NOTATKA

Cywilizacje pozaeuropejskie.

1) Cywilizacje pozaeuropejskie w Azji i Afryce:
a.

opierając się na relacjach średniowiecznych kupców Europejczycy wiedzieli

o istnieniu różnych państw w Azji i Afryce; wenecki kupiec Marco Polo oraz posłowie
wysyłani na dwór Wielkiego Chana Mongołów znali bogactwo tamtych państw; poznali
historię Państwa Środka, czyli Chin, a także niechęć Japończyków do cudzoziemców;
b.

Chiny nie prowadziły ekspansji zewnętrznej (zamorskiej); kraj był słaby pod względem

politycznym, ponieważ wstrząsały nim walki wewnętrzne na dworze cesarskim oraz
powstania chłopskie;
c.

osiągnięcia cywilizacji chińskiej:

– wyroby z porcelany i laki,
– jedwabne materiały,
– obrazy i teksty malowane na papierze i tkaninach,
– umiejętność czytania i pisania rozpowszechniona wśród urzędników i kupców,
– wyrafinowana kultura dworu cesarskiego,
– kompas, proch strzelniczy,
– cesarskie dżonki (statki);
d.

Półwysep Indyjski był bogaty w korzenie i jedwab, ale podzielony na walczące między

sobą kraje muzułmańskie i hinduskie;
e.

w cesarstwie japońskim faktyczną władzę sprawowali dowódcy – szogunowie, którzy

prowadzili nieustanne wojny z buntującymi się wielkimi rodami;
f.

niewielką wiedzę na temat Afryki Europejczycy zawdzięczali mapie florenckiego

kartografa Paola Toscanellego; według geografa na Czarnym Lądzie miała istnieć Etiopia –
jedyny chrześcijański kraj w Afryce; nie posiadano natomiast wiedzy na temat innych
państw.
2) Cywilizacje prekolumbijskie:
a.

Państwo Majów leżało na Półwyspie Jukatan oraz na terenach dzisiejszego Hondurasu

i Gwatemali; Majowie znali się na astronomii, posługiwali się kalendarzem i pismem
obrazkowym, budowali piramidy i kamienne świątynie;
b.

Państwo Azteków leżało na Wyżynie Meksykańskiej; stolicą państwa było

Tenochtitlan; rozległe imperium zostało stworzone w oparciu o podbój sąsiednich ludów;
Aztekowie posługiwali się pismem obrazkowym oraz znali kalendarz słoneczny;
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c.

Państwo Inków było położone na terenach dzisiejszego Chile i Peru; stolicą państwa

było Cuzco, miasto położone wysoko w Andach; był to kraj o rozbudowanym systemie
administracyjnym, podatkowym i pocztowym; Inkowie stworzyli pismo węzełkowe,
nazywane kipu, a także sieć dróg, tuneli i mostów; imperium Inków było najlepiej rozwiniętą
cywilizacją Ameryki; prawo inkaskie rozróżniało kradzież z chęci zysku i tę, do której
zmuszała zła sytuacja finansowa przestępcy – w drugim z przypadków za popełnione
przestępstwo karano osobę nadzorującą daną osadę, bowiem przyczyniła się do zubożenia
społeczeństwa; Inkowie wyznawali zasadę „żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, ale gospodaruj
tak, jakbyś miał żyć wiecznie”;
d.

cywilizacje prekolumbijskie zajmowały się, na co dzień rolnictwem, a ich

przedstawiciele byli politeistami; ponadto nie znały koła, żelaza, zwierząt pociągowych.
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