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Albert Barillé (1920–2009)

Twórca kultowych kolekcji filmów edukacyjnych dla dzieci:
„Było sobie życie”, „Był sobie człowiek”, „Były sobie Ameryki”, 

„Byli sobie wynalazcy”, „Byli sobie podróżnicy”,
„Był sobie kosmos” oraz „Była sobie planeta Ziemia”.

Uważał, że rozrywka proponowana dzieciom nie powinna być bezmyślna. 
Wręcz przeciwnie, to dzięki niej dzieci rozwijają wyobraźnię, 
poszerzają horyzonty myślenia, chcą poznawać nowe rzeczy.

Jego zamierzeniem było tworzenie dzieł wolnych od przemocy, 
pełnych humanizmu, a przede wszystkim przekazujących najmłodszym 

rzetelną wiedzę o człowieku i otaczającym go świecie.

Bohaterowie filmów Alberta Barillé zdobyli serca milionów dzieci  
i rodziców na całym świecie.
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Sprawić, by dzieci chciały wiedzieć, obudzić 
w nich ciekawość. Uwierzyć, że rozumieją więcej,
niż wydaje się dorosłym…

Albert Barillé
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Dzieje ludzkości sięgają
milionów lat. Sporo, nieprawdaż?

Jednak dopiero to ostatnie tysiąclecia
zapisały się w księgach historii olbrzymią

dynamiką zmian. Pojawili się wielcy
przywódcy, myśliciele, wynalazcy; postęp 
gonił postęp. Historia człowieka nabrała

tempa. Dlatego dziś zapraszam cię do
fascynującej podróży w czasie.

Co to jest hi sto ria
Sło wo „hi sto ria” po cho dzi od grec kie go
„isto ria”, ozna cza ją ce go „do cho dze nie
do wie dzy” al bo „opo wieść o daw nych

wy da rze niach”. 
Hi sto ria to na uka, któ ra zaj mu je się ba da -
niem i opi sy wa niem mi nio nych wy da rzeń.

Dzię ki te mu mo że my po znać i zro zu mieć to,
co mia ło miej sce w prze szło ści. Ale nie tyl ko.

Bo po zna wa nie prze szło ści po zwa la nam zro -
zu mieć te raź niej szość i być mo że prze wi dzieć

przy szłość. 
A skąd wie my, co by ło kie dyś? Mó wią o tym róż ne
źro dła hi sto rycz ne, któ re są jak mo sty w prze szłość.
Część z nich to źró dła pi sa ne: kro ni ki, li sty, do ku -
men ty, cza so pi sma. Dru gą gru pę sta no wią źro dła

ma te rial ne, czy li to wszyst ko, co zo sta ło po na -
szych przod kach – po cząw szy od wiel kich bu -

dow li, a skoń czyw szy na naj mniej szej sko -
rup ce pra daw ne go na czy nia. 
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Możesz
też sprawdzić swoją
wiedzę. Wystarczy

odpowiedzieć na pytania quizu
ze stron 198-203.

Na końcu każdej epoki
znajdziesz szczegółowe

kalendarium, które pomoże ci
uporządkować zdobyte

wiadomości.

Zwróć
uwagę na ramki „A to

ciekawe…”. Tam przeczytasz
wiele interesujących rzeczy 

o niezwykłych wydarzeniach,
odkryciach, ludziach czy

budowlach.

Każda epoka
zaznaczona jest innym

kolorem.

Wewnątrz
obejrzysz mapy, które

pokażą ci, jak zmieniał się
świat na przestrzeni

dziejów.

Ważnych
informacji, wartych
utrwalenia, szukaj 

w ramkach
„Zapamiętaj”.

Jak korzystać z encyklopedii
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Prze nie śmy się pra wie 5 mi -
liar dów lat wstecz… Nikt
do kład nie nie wie, jak po -
wsta ła Zie mia. Naj praw do -
po dob niej by ło tak… (Za -
mknij oczy i spró buj to so -

bie wy obra zić). Gdzieś we
wszech świe cie do cho dzi

do Wiel kie go Wy bu chu. Po -
tem w prze strze ni unosi się

ob łok ga zów i py łów, któ ry stop nio wo za mie nia
się w gwiaz dę. Lu dzie w od le głej przy szło ści na -
zwą ją Słoń cem. Ga zy i ko smicz ne py ły krą żą wo -
kół no wej gwiaz dy. Stop nio wo się ozię bia ją i two -
rzą pla ne ty. Tak ro dzi się Układ Sło necz ny. Trze -
cią pla ne tą, li cząc od Słoń ca, jest na sza Zie mia.
Na jej po wierzch ni sły chać wy bu chy i wi dać bły -
ski. Wła śnie for mu ją się lą dy i mo rza.

Po�cząt�ki�ży�cia
Zie mię ota cza at mos fe ra. To po wło -
ka ga zo wa, któ ra skutecznie chro -
ni pla ne tę przed pro mie nia mi
Słoń ca i ude rze nia mi me te ory -
tów. Dzię ki te mu mo że się roz -
wi jać ży cie. Przez bar dzo dłu gi
czas po wierzch nia Zie mi przy po -
mi na mar sjań ski kraj o braz. Ale po -
nad 3 mi liar dy lat te mu coś za czy na się zmie -
niać. W wo dzie po wsta ją pierw sze, jed no ko mór -
ko we ży we or ga ni zmy. Na stęp nie przy cho dzi ko -
lej na ro śli ny wod ne. Ja kieś 500 mi lio nów lat te -
mu ży cie przy bie ra już róż no ra kie for my. Po ja -
wia ją się me du zy i gąb ki, są grzy by i ro śli ny przy -
po mi na ją ce al gi. Gdy upły wa 100 mi lio nów lat,
nie któ re ze zwie rząt wod nych prze no szą się stop -
nio wo na ląd i za mie nia ją w czwo ro no gi. 

Zie mia osią gnę ła 
swe obec ne roz mia ry 

w cią gu mniej wię cej 70 mi lio nów
lat! Wła ści wie co dzien nie 

aste ro idy bo mbar do wa ły ją 
z nie sa mo wi tą siłą.

Narodziny Ziemi

10

Układ Słoneczny.
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Wiel�kie�ga�dy�
Czas pły nie, a wraz z nim po stę pu je ewo lu cja
ga tun ków. Mi ja ko lej ne 100 mi lio nów lat i nad -
cho dzi era ga dów. Opa no wu ją one świat. Nie -
któ re z nich po zo sta ją na lą dzie, in ne wspi -
na ją się na drze wa al bo wy bie ra ją wo dę,
jesz cze in ne wzla tu ją w nie bo. Wreszcie
pojawiają się dinozaury. Choć w prze wa -
ża ją cej więk szo ści są ol brzy mie, nie ra dzą
so bie z ozię bie niem kli ma tu po ude rze -
niu w Zie mię wiel kie go me te ory tu.

Wszyst kie wy mie ra ją. 

Di plo do ki by ły
wy so kie jak
współ cze sne

kil ku pię trowe
blo ki. Nie

by ły jed nak
groź ne.

Naj bar dziej
lu bi ły jeść

ro śli ny, du żo
ro ślin…

11

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

A to ciekawe…
  

Te fa scy nu ją ce ga dy rzą dzi ły nie po dziel nie
przez po nad 100 mi lio nów lat! Naj bar -
dziej oka za łe – di plo do ki – wa ży ły po -
nad 50 ton i by ły tak wy so kie jak współ -
cze sne czte ro pię tro we bu dyn ki. Naj mniej -
sze z nich, te ro po dy, mia ły mniej niż 60
cen ty me trów dłu go ści. Nie któ re di no zau ry
(szcze gól nie te wiel kie) by ły ła god ne i ży -

wi ły się ro śli na mi. In ne, na przy kład Ty -
ra nno sau rus rex, by ły bar dzo groź ne.

Uwiel bia ły krwa we star cia i po że -
ra ły słab szych od sie bie. 

Wielki
Wybuch

Ta kim ter mi nem na -
ukow cy okre śla ją po -

czą tek roz sze rza nia się
prze strze ni, czy li mo ment, w któ rym
za czął two rzyć się wszech świat.

Układ Słoneczny
To układ planetarny składający się 
z gwiazdy – jest nią Słońce – wokół której
krąży osiem planet (Merkury, Wenus,
Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun).
W skład Układu Słonecznego wchodzi też
pięć planet karłowatych (m.in. Pluton), 166
znanych księżyców, liczne meteoryty, komety,
inne ciała niebieskie oraz pył międzyplanetarny.
Układ Słoneczny ciągle się zmienia. Naukowcy
twierdzą, że za około 5 miliardów lat Słońce
zwiększy swoją wielkość, a potem (w ciągu
kolejnych miliardów lat) powoli będzie gasnąć,
aż całkowicie zniknie.  

Ewo lu cja
To cią gły pro ces, któ ry po le ga na stop nio -
wych zmia nach cech ga tun ko wych ko lej nych
po ko leń róż nych ży wych or ga ni zmów.

ZA
PA

MIĘTAJ Dinozaury
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12

Od wie dza my Zie mię sprzed 60 mi lio -
nów lat. Miej sce di no zau rów
stop nio wo zaj mu ją ssa ki. Uda -

je im się przy sto so wać do śro -
do wi ska, le piej niż ogrom ne ga dy

zno szą zmia ny tem pe ra tu ry. Zwie -
rzę ta bie ga ją, la ta ją, pły wa ją, peł za -
ją, a nie któ re po wo li pro stu ją się

i ma sze ru ją… 
Przyj rzyj my się zwłasz cza jed ne mu – pro kon su -
lo wi. Ży je on na te re nie dzi siej szej Afry ki. Mie rzy
od 1,15 do 1,40 me tra i wa ży od 10 do 50 ki lo -
gra mów! Nie umie jesz cze cho dzić na dwóch ła -
pach, ale naj praw do po dob niej jest da le kim pra -
pra przod kiem czło wie ka.

Mię�so�żer�ca�czy�we�ge�ta�ria�nin?
Po stę pu je ewo lu cja wiel kich małp człe ko kształt -
nych. Od cza sów współ cze snych dzie li nas oko -
ło 4 mi lio nów lat. Oto au stra lo pi tek. Cho dzi wy -
pro sto wa ny na dwóch no gach i mie rzy 1,50 me -
tra. Je go mózg cią gle się roz wi ja, więc je go umie -
jęt no ści rów nież. Ży je w ser cu Afry ki, gdzie roi
się od zwie rząt. Praw dzi wy raj… ale nie dla we -
ge ta ria ni na! Mniej wię cej 2,5 mi lio na lat te mu
po ja wia się ho mo ha bi lis, mię so żer ca! Bar dziej
in te li gent ny i zręcz ny niż au stra lo pi tek. Ho mo
ha bi lis ja ko pierw szy po słu gu je się na rzę dzia mi. 

Nasz praprzodek
A to ciekawe…

Pangea
225 milionów 
lat temu.

Ziemia 
dzisiaj.

Teoria�dryfu�
kontynentalnego
Niegdyś wszystkie kontynenty na naszej
planecie tworzyły jedną, jednolitą bryłę 
– nazwano ją Pangea. Otaczał ją ogromny
ocean – Panthalassa. Z upływem czasu
Pangea rozpadła się na kilka kontynentów,
które do dziś bardzo powoli oddalają się od
siebie. Następne spotkanie za kilka
milionów lat… 

135 milionów 
lat temu.
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A to ciekawe…

  

  
  

  
  

  

  

  
  

Całkiem�zaradny

13

Wal�ka�o ogień
Przed bli sko 2 mi lio na mi lat po ja wia się ho mo
erec tus (w Azji zwa ny pi te kan tro pem). Ma pra -
wie 1,60 me tra wzro stu. Je go mózg jest już
bar dzo do brze roz wi nię ty. To ho mo erec tus
pierw szy opusz cza Afry kę i wę dru je na in ne
kon ty nen ty. Pew ne go dnia – naj praw do po -
dob niej jest świad kiem po ża ru spo wo do wa -
ne go ude rze niem pio ru na – od kry wa ogień
i uczy się go pod trzy my wać, że by nie zgasł.
Po ja kimś cza sie sam pró bu je wznie cić pło -
mień. Za pew ne po cie ra o sie bie dwa ka -
wał ki su che go drew -
na i uda je mu się roz -
pa lić ogni sko! To
jest na praw dę re -
wo lu cyj ne osią -
g nię cie! 

Pięściaki to najbardziej znane narzędzia, 
jakie wytwarzali pierwsi ludzie. 
Najlepsze były te z krzemienia.

� �

Homo erectus był naszym pierwszym
przodkiem, który opuścił Afrykę. Do Europy
dotarł przez Cieśninę Gibraltarską, która
w jego czasach była znacznie węższa niż
obecnie, a być może w ogóle jej nie było
(był tam ląd). Działo się 
to mniej więcej milion lat temu.
Prawdopodobnie nasz prapraprzodek 
żył razem ze swoją wielopokoleniową
rodziną i dzielił zajęcia na męskie
(polowanie) i żeńskie (dbanie o dzieci).
Do przysmaków homo erectusa należały
nie tylko wiewiórki czy żółwie. On już
umiał polować na większe zwierzęta, 
np. na antylopy, próbował też łowić ryby. 

Nazwa
„pięściak” wzięła się

stąd, że te narzędzia idealnie
mieściły się w pięściach

pierwszych ludzi. 
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Wska zów ki ze ga ra prze -
su wa ją się na przód, ho mo
erec tus ewo lu uje. Ma
czasz kę więk szą niż je -
go po przed ni cy, no gi

i rę ce się zmie nia ją, po -
wo li za czy na przy po mi nać
czło wie ka współ cze sne go.
Mniej wię cej przed 200 ty sią -

ca mi lat pierw sze kro ki na zie mi sta wia czło -
wiek ne an der tal ski. Mie rzy pra wie 1,60 me tra.
Po tra fi my śleć i mó wić. O czym? Nie ste ty, po zo -
sta nie to ta jem ni cą. Ne an der tal czyk lu bi to wa -
rzy stwo. Ży je w gru pie, bo tak jest bez piecz niej
i raź niej. W po szu ki wa niu je dze nia prze mie rza
Eu ro pę i Bli ski Wschód. 
Głów nym za ję ciem ne an der tal czy ka jest po lo -
wa nie. Jak wia do mo, nikt nie wy my ślił jesz cze
skle pów ani lo dó wek. Je dze nie trze ba więc zdo -
by wać sa me mu i nie moż na dłu go go prze cho -
wy wać. Nasz pra daw ny ku zyn kon stru uje pry mi -
tyw ne na rzę dzia z krze mie nia. Dzię ki nim ła twiej
mu ło wić ry by, po lo wać na niedź wie dzie, ma -
mu ty i re ni fe ry. Mię so zja da, a ze skór ro bi ubra -
nia. Jak na tam te cza sy, cał kiem ele ganc kie! 

Ale�zim�no!
Ne an der tal czyk po tra fi już ob cho dzić się z ogniem.
Nie mu si jeść su ro wych po traw. Ogień po zwa la
mu trzy mać na dy stans dzi kie zwie rzę ta. Po -
za tym ogni sko da je cie pło. A cie pła bardzo bra -
ku je – na pół no cy Eu ro py trwa epo ka lo dow co -
wa. Cią gle pa da śnieg. Co raz mniej jest zwie rzy -
ny łow nej. Nasz pra pra przo dek opusz cza więc
zna ne te ry to ria i szu ka lep sze go miej sca do ży -
cia. Schro nie nie znaj du je w ja ski niach.

Krzemień 
To twar da, tną ca ska ła,
z któ rej czło wiek pre hi -
sto rycz ny wy ra biał na rzę -

dzia (pię ścia ki, gła dzo ne ka -
mie nie).

Epidemia
To gwałtowny rozwój zaraźliwej choroby 
(np. czarnej ospy, cholery, grypy).

ZA
PA

MIĘTAJ

Neandertalczyk

A to ciekawe…
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

Naj star sze zna ne śla dy ne an der tal czy ka
na zie miach pol skich ma ją oko ło
300 ty się cy lat! Na ukow cy na tra fi li na nie
w ja ski ni Bi śnik na Wy ży nie Kra kow sko -
 -Czę sto chow skiej. In ną ja ski nią, w któ rej
ży li na si pra przod ko wie, jest Ja ski nia Ciem -
na w Oj co wie pod Kra ko wem. Ne an der tal -
czy cy miesz ka li też w ja ski ni Raj w Gó rach
Świę to krzy skich. 

Neandertalczyk�
w�Polsce

14
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Pierw�sze�gro�by
Na gła śmierć – w wy pad ku, w wal ce czy na po -
lo wa niu – jest dla ne an der tal czy ka czymś nor -
mal nym. Mi mo to nasz pra pra przo dek sza nu je
zmar łych i or ga ni zu je im po chó wek. Nikt
przed nim te go nie ro bił. W od kry tych gro bach
skła da cia ła, a obok nich przed mio ty co dzien -
ne go użyt ku. Być mo że wie rzy na wet, że ist nie -
je ży cie po za gro bo we.

Dla�cze�go�wy�gi�nął?
Zdo mi no wał Eu ro pę na po nad 170 ty się cy lat…
A po tem znik nął na za wsze. Swe go cza su nie któ -
rzy na ukow cy by li zda nia, że źle zniósł są siedz -
two czło wie ka z Cro -Ma gnon. In ni twier dzi li, że
nie po tra fił się do sto so wać do zmian klimatu lub
że padł ofia rą ja kiejś epi de mii. Dzi siaj uwa ża się,
że żad na z tych teo rii nie by ła słusz na. Czło wiek
ne an der tal ski i czło wiek z Cro -Ma gnon ży li zgod -
nie przez dzie siąt ki ty się cy lat. Być mo że pierw -
szy z nich nie wy marł, tyl ko wy mie szał się z dru -
gim? W każ dym ra zie trop czło wie ka ne an der tal -
skie go ury wa się oko ło 30 ty się cy lat te mu. Ta -
jem ni ca po zo sta je nie roz wią za na… 

A to ciekawe…
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

Od chwi li na ro dzin Zie mi kli mat zmie niał
się wie lo krot nie. Naj więk sze zna cze nie dla
dzie jów na szej pla ne ty mia ły ko lej ne zlo do -
wa ce nia. Naj star sza epo ka lo dow co wa pa -
no wa ła oko ło 2,5 mi lio na lat te mu. 
To zna czy, że na sta ła na dłu go przed po ja -
wie niem się czło wie ka. Po tem kli mat się
ocie plił. Ostat nie wiel kie zlo do wa ce nie za -
czę ło się 110 ty się cy lat te mu. I trwa ło oko -
ło 100 ty się cy lat! Brr!

15

Zlodowacenia

Kiedy zrobiło się bardzo zimno, neandertalczycy wyruszyli w poszukiwaniu
cieplejszych miejsc do zamieszkania.
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Oko ło 40 ty się cy lat te mu po -
ja wia się czło wiek współ  cze s -

ny: ho mo sa piens sa piens. Za -
kła da se zo no we do mo stwa, pa -

nu je nad ogniem, a na wet ro bi
bi żu te rię!
Przez kil ka dzie siąt ty się cy lat ho -

mo sa piens sa piens ży je obok czło -
wie ka ne an der tal skie go, któ re go w koń -

cu wy pie ra. Spo ty ka my go w Afry ce,
w Azji i w Eu ro pie. „Sa piens” zna czy mą -

dry, a „sa piens sa piens” zna czy po dwój -
nie mą dry! I rze czy wi ście, nasz pra -
przo dek jest na praw dę in te li gent ny. 

A jak wy glą da? Jest wyż szy i szczu plej szy
niż ne an der tal czyk. Mie rzy 1,70 me tra, ma pła -
skie czo ło, wy sta ją ce ko ści po licz ko we, dłuż szy
pod bró dek, a uzę bie nie i mózg po rów ny wal ne
z na szy mi. 

Na tro�pie�ma�mu�ta
Ho mo sa piens sa piens ży je w gru pach, któ re
skła da ją się z kil ku ro dzin. Je go do mem jest
naj czę ściej ja ski nia. Ale umie też zbu do wać
sza łas czy na miot ze skó ry. Kie dy tem pe ra tu ra
spa da po ni żej ze ra, ogrze wa się przy ogni sku. 

Głów nym za ję ciem i te go na sze go
pra przod ka jest po lo wa nie. Nie strasz -
ne mu re ni fe ry, niedź wie dzie, bi zo ny
ani ma mu ty… Mię so z upo lo -
wa nej zwie rzy ny prze cho wu je
przez wie le ty go dni. Jest zim -
no, więc za pa sy się nie psu ją.
Z fu ter i skór ko bie ty szy ją
ubra nia, tor by, na mio ty, a na -
wet za sło ny po zwa la ją ce za -
mknąć wej ścia do ja skiń. Ho -
mo sa piens sa piens ni cze go
nie mar nu je. Z ko ści wy ra bia
broń, na przy kład strza ły za koń -
czo ne ostrymi gro ta mi z krze mie -
nia, oraz inne przydatne na rzę -
dzia i igły do szy cia. 

Ho mo sa piens sapiens
by wa też na zy wa ny czło wie -

kiem z Cro -Ma gnon al bo czło wie -
kiem kro ma nioń skim. Te dwie

ostat nie na zwy po cho dzą od miej sca,
w któ rym 150 lat te mu zna le zio no

kil ka szkie le tów na szych
pra przod ków. 

16

Człowiek 
z Cro-Magnon
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Praw�dzi�wy�ar�ty�sta�
Już wiesz, że pra czło wiek umie wy ra biać broń
i na rzę dzia, ale to żad ne od kry cie. Bo po tra fi wię -
cej! Ku je w ka mie niu, rzeź bi na szyj ni ki i ozdob ne
fi gur ki. Figurki to głównie kamienne, gliniane albo
drewniane… nagie kobiety. Do dziś naukowcy nie
są pewni, czy przedstawiają one zwykłe
śmiertelniczki, czy są to raczej wyobrażenia jakichś
bóstw, np. bogini płodności. Przerwy w polowaniach
trzeba czymś wypełnić. Może ozdobić ściany
jaskini? I tak nasz praprzodek maluje sce ny z po -
lo wań i z ży cia co dzien ne go. Wy star czy po pa trzeć
na prze pięk ne ma lo wi dła na skal ne od kry te w 1940
ro ku w ja ski ni La scaux we Fran cji. Li czą około 17

ty się cy lat. Przed sta wia ją róż ne zwie rzę ta (ko -
nie, by ki, bi zo ny). Bez dwóch zdań, ho -
mo sa piens sapiens to wiel ki ar ty sta! 

Pierwsze 
malowidła 
w jaskini Lascaux
powstały mniej więcej
17 tysięcy lat temu!
Przedstawiają głównie
zwierzęta: jelenie, byki,
bizony i konie. 

  
  

  

  

  
  

  
  

  

A to ciekawe…

  
  

Ma lo wi dła na skal ne to dzie ła wy ko na ne
na ska łach, w szcze gól no ści na ścia nach 
ja skiń. W ja ski ni La scaux znaj du ją się naj -
wspa nial sze przy kła dy tej sztu ki, ale od kry -
to je tak że w wie lu in nych miej scach, np.
w 1994 ro ku w ja ski ni Chau vet -Pont -d’Arc
w Ar de nach. Jej ścia ny zdo bi oko ło 350 wi -
ze run ków zwie rząt. 

Ob�ra�zy�na ska�łach

17

01-79_luty2015_Layout 1  2/10/15  8:23 AM  Page 17



Cof nij my się o ja kieś 40 ty się cy lat…
Pa nu je epo ka lo dow co wa. Ol brzy -
mie ma sy wo dy, któ re zwy kle wy -
peł nia ją oce any, są za mar z nię te.
W Cie śni nie Be rin ga, po mię dzy Azją

a Ame ry ką Pół noc ną, po ziom wo dy
ob ni ża się o 100 me trów. Dzię ki te mu

mię dzy kon ty nen ta mi two rzy się przej -
ście sze ro kie na kil ka set ki lo me trów.
Wy ko rzy stu ją je zwie rzę ta i ru sza ją

w po szu ki wa niu po ży wie nia. Idą ol brzy mie ło -
sie, weł ni ste bi zo ny, wiel kie bo bry, ma mu ty oraz
wo ły piż mo we. Ich śla dem po dą ża ją… lu dzie.

Pierw�si�Ame�ry�ka�nie
Wę drów ka trwa bar dzo dłu go. Dro gę za gra dza
pie chu rom ogrom ny lo do wiec. Mi ja ją la ta i je go
ścia ny top nie ją. Do pie ro wte dy moż na iść da lej.
Część lu dzi uda je się w stro nę obec nych Gór
Bro ok sa, in ni kie ru ją się do do li ny rze ki Ju kon,
na Ala skę. Mi ja ją po ko le nia i wszyst kie lu dy obie -
ra ją kie ru nek po łu dnio wy lub po łu dnio wo-
-wschod ni. Zmie rza ją w głąb kon ty nen tu ame -
ry kań skie go. Po wsta ją licz ne ple mio na, któ re
głów nie po lu ją, ło wią ry by i zbie ra ją owo ce le -
śne. Nie ste ty kli mat ich nie roz piesz cza. Mu szą
wal czyć z nie po go dą i zim nem. Na lu dzi czy ha -
ją też groź ne dra pież ni ki: wiel kie pan te ry, sza re
wil ki i ty gry sy sza bla sto zęb ne. Wresz cie ostat -

nia wiel ka epo ka lo dow co wa do bie ga koń ca.
Lód top nie je, pod no si się po ziom oce anów. Na -
tu ral ny most łą czą cy Ame ry kę z Azją prze sta je
ist nieć. Od tej chwi li pierw si Ame ry ka nie są od -
cię ci od swo ich azja tyc kich ko rze ni i przod ków.
Mu szą stwo rzyć wła sną cy wi li za cję.

Wielcy wędrowcy

  
  

A to ciekawe…

  

  
  

  
  

  

  

  
  

Lu dzie od da wien daw na za sta na wia li się,
skąd po cho dzą. I wła ści wie od za wsze do -
strze ga li swo je po do bień stwo do nie któ rych
du żych małp. Na przy kład Ma laj czy cy (lud
z te re nów Azji) na zy wa li oran gu ta na „le -
śnym czło wie kiem”. Z ko lei Ka rol Lin ne usz
(przy rod nik ży ją cy 300 lat te mu) do ro dza -

ju ho mo za li czył i czło wie ka, i szym pan -
sa, któ re go na zwał „czło wie kiem noc -

nym”. Do pie ro mniej wię cej 100 lat te mu
na ukow cy za czę li od kry wać ko ści ne an der -
tal czy ków. Z ko lei Ka rol Dar win (twór ca

teo rii ewo lu cji) ka zał – i słusz nie – szu kać
przod ków czło wie ka w Afry ce. 

Pochodzenie
człowieka

18
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Surowy
klimat panujący na
Alasce nie zniechęcił

pradawnych przybyszy do
osiedlenia się w tych okolicach.

Może zachwyciły ich piękne
widoki?

Z róż�nych�stron
Współ cze śni na ukow cy uwa ża ją, że pierw si
lu dzie przy by li do Ame ry ki nie tyl ko przez
Cie śni nę Be rin ga. By li i ta cy, któ rzy przy -
pły nę li z Oce anii, po ko nu jąc tym sa -
mym ca ły Oce an Spo koj ny! In ne teo rie
mó wią, że mo gli tu do trzeć i Eu ro pej czy -
cy – na dłu go przed wi kin ga mi, a już na pew -
no przed Hisz pa na mi pod wo dzą Krzysz to fa
Ko lum ba. 

Zdo�byw�cy�Ala�ski�
Mi ja kil ka ty się cy lat. Miesz kań cy da le kiej pół -
no cy, szcze gól nie ci ży ją cy w stre fie pod bie gu -
no wej, przy zwy cza ja ją się do trud nych wa run -
ków ży cia: cią głe go zim na i no cy po lar nej.
Lu dzie, któ rzy nie gdyś osie dli li się na pół noc nym
za cho dzie Ame ry ki (na dzi siej szej Ala sce), ży ją
w har mo nii ze śro do wi skiem. Głów nie po lu ją, ale
po tra fią też ło wić sie cią. Są bar dzo po my sło wi.
Pły wa ją łód ka mi ka noe i za bi ja ją swo je zdo by cze
har pu na mi, włócz nia mi i szty le ta mi. Po lu ją na fo ki,
uchat ki, a na wet na wie lo ry by. Na lą dzie ści ga ją
dzi kie re ni fe ry. Z ich skór szy ją cie płe ubra nia i bu -
du ją na mio ty. 

Namroź�nej�Gren�lan�dii
Pierw szy mi ludź mi, któ rzy przy by wa ją na Gren -
lan dię z Azji, są Dor se to wie. Ma to miej sce oko ło
4 ty się cy lat te mu. Dor se to wie osie dla ją się też
na pół noc nych te re nach dzi siej szej Ka na dy. Choć
nie zna ją łu ku ani strzał, to i tak bez tru du po ko nu -
ją na po ty ka ne po dro dze ple mio na. Nie źli z nich
wo jow ni cy! Kie dy wresz cie znaj du ją miej sce, w któ -
rym chcą za trzy mać się na dłu żej, bu du ją igloo.
Pierw sze igloo w hi sto rii! Nie ste ty, cy wi li za cja Dor -
se tów upa da. Ich miej sce zaj mu ją Eski mo si. 

Igloo 
W ję zy ku Eski mo sów
zna czy to „dom ze śnie -
gu”. To dom w kształ cie

ko pu ły, zbu do wa ny ze śnie -
go wych i lo do wych blo ków.

Kanoe
To podobna do czółna albo kajaka łódź
indiańska lub eskimoska. 

ZA
PA

MIĘTAJ
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Czas pły nie. Zo bacz my, jak wy glą da ży -
cie na Zie mi 10 ty się cy lat przed na mi.
Kli mat się ocie pla. W la sach i na łą -

kach ro śnie co raz wię cej ro ślin i ży -
je mnó stwo zwie rząt. Cie ka we, co
ro bią na si pra przod ko wie? O, wła -

śnie do ko nu ją no we go od kry cia.
Z ziar na, któ re kil ka ty go dni te mu spa -
dło na zie mię, kieł ku je ro śli na. A gdy by
tak po siać wię cej ta kich zia ren? Po wo li

ro dzi się rol nic two. Lu dzie pró bu ją upra -
wiać psze ni cę, jęcz mień, pro so, so cze -

wi cę i len. W pra daw nych za gro dach
spo ty ka my też zwie rzę ta: kro wy, ko -
zy, owce i ko nie. Sły chać szcze ka nie

pierw szych udo mo wio nych psów.
Powstają pierwsze sta łe osa dy. Ich mieszkańcy
bywają bardzo pomysłowi! Kon stru ują pierw sze
po jaz dy (naj pierw na pło zach, do pie ro po tem
na ko łach), le pią garn ki z gli ny, tka ją ma te ria ły, by
z nich póź niej uszyć ubra nia, two rzą pierw sze
na rzę dzia z brą zu. Dzię ki tym wy na laz kom ży cie
sta je się du żo ła twiej sze.

Pierw�szy�pojazd?
Za glą da my te raz do osa dy w oko li cach obec -
nej wsi Bro no ci ce na po łu dniu Pol ski. Jest pięk -
ny let ni dzień 5,5 ty sią ca lat te mu. Kil ka osób
le pi gli nia ne na czy nia. Za chwi lę za cznie się ich
wy pa la nie. Ale co to? Ja kiś mło dzie niec chwy -
cił jed ną wa zę i coś na niej ry su je ryl cem! Być
mo że wła śnie tak po wsta je pierw szy w dzie -
jach ludz ko ści mo del… czte ro ko ło we go po jaz -
du! Nie sa mo wi te!

Rolnik i hodowca

  
  

  

  

  
  

  
  

A to ciekawe…

  

  
  

Nie wie my do kład nie, cze go szu kał dzi ki
wilk w po bli żu lu dzi już 400 ty się cy lat te -
mu. Mo że zja dał reszt ki ich po ży wie nia?
Mo że był ra bu siem, któ ry pod kra dał mię so?
Z cza sem za czął po ma gać pierw szym my -
śli wym i przy no sić im upo lo wa ne zdo by cze.
Mi ja ły la ta i wilk prze kształ cił się w psa:
miał krót szy pysk, mniej sze zę by i okrą głe
oczy. Przed 7 ty sią ca mi lat pies stał się nie -
od łącz nym to wa rzy szem i przy ja cie lem
czło wie ka. Da le kim ku zy nem te go psa 
jest din go, któ ry wciąż ży je w Au stra lii
i na No wej Gwi nei.

Skąd�się�wziął�pies?

20

Waza z Bronocic z najstarszym rysunkiem wozu.
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Bi�sku�pin
Po zo sta je my na zie miach dzi siej szej
Pol ski. Od wie dza my Bi sku pin. Na wy -
spie na środ ku je zio ra 2,8 ty sią ca lat te -
mu w cią gu za le d wie kil ku mie się cy po -
wsta je wa row na osa da, zwa na gro dem.
Wie dzie do niej po most i obron na bra ma.
We wnątrz bie gną uli ce i stoi po nad sto do -
mów. Miesz ka w nich oko ło ty sią ca osób. Zaj -
mu ją się głów nie rol nic twem, ho dow lą zwie -
rząt, ło wią ry by i po lu ją w la sach. Umie ją też
wy twa rzać róż ne przed mio ty z drew na i ko -
ści, le pią garn ki z gli ny, tka ją ma te ria ły na ubra -
nia. Zna ją się na ko wal stwie. Zo bacz my, co
dzie je się w jed nym z do mów. W głów nej
izbie wi dać wiel kie łóż ko (ca ła ro dzi na śpi ra -
zem), a nad nim spi żar nię. Po pra wej stro nie
jest pa le ni sko wy ło żo ne gli ną. Ko bie ty przy -
go to wu ją je dze nie. Pod ścia ną sie dzi dwóch
męż czyzn. Je den stru ga coś z drew na, a dru gi
na pra wia sie ci ry bac kie. Dzie ci śmie ją się i ba -
wią w ber ka.

21

Osiadły 
tryb życia 

W pew nym mo men cie lu -
dzie pier wot ni zde cy do wa li
się osie dlić w jed nym miej -

scu, że by upra wiać zie mię.
Dzię ki te mu nie mu sie li już wę dro wać

w po szu ki wa niu je dze nia.

ZA
PA

MIĘTAJ

Osada w Biskupinie.
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