și mai serios în bunătate decât el.

C

(Plutarh, Viei paralele)
a. Selectai, din sursa (1), o calitate de care a dat dovadă Pericle.
2. Se poate spune deci că la Atena educaia este liberă aproape cu
totul, lăsată în seama iniiativei particulare.{…} În vreme ce predarea
scrisului și a cititului, ca și cea a muzicii, se puteau desfășura în orice
încăpere, predarea gimnasticii necesita amenajări speciale ale
palestrei. Palestra este, în esenă, un teren de sport în aer liber, pătrat ca
formă și împrejmuit cu ziduri. (Robert Flaceliere, Viaa de toate zilele în
Grecia secolului lui Pericle)

Lumea greacă și Marea Neagră

D

Sclavii (stăpânii
aveau drept
de viaă
și de moarte
asupra lor)

a. Identificai, din sursa (2), două componente specifice educaiei
ateniene, care ar trebui să se regăsească și astăzi în educaia copiilor.
3. Mai întâi a pus la cale să înzdrăvenească trupurile fetelor prin
alergări și prin lupte atletice și prin aruncarea cu discul și lancea {…}
Lycurg socotea că copiii nu sunt ai părinilor, ci in de obștea cetăii {…}
Cercetând pruncul, dacă este bine legat și voinic, îl îndemnau pe tată săl crească, dându-i un lot din cele nouă mii. Dacă pruncul nu era de soi și
nu avea corpul bine făcut, îl trimiteau în așa-zisele apothetai, un loc
prăpăstios, pe muntele Taiget. (Plutarh, Viei paralele)
a. Precizai, pe baza sursei (3), o caracteristică a educaiei spartane.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia și discursul lui Pericle, apoi răspundei cerinelor.
Discursul lui Pericle
Avem o organizare care nu ia nimic din legile altora,
ba mai degrabă – în loc să-i imităm pe alii – noi le
suntem pildă. Se numește democraie, pentru că orânduirea aceasta nu este în interesul celor puini, ci în al
celor muli. În neînelegerile dintre particulari, legea este
egală pentru toi. Cât privește dregătoriile, pe fiecare noi
îl preuim pentru îndeletnicirile obștești, potrivit
meritului care i-au făcut faima şi nu potrivit categoriei
sociale căreia îi aparine, ci doar virtuii lui. Omul nevoiaș
nu este împiedicat, prin aceea că nu are un nume vestit,
de a înfăptui vreun bine cetăii...” (Tucidide, Războiul
peloponeziac)

Eupatrizii
(aristocraii)

Oamenii liberi
(meșteșugarii, negustorii)

Organizarea
socială
a Atenei

Metecii
(străinii)

Organizarea socială a Atenei
Spartanii = egalii, cetăenii
(participă la conducerea cetăii)

E
Hiloii – au o
situaie
intermediară
între oamenii
liberi și sclavi

Organizarea
socială
a Spartei

Periecii –
oamenii liberi,
nu participă la
conducerea
cetăii

Organizarea socială a Spartei

1. Alcătuii câte un enun istoric cu fiecare termen
subliniat din text.
2. Selectai din text o definiie a democraiei.
3. Elaborai o fișă de lucru în care să definii termenii:
democraie, demos, cetăean, lege. Fișa se va regăsi în
portofoliu de învăare.
II. Realizai, după modelul de mai jos, o comparaie între
Atena și Sparta. Utilizai informaiile din lecie.
Organizare
Așezare
Ocupaii
politică
geografică

Organizare
socială

Educaia
copiilor
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Studiu de caz
HISTRIA, TOMIS ȘI CALLATIS

A
Primele monede
bătute pe
teritoriul patriei
noastre (Histria,
sec. V î.H.)

B

Pe ţărmul Mării Negre, coloniştii greci întemeiază mai multe oraşe:
Histria, Tomis (Constanţa de astăzi) şi Callatis (actuala Mangalia).
Acestea sunt cele mai vechi oraşe construite pe teritoriul ării noastre.
Oamenii se ocupă cu meşteşugurile şi negustoria. Ei produc vase,
unelte, arme, bijuterii şi altele. Ei vând aceste mărfuri în schimbul produselor pe care le produc localnicii (strămoşii noştri geţi): grâne, miere,
vite etc.
Oraşele sunt înconjurate de ziduri puternice (D). Oamenii se adună
să discute problemele cetăţii în piaţa publică. În templele măree sunt
veneraţi zeii. Mai târziu, se răspândește religia creştină şi astfel sunt
construite primele biserici.
Cea mai veche colonie greacă din Dobrogea este Histria (A).
Conform tradiiei, ea este întemeiată în anul 657 î.H., de către coloniști
originari din orașul Milet, din Ionia. Mai târziu, Tomis ia naștere în urma
colonizării întrerprinse de grecii venii tot din Milet. Colonia Callatis
este întemeiată în secolul al VI-lea î.H. Spre deosebire de celelalte,
Callatis constituie o colonie doriană.
În timpul stăpânirii romane, cel mai înfloritor oraş din Dobrogea
devine Tomisul. Acesta se îmbogăţește cu edificii noi, ca de exemplu băi
publice (B).
Descoperirile făcute de arheologi (C) demonstrează prosperitatea
oraşelor greceşti din Dobrogea.

REINE!
Coloniștii greci întemeiază colonii pe ărmul Mării Negre.
Aici ei intră în contact cu geii, strămoșii noștri.
Ruinele cetăii antice Tomis, în mijlocul Constanei
moderne. În imagine se observă ruinele băilor
publice ridicate în perioada stăpânirii romane.

C

Glycon, zeul-șarpe,
datează tot din
perioada romană a
Tomisului.

D

Zidul de incintă de la Callatis
a fost construit în secolul III î.H.
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Proiect

Coloniile grecești din Dobrogea: Histria, Tomis şi Callatis
De ce vom realiza proiectul?
Pentru că aşa vom cunoaşte și învăa într-un fel mai interesant istoria
ării și istoria locală.
Proiectul va cuprinde: pagina de titlu, şcoala, clasa şi perioada (timpul)
de realizare.
Proiectul va avea cinci capitole în care vor fi adunate informaii, imagini,
fotografii, date, evenimente, chestionare, interviuri și, la sfârşit, un album
istoric.
Cum vom lucra? Formaţi cinci grupe de elevi. Fiecare grupă va primi un
nume.
Grupa 1 va culege informaţii despre geografia şi oamenii locului. Informaţiile sunt obţinute prin documentare. Se va realiza mapa tematică a grupei.
Grupa 2 va culege informaţii și imagini despre istoria şi povestea
localităţii Callatis. Se va realiza mapa tematică a grupei.
Grupa 3 va culege informaţii și imagini despre istoria şi povestea
localităţii Tomis. Se va realiza mapa tematică a grupei.
Grupa 4 va culege informaţii și imagini despre istoria şi povestea
localităţii Histria. Se va realiza mapa tematică a grupei.
Grupa 5 va realiza desene prin care, într-o o manieră proprie, artistică,
vor prezenta aşa cum văd ei coloniile grecești din Dobrogea. Se va realiza o
expoziţie de desene și imagini intitulată Călătorie în timp și peste timp, apoi
şi mapa tematică a grupei.
Cum vom evalua proiectul? Cele cinci mape vor constitui un singur
produs final. Proiectul îl vom prezenta şi evalua în clasă. Clasa va alege cea
mai frumoasă mapă tematică.

5. RĂZBOAIELE GRECILOR

Luptă între un hoplit
grec și un războinic
persan, pictată pe o
cupă din secolul
al V-lea î.Hr.

A

Războaiele Medice
David și Goliat. În secolul VI î.H., perșii cuceresc un uriaș imperiu care se
întinde de la Marea Mediterană până în India. Ei încearcă să cucerească și
Grecia. La prima vedere, șansele grecilor de a învinge uriașul imperiu sunt
mici. Să ne amintim însă de legenda biblică a lui David și Goliat...
Perșii ocupă orașele grecești din Ionia. Acestea, în frunte cu cetatea
Milet, se răscoală în anul 499 î.H. Perșii înfrâng răscoala, iar în 494 î.H.
Miletul este cucerit.
Primul Război Medic. În anul 490 î.H. perșii atacă Grecia sub pretextul că
Atena a sprijinit răscoala Ioniei. Atenienii obin o mare victorie la Maraton
(490 î.H.).
Al doilea Război Medic. În anul 480 î.H., uriașa armată persană pătrunde
în Grecia de Nord. Împotriva pericolului comun, Atena și Sparta se aliază.
Lupta pe uscat se dă la Termopile (2), o trecătoare îngustă. Grecii rezistă
eroic, dar sunt trădai. Perșii ajung în spatele inamicului. Regele spartan
Leonida (2, B) dă ordin celorlali soldai greci să se retragă. Trecătoarea de la
Termopile este apărată de 300 de spartani, care luptă eroic până la ultimul
om. După victorie, perșii cuceresc Atena, a cărei populaie este evacuată, și o
incendiază. Pe mare, flota greacă sub comanda lui Temistocle, câștigă o mare
victorie la Salamina (1). Înfrâni și pe uscat la Plateea, în 479 î.H., perșii se
retrag și renună la cucerirea Greciei.
De ce înving grecii? Armatele grecilor sunt formate din cetăeni, în timp
ce armatele perșilor sunt alcătuite din soldai aparinând popoarelor supuse. Grecii luptă cu ardoare pentru apărarea pământului lor (A). Pedestrașii greci greu înarmai, hopliii (C), sunt mai bine înarmai. Tactica armatelor grecești este superioară.
Urmările războiului. Atena formează o aliană denumită Liga de la Delos
prin care exercită supremaia asupra unei mari pări a lumii grecești.
Războiul Peloponeziac
Războiul Peloponeziac este lupta pentru supremaie (hegemonie) în
Grecia, între cele mai puternice polisuri, Atena și Sparta (431 – 404 î. H.).
Cauzele războiului
• Întărirea puterii Atenei care conduce Liga de la Delos și este o mare
putere economică și maritimă.
• Sparta este o mare putere pe uscat și conduce aliana numită Liga
peloponeziacă în care intră cetăile având regim aristocratic.
• Consolidarea democraiei în Atena și alte cetăi nu este pe placul
Spartei (stat aristocratic).
Desfășurarea războiului. Bătăliile se desfășoară într-o zonă cuprinsă
între Marea Neagră și Sicilia. În timp ce spartanii obin victorii pe uscat,
atenienii câștigă victorii pe mare. Ambele tabere suferă mari pierderi.
Printre victime se află și marele om politic Pericle, mort în timpul unei
epidemii de ciumă (429 î.H.). În final, Sparta obine o victorie decisivă în
urma trădării unui strateg atenian.
Urmările războiului. Atena pierde supremaia în lumea greacă în
favoarea Spartei. Războiul peloponeziac marchează începutul decăderii
polisului grec după un secol de dezvoltare economică și culturală.

REINE!
499 î.H.
Răscoala orașelor
grecești din Ionia.

B

EROU
Moare
pentru
libertate

Termopile

LEONIDA

Demnitate

Sparta

Vitejie

Leonida
C
Războinic spartan. Pe
scutul lui era înscrisă
litera grecească lambda
(de la numele regiunii
Laconia, unde se găsea
orașul Sparta).
Pedestrașii greci greu
înarmai (precum cel
din imagine) se numeau
hoplii.

Dicţionar istoric
hoplit – pedestraș grec greu înarmat.
Războaiele Medice – războaiele purtate între
greci și perși în secolul V î.H. Se numesc așa
deoarece grecii îi numeau pe perși cu numele
de mezi.

Cronologia Războaielor Medice
494 î.H.
Miletul este cucerit

490 î.H.
Lupta de la Maraton

480 î.H.
Lupta de la Termopile

479 î.H.
Lupta de la Plateea
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Războaiele Medice, secolul V î.H.

D

or istorice!
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

Aplicaţii
I. Citii sursele istorice, examinai imaginile și harta.
1. Localizai, pe harta Războaiele Medice,
Ionia, cetatea Milet și principalele lupte dintre
greci și perși.
2. În portofoliul digital, realizai un organizator grafic în care să trecei două cauze și
două urmări ale Războaielor Medice sau ale
Războiului Peloponeziac.

întărirea
puterii Atenei

cauze

Războiul
Peloponeziac

Sparta îşi impune
supremaia

consecină

II. Asociai fiecare eveniment istoric cu
litera corespunzătoare anului în care a avut
loc evenimentul.
1. lupta de la Maraton
a) 490 î.H.
2. lupta de la Termopile
b) 494 î.H.
3. lupta de la Plateea
c) 480 î.H.
4. este cucerit Miletul
d) 479 î.H.
5. răscoala orașelor din Ionia
e) 499 î.H.
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1. Si aici s-a văzut cine este Temistocle. Neputându-se opune colegilor
săi care, fără excepţie, voiau să fugă, a trimis în ascuns un sclav la Xerxe,
ca să-l informeze despre planul de retragere ce trebuia aplicat în noaptea
următoare. Dacă mesajul acesta ar fi fost descoperit, Temistocle ar fi
trecut drept trădător. Dar el a ajuns la destinaie. Xerxe ca să nu-i scape
inamicul, l-a înconjurat; iar Temistocle şi-a atins scopul: acela de a-i sili pe
greci să se bată. Xerxe, a asistat pe uscat la dezastrul flotei sale, care a
pierdut două sute de vase, contra patruzeci ale grecilor.[…] Astfel, pentru
a doua oară după Maraton, Atena s-a salvat, la Salamina, şi pe sine şi
Europa. (Indro Montaneli, Istoria grecilor)
• Explicai de ce autorul consideră că lupta de la Salamina a salvat
Atena și Europa pentru a doua oară.
2. Leonida căzu în toiul luptei, după ce luptase cu vitejie şi împreună cu
el se prăbuşiră şi alţi spartani vestiţi, ale căror nume le-am adunat –
întrucât sunt oameni vrednici de amintire – şi eu cunosc numele tuturor
celor trei sute. […] În cinstea celor înmormântaţi acolo, precum şi în
cinstea celor morţi mai înainte ca Leonida să-i fi trimis pe aliaţi acasă, în
locul unde căzuseră s-a scris o inscripţie care grăieşte astfel: „Aici s-au
luptat cândva patru mii de oameni din Pelopones cu de trei sute de ori
câte zece mii de duşmani”. Inscripţia era închinată tuturor; dar spartanilor, şi numai lor, le-a fost închinată alta: „Străine, mergi şi vesteşte
lacedemonienilor că noi odihnim aici, dând ascultare celor ce ne-au
poruncit ei. (Herodot, Istorii)
• După modelul învăat, realizează Fișa de personaj „Leonida erou
spartan”.

Așa vă place istoria?

Studiu de caz
BĂTĂLIA DE LA MARATON
Perșii. Armata persană este foarte numeroasă. Perșii sunt mândri de
arcașii lor, care își potopesc adversarii cu o ploaie de săgei ucigătoare.
Din ordinul regelui Darius I, flota persană (circa 600 de corăbii) debarcă
zeci de mii de ostași la Maraton (1), la circa 42 de km de Atena.
Grecii. La Atena îi așteaptă 9000 de atenieni și 1000 de plateeni,
conduși de strategul Miltiade. El decide să lupte în câmp deschis.
Confruntarea. Deși perșii sunt mult mai numeroși, cei care atacă
sunt atenienii. Aceștia pornesc la asalt în pas alergător, pentru a-i
surprinde pe inamici și a scurta timpul în care sunt inta săgeilor
arcașilor. În lupta corp la corp, atenienii sunt superiori. Ei sunt înarmai
cu sabie, scut, coif și platoșă metalică. Perșii nu le pot face faă și sunt
nevoii să se retragă pe corăbii. Abia după terminarea luptei, spartanii
izbutesc să ajungă pe câmpul de bătălie și îi felicită pe atenieni pentru
marea victorie obinută.
Mesagerul. După bătălie, atenienii trimit un mesager, pe Filipides.
După ce aleargă distana între Maraton și Atena (mai mult de 42 de km),
Filipides ajunge în Agora, unde este așteptat cu nerăbdare de atenieni.
Nu apucă să spună decât cuvintele: „Bucurai-vă! Am învins!” și, epuizat
de efortul imens depus, își dă sufletul.
În prezent. În amintirea acestei întâmplări, cea mai grea competiie
atletică, alergarea pe distana de 42 de km este numită maraton (A).

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Pentru Darius, expediia din anul 490 î.H. este o aciune
secundară... Pentru greci, această confruntare ia proporii grandioase
de la început... Și pe bună dreptate. Dacă cetăile grecești intrau în sfera
de influenă a Imperiului persan, altul ar fi fost caracterul civilizaiei
grecești... Greu de presupus evoluia spirituală a Europei fără aportul
uneia dintre cele mai raionale, echilibrate și umane civilizaii. Privit din
această perspectivă, accidentul, pentru persani, din 490 î.H., capătă
valoare de simbol pentru europeni.
(Manole Neagoe, Mari bătălii din istoria lumii)
• Aducei un argument prin care să demonstrai că lupta din 490 î.H.
are valoare de simbol pentru europeni.

Prezentare
Realizai o prezentare în format multimedia sau în scris a luptei de la
Maraton. Prezentarea va include: spaiul istoric, o cauză, o consecină,
desfășurarea luptei și semnificaia ei istorică din Antichitate și până în
zilele noastre, imagini reprezentative.

Spyros Louis
(1873–1940), eroul
Jocurilor Olimpice de
la Atena (1896),
purtând cu mândrie
medalia câștigată în
proba de maraton.

În anul 1896, la Atena, la iniiativa baronului Pierre de Coubertin, a avut loc prima ediie
a Jocurilor Olimpice moderne. S-a hotărât ca, în
amintirea sacrificiului lui Filipides, să se
desfășoare o probă de alergare de lungă
distană (42 de kilometri), între Atena și
Maraton. Această probă se va numi, din acest
motiv... maraton! Marii favorii ai cursei erau un
american, un australian, un francez... Între cei
24 de participani era și tânărul grec Spyros
Louis. Acesta era de meserie... păstor! Ca
să-și câștige existena, alerga zi de zi, pe munte,
după caprele și oile sale. Acest fapt l-a călit, l-a
făcut rezistent. Pe la jumătatea cursei, Spyros
era ultimul! Dar pe măsură ce trecea timpul,
razele nemiloase ale soarelui mediteraneean îi
sleiau pe concureni. Iată, unul se odihnește la
umbra unui măslin, vegheat de antrenorul său;
altul se scaldă într-un râu, ca să se răcorească;
altul poposește să bea apă și nu poate să mai
reia cursa. Spyros continuă însă să alerge
netulburat și pas cu pas îi întrece pe aproape
toi concurenii. S-a oprit și el, însetat, în casa
unui ăran, unde a băut cu poftă un pahar de...
vin. Și-a șters gura cu dosul palmei, a mulumit
frumos și a pornit mai departe! Când se vedeau
casele Atenei, l-a depășit și pe ultimul
concurent. A intrat pe Stadionul Olimpic și,
încet-încet, cu un ultimul efort, a trecut primul
linia de sosire! A învins și a devenit întâiul
campion olimpic din istoria modernă a Jocurilor
Olimpice! Istoria participării lui Spyros Louis la
primele Jocuri Olimpice nu s-a încheiat aici; o
tânără și frumoasă americană, moștenitoarea
unei mari averi, promisese, înainte de cursă, că
se va mărita cu învingătorul de la maraton. Nu
i-a plăcut însă înfăișarea lui Spyros și, mai cu
seamă, nu i-a plăcut când a aflat că marele
campion este un cioban sărac. Din acest motiv
nu și-a mai inut cuvântul! Însă ce importană
avea acest fapt pentru Spyros, care a trăit apoi
până la adânci bătrânei înconjurat de
dragostea și respectul poporului său?
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UNITATEA IV

6. ALEXANDRU MACEDON
ŞI SINTEZA ELENISTICĂ

Mare
general
Apropiere
greciorientali

Atena

A
Epoca
elenistică

Alexandru
Macedon

Alexandria

Erou

Alexandru Macedon
Farul din Alexandria
(reconstituire), una din cele
7 minuni ale lumii antice.
Arhitectul Sostratos din Cnidos
a decis ca temelia Farului să fie
din... sticlă. Acest material
rezista cel mai bine la
umezeala din sol.

B

C

Bătălia dintre Alexandru cel Mare și regele Persiei

Dicţionar istoric
Aristotel (384 – 322 î.H.) – a fost unul dintre
cei mai mari învăai ai Greciei antice, s-a
ocupat de filosofie, biologie, știine politice
etc., a fost profesorul lui Alexandru cel Mare.
Darius – este vorba de Darius al III-lea
(336–330 î.H.), regele persan învins
de Alexandru cel Mare.
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Regatul Macedoniei, sub conducerea lui Filip al II-lea, cucerește Grecia
În nordul Greciei, se dezvoltă, în secolul V î.H., Regatul Macedoniei.
Regele Filip al II-lea (359–336 î.H.) transformă Macedonia dintr-un regat
oarecare într-o mare putere. El profită de conflictele între polisurile
grecești pentru a-și impune stăpânirea asupra lor. Cel mai mare orator
grec, Demostene, în discursurile sale, demască planurile de cucerire ale
regelui macedonean (1). În ciuda acestui fapt, aliana antimacedoneană
a cetăilor grecești se realizează prea târziu: Filip al II-lea obine o victorie
decisivă împotriva grecilor (338 î.H.).
În anul următor, regele Filip convoacă un congres la care participă
majoritatea statelor grecești. Se hotărăște să fie atacat Imperiul Persan,
sub conducerea regelui macedonean. Înainte de începerea războiului,
Filip al II-lea este asasinat. Conducerea Macedoniei este preluată de fiul
său, Alexandru Macedon (336–323 î.H.).
Regele Alexandru intră în legendă... După ce își consolidează domnia,
în anul 334 î.H., Alexandru (A, 2) atacă Imperiul Persan. El obine victorie
după victorie, izbutind să izoleze armata perșilor de Marea Mediterană.
Apoi pătrunde adânc în teritoriul Imperiului Persan, ajungând până în
Asia Centrală și India (D). De aici, armata macedoneană se întoarce,
Alexandru stabilind capitala statului la Babilon.
Alexandru Macedon este supranumit „cel Mare”, nu numai datorită
victoriilor sale militare (C), ci mai ales pentru că încearcă să construiască
o lume nouă prin atragerea celor cucerii.
Astfel, încurajează apropierea greco-macedonenilor de orientali, prin
căsătorii mixte; el însuși se căsătorește cu preafrumoasa Roxana, fiica
unui nobil persan. Acordă funcii aristocrailor perși. Întemeiază un mare
număr de orașe care îi poartă numele. Cel mai vestit oraș cu numele
Alexandria îl înală în Egipt (331 î.H.). Alexandru nu își desăvârșește opera,
întrucât moare la numai 33 de ani (323 î.H.). Prin faptele sale, Alexandru
intră în rândurile personalităilor legendare ale istoriei lumii (2).
Sinteza elenistică. Datorită cuceririlor lui Alexandru cel Mare, cea
mai avansată civilizaie a acelei vremi, civilizaia greacă, este răspândită
la mare depărtare. Ia astfel naștere civilizaia elenistică. Aceasta reprezintă o sinteză între civilizaia greacă și cea a Orientului, în care limba și
cultura greacă devin cunoscute pe o suprafaă foarte mare, din Europa
până în Asia Centrală. Se extind cunoștinele știinifice și geografice. Se
dezvoltă comerul, pe apă și pe uscat, până în India și China. Înfloresc
orașele (Alexandria, Antiohia), mari centre economice și culturale.
Astfel, Alexandria este un oraș mare, cu străzi drepte și largi, cu palate
încântătoare, cu edificii grandioase. Unul dintre ele este Farul (B), care îi
călăuzește pe corăbieri, în drumul spre port, în timpul nopii. Cea mai
mare bibliotecă se află tot la Alexandria; ea cuprinde sute de mii de cări
scrise pe papirus.
După moartea lui Alexandru, vastul său imperiu se împarte între
generalii săi (D). Aceștia formează state noi, numite regate elenistice.
Aceste state își macină forele în lupte pentru supremaie, fapt de care
profită romanii. Rând pe rând, regatele elenistice sunt ocupate de
romani. Ultima cucerire este Egiptul, în anul 31 î.H.

REINE!
Din regatele elenistice, cultura greacă s-a răspândit de la Mediterana
până în India. Deși erau foarte diferite, elementul care le unea era limba
greacă, limba unei civilizaii avansate.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

Aplicaţii

1. Întreg Peloponezul era în dezbinare... Filip vedea lucrurile
acestea – căci le putea vedea oricine – și dădea bani trădătorilor din
toată Grecia ca să învrăjbească popoarele, aruncându-le pe unele
împotriva altora... Un lucru îl așeza pe Filip mai presus de noi. Căci în
întreaga Eladă... se iviseră o sumedenie de trădători... Cu tovarășii
aceștia de luptă, complici ai lui, el i-a învrăjbit și mai mult pe greci...”
(Demostene, Discursul Coroanei)

1. Identificai, utilizând (D), drumul armatei lui Alexandru Macedon, două bătălii
(Atenie, bătăliile lui Alexandru sunt în intervalul de timp 334–323 î.H.!), Alexandria din
Egipt, locul capitalei imperiului lui Alexandru.
2. Indicai, utilizând sursa (1), o cauză a
cuceririi Greciei de către Filip al II-lea.
3. După modelul de la leciile anterioare,
realizai o friză cronologică în care să plasai
următoarele evenimente: fondarea orașului
Alexandria, înfrângerea grecilor de către
Filip al II-lea, moartea lui Alexandru cel Mare,
apariia regatelor elenistice.
4. Citiţi, cu atenţie, sursele (1), (2) şi analizai imaginea (C), organizatorul grafic (A).
Demonstrai că Alexandru cel Mare este un
mare general.
5. Definii sinteza elenistică și menionai
două caracteristici ale acesteia.

2. Una dintre personalităile fascinante ale Antichităii este
Alexandru cel Mare... Aciunile sunt cu atât mai uluitoare cu cât ele sunt
împlinite de un tânăr frumos, puternic... Într-un mozaic este reprezentat
călare, șarjând, în timp ce adversarul său, înspăimântat de impetuozitatea cu care atacă acest semizeu, se pregătește să o ia la fugă...
Alexandru nu este numai un erou. Aristotel îi fusese profesor... Acestui
Făt-Frumos nu-i rezistă nimic; în faa lui se împrăștie puhoaiele dușmanilor, se prăbușesc zidurile cetăilor, popoarele i se supun, fetele de
împărat sunt roabele lui, bogăiile fascinante ale orientalilor îi sunt
aduse la picioare... Și, când cel mai mare imperiu al timpului cade sub
loviturile irezistibile ale acestui războinic fără egal... moare la vârsta de
33 de ani... Prin legendă trece în nemurire și timp de peste douăzeci de
veacuri, la lumina opaiului sau în castele strălucitoare, povestea vieii
lui i-a bucurat și i-a întristat pe oameni, i-a uluit prin faptul că el, fiul
omului, într-un timp atât de scurt, a făcut ceea ce părea că trece dincolo
de puterile omenești. (Manole Neagoe, Mari bătălii din istoria lumii)

D

REA
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IE

ROȘ

J

Imperiul Macedonean și formarea statelor elenistice
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UNITATEA IV

7. FRUMOS
ȘI CUNOAȘTERE
ÎN LUMEA GREACĂ

A

Templul din Delfi închinat zeului Apollo

Tucidide (cca 460–398 î.H.)
Tucidide a obţinut
informaţia istorică atât prin
observaţiile personale, cât
şi culegând mărturii de la
martorii evenimentelor.

B

C

Aristotel
(388–323 î.H.)
El a fondat, în 335 î.H.,
propria sa şcoală
filosofică, Liceul. A
contribuit la dezvoltarea
biologiei, logicii, fizicii.

Dicţionar istoric
filosofie – în concepia gânditorilor antici,
este suma cunoștinelor despre Univers.
Cunoașterea știinifică apare odată cu filosofii
ionieni, Tales, Anaximandros etc. Aristotel, un
mare filosof grec, este considerat părintele
știinei vieii, biologia.
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Frumuseea culturii grecești. Cultura greacă izvorăște din întrebările pe care și le pun oamenii: Cum a apărut lumea în care trăim? Ce
este omul? Care este locul oamenilor în această lume? Încercările de
răspuns la aceste întrebări complexe sunt caracterizate prin înelepciune și frumusee (2).
Viziunea noastră despre frumos este moștenită de la vechii greci (1).
Creaiile artistice se încadrează perfect în cadrul natural, ca un element
component al acestuia (A). Arta greacă este legată de viaţa religioasă şi
de viaţa cetăii.
Unitatea culturii grecești. Vorbind aceeași limbă, având aceleași
credine și aceleași sărbători, vechii greci creează o cultură unitară în
toate regiunile locuite de ei.
Binefacerile democraiei. Înflorirea maximă a culturii grecești are
loc în „secolul lui Pericle” (V î.H.). Aceasta se întâmplă datorită unei viei
economice prospere și a binefacerilor democraiei ateniene: libertatea
și participarea cetăenilor la viaa statului.
Istoria devine știină. Grecii ajung la cunoaștere și prin consemnarea istoriei. De unde venim? – se întreabă ei. La această întrebare
încearcă să răspundă „Părintele istoriei”, Herodot (485–425 î.H.). El
oferă informaii preioase despre popoarele din vremea lui. Cel mai
important istoric este Tucidide (cca. 460–398 î.H.) (B), autorul lucrării
Războiul Peloponeziac. Acesta încearcă, pentru prima oară, să pună în
evidenă cauzele evenimentelor. Strabon este „părintele geografiei”.
Gânditorii greci pun bazele domeniului filosofiei (C).

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Grecii antici susineau că frumosul se află în artă. Adăugau
imediat însă că natura vie reprezintă tot ce este mai frumos. Astăzi
putem afirma cu certitudine că ei au transmis culturii europene un mod
al lor de a privi frumosul, idealurile lor despre sublim, ideile lor despre
artă. (Kazimierz Michalowski, Cum și-au creat grecii arta)
• Menionai, din sursa (1), un izvor al frumosului, în concepia
vechilor greci.
2. …calitatea vieii din orașul nostru este neîntrecută: pe toată
durata anului se desfășoară competiii sportive și sărbătorii casele
noastre sunt minunat aranjate, astfel încât să ne putem bucura în
fiecare zi de ele, iar orașul acesta este așa de mare și de puternic,
mărfuri din întreaga lume sosesc la noi. […] iubim frumosul și rămânem
modești, iubim cultura și avem grijă în același timp să fim într-o bună
formă fizică […]. (Tucidide, Războiul Peloponeziac)
• Justificai afirmaia: „orașul nostru este mentorul întregii Elade”.

REINE!
• Viziunea noastră despre frumos este moștenită de la vechii greci.
• Înflorirea maximă a culturii grecești are loc în „secolul lui Pericle.”
• Grecii ajung la cunoaștere și prin consemnarea istoriei.

Studiu de caz
MOŞTENIREA LUMII GRECEŞTI.
CUNOAȘTEREA ȘTIINIFICĂ

SURSE

SURSE

SURSE

Cercetarea știinifică apare în Grecia antică! În Grecia, de știină nu
se ocupă preoii, spre deosebire de Orientul antic. Astfel, în timp ce
babilonienii cred că obiectele cerești sunt zei, vechii greci nu sunt de
aceeași părere. Cunoașterea știinifică apare odată cu filosofii ionieni,
de exemplu, Tales din Milet (A) și alii.
De asemenea, vechii greci trebuie să rezolve nenumărate probleme
în viaa de zi cu zi. Cum să măsori suprafee de pământ? Iată, se dezvoltă
matematica. Și astfel, Pitagora (sec. VI î.H.) descoperă teorema care-i
poartă numele. Mai târziu, Euclid (sec. III î.H.) pune bazele ramurii
matematicii care se cheamă geometrie. Și Arhimede (sec. III î.H.) e un
mare matematician. În același timp însă, Arhimede găsește soluii la
probleme practice, cum ar fi: Cum să miști un obiect greu cu un efort cât
mai mic și cum să-l ridici la înălime? Cum să-i aperi orașul în caz că este
atacat? De aceea, Arhimede inventează scripei, pârghii, mașini de
război. În acest fel, marele savant grec pune bazele știinei care se
cheamă mecanică, o ramură a fizicii.
1. Jurământul lui Hippocrat din Cos este rostit de orice
tânăr medic în momentul în care a terminat facultatea.
Jur pe Apollo medicul, pe Esculap, pe Hygieia şi Panaceea şi
pe toţi zeii şi zeiţele, pe care îi iau ca martori, că voi îndeplini acest
jurământ şi poruncile lui, pe cât mă ajută forţele şi raţiunea:
• Să respect pe cel care m-a învăţat această artă la fel ca pe
propriii mei părinţi, să împart cu el cele ce-mi aparţin şi să am
grijă de el la nevoie; să-i consider pe descendenţii lui ca fraţi şi
să-i învăţ această artă, dacă ei o doresc, fără obligaţii şi fără a fi
plătit.
• Să transmit mai departe învăţăturile acestei arte fiilor
mei, fiilor maestrului meu şi numai acelor discipoli care au jurat
după obiceiul medicilor, şi nimănui altuia.
• Atât cât mă ajută forţele şi raţiunea, prescripţiunile mele
să fie făcute numai spre folosul şi buna stare a bolnavilor, să-i
feresc de orice daună sau violenţă.

A
Tales din Milet
(624–546 î.H)
Este primul gânditor
care înlocuiește
explicaţia mitologică a
fenomenului naturii cu
explicaia știinifică.
Este considerat, pe
bună dreptate,
„părintele știinelor”.

Hippocrat din Cos
(sec. V î.H.). Pentru a lupta cu
bolile, Hippocrat iniiază
principii care sunt valabile și în
ziua de astăzi. Astfel, el
consideră că, pentru a trata o
boală, trebuie să ai în
vedere caracteristicile
bolnavului (vârstă,
alimentaie, profesie,
locul în care acesta
trăiește etc).

B

Prezentare

Fiecare elev va alege una dintre personalităile
care au contribuit la dezvoltarea cunoașterii.
Elevul va da titlul prezentării, motivând alegerea
făcută. Prezentarea va avea maximum 2 pagini, va
fi scrisă de mână și va cuprinde și un desen prin
care va fi ilustrată alegerea făcută. Se va adăuga la
portofoliul elevului la disciplina Istorie.

Aplicaţii
I. Căutai informaii și completai în tabelul de mai jos domeniul de activitate al fiecărui om de știină, contribuia adusă la domeniul cunoașterii.
Om de știină

la domeniul
Domeniul de activitate Contribuii
cunoașterii

Timp istoric

Herodot

485–425 î.H.

Tucidide

460–398 î.H.

Strabon
Arhimede

cca.60 î.H.–26 d.H.

Hippocrat
Euclid

sec. al V-lea î.H.
sec. al III-lea î.H.

Aristarh din Samos

sec. al III-lea î.H.

287–212 î.H.

Dicţionar istoric
Esculap – denumirea romană a zeului
Asclepios, patronul medicilor.
Hygieia – zeitate având legătură cu medicina.
De la numele Hygieia provine cuvântul
„igienă”.
Panaceea – zeitate având legătură cu
medicina. De la numele Panaceea provine
cuvântul „panaceu”, adică un medicament
care vindecă toate bolile.
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UNITATEA IV

Studiu de caz
MOȘTENIREA LUMII
GRECEȘTI. ACROPOLA
ATENIANĂ

A

Construciile de
pe Acropola ateniană

Cele trei stiluri
(ordine) ale
arhitecturii
grecești

B

Doric

Ionic

Corintic

Perșii incendiază templele, iar Pericle decide să le reconstruiască...
Pe Acropola din Atena se construiesc temple măree închinate divinităii
protectoare a orașului. În anul 480 î.H., perşii cuceresc Atena și ard aceste
edificii religioase. Câteva decenii mai târziu, Pericle îl însărcinează pe
Fidias, cel mai important artist al timpului, să refacă edificiile religioase
de pe Acropola ateniană. Construcţia durează o jumătate de secol
(448–404 î.H.), epoca de aur a democraţiei ateniene. Fidias, împreună cu
cei mai buni arhitecţi şi sculptori ai timpului, realizează un ansamblu de
construcii de o frumusee uimitoare.
Templul grec. Cea mai frumoasă construcie a arhitecturii grecești
este templul. Construciile de pe Acropola ateniană sunt temple. Un
element important în realizarea unui templu grec sunt coloanele.
Partea de sus a unei coloane este capitelul. După forma capitelului,
templele sunt construite în trei stiluri (B): doric, ionic și corintic. Numeroase edificii moderne au preluat coloanele sau alte elemente
constructive ale templului grec.
O priveliște de vis. Pe Acropola de la Atena (A) se ajunge trecând
printr-o intrare monumentală, numită Propilee. Apoi, ochii uimii ai
vizitatorului se desfată cu priveliștea mirifică a templelor și edificiilor. În
apropiere se zărește micul templu închinat zeiei Nike (Victoria). Apoi, se
deschide priveliștea Partenonului (C), templul închinat zeiei Atena
Partenos (Atena Fecioara). Marele sculptor Fidias dăltuiește în marmură, pe zidul templului, un basorelief reprezentând defilarea anuală a
atenienilor în onoarea zeiei. Același Fidias, în interiorul templului,
sculptează o statuie a zeiei Atena, din lemn de măslin și foie de metal
preios. Partenonul este construit atât de frumos, încât aduce liniște și
pace în sufletul privitorului. Iată și Erechteionul, templul vestit pentru
coloanele numite cariatide (acestea au forma unui corp feminin).

C

REINE!

Partenonul, templul monumental de pe Acropola
ateniană. După cum se observă, este construit în
stil doric. Arhitecii care au proiectat acest templu
sunt Ictinos și Calicrates. Se mai observă
elementul constructiv în formă de triunghi ridicat
deasupra coloanelor. Acesta se cheamă fronton.

SURSE

• Cea mai frumoasă construcie a arhitecturii grecești este templul.
• Construciile de pe Acropola ateniană ne transmit peste timp
viziunea despre frumos a grecilor.
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SURSE

Analizai, cu atenie, imaginile și citii
sursa (1) apoi răspundei cerinelor.
1. Identificai transformările în timp de
pe Acropola Atenei și principalele construcii
care o compun.
2. Care este mesajul transmis atenienilor
prin construirea templului Atenei Nike? Dar
în timp, care este mesajul transmis de
Acropola Atenei?

SURSE

Aplicaţii

1. Atena era polisul clasic, divizat în mod clar în două pări,
poate chiar trei, dacă includem și Pireul. Dintre acestea, prima
era acropola „cetatea de sus”, unde altă dată se ridica locuina
fortificată a monarhului micenian... În perioada care ine de la
conducerea lui Solon (sec.VI î.H.) și până la Pericle (sec.V î.H.),
acropola a fost transformată într-un oraș sanctuar pe care și
astăzi putem să îl admirăm în mare parte. Poarta miceniană
fortificată a fost înlocuită cu Propileele; a fost construit
Parthenonul, templul sacru dedicat Atenei Partenos (însemnând fecioară), protectoarea cetăii; a apărut templul Atenei
Nike (Atena ca zeiă a victoriei) pentru aducerea-aminte a
victoriei recente asupra perșilor, apoi Erechteionul, templu
dedicat unui rege legendar al Atenei.
(Martino Menghi, Atlasul Greciei antice)

Studiu de caz
MOȘTENIREA LUMII GRECEȘTI.
SCULPTURA
Frumusee în jurul oamenilor! Grecii doresc să-și înfrumuseeze
viaa, înconjurându-se de artă. Una din artele care se bucură de mare
apreciere este sculptura. Statuile sunt prezente mai ales în locurile
publice: agora, acropola, temple. Statuile lucrate în fildeş şi aur ale lui
Zeus (A) şi ale zeiţei Atena, au fost sculptate de Fidias, cel mai însemnat
sculptor al Antichităţii. Este și pictor, arhitect și conducător al lucrărilor
Partenonului. Un alt vestit sculptor al Antichităţii greceşti este Miron,
autor al unei statui reprezentând un atlet în plin efort fizic, Discobolul
(B). Policlet sculptează statuia unui atlet aflat în repaos Doriforul (C) sau
Purtătorul de lance. Aceşti trei artişti de geniu au trăit în secolul V î.H.
În veacul următor, Praxiteles este autorul unei statui numite Hermes
cu Dionysos copil. Lisip sculptează statuia unui atlet, Apoxyomenos, şi
bustul lui Alexandru cel Mare.
Sculptura este subordonată arhitecturii. La un templu, frontonul
(D) este partea care atrage cel mai mult privirea celui care intră în
templu. Grecii îl înfrumuseează cu sculpturi, reprezentând scene din
mitologie sau din viaţa unui erou legendar.
Timp de două milenii, Europa nu a mai cunoscut artişti de importanţa marilor sculptori greci.

A

Statuia din fildeș și aur a lui Zeus din Olimpia
(reconstituire), lucrată de Fidias (sec. V î.H.). Statuia se
afla în principalul templu a lui Zeus, din localitatea Olimpia,
locul unde se desfășurau Jocurile Olimpice. Este una din
cele 7 minuni ale lumii antice.

B

Aplicaţii
1. Analizai, cu atenie, imaginea (B).
a) Ce reprezintă personajul din imaginea (B);
b) Cine este autorul operei de artă?
c) Ce aduce nou în sculptură autorul operei de artă?
d) Apreciază, într-un singur cuvânt, opera de artă respectivă.
2. Utilizai un motor de căutare pe Internet (de ex. Google). Tastai, la
alegere, unul din cuvintele-cheie Fidias, Policlet, Miron, Praxiteles, Lisip.
Apoi folosii informaiile oferite de site-urile Internet pentru a descoperi
cel puin trei statui realizate de unul din marii sculptori greci.
3. Scriei, în spaiul punctat din faa fiecărei opere literare din coloana A, litera corespunzătoare numelui autorului său, din coloana B.
... Discobolul
A
... Zeus din Olimpia
... Hermes cu Dionysos copil
... Apoxyomenos
... Doriforul

a) Fidias
b) Policlet
c) Miron
d) Lisip
e) Praxiteles

B

C
Discobolul, capodopera
sculptorului grec Miron
(sec. V î.H.)

Doriforul (Purtătorul
de lance) sculptură
de Policlet
(sec. V î.H.)

Frontonul de vest al Partenonului, reconstituire
aflată la Muzeul Acropolei, Atena

D
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Sofocle,
împreună
cu Euripide,
a pus bazele
tragediei clasice
grecești.

Aplicaţii
I. 1. Citii, cu atenie, sursa (1) și analizai
imaginea (A).
a) Precizai cum a luat naștere tragedia.
b) Cum se desfășura o reprezentaie?
c) Ce rol are teatrul în viaa cetăii?
2. Citii, cu atenie, sursa (2).
a) Ce reprezintă sursa?
b) Cine este autorul ei?
c) Ce eveniment prezintă sursa?
d) Indicai două motive pentru care sursa
este importantă.
II. Scriei, în spaiul punctat, din faa fiecărei
opere literare din coloana A, litera corespunzătoare numelui autorului său, din coloana B.
A.
B.
... Oedip rege
a) Aristofan
... Perșii
b) Eschil
... Pacea
c) Sofocle
... Alcesta
d) Euripide

62

SURSE

B

SURSE

Teatrul din Epidaur. Este o capodoperă artistică și
inginerească. Acustica este perfectă: atunci când
aprinzi un chibrit în partea de jos a edificiului, unde
evoluează actorii, se aude până în ultimul rând.

SURSE

A

SURSE

MOȘTENIREA LUMII
GRECEȘTI: TEATRUL

Teatrul este o „invenie” a vechilor greci! Una dintre marile contribuii ale grecilor la patrimoniul cultural universal este teatrul. Teatrul
ia naștere în cursul ceremoniilor religioase închinate zeului vinului și
viei-de-vie, Dionysos. Se joacă tragedii (piese cu subiect trist, 1) și
comedii (piese cu subiect vesel). Reprezentaiile teatrale au loc timp de
mai multe zile, în fiecare an. Ele se desfășoară în aer liber, în edificii
special amenajate (A). Actorii joacă mascai și sunt numai bărbai. Ei sunt
acompaniai de cor. Publicul asistă la spectacole stând pe bănci de piatră.
Unul din marii maeștri ai tragediei este Eschil (525–456 î.H.), care
participă la războaiele cu perșii și scrie tragedia Perșii (2). Alt mare
tragedian este Sofocle (496–405 î.H.) (B), care scrie una din cele mai
emoionante piese – Oedip rege. Euripide (480–406 î.H.) este autorul
care înfăișează personaje tragice feminine (Alcesta). În operele lor sunt
zugrăvite frământările prin care trece sufletul omenesc.
Cel mai important autor de comedii este Aristofan (445–380 î.H.). El
scrie comedia Pacea, în care un ăran sătul de război, se urcă la cer călare
pe un cărăbuş, în căutarea Păcii, zeiţa pierdută. Acesta descrie într-un
mod comic societatea ateniană în timpul Războiului Peloponeziac.

SURSE

UNITATEA IV

Studiu de caz

1. ... tragedia s-a născut din... cântul liric cântat în cinstea
lui Dionysos de un cor... dansând în jurul unui altar al zeului.
Coriștii, purtând măști în chip de ap (tragos, – de unde
cuvântul tragedie – „cântecul apilor”), înfăișau făpturi
legendare..., prietenii lui Dionysos. În momentul în care unul
din coriști s-a detașat din ansamblu, răspunzând corului prin
cuvinte atribuite zeului, au apărut... dialogul și primul actor.
După care legenda lui Dionysos a fost înlocuită cu subiecte
mitologice sau legendare (și chiar din contemporaneitate)...
(Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizaiei)
2. (Lupta de la Salamina) Un sol persan: Un bărbat grec, din
oastea atenienilor, veni să-i spună lui Xerxe că, atunci când
întunericul nopii se va fi lăsat, grecii nu vor mai rămâne pe loc,
ci – avântându-se spre băncile vâslașilor, fiecare ori de pe unde
ar fi – au să-și izbăvească viaa printr-o fugă tainică. Iar Xerxe,
cum auzi aceste cuvinte, fără să priceapă vicleșugul grecului...,
dădu poruncă tuturor căpeteniilor de corăbii ca, de îndată ce
razele soarelui vor fi încetat de a mai lumina pământul și
întunecimea va fi cuprins întinsul cerului, să-și așeze pe trei
rânduri corăbiile lor cele multe și să păzească toate ieșirile și
toate strâmtorile... Noaptea se sfârșise și de nicăieri armata
elenă nu încerca să fugă în corăbii, pe furiș. Iar când ziua, trasă
de cai albi, prinse să împrăștie deasupra pământului strălucitoarea-i lumină, se înălă mai întâi, ca un imn, un strigăt
puternic din rândurile elenilor, și ecoul stâncilor insulei repetă
falnic strigătul. Barbarii își văzură înșelate nădejdile lor. Pe toi
îi cuprinse spaima. Căci imnul cel sacru nu înseamnă vestirea
fugii. Dimpotrivă, elenii – însufleii de un mare curaj pornesc
la luptă... (Eschil, Perșii)

Studiu de caz
JOCURILE OLIMPICE

A

Vechii greci sunt mari iubitori de întreceri sportive. Acestea se
desfășoară sub patronajul unei zeităi. Cele mai cunoscute sunt Jocurile
Olimpice, desfășurate la Olimpia sub egida divinităii supreme, Zeus. Aici
se află unul dintre cele mai importante temple dedicate zeului (A).
Prima ediie a Jocurilor Olimpice are loc în 776 î.H. Întrecerile se
desfășoară o dată la patru ani și durează cinci zile. La ele participă numai
greci, uneori venii de la sute de kilometri, din coloniile ridicate în jurul
Mării Mediterane și Mării Negre. Intervalul între două Jocuri consecutive
se numește olimpiadă. Premiul învingătorilor constă doar dintr-o cunună
de măslin. Adevăratul premiu îl constituie faptul că sunt onorai ca niște
eroi de către concetăeni.
O atmosferă de sărbătoare cuprinde întreaga Grecie cu prilejul
Jocurilor. Se decretează un armistiiu și încetează orice război între
polisuri. Ceremonii religioase dau startul Jocurilor. Spiritul olimpic
înseamnă că atleii trebuie să concureze în mod cinstit, fără a trișa sau a
încălca regulile. Concurenii sunt numai bărbai. La majoritatea întrecerilor, sportivii sunt dezbrăcai, un mod de a pune în evidenă frumuseea corpului omenesc, ce corespunde frumuseii sufletești. Din acest
motiv, marii sculptori ai acelei vremi găsesc subiecte pentru statuile lor,
din rândul sportivilor. Sunt mai multe probe (B – E), ce dezvoltă atât calităile fizice, cât și cele mentale ale atleilor. Unele întreceri au importană
practică, de exemplu alergările tinerilor înarmai. Jocurile sunt interzise
după un mileniu de la debutul lor, în anul 393 d.H.
Jocurile Olimpice sunt reînviate în anul 1896, la propunerea baronului Pierre de Coubertin.

REINE!

Templul lui Zeus din Olimpia

B

Proba de alergare

C

Proba olimpică – Cursele de care

O moștenire a vechilor greci o constituie spiritul Jocurilor Olimpice.

Investigaţie
Realizai o investigaie pornind de la întrebarea: Jocurile
Olimpice moderne sunt o continuare a Jocurilor Olimpice
grecești? (Întrebarea constituie identificarea problemei care
trebuie rezolvată)
Clasa se împarte în mai multe grupe de elevi. Fiecare
grupă va studia câte una din următoarele probleme:
– Ideea olimpică în Antichitate și în zilele noastre;
– Probe olimpice antice – probe olimpice moderne;
– Eroi ai Jocurile Olimpice antice – eroi ai Jocurilor Olimpice
moderne;
– Jocurile Olimpice antice și moderne – sursă de
inspiraie pentru artiști.
Pentru realizarea investigaiei se pot utiliza:
a) Citate despre olimpism și spiritul olimpic, de exemplu:
„Jocurile Olimpice sunt celebrarea o dată la patru ani a

primăverii umanităţii.”
„Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!”
„Ceea ce este cultura pentru umanitate este olimpismul
pentru sport.”
„Olimpismul este o doctrină a fraternităţii dintre trup şi
suflet.”
„Lucrul important în viaţă nu este victoria, ci lupta; nu
trebuie să învingi, ci să lupţi bine.” (Pierre de Coubertin)
b) Surse vizuale precum: Discobolul, de Miron, Doriforul,
de Praxiteles, tablourile lui LeRoy Neiman etc.
c) Filme artistice: Chariots of Fire, Race etc.
d) Informaii, culese de pe Internet, despre mari sportivi,
eroi ai JO: Milon din Crotona, Chionis din Sparta, Diagoras din
Rodos, Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Jesse Owens, Al
Oerter, Lev Iașin etc.
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UNITATEA IV

Așa vă place istoria?
În afara Jocurilor Olimpice mai există:
• Jocurile Istmice care au loc la Corint, în onoarea zeului mării,
Poseidon. Se numesc așa, întrucât orașul Corint este situat în apropiere de istmul cu același nume.
• Jocurile Pítice care se desfășoară la Delfi, unde este situat principalul templu închinat lui Apolo. Se numesc Jocuri Pítice întrucât
preoteasa zeului Apolo, care ghicește viitorul, se numește Pítia.
• Jocurile Nemeene care sunt în onoarea lui Heracles. Ele au loc în
amintirea uneia dintre faptele lui Heracles, uciderea Leului din
Nemeea, fiină ce aducea multă suferină oamenilor din zonă.
Iată care sunt probele Jocurilor Olimpice:
• Cursele de care trase de doi cai sau de patru cai (C).
• Pancraiu este cea mai dură întrecere (D). Este o luptă în care
sunt permise aproape toate loviturile. Mai mult, în jurul pumnilor sunt
utilizate benzi prevăzute cu plăcue de bronz care fac ca loviturile să
fie și mai dure. Sunt muli sportivi care mor în timpul luptelor.
• Pentatlonul este o probă complexă formată din cinci întreceri: cursa de viteză, aruncarea suliei, aruncarea discului, săritura
în lungime și pugilatul.
• Aruncarea discului îl inspiră pe sculptorul Miron când realizează
faimoasa statuie Discobolul, o capodoperă absolută a artei universale.
• Săritura în lungime se face de pe loc, iar concurentul se ajută cu
ajutorul unor greutăi pe care le ine în mână.
• Aruncarea suliei înseamnă, în fapt, două probe: aruncarea la
distană și aruncarea la intă.
• Alergările. Sunt mai multe probe de alergări (B), în funcie de distana parcursă. Există și o probă de alergare a hopliilor înarmai, care
se dovește foarte utilă în timpul bătăliei de la Maraton.
• Luptele seamănă destul de mult cu cele moderne (numite grecoromane).
• Pugilatul este foarte asemănător boxului modern (E). Nu există
categorii de greutate, perechile de concureni fiind stabilite prin
tragere la sori.

D

Proba olimpică – Pancraiu
este cea mai dură întrecere

E

Proba olimpică – Pugilatul. Onomastos din Smirna
a fost primul campion olimpic la box, la cea de-a
23-a Olimpiadă, în anul 688 î.H., când a fost
adăugat acest sport.

F

G
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Evanghelie Zappa a fost una
dintre personalităile balcanice
ce au contribuit la reînvierea
Jocurilor Olimpice. S-a născut
într-o familie de aromâni, în
nord-vestul Greciei. A devenit
celebru prin strădaniile de
reînviere a Jocurilor Olimpice.
Astăzi, această etapă a istoriei
lor este denumită preolimpică.

Aprinderea flăcării olimpice la Olimpia, apoi,
flacăra este dusă în orașul în care se desfășoară
Jocurile Olimpice. În zilele noastre, flacăra olimpică
simbolizează legătura dintre Jocurile antice și cele
moderne. În Antichitate, focul era aprins în templele
de la Olimpia. Focul era considerat sfânt, întrucât
grecii credeau că fusese furat de la zei și dat
oamenilor de către eroul Prometeu.

Ce am învăat?
1. Grecia antică (Elada) se află așezată în sudul Peninsulei Balcanice (Grecia continentală), în insulele din Marea Egee
(Grecia insulară) și pe coasta de apus a Asiei Mici (numită, în Antichitate, Ionia).
2. Grecia antică este leagănul unei culturi impresionante a cărei moştenire stă la baza civilizaiei Europei.
3. Aici se dezvoltă filosofia, teatrul, ştiinţa, arhitectura, sculptura. Aristarh din Samos a propus un model în care
soarele este centrul Universului. Herodot pune bazele Istoriei şi Strabon – bazele Geografiei.
4. Grecia antică este locul unde se naşte democraţia, conducerea prin demos, adică popor. Sistemul democratic este
unul din cele mai importante daruri pe care grecii îl dăruiesc lumii civilizate.
5. Grecia antică este formată din oraşe-stat numite „polis”, fiecare cu propriile legi şi mod de viaţă. Cele mai
importante oraşe-state sunt Atena şi Sparta. Fiecare oraş are propriul sistem de conducere şi o piaţă centrală numită
agora unde se află principalele instituţii şi unde cetăţenii, în Ecclesia, iau cele mai importante hotărâri.
6. Grecia antică are spiritul Jocurilor Olimpice. Acestea se desfăşoară în cinstea lui Zeus, în oraşul Olimpia, o dată la 4
ani.

Aplicaţii
1. Selectează informaţiile pe care le consideri relevante pentru a completa următoarele enunţuri.
Grecia este așezată la…
Grecia este străbătută de lanuri muntoase…
Grecia este leagănul …
Grecia a oferit lumii unul din cele mai importante daruri…
Grecia este formată din orașe …
Ce am moştenit de la greci…
2. Privește, cu atenie, harta mută a Greciei antice. Plasează, pe
hartă, polisurile Atena şi Sparta și principalele confruntări dintre
greci și perși (vezi harta de la pagina 54).
3. Selectează, din textul de sus, trei termeni specifici democraţiei. Alcătuiește câte un enunţ istoric cu fiecare termen
selectat.
4. Eşti Pericle, în Agora, înaintea războiului cu Sparta.
Transmite un mesaj cetăţenilor din Atena, în care să argumentezi
de ce trebuie să lupte.
5. Construiește un rebus în care să descoperi, pe verticala
AB, denumirea polisului democratic condus de strategul Pericle. În
construirea rebusului utilizează imagini și informaii din lecia
Polis-ul grec. Organizare și colonizare.

Portofoliul meu
Moştenirea politică și culturală a Greciei antice
Adună informaţii, imagini şi desene despre
sistemul democratic, sculptura greacă, teatru și
Legendele Olimpului.
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RECAPITULARE

IV. CIVILIZAIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ

EVALUARE

I. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Orașele-state care apar în prima jumătate a mileniului I î.H. se numesc:
a) colonie; b) metropolă; c) polis; d) municipiu.
2. Locuitorii unui polis grec, care participă la conducerea cetăii, sunt:
a) metecii; b) cetăenii; c) periecii; d) hiloii.
3. Fenomen de migraie a grecilor desfășurat între secolele VIII î.H. și VI î.H.:
a) deplasare; b) colonizare; c) asimilare; d) sinteză.
4. Vas grecesc cu două toarte sau mânere, vas pentru transportat lichide:
a) pithoi; b) hydra; c) amfora; d) aryballos.
5. Jocuri ce se desfăşurau din patru în patru ani, începând cu 776 î.H., în localitatea Olimpia din Pelopones, în cinstea
lui Zeus şi a soţiei sale, Hera.
5 x 5 = 25 puncte
a) Jocurile Pítice; b) Jocurile Olimpice; c) Jocurile Nemeene; d) Jocurile Istmice.
II. Citește, cu atenie, afirmaiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmaia este adevărată, notează cu litera A. Dacă
afirmaia este falsă, notează cu litera F.
1. Atena este cea mai mare putere a Greciei, după victoria de la Maraton.
2. O cauză a Războiului Peloponeziac este creșterea puterii militare și strălucirea Atenei.
3. Liga de la Delos este condusă de Sparta.
4. Pe ărmul Mării Negre, grecii întemeiază coloniile: Histria, Tomis şi Callatis.
5. Prin intermediul poemului homeric Iliada, ne este cunoscut războiul troian.

5 x 5 = 25 puncte

III. Completează, în dreptul fiecărui capitel, denumirea stilului căruia îi corespunde.

a)

c)

b)

4 x 3 = 12 puncte

IV. Redactează un text, de o jumătate de pagină, cu titlul Alexandru Macedon și sinteza elenistică, în care:
a) să utilizezi următoarele date istorice: 334 î.H., 332 î.H., 331 î.H.;
b) să precizezi semnificaia evenimentelor istorice care au avut loc atunci; 6 puncte
c) să definești termenul sinteza elenistică.

6 puncte
2 puncte

V. Plasează, pe axa de mai jos, evenimentele corespunzătoare, în ordine cronologică:
a) lupta de la Termopile; b) lupta de la Maraton; c) Miletul este cucerit de perși; d) lupta de la Plateea;
e) strategul Pericle moare de ciumă la Atena; f) Sparta declară război Atenei;
2 x 7 = 14 puncte
g) Atena este înfrîntă definitiv în Războiul Peloponeziac.
494 î.H.

490 î.H.

480 î.H.

479 î.H.

431 î.H.

429 î.H.

404 î.H.

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item
Punctaj acordat
Punctaj realizat
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I
25 puncte

II

III

IV

25 puncte 12 puncte 14 puncte

V

Din oficiu

Total

14 puncte

10 puncte

100 puncte

UNITATEA V

LUMEA ROMANĂ
Călătoria noastră în tainele istoriei continuă în Lumea romană. Astfel, în Italia care
înaintează în Marea Mediterană și are forma unei cizme, formând o punte de
trecere între Europa și Africa, se află Roma, Cetatea Eternă. Aici se înală Munii
Alpi și Munii Apenini. Cei mai vechi locuitori ai Italiei sunt: etruscii, italicii și grecii.
Povestea Romei, satul care ajunge un imperiu, începe la 21 aprilie 753 î.H., când
conform legendei, Roma a fost întemeiată de Romulus.
Influena Romei se manifestă până în prezent prin: sistemul politic al Romei, codul
ei de legi, limba latină care constituie baza limbilor romanice, inginerie și
arhitectură. O moștenire durabilă este adoptarea creștinismului de către Roma.

UNITATEA V

1. FONDAREA ROMEI.
ISTORIE ȘI LEGENDĂ

Faimoasa lupoaică,
salvatoarea gemenilor
Romulus și Remus. Această
statuie reprezintă simbolul
latinităii (romanii vorbeau
limba latină).

A

B

Răpirea sabinelor, tablou al pictorului francez
Nicolas Poussin (1638)

C

Jurământul Horailor, tablou al pictorului francez
Jacques-Louis David (1784)

Dicţionar istoric
etrusci – popor având origine necunoscută, care
trăia în Italia centrală. Etruscii au edificat o mare
civilizaie care i-a influenat pe romani.
Latium – regiune din centrul Italiei, unde a fost
întemeiat orașul Roma.
Tibru – râu din Latium, pe care a fost întemeiată
Roma.
vestale – preotese ale zeiei Vesta, protectoare a
familiei și căminului.
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Legenda întemeierii Romei și alte legende... Conform tradiţiei, Roma
este întemeiată în anul 753 î.H., pe colina Palatin, de lângă râul Tibru, în
regiunea Latium din Italia. Întemeietorul legendar al cetăţii este
Romulus, în acelaşi timp şi primul rege. Dar iată legenda fondării oraşului
Roma.
Enea, fiul troianului Anchise şi al zeiţei Venus, debarcă în regiunea
Latium din Italia, în fruntea celor ce supravieţuiseră distrugerii Troiei.
După unele lupte cu băştinaşii, Enea domnește în Latium. Fiul său (Iulus)
întemeiază cetatea Alba Longa, al cărei rege devine. Un urmaş al lui Iulus,
Numitor, este detronat de fratele său. Fiica lui Numitor, Rhea Silvia, naște
gemeni, deşi este vestală şi nu are voie să se mărite şi să aibă copii.
Gemenii se numesc Romulus şi Remus. Rhea Silvia este silită să-și
abandoneze pruncii pe râul Tibru. Ei sunt salvaţi de o lupoaică (A) şi apoi
de un păstor care îi crește ca pe fiii săi.
Ajunşi mari, Romulus şi Remus redau domnia cetăţii Alba Longa lui
Numitor; apoi întemeiază Roma. În timpul construirii oraşului, între
gemeni izbucnește o încăierare, în urma căreia Remus este ucis (1).
Romulus devine primul rege al Romei. Începe perioada numită
Regalitatea (753–509 î.H.)
Primii locuitori ai oraşului sunt păstori. Populaţia noii cetăţi crește în
urma răpirii fetelor sabine (B). Războiul dintre romani şi sabini se
încheie în urma intervenţiei sabinelor care, între timp, se ataşaseră de
bărbaţii lor (2).
O altă legendă spune că războiul dintre Roma și o altă cetate vecină,
Alba Longa, a fost decis de duelul dintre fraii romani Horai (C) și fraii
albani Curiai. Horaii câștigă și astfel Alba Longa este cucerită (3).
Între timp, Roma ajunge să fie condusă de regi etrusci. Sunt legende
care arată că romanii se răscoală și îi izgonesc pe etrusci. Astfel, Roma
devine Republică în anul 509 î.H. Aceleași legende ne spun că încercările
etruscilor de a relua stăpânirea asupra Romei sunt respinse.
Există adevăr în legendele romane? Cercetările arheologice confirmă faptul că legendele legate de întemeierea Romei și de primele secole
ale existenei sale au un sâmbure de adevăr. Astfel, arheologii arată
că primele așezări pe teritoriul Romei datează din secolele al VIII-lea și
al VII-lea î.H. Urmele acestora sunt descoperite pe colina Palatin, la fel
ca în povestea lui Romulus și Remus. Legenda sabinelor explică faptul că
la formarea Romei participă poporul sabinilor. Romanii își întind
stăpânirea asupra cetăii Alba Longa, așa cum spune legenda frailor
Horai și Curiai. De asemenea, descoperirile arheologice certifică
faptul că Roma ajunge sub stăpânirea etruscilor (D), care sunt izgonii la
sfârșitul secolului al VI-lea î.H. sau la începutul secolului următor.

REINE!
• Roma este ridicată pe șapte coline, lângă râul Tibru.
• Cele mai vechi așezări se află pe colina Palatin.
• Romulus devine primul rege al Romei.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Se spune că mai întâi lui Remus i s-au arătat... șase vulturi; dar
numai ce s-a anunat această prevestire, că lui Romulus i se arătară de
două ori mai muli vulturi, astfel că amândoi au fost proclamai ca regi
de tabăra sa, unii invocând faptul că Remus văzuse mai întâi vulturii, iar
ceilali că Romulus a văzut un număr mai mare. Din această pricină s-a
iscat mare vrajbă, ce s-a transformat în încăierare sângeroasă; în
învălmășeală, grav lovit de fratele său, Remus a căzut fără suflare. S-a
mai răspândit și altă legendă, și anume că Remus a sărit peste noile
ziduri ridicate de Romulus, cu intenia de a-și bate joc, iar Romulus l-a
ucis rostind aceste cuvinte: „Așa să piară de aici înainte toi acei care vor
îndrăzni să sară zidurile ridicate de mine!” Astfel a ajuns Romulus
singurul stăpân pe putere, iar cetatea a luat numele fondatorului său,
Roma. (Titus Livius, De la fundarea Romei)
a) Identificai, din sursa (1), obiceiul roman care duce la proclamarea
primului rege al Romei.
b) Interpretai cuvintele lui Romulus: „Așa să piară de aici înainte
toi acei care vor îndrăzni să sară zidurile ridicate de mine!”
2. Atunci sabinele, din cauza cărora se născuse războiul, cu părul
despletit, cu hainele sfâșiate, lăsând la o parte teama femeiască de
primejdii, pătrund printre suliele care zburau între cele două armate,
punând stavilă ostilităilor și pornirilor de ură... Deodată se așternu
tăcerea pe tot câmpul de bătaie. Comandanii se apropiară hotărâi să
se îneleagă. Și nu numai că se încheie pacea, dar cele două cetăi se
contopiră într-una singură, căpeteniile lor se asociară la domnie, iar
Romei i se atribui rolul conducător. În felul acesta, Roma ajunge de două
ori mai mare. (Titus Livius, De la fundarea Romei)
a) Stabilii o cauză care face din Roma o cetate de două ori mai mare.
b) Citii o altă legendă a întemeierii Romei (3).
3. [În timpul războiului dintre Roma și Alba Longa, s-a hotărât ca
victoria să fie decisă de confruntarea dintre trei războinici de fiecare
parte. Din partea romanilor, luptă fraii Horai, iar de partea albanilor,
fraii Curiai]. Se dă semnalul de luptă. Cele două rânduri de tineri... se
năpustesc unul asupra celuilalt cu arme ucigașe... Deodată, însă, doi
romani lovii de moarte se prăbușesc unul peste altul, în timp ce toi cei
trei albani sunt doar rănii... Din întâmplare însă, romanul era teafăr și
nevătămat... De aceea, pentru a-i despări și a se bate cu fiecare pe
rând, s-a prefăcut că o ia la fugă, încredinat că albanii rănii, atât cât îi
vor ine puterile, îl vor urmări. Romanul abia se îndepărtase o bună
bucată de locul unde se desfășurase lupta, când, privind înapoi, îi vede
pe cei trei albani urmărindu-l la mari intervale, dar că unul din albani nu
e prea departe de el. Se întoarse deodată și tăbărî fulgerător asupra
acestuia... Horatius, după răpunerea celui dintâi, purcede acum la a
doua luptă... De aceea, înainte ca al treilea curiat, care nu era prea
departe, să ajungă să-i dea ajutor fratelui său, romanul a încheiat și cu
al doilea. Acum lupta e deopotrivă. [Numai că, în timp ce romanul este
teafăr și nevătămat, albanul este rănit și sleit de puteri. Astfel că Horaiu
îl învinge cu ușurină pe cel de-al treilea Curiat.] (Titus Livius, De la
fundarea Romei)

D

Pictură descoperită într-un mormânt etrusc
reprezentând un flautist și dansatori.

E

Teritoriul Romei în secolele VIII–V î.H.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice,
examinai harta și imaginile.
1. Examinai, cu atenie, harta (E) și stabilii
două repere (coordonate) geografice ale
așezării cetăii Roma.
2. Explicai ce eveniment istoric prezintă
fiecare dintre imaginile (A), (B), (C).
3. Precizai cine sunt etruscii (D).
II. Completai spaiile libere, în caiet, cu
informaia corectă.
1. Conform tradiiei, Roma este întemeiată
în anul … pe colina …
2. Primul rege al Romei este ...
3. Existena primelor așezări pe teritoriul
Romei datează din secolele ...
4. Adevărul istoric despre întemeierea Romei
este dovedit de cercetările ...
5. Istoricul roman care prezintă legenda întemeierii Romei în lucrarea De la fundarea
Romei este….
6. Imaginează-i că ești povestitor. Repovestește legenda întemeierii Romei.
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UNITATEA V

2. STATUL ROMAN:
RĂZBOAIE
ȘI EXPANSIUNE
TERITORIALĂ

A

Publius Cornelius Scipio,
mare general roman, este
învingătorul lui Hannibal
în bătălia de la Zama
(202 î.H.).
În urma câștigării acestei
lupte a fost supranumit
„Africanus”.

Caius Iulius Caesar
(101 î.H. – 44 î.H.). A jucat un
rol central în războaiele civile.
A condus Roma de unul
singur (48–44 î.H.). A fost
asasinat în Senat, fiind acuzat
că vrea să devină rege. A fost
și un mare scriitor.

C

B

Împăratul Traian
(98–117 d.H.) a fost unul
din cei mai importani
comandani militari romani.
A fost cuceritorul Daciei, în
urma a două crâncene
războaie (101–102,
105–106 d.H.). Când un
împărat roman lua tronul,
i se făcea următoarea
urare: „Să fii mai bun decât
Augustus și mai drept decât
Traian.”

Dicţionar istoric
republica – este o formă de organizare a
statului în care conducerea este exercitată de
persoane numite sau alese pe o perioadă
determinată.
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Republica romană (509-27 î.H.). Răscoala din 509 î.H. duce la
izgonirea regilor etrusci, Roma devenind republică.
Instituiile republicii romane. Conducerea statului este asigurată de
magistrai. Cei mai importani sunt cei doi consuli. Senatul, principala
instituie a statului, rezolvă problemele de politică internă și externă.
Adunarea poporului, formată din toi cetăenii, alege magistraii.
Cucerirea Italiei. Legendele romane povestesc despre războaiele pe
care Roma le poartă împotriva popoarelor vecine, de exemplu etruscii,
galii și samniii. Italia este cucerită în totalitate, în prima jumătate a
secolului al III-lea î.H.
Războaiele punice. Roma se războiește cu Cartagina. Aceasta este o
colonie feniciană situată în nordul Africii. Romanii îi numesc pe
cartaginezi puni. De aceea, războaiele ce opun cele două cetăi se
numesc Războaie Punice. Ele sunt în număr de trei. În bătălii se disting
marele conducător cartaginez Hannibal (1) și cel roman Scipio (supranumit Africanus (A). Războaiele Punice se încheie cu distrugerea
Cartaginei (146 î.H.)
Roma – stăpâna Mării Mediterane (E). În urma mai multor războaie,
Roma cucerește regatele elenistice aflate în decădere. Ultimul dintre
ele este Egiptul (31 î.H.).
Criza instituiilor republicane (F). Criza instituiilor republicane se
manifestă prin războaie civile (B) între generalii armatei romane (sec. I î.H.)
La capătul acestora, forma de conducere republicană este înlocuită de
învingător, Octavianus, cu o formă de conducere monarhică. Aceasta se
numește principat (27 î.H.).
Organizarea Principatului. Toate puterile sunt concentrate în
mâinile șefului statului (2), împăratul sau principele. Primind de la Senat
titlul de Augustus („Măritul”), Octavianus (D) a rămas în istorie cunoscut
cu acest nume. Senatul are atribuii mult diminuate.
Maxima expansiune teritorială a statului roman. În timpul împăratului Traian (98–117 d.H.) (C), Roma duce un sângeros război de cucerire în urma căruia Dacia este transformată în provincie romană (106).
La sfârșitul domniei lui Traian, Imperiul Roman atinge maxima întindere
teritorială (E).
Criză și decădere... În secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman intră în
criză. Criza se manifestă prin lupte pentru tron între generalii armatei.
Frontierele statului sunt atacate de popoarele migratoare.
Dominatul. Împăratul Diocleian (284–305 d.H.) pune capăt luptelor
pentru tron. El instaurează un regim politic numit Dominat. Dominatul
este un sistem de guvernare caracterizat de puterea absolută a împăratului considerat a fi stăpân (dominus). Reformele sunt continuate de
Constantin cel Mare (306–337 d.H.). Între altele, acesta mută capitala
imperiului în Orient, în orașul numit Constantinopol (330 d.H.).
Căderea Imperiului Roman de Apus. În anul 395 are loc divizarea
definitivă a imperiului în Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Roman
de Apus. Atacurile migratorilor (germanici, huni) sunt din ce în ce mai
puternice. Însuși orașul Roma este cucerit de vizigoi (410).Ultimul
împărat roman din Apus este detronat de o căpetenie germanică (476).
Anul 476 semnifică, în mod convenional, sfârșitul Antichităii și
începutul unei alte epoci istorice, Evul Mediu.

E

D

Împăratul Augustus
(27 î.H. – 14 d.H.).
A fost nepotul lui Caesar,
mare om politic și de
cultură. Ca să evite soarta
unchiului său (care a fost
asasinat), nu a luat titlul de
rege, creând Principatul.

Dezvoltarea teritorială a statului roman în sec. VI î.H – II d.H
F

Senat

Magistrai

• rezolvă problemele
politicii interne și
externe;
• membrii Senatului
erau aleşi pe viaţă;

• cei doi consuli
• aleși pe o perioadă
de un an;
• comandă armata;

Adunarea poporului
• alege magistraii;
• ia decizii prin
aclamaii;

Instituiile republicii romane

REINE!
Evoluia statului roman
753 î.H.-509 î.H.
Regalitatea

509 î.H.-27 î.H.
Republica

27 î.H.-284 d.H.
Principatul

284-476 d.H
Dominatul

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Portretul lui Hannibal – Când înfrunta primejdiile, el era cel mai
cutezător dintre toi, iar în toiul primejdiilor dovedea cea mai mare
chibzuină. Niciun efort nu-l istovea, nici trupește, nici sufletește și nimic
nu putea să-l doboare. Hannibal suporta la fel de bine și frigul, și arșia.
Muli l-au văzut deseori odihnindu-se pe pământul gol, acoperit doar de
o mantie ostășească... La bătălie pornea totdeauna cel dintâi și se
retrăgea cel din urmă. (Titus Livius, De la fundarea Romei)
• Selectai, din sursa (1), două trăsături de personalitate care-l
caracterizează pe Hannibal.
2. Împăraii și-au adjudecat toate demnităile de mare prestigiu din
timpul republicii, acceptate de bunăvoie de Senat și de Adunare,
păstrându-le titulatura, afară de dictatură... În virtutea acestor titluri
doar își dau dreptul de a face recrutări, de a strânge bani și a încheia
pace... a comanda în permanenă și pretutindeni trupele de auxiliari și
legiunile de cetăeni, precum și să aducă la îndeplinire toate câte
odinioară erau îngăduite consulilor și tuturor celor care deineau
puterea în stat...
• Stabilii, pe baza sursei (2), atribuiile împăratului.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Menionai pe baza leciei și a hării (E) etapele evoluiei teritoriale a statului roman.
2. Identificai, pe harta (E), teritoriile cucerite de Roma, vecine cu Dunărea și cu Marea
Neagră.
II. Examinai, cu atenie, organizatorul
grafic F cu instituiile republicii romane.
1. Identificai instituiile republicii romane
și câte o caracteristică a fiecărei instituii.
2. Ce instituie există și astăzi din cele identificate?
III. Utilizând Internetul, realizai Fișa personajului istoric Hannibal, după următorul
plan:
a) date biografice;
b) luptele cu romanii;
c) trăsături de personalitate;
d) aprecieri referitoare la personaj.

PROIECT
Adunai informaii, imagini și prezentai un
Război Punic. Realizai fișa de prezentare a
unui personaj istoric participant la războiul prezentat. Împării între voi sarcinile de lucru.
Proiectul se va regăsi în portofoliul elevului.
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UNITATEA V

Studiu de caz
ARMATA ROMANĂ

Coolus
Tunica
Pilum
Cingulum
Gladius

A

Lorica
segmentata
Scutum

Caligae

Echipamentul unui soldat roman era în principal
compus din: Coolus (casca) era făcută de regulă din
bronz, proteja ceafa și obrajii. Lorica segmentata
(armura) era construită din bucăţi de fier, legate între
ele prin intermediul unor curele de piele şi cârlige
metalice. Pilum (sulia de aruncat) a fost preluată de
la samnii. Gladius (sabia scurtă spaniolă). Scutum
(scutul) era luat de la greci. Caligae sunt sandalele cu
care romanii mărșăluiau și zeci de kilometri zilnic.

O armată formată din cetăeni. Unitatea de bază a armatei este
legiunea formată din cetăeni. Aceștia sunt, în primele secole de
existenă a Romei, în cea mai mare parte ărani.
Armata devine un instrument politic. În urma cuceririi de noi teritorii, generalul Marius face o reformă a armatei. Aceasta devine o
armată de profesioniști care luptă pentru bani. Generalul care îi conduce
îi plătește și le oferă prăzi de război. Din acest motiv, oștenii se simt mai
legai de comandantul lor decât de stat. Astfel, armata devine un instrument politic; între principalii conducători militari au loc războaie civile în
lupta pentru putere (sec. I. î.H.).
O uriașă armată permanentă. După războaiele civile, armata se
reorganizează. Aceasta este formată din legiuni (1), la care se adaugă
trupe auxiliare formate din locuitori ai imperiului. Serviciul militar
durează 25 de ani.
O disciplină strictă. În armata romană disciplina este extrem de
severă. Ea este meninută prin recompense pentru ostașii ce se disting
pe câmpul de luptă, dar și pedepse aspre pentru cei ce se dovedesc
lipsii de curaj pe câmpul de luptă.
O armată bine înarmată. Soldatul roman este foarte bine înarmat (A).
La rândul lor, oștenii din trupele auxiliare sunt echipai cu arme specifice
ale popoarelor cucerite. De asemenea, armata este dotată cu mașini de
război, utilizate mai ales la asediul cetăilor.
Legiunile romane staionează în fortificaii numite castre. Asemenea castre există și în Dacia (B), cucerită de romani în anul 106.
Armata „se barbarizează”. Începând cu secolul al III-lea d.H., locuitorii imperiului nu mai doresc să se angajeze în armată. Din acest motiv,
în armata romană intră numeroși barbari. „Barbarizarea armatei” este o
cauză importantă a căderii Imperiului Roman.

B

REINE!

SURSE

Castru roman de la Ilișua, judeul Bistria-Năsăud
(reconstituire). Aici au staionat unităi din Legiunea
a XIII-a Gemina.

1. Legiunea era unitatea fundamentală a
armatei romane, dar alături de aceste corpuri de cetăeni, de timpuriu au fost utilizate
fore complementare, auxiliarii furnizai de
aliai. (Pierre Grimal, Civilizaia romană)

Dicţionar istoric
castru – tabără militară romană întărită.
trupele auxiliare – militari recrutai din rândul
popoarelor cucerite, care luptă cu armele lor
specifice: de exemplu, locuitorii din Insulele
Baleare sunt buni aruncători cu praștia.
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• Unitatea fundamentală a armatei romane este legiunea, formată din
cetăeni romani.
• Armata romană a fost instrumentul cu ajutorul căruia romanii au
cucerit un uriaș imperiu.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, sursa (1) și examinai imaginea (B).
1. Realizai o definiie a legiunii pe baza sursei (1).
2. Descriei un castru (B).
II. Citii, cu atenie, afirmaiile de mai jos. Dacă apreciai că
afirmaia este adevărată, notai cu litera A. Dacă afirmaia este falsă,
notai cu litera F.
1. O nouă organizare a armatei este făcută după terminarea războaielor civile.
2. Colonia este o tabără militară romană întărită.
3. Serviciul militar la romani durează 25 de ani.
III. Analizai imaginea (A) și utilizai Internetul. Prezentai echipamentul unui soldat roman și una din armele folosite de romani
în luptă.

Familia şi virtuţile romane. Familia alcătuiește baza societăii
romane. Ea este alcătuită din tată (pater familias) (A), soie și din celelalte
rude (de exemplu, copiii) care locuiesc în aceeași casă. Iniial, autoritatea
tatălui asupra membrilor familiei este absolută. Astfel, el are dreptul să
recunoască sau nu pe copii ca fiind ai lui (1). Copiii nerecunoscui sunt
abandonai și devin sclavii celui care îi ridică. Aceste legi crude se
îndulcesc și, mai târziu, soia și copiii capătă drepturi. De exemplu, nu pot
fi vândui ca sclavi după bunul plac al tatălui și își pot administra averea.
Educaia de acasă contribuie la formarea virtuilor romane: hărnicia, cucernicia, demnitatea, buna-creștere, clemena etc. Aceste virtui sunt puse de cetăeni în slujba statului.
Educaţia (2). Copiii se duc, ca și în ziua de astăzi, la școală (B). Cursurile
școlilor „elementare” se desfășoară, de cele mai multe ori... în stradă, sub
un portic. Aici copiii sunt îndrumai de un învăător. Acesta îi îndrumă să
descifreze tainele scrierii, cititului și socotitului. Scrisul și cititul se învaă
pe tăblie acoperite cu ceară, pe care se scrie cu un instrument de lemn.
Pe la 12 ani, copiii celor bogai urmează școli în care învaă gramatica,
literatura latină și greacă etc. Mai târziu, pe la 15-16 ani, studiază retorica
(oratoria), adică arta de a vorbi frumos în public. Aceasta le este de folos
celor care doresc să urmeze o carieră politică sau de avocai. Ca metodă
de învăare, de multe ori se folosește... bătaia!
Jocurile. Copiii se joacă „de-a baba oarba” și „de-a v-ai ascunselea”. Jocurile se desfășoară în stradă, printre trecători și, din acest
motiv, sunt parcă mai distractive. Un joc apreciat de copii pare a fi
aruncatul într-o grămadă de nuci de la distană. Fetiele au păpuși din
lut ars cu mâinile și picioarele mobile.
Dar și adulii au jocurile lor preferate, cum ar fi cele de noroc. Un
astfel de joc este cel de zaruri. Acestea sunt aruncate din pahare de lut
ars. Se practică și o variantă a jocului de table.
De o mare popularitate, se bucură jocurile publice care se desfășoară în mari arene, precum stadioanele de astăzi.

3. VIAŢA COTIDIANĂ
ÎN LUMEA ROMANĂ

A
Statuie din bronz reprezentând
un „pater familias” (sec. I d.H.)

B

Școală romană. Basorelief descoperit la Trier,
cca. 200 d.H. În acea vreme, orașul Trier
din Germania era sub stăpânire romană și
se chema Augusta Treverorum.

REINE!
În familie, rolul cel mai important îl are tatăl (Pater familias).
Familia educă tinerii în spiritul virtuilor romane.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Fiul va fi depus direct pe podea, în faa sa. Atunci, în doar câteva
clipe se va hotărî soarta micuului, conform unui străvechi obicei... Dacă
tatăl se va apleca și-l va lua, ridicându-l deasupra capului, de faă cu
neamurile și cunoscuii, va însemna că nou-născutul a fost acceptat în
familie, fiind recunoscut drept copilul stăpânului casei. Dacă tatăl, în
schimb, va rămâne nemișcat și nu-l va ridica în brae, va însemna că nu-l
acceptă pe micu ca membru al familiei. (Alberto Angela, O zi în Roma
antică)
2. Educaia copiilor era orientată în sens practic și în acela de a-i forma
în spiritul integrării lor în viaa colectivităii: deci, și în sensul de a ști cum
să-și exercite și drepturile și datoriile. Exerciiile fizice nu deineau un loc
de seamă în programul de educaie. Echilibrul dintre dezvoltarea fizică a
tânărului prin sport și formaia sa morală nu era pentru romani, ca pentru
greci, un ideal de educaie. (Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizaiei)

Aplicaţii
I. Analizai, cu atenie, imaginile (A), (B) și
citii sursele istorice (1), (2).
1. Explicai noiunea istorică de pater
familias și exemplificai un rol al său în familia
romană (1).
2. Identificai idealul educaiei romane și o
deosebire între educaia romană și educaia
greacă (2).
3. Menionai o disciplină învăată în
școala romană și o metodă utilizată de
învăător (2).
II. Realizai o comparaie între educaia
din lumea romană și educaia din lumea
greacă. Utilizai informaiile din manual. Apoi
alegei modelul care v-a plăcut mai mult și,
într-o propoziie, argumentai-vă alegerea.
III. Transmite un Mesaj către Familia Ta:
Eu vreau să mă joc, eu vreau să învă.
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ORAȘUL
ȘI MONUMENTELE PUBLICE

A

Ruinele Circus Maximus. Aici se desfășurau întreceri
de care. Nu există azi în lume un stadion care să
poată adăposti mai muli spectatori decât Circus
Maximus în Antichitate.
B

Forul lui Traian. Este cel mai mare for ridicat la
Roma. Se intră prin partea dreaptă. Dreptunghiul
este mărginit pe stânga și pe dreapta de două
porticuri are o lungime de 300 de metri și este lat de
190 de metri. Construcia cea mai mare este Bazilica
Ulpia, care este împărită în 5 nave, având dimensiuni uriașe. În spatele ei se observă faimoasa
Columnă a lui Traian, ale cărei basoreliefuri povestesc desfășurarea războaielor purtate de Traian
împotriva dacilor, strămoși ai poporului nostru.
Columna este încadrată de două biblioteci (una cu
scrieri în limba greacă, cealaltă cu scrieri în limba
latină). În sfârșit, apare Templul lui Traian. Toate
construciile sunt făcute din materiale scumpe.

Romanii sunt vestiţi pentru edificiile măreţe, bogat decorate. Arhitectura romană este influenţată de cea greacă, de la care romanii
împrumută multe elemente (de exemplu, cele trei stiluri: doric, ionic și
corintic). De asemenea, preiau de la etrusci, poporul vecin, arcul rotund.
Aspectul grandios al monumentelor demonstrează influenţele orientale asupra artei romane. Toate aceste influenţe se topesc într-un tot
unitar. Edificiile realizate de romani au, pe lângă o valoare artistică
deosebită, şi un pronunţat caracter funcţional.
Romanii utilizează materiale noi (cum ar fi betonul), care conferă
construcţiilor mai multă rezistenţă, dând posibilitatea realizării unor
edificii de mari dimensiuni (amfiteatre, circuri, apeducte etc). Construciile realizate de romani sunt o moștenire care influenează civilizaia modernă.
Orașul Roma devine un model pentru celelalte orașe ale lumii
romane (1).
Circurile sunt locuri unde oamenii asistau la întreceri de care. Cel
mai mare edificiu de acest tip era ridicat la Roma şi putea primi circa
250 000 de spectatori. (A).
Forul (în latină forum) este un ansamblu de monumente publice (2)
şi reprezintă un aspect caracteristic al artei romane. Așa cum cetatea
Roma este centrul politic al republicii romane, tot așa Forul roman este
centrul Romei. Cel mai mare şi mai frumos for ridicat la Roma, a fost
ctitorit de împăratul Traian cu ajutorul prăzii luate de la daci (B).
Apeductele (C) alimentează oraşele cu apă proaspătă adusă de la
mare distanţă. Ele sunt realizări inginereşti remarcabile. Apa este adusă
în cantităi mari și este de o calitate deosebită. Abia în zilele noastre,
romanii sunt egalai în această privină.
Termele. Apa este folosită şi în terme (băi publice). Acestea sunt
edificii în care oamenii nu numai că au grijă de curăţenia personală, dar şi
locuri în care cetăţenii se întâlnesc, se distrează etc. Ele sunt construcţii
uriaşe (D) şi deosebit de ingenioase (încălzire prin pardoseală, bazine cu
apă rece şi caldă etc).

REINE!
Construciile romane sunt capodopere de artă și de inginerie.
Ele au influenat civilizaia modernă.

Un apeduct (Pont du Gard, Frana). Apeductele
aduceau apă în orașe, uneori de la sute de kilometri.

Dicţionar istoric
bazilică – edificiu public roman care
constituia sediul tribunalelor și în care, de
asemenea, oamenii se întâlneau pentru a
discuta, a face afaceri etc.
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SURSE

C

SURSE

UNITATEA V

Studiu de caz

1. Forul ine totodată loc și de ziar a epocii romane, oamenii
luându-și de aici informaiile de care au nevoie. Unii discută
despre politică, alii despre ultimele impozite sau își încredinează informaii despre viitoarea întrecere de pe colina
Capitoliului. Auzim spusele câte unuia al cărui frate este legionar, povestind modul cum s-a desfășurat o campanie militară
recentă ori chiar un soldat care descrie o bătălie la care a luat
parte. Ca să nu mai amintim despre discuiile legate de viitoarele lupte de gladiatori, de cursele de care sau bârfele despre
unul sau altul dintre membrii familiilor importante din oraș. În
concluzie, traversând întinderea largă a Forului, ne simim de
parcă am fi răsfoit un ziar: avem și pagina de economie, și pe
cea de sport, de politică, de bârfe... (Alberto Angela, O zi în
Roma antică)

SURSE
SURSE
SURSE
SURSE

2. Mergem exact către intrarea în Termele lui Traian... La
capătul străzii observăm un măre edificiu, înalt, prevăzut cu
coloane, dar și cu un acoperiș cu ferestre mari... Pe măsură ce
ne apropiem, avem impresia că zidurile laterale sunt pur și
simplu nesfârșite: au o lungime nefirească și sunt de un alb fără
pată. Mai mult, din loc în loc vedem iindu-se diverse
construcii. Acest uriaș de „zidărie” este de fapt zidul de incintă
al Termelor lui Traian. Urmăm și noi șirul de oameni care se duc
către intrare și stăm la rând: sunt și femei, și bărbai, atât
bătrâni, cât și copii, meșteșugari și militari, bogai, dar și
sclavi... Termele romane unesc pe toată lumea, fără
deosebire... Coada se deplasează rapid. Rând pe rând, oamenii
pun câte o monedă în mâna sclavului de la intrare... Prin
urmare, intrarea nu este gratis, dar cu toate acestea preul este
accesibil oricui... (Alberto Angela, O zi în Roma antică)
3. Forumul (forum romanum) era piaa centrală..., „inima”
ordonatoare a vieii administrative, politice, religioase și
comerciale... Forumul era ansamblul urbanistic care grupa
instituiile administrative, bazilicile, bibliotecile, templele. La
Roma au fost construite numeroase forumuri de către împăraii
romani care le-au dat numele: Cezar, Augustus, Traian, Nerva,
Vespasian. (Adriana Botez-Crainic, Istoria artelor plastice)

Aplicaţii
I. Analizai, cu atenie, imaginile și citii sursele istorice.
1. Realizai, pe baza surselor (1, 2), o definiie a forului (forumului)
roman.
2. Enumerai, pe baza sursei (2), clădirile care compun ansamblul
urbanistic al forului (forumului) roman.
3. Stabilii, pe baza sursei (3) și a textului Așa vă place istoria?,
importana termelor în lumea romană.
4. Interpretai afirmaia: „Roma era vitrina imperiului, făcută să
impresioneze vizitatorii și dușmanii cu puterea Imperiului Roman.”
II. Completai, în spaiul punctat din faa noiunilor istorice din
coloana A, litera corespunzătoare răspunsului corect, din coloana B.
A
B
...Conductele romane pentru apă.
...Piaa centrală a Romei antice.
...Ansambluri arhitectonice
care au și băi termale.

a) Terme
b) Apeducte
c) Forum

III. Realizai o prezentare Power Point a unei construcii cu caracter monumental din imaginile (A), (B), (C), (D), având în vedere: tipul
construciei, elementele care o compun, cauza construirii, destinaia
și o caracteristică a construciei sau o apreciere. Vei da un titlu prezentării care va fi inclusă în portofoliul digital.

Termele lui Traian
(reconstituire). Edificiu
proiectat de Apolodor din
Damasc. Până în secolul al
III-lea d.H. au fost cele mai
mari terme din Roma.
Termele lui Traian au fost
ridicate cu prada luată în
urma cuceririi Daciei de
către romani.

D

Așa vă place istoria?
Ce erau, totuși, termele? În primul rând
erau locuri în care oamenii aveau grijă de
igiena personală. Dar nu numai atât: erau
locuri în care oamenii se distrau și se relaxau.
Așadar, în momentul în care o persoană intra în
incinta termelor, primul lucru pe care îl întâlnea
era o uriașă piscină (natatio). A, nu, nu era un
bazin de înot. Oricât ar părea de ciudat,
romanilor nu le plăcea să înoate. Ei preferau să
se bălăcească. De aceea, natatio avea cam un
metru adâncime, ca să nu se înece romanii.
Bun... Apoi intrau în palestre. Era un teren, în
aer liber, unde se făcea sport. Unii jucau un fel
de volei sau tenis fără rachetă, alii alergau,
făceau lupte sau se jucau cu... cercul. Da, am
trăit s-o auzim și pe-asta: oameni în toată firea
să se joace cu cercul! Nu știi ce înseamnă asta?
Întrebai-i pe părinii sau pe bunicii voștri și o să
vă explice! Următoarea etapă era intrarea în
tepidarium, adică un bazin puin încălzit. Apoi
clienii termelor ajungeau în caldarium. Aici se
făcea un fel de saună, dar dacă nu erai mulumit de caldarium, puteai frecventa laconium, unde era și mai cald. Dacă doreai să te
călești, puteai intra în frigidarium (na, că era să
zic frigider). Vă dai seama, după numele sălii,
că aici era apă rece ca gheaa. Putem să ne
imaginăm ce eforturi se făceau și ce fel de
construcii complicate erau termele ca să
poată încălzi o suprafaă atât de mare! De
aceea, în subteran era o adevărată uzină în
care sclavii munceau ca niște... sclavi! Cum
erau oamenii îmbrăcai? N-aș vrea să răspund
la această întrebare. Totuși, pot să vă spun că
există vechi mozaicuri care ne arată că femeile
purtau ceva foarte asemănător cu actualele
costume de baie. Să nu uit: în incinta termelor
se găseau și biblioteci! A, zicei că nu prea ai
chef să citești când te duci la piscină? Nu prea
cred, dar, în fine...
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UNITATEA V

Studiu de caz
COLOSSEUM
ȘI GLADIATORII

A

A. Colosseum (reconstituire)

B

B. Ruinele amfiteatrului de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, capitala Daciei romane

C

Amfiteatrul – edificiu roman. În majoritatea orașelor romane se înală o clădire impozantă, numită amfiteatru. Este un loc în care oamenii se
distrează. Ei asistă cu plăcere la spectacole sângeroase, de exemplu, la
luptele, pe viaă și pe moarte, dintre sclavii numii gladiatori (C) sau la
luptele între oameni și animale (D).
Astfel de amfiteatre sunt construite și pe teritoriul ării noastre, în
provincia romană Dacia (B).
Colosseum – o capodoperă inginerească și o minunată operă de
artă. În centrul Romei se înală un astfel de amfiteatru. Este cel mai
faimos dintre toate și e denumit Colosseum (A). Este inaugurat în anul
81 și devine unul dintre locurile preferate ale romanilor. Este o arenă
imensă, putând să primească circa 80 000 de spectatori. Amfiteatrul
este construit cu precădere din mai multe feluri de piatră.
Este surprinzător modul în care Colosseumul se înfăișează oamenilor. După ce locuitorul Romei străbate mai multe străzi întortocheate,
în faa ochilor săi se arată o statuie imensă, aurită (2). Apare apoi arena
împodobită în exterior cu arcade, statui și steaguri multicolore (1).
Sistemul de acces și evacuare este atât de bun, încât spectatorii pot să
intre sau să iasă în numai câteva minute. Arena are patru etaje; la cele
inferioare sunt spectatorii nobili și bogai, sus sunt oamenii obișnuii.
La etajul superior se află o „pădure” de stâlpi care susin o mulime
de pânze menite să asigure umbra pentru spectatori.
Arena este eliptică, iar sub ea se află nenumărate încăperi subterane: camere pentru gladiatori și animale, ascensoare, săli de arme
etc. La ce folosesc ascensoarele? Cu ajutorul lor sunt aduși gladiatorii la
suprafaă, spre încântarea spectatorilor.
O arenă a morii. Istoricii consideră că în Colosseum și-au găsit sfârșitul câteva sute de mii de oameni. Luptele de gladiatori sunt interzise la
Roma, în anul 404. Astăzi Colosseum este un muzeu în aer liber vizitat de
milioane de turiști.
Gladiatorii. Un gladiator este un sclav dotat cu calităi fizice deosebite. Pentru a ajunge să lupte în Colosseum, un gladiator trebuie să
suporte cele mai dure antrenamente posibile, într-o școală anume. De
asemenea, trebuie să ină o dietă specială care să-l facă și mai puternic.
Cei fericii, după ani de victorii în arenă, pot obine eliberarea din sclavie. Dar numărul celor eliberai este scăzut. Majoritatea gladiatorilor își
găsesc sfârșitul în arenă.
Eroul Spartacus. Cel mai vestit gladiator, trac de origine, este
Spartacus. Din cauza vieii grele (3), el conduce o mare răscoală a sclavilor (73–71 î.H.), cu 150 de ani înainte de inaugurarea Colosseum-ului.
Cu greu, răscoala este înfrântă de romani.

REINE!
C. Mozaic roman descoperit în Libia, circa 200
d.H. De la stânga la dreapta: un retiarius
dezarmat se predă în faa adversarului, numit
secutor; un trac se luptă cu un mirmilon; un
hoplomach asistă la predarea adversarului
(mirmilon).
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• Amfiteatrul este un edificiu foarte important al artei romane.
Cel mai important este Colosseumul din Roma.
• Gladiatorii sunt o categorie de sclavi antrenai să lupte în amfiteatru pentru distracia publicului roman.
• Cel mai cunoscut gladiator este Spartacus, conducătorul unei
mari răscoale îndreptate împotriva romanilor (73–71 î.H.).

SURSE
SURSE
SURSE
SURSE
SURSE
SURSE
SURSE

1. Direcia ni-o indică un brutar. „... trecei de răscruce și
o luai pe Clivius Orbius, apoi facei stânga... și ajungei pe
Vicus Sandaliarius, care vă ducei drept la Colosseum.
N-avei cum să-l ratai...” Apoi, murdar de făină și ștergându-și mâinile cu o zdreană umedă, se întoarce în brutărie, la
cuptorul lui, unde se coace pâine...
[…] Ieșim de pe Vicus Sandaliarius și ne oprim uimii.
Colosseumul este chiar aici, în faa noastră, de un alb
imaculat și cu nesfârșitele sale arcade întunecate, cu pereii
exteriori ornai cu scuturi și panglici în mai multe culori care
flutură în vânt. În vârf, tronează o „coroană” de stâlpi... O
apariie extraordinară sunt și statuile plasate în mijlocul
fiecărei arcade a construciei. Sunt statui înfăișând
divinităi, eroi, figuri legendare sau reale din istoria Romei
sau chiar vulturi... Toate sunt colorate, părând mai curând
un corp de gardă aflat în permanentă alarmă, motiv pentru
care avem sentimentul că suntem în faa unei fortăree a
unui templu, în niciun caz a unei arene pentru spectacole.
(Alberto Angela, O zi în Roma antică)
2. Statuia are o înălime de peste 30 de metri, mai mult
decât a unui bloc cu 10 etaje... Romanii o cunosc
dintotdeauna sub numele de „Colosul lui Nero”. Pare curios
faptul că numele „Colosseum” derivă chiar de la numele
acestei statui ce se înală lângă amfiteatru. Este un
supranume pe care romanii l-au adoptat repede, în locul
numelui oficial: Amfiteatrul Flavian. (Alberto Angela, O zi în
Roma antică)
3. Iar răscoala sclavilor gladiatori... pe care muli o numesc
„războiul lui Spartacus” a început din următoarea cauză. Un
oarecare Lentulus Batiatus avea o școală de gladiatori la
Capua, dintre care cei mai muli erau gali și traci. Aceștia, cam
la două sute, din motive îndreptăite și determinai de
nedreptatea pe care le-o făcea stăpânul, căci îi silea să lupte ca
gladiatori, au făcut planuri să fugă. Producându-se un denun,
sclavii care au prins de veste și au luat-o înainte, ca la optzeci,
punând mâna pe furci și pe securi aflate în bucătărie, au luat-o
la fugă. Întâlnind în drum niște cărue care duceau arme pentru
gladiatori în alt oraș, le-au răpit și s-au înarmat. Ocupând un loc
fortificat, și-au ales trei comandani, dintre care primul era
Spartacus, trac de neam..., care dispunea nu numai de un mare
prestigiu și de putere, ci era mai distins și prin inteligena sa, și
prin norocul său... (Plutarh, Viei paralele)

Ştiaţi că...?
Un proverb latin tradiional spune: „Cât Coliseul sta-va în picioare /
Va sta și Roma – iar cu el odată, / Cădea-va Roma; și de Roma piere, / Și
lumea piere.”

D

Gladiator. Luptă cu animale sălbatice

Aplicaţii
I. Analizai, cu atenie, imaginile (A) – (D) și
citii sursele istorice (1) – (3).
1. Numii și descriei capodopera inginerească
care este și o mare operă de artă. (1), (A)
2. Explicai de unde derivă denumirea
„Colosseum” (2).
3. Precizai ce este un gladiator și identificai
o cauză a răscoalei lui Spartacus. (3), (C), (D).
4. Utilizai Internetul și căutai informaii
despre amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, capitala Daciei romane (B).
II. Scriei, în spaiul punctat din faa fiecărui
eveniment istoric din coloana A, litera corespunzătoare anului, din coloana B.
A
...Răscoala lui Spartacus
...Este inaugurat Colosseum
...Luptele de gladiatori sunt interzise
la Roma
...Întemeierea Romei
B
a) 753 î.H.
b) 73–71 î.H.
c) 404
d) 81
III. Realizai Fișa personajului istoric
Spartacus, cel mai vestit gladiator din
istorie, după următorul plan:
a) origine;
b) activitatea de gladiator;
c) răscoala lui Spartacus;
d) trăsături de personalitate;
e) aprecieri referitoare la personaj.
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UNITATEA V

Studiu de caz
POMPEI

Mozaic dintr-o
vilă din Pompei,
reprezentând
muzicani și
dansatori în
stradă

A

B

Curtea interioară (atrium)
a unei vile romane din Pompei

C

Stradă în orașul Pompei

D

Un oraș înfloritor. În sudul Italiei, în apropiere de vechea colonie
grecească Napoli, se află orașul Pompei (B), (C), (D). În a doua jumătate a
secolului I d.H., acesta este o localitate prosperă. Locuitorii săi sunt
meșteșugari și negustori.
O viaă bună... O agitaie continuă cuprinde orașul de dimineaa
până seara. Se aud strigătele proprietarilor de prăvălii care-și laudă
marfa în faa trecătorilor (1). Meșteșugarii muncesc din greu pentru a
satisface clienii (2). Oamenii frecventează și localuri unde pot gusta un
pahar de vin sau pot mânca pe săturate (3).
Clima este prietenoasă, locuitorii din Pompei nu știu ce este frigul
sau căldura excesivă. Așadar, viaa este plăcută la Pompei, în special
pentru oamenii bogai, proprietari de vile luxoase, decorate cu picturi
sau mozaicuri minunate (A). Sclavii și săracii sunt, poate, mai puin
mulumii... (1).
Un oraș frumos. Pompei este un oraș construit după modelul Romei.
Iată, în centru avem un for (D). În jurul lui se înală temple măree și
magazine de lux. Vrei să te relaxezi și să te distrezi? Pompei are și un
stadion, un amfiteatru și terme. Mărfuri aduse din întreg imperiul se
găsesc de vânzare în magazine bine aprovizionate. Există chiar și un
teatru (E) unde sunt prezentate piese ale autorilor greci și romani.
Un sfârșit brusc... Această viaă aparent lipsită de griji se încheie pe
neașteptate, în anul 79. Vulcanul aflat în apropiere, Vezuviu, erupe întro dimineaă de august (4). În decurs de câteva ore, stânci grele, cenușă și
gaze otrăvitoare se prăvălesc asupra orașului. Lava fierbinte năvălește și
ea acoperind construciile din Pompei. Oamenii sunt surprinși
nepregătii. Cea mai mare parte a lor își găsește sfârșitul într-un timp
foarte scurt. Aceeași soartă o au și locuitorii orășelului Herculanum (G),
aflat la o mică distană. Până la prânz, cumplita tragedie se încheie.
Pompei renaște. Foarte repede orașul este uitat. Timp de peste un
mileniu și jumătate nimeni nu-și mai amintește de Pompei. Abia în
secolul al XVIII-lea, aici se deschide un șantier arheologic. În faa
cercetătorilor uimii sunt scoase la iveală dovezi care ne prezintă modul
în care trăiesc romanii. Vedem casele lor (B), edificiile publice (D), ne
dăm seama de modul în care se desfășoară viaa economică. Observăm
și felul în care, în câteva ore, pier circa zece mii de oameni. Practic, prin
munca cercetătorilor, Pompei renaște.
Toate acestea sunt posibile, deoarece lava și cenușa păstrează
aproape intacte vestigiile din Pompei: locuine, străzi, picturi, obiecte
etc. Tragedia de la Pompei constituie, pentru istorici și arheologi, șansa
de a studia îndeaproape istoria Romei. Fără această tragedie, am ști
mult mai puine despre lumea de acum 2000 de ani.

Forul din Pompei (Reconstituire)

Dicţionar istoric
garum – condiment sau sos foarte apreciat de
romani, obinut din pește sau măruntaie de
pește.
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REINE!
Pompei este un oraș construit după modelul Romei. El a avut un
sfârșit brusc, în anul 79, când vulcanul Vezuviu, aflat în apropiere,
erupe într-o dimineaă de august.

SURSE
SURSE
SURSE
SURSE
SURSE
SURSE

1. Un negustor de esături discută cu mai multe cumpărătoare, cărora le prezintă marfa pe care o ine pe mâna
stângă. Cumpărătoarele pipăie stofa, negustorul își laudă
marfa. În spate, o tânără în picioare, cu mâinile împreunate,
trebuie să fie o slujnică. În dreapta, un bărbat îmbrăcat într-o
tunică scurtă își întinde mâinile de parcă vrea să le reină pe
femeile care pleacă fără să fi cumpărat nimic. Doi vestiarii,
negustori de haine, și-au întins marfa și o laudă unor cliente...
(Robert Etienne, Viaa cotidiană la Pompei)
2. La Terentius Neo, mare patron brutar, lucrează oameni
liberi sau sclavi, care mână animalele folosite la moară. Unii
frământă aluatul..., alii modelează pâinea înainte de a o
coace și o pun la copt... Producătorul de garum avea și el
nevoie de oameni care să curee peștii de măruntaie și să-i taie
în bucăi, alii îi puneau la sare în putine... În industria îmbrăcăminii lucrează filatori și esători, piuari și vopsitori, care
muncesc din greu. O viaă tot așa grea o au și tăbăcarii, în
mijlocul unor mirosuri îngrozitoare... (Robert Etienne, Viaa
cotidiană la Pompei)

E

Teatrul din Pompei

F

3. Într-un cazan cu aburi fierbini, așezat într-un col, se păstrau mâncărurile calde. Patronul, așezat în spatele tejghelei în
formă de echer, inea la dispoziia consumatorilor măsline,
saramură, legume uscate. De tavan atârnau cârnai, pe rafturile tejghelei se înșirau sticle, pahare și borcane. (Robert
Etienne, Viaa cotidiană la Pompei)
4. Un nor apărea, asemănător prin forma sa cu un pin.
Într-adevăr, după ce era înălat ca un trunchi, foarte înalt, se
desfășura în sus printr-un fel de ramificaii. După cât îmi dau
seama, era purtat spre cer în momentul în care era împins în
aer; apoi, dezagregându-se și îngreunat de propria sa
greutate, se împrăștia mărindu-se. Norul acesta era uneori de
un alb strălucitor, alteori cenușiu și pătat după cum căra
pământul sau cenușa. (Plinius cel Tânăr, Scrisori)

Ultima zi a orașului Pompei
tablou de Karl Briullov (1799-1852), pictor rus

G

Aplicaţii
Herculanum

I. Analizai, cu atenie, imaginile (A–D) și citii sursele istorice (1–4).
1. Identificai ocupaiile locuitorilor din Pompei (1–3).
2. Precizai ce moment din viaa orașului Pompei a surprins Plinius
cel Tânăr (4).
3. Descriei o zi obișnuită din viaa orașului Pompei (1–3), (A–D).
4. Analizai imaginile (A–E). Ce elemente de civilizaie romană
identificai?
II. Imaginează-i că ești povestitor. Povestește ultima zi din viaa
orașului Pompei.

Ştiaţi că...?
• Alături de Pompei, un alt oraș, Herculanum, a
fost acoperit de lava vulcanului Vezuviu, în anul 79.

Cuprinde cinci imagini cu orașul Pompei.
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UNITATEA V

Studiu de caz

ZEII ROMANILOR.
TEMPLELE

A

Minerva, Iupiter și Iunona erau cele mai respectate
divinităi romane, împreună alcătuiau „Triada capitolină”. Cele trei zeităi erau adorate în Templul lui
Iupiter Capitolinul, de pe colina Capitoliu,
de la Roma.
B
Templul lui Iupiter
Capitolinul (Iupiter
cel mai Bun și cel
mai Mare) este în
realitate dedicat
zeităilor principale
ale religiei romane
(Iupiter, Iunona,
Minerva). Construit
iniial în stil etrusc, el a suferit ulterior influena
greacă, în urma reconstruciilor din secolele
următoare. Această construcie reprezintă
principalul templu al religiei oficiale romane.

Reconstituirea
templului de la Ulpia
Traiana
Sarmizegetusa,
capitala Daciei
romane
C

Dicţionar istoric
Ianus – divinitate romană care guvernează
„începutul și sfârșitul” fiecărui lucru. De
aceea, este zugrăvit cu două fee.
Iupiter – zeul fulgerului și al tunetului, tatăl
zeilor.
Iunona – zeia nașterilor, căsătoriei, protectoarea Romei și soia lui Jupiter, simbolizată
printr-un porumbel.

80

O religie politeistă. Atât de muli zei... Religia romanilor este politeistă. Această religie este într-un continuu proces de evoluie. Iniial,
religia romană se adresează unei populaii de agricultori și păstori. Zeii
sunt în număr redus și sunt, în general, divinităi protectoare ale agriculturii. Apoi, religia romanilor cunoaște influene (1) ale popoarelor cu
care romanii intră în contact: etruscii și, mai ales, grecii. Influena greacă
este atât de puternică, încât zeii romani se confundă cu cei greci (2).
În perioada în care Roma cucerește marele său imperiu, zeităile sale
sunt grupate în:
a) Zeii care au grijă de activităile casei, cum ar fi larii.
b) Zeităile principale (A). Între acestea, cele mai respectate sunt
Iupiter (confundat cu Zeus grec), Iunona (adică Hera de la greci) și
Minerva (corespondenta Atenei).
După ce la Roma, republica este înlocuită cu monarhia, se instaurează cultul imperial, adică împăraii sunt venerai ca niște zei.
Apoi, din ce în ce mai muli romani venerează divinităi aduse din
Orient, cum ar fi: zeia egipteană Isis sau zeul persan Mithra (3). Aceste
zeităi sunt influente, întrucât oferă oamenilor sperana vieii de
dincolo, o viaă mai fericită, cred ei, decât cea de pe Pământ. În general,
romanii dau dovadă de tolerană cu zeii străini. De aceea, romanii venerează atât de muli zei...
Templele seamănă cu cele grecești. Zeii romani sunt venerai în
temple. Unul dintre ele este templul zeului Iupiter Capitolinul (B),
construit în timpul regilor etrusci, dar refăcut în mai multe rânduri.
Romanii reiau tipul de plan al templului grec. Ei construiesc temple și
în provincia Dacia, pe actualul teritoriu al ării noastre (C).
Panteonul („Templul tuturor zeilor”) din Roma este construit în
timpul domniei împăratului Augustus (27 î.H.–14 d.H.), de către sfetnicul său, Agrippa. Are planul circular, iar zidurile sunt din cărămidă.
Exteriorul este acoperit cu plăci de marmură. Este distrus de un
incendiu și este refăcut la începutul secolului al II-lea d.H. Panteonul (D)
impresionează şi astăzi prin cupola care este o splendoare artistică, dar
şi inginerească. Prezena cupolei este o noutate, care demonstrează
creativitatea arhitecilor romani.

REINE!
• Romanii au dezvoltat o arhitectură civilă reprezentată de: forumuri,
bazilici, amfiteatre, terme, locuine particulare, vile.
• Romanii au dezvoltat o arhitectură cu caracter utilitar reprezentată
de: drumuri, apeducte, poduri, dovezi ale creativităii inginerești a
romanilor.
• Romanii au dezvoltat o arhitectură, prin care au celebrat victoriile în
războaie, reprezentată de: arcuri de triumf, columne.
• Romanii au dezvoltat o arhitectură religioasă reprezentată de temple.
Cel mai cunoscut este Panteonul, unul dintre cele mai reprezentative
edificii ale Antichităii romane.

SURSE
SURSE
SURSE
SURSE

1. Venus, zeia frumuseii și a iubirii, s-a bucurat mereu de
mare adoraie la Roma... În cultul lui Venus erau îmbinate
zeităi romane și greco-orientale... Ea era considerată
protectoarea Romei... deoarece era mama lui Enea, cel care a
fugit din Troia, așadar prima divinitate stăpână a romanilor...
Pe 1 aprilie era sărbătoarea zeiei Venus. În această zi era
sărbătorită de soiile romanilor... (Cronica ilustrată a omenirii,
Roma și elenismul)
2. Cultul zeului tămăduitor Esculap apare la Roma în urma
unei epidemii. Zeul tămăduitor provine din Grecia. Acolo cultul
s-a răspândit în secolul al VI-lea î.H... Esculap ajunge unul
dintre cei mai venerai zei din Roma. Însemnul său, un șarpe
încolăcit pe un toiag, este folosit până azi ca simbol pentru
serviciile medicale și reprezintă moartea și viaa. (Cronica
ilustrată a omenirii, Roma și elenismul)
3. O altă zeitate de „import” este Mithra. Provine tocmai din
îndepărtata Persie, sosind la Roma prin intermediul soldailor
din legiuni participani la luptele din teritoriile cele mai de est.
Taurii au o mare importană și în cadrul acestei religii: astfel,
zeul Mithra este reprezentat deseori în timp ce omoară un taur,
al cărui sânge dăruiește întregului Univers limfa de care are
nevoie. Cultul lui Mithra prinde atât de bine rădăcini în
societatea romană, încât devine principalul „concurent” al
religiei creștine. (Alberto Angela, O zi în Roma antică)

Aplicaţii
I. Analizai, cu atenie, imaginile și citii sursele istorice.
1. Identificai, din sursa (1), zeitatea și rolul ei în lumea romană.
Precizai ce sărbătoresc romanii în ziua de 1 aprilie.
2. Explicai, pe baza sursei (2), de ce cultul zeului tămăduitor
Esculap este foarte important în lumea romană.
3. Menionai, pe baza sursei (2), care este simbolul pentru serviciile medicale ce reprezintă moartea și viaa și este folosit până azi.
4. Stabilii, pe baza sursei (3) și a textului leciei, influena
zeităilor grecești și a celor orientale în lumea romană.
5. Stabilii, pe baza seciunii Așa vă place istoria?, legătura între
numele lunilor anului și religia romană.
II. Completai, în spaiul punctat din faa noiunilor istorice din
coloana A, litera corespunzătoare răspunsului corect, din coloana B.
A.
B.
... Zeia frumuseii și a iubirii
a) Esculap
... Zeitatea supremă la romani
b) Iupiter
... Zeul tămăduitor la romani
c) Iunona
... Zeia protectoare a Romei
d) Venus
III. Realizai o comparaie între templul roman, templul grec și
cel din Orientul Antic, având în vedere și câte o asemănare și câte o
deosebire. Utilizai doar imaginile și informaiile din manual.
Realizai apoi o prezentare Power Point pentru portofoliul digital.

D

Impresionanta cupolă a Panteonului de la Roma,
model pentru alte construcii religioase ridicate
ulterior. Astăzi, Panteonul este biserică.

Așa vă place istoria?
„Ianuarie (în latină, ianuarius) este luna lui
Ianus (E). Februarie (februarius) este luna
purificării (februare, în latină). Martie (martius)
este luna dedicată lui Marte. Aprilie (aprilius)
este luna în onoarea Afroditei (de la Apru,
numele etrusc al zeiei). Mai (maius) este luna
dedicată zeiei Maia, mama lui Mercur, care
veghează creșterea tuturor fiinelor vii, inclusiv a
plantelor din grădini sau de pe câmpuri. Iunie
(iunius) este luna dedicată Iunonei. Iulie (iulius)
este luna în onoarea lui Iulius Caesar. August
(augustus) este luna în onoarea lui Augustus,
primul împărat al Romei.
Septembrie, octombrie, noiembrie și
decembrie (în latină september, october,
november, december – rămase neschimbate în
limba engleză, de exemplu) nu sunt legate de
zeităi, ci așa cum vă dai seama, de numere. Cu
multă vreme în urmă – mai exact înainte de anul
153 î.H. –, anul nou era în martie și nu în ianuarie,
iar lunile erau denumite cu numerale în șir
crescător. Prin urmare, lunile respective erau cele
cu numerele șapte, opt, nouă, respectiv zece. [În
latină septem, octo, novem, decem]. O tradiie
păstrată până astăzi.” (Alberto Angela, O zi în
Roma antică)

E
Zeul Janus
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UNITATEA V

Studiu de caz
CREȘTINISMUL

A

Bunavestirea. Fecioara Maria este înștiinată că va
da naștere Fiului lui Dumnezeu, Iisus. Pictură a
marelui artist italian Fra Angelico (1395–1455).

B

Sărutul lui Iuda, pictură de artistul italian Giotto
(1267–1337). Pictura arată momentul în care Iuda
l-a trădat pe Iisus.

Spaiul istoric al apariiei creștinismului. Creștinismul apare în
Palestina, intrată în secolul I î.H. sub stăpânirea Imperiului Roman.
Când apare religia creștină? Creștinismul apare cu circa 2000 de ani
în urmă.
Cine este iniiatorul creștinismului? Întemeietorul creștinismului
este Iisus, care începe să predice învăătura sa în rândul populaiei
evreiești. Aceasta este în așteptarea lui Mesia, prevestit de profei în
Vechiul Testament, izbăvitorul și salvatorul oamenilor fără sperană în
faa greutăilor vieii.
Care este mesajul lui Iisus? Iisus predică venirea împărăiei lui
Dumnezeu ca opoziie faă de rău și păcat. Apariia ei este inevitabilă,
spune predicatorul, dar trebuie ca oamenii să-și schimbe viaa. Învăătura lui Iisus promovează iubirea faă de Dumnezeu și oameni (1).
Mesajul lui Iisus atrage un mare număr de adepi. Iisus intră în conflict
cu preoii evrei, deoarece este considerat fiul lui Dumnezeu (A). Acest
lucru nu este acceptat de religia tradiională evreiască. În același timp,
el provoacă îngrijorarea romanilor, temători de posibilitatea izbucnirii
unei revolte împotriva stăpânirii lor. Aceste adversităi și trădarea unui
adept (B) conduc la moartea prin crucificare (C) a lui Iisus.
Mărturia unor discipoli arată că Iisus învie la trei zile după moarte și
că apoi se înală la cer, ceea ce i-ar confirma originea divină. Moartea lui
Iisus este interpretată ca sacrificiu făcut din voina lui Dumnezeu,
pentru mântuirea omenirii. În consecină, Iisus este Hristosul, adică
„unsul” lui Dumnezeu.
Creștinismul este răspândit de apostoli (D). Discipolii lui Iisus sunt
numii apostoli. Printre cei mai însemnai a fost Sfântul Pavel (1), (G).
Sub influena acestuia, creștinismul devine o credină care se adresează
tuturor oamenilor. Mesajul noii religii atrage un număr din ce în ce mai
mare de adepi din toate categoriile sociale din Imperiul Roman. În
fruntea unei comunităi de creștini, se află un episcop. Comunitatea
tuturor credincioșilor dă naștere Bisericii creștine.
Persecuii. Creștinismul nu recunoaște o altă divinitate în afară de
Dumnezeu. Prin urmare, creștinii nu recunosc caracterul divin al
împărailor romani și din acestă cauză sunt persecutai de unii împărai.
Muli dintre ei sunt omorâi în chinuri, devenind martiri (2).
Creștinismul devine religie liberă. În ciuda persecuiilor, numărul
creștinilor devine din ce în ce mai mare. Împăratul Constantin cel Mare
(E), (F), prin Edictul de la Milano, din 313 d.H. (3), decide ca religia
creștină să fie religie liberă. În timpul lui Teodosie cel Mare (379–395),
creștinismul devine religie oficială a Imperiului Roman.

SURSE

C

Răstignirea lui Iisus, pictură din mânăstirea Decani,
din Kosovo (secolul XIV).
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1. În iubire frăească, unii pe alii iubii-vă; în cinste, unii
altor dai-vă întâietate... Binecuvântai pe cei ce vă prigonesc,
binecuvântai-i și nu-i blestemai. Bucurai-vă cu cei ce se
bucură; plângei cu cei ce plâng... Nu răsplătii nimănui răul cu
rău. Purtai grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă
se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăii în bună pace cu
toi oamenii. (Biblia, Epistola către romani a Sfântului Apostol
Pavel).

SURSE
SURSE
SURSE
SURSE
SURSE

Notă. Informaiile cele mai importante despre viaa lui Iisus ne
sunt furnizate din cele patru Evanghelii, scrise de Matei, Marcu,
Luca și Ioan. Acestea fac parte din Biblia creștină, cuprinzând, pe
lângă Biblia ebraică, și Noul Testament. Tot din Noul Testament fac
parte Epistolele (scrise de Sfântul Pavel, în cea mai mare parte),
Faptele Apostolilor și Apocalipsa lui Ioan.
2. Un proces al martirilor, judecat în anul 180, oferă tabloul
practicii derulării interogatoriului și al reaciilor creștinilor acuzai.
Șase creștini sunt aduși la Cartagina, în faa proconsulului
Saturnius care demarează lucrările procesului cu următoarele
cuvinte: „Putei să vă bucurai de îngăduina domnului nostru,
împăratul, dacă vă întoarcei pe calea cea bună”. Speratus, unul
dintre incriminai, a răspuns: „Nu am făcut niciodată rău, nu neam dedat niciodată nelegiuirilor”. Pe această cale, Speratus nu își
declină loialitatea politică faă de împărat, ci își arată crezul
puternic. „Nu există nimeni de care să ne temem, în afară de
Domnul nostru, Dumnezeul nostru din Ceruri”. Atunci când cei șase
acuzai refuză..., proconsulul Saturnius dă citire sentinei: „Deși li sa dat posibilitatea de a reveni la viaa și la tradiia romanilor,
Speratus, Nartzalus, Cittinus, Donata, Vestia, Secunda și toi ceilali
vor fi executai prin decapitare, întrucât refuză cu obstinaie să
renune la religia lor. (Cronica ilustrată a omenirii, Apogeul și criza
Imperiului Roman)
3. Când am sosit cu bine la Milano, noi, împăratul Constantin...
am hotărât în privina cultului religios, să le dăm atât creștinilor,
cât și celorlali libertatea de a profesa religia pe care ar dori-o,
pentru ca divinitatea și fiina cerească, oricare ar fi ea, să ne fie
favorabilă și binevoitoare nouă și supușilor noștri. (Eusebiu, Istoria
bisericească)

Pogorârea Sfântului Duh
Conform tradiiei creștine,
apostolii au fost capabili să
răspândească credina
creștină în urma Pogorârii
Sfântului Duh asupra lor,
ceea ce le-a permis accesul
la toate limbile. Este
momentul celebrat de
sărbătoarea Rusaliilor (a
cincizecea zi după Paște).
Pictură pe un manuscris
aparinând lui Jean Fouquet
(1420–1480).

E

Viziunea Sfintei Cruci, lucrare a elevilor pictorului
italian Rafael (începutul secolului al XVI-lea).
Tradiia creștină arată că înaintea unei bătălii
purtate împotriva unui rival la tron, împăratului
Constantin cel Mare i-a apărut semnul crucii sub
care era inscripia „in hoc signo vinces” (cu acest
semn vei învinge). Acest fapt l-a determinat pe
Constantin să graveze semnul crucii pe scuturile
ostașilor săi care au obinut victoria (312 d.H.). În
anul următor a emis Edictul din Milano.

Aplicaţii
I. Analizai, cu atenie, imaginile și citii lecia și sursele istorice.
1. Indicai unde și când a apărut creștinismul.
2. Precizai cine este întemeietorul creștinismului.
3. Indicai un element al mesajului lui Iisus (1).
4. Stabilii ce sunt martirii și importana lor în istoria creștinismului (2).
5. Stabilii, pe baza sursei (3), cine a decis și unde ca religia creștină să
devină religie liberă.

D

F

G
Convertirea lui Saul, în viziunea marelui pictor
italian Caravaggio (cca. 1600). Tradiia creștină
arată că Saul din Tars era cel mai înverșunat
persecutor al creștinilor. Când se îndrepta către
orașul Damasc, l-a învăluit o lumină, a căzut de
pe cal și a auzit un glas care l-a întrebat:
„Saule, Saule, de ce mă prigonești?” Atunci,
Saul și-a dat seama că acel glas este al lui Iisus.
Din acea clipă, a devenit Pavel, având o
contribuie decisivă la răspândirea
creștinismului în Imperiul Roman.

Construcia Bisericii Sfântului Mormânt din
Ierusalim se încheie după nouă ani. În prezena unui
public numeros, precum și a multor episcopi sosii
de departe, împăratul Constantin inaugurează
locașul ridicat pe locul de îngropare al lui Hristos...
Încă din perioada creștinismului timpuriu, de la
mijlocul secolului I, credincioșii venerau locul
mormântului și al învierii lui Iisus. (Cronica ilustrată
a omenirii. Antichitatea târzie, Imperiul Carolingian,
Evul Mediu timpuriu).
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UNITATEA V

4. ROMANIZAREA

Inscripie latină
descoperită în
Germania
în orașul Köln.
Pe timpul romanilor
orașul se numea
Colonia Agrippinensis.

A

B

Via Appia este un faimos drum care unea
Roma de sudul Italiei, contribuind la romanizare.
I se spune „Appia”, întrucât a fost construit de
Appius Claudius (sec. IV î.H.).

Aplicaţii
I. Citii lecia, sursele istorice și analizai cu
atenie imaginile.
1. Definii procesul istoric de romanizare.
2. Enumerai trei factori ai romanizării.
3. Explicai, pe baza sursei (1), importana
drumurilor romane în Imperiul Roman și
cum pot influena procesul de romanizare.

Dovezi ale romanizării în imagini
(5 izvoare istorice nescrise)
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Ce este romanizarea? Romanizarea este fenomenul prin care
băștinașii își însușesc civilizaia, cultura, obiceiurile, religia romanilor. În
primul rând, în urma romanizării, ei învaă limba romanilor, latina.
Cum se explică faptul că populaii întregi uită propria limbă, pe care o
înlocuiesc cu cea latină?
a) În provinciile cucerite, romanii aduc un mare număr de coloniști.
Aceștia, în cea mai mare parte sunt vorbitori de limbă latină (A). Ei au un
rol important în viaa economică. În același timp, coloniștii aduc
tradiiile și religia cuceritorilor.
b) Pentru a conduce o provincie, romanii trimit funcionari care alcătuiesc administraia. Aceștia utilizează limba latină și legile romane.
Băștinașii trebuie să îneleagă limba cuceritorilor pentru a cunoaște
măsurile luate de stăpânire.
c) Pentru protejarea provinciilor cucerite de atacurile externe sau de
răscoale, romanii aduc armata. În armata romană, comenzile sunt date
în limba latină. Pe de altă parte, numeroși soldai, veteranii, după
terminarea serviciului militar, sunt împroprietării și răspândesc în
rândul băștinașilor civilizaia romană.
d) În teritoriile cucerite, romanii construiesc orașe dotate cu tot ceea
ce este necesar pentru un trai mai lesnicios. Un oraș roman are piee
publice împodobite cu statui, bazilici, porticuri, străzi pavate, terme,
fântâni și apeducte etc. Când băștinașii văd toate aceste minunăii, vor și
ei să trăiască la fel ca romanii.
e) Toate aceste orașe sunt unite prin drumuri (1) solide, din piatră (B).
Acestea sunt „autostrăzile” Antichităii. Ele sunt construite pentru a
permite armatei să se deplaseze rapid la frontierele ameninate. Pe de
altă parte, ele sunt folosite de negustori, ărani, meșteșugari, care
transmit în acest fel, dintr-un loc în altul, civilizaia romană și,
bineîneles, limba latină.
Partea occidentală a Imperiului Roman, unde cuceritorii întâlnesc
popoare inferioare ca nivel de dezvoltare, cunoaște un puternic proces
de romanizare: Italia, Galia, Spania. În aceste provincii, fenomenul de
romanizare a fost ireversibil. La fel se întâmplă și în Dacia.
În partea de răsărit a Imperiului Roman, romanizarea nu are succes,
deoarece aici romanii iau contact cu popoare cu o veche și prestigioasă
civilizaie: grecii, evreii, egiptenii etc.
Urmarea? În urma procesului istoric al romanizării, apar popoarele
romanice, între care și românii. Aceste popoare vorbesc limbi romanice.

REINE!
În urma romanizării, băștinașii învaă limba latină și, cu timpul, își
uită propria limbă.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. În Imperiul Roman există o reea complexă de drumuri întreinute
constant. Construcia continuă a altor căi de comunicaie avea ca scop
principal deplasarea mai rapidă a trupelor romane dintr-un loc în altul...
Tehnica de construcie a drumurilor necesita o mare artă inginerească.
Inginerii acelui timp își făceau treaba atât de bine, încât multe drumuri
romane s-au păstrat, parial, până în zilele noastre... Lăimea drumului
era în așa fel proiectată încât două cărue să poată circula una lângă
cealaltă. (Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor)

Ce am învăat?
1. După tradiie, Roma, cetatea celor șapte coline, este întemeiată în anul 753 î.H., pe colina Palatin de lângă râul
Tibru, în regiunea Latium. Primul rege al Romei este Romulus.
2. Statul roman evoluează de la Regalitate (753–509 î.H.), la Republică (509 î.H.–27 î.H.) și apoi la Imperiu
(27 î.H–476. d.H.).
3. Încă de la începutul statului roman, romanii dovedesc aptitudini militare care se concretizează în cucerirea
Peninsulei Italice şi, mai târziu, în crearea unui imperiu care se întinde de la Marea Nordului până la Munţii Atlas şi de
pe coasta Atlanticului până la râul Eufrat.
4. Instrumentul principal al cuceririlor romane este armata, foarte bine organizată în unităi militare numite
legiuni și trupe auxiliare.
5. Grecii au fost cei care au inventat și dezvoltat numeroase domenii ale cunoașterii și artei, Roma a fost cea care
le-a răspândit în lumea cunoscută a Antichităii, dezvoltându-le și impunându-le.
6. Civilizaia romană este o civilizaie de tip urban, iar Roma este capitala unui vast imperiu. Aici există forumuri
(piee publice), temple, amfiteatre, terme, apeducte, biblioteci, circuri, arcuri de triumf , columne, palate, străzi
pavate, fântâni.
7. Limba latină este, în Antichitate, un fel de limbă universală, folosită în teritoriile cucerite de romani pentru a se
înelege și a dezvolta relaii cu cei cucerii. Ea contribuie la procesul de romanizare și stă la baza limbilor romanice,
printre care și limba română.
8. Imperiul Roman reprezintă un model politic pentru Europa, la baza căruia se află trei elemente: cultura greacă,
structura politică a Romei și creștinismul.

Aplicaţii
• Selectează informaţiile pe care le consideri relevante, pentru a completa următoarele enunţuri.
Roma, este … și a fost întemeiată de …
Roma evoluează de la o simplă cetate la un …
Roma cucerește un imens teritoriu, ce cuprinde …
Roma este capitala unui vast imperiu, aici există: ...
Limba latină este un fel de limbă universală și contribuie la …
• Privește cu atenie harta mută a Imperiului roman, în anul 117, în
timpul împăratului Traian.
1. Plasează, pe harta mută, Italia, Roma și provincia romană Dacia.
Identifică, de asemenea, ările în care s-au format popoarele romanice.
2. Identifică trei termeni istorici din textul de mai sus care pot fi
asociai cu civilizaia romană. Alcătuiește câte un enunţ istoric cu fiecare
termen identificat.
3. Eşti cetăean roman și te afli în Forul Roman. Transmite un Mesaj
peste timp, în care să argumentezi de ce Roma poate fi considerată regina
orașelor.
4. Construiește un rebus în care să descoperi, pe verticala AB, numele
împăratului roman care a cucerit Dacia în anul 106. Utilizează imagini și
informaii din leciile parcurse.

Ă
NEAGR
MAREA

MA

REA
M

EDITE
RANĂ

Imperiul Roman 117

Moştenirea politică și culturală a lumii romane. Adună informaţii, imagini şi desene despre evoluia politică a
statului roman, educaia romană, oraşul şi monumentele publice, procesul de romanizare. Arată cum lumea romană
și-a pus amprenta asupra lumii moderne.
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RECAPITULARE

V. LUMEA ROMANĂ

EVALUARE

I. Alege litera corespunzătoare definiiei corecte.
1. Proces istoric prin care civilizaia romană pătrunde în toate compartimentele vieii unei provincii romane.
a) etnogeneză; b) geneză;
c) asimilare;
d) romanizare.
2. Denumirea dată unui sistem de construcii și instalaii de transportare a apei, de la locul de captare până la cel de
consum.
a) forum
b) amfiteatru c) apeduct
d) terme
3. Unitatea militară fundamentală a armatei romane, alcătuită din corpuri de cetăeni.
a) cohortă
b) alae
c) centurie
d) legiune
4. Edificiu public roman care constituia sediul tribunalelor și în care, de asemenea, oamenii se întâlneau pentru a
discuta, a face afaceri.
a) forum
b) amfiteatru; c) basilică
d) bibliotecă
5. Sclavi care luptă, în arenele romane, cu ali luptători sau cu fiare sălbatice.
a) luptători
b) gladiatori
c) centurioni
d) infanteriști
4 X 5 = 20 puncte
II. Citește, cu atenie, afirmaiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmaia este adevărată, bifează cu litera A. Dacă
afirmaia este falsă, bifează cu litera F.
1. Familia alcătuiește baza societăii romane.
2. Romanii sunt primul popor din istorie care introduce forma de guvernare numită republica.
3. Panteonul din Roma este construit în timpul domniei împăratului Traian.
4. Copiii în vârstă de 12 ani studiază retorica (oratoria), adică arta de a vorbi frumos în public.
5. De o mare popularitate, la romani, se bucură Jocurile Olimpice.
III. Completează, în dreptul fiecărei imagini, denumirea construciei monumentale.

b) ...

a) ...

4 X 5 = 20 puncte
5 X 4 = 20 puncte

d) ...

c) ...

IV. Redactează un text de o pagină, cu titlul Statul roman: războaie şi expansiune teritorială; decăderea în care:
a) să utilizezi datele istorice: 753 î.H, (spaiu) 395 d.H, 476 d.H.;
2 x 3 = 6 puncte
b) să precizezi două războaie duse de romani, câte o cauză și câte o consecină a fiecărui război precizat și rolul armatei
romane;
4 + 2 + 2 + 2 = 10 puncte
c) să definești și să explici termenul de romanizare.
4 puncte
V. Plasează, pe axa cronologică de mai jos, anul corespunzător evenimentului istoric.
a) 395 d.H; b) 509 î.H; c) 27 î.H; d) 476 d.H ; e) 753 î.H;
Întemeierea
Romei

Instaurarea
Imperiului Roman

Instaurarea
Republicii

Împărirea
Imperiului Roman

Sfârșitul Imperiului
Roman de Apus

2 x 5 = 10 puncte

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item

I

Punctaj acordat

20 puncte

Punctaj realizat
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II

III

IV

20 puncte 20 puncte 20 puncte

V

Din oficiu

Total

10 puncte

10 puncte

100 puncte

UNITATEA VI

GETO-DACII
Călătoria în tainele istoriei continuă în Dacia, teritoriu antic
cuprins între Tisa, Dunăre, Carpaţi, Nistru şi Marea Neagră. Aici îi
întâlnim pe „cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”, geţii și dacii. Ei
aparin marelui neam al tracilor.
Dacii și geii sunt strămoșii poporului român. De la ei, noi am
preluat multe elemente specifice neamului nostru: obiceiuri, portul
popular, trăsături de caracter etc.
Istoria geto-dacilor a cunoscut mari personalităi care pot
constitui modele: Dromichaites, Burebista, Decebal.

Dacia în timpul lui Burebista

Statul lui Burebista (82-44 î.H) și întinderea sa
Graniele statului roman în anul 44 î.H.
(la moartea lui Burebista)

Cucerirea romană până în anul 87 d.H.
Nucleul în jurul căruia Decebal crează noul stat
Întinderea statului condus de Decebal (87-106 d.H)
• Bănia Cetăi fortificate în jurul capitalei Sarmizegetusa

UNITATEA VI

1. GEII ŞI DACII.
RÂNDUIELI, OBICEIURI
ŞI CREDINŢE

A

Stindardul luptătorilor daci. Era un lup cu trup de
șarpe. Când bătea vântul, stindardul scotea un sunet
care-i înspăimânta pe dușmani. Geto-dacii erau
recunoscui pentru calităile lor de luptători.

B

Sanctuarul rotund de la Sarmizegetusa
(reconstituire)

C

Unelte agricole din fier, descoperite în judeul Ilfov

REINE!
• Geto-dacii, strămoșii poporului român, îşi
fac intrarea în istorie ca fiind „cei mai viteji
şi mai drepţi dintre traci”, după cum îi
caracterizează Herodot.

88

Cine sunt tracii? Un popor important al Antichităii sunt tracii.
Aceştia ocupă un mare teritoriu ce cuprinde o parte din Europa centralrăsăriteană și o parte a Asiei Mici. Despre traci ne vorbeşte prima oară
marele poet grec Homer, în epopeea Iliada (1).
Un neam vestit. Ramura nordică a tracilor sunt geii și dacii. Ei sunt
admirai și vestii în vechime pentru istoria și faptele lor. Geii și dacii
sunt strămoși ai poporului român (D).
Unul și același popor. Geţii şi dacii vorbesc, după mărturia învăţatului Strabon, ca şi tracii de la sud de Dunăre, aceeaşi limbă, formând
unul şi acelaşi popor. În general, izvoarele îi numesc geţi pe locuitorii din
Câmpia Română şi Dobrogea. Cei din interiorul arcului carpatic sunt
desemnai cu denumirea de daci. Geto-dacii sunt organizaţi în uniuni de
triburi conduse de regi.
„Părintele istoriei” ne furnizează primele informaii despre gei.
Cea mai veche mărturie despre geţi aparţine lui Herodot, „părintele
istoriei”. Herodot povesteşte că, în timpul campaniei conduse de regele
persan Darius cel Mare împotriva sciţilor, în anul 514 î.H., singurii dintre
traci care s-au opus uriaşei armate persane au fost geţii. Aceştia sunt
numiţi de istoricul grec „cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci” (2). În
general, informaţiile despre geţi şi daci, transmise de istoricii din
Antichitate, subliniază calităţile de ostaşi ale acestora (A).
Credine. Herodot ne oferă informaţii şi despre religia geţilor. Astfel,
știm că au ca zeitate supremă pe Zalmoxis. Când tună și fulgeră, dacii
aruncă săgei spre cer, ca să risipească norii ce acopereau chipul zeului
suprem.
Lui Zalmoxis îi sunt ridicate temple măree în reședina regilor daci,
de la Sarmizegetusa (B). Religia geto-dacilor este dominată de credina
în nemurire (3).
Rânduieli... Ca peste tot, la gei și la daci apar structuri sociale.
Aristocraii, numii tarabostes, au reședine ridicate pe înălimi numite
dave. Oamenii de rând, numii comati, se ocupă cu agricultura, păstoritul și meșteșugurile.
De un mare prestigiu se bucură preoimea. Preoii stăpânesc
cunoștine știinifice în domenii precum medicina sau astronomia.
Casele geto-dacilor seamănă cu cele pe care le construiesc și astăzi
ăranii români de la munte. Sunt făcute din lemn, cu acoperiș de șindrilă. La
fel și îmbrăcămintea lor: poartă haine asemănătoare cu cele ale bărbailor
și femeilor de la ară. Îmbrăcămintea, ceramica, obiectele de lemn crestate
de ărani au și azi motive decorative geto-dace.
Obiceiuri. Multe credine și obiceiuri populare românești provin de
la daci, cum ar fi obiceiurile agrare legate de diferite fenomene ale
naturii. Unul dintre ele este invocarea ploii, adică paparudele (4). De
asemenea, tot de la daci sunt moștenite unele dansuri populare: hora
și, în special, spectaculosul dans al călușarilor.
O civilizaie avansată. Descoperirile arheologice demonstrează că
geto-dacii sunt creatorii unei civilizaţii a fierului (C), una dintre cele mai
avansate din afara lumii greco-romane. Inventarul de unelte agricole
arată că principala ocupaie a acestor oameni o constituie agricultura.
Progrese importante sunt făcute datorită relaţiilor cu coloniile greceşti
de la Marea Neagră (Histria, Tomis şi Callatis) și apoi cu romanii.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

GETO-DACII
Drepţi

Viteji

1. Tracii, veniţi de curând, se află în marginea oastei;
Resos li-i Domnul, odrasla lui Eloneu, şi-i acolo.
Caii văzutu-i-am eu, n-au seamăn de mari şi de mândri.
Albi ca zăpada sunt ei şi la fugă sunt repezi ca vântul.
Şi ferecat îi e carul cu aur şi argint, şi mai are
Arme grozave de aur ce par la vedere o minune.
(Homer, Iliada)
• Identificai, din sursa (1), originea etnică a geto-dacilor.
2. Înainte de a ajunge la Istru, Darius, regele perşilor, birui mai întâi
pe geţi, care se cred nemuritori. Căci tracii... s-au predat lui Darius fără
luptă. Geţii, însă, fiindcă s-au purtat nechibzuit, au fost îndată robiţi,
măcar că ei sunt cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci. (Herodot,
Istorii)
• Interpretai afirmaia lui Herodot: „ei sunt cei mai viteji și cei mai
drepi dintre traci”.
3. Iată cum se cred nemuritori geţii: ei cred că nu mor şi că acel care
dispare din lumea noastră se duce la zeul Zalmoxis. Unii din ei îi mai spun
şi Gebeleizis. Tot la al cincilea an ei trimit la Zalmoxis un sol, tras la sorţi,
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 ţină trei
suliţe (cu vârful în sus), iar alţii, apucând de mâini şi picioare pe cel ce
urmează să fie trimis la Zalmoxis şi ridicându-l în sus, îl azvârle în suliţe.
Dacă – străpuns de suliţe – acesta moare, geţii socot că zeul le este
binevoitor. Iar dacă nu moare, aduc învinuiri solului, zicând că e un om
ticălos şi, după învinuirile aduse, trimit un altul, căruia îi dau însărcinări
încă fiind în viaţă. Aceiaşi traci, când tună şi fulgeră, trag cu săgeţile în
sus, spre cer, şi ameninţă divinitatea (care provoacă aceste fenomene),
deoarece ei cred că nu există un alt zeu în afară de al lor. (Herodot,
Istorii)
a) Numii din sursa (3) două divinităi ale geto-dacilor.
b) Precizai o caracteristică a religiei geilor.
4. Paparudă, rudă/ vino de te udă/ ca să cadă ploile/ cu găleile,/
paparudele/ să dea porumburile/ cât gardurile.
(versuri populare care ilustrează obiceiul Paparudelor)
• Menionai două obiceiuri ale geto-dacilor păstrate până în zilele
noastre.

Ştiaţi că...?
• Îmbrăcămintea bărbătească era alcătuită din pantaloni nu prea
largi şi o cămaşă strânsă la mijloc cu o curea. Pe deasupra purtau, în
vreme de iarnă, un cojoc. Femeile aveau o cămaşă cu mâneci scurte şi
fustă. Pe cap au o broboadă, înnodată la spate, sub coc. Aşa apar dacii şi
pe Columna lui Traian.
• Naiul, instrument popular, pare a fi moștenit, de asemenea, de la
geto-daci.

Muncind

Pământul

Apărând

Luptând

Străbun

Sfânt

Al Daciei

D
Strămoşii noştri

Investigaţie

Geto-dacii – strămoșii noștri

• Realizai o investigaie pornind de la
întrebarea:
Cine au fost geii și dacii ?
Clasa se împarte în mai multe grupe de elevi.
Fiecare grupă va studia câte una din
următoarele probleme:
– Izvoare istorice despre gei și daci;
– Originea etnică a daco-geilor;
– Rânduieli și obiceiuri;
– Credine la geto-daci.
Activitatea va fi evaluată cu Fișa de observare
sistematică a activităii și a comportamentului
elevilor.
Pentru realizarea investigaiei se pot utiliza
surse precum:
1. Dumitru Almaș, Povestiri istorice
2. internet
3. filme artistice

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia, sursele și
examinai imaginile (A – C).
1. Enumerai două caracteristici ale
civilizaiei geto-dace.
2. Ce elemente ale civilizaiei geto-dace
le putem regăsi și astăzi la români?
3. Menionai două obiceiuri ale getodacilor păstrate până în zilele noastre.
II. Se dau următorii termeni istorici: geţii
şi dacii, Zalmoxis, dave, tarabostes, comati.
Elaborai câte un enun istoric cu fiecare
termen dat.
III. Lucraţi, în perechi, şi realizaţi Fişa de
lucru Obiceiuri la geto-daci. Fișa cuprinde
prezentarea a trei obiceiuri specifice dacilor
şi precizarea surselor istorice în care sunt
menţionate. Folosiţi informaţiile din manual
şi sursele istorice.
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UNITATEA VI

2. BUREBISTA
ŞI DECEBAL;
RĂZBOAIELE
DACO-ROMANE

A

Tarabostes

B

Comati

C
Chipul eroicului
rege Decebal,
cum este
înfăţişat pe
Columnă.
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Dromichaites, învingătorul unui urmaș al lui Alexandru Macedon.
Geto-dacii au trei personalităţi istorice remarcabile. Prima este
Dromichaites, conducător al unei uniuni de triburi de la nord de Dunăre
(în jurul anului 300 î.H.). Acesta îl învinge pe Lysimach, rege al
Macedoniei şi Traciei, urmaş al lui Alexandru cel Mare.
Sub conducerea lui Burebista, geto-dacii alcătuiesc un stat. O a
doua mare personalitate a geto-dacilor este Burebista (82–44 î.H.).
Ajutat de marele preot, Deceneu, getul Burebista unește triburile nordtrace într-o mare stăpânire. Unii istorici consideră că această stăpânire
constituie un stat. Cauzele apariiei acestuia sunt:
a) Progresul economic demonstrat de izvoarele arheologice;
b) Apariia structurilor sociale – tarabostes (A) și comati (B).
Cum e posibil ca un singur om să realizeze o stăpânire atât de mare?
a) Forţa militară. Burebista are o armată puternică, iar el este
înzestrat cu daruri de mare comandant militar.
b) Diplomaţia. Asta înseamnă că Burebista are capacitatea de a-i
convinge pe şefii de triburi să se alăture stăpânirii sale. Deceneu îl
sprijină în efortul diplomatic, întrucât are o mare autoritate spirituală
asupra tuturor geto-dacilor, care venerează aceleaşi zeităţi.
Ce îi putea convinge pe şefii de trib să se alăture lui Burebista?
Primejdia străină reprezentată de triburile celţilor şi, mai ales, de romani.
Romanii pătrund în Balcani şi, pas cu pas, ei îi înving pe toţi cei care li
se opun, ajungând vecini cu statul lui Burebista.
Burebista ia măsuri de organizare a regatului său (1). Astfel,
Burebista stabilește reședina regală la Sarmizegetusa, în Munii
Orăștiei. De asemenea, geto-dacii reuşesc să-i învingă pe celţi şi să
cucerească coloniile greceşti de la Marea Neagră.
Burebista ia parte la luptele dintre romani. La Roma se desfășoară
un război pentru putere între doi oameni politici şi militari remarcabili:
Caesar şi Pompeius. Burebista îl sprijină pe ultimul. Însă, înainte ca
armata geto-dacă să ajungă pe câmpul de luptă, Caesar obţine o victorie
decisivă (48 î.H.). Peste puţin timp, Pompeius este omorât, iar Caesar
rămâne singur stăpânitor al marelui stat roman. Mai târziu, Caesar este
asasinat de nobilii romani (44 î.H.).
Primejdia romană fiind înlăturată, și Burebista cade victimă, în
44 î.H., unui complot al aristocrailor geto-daci. Urmarea? Marea stăpânire s-a destrămat în mai multe state.
Urmașii lui Burebista. După dispariia lui Burebista, în reședina regală
de la Sarmizegetusa domnesc mai mulţi regi. Unul este chiar Deceneu,
marele preot, urmat fiind de Comosicus, apoi de Scorillo și de Duras.
Decebal (C), (D) ajunge la tron, întrucât predecesorul său, prea bătrân, nu
are energie să lupte împotriva romanilor, mai primejdioşi ca oricând.
Un comandant militar și un diplomat priceput. Decebal (87–106)
este o mare personalitate a dacilor. Chiar şi romanii, marii lui duşmani, îi
recunosc calităţile, în special de mare conducător militar (2). Este şi un
foarte bun diplomat. Pentru a se opune romanilor, este creatorul unei
mari coaliţii, care reunește, în afară de daci, şi alte neamuri.
În anul 87, o armată romană este învinsă de Decebal, iar comandantul ei este ucis în luptă. În anul următor, împăratul Domiian trimite
o altă armată şi dacii sunt înfrânţi. Cu toate acestea, în anul 89, Decebal
încheie cu Imperiul Roman o pace considerată atunci... avantajoasă
pentru daci! Decebal devine rege clientelar al Romei (adică un fel de
vasal), dar primește bani, instructori militari şi meşteri pe care să-i

folosească la construcţia de fortificaţii (E) şi maşini de război. Obligaţia
lui Decebal, ca rege clientelar, este aceea de a apăra frontierele Romei
din zona Dunării de Jos.
Un bun administrator. Decebal este un rege priceput, un bun
administrator al statului, care în perioada domniei sale cunoaște cea
mai mare dezvoltare. În jurul capitalei sale, Sarmizegetusa, construiește un sistem extraordinar de cetăţi de apărare. În aceeaşi
reşedinţă de la Sarmizegetusa şi în alte locuri sunt descoperite cele mai
mari ateliere de prelucrare a fierului din afara lumii greco-romane. Însă
perioada de pace şi de prosperitate durează cu puţin mai mult de 10 ani!
Din ce motiv a început războiul? Marcus Ulpius Traianus (98–117),
unul din marii comandanţi militari ai Antichităţii, ajunge împărat la
Roma! Marea problemă pentru imperiu este lipsa banilor! Ca să
depăşească această problemă, romanii atacă Dacia, cunoscută pentru
bogăţiile sale. O armată uriașă, mult mai mare decât cea a dacilor, trece
Dunărea și începe războiul.
Primul război daco-roman (101–102). După câteva succese iniţiale,
atacul romanilor este oprit de venirea iernii. O imensă armată este
blocată în munii Daciei. Decebal profită şi declanșează o ofensivă la sud
de Dunăre. Dacă ar fi izbutit, Roma ar fi suferit un dezastru, poate cea
mai mare înfrângere din istoria sa militară! Decebal se dovedește cu
adevărat un mare strateg. Dar şi Traian arată că este extrem de priceput.
Cu mare iuţeală, dându-şi seama de primejdie, el retrage o mare parte a
trupelor din Dacia şi dă bătălia decisivă în Dobrogea! Cu mare greutate
romanii obţin victoria, graţie intervenţiei trupelor celor mai experimentate, veteranii. În amintirea marii victorii, romanii ridică un monument,
Tropaeum Traiani, în localitatea numită astăzi Adamclisi din Dobrogea.
Decebal e nevoit să încheie pace în condiţii nefavorabile, întrucât o mare
parte a teritoriului statului dac intră sub controlul romanilor, iar cetăţile
din munţi sunt distruse. Mai mult, Traian începe construirea unui pod (G)
(H) peste Dunăre, în oraşul Drobeta (Drobeta-Turnu Severin de astăzi).
Al doilea război daco-roman (105–106). Nerespectarea condiiilor
păcii a fost cauza celui de-al doilea război dacic. Trupele romane trec
Dunărea pe podul de piatră de la Drobeta. În al doilea război, romanii
atacă din mai multe direcţii capitala Daciei. Dacii luptă cu mare vitejie.
Arma lor, o sabie încovoiată, provoacă răni îngrozitoare adversarilor.
Însă, fiind mult mai numeroși, romanii cuceresc capitala Sarmizegetusa,
pe care o distrug din temelii.
Învins, Decebal alege să-şi ia singur viaţa, episod dramatic care este
înfăţişat pe o scenă de pe Columnă (I).
După înfrângerea lui Decebal, Dacia este transformată în provincie
romană (106).

or istorice!
Descoperim istoria cu ajutorul sursel
1. Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său a ridicat pe
oamenii aceştia înrăiţi de nesfârşitele războaie şi i-a îndreptat prin
abstinenţă şi sobrietate şi ascultarea de legi, aşa încât în câţiva ani a
întemeiat o mare împărăţie şi a supus geţilor cea mai mare parte din
populaţiile vecine; ba a ajuns să fie temut chiar şi de romani, pentru că
trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia şi Illiria, iar pe
celţii ce se amestecaseră cu tracii şi cu illirii i-a pustiit cu totul...(Strabon,
Geografia)

D

Decebal, interpretat de marele
actor român Amza Pellea, în
filmul „Dacii” (1967), regizat de
Sergiu Nicolaescu.

E

Murus dacicus (zidul dac) este o modalitate eficientă
de construire a zidurilor de apărare. Spaiul dintre
două ziduri de piatră se umplea cu pământ. Cele
două straturi de piatră erau legate cu bârne de lemn
numite babe. Acest mod de construcie era foarte
rezistent și se confeciona mai repede.

F

Faimosul vas cu inscripia „Decebalus per Scorillo”
descoperit la Grădiștea Muncelului (Sarmizegetusa).
Unii istorici consideră că inscripia se traduce ca
„Decebal, fiul lui Scorillo”. Vasul este și dovada
faptului că dacii utilizau scrisul.
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G

Podul lui Traian (reconstituire)
Podul lui Traian a fost un pod construit de Apolodor
din Damasc, arhitectul Columnei, între anii 103–105,
în oraşul Drobeta. A construit acest pod pentru
transportul trupelor romane şi al proviziilor necesare
celei de-a doua campanii militare de cucerire a
Daciei de către Traian.

2. Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva
dacilor, asupra cărora, în vremea aceea domnea Decebal. Duras, care
domnise mai înainte, lăsase lui Decebal de bunăvoie domnia pentru că
era foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind
să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp.
Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească
izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din această pricină,
multă vreme a fost un duşman de temut pentru romani. (Cassius Dio,
Istoria romană)
3. Traian trecu Istrul pe acest pod; şi a purtat război mai mult cu chibzuială decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi şi grele strădanii.
El însuşi dădu multe dovezi de pricepere la comandă şi de vitejie, iar oştenii
trecură împreună cu dânsul prin multe primejdii şi dădură dovadă de
vrednicie [...]. Când a văzut Decebal că scaunul lui de domnie şi toată ţara
sunt în mâinile duşmanului, că el însuşi este în primejdie să fie luat
prizonier, îşi curmă zilele. Capul său fu dus la Roma. În felul acesta, Dacia
ajunse sub ascultarea romanilor şi Traian stabili în ea oraşe de colonişti.
(Cassius Dio, Istoria romană)

Aplicaţii
H

Cum arată astăzi ruinele podului lui Traian de la
Drobeta (Drobeta Turnu-Severin de astăzi)

I

Momentul dramatic al sinuciderii lui
Decebal reprezentat pe Columnă

PROIECT
Realizai un Proiect cu titlul Monumente
romane în Dacia, având în vedere următoarele
monumente: Amfiteatrul roman de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Podul de la Drobeta,
monumentul de la Adamclisi, termele de la
Băile Herculane. Proiectul se va realiza după
modelul învăat. La final se va realiza un Album
cu cele mai bune imagini și fotografii.
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I. Completaţi organizatorul
Rege
grafic de alături cu informadac
ţiile din lecie și sursa (1), care
prezintă trăsăturile regelui
dac Burebista.
1. Indicai o deosebire între
BUREBISTA
înfăișarea unui tarabostes și
înfăișarea unui comati (A), (B).
2. Realizai Fișa personajului
istoric Burebista după următorul plan: a) domnia lui
Burebista; realizarea unei mari
stăpâniri; b) măsuri de organizare a regatului său; c) luptele cu
romanii; d) trăsături de personalitate; e) cum a influenat domnia sa
istoria Daciei?; f) aprecieri referitoare la personaj.
II. Citii sursele (1,2) și analizaţi imaginile (C, D, F).
1. Identificai cel mai important război purtat de romani și o cauză a
acestui război (2).
2. Numii regele dac, două lupte duse de acesta împotriva romanilor
și câte o consecină a acestor lupte.
III. Într-o jumătate de pagină, scrieţi-vă propria părere referitoare
la strămoşii noştri geto-daci şi conducătorii lor.
IV. Citii, cu atenie, sursa istorică (3) și analizai imaginile (G, H, I).
1. Indicaţi un motiv pentru care romanii au dus împotriva dacilor un
război „mai mult cu chibzuială decât cu înfocare” (3).
2. În lista dată se află izvoare nescrise despre războaiele daco-romane, printre care se află și un element care nu se încadrează în
aceasă categorie. Identificai acest element! Lista: Columna lui Traian
de la Roma, Cassius Dio, Istoria romană, Podul lui Traian de la
Drobeta.
3. Realizai, după modelul învăat, axa cronologică a războaielor
dintre daci și romani.

Ce am învăat?
1. Geii și dacii reprezintă ramura nordică a tracilor. Ei sunt strămoși ai poporului român și locuiesc în ţinutul cuprins
între Tisa, Dunăre, Marea Neagră şi Nistru.
2. Cea mai veche știre despre geţi aparţine lui Herodot, „Părintele istoriei”. Acesta îi prezintă ca fiind „cei mai viteji şi
mai drepţi dintre traci”.
3. Geto-dacii se închină unei zeităi supreme, Zalmoxis. Lui Zalmoxis îi sunt ridicate temple măree în reședina regilor
daci de la Sarmizegetusa. Religia geto-dacilor este dominată de credina în nemurire.
4. Aristocraii sunt numii tarabostes. Aceștia au reședina în cetăi ridicate pe înălimi, numite dave. Oamenii de rând,
ăranii, meșteșugarii și negustorii sunt numii comati.
5. Prima personalitate remarcabilă a geto-dacilor este Dromichaites, conducător al unei uniuni de triburi de la nord de
Dunăre. Acesta îl învinge pe Lysimach, rege al Macedoniei şi Traciei, urmaş al lui Alexandru cel Mare.
6. A doua personalitate remarcabilă a geto-dacilor este Burebista. Sub conducerea lui Burebista, geto-dacii alcătuiesc
un stat, care ia parte la luptele cu romanii.
7. Decebal este regele erou care poartă două războaie, pentru apărarea Daciei, cu împăratul Traian. În anul 106, Dacia
este cucerită de romani și transformată în provincie romană.

Aplicaţii
I. Selectează informaţiile pe care le consideri relevante, pentru a completa următoarele enunţuri.
Strămoșii poporului român sunt … și locuiesc pe teritoriul cuprins între …
Cea mai veche știre despre geţi aparţine „părintelui istoriei”…
Personalităile remarcabile ale geto-dacilor sunt …
Zeitatea supremă la geto-daci se numește…
Dacia este cucerită de romani în anul …
și transformată în provincie…
II. Privește, cu atenie, harta războaielor dacice ale
împăratului Traian.
1. Urmărește, pe hartă, traseul parcurs de armata
romană în războiul din 105–106 și localizează capitala
statului dac, Sarmizegetusa.
2. Selectează, din textul de mai sus, trei termeni
istorici referitori la rânduielile geto-dace. Alcătuiește
câte un enunţ istoric cu fiecare termen selectat.
3. Eşti Decebal și te afli în fruntea armatei dacilor.
Transmite un Mesaj de îmbărbătare înaintea luptelor
Legenda:
cu romanii.
contraatacul dacilor
zonă de concentrare a armatelor romane
castru de legiune
itinerarul armatei romane
castre temporare
podul construit de
4. Construiește un rebus în care să descoperi, pe
în campania din 105-106 d. H.
ale armatei romane
Apollodor din Damasc
în campania 105-106 d. H.
la Drobeta
itinerare ipotetice ale armatelor romane
verticala AB, numele regelui erou care luptă cu împăHarta celui de-al doilea război dintre daci și romani
ratul Traian. În construirea rebusului, utilizează imagini și informaii din leciile parcurse.
Dromichaites
300 î.H.

Burebista
82-44 î.H.

Decebal
87-106

Primul război dacic
iniiat de Traian
101-102

Al doilea război dacic
iniiat de Traian
105-106

Dacia este cucerită
de romani
106

Axa cronologică Geto-Dacii

Dacii şi conducătorii lor, portofoliul cuprinde informaţii din surse istorice, legende şi imagini referitoare la regii
geto-daci, steagul dacilor şi aurul dacilor.
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RECAPITULARE

VI. GETO-DACII

EVALUARE

I. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Ramura nordică a tracilor sunt:
a) celii;
b) dacii;
c) perșii ;
d) aheii.
2. Capitala statului dac este:
a) Drobeta;
b) Căpâlna;
c) Sarmizegetusa;
d) Ulpia Traiana.
3. Rege al geto-dacilor, sub conducerea căruia dacii alcătuiesc un stat, este:
a) Dromichaites;
b) Duras;
c) Decebal;
d) Burebista.
4. Rege al geto-dacilor, care a purtat două războaie cu Traian, este:
a) Scorillo;
b) Duras;
c) Decebal;
d) Burebista.
5. Arhitectul roman Apolodor din Damasc a construit un pod peste Dunăre la:
a) Adamclisi;
b) Cernavodă; c) Drobeta;
d) Giurgiu.

5 x 5 = 25 puncte

II. Asociază noţiunile istorice din lista dată cu explicaţiile corespunzătoare.
Lista dată: izvoare istorice, dacii, dave, comati, tarabostes, istorie, murus dacicus.
Noţiuni istorice

Explicaia corespunzătoare

1.

Ştiinţă care ne ajută să păstrăm vie amintirea vremurilor trecute.

2.

Poate fi orice document scris sau obiect cu ajutorul căruia poate fi reconstituit trecutul.

3.

Strămoşii poporului român: cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci.

4.

Oamenii de rând la geto-daci, agricultorii, păstorii și meșteșugarii.

5.

Aristocraia la geto-daci.

6.

Cetăile întărite la geto-daci.

7.

Zid dacic, în care cele două straturi de piatră erau legate cu bârne de lemn numite babe.

2 x 7 = 14 puncte

III. Completează, în dreptul fiecărei imagini, denumirea construciei monumentale.

b) ...

a) ...

d) Podul de la Drobeta

c) ...

3 x 4 = 12 puncte
IV. Ordonează cronologic următoarele evenimente istorice:
a) domnia lui Decebal; b) domnia lui Burebista; c) domnia lui Dromichaites; d) cucerirea Daciei de către romani.
2 x 4 = 8 puncte
V. Redactează un text de o jumătate de pagină, cu titlul Geto-dacii în care să:
a) utilizezi datele istorice: 87, 88, 89, 101-102, 106;
c) precizezi rolul lui Burebista și Decebal în lumea geto-dacă;
b) integrezi termenii istorici tarabostes, comati, dave; d) stabilești o cauză și o consecină a războaielor dintre Decebal
și Traian.
a) 1 x 5 = 5 puncte
c) 5 x 2 = 10 puncte
b)
3
x
2
=
6
puncte
d) 5 x 2 = 10 puncte
EVALUARE / AUTOEVALUARE

Item

I

Punctaj acordat

25 puncte

Punctaj realizat
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II
14 punct

III

IV

12 puncte 8 puncte

V

Din oficiu

Total

31 puncte

10 puncte

100 puncte

UNITATEA VII

CIVILIZAIA ISLAMICĂ
Călătoria noastră în tainele Istoriei continuă în
Lumea islamică. Aici întâlnim un vechi popor, arabii.
Ei cunosc o nouă religie, Islamul, și formează un uriaș
stat puternic și prosper. Civilizaia islamică transmite
în Europa cunoștine știinifice avansate în medicină,
matematică, geografie, filosofie. Timp de secole, prin
intermediul lumii islamice se face legătura între
Europa, India și China. Prin toate acestea, lumea
islamică are o contribuie importantă la formarea
civilizaiei europene moderne.

UNITATEA VII

APARIIA ISLAMULUI;
CREDINA MUSULMANĂ;
EXPANSIUNEA MILITARĂ
ŞI CULTURALĂ A ISLAMULUI

Spaiul istoric al apariiei Islamului. Islamul (religia musulmană) este
o religie monoteistă. Pentru adepii ei, aceasta înseamnă credina în
Dumnezeul unic, numit Allah. Ea apare în Peninsula Arabică, care este
locuită de un vechi popor, arabii. Aceștia sunt dezbinai, fiind împării în
triburi. ara lor este alcătuită, în cea mai mare parte, din deșert. În sudvestul Peninsulei Arabice condiiile naturale permit practicarea
agriculturii. Aici se formează așezări stabile. Cele mai importante sunt
orașele Mecca și Medina.

A

Cine este iniiatorul islamismului? Iniiatorul religiei musulmane
este Mahomed (cca. 570–632).
Mahomed este negustor care, în timpul călătoriilor de afaceri, cunoaște religiile Orientului. Conform tradiiei, învăătura islamică îi este
transmisă de Dumnezeu, prin intermediul unui înger, în primii ani ai
secolului al VII-lea. Potrivit Islamului, el este ultimul profet și mesager al
lui Dumnezeu (Allah).
Negustorii bogai din Mecca sunt de părere că noua religie este
primejdioasă pentru puterea lor. De aceea, Mahomed este izgonit din
oraș, refugiindu-se la Medina. Retragerea lui Mahomed, numită Hegira,
marchează începutul erei musulmane. Aflat în exil, Mahomed îi unifică
pe arabi cu ajutorul învăăturii sale. Apoi se întoarce la Mecca (630).
Acesta devine orașul sfânt al musulmanilor (B).

Expansiunea sub Mahomed, 622-632
Expansiunea în timpul în timpul
urmașilor lui Mahomed, 632-661
Expansiunea în perioada
Omeiazilor, 661-750

Harta perioadei Califatului arab

Credina musulmană. Învăătura promovată de Mahomed prevede
supunerea (Islam) în faa divinităii unice, Allah. Musulmanii îl recunosc
pe Mahomed ca profet al său. Sunt îndemnai să ducă o viaă cumpătată
și să-și ajute semenii. Adepii religiei islamice au de îndeplinit unele
obligaii religioase, cum ar fi pelerinajul la Mecca (1), rugăciunile etc.
Cartea Sfântă a religiei musulmane este Coranul. Edificiul unde
musulmanii își practică religia se numește moschee (D).

B

Kaaba – locul cel mai sfânt al Islamului. Este un
sanctuar în formă de cub și este înconjurat de
Moscheea Sfântă din Mecca. Tradiia islamică arată
că a fost construit de personajele biblice Avram și
fiul său Ismail. În fiecare an, aici are loc un uriaș
pelerinaj, la care participă milioane de credincioși.

Dicţionar istoric
Averroes sau Ibn Rushd (1126-1198) – Este unul
dintre cei mai importani filosofi arabi ai Evului
Mediu
Avicenna sau Ibn Sina (980-1037) – Savant persan
care pune bazele medicinei moderne
califat – stat format prin unirea triburilor arabe.
Constituirea lui este favorizată și de răspândirea
religiei islamice. Califatul și-a extins dominaia în
Asia, Africa și Europa.
Omeyyazi – dinastie care a condus califatul în perioada 661-750. După Omeyyazi, a urmat la conducerea califatului dinastia Abbasizilor (750-1258)

96

Expansiunea militară a Islamului. Unificarea triburilor arabe duce la
apariia statului, numit califat. Acesta este condus de un calif (lociitor al
profetului), conducător politic și religios. Într-un timp foarte scurt,
arabii cuceresc un uriaș teritoriu. Acesta se întinde din Asia Centrală
până în Spania (A). O cauză a acestor mari cuceriri este politica de
tolerană religioasă a arabilor.
Uriașul stat arab cunoaște o mare înflorire economică: se dezvoltă
orașele (2), care devin mari centre meșteșugărești și comerciale.
Începând cu jumătatea secolului al VIII-lea, marele imperiu arab
începe să se destrame. În câteva secole, el dispare, fiind cucerit de alte
popoare.
Expansiunea culturală a Islamului. Expansiunea teritorială duce la
expansiunea culturii islamice. Aceasta ia naștere prin preluarea
moștenirii culturale a popoarelor din teritoriile cucerite (greci, romani,
perși etc). Savanii musulmani fac cercetări în matematică, medicină,
astronomie, geografie și în alte domenii. Ei transmit, în Europa, cifrele
arabe, preluate de la indieni. Multe din lucrările autorilor antici greci se
păstrează datorită traducerii în limba arabă. Prin lucrările unor învăai,
precum Avicenna (C) și Averroes, însăși cultura europeană este
influenată de cea islamică (D).

REINE!
C

• Adoptarea religiei musulmane de către triburile arabe a condus la
apariia statului (califat). Acesta a ocupat o suprafaă imensă, din
Spania până în Asia Centrală.
Savantul persan Avicenna
a contribuit la apariia
medicinei moderne

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Mergei în pelerinaj la Mecca și cercetai locurile sfinte, iar dacă
suntei împiedicai, fiind înconjurai de dușmani, trimitei o ofrandă...
Când nu suntei ameninai de dușmani, acela care promite să viziteze
locurile sfinte și totuși o amână pentru alte vremuri, să dea o ofrandă.
(Coranul)
• Precizai, pe baza sursei (1) o datorie a unui musulman și care este
cartea sfântă a Islamului.

2. Descrierea Bagdadului: Menionez în primul rând Bagdadul
deoarece e... orașul cel mai renumit, fără pereche atât în Orient, cât și în
Occident, în privina întinderii, importanei, prosperităii, bogăiei în
ape și salubrităii climei sale. Oraș locuit de diverse categorii de oameni: orășeni și ărani deopotrivă, el atrage lume din numeroase ări
apropiate și îndepărtate și din toate pările pământului, mare fiind
numărul acelora care îl preferă chiar patriei lor... Orașul se întinde pe
malurile celor două fluvii, Tigrul și Eufratul, și vede astfel o adevărată
afluenă a produselor comerciale și a proviziilor atât pe uscat, cât și pe
apă. Căci se aduc aici fără niciun efort și neîncetat, toate articolele de
comer din Orient și din Occident, din ările musulmane și nemusulmane. (Yakubi, Cartea ărilor)
• Numii orașul descris în sursa (2) și explicai de ce este „orașul cel
mai renumit, fără pereche atât în Orient, cât și în Occident.”

D

Moscheea din Cordoba, una dintre cele mai frumoase construcii ale istoriei, edificată în Spania în
secolul al X-lea. Spania a fost cucerită de arabi în 711
și a fost sub stăpânirea lor mai bine de cinci secole.

E. Traducerea de
către europeni în
limba latină a uneia
din cele mai
faimoase cări din
istoria medicinei,
scrisă de învăatul
arab Ibn Sina
(Avicenna).

Aplicaţii
• Analizai, cu atenie, harta și citii sursele istorice:
1. Identificai, pe harta (A), expansiunea Califatului, din perioada
Mahomed, 622–632.
2. Clasa se împarte în cinci grupe de elevi. Fiecare grupă va
răspunde, pe baza leciei și a surselor, la una din întrebările din graficul
de mai jos. Apoi, împreună, vei completa răspunsurile găsite,
realizând un grafic asemănător.
cine?
este iniiatorul
Islamului?

ce?
ce prevede învăătura
Islamului?
când?
a apărut
Islamul?

de ce?
a apărut
Islamul?

unde?
a apărut
Islamul?

Ştiaţi că...?
• Astronomii musulmani, încă din secolul
al IX-lea, au calculat că circumferina Pământului este de 40,253 de km, o estimare
foarte apropiată de circumferina reală, care
astăzi este de 40,075 de km.
• Geografii arabi moștenesc cunoștinele
marilor savani ai Antichităii: Herodot, Plinius
cel Bătrân și Ptolemeu. Printre marii geografi
putem enumera pe Al-Masudi. Acesta călătorește în întreaga lume arabă și combină istoria și
geografia, într-o lucrare numită Pajiștile de aur.
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VII. CIVILIZAIA ISLAMICĂ
RECAPITULARE

Ce am învăat?
1. Religia islamică este o religie monoteistă. Apare în Peninsula Arabică, care este locuită de un vechi popor,
arabii. ara lor este acoperită, în cea mai mare parte, de deșert.
2. Iniiatorul religiei musulmane este Mahomed (cca. 570–632). În timpul călătoriilor sale de afaceri, Mahomed
cunoaște religiile Orientului.
3. Conform tradiiei, învăătura islamică îi este transmisă de Dumnezeu (Allah în limba arabă) prin intermediul
unui înger, în primii ani ai secolului al VII-lea.
4. Învăătura promovată de Mahomed prevede supunerea (Islam) în faa divinităii unice, Allah. Musulmanii sunt
obligai să-l recunoască pe Mahomed ca profet al său. Sunt îndemnai să ducă o viaă cumpătată și să-și ajute
semenii.
5. Unificarea triburilor arabe duce la apariia statului, numit califat. Acesta este condus de un calif, lociitor al
profetului, conducător politic și religios.
6. Savanii musulmani fac cercetări în matematică, medicină, astronomie, geografie și în alte domenii. Ei transmit
în Europa cifrele arabe, preluate de la indieni. Multe din lucrările autorilor antici greci se păstrează datorită
traducerii în limba arabă.

Moscheea
Domul Stâncii,
Ierusalim

Omar Khayam (1048–1131),
poet persan, mare personalitate
a culturii islamice.

EVALUARE

I. Alegei litera corespunzătoare răspunsului corect .
1. Spaiul istoric al apariiei Islamului este: a) Europa; b) Peninsula Arabică; c) India; d) China.
2. Cartea sfântă a religiei musulmane este: a) Coranul; b) Biblia; c) Tora; d) Vechiul Testament.
3. Retragerea lui Mahomed, numită hegira, marchează:
a) începutul epocii medievale; b) începutul erei musulmane; c) sfârșitul Antichităii; d) sfârșitul epocii medievale.
4. Geograf arab care combină geografia cu istoria:
a) Ptolemeu;
b) Strabon;
c) Herodot;
d) Al-Masudi.
5. Savant persan care pune bazele medicinei moderne.
10 x 5 = 50 puncte
a) Al-Rhazi;
b) Ptolemeu;
c) Avicenna;
d) Averroes
II. Selectează trei termeni istorici referitori la Islam și alcătuiește cu fiecare termen selectat câte un enun istoric.
10 x 3 = 30 puncte
III. Exprimă-i opinia referitoare la importana civilizaiei islamice în cultura universală.
10 puncte

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item

I

II

Punctaj
acordat

50 p.

30 p.

Punctaj
realizat
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III

Din oficiu

Total

10 p.

10 p.

100 p.

Civilizaia islamică și contribuia ei la dezvoltarea
culturii și civilizaiei universale
Adună informaţii, imagini şi desene despre spaiul
istoric, dezvoltarea geografiei și astronomiei, invenii,
știinele exacte și artă.

UNITATEA VIII

EUROPA MEDIEVALĂ
Călătoria în tainele Istoriei continuă în Europa medievală, spaiu istoric în care se
formează popoarele europene. Apar, de asemenea, state, inclusiv în spaiul românesc.
După Antichitate, urmează o altă epocă istorică numită Evul Mediu.
Evul Mediu are drept trăsătură principală împărirea societăii în cele trei ordine (stări):
• Clerul – oamenii Bisericii, al căror rol este, conform normelor epocii, de a asigura
legătura cu Dumnezeu, prin rugăciune, post şi o viaţă dedicată slujirii aproapelui.
• Nobilimea – al cărei rol este, în teorie, de a-i apăra pe ceilalţi membri ai societăţii, pe
cei slabi.
• Starea a III-a – oamenii de rând (în primul rând ţăranii, dar şi orăşenii) al căror rol era
de a susţine, prin munca lor, întreaga societate.

STRUCTURI SOCIALE

STAREA I
Clerul (Oamenii Bisericii)
Se roagă pentru
mântuirea oamenilor.

STAREA a II-a
Nobilii care poartă
războaie.

STAREA a III-a
ăranii. Sunt ărani liberi
și ărani dependeni (șerbi).
Orășenii. Negustori, Meșteșugari.

UNITATEA VIII

1. FORMAREA POPOARELOR
EUROPENE. ETNOGENEZA
ROMÂNEASCĂ

A

Romanitatea orientală
Adstratul slav
Stratul roman
Substratul
traco-geto-dacic

B

Elementele etnogenezei româneşti. În imaginea de
mai sus este desenat un sandviş. El prezintă cele trei
elemente care au alcătuit poporul român. Evident
partea cea mai gustoasă din sandviş o constituie
bucata de carne, care se află între cele două felii de
pâine. Această bucată de carne constituie stratul,
care la toate popoarele romanice (între care şi românii) este latin (sau roman). Dedesubtul stratului,
se află, evident substratul (reprezentat de felia de
pâine de jos). Acesta este format din populaţia
supusă de romani în momentul în care aceştia au
cucerit un teritoriu. În cazul românilor, bineînţeles,
substratul este alcătuit din traco-geto-daci. În fine,
felia de pâine de deasupra este adstratul, adică
slavii. Un sandviş... interesant, nu-i aşa?

Inscripţia de la Biertan
datează din secolul al
IV-lea d.Hr. Pe acest
obiect scrie „Ego
Zenovius votum posui”
(Eu, Zenovius, am pus
această ofrandă”).

C

Dicţionar istoric
etnogeneză – (aici) proces istoric de formare a unui popor.
gherdap – loc îngust și stâncos de pe cursul unei ape; loc de
pe cursul unei ape cu căderi de apă periculoase pentru
navigaie.
romanic – care se trage de la romani, are origine romană.

100

În Europa există trei grupe importante de popoare europene:
romanice, germanice și slave. Ele se formează în mileniul I d.H.
Popoarele romanice
Romanizarea. În câteva secole, Roma cucerește un uriaș teritoriu în
jurul Mării Mediterane. În urma acestui fapt, se desfășoară procesul de
romanizare.
Provinciile romanizate din vestul imperiului, în special Italia, Galia,
Spania, au alcătuit romanitatea occidentală. În partea de est a imperiului au fost romanizate teritoriile Daciei și partea de nord a Peninsulei
Balcanice, care au alcătuit romanitatea orientală (A).
Migraiile. Al doilea moment în formarea popoarelor romanice îl
constituie invazia triburilor germanice în apusul Europei, respectiv a
slavilor, în răsărit. În urma contactului între populaia romanizată și
migratori, se desăvârșește procesul de formare a popoarelor romanice
(italian, francez, spaniol, portughez, român).
Popoarele romanice s-au format până în secolul al VIII-lea d.H. (D)
Popoarele germanice
La începutul erei creştine, triburile germanice ocupă regiuni întinse
la nord de Dunăre şi Marea Neagră.
În secolul al III-lea, Imperiul Roman intră în criză. Profitând de acest
fapt, triburile germanice întreprind numeroase atacuri la frontierele
romane de la Dunăre şi Rin. În secolul al V-lea, triburile germanice
cuceresc teritoriile Imperiului Roman de Apus.
În zonele în care romanizarea este mai puţin intensă (Anglia, Austria,
sudul Germaniei), germanicii își impun limba. Popoarele germanice ocupă o întinsă suprafaţă în Europa: Germania, Anglia, Austria, Peninsula
Scandinavă, Ţările de Jos etc.
Popoarele slave
Patria slavilor este situată la nord de Munţii Carpaţi. Primele
informaţii scrise despre slavi datează din secolul al Vl-lea. În acest secol,
slavii au început migraţia pe o largă arie geografică. Astfel, începând cu
anul 602, ei trec Dunărea şi se revarsă în număr mare, în Peninsula
Balcanică. Aici slavizează o mare parte a peninsulei.
Până la sfârşitul primului mileniu, iau naștere actualele popoare
slave: ruşii, polonezii, cehii, bulgarii, sârbii, croaţii etc. Acestea își
organizează propriile state și se creștinează.
Etnogeneza românească
Ce fel de popor este poporul român? Poporul român este un popor
romanic. Aceasta înseamnă că românii vorbesc o limbă (limba română)
care derivă din limba latină, vorbită de romani.
Când se formează poporul român? Poporul român se formează
după cucerirea romană a nordului Peninsulei Balcanice și a Daciei, până
prin secolul al VIII-lea d.H.
Unde se formează poporul român? Poporul român s-a format pe
ambele maluri ale Dunării (1), în aria romanităţii orientale. Romanii au
cucerit acest spaţiu în decurs de câteva sute de ani. Ultimul teritoriu
ocupat în această zonă este Dacia (în anul 106 d.H.).
Cum se formează poporul român?
• Romanizarea este prima etapă în formarea poporului român. În
urma romanizării, băştinaşii, după câteva generaţii, îşi uită limba şi o
învaă pe cea latină. Astfel, băştinaşii romanizaţi devin traco-dacoromani. În timp, limba latină vorbită în fosta provincie Dacia şi în nordul
Peninsulei Balcanice începe să se modifice, încât devine diferită de
limba latină vorbită iniţial.

• Retragerea aureliană. Dacia este provincie romană din 106 până
pe la 271, când împăratul Aurelianus (270–275) ordonă evacuarea
provinciei. Au părăsit Dacia doar armata și autorităile, în timp ce
majoritatea populaiei rămâne pe loc.
După retragerea aureliană, procesul de romanizare a teritoriului de
la nord de Dunăre continuă, fapt confirmat de descoperirile arheologice. În acel moment, creştinismul (C) constituie un factor de romanizare. Astfel, cei mai importanţi termeni creştini din limba română
provin din latină: Dumnezeu, cruce, Crăciun, a boteza, înger, Paşte.
• Slavii. În urma pătrunderii slavilor, în număr mare în Peninsula
Balcanică (602), românii din Sudul Dunării sunt izolai de cei de la nord
de fluviu. Din acest motiv, ei se divizează în mai multe ramuri (E). În
același timp, slavii contribuie la formarea poporului și limbii române (2).
Prin urmare, multe cuvinte românești sunt de origine slavă: nume
proprii, termeni religioși etc. În acest fel, după multe secole, iau naștere
poporul român și limba română.

D

românii

italienii

francezii
Popoarele
romanice

spaniolii

portughezii

Popoarele romanice

REINE!

E

or istorice!
Descoperim istoria cu ajutorul sursel
1. Iată ce scria un mare geograf, român, G. Vâlsan, despre rolul
Dunării în istoria poporului român: Dunărea a fost în trecut mai curând
o axă românească, cum e şi lanţul carpatic, iar nu un hotar. Un fluviu
numai în vreme de primejdie desparte; în vreme de pace e un fir de
legătură şi de apropiere. Aşa a fost Dunărea pentru români în tot cursul
inferior şi în regiunea Porţilor de Fier. Românii satelor din defileu sunt
barcagii vestiţi – numai lor li se încredinţa trecerea ambarcaţiunilor prin
gherdapuri. Erau şi pescari îndrăzneţi. Aceste însuşiri i-au răspândit
până în inima Ungariei, iar în cursul inferior, până la Mare. Poezia lor
populară cântă marea tot atât de des ca şi muntele.
• Explicai rolul pe care Dunărea l-a avut în formarea poporului
Român (1).
2. Influenţa elementului slav la formarea naţionalităţii noastre este
aşa de evidentă, încât putem zice, fără exagerare, că nici nu poate fi
vorba de popor român înainte de absorbirea elementelor slave de către
populaţia băştinaşă romană, în cursul secolelor VI–X. (Ion Bogdan,
Istoriografia română şi problemele ei)
• Indicai din sursa (2) rolul slavilor în formarea poporului român.

Daco-românii la nord de Dunăre

P
O
P
O
R
U
L

• În Europa există mai multe grupe de popoare: romanice, germanice,
slave, baltice, fino-ugrice. Poporul român este un popor romanic.

Aromânii la sud de Dunăre

Megleno-românii la sud de Dunăre

R
O
M
Â
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Istro-românii la sud de Dunăre

Poporul român
106

F

271

602

Părăsirea
oficială a Daciei
romane

Slavii trec
la sud
de Dunăre

sec. VIII

Axa cronologică – Etnogeneza română

Etnogeneza românească
Cuprinde fișe de documentare, imagini,
desene, legende, hartă

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Menionaţi elementele care au format poporul român (B).
2. Utilizând Internetul, realizai o comparaie între procesul de formare a poporului român cu formarea altui popor
romanic (italienii, francezii, spaniolii, portughezii).
4. Analizai imaginea (E) și indicai care sunt ramurile poporului român. Din ce motiv au apărut acestea?
II. Analizai, cu atenie, Axa cronologică a procesului de formare a poporului român și a limbii române (F). Precizai
semnificaia istorică a anului 106 și a secolulul al VIII-lea.
III. Colorai, în organizatorul grafic (D), denumirea fiecărui popor, în culorile drapelului naional.
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UNITATEA VIII

În primele secole după căderea Imperiului Roman de Apus...
Imperiul Roman de Răsărit este cel mai prestigios stat european.
Începând cu secolul al VII-lea este cunoscut drept Imperiul Bizantin.
Capitala sa este Constantinopol, cel mai mare și mai frumos oraș din
Europa. În secolul al VII-lea, Imperiul Bizantin pierde cea mai mare parte
din teritorii, care sunt cucerite de arabi.
În Apus, apar regatele barbare (1). Dintre acestea, se afirmă Regatul
francilor. În răsăritul Europei se formează aratul bulgar și statul rus (B).
Ultimul val de năvălitori germani este reprezentat de normanzi. Aceștia
se dovedesc a fi războinici cruzi (2), dar și navigatori și negustori
pricepui. De asemenea, ungurii migrează în Europa, venind dinspre
Asia. Atacurile lor sunt oprite înainte de anul 1000.
Cea mai mare parte a Europei devine creștină. Datorită activităii
misionarilor, popoarele europene sunt creștinate (A). Acest proces
începe încă din timpul existenei Imperiului Roman și continuă timp de
secole. Ultimele populaii migratoare sunt, la rândul lor, creștinate în
jurul anului 1000. Există două centre importante ale creștinismului:
a) Imperiul Bizantin în răsăritul Europei. Pornind de aici, sunt creștinate popoarele slave: ruși, bulgari, sârbi etc.
b) Papa este conducătorul creștinătăii apusene. Sediul său este
orașul Roma. Misionarii din acest centru îi creștinează pe germani.
O Europă săracă... ca urmare a migraiei popoarelor. Orașele decad.
Populaia este rară. Economia este bazată în special pe schimburile
produs contra produs (troc). Cu excepia Imperiului Bizantin, Europa
este în urma civilizaiei islamice, ca nivel de dezvoltare și de civilizaie.

2. EUROPA CREȘTINĂ
ÎN MILENIUL I
A

Expansiunea creștinismului

B

REINE!
Poarta de Aur de la Kiev. Primul stat rus se formează
în jurul orașului Kiev (Ucraina de astăzi). După modelul orașului Constantinopol, și Kievul a avut o
intrare monumentală numită „Poarta de Aur.”

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, sursele istorice, analizai
harta și imaginile.
1. Localizai pe hartă principalele regiuni
creștine de rit latin și de rit grec și marile centre
religioase ale lumii creștine.
2. Utilizai informaiile din lecia Formarea
popoarelor europene și explicai cum au contribuit popoarele migratoare la formarea
popoarelor europene.
3. Menionai cele două centre ale Europei
creștine.

Dicţionar istoric
misionar – persoană trimisă să răspândească
creștinismul în alte ări.

C

creștinarea
francilor
496

creștinarea
bulgarilor
865

• În mileniul I cea mai mare parte a Europei devine creștină. Ultimele
popoare migratoare sunt creștinate în jurul anului 1000.

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Regele ostrogot Teodoric a condus Regatul ostrogoilor, format pe
teritoriul Italiei: Căci a avut deosebită grijă de treburile justiiei și a
întărit paza legilor; a străjuit cu tărie ara împotriva barbarilor dimprejur și s-a înălat până pe culmea înelepciunii și a bărbăiei. N-a
săvârșit aproape nicio nedreptate faă de supuși, nici el însuși, nici n-a
lăsat pe alii să încerce așa ceva... (Procopius din Caesareea, Despre
războiul cu goii)
2. Năvălirea normanzilor (845): Ieșind deci, cu o mare trufie dintre
hotarele lor, ei începură să cutreiere, prădând diferite insule ale mării,
până ce intrară pe fluviul Sena. Aici nu găsiră popor care să le reziste cu
armele... Chemând în ajutor și preamărind pe zeii lor..., ei coborâră din
când în când din navele lor și săvârșiră multe și nesfârșite rele faă de
poporul creștin... (Izvor medieval)
• Numii popoarele migratoare din sursele (1, 2) și lecie.
creștinarea
sârbilor
cca. 874

Creștinarea popoarelor europene
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creștinarea
rușilor
988

creștinarea
maghiarilor
1 ianuarie 1001

Studiu de caz

A

CREȘTINAREA FRANCILOR. CAROL CEL MARE

I. Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Precizai, pe baza sursei (1), din ce motiv ultimii regi
Merovingieni au fost numii regi leneși.
2. Precizai, pe baza surselor și a leciei, activitatea căreia Carol cel
Mare i-a acordat importană. De ce?
3. Identificai, pe baza sursei 2, evenimentul istoric prezentat.
II. Realizai Fișa personajului istoric Carol cel Mare, după următorul
plan: a) date biografice; b) trăsături fizice și morale; c) campanii militare,
lupte; d) importana domniei; e) aprecieri referitoare la personaj.

Cel mai însemnat
personaj istoric
al începutului
Evului Mediu
Reformator al
Administraiei

Fiul lui Pepin
cel Scurt

Împărat al
Imperiului
Carolingian
Ocrotitor al
Bisericii și al
Culturii
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SURSE

1. Cu toate că se părea că neamul
[Merovingienilor] s-a stins numai cu el, totuși
acesta demult era lipsit de orice vigoare,
nedistingându-se prin nimic vestit, în afară de
titlul gol de rege, căci atât de bunurile, cât și
de puterea regatului dispuneau mai marii
palatului care se chemau majordomi și cărora
le aparinea puterea supremă. Nu-i mai rămânea altceva regelui decât, mulumindu-se
doar cu acest titlu, să stea pe tron cu pletele și
cu barba sa lungă, să-și dea aere de domnitor,
să asculte pe solii sosii din deosebite pări, iar
când plecau, să le dea... răspunsuri de mai
înainte pregătite sau chiar impuse prin
poruncă. (Eginhard, Viaa împăratului Carol
cel Mare)
2. În preasfânta zi a nașterii Domnului...,
papa Leon i-a pus pe cap coroana și întregul
popor al romanilor l-a aclamat: „Lui Carol
augustul, încoronat de Dumnezeu, marelui și
pașnicului împărat al romanilor, viaă și biruină”! Iar după aclamaii, papa i s-a închinat
potrivit obiceiului [inut în cazul] principilor
antici, și... l-a chemat împărat... (Analele
regatului francilor)

SURSE

Personalitatea lui Carol cel Mare

SURSE

Aplicaţii

Părinte al
civilizaiei
europene

SURSE

REINE!
• Creștinarea francilor este făcută de către regele Clovis în anul 496.
• Cel mai important rege al francilor este Carol cel Mare, care este
încoronat împărat în anul 800.

CAROL CEL MARE

B

SURSE

Francii se așază în Galia. Francii sunt un popor germanic. Profitând
de criza Imperiului Roman de Apus, ei se stabilesc în Galia (Frana de
astăzi), în secolul al V-lea.
Francii se creștinează. Regele francilor, Clovis, întemeiază dinastia
Merovingienilor. El porneşte expediţii victorioase împotriva altor migratori germanici. Astfel, francii devin stăpânii celei mai mari părţi a Galiei.
Clovis îşi consolidează puterea, creştinându-i pe franci sub autoritatea papei (496). În acest mod, realizează unirea francilor cu autohtonii
galo-romani care, la rândul lor, îmbrăţişaseră creştinismul.
O nouă dinastie. După moartea lui Clovis, regii Merovingieni nu se
mai ocupă de problemele statului. De aceea, sunt numii „regii leneși”.
Puterea este preluată de conducătorii palatui regal (1). Unul dintre
aceștia, Carol Martel, respinge o încercare de cucerire a arabilor, în anul
732. Victoria sa reprezintă un moment decisiv în istoria Europei. Fiul
învingătorului, Pepin cel Scurt, se proclamă rege al francilor (751) și
întemeiază dinastia Carolingienilor.
Carol cel Mare (A, B). Cel mai important rege al francilor este
Carol cel Mare (768–814). Acesta, cu ajutorul unei puternice armate de
călărei, cucereşte vaste teritorii. Astfel, în spaiul german, îi înfrânge,
cu mari eforturi, pe saxoni, pe care îi creştinează forţat.
De asemenea, cucerește cea mai mare parte a Italiei, precum și
nordul Spaniei. Zdrobeşte puterea avarilor (popor migrator originar din
Asia), în Pannonia (Ungaria de astăzi).
În urma acestor expediţii victorioase, Carol cel Mare este stăpânul
celei mai mari părţi a Europei occidentale creştine. Această situaţie este
marcată prin încoronarea lui ca „împărat al romanilor” (2), de către
papă (anul 800).
Tratatul de la Verdun şi divizarea Imperiului Carolingian. După
moartea lui Carol cel Mare, imperiul francilor decade. Acesta este
atacat, mai ales de normanzii originari din Scandinavia. Drept urmare,
trei nepoţi ai lui Carol cel Mare îşi împart imperiul acestuia (843). Partea
de vest devine Franţa, iar estul devine Germania.

Carol cel Mare. Este o
statuetă ecvestră
realizată în secolul
al IX-lea și reprezintă
așa-numita „renaștere
carolingiană”
(înflorirea culturii în
timpul domniei lui
Carol cel Mare).

Împăratul Iustinian (527–565),
mozaic dintr-o biserică din Ravenna
(Italia). El este înfăișat în mijlocul
gărzilor și slujitorilor săi. În timpul
lui Iustinian, imperiul recucerește
Italia, Africa de Nord și o parte a
Spaniei. De asemenea, se
redactează un cod de legi, unul din
cele mai însemnate din istoria
dreptului. Iustinian domnește
alături de vestita sa soie, împărăteasa Teodora.
Pentru faptele sale este supranumit „cel Mare”.

B

Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol este
construită în timpul împăratului Iustinian, de către
arhitectul Isidor din Milet. Este una din cele mai
frumoase biserici construite vreodată. Minaretele
sunt ridicate în jurul bisericii după ce otomanii
cuceresc Constantinopolul și o transformă în
moschee.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice
și analizai imaginile.
1. Stabilii o cauză a supravieuirii
Imperiului Roman de Răsărit și două cauze
ale cuceririi, din 1453, de către otomani a
Constantinopolului.
2. Explicai, pe baza sursei (1),
caracterul puterii împăratului.
3. Redactai, pe baza sursei (2) și a
imaginilor, un text de circa 10 rânduri cu
titlul Imperiul Bizantin, un imperiu creștin.
II. Realizaţi un proiect cu titlul: Orașul
Constantinopol, un oraș martor al istoriei.
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REINE!
Rolul pe care Bizanţul l-a jucat în Evul Mediu este esenţial. El constituie un model cultural, religios, politic pentru întreaga Europă, inclusiv
pentru ările Române.

SURSE

A

SURSE

IMPERIUL BIZANTIN

SURSE

UNITATEA VIII

Studiu de caz

Imperiul Roman de Răsărit supravieuiește. În timp ce în partea
occidentală a Imperiului Roman, orașele decad, în partea de răsărit continuă să se dezvolte o civilizaţie urbană înfloritoare. Acest fapt explică
menţinerea Imperiului Roman de Răsărit. Urmașul direct al acestuia este
Imperiul Bizantin, cel mai prestigios stat medieval european.
Capitala sa este la Constantinopol (2). Orașul este situat la intersecia principalelor drumuri comerciale. Acestea unesc Marea Neagră și
Marea Mediterană, Răsăritul și Apusul.
Un imperiu creştin. Creştinismul furnizează justificarea puterii absolute a împăratului: aşa cum în cer este un singur Dumnezeu, la fel şi pe
pământ este un singur împărat, care este reprezentantul divinităţii (1).
O istorie glorioasă. Împăratul Iustinian (527–565)(A) recucerește o
parte a teritoriilor pierdute din Occident. În veacul al VII-lea, multe
provincii (Siria, Palestina, Africa de Nord) sunt pierdute în favoarea
arabilor. În acelaşi timp, regiunile romanizate din Balcani sunt cucerite de
slavi. Din aceste motive, în componenţa imperiului rămân doar teritorii
în care se vorbea limba greacă (Asia Mică şi sudul Balcanilor). Astfel,
limba latină încetează să mai fie limbă oficială a imperiului, cedând locul
celei greceşti. Imperiul se menine datorită ţăranilor liberi din Asia Mică
care formează grosul armatei. Apogeul Imperiului Bizantin este în timpul
dinastiei Macedonene în secolele IX și X. Atunci imperiul recucerește
teritorii din Asia, Balcani şi sudul Italiei.
Sfârşitul. ărănimea liberă își pierde libertatea și proprietăile în
favoarea aristocraiei. Acest fapt conduce la slăbirea armatei și la
decăderea imperiului. Astfel, în 1204, Constantinopolul este cucerit de
către o armată venită din Apus, plecată iniţial cu scopul de a elibera
Ierusalimul din mâinile musulmanilor (Cruciada a IV-a). Acesta este
începutul sfârşitului pentru măreaţa împărăţie. În 1453, otomanii
conduşi de sultanul Mahomed al II-lea cuceresc Constantinopolul şi
astfel Imperiul Bizantin își încheie existena.

1. Apostolul Petru zice: „Teme-te de Dumnezeu, cinstește pe
împărat”. El nu spune „împărai”... ci „împărat” și, prin aceasta
afirmă că este un singur împărat în lume... Sfântul basileu nu
este un principe ca oricare altul, care guvernează asupra unor
simple teritorii... El este uns cu sfântul mir și consacrat „basileu
și singur stăpânitor al romanilor” pentru a guverna asupra
tuturor creștinilor din univers. (Scrisoarea șefului Bisericii din
Imperiul Bizantin către un conducător rus, 1395)
2. ...Priviră îndelung Constantinopolul cei care nu-l
văzuseră niciodată, căci nu puteau să-și închipuie că ar putea
exista în lumea întreagă un oraș atât de bogat, când văzură
acele turnuri și ziduri măree care îl împrejumuiau, palatele
bogate și bisericile înalte, care erau atâtea că nimeni n-ar fi
crezut... Căci prin lungimea și lăimea sa, orașul se afla în
fruntea tuturor celorlalte. (Geoffroi de Villehardouin,
Cucerirea Constantinopolului)

3. VIAA COTIDIANĂ ÎN EVUL MEDIU
A

Familia. Familia medievală: este formată din so și soie (B) și un
număr mare de copii. Mortalitatea este mare: cam jumătate dintre noii
născui atinge vârsta maturităii. Căsătoria este de obicei, aranjată de
părini sau de ceilali membri ai familiei (1).
Așezările. Cea mai mare parte a populaiei Europei trăiește în sate
(A). Viaa din satele medievale se desfășoară într-un ritm lent, în funcie
de succesiunea anotimpurilor și de desfășurarea muncilor agricole.
Spaiul unde se desfășoară viaa socială este biserica satului. Aspectul
satului este modest: casele sunt construite mai ales din lemn și au, de
multe ori, o singură încăpere.
Orașele renasc după anul 1000. Ele sunt centre comerciale și
meșteșugărești.
Alimentaia oamenilor depinde de categoria socială din care fac
parte. Hrana ăranilor (2) se bazează pe consumul de cereale (orz,
secară, grâu). În zilele de sărbătoare se mănâncă și carne, ouă, pește.
Hrana nobililor este mult mai bogată în carne (mai ales de vânat).
Sărbătorile. Principalele sărbători sunt cele religioase, în special
Crăciunul și Paștele. Ele sunt respectate cu sfinenie de oameni, care
manifestă sentimente religioase accentuate.
Economia și tehnologia. Ramura principală a economiei este
agricultura. În acest domeniu se introduc inovaii importante, care cresc
producia comparativ cu perioada precedentă, asolamentul trienal,
folosirea plugului greu, adoptarea hamului pentru cal (C) etc.
Energia apelor pune în funciune mori (D). De asemenea, și vântul
este folosit ca sursă de energie.
Credina și Biserica. În Evul Mediu, credina religioasă este puternică. Creștinii îndeplinesc anumite obligaii: participă la slujbele religioase; respectă sărbătorile; se spovedesc; dau pomană la cei săraci; fac
daruri către Biserică etc.
Instituia Bisericii beneficiază de o mare influenă în societate.
Preotul este respectat și ascultat în fiecare comunitate creștină. Biserica
îi poate adăposti pe fugari, oferă ajutor celor săraci, are în grijă spitalele
(3) și școlile (E) etc. Ea are și rol politic: Biserica legitimează autoritatea
monarhilor în urma ceremoniei încoronării și ungerii cu mir. Foarte respectai sunt și călugării care duc o viaă dedicată rugăciunii, în mânăstiri.
Acestea sunt importante centre culturale ale Evului Mediu.
Proprietatea. Libertatea și dependena. Cea mai mare bogăie o
constituie pământul. Proprietatea este de două feluri:
a) Proprietatea deplină asupra pământului. Pământul aparine
regilor sau comunităilor formate din ărani liberi.
b) Proprietatea condiionată. În schimbul exercitării unor obligaii
faă de rege (de exemplu, participarea la război), nobilii primesc din
partea acestuia o astfel de proprietate numită domeniu feudal.
Dein proprietăi și de aceea sunt liberi: clericii, nobilii și ăranii
deinători de pământ. Sunt liberi și locuitorii orașelor. ăranii care nu au
pământ, pentru a putea trăi, beneficiază din partea nobililor de loturi de
pământ în folosină. În schimbul acestora, ei au obligaii faă de stăpâni,
adică sunt dependeni.

Un sat medieval (reconstituire)

B

Femeie mulgând o vacă (miniatură engleză din
secolul XIII). În familia din mediul rural, femeile
participă la creșterea și educaia copiilor, dar și la
muncile agricole și din gospodărie. La orașe
femeile practică o meserie, ceea ce le asigură
independena faă de bărbat. În familiile nobililor
și fetele primesc educaie. După căsătorie, ele
conduc întreaga gospodărie.

C

Înhămarea calului în Evul Mediu. Hamul pentru
cal permite creșterea suprafeei muncite de un
plug tras de cal. Calul trage aceeași greutate ca
boul, dar cu o viteză de trei ori mai mare.

Dicţionar istoric
asolament trienal – tehnică de împărire a
pământului în trei loturi, pentru a se obine producii mai mari. Un lot este cultivat cu o cultură de
primăvară, altul cu o cultură de toamnă și altul era
lăsat necultivat.
călugăr – bărbat care trăiește într-o mânăstire,
dedicându-și viaa postului și rugăciunii.
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UNITATEA VIII

REINE!
• În Evul Mediu, cea mai mare parte a populaiei trăiește la sate.
• Se stabilesc relaii de dependenă între nobili și ărani. Fundamentul acestor relaii este proprietatea.
• Se stabilesc relaii de dependenă între rege și nobili. Fundamentul acestora este domeniul feudal.

D

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel
Moară de apă (Frana, secolul al XII-lea).
Astfel de instalaii erau rare în Antichitate,
întrucât era preferată munca sclavilor.

O școală
medievală.
Profesorul este
un călugăr.

E

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice și analizai imaginile (A-E).
1. Menionai din lecie două caracteristici ale vieii cotidiene.
2. Identificai rolul preotului în societate.
3. Precizai tipurile de proprietate și stabilii o relaie între proprietate și dependenă, între proprietate și libertate.
II. Completai, în caiet, spaiile libere cu
informaia corectă din lista dată.
În Evul Mediu, cea mai mare parte a
populaiei Europei trăiește la ... Întreaga
familie participă la muncile câmpului și ale …
Principalele sărbători ale familiei sunt cele …
în special Crăciunul și Paștele. Ramura
principală a ... este agricultura. Cea mai
mare bogăie o constituie … Un om este …
dacă deine o proprietate.
Lista dată: pământul, economie, gospodărie, liber, religioase, sate.
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1. Într-adevăr, iubirea ajunge doar rareori să dea o căsătorie, căci în
Evul Mediu târziu prea rar este decisivă afeciunea dintre doi oameni,
precumpănind legătura dintre două familii bazată pe calculele
foloaselor și ale puterii politice... În același timp se înmulesc dovezile de
refuz: tot mai multe fete își apără dreptul de a refuza căsătoria cu un
bărbat pe care nu-l iubesc... Când tânăra Elisabeta refuză să se
căsătorească, la decizia familiei, cu un bărbat de 50 de ani, rămas
văduv..., aceasta este închisă timp de mai muli ani și bătută cu
regularitate. (Cronica ilustrată a omenirii, Din Evul Mediu în Epoca
Modernă)
2. ... o fiertură/ De lapte și de făină, pentru a-și sătura copiii,/ Care
plâng necontenit de foame./ Pentru ei pâinea și berea slabă sunt ospă,/
Carnea uscată și peștele, ca un vânat fript. (William Langland, Petre
plugarul)
• Pe baza leciei, a surselor (1), (2) și a imaginii (B), stabilii: a) componena familiei în Evul Mediu; b) din ce este compusă hrana unei familii;
c) numii principalele sărbători religioase și familiale; d) rolul femeii în
familie.
3. Împăratul bizantin Ioan II Comnen înfiinează mânăstirea
Pantocrator... Această nouă instituie dobândește o importană
deosebită prin faptul că administrează un spital întreg în care
personalul de îngrijire se ocupă de pacienii care beneficiază de paturi
proprii, iar medicii tratează afeciunile în baza celor mai recente
informaii din domeniul știinei medicale. Spitalul dispune de o baie cu o
capacitate de până la șase persoane. Există și o farmacie proprie
anexată mânăstirii Pantocrator. (Cronica ilustrată a omenirii,
Antichitatea târzie, Imperiul Carolingian, Evul Mediu timpuriu)
• Stabilii, pe baza leciei și a sursei (3), importana Instituiei Bisericii în Evul Mediu.
Colaborai și realizai o Investigaie!
Realizai o Investigaie pornind de la întrebarea:
Care era rolul familiei în Evul Mediu?
Clasa se împarte în mai multe grupe de elevi.
Fiecare grupă va studia una din următoarele probleme:
– Structura familiei în Evul Mediu;
– Rolul familiei în viaa de zi cu zi;
– Casa și ocupaiile tradiionale ale familiei;
– Rolul familiei în educaia copiilor.
– Ce asemănări putei constata între familia din zilele noastre și cea din
Evul Mediu? Dar deosebiri?

Aplicaţii
I. Citii ,cu atenie, lecia, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Pe baza leciei, a imaginii (B) și a organizatorului grafic (A)
stabilii: a) definiia domeniului feudal; b) din ce este compus un
domeniu feudal; c) rolul domeniului feudal în societatea feudală;
d) ce este ierarhia feudală și care este fundamentul său.
2. Identificaţi, din sursa (1), etapele ceremoniei depunerii omagiului de către vasal seniorului său.
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Domeniul feudal

B

1. Contele l-a întrebat dacă vrea să devină
omul lui întru totul și acesta a răspuns
„vreau”, apoi și-a pus mâinile lui împreunate
în cele ale comitelui, care i le strânge...
În al doilea rând, cel ce făcuse omagiu a
jurat credină cu aceste cuvinte: „Făgăduiesc
pe credina mea să fiu credincios din această
clipă comitelui Wilhelm și să-i păstrez pe
deplin și împotriva tuturor omagiul meu, cu
bună credină și fără înșelăciune.”
În al treilea rând, a jurat aceasta pe
moaștele sfinilor.
Apoi, cu nuiaua pe care o inea în mână,
comitele le-a dat învestiturile tuturor celor
care îi prestaseră omagiu, îi promiseseră
credină și de asemenea îi făcuseră jurământ. (G. de Bruges, Istoria morii lui Carol cel
Bun, contele Flandrei, sec. XII)
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SURSE

Munci agricole (calendar italian din secolul XV)

SURSE

• Domeniul feudal este elementul în jurul căruia se constituie
întreaga societate feudală.
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SURSE

REINE!
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Pământul înseamnă bogăie și putere! În Evul Mediu, cine stăpânește pământul este bogat și puternic. Domeniul feudal (sau feudul) (A)
este proprietatea unui nobil. Cu cât suprafaa acestuia și numărul de
persoane care locuiesc pe el sunt mai mari, cu atât stăpânul este mai
puternic. De la numele feudului, societatea medievală mai este numită
și societate feudală.
Seniori şi vasali. Definitorii pentru societatea medievală sunt relaţiile
între nobili. Aceştia sunt seniori şi vasali. Seniorul oferă vasalului un
domeniu feudal, în schimbul unor servicii cuprinse în formula „sfat şi ajutor”.
Legătura între nobil şi vasalul său este pecetluită printr-o ceremonie
(omagiul), în cadrul căreia se prestează un jurământ de credinţă de
către vasal către senior (1).
Din ce este alcătuit domeniul feudal?
• Rezerva feudală (seniorială) ale cărei produse revin în întregime
nobilului. Cuprinde ogoare, vii, livezi, păduri etc.
• Castelul. Viaţa nobilului se desfăşoară la castel, o construcţie
impunătoare având o funcţie, în primul rând, de apărare. Castelul este
construit din piatră. Elementul central al castelului este donjonul, un
turn masiv. Castelul are ziduri puternice, înconjurate de un şanţ cu apă şi
este întărit cu turnuri.
• Gospodăriile și loturile ăranilor dependeni (șerbi). Aceștia nu
sunt proprietari. Ei primesc doar dreptul de folosină asupra pământului din partea nobilului. În schimbul acestui drept, ăranii au obligaii:
a) Prestează zile de muncă (B) gratuite pe rezerva feudală.
b) Oferă stăpânului produse obinute de pe lotul în folosină.
c) Dau nobilului bani etc.
De asemenea, ăranul șerb nu poate să se mute pe o altă moșie, fără
învoirea nobilului, și nu se poate căsători fără încuviinarea stăpânului.
În ările din Apusul Europei, treptat, ăranii devin „liberi”; ei capătă
dreptul de a se muta, fără a avea nevoie de acceptul nobilului. În partea
estică a continentului, ăranii își pierd, în majoritate, libertatea; treptat,
sunt silii să-și cedeze pământul nobililor.
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UNITATEA VIII

Studiu de caz
ORAȘUL MEDIEVAL –
SPAIU AL LIBERTĂII;
ORAȘELE ITALIENE
ȘI ORAȘELE GERMANE
Atelier de croitorie în
Evul Mediu. Meșteșugarii care practicau
aceeași meserie
formau o breaslă (de
exemplu, breasla
croitorilor). La rândul
lor, negustorii erau
organizai în ghilde.

A

B

SURSE

SURSE

SURSE

Stradă din Sighișoara. Orașul Sighișoara arată
aproape aidoma ca-n vremurile medievale. În
spaiul românesc, în secolul al XV-lea, cele mai
mari orașe erau: Cetatea Albă (20 000 locuitori),
Brașov (12 000 locuitori), Sibiu (8 000 locuitori),
Cluj (6 000 locuitori).

1. Florena, la sfârșitul secolului al XIV-lea,
avea 100 000 de locuitori, 30 de spitale, 110
biserici, 40 de bănci. 200 de ateliere meșteșugărești produceau 70 000-80 000 bucăi de
postav. Între 8000 și 10 000 de copii erau
știutori de carte. 1000–1500 de copii urmau
învăământul secundar, iar 350-600 de tineri
urmau învăământul superior. (După mărturia cronicarului italian Giovanni Villani)
2. Lângă Ocean [aici, Marea Nordului și
Marea Baltică] se află numeroase orașe
vrednice de a fi amintite: pe toate le întrece
însă Lubeck, cu casele și bisericile lui înalte și
bogat ornate, un oraș cu atâta vază și putere,
încât la un semn al său trei mari regate –
Danemarca, Suedia și Norvegia – obișnuiesc
să recunoască sau să respingă pe regii lor.
(Enea Silvio Piccolomini, Germania, 1457)
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Orașele renasc. După căderea Imperiului Roman, viaţa urbană
decade. Renaşterea vieţii urbane se produce începând cu secolul
al XI-lea când se opresc incursiunile arabe și normande; negustorii și
meșteșugarii (A) se aşază în locuri favorabile schimburilor şi altor
activităţi economice.
Orașele sunt spaii ale libertăii. De multe ori, oraşele sunt situate pe
domeniile nobililor. Aceştia au tendinţa de a considera că orăşenii au
acelaşi statut precum ţăranii dependenţi. Din acest motiv, orăşenii se
organizează în comune, pentru a-şi câştiga libertatea. Uneori aceasta se
obţine în urma unui conflict sângeros cu seniorul. Libertatea este
recunoscută printr-un document care stabileşte drepturile orăşenilor (în
primul rând dreptul de autoconducere). De asemenea, ăranii dependeni
care izbutesc să fugă la oraș își câștigă, în acest mod, libertatea.
O populaţie diversificată. Orașele sunt locuite de oameni de condiii
sociale diferite. Există oameni bogai (negustori, nobili, clerici), dar și
oameni săraci (meseriași, ucenici, cerșetori etc). Oraşul este condus de
un primar, asistat de către un consiliu. Consiliul orăşenesc este format
din oamenii bogaţi.
Un aspect prea puţin atrăgător. Oraşele sunt înconjurate de ziduri
puternice de apărare. Acestea limitează suprafaţa localităţii. De aceea,
casele sunt înghesuite, iar străzile înguste şi întortocheate (B). Nu există
canalizare. Construcţiile sunt făcute mai ales din lemn. Oricând, oraşul
poate fi cuprins de molime sau de incendii distrugătoare. Clădirile cele
mai importante sunt Primăria şi Biserica.
Orașele italiene. Cele mai bogate orașe din Europa sunt cele italiene.
Unele constituie state independente puternice: republici orășenești
(Veneia, Genova, Florena) sau monarhii (Milano). Veneia și Genova
domină comerul în Marea Mediterană. Florena (1) și Milano sunt mari
centre meșteșugărești. La Florena, apar primele bănci.
Orașele germane. Germania este, de asemenea, vestită pentru
orașele sale înfloritoare (2). Acestea sunt mari centre meșteșugărești și
comerciale. Pentru a-și promova interesele, orașele se organizează în
ligi. Cea mai importantă este Liga Hanseatică (sau Hansa). Aceasta
controlează comerul din Marea Baltică și Marea Nordului.
Renașterea orașelor duce la formarea unei noi civilizaii, civilizaia
urbană.

REINE!
• Orașele medievale sunt centre meșteșugărești, comerciale,
culturale și spaii ale libertăii.

Aplicaţii
Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Pe baza leciei, a surselor (1), (2), și a imaginilor (A), (B), stabilii:
a) o cauză și o consecină a apariiei orașelor; b) organizarea orașelor;
c) importana orașelor.
2. Pe baza leciei, a surselor (1), (2) și a imaginilor (A, B), descriei
un oraș medieval.

Studiu de caz

Studiu de caz

CAVALERISM ȘI ONOARE
Cine sunt cavalerii? Instituia cavalerilor (A) se naște în urma schimbărilor de tactică militară. Astfel, luptătorii călare (cavalerii) (C) ajung
partea cea mai importantă a armatei. Iniial, există o deosebire între
cavaleri și nobili. Cele două categorii se identifică în momentul în care
cavalerii primesc domenii feudale în schimbul unor servicii militare. Există
și cavaleri fără domeniu, care se pun în serviciul unor nobili puternici.
În ările Române, cavalerilor din Apus le corespund vitejii ridicai din
rândul oamenilor simpli, care se disting în luptă.
Învestitura cavalerului. Instruirea unui cavaler începe încă din
copilărie (1). Astfel, fiul unui nobil este trimis la curtea seniorului. Aici
devine paj, apoi scutier și învaă meseria armelor. După muli ani de
antrenament, este consacrat cavaler, prin ceremonia învestirii (A).
Aceasta constă în îmbrăcarea echipamentului militar și demonstrarea
calităilor de luptător (2), în prezena seniorului și a unui preot.
Cum trăiesc cavalerii? Cavalerii își dedică viaa războiului. Ocupaiile lor sunt antrenamentul militar, întrecerile cavalerești (B), războiul și vânătoarea. Mai târziu, pe lângă război, învaă să fie curtenitori
cu femeile, pentru care manifestă un profund respect.
Onoarea cavalerească. Codul de onoare al cavalerilor le impune un
anumit comportament. Astfel, ei sunt chemai să protejeze Biserica, să-i
apere pe cei slabi, să-și iubească ara, să nu dea înapoi în faa inamicului,
să-și respecte cuvântul dat etc. Cavalerul trebuie să fie loial, înelept,
drept, curajos, umil, sincer etc.
Instituţia cavaleriei decade în secolele XIV–XV, ca urmare a apariţiei
armelor de foc.

REINE!
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• Cavalerii își dedică viaa războiului. Onoarea este suprema valoare pentru un cavaler.
1. Curând, Arnoul dorește să intre în rândul cavalerilor. În ziua
de Rusalii, tatăl său adună pe membrii familiei și pe cunoscui. La
castel, în prezena lor, îi dă fiului o lovitură pe ceafă, acolada.
Apoi îl pune să facă făgăduinele și jurămintele ce se obișnuiesc...
Toi sărbătoresc evenimentul, petrecând cu vinuri și mâncăruri
alese. (Lambert d'Ardres, Cronica conilor de Guines)
2. Echipamentul unui cavaler în timpul ceremoniei învestiturii: Purta acum o zale împletită din verigi duble...; șoldurile,
genunchii, pulpele îi erau acoperite și ele cu zale de fier...; purta
la picioare pinteni de aur; scutul, cu chipuri de leișori aurii, îi
atârna de grumaz; pe cap i s-a pus un coif care strălucea de
mulimea pietrelor preioase...; i s-a dat o lance de frasin cu
vârful făcut din fier...; în sfârșit, i s-a adus din comoara regească
o sabie... Înarmat în acest chip, tânărul nostru, noua și viitoare
floare a cavaleriei, a sărit cu o agerime uimitoare pe cal, fără a
se folosi, de dragul repeziciunii, de scări. (Jean de Marmoutier,
Istoria lui Godfred, duce de Normandia și comite de Anjou)
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Învestitura unui cavaler: momentul în care viitorul
cavaler jură pe Evanghelie (miniatură din secolul
al XIV-lea)

C

B

O întrecere cavalerească
(manuscris din secolul al
XIV-lea). Aceste întreceri
se numeau turniruri. Ele
constituiau o modalitate
prin care se continua
antrenamentul unui
cavaler.

Un cavaler francez
din secolul XV
(tapiserie medievală)

Aplicaţii
• Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Precizai o cauză a apariiei instituiei
cavalerilor și o cauză a dispariiei instituiei
cavalerilor.
2. Alegei trei valori morale ale Codului
de onoare al cavalerilor și exemplificai
aceste valori.
3. Prezentai, pe baza surselor (1),(2), (A)
ceremonialul învestiturii unui cavaler și menionai principala sa ocupaie.
4. Descriei, pe baza sursei (2), echipamentul unui cavaler în timpul ceremoniei
învestiturii.
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UNITATEA VIII

Studiu de caz
CRUCIADELE

A

Cucerirea Ierusalimului de către Cruciada I (1099),
miniatură din secolul al XIII-lea

B

Ce sunt cruciadele? Cruciadele (D, E) sunt expediţii militare, având
drept scop eliberarea Locurilor Sfinte, aflate în acel moment sub
stăpânirea musulmanilor. Ele au loc între secolele XI–XIII și se desfășoară sub egida papei.
Cauze. Occidentul european cunoaşte o perioadă de avânt economic şi creştere demografică în secolele XI–XII. Această dezvoltare se
manifestă într-o formă expansionistă sub semnul cruciadelor. Cauzele
cruciadelor sunt multiple: credinţa religioasă, spiritul de aventură,
dorinţa de îmbogăţire a participanţilor etc.
Principalele cruciade. Între 1095 şi 1270 au avut loc opt cruciade. La
ele au participat oameni din toate clasele sociale şi din majoritatea
popoarelor europene apusene.
Prima cruciadă a avut drept rezultat cucerirea Ierusalimului în anul
1099 (1), (A). Apar mai multe state creştine în Orientul Apropiat, în
primul rând Regatul Ierusalimului. Pentru apărarea acestor state, iau
naștere ordinele de călugări-soldai (4).
Statele cruciate sunt înconjurate însă de state musulmane superioare din punct de vedere militar. În consecină, statele întemeiate de
creștini încep să cadă. Astfel, Ierusalimul este cucerit de musulmani în
1187 (B). De aceea, sunt organizate alte cruciade.
La a doua şi la a treia cruciadă participă monarhii Germaniei,
Franţei și Angliei. Ele se încheie fără rezultate favorabile creștinilor.
A patra cruciadă are drept consecinţă cucerirea Constantinopolului
(1204) (C) şi decăderea Imperiului Bizantin.
Ultimele două cruciade (a VII-a şi a VIII-a) sunt conduse de regele
Franei, Ludovic al IX-lea (supranumit cel Sfânt), dar s-au încheiat cu
înfrângerea creştinilor.
Urmări. În ciuda înfrângerii creştinilor, care pierd Ţara Sfântă, cruciadele au urmări importante asupra civilizaţiei europene medievale.
Astfel, apare un comer regulat între Europa și Orient. În urma acestui
fapt, înfloresc orașele italiene (Veneia, Genova). Produsele importate
din Orient schimbă viaa oamenilor, mai ales a celor avui. De asemenea,
plecarea nobililor în Orient le slăbește puterea, ceea ce contribuie la
formarea statului centralizat în Frana.

REINE!
În urma cruciadelor apare o neîncredere între Europa și lumea
musulmană, care durează până astăzi.

SURSE

Saladin, sultanul musulman care cucerește
Ierusalimul de la cruciai (1187). A fost o
personalitate remarcabilă, un om înelept,
tolerant, un excelent diplomat și comandant
militar, admirat chiar și de adversarii săi creștini.

Cucerirea Constantinopolului (1204)
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SURSE

C

1. Vineri 15 iulie 1099, dimineaa devreme, am atacat cetatea
din toate pările, dar nu am putut să înaintăm deloc. Eram cu toii
foarte speriai. Godefroi de Bouillon și fratele său se luptau cu
curaj în turnul de asediu. Apoi, unul dintre regii noștri, Lethold, a
urcat pe zidurile cetăii. Imediat ce a urcat acolo, toi apărătorii
cetăii au fugit pe ziduri și în cetate. Oamenii noștri, urmându-l pe
Lethold, au pornit după ei, ucigându-i și mutilându-i. A fost un
asemenea măcel încât aveam picioarele afundate până în glezne
în sânge. (Faptele francilor și ale altor pelerini la Ierusalim,
1100–1101)
2. Cruciaii străbăteau străzile Ierusalimului, cu spada sau cu
pumnalul în mână, omorând orice locuitor pe care-l întâlneau, fără

SURSE
SURSE

să crue nici femeile, nici copiii... Dar masacratorii erau și mai hidoși
la înfăișare decât victimele lor: din creștet până în tălpi erau
acoperii de sânge. În incinta însăși a templului erau peste 10 000
de cadavre... (Guillaume de Tyr, Istoria faptelor săvârșite în pările
de peste mare, a doua jumătate a secolului al XII-lea)
3. Să ne unim în credina în Hristos și victoria Sfintei cruci,
pentru că astăzi vom fi, cu toii, după voia lui Dumnezeu, bogai.
(Gesta Francorum).
4. În urma cruciadelor iau naștere ordine de călugări-soldai, de
exemplu, templierii: Înainte de toate disciplina este constantă și
supunerea este respectată întotdeauna... Ei duc în mod cinstit o
viaă comună sobră și veselă, fără soie sau copii; nu sunt văzui
niciodată stând degeaba, trândăvind sau ispitindu-i curiozitatea...
(Bernard de Clairvaux, Laudă noilor cavaleri, sec. al XII-lea).

D

CRUCIADELE
• Cruciada I: 1096-1099
• Cruciada a II-a: 1147-1149
• Cruciada a III-a: 1189-1192
• Cruciada a VI-a: 1202-1204
• Cruciada a V-a: 1217-1221
• Cruciada a VI-a: 1228-1229
• Cruciada a VII-a: 1248-1250
• Cruciada a VIII-a: 1270

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia, sursele istorice și analizai imaginile.
1. Relatai aspecte din asediul Ierusalimului conform surselor (1),
(2), (A), (B).
2. Sunt credibile informaiile din sursa (1)? Dacă da, motivai.
3. Sursele (2) și (C) pot fi folosite pentru a verifica informaiile din
sursa (1)? Explicai răspunsul.
4. Ce informaii găsii în sursa (C) și nu le putei descoperi în sursele
(A), (B)?
5. Precizai motivul pentru care oamenii pleacă în cruciadă (3) și o
consecină religioasă a cruciadelor (4).

Cruciadele. În 1212 a mai avut loc așa-numita
„Cruciadă a copiilor”, care s-a încheiat cu un eșec.
Copiii au fost chemai să participe la cruciadă,
întrucât se considera că neavând păcate, vor elibera
Ierusalimul. O mare parte din participani au sfârșit
însă prin a fi vândui ca sclavi.

Cruciadele
Adunai informaii, imagini, legende și desene
despre una sau două din cele opt cruciade.

E

Primele
patru
Cruciade
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UNITATEA VIII

4. STATELE MEDIEVALE:
FRANA, ANGLIA,
IMPERIUL
ROMANO-GERMAN
A

Miniatură medievală
reprezentându-l pe Hugo
Capet (987–996).
Dinastia Capeienilor,
întemeiată de Hugo Capet
și-a consolidat puterea și
datorită faptului că
monarhia era ereditară, în
Frana, tronul fiind
moștenit de fiul cel mare
al regelui.

Jeanne d'Arc
(1412–1431), pictură din
secolul al XV-lea. Lungul
Război de 100 de Ani pare
B
câștigat de englezi. Tânăra
Jeanne d'Arc are viziuni în
care i se înfăișează starea
jalnică a Franei ocupată
de englezi. Îl convinge pe
Carol al VII-lea să-i acorde
o armată cu care învinge
asediul englezilor asupra
orașului Orléans. Apariia Jeannei d'Arc mobilizează
poporul francez în lupta pentru eliberarea ării. Ea
este trădată și luată prizonieră de englezi. Aceștia îi
înscenează un proces de vrăjitorie și o execută prin
ardere pe rug (1431). Totuși, francezii își eliberează
ara și o așază pe Jeanne d'Arc în rândul eroilor
legendari pentru curajul și patriotismul său.

C

Coroana împărailor
germani. A fost confecionată în secolul al X-lea.
Este împodobită cu
144 de pietre preioase.

Dicţionar istoric
centralizare – Formă de organizare a statului în
care există o singură conducere.
elector – principe care făcea parte din colegiul care
alegea pe împăratul Germaniei.
ereditar – transmis prin moștenire.
Magna Charta Libertatum (în limba latină) – Marea
cartă a libertăilor.
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Frana
Un rege surprinzător... După stingerea dinastiei lui Carol cel Mare,
este ales rege al Franţei Hugo Capet (A), întemeietorul dinastiei
Capeţienilor (987). Autoritatea regilor Franţei este exercitată doar pe
micul domeniu regal, al cărui centru este oraşul Paris. Adevăraţii conducători ai regatului sunt marii seniori, vasali ai regelui, care stăpânesc
teritorii mai întinse decât domeniul regal.
Se mărește domeniul regal. În câteva secole, regii Franţei izbutesc
să-şi mărească domeniul (1). Astfel, Frana devine un stat centralizat și
unificat. Într-un astfel de stat, regele conduce administraia, finanele,
justiia (2). Cum puterea regelui nu este pe deplin consolidată, acesta
colaborează cu reprezentanii stărilor privilegiate (clerul, nobilimea şi
orășenimea), în special în ceea ce priveşte stabilirea de impozite. Cel
mai puternic şi mai primejdios vasal al regelui Franţei este regele
Angliei, care stăpânește o mare parte a teritoriului francez. În urma unui
lung şi greu război, Războiul de 100 de Ani (1337-1453), posesiunile
engleze din Frana sunt eliberate (B). Monarhia franceză se consolidează în timpul domniei lui Ludovic al Xl-lea (1461-1483). Acesta
alipește teritoriul celui mai puternic vasal, ducele Burgundiei.
La sfârșitul secolului al XV-lea, Frana este cel mai întins și mai
puternic stat din Europa apuseană.
Anglia
Hastings și Wilhelm Cuceritorul. La jumătatea secolului al XI-lea,
Anglia este un regat aflat sub stăpânirea anglo-saxonilor. În urma
bătăliei de la Hastings din 1066 (D), ea este cucerită de ducele
Normandiei, Wilhelm Cuceritorul.
Magna Carta Libertatum. Urmașii săi continuă politica de centralizare a statului. Este iniiată cucerirea Irlandei. Regii Angliei stăpânesc
numeroase feude în Frana. Plecarea în cruciadă a regelui Richard Inimă
de Leu slăbește puterea regală. În consecină, un urmaș al său emite
documentul numit Magna Charta Libertatum în 1215 (3). Astfel, sunt
recunoscute privilegiile clerului, nobilimii și orășenilor bogai. În urma
adoptării acestui act apare Parlamentul englez.
Războiul celor Două Roze. Puterea regală slăbește foarte mult în
urma înfrângerii din Războiul de 100 de Ani purtat împotriva Franei.
După sfârșitul acestuia, timp de un sfert de veac are loc un sângeros
război pentru putere între nobili (Războiul celor Două Roze). Luptele
între nobili slăbesc puterea acestora. De acest fapt profită dinastia
Tudorilor care mărește puterea regalităii. Anglia devine un stat centralizat, la fel ca Frana.
Imperiul Romano-German
Pe ruinele Imperiului lui Carol cel Mare... Imperiul lui Carol cel Mare
este împărit în anul 843. Partea răsăriteană corespunde, în linii mari, cu
Germania. Germania este formată din ducate, asupra cărora regele
nu-şi poate impune autoritatea. Puterea regală se întărește temporar în
timpul lui Otto I cel Mare (936-973). El cucerește o parte a Italiei, fiind
încoronat împărat (C) la Roma (962). Statul german este cunoscut în
Evul Mediu ca Imperiul Romano-German.
Un imperiu fărâmiat. Germania este divizată în principate teritoriale asupra cărora împăratul nu are autoritate. Fărâmiarea imperiului
este oficializată prin actul numit Bula de Aur (1356), care stabilește că
împăratul e ales de un colegiu format din șapte principi electori.

REINE!
• În Evul Mediu, în Frana și Anglia se desfășoară un proces de
centralizare și unificare politică.
• Germania este divizată în principate teritoriale asupra cărora
împăratul nu are autoritate.
D

!

or istorice
Descoperim istoria cu ajutorul sursel

1. Regele [Ludovic al VI-lea]... s-a temut ca nu cumva cu această
ocazie să se înmulească războaiele cele rele, iar săracii să sufere din
cauza orgoliului altuia. El l-a somat pe numitul Aimon [vasal al regelui]
să vină să-și apere cauza. A fost zadarnic; acela, temându-se de
rezultatul judecăii, a refuzat să se prezinte. Atunci... regele a pornit... în
fruntea unei oștiri numeroase și, îndreptându-se spre Germiny, un castel
foarte puternic, aparinând numitului Aimon, l-a asaltat cu vigoare.
Dându-și seama că nu poate rezista..., Aimon n-a găsit altă cale de
mântuire decât aceea de a se arunca la picioarele regelui... și rugându-l
pe rege să se arate milostiv cu el. Și-a predat castelul și s-a predat pe sine
însuși la discreia majestăii regale, și pe cât fusese înainte de
înfumurat, pe atât de umil s-a arătat acum justiiei regale. (Suger, Viaa
lui Ludovic al VI-lea cel Gros, secolul al XII-lea)

• Pe baza leciei și a sursei (1): a) numii regele Franei; b) precizai
o modalitate prin care Frana devine un stat centralizat și unificat.
2. I se întâmpla adesea vara, după liturghie, să meargă să se așeze în
pădurea de la Vincennes, la rădăcina unui stejar și ne punea să ne
așezăm în jurul lui. Toi ce aveau vreo pricină veneau să-i vorbească,
fără să fie împiedicai de vreun aprod sau de altcineva... Îi chema atunci
pe monseniorul Pierre de Fontaines și monseniorul Geoffroi de Villette și
spunea unuia din ei: „Rezolvai această neînelegere.” Dacă era ceva de
adăugat la propunerile arbitrilor săi sau ale celeilalte pări, o făcea chiar
el. (Cronicarul Jean de Joinville, Viaa lui Ludovic cel Sfânt).
Notă. Ludovic al IX-lea cel Sfânt (1226–1270) consolidează cuceririle
predecesorilor săi. Îl sileşte pe regele Angliei, Henric al III-lea, să se
declare vasal al regelui Franţei. Se preocupă ca justiţia regală să fie
accesibilă oricui.
• Pe baza leciei și a sursei (2): a) numii regele Franei; b) precizai instituia menionată; c) explicai care este rolul acesteia;
d) indicai motivul pentru care Parisul devine capitala Franei.
3. Niciun om liber să nu fie prins sau închis sau lipsit de bunurile sale,
sau pus în afara legii sau exilat sau vătămat în vreun alt chip, nici nu vom
merge împotriva lui, nici nu vom trimite pe nimeni împotriva lui, decât în
temeiul judecăii legiuite a egalilor săi și potrivit legilor ării. (Magna
Charta Libertatum)

• Pe baza sursei (3): a) numii documentul; b) selectai principalele drepturi din Magna Carta Libertatum; c) Care dintre aceste
drepturi sunt importante și în ziua de azi?; d) motivai răspunsul.

Bătălia de la Hastings (1066), înfăișată de faimoasa
Tapiserie de la Bayeux (circa 1070). În imaginea de mai
sus este înfăișată moartea regelui anglo-saxon Harold în
timpul bătăliei.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia și examinai imaginile (A-D).
1. Examinai imaginile (B) și (D). Precizai ce
evenimente istorice prezintă. Care este asemănarea și deosebirea dintre cele două
evenimente?
2. Ce informaii suplimentare oferă sursele
(A), (B), (D)?
II. Plasai, pe axa cronologică, evenimentele care s-au întâmplat în anii:

843

962

987

1066

1215

III. Citii enunurile de mai jos și scriei A,
în cazul în care enunul este adevărat, sau
F, în cazul în care enunul este fals.
1. Frana a fost un stat fărâmiat politic.
2. Anglia este cucerită de ducele
Normandiei, Wilhelm Cuceritorul.
3. Monarhia franceză se consolidează în
timpul domniei lui Ludovic al Xl-lea.
4. Statul german este cunoscut, în Evul
Mediu, ca Imperiul Romano-German.
5. Magna Charta Libertatum este actul de
naștere a Parlamentului în Anglia.
Colaborai și realizai un proiect!
Statele medievale în Europa Occidentală
Formai 5 grupe de elevi.
Fiecare grupă va aduna informaii, imagini și
va realiza fișa de prezentare a unui
eveniment istoric sau personaj istoric.
Împării între voi sarcinile de lucru.
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UNITATEA VIII

Studiu de caz
CATEDRALE
ȘI UNIVERSITĂI

A

Catedrala Notre Dame des Domes, Avignon. A fost
construită în secolul al XII-lea. A fost folosită drept
catedrală papală (secolele XIV–XV), într-o perioadă
în care sediul papalităii a fost la Avignon.
Catedrala Sfântul
Mihail din Alba Iulia.
A funcionat
ca sediu al Episcopiei
catolice din
Transilvania. În
interior se află
mormântul marelui
erou al poporului
român, Iancu de
Hunedoara
(1441–1456).

B

Catedralele. Ca expresie a dezvoltării civilizaiei creștine europene,
apar catedralele. Acestea sunt biserici de dimensiuni mari, în care slujba
este efectuată de un cleric de rang înalt (episcop, arhiepiscop etc) (A, B, C).
Acesta are mare autoritate asupra comunităii. Catedrala sprijină școala și
cultura. Este, de asemenea, loc de întâlnire a oamenilor cu ocazia slujbei
religioase. Catedralele sunt construite în mai multe stiluri arhitectonice:
romanic și gotic (în apusul Europei) și bizantin (în răsăritul Europei).
Stilul romanic. Construciile romanice (A), (B) folosesc arcul rotund,
moștenit de la romani. Credinciosul pătrunde în biserică printr-o intrare
monumentală numită portal. El asistă la slujbă într-un spaiu numit navă
sau naos. Maxima înflorire a stilului romanic are loc în secolele XI–XIII.
Stilul gotic. O catedrală gotică (C), are aceeași organizare precum
una romanică. Elementul său caracteristic este arcul frânt (ogiva), care
permite construirea de edificii înalte, graioase, aparent fragile.
Catedrala este ornată în interior, cu vitralii și rozase. Construirea unor
catedrale durează mai multe generaii (zeci sau chiar sute de ani).
Stilul bizantin este răspândit în spaiul european ortodox: ările
Române, Rusia, Serbia, Bulgaria etc. De asemenea, stilul bizantin influenează modul de construcie a bisericilor în Apus. Caracteristic
stilului bizantin este arcul rotund și cupola deasupra naosului. Modelul
pentru aceste construcii este Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol.
Universităile medievale. Școlile întreinute de biserici și mânăstiri
constituie originea apariiei universităilor (1). Universităile medievale
sunt asociaii ale profesorilor și studenilor. Sunt alcătuite din mai multe
facultăi. În acestea se învaă mai ales teologia, medicina și dreptul.
Prima universitate occidentală apare în Italia, la Bologna (1088). În
secolul al XIII-lea, iau naștere universităile Sorbona, Oxford și
Cambridge. Ele beneficiază de privilegii oferite de monarhi.
În Evul Mediu, apar universităi vestite și în Spania (Salamanca),
Germania (Heidelberg), Cehia (Praga), Suedia (Uppsala) etc.

REINE!

C

Dicţionar istoric
rozasă – deschidere circulară, ornamentată,
pe faadele bisericilor în stil gotic; rozetă
vitraliu – fereastră alcătuită din bucăi de
sticlă colorate sau pictate.
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SURSE

• Universităile au un rol important în dezvoltarea știinei și culturii europene.
Catedrala din
Reims, locul de
încoronare a
regilor Franei.
Constructorii de
catedrale sunt
ingineri și arhiteci
desăvârșii.
Planurile de
construire ale
edificiilor religioase
înmagazinează
numeroase
cunoștine tehnice.

1. Protejată de papalitate și de autorităile laice, Universitatea
este, în același timp, o asociere de școli și o corporaie de profesori
și studeni, condusă prin statute sau privilegii ce-i sunt proprii. Aici,
predarea artelor liberale duce la apariia unor discipline
superioare: drept, medicină și mai ales teologie. Puin numeroase
în secolul al XIII-lea, primele universităi – Paris, Bologna, Oxford...
– se caracterizează prin faptul că sunt locul de întâlnire pentru
studeni și profesori din toate colurile lumii, situaie favorizată de
întrebuinarea unei limbi comune, latina. (J. Carpentier,F. Lebrun,
Istoria Europei)

Aplicaţii
• Citii ,cu atenie, lecia, sursa (1) și analizai imaginile.
a) precizai ce informaii oferă sursele; b) căutai informaii cu
ajutorul internetului și găsii nume de catedrale romanice și gotice în
spaiul românesc; c) descriei o catedrală gotică și una romanică.

Studiu de caz
LUMEA ROMÂNEASCĂ ŞI STATELE
MEDIEVALE ÎN SECOLELE XIV–XV

SURSE

Românii formează propriile state... Mai multe izvoare semnalează
faptul că, la începutul Evului Mediu, românii sunt organizai în mici formaiuni, numite cnezate și voievodate. Pornind de la aceste forme de organizare, apar statele românești: Transilvania, ara Românească, Moldova.
ara Românească. Un document din 1247 atestă mai multe cnezate
și voievodate la sud de Carpai. Basarab I Întemeietorul (cca 1310–1352)
unește aceste cnezate și voievodate într-un stat. Încercarea regelui
Ungariei de a cuceri ara Românească este respinsă în bătălia de la
Posada, din 1330 (A). Astfel, ara Românească devine stat independent.
Moldova. Voievodul Dragoș din Maramureș, aflat în slujba regelui
Ungariei, descalecă la răsărit de Carpai. Aici îi învinge pe tătari și
formează o provincie (Moldova) având ca scop apărarea Regatului
Ungariei. Un alt voievod din Maramureș, Bogdan I (1359–1365) se află
în conflict cu puternicul rege al Ungariei. Voind să fie liber, trece în
Moldova (unde domnește între 1359–1365) și îi izgonește pe urmașii lui
Dragoș. Apoi respinge încercările de cucerire ale regelui Ungariei și
astfel Moldova se afirmă ca stat independent.
Târgoviște. Cele două state românești sunt conduse de câte un domn.
Acesta are ca reședină o cetate de scaun (capitală). În cazul ării
Românești, una din cetăile de scaun este Târgoviște (1). În timpul domniei unui mare conducător, Mircea cel Bătrân (1386–1418), orașul
devine capitală a statului. Acesta construiește Curtea domnească. Curtea
e mărită și înfrumuseată de ali domnitori. Vlad epeș (1456–1462)
înală una dintre construciile faimoase, și anume Turnul Chindiei. În
timpul domniei lui, Târgoviște este martoră la una din marile victorii obinute de români, care își apără cu vitejie patria împotriva turcilor (1462).
Un alt mare domn este Mihai Viteazul (1593–1601). Acesta realizează, în 1600, unirea ării Românești, a Moldovei și Transilvaniei.
Suceava. Este situată în regiunea Bucovina, din nordul Moldovei.
Suceava se dezvoltă datorită așezării ei la intersecia unor drumuri
comerciale care unesc Europa Centrală și Apuseană și Marea Neagră. În
timpul domniei lui Petru I Mușat (cca. 1375 – cca. 1391), capitala
Moldovei este stabilită la Suceava. Acesta ridică aici o Curte domnească și
o cetate. Tot la Suceava este stabilit sediul primei mitropolii a Moldovei.
Curtea domnească este mărită de Ștefan cel Mare (1457–1504). De
asemenea, acesta adaugă două ziduri de incintă care completează
cetatea ridicată de Petru Mușat (B).
1. Oraşul [Târgoviște] era îmbelşugat cu toate cele... Palatul
principelui, clădit de strămoşii săi, este de proporţii mari şi de o
arhitectură îngrijită... Şi aici îşi are reşedinţa arhiepiscopul
[mitropolitul]... Acesta are o minunată biserică lucrată în
mozaic şi un palat frumos cu grădini. (Franco Sivori, italian care
l-a însoţit pe domnitorul Petru Cercel în Ţara Românească).

A

Bătălia de la Posada (9–12 noiembrie 1330) a
constituit o mare victorie a oastei ării Românești
condusă de Basarab I. Imaginea face parte din
faimosul manuscris numit „Cronica Pictată de la
Viena” (Chronicon Pictum Vindobonense).

B

Intrarea în Cetatea Sucevei. În 1476, în timpul
domniei lui Ștefan cel Mare, încercarea otomanilor
de a cuceri cetatea a fost respinsă de oștile
Moldovei. La fel în 1485 și 1497, otomanii și apoi
polonezii nu au putut cuceri cetatea.

REINE!
• Pe harta Europei, în secolele XIV-XVI
existau statele medievale românești:
Voievodatul Transilvaniei, Moldova și
ara Românească .

Cetăi martore ale istoriei:
Târgovişte și Suceava
Adunaţi informaţii, imagini, legende şi
cronici, monumente istorice referitoare la
evoluţia în timp a acestor cetăi.
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UNITATEA VIII

Studiu de caz
DIVERSITATE CULTURALĂ
ÎN LUMEA ROMÂNEASCĂ.
BRAŞOV ŞI CLUJ

A

SURSE

SURSE

SURSE

SURSE

Șcheii Brașovului. Se observă biserica Sfântul
Nicolae (atestată în 1292). În dreapta, se află
„prima școală românească din întreg cuprinsul
României întregite”, așa cum scrie pe placa
aniversară aplicată pe clădire.

1. Ungurii şi nobilii acestei regiuni [Transilvania] sunt amestecaţi în diverse regiuni cu
saşii. Cu secuii se potrivesc destul de bine atât
la limbă, cât şi la port şi arme. Iar în treburi
războinice scotesc că trebuie preferaţi
tuturor celorlalte naţiuni şi nu pentru un singur motiv... Locuitori ai acestui pământ sunt
şi românii, dar răspândiţi peste tot locul fără
un sediu precis. Iar germanii sau saşii au pretutindeni cetăţi foarte tari şi oraşe, şi întrec
prin toate mijloacele lor naţiunile celelalte.
(Georg Reicherstorfer,
Chorographia Transilvaniei, sec. XVI)
2. Corona [Cronstadt] sau Braşovul... e
aşezat în munţii cei mai frumoşi şi întărit bine
cu ziduri, şanţuri şi fortificaţii, are trei
suburbii aflătoare pe trei văi deosebite, din
care pe una o locuiesc românii, pe cealaltă
ungurii, şi pe a treia saşii [...] Căci este piaţa
de schimb a vecinilor şi ca un fel de antrepozit
comun pentru toate lucrurile. Aici aleargă
secuii, românii, armenii şi grecii şi aduc
mărfuri turceşti din Ţara Românească şi
Moldova pentru ca să fie oraşul mai bogat.
(Georg Reicherstorfer,
Chorographia Transilvaniei, sec. XVI)
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Voievodatul Transilvaniei. Cronicarii arată că în interiorul Carpailor,
în secolul al X-lea, există trei, mai târziu două, voievodate românești. În
acea vreme, românii iau contact cu ungurii. Aceștia ajung în Pannonia
(Ungaria de astăzi), venind de departe, din Asia, în anul 896. De aici,
ungurii avansează către Transilvania, unde îi întâlnesc pe români. Se
organizează într-un stat puternic, Regatul Ungariei, care îmbrăișează
catolicismul. Teritoriul Transilvaniei este cucerit de Regatul Ungariei
(secolul XI–XIII). Cu această ocazie, regii unguri aduc aici oameni
aparinând altor popoare: unguri, saşi, secui. Aceștia trăiesc împreună cu populaia majoritară românească, având propria cultură și
propriile obiceiuri, tradiii, sărbători. În acest fel, Transilvania este un
spaiu unde se manifestă diversitate culturală (1).
Transilvania devine voievodat autonom în cadrul Regatului Ungariei.
Unul din marii voievozi este Iancu de Hunedoara (1441–1456), român
de origine, care obine mai multe victorii în războaiele cu turcii.
Brașov. Saşii sunt originari în special din Germania. Ei se stabilesc
mai cu seamă în sudul Transilvaniei, dar și în alte zone. Sașii sunt
meșteșugari și agricultori foarte pricepuţi. Negustorii saşi îşi desfac
mărfurile în tot spaţiul românesc. Ei sunt întemeietori ai orașelor din
Transilvania. Între acestea se află și Brașovul, atestat în mai multe
documente, încă din secolul al XIII-lea. Ca orice oraș săsesc, și Brașovul
este înconjurat de ziduri puternice. Viaa socială a orașului se
desfășoară în Piaa Sfatului, dominată de Primărie (Casa Sfatului).
Biserica (Biserica Neagră), se află în apropiere.
Românii locuiesc în cartierul numit Șchei (A). Centrul religios al
românilor este biserica ortodoxă Sfântul Nicolae (secolul al XIII-lea). În
curtea bisericii se înfiinează prima școală românească (secolele
XIV–XV). De asemenea, aici diaconul Coresi tipărește cele dintâi cări în
limba română (secolul al XVI-lea).
Cluj. În vechime, Napoca, oraș întemeiat de romani în Dacia, este
printre cele mai înfloritoare. După retragerea ordonată de împăratul
Aurelian, orașul roman decade.
Viaa orășenească reînvie, după o mie de ani, tot datorită sașilor. În
secolul al XIV-lea, Clujul este ridicat la rang de oraș aflat în subordinea
regelui Ungariei. Orășenii (sași, unguri, români) se ocupă cu meșteșugurile, comerul, dar și cu agricultura.

REINE!
Diversitatea culturală se manifestă mai ales în Transilvania, unde
locuiesc alături de români și oameni aparinând altor popoare care au
propria limbă și propria cultură.

Aplicaţii
I. Citii, cu atenie, lecia și sursa (1) și analizai imaginea.
1. Menionai statele medievale românești apărute pe harta
Europei în secolul al XIV-lea.
2. Precizai semnificaia istorică a luptei de la Posada.
3. Menionai o consecină a aciunii voievodului maramureșean,
Bogdan în Moldova.
II. Lucraţi în echipă şi realizaţi un un afiş sau poster: Diversitate
culturală în lumea românească: Braşov şi Cluj.

Ce am învăat?
1. În anul 476, Imperiul Roman de Apus se prăbușește și Antichitatea ia sfârșit în Apusul Europei. Începe o nouă
perioadă a istoriei: Evul Mediu. Aceasta se caracterizează prin împărirea societăii în cele trei ordine și prin relaiile de
dependenă bazate pe proprietatea asupra pământului.
2. În Europa feudală există trei grupe importante de popoare europene: romanice, germanice și slave. Procesul de
creștinare a acestor popoare începe încă din timpul existenei Imperiului Roman și continuă timp de secole.
3. În Evul Mediu, cea mai mare parte a populaiei Europei trăiește la sate și se ocupă cu agricultura.
4. Începând cu secolul al XI-lea reapar și orașele. Renașterea orașelor duce la formarea unei noi civilizaii, civilizaia
urbană.
5. În Evul Mediu, în Frana și Anglia se desfășoară un proces de centralizare și unificare politică. Statul german apărut
în urma divizării Imperiului Carolingian este cunoscut ca Imperiul Romano-German.
6. În secolul al XIV-lea, pe harta Europei, existau statele medievale, Transilvania, ara Românească și Moldova.
Transilvania era organizată sub forma unui voievodat autonom în cadrul Regatului maghiar.
Spaiul european în secolele VI-IX.
De la Justinian la Carol cel Mare

A

Europa în jurul anului 1000

C

B

Divizarea Imperiului Carolingian.
Tratatul de la Verdun (843)

• Comparai informaiile oferite de sursele (A, B, C)
pentru:
a) a observa pe hartă deosebirile apărute și asemănările în evoluia popoarelor și a statelor medievale;
b) a identifica motivele acestor deosebiri (transformări);
c) a urmări principalele direcii de migraie și frontierele Imperiului Bizantin;
d) a identifica statele apărute în urma divizării
Imperiului Carolingian;
e) a recunoaște statele medievale învăate.

Portofoliul meu
Formarea popoarelor europene
Adună informaţii, imagini, legende şi desene despre
formarea popoarelor europene și formarea poporului
român.
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RECAPITULARE

VIII. EUROPA MEDIEVALĂ

EVALUARE

I. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Proces istoric și lingvistic de formare a unui popor și a unei limbi.
a) etnogeneză; b) geneză; c) asimilare; d) romanizare.
2. Persoană trimisă să răspândească creștinismul în alte ări.
a) legionar; b) misionar; c) magistrat; d) călugăr.
3. Epocă istorică având drept trăsătură principală împărirea societăii în cele trei ordine (stări).
a) Preistorie; b) Antichitate; c) Evul Mediu; d) Epoca Modernă
4. Formă de organizare a statului în care există o singură conducere.
a) anarhie; b) centralizare; c) autoritarism; d) tetrarhie.
5. Formă de organizare a orașelor germane.
5 X 5=25 puncte
a) republică; b) Hansa; c) breaslă; d) ghildă.
II. Citește, cu atenie, afirmaiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmaia este adevărată, bifează cu litera A. Dacă
afirmaia este falsă, bifează cu litera F.
1. Întemeietorul dinastiei Capeţienilor este Carol cel Mare.
2. Războiul de o sută de ani a avut loc între 1337–1437.
3. În urma bătăliei de la Hastings, din 1066, Anglia este cucerită de ducele Normandiei, Wilhelm Cuceritorul.
4. Statul german este cunoscut, în Evul Mediu, ca Imperiul Romano-German.
5. Întemeietorul statului medieval Moldova este voievodul Dragoș.
5 X 5 = 25 puncte
III.

a) Completează, în dreptul fiecărei imagini, denumirea monumentului istoric.
b) Ce mărturisesc aceste imagini despre viaa cotidiană a oamenilor în Evul Mediu?

3 X 2= 6 puncte
4 puncte

IV. Completează tabelul de mai jos, asociind fiecare personalitate istorică cu spaţiul istoric și timpul istoric în care a
activat și cu un fapt istoric la care a participat.
Personalitate istorică

Spaiu istoric

Timp istoric

Fapt istoric

Carol cel Mare
Iustinian
Wilhelm Cuceritorul
Otto I cel Mare
Basarab I

2 X 15 = 30 puncte

EVALUARE / AUTOEVALUARE
Item
Punctaj acordat
Punctaj realizat
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I
25 puncte

II
25 puncte

III

IV

Din oficiu

Total

10 puncte

30 puncte

10 puncte

100 puncte

1. Istoria este o călătorie în timp. În timpul călătoriei către civilizaie descoperim, cu ajutorul istoriei, obiectele pe
care ni le-au lăsat oamenii din trecut. Descoperim așezări, locuinţe, vase, monede, unelte, bijuterii, instrumente de
scris, inscripţii, documente, hărţi, monumente. Toate au supravieţuit pentru a ne spune povestea lor și cum a luat
naștere civilizaia.
2. Călătoria în Istorie începe în Preistorie. Aici descoperim unde și cum apar primii oameni. Cum și din ce materiale
aceștia confecionează primele unelte și arme. Aflăm că Preistoria este cea mai îndelungată perioadă a istoriei și se
împarte în Epoca Pietrei și Epoca Metalelor.
3. Călătoria în tainele Istoriei continuă odată cu inventarea scrisului și formarea primelor state în Orientul Antic. Aici
întâlnim primele civilizaii apărute în Mesopotamia, Egipt, China, India. Descoperim invenii care au influenat lumea
modernă: alfabetul, hârtia, tiparul, mătasea, busola, praful de pușcă, sticla, roata, moneda. Întâlnim primele coduri de
legi și opere literare, monumente de arhitectură: piramide, temple, palate.
4. Călătoria în tainele istoriei merge mai departe și unde întâlnim Frumosul și Cunoașterea ne oprim. Iată, suntem în
Grecia antică! Aici descoperim moștenirea lumii grecești: democraia și cetăeanul, filosofia, tragedia, știina,
arhitectura, sculptura și spiritul Jocurilor Olimpice. Înelegem că la greci, frumosul și cunoașterea sunt expresia binelui
și a libertăii de gândire.
5. Călătoria în tainele Istoriei merge mai departe și am ajuns în Lumea romană. Am descoperit că înfluena Romei se
manifestă până în prezent prin: sistemul politic al Romei, codul ei de legi, organizarea orașelor, limba latină care
constituie baza limbilor romanice, inginerie și arhitectură. O moștenire durabilă este adoptarea de către Roma a
creștinismului.
6. Călătoria în tainele Istoriei nu poate continua fără a ne opri în Dacia, teritoriu antic cuprins între Dunăre, Carpaţi,
Nistru şi Marea Neagră. Aici îi întâlnim pe „cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”, geii sau dacii. Ei aparin marelui neam
al tracilor și sunt strămoșii poporului român. Dacii au avut mari conducători: Burebista și Decebal.
7. Călătoria în tainele Istoriei continuă cu descoperirea Civilizaţiei islamice. Timp de secole, prin intermediul
civilizaiei islamice se face legătura între Europa, India și China. Prin toate acestea, civilizaia islamică are o contribuie
importantă la formarea civilizaiei europene moderne.
8. Călătoria în tainele Istoriei se oprește în Europa medievală. Aici întâlnim popoarele europene și poporul român.
Descoperim elementele civilizaiei europene: familia, așezările, alimentaia, credinele, sărbătorile, relaiile de
proprietate, economia și tehnologia, cultura. Înelegem organizarea societăii și a statelor medievale și apreciem
diversitatea culturală în lumea românească.

Împreună am învăat:
Să reconstituim trecutul cu ajutorul timpului istoric, spaiului istoric și surselor istoriei.
Să folosim termenii istorici și să descriem un eveniment sau proces istoric.
Să stabilim asemănări și deosebiri referitoare la evenimente și procese istorice.
Să înelegem rolul personalităi în Istorie.
Să ne asumăm roluri în grupuri de lucru.
Să utilizăm resurse multimedia în scopul învăţării.
Să înelegem, să preuim și să respectăm Istoria.
• Imaginează-i că ești profesor de Istorie. Alege din textul de mai sus o Călătorie în tainele Istoriei spre civilizaie.
Prezintă elevilor, folosind și resurse multimedia, Călătoria în tainele Istoriei pe care vrei să o parcurgi spre civilizaie.
• Redactează o compunere cu titlul Ce este istoria pentru mine? Citește compunerea în faa clasei.
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RECAPITULARE FINALĂ

Ce am învăat?

EVALUARE FINALĂ

I. Completează spaţiile libere cu informaţia corectă.

MILENIUL I d.H.
Sec. I

Sec. II

Sec. III

Sec. IV

Sec. V

Sec. VI

Sec. VII

Sec. VIII

Sec. IX

Sec. X

Sec. XVII

Sec. XVIII

Sec. XIX

Sec. XX

1-100
MILENIUL II d.H.
Sec. XI

Sec. XII

Sec. XIII

Sec. XIV

II. Colorează diferit, pe harta mută a Europei,
popoarele romanice cu o culoare, popoarele
slave cu altă culoare și cele germanice cu o altă
culoare.

Sec. XV

Sec. XVI

III. Completează organizatorul grafic Decebal cu informaia
din sursa istorică de mai jos.

„Decebal, fiu al lui Scoryllo, cel mai mare comandant şi organizator, a luat conducerea Dacilor în vremuri negre. Era
deosebit de dibaci în lupte! Îl ardea de viu setea de a-şi ridica ţara la bunăstare şi civilizaţie! Însă, din nefericire şi pentru
el şi poporul dac, se născuse într-o epocă a vânturilor. Mintea lui cu extraordinare orizonturi l-a sfătuit să-şi facă ochii
roată, să-şi vadă mai întâi duşmanii, pe urmă prietenii. Aşa ni-l închipuim, stând pe treptele palatului din
Sarmizegetusa, îngândurat şi crunt. Aproape, peste apa Istrului, începeau puhoaiele romane zborşite asupră-i.
Împreună cu poporul său, n-avea de înfruntat o oaste oarecare, strânsă vremelnic sub steag, la alarma cornurilor, ci
scuturile întregului Univers.”
Eusebiu Camilar, Vulturii de pe cele şapte coline
IV. Redactează un text de o pagină cu titlul Viaţa cotidiană în Evul Mediu în care:
a) utilizează datele istorice: 313 d.H, 476 d.H; b) utilizează următoarele noiuni istorice: familia, aşezările, alimentaţia,
sărbătorile, economia şi tehnologia, credinţa şi Biserica; c) stabilește o deosebire și o asemănare între viaa cotidiană în Evul
Mediu și viaa cotidiană în Roma antică.
V. Identifică termenii și personalităile, din lista dată, care pot fi asociate cu: Civilizaţia greacă şi sinteza elenistică.
Lista dată: Jocurile Olimpice, acropolă, teatru, cunoaștere, zigurat, piramidă, orașul Alexandria, Homer, Herodot,
Alexandru cel Mare. Alcătuiește cu fiecare termen și personalitate câte un enun istoric.
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