
182
190

Rodyklė
Padėka

ŠIŲ LAIKŲ PASAULISI
Pasaulis nuo 1800 metiĮ:
nenutrūkstama kaitaI •

Napoleono EuropaI
Pramoninė revoliucija:
garas, geležis ir plienas1

Britanijos imperijaI
Jungtinės Valstijos XIX amžiuje
Afrikos kolonizacija
Imperinė Europa
Pirmasis pasaulinis karas
XX amžiaus Rusija
Amerika ir Didžioji depresija:
ekonomikos pakilimas ir nuosmukis

Tarpukario Europa
Antrasis pasaulinis karas
Šaltasis karas
Šių dienų Amerika
Kinija XX amžiuje
Lotynų Amerika

Viduriniai Rytai
Nepriklausomybės kovos
Šių dienų Europa
Pasaulis šiandien: žvilgsnis j auiij

K E U AUTOJ AI IR IMPERIJOS  96
1450-1800 metų pasaulis:

I<;į žinome apie praeitį98

Atradimų kelionės100
Actekai ir inkai102
Ispanija ir jos imperija104
Renesansas: naujas požiūris į pasaulį 106

Reformacija7 7^^ 108
Osmanų imperija110
Mogolų imperija112
Tiudorai ir Stiuartai114
Padalyta Europa\\6
Rusijos ekspansija118
Kinija ir Japonija7: 120
Afrika •^    V^-^v^^.^-^u' 122

Vergų prekyba:
žmogus paverstas preke.    124

Šiaurės Amerikos kolonizavimas 126

Absoliutizmo amžius128
Intelektuali revoliucija:
Šviečiamasis amžius   7 : ^ 7 '   130

Ramiojo vandenyno tyrinėjimai 132
Amerikos revoliucija:   134
Prancūzijos revoliucija136
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VIDURAMŽIŲ PASAULIS52
Viduramžių pasaulis:
kaip sužinome apie praeitį54

Po Romos imperijos žlugimo56
Bizantijos imperija58
Viduramžių Europa: krikščionybė60

Karolio Didžiojo Europa62
Islamo plitimas             -•"••"••;•; 64

Arabų pasaulis: islamo kultūra66

Viduramžių Indija68
Kinija70
Japonija ir Korėja72
Pietryčių Azija74
Ramusis vandenynas76
Vikingai78
Viduramžių Europa80
Viduramžių Europa: pilys ir kaimai82

Mongolai84
Afrikos karalystės
Šiaurės ir Centrinė Amerika88

Centrinė Amerika: actekai90
Čimu ir inkai92

JOVĖS PASAULIS8
ovės pasaulis:

Mi/iiioiiic- apie praeitį10

m ii-j i miestai12
>potamija14

o vės Egiptas16
o ves Egiptas:              /
u<išimas pomirtiniam gyvenimui18

ovės Europa20
0slėnis22
lojo ir Mikėnų civilizacijos24
uržemio jūros tautos26
/josios imperijos28
c ivės Graikija   ^30
1>vės Graikija: graikų pasaulis32

uos imperija      r34
UOS imperija: Romos miestas36

ovės Afrika38
ovės Indija40
ovės Kinija42
i ei s Amerikos gyventojai44
11 ii nė ir Pietų Amerika46
iliilija ir Polinezija48
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Kinų monetos
Mes kasdien naudojamės monetomis ir
nesusimąstome, kad kiekviena moneta pasakoja

istoriją. Jose vaizduojami valdovai ir svarbūs

simboliai, o pagal monetos radimo vietą galima

daug sužinoti apie prekybos ryšius. Kinai
monetas naudojo nuo V a. pr. m. e. Čia matome

monetas su kiauryme per vidurį, kad jas būtų

galima suverti ant virvelės.

Majų raštas
Sapotekų raštininkai Amerikoje apie H00
m. pr. m. e. sukūrė savitą hieroglifų raMo

sistemą. Vėliau šį raštą perėmę ma|al

ištobulino savo literatūrinę kalbą, kuri

buvo užrašoma skiemenis žyminčiais

ženklais. Didelė dalis šių ženklų buvo

iššifruota tik pastaraisiais melais,

Daiiliraštts
Sumeni miestų žyniai apie 3400 m. pr. m.

c. Mikurė pirmą pasaulyje rašto sistemą.

|,l sudaro paprasti ženklai, kiekvienas

/.yml atskirą žodį ar sąvoką. Apie 2900

m, pr, m. e. iš šio rašto išsirutuliojo

dantiraštis - rašto sistema, sudaryta iš

dantukų ar pleišto pavidalo rašmenų

(dėl to vadinama ir pleištaraščiu), kurie

nendriniu stiliumi (rašikliu) būdavo
įspaudžiami į minkštą molį.

Prisilietimas prie istorijos
Praeityje gyvenusių žmonių daiktinį palikimą tyrinėja
archeologai. Jie kasinėja tyrinėjamą vietovę arba kruo

apžiūri senovės pastatų liekanas ir pagal tam tikrus po

mėgina nustatyti radinių amžių, išsiaiškinti, kas juos

sukūrė ir kodėl jie rasti kaip tik toje vietoje. Net mažyt
šukelė gali būti labai reikalingas daiktinis įrodymas, ta
archeologijos tyrimai gali užtrukti ilgą laiką. Čia mato

archeologą, tyrinėjantį romėnų mozaiką, atrastą

tiesiant kelią Izraelyje.

Hieroglifai
Apie 3300 m. pr. m. e. senovės

egiptiečiai pradėjo vartoti rašmenis,
vadinamus hieroglifais. Šis raštas

sudėtingesnis negu šumerų

piktogramos: jį sudaro apie 700
skirtingų ženklų, žyminčių įvairias

sąvokas, žodžius ir net pavienes

raides. Aukščiau matome I a. pr. m. e.

datuojamus hieroglifus
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Karališkoji muzika
Šis styginis muzikos instrumentas, sidabrinė lyra,

maždaug prieš 4500 metų buvo pagaminta pietų
Irake esančiame Ūre. Ji buvo rasta ištaigingose

karališkosiose kapinėse, kur kartu su savo tarnais
buvo laidojami Ūro karaliai. Meniškas senovės

meistrų darbas ir vieta, kurioje buvo rasta ši lyra,

leidžia spėti, kad ja buvo skambinama karaliaus

rūmuose, o paskui instrumentas buvo įdėtas

karaliui i kapa kad jis galėtų ir pomirtiniame
gv\ emme klaus) tis muzikos

enovės pasaulis:
t i p sužinome apie praeitį
Tni's iicKallinc nukeliauti į praėjusius laikus ir pasikalbėti
N su kailalsi1 ^yvenusiais žmonėmis, daug galime sužinoti

Inėtlaiiil |t| palikimą. Apie senovės žmones pasakoja išlikę
sliiial, akvedukai, keliai, įvairūs buities daiktai, pavyzdžiui,

odai, įrankiai, monetos, rašymo reikmenys, prabangos

I v k :i I - papuošalai, aukso dirbiniai. Kai kurie senovės pastatai,

vyzdžiui, Romos Forumas, stovi iki šių dienų, o kiti statiniai

iimilkcsni daiktai slenkant amžiams buvo palaidoti žemės

įduose ir lik po daugelio metų atkasti archeologų. Visas šis

likimas daug pasako apie senovės žmones ir jų gyvenimą,

redanii lokių žinių galime atkurti bendrą vaizdą, koks buvo
venlmas senovės Romoje ar Kinijoje, nužygiuoti į mūšių

įkus kariu su Aleksandro kariuomene ar leistis per Ramųjį

ndenyną apgyventi naujų salų.
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nuolatinėje vietoje. Šitaip Derlingajame pusmėnulyje -

lanku besidriekiančiose žemėse nuo pietų Levanto iki

Mesopotamijos ir Persijos įlankos - atsirado sėslios

gyvenvietės. Pirmieji žemdirbiai ėmė statytis kaimus,

o vėliau - sienomis aptvertus miestus, tokius kaip

Jerichas ir Čatal Chiujukas. Ne kiekvienas miestietis
dirbo žemę. Miestiečiai mokėjo įvairių amatų,

pavyzdžiui, žiesti puodus ar lydyti varį, ir pradėjo
prekiauti. Šitaip suklestėjo ir ėmė plėstis jų miestai.
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