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Õpiku kasutajale

Üldajaloo õpik esitab ajalugu põnevates kontekstuaalsetes 
seostes ja õppija silmaringi avardavalt. 

Kujunduslikus mõttes on õpiku paarislehekülg üks tervik. 
Et luua tähenduslikke seoseid, on lehekülje servadele 
asetatud viited aime- ja ilukirjandusele 1  ning filmidele 
2  . Seejuures on maksvaks põhimõte, et vajalik info peab 

olema nähtav ja kättesaadav asjakohastes ning mõttekates 
seostes.

Peatükid algavad n-ö eelhäälestavate küsimustega 3 , mis 
aitavad luua seoseid varem kogutud teadmistega. Peatüki 
sisu puudutavad ülesanded paiknevad peatüki lõpus. 
Õpiku lõpus paiknevad nimeindeks ja mõistesõnastik.

Õpik on kujundatud ja illustreeritud ajakohaselt ning õpi-
tulemuste saavutamist toetavalt.
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2.9
UUE MAAILMAPILDI KUJUNEMINE, 

RENESSANSS JA HUMANISM

Inimene on kõigi asjade mõõt

14. sajandil hakkas Itaalias, eriti Firenzes järk-järgult kuju 

võtma uudne vaimsus, mida alates 19. sajandist nimeta-

takse humanismiks. Nagu nimigi osutab, seisis selle kesk-

mes ja kõigi väärtuste hierarhia tipus senise Jumala asemel 

Inimene. See oluline muutus kuulutas keskaja lõppu ja 

uusaja algust. Humanism keskendub inimese omadustele, 

vajadustele ja õigustele. Humanismiajastus elame tänini. Ka 

praegused inimõigused, sotsiaalsed garantiid, isikuvabadu-

sed ja võitlus surmanuhtluse vastu on humanismi sünnitis. 

Humanismi teke ja levik ei olnud juhuslik kõrvalekalle, kut-

sutud esile mõne konkreetse sündmuse või protsessi poolt. 

Pigem oli tegu üldise arenguloogikaga, mis Euroopa kul-

tuuris, sealhulgas kristluses juba ammu eksisteerinud hu-

manistlikud tendentsid ja tõed senisest jõulisemalt esile tõi.

Humanistliku ideoloogia ideed olid olemas juba antiik-

ajal – kuulsa sententsi „inimene on kõigi asjade mõõt” pil-

las Protagoras juba 5. sajandil eKr –, humanistlikena võib 

vaadelda ka mitmeid Kristuse õpetussõnu. Näiteks väi-

det, et „inimene on hingamispäeva isand”. Selliste mõtt e-

terade põhjal võib kujuneda koguni ekslik mulje, nagu 

oleks kogu tema õpetus humanistlik või lausa sotsialistlik. 

Firenze vanalinn.

- Mida nimetasid hellenid � losoo� aks? 

   Nimetage antiikaja tuntumaid � losoofe. 

- Mida tähistas nn Karolingide renessanss?

Johan Huizinga. 

Keskaja sügis. 

Varrak, 2007.
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Jeanne d’Arc ja pööre Saja-aastases sõjasPrantsuse kuningat Charles VII ei peetud päris legaalseks, sest ta ei olnud kroonitud Reimsi katedraalis, kuna Reims oli inglaste käes. Inglased ähvardasid Orléansi, mille val-lutamine oleks avanud neile tee viimastesse vallutamata provintsidesse. Sel kõige raskemal tunnil ilmus ajaloo- lavale Jeanne d’Arc. Ta oli lihtne talutüdruk Domremy külast Ida-Prantsusmaalt, kes koges ilmutust – pühakud kuulutasid talle, et talle on määratud asuda armee etteotsa, purustada inglased ja viia Charles VII Reimsi. Ta suutiski pääseda kuninga jutule ja veenda Prantsusmaa juhte oma missioonis. Tüdrukule anti kiiresti algteadmised stratee-gias ja taktikas ja ta seati sõjaväe etteotsa. 1429. a õnnes-tuski Jeanne’il Orléans piiramisest vabastada. (Siit nimetus „Orléansi neitsi”.) Kogu Prantsusmaad valdas enneolema-tu vaimustus, Jeanne’is nähti taeva poolt läkitatud päästjat. Sõjaõnn pöördus prantslaste kasuks ja 1453. aastal lõppes sõda inglaste väljatõrjumisega. Neile jäi sajandiks vaid veel Calais’ sadam La Manche’i ääres.
Paraku langes Jeanne peagi inglaste liitlaste burgundlaste kätte vangi. Burgundlased loovutasid Jeanne’i inglaste-le, kes tütarlapse Rouenis fabritseeritud süüdistuste alu-sel nõiana tuleriidale saatsid. Prantslastele oli ta märter ja temast sai sisuliselt Prantsusmaa kaitsepühak, kes on prantslasi innustanud läbi pikkade sajandite ja keda tä-nagi tunneb iga prantslane. Ametlikult kuulutati Jeanne d’Arc pühakuks alles 20. sajandil.

Suurfeodaalide taltsutamine ja riikide ühenda-mine ehk tsentraliseeritud riikide teke15. sajandi teine pool möödus Inglismaal suures osas dünastiliste sisetülide saatel, mille eredaimaks avalduseks oli nn Roosi-de sõda (1455–1487) Yorkide ja Lancas-teride suguvõsa vahel. Rooside sõjas hävitasid vanad feodaalid iseennast, valmistades pinda Tudorite dünas-tiale ja absolutismile.

Jeanne d’Arci mo-
nument Pariisis. 

Rooside sõja 
nimetus tuleneb 
Yorkide ja Lancas-
terite sugu- 
võsa vappidel 
olnud punase 
(Lancaster) ja 
valge (York) roosi 
järgi.

Jeanne D´Arc 
(The Messenger: 
The Story of Joan 
of Arc), 1999.
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AUTORITELT

Käesolev õpik hõlmab inimkonna ajalugu kõige varase-
matest aegadest kuni 20. sajandini. See on üksikindiviidi 
elueaga võrreldes erakordselt pikk aeg, mis jaguneb väga 
eriilmelisteks ja erineva pikkusega perioodideks. Võib 
küsida, kas on õige või kas on üldse võimalik inimkon-
na ajalugu kokku suruda ühteainsasse ajalookursusse ja 
sellele vastavasse õpikusse. Vastus on: jah, kahtlemata on 
võimalik. Iga lugu on võimalik jutustada pikalt või ka lü-
hidalt, tuues esile vaid kõige olulisemad nähtused ja prot-
sessid – n-ö ajaloo kondikava. Kõiki inimkonna poolt läbi 
tehtud ajastuid ühendab lõpuks inimene oma inimlike tu-
gevuste ja nõrkustega. Ajalugu on nende omaduste peegel  
ja kokkuvõte.

Käesolev õpik keskendub esiaja põgusa puudutamise 
järel peaasjalikult Lähis-Ida – Vahemere kultuuriareaali-
le, seejärel Euroopale ja uusaja puhul Euroopa kultuuri 
laiendusele, mida võib tinglikult nimetada Lääne kultuu-
riks. Sellise lähenemisviisi õigustuseks on tõsiasi, et just 
Lääne kultuur osutus globaalseks integreerijaks, maa-
kera maade, rahvaste ja kultuuride kokkupõimijaks nii  
heas kui halvas.
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Antropogenees
Inimese kujunemine ehk antropogenees on praeguste 
teadmiste kohaselt väldanud umbes 5 miljonit aastat, mil 
lahknesid nüüdisinimese ja šimpansi eellaste teed. Seda on 
märksa rohkem, kui evolutsiooniteooria kujunemise ajal 
19. sajandil arvati; paleontoloogide avastused on antropo-
geneesi sestpeale aina pikemaks venitanud. Tänapäevane 
leiumaterjal tõendab, et juba nii ammu kui 3,6 miljoni aasta 
eest kõndisid inimeste eellased kahel jalal ning nende keha- 
ehitus oli hämmastavalt „inimlik”.
Mitu miljonit aastat elasid inimlased ehk hominiidid üks-
nes Aafrikas. Esimene tuvastatud väljarändelaine leidis aset 
u 2 miljonit aastat tagasi, kui Aasiasse ja Euroopasse jõudis 
nn homo erectus. Nüüdisinimene ehk homo sapiens kujunes 
välja umbes 200 000 aasta eest Ida-Aafrikas. DNA uuringud 
osutavad võimalusele, et kõik tänapäeval Maad asustavad 7 
miljardit inimest on ühe konkreetse ida-aafriklanna (nn Aaf-
rika Eeva) järeltulijad. Välistest rassierinevustest hoolimata 
on inimkond geneetilises mõttes vägagi ühtne liik.

Inimese kujunemine ja esimesed tsivilisatsioonid
1.1

Australopithecus 
afarensis (ld  
lõunaahv), u 5 
mln aastat tagasi

Homo habilis 
(ld osavinimene), 
u 3 mln aastat 
tagasi

Homo erectus 
(ld sirginimene), 
u 2 mln aastat 
tagasi

Homo sapiens 
(ld tark inimene), 
u 200 000 aastat 
tagasi

Euroopa
45 000

aastat tagasi

Aafrika
200 000

aastat tagasi

Aasia
60 000

aastat tagasi

Austraalia
60 000

aastat tagasi

Põhja-Ameerika
15 000

aastat tagasi

Lõuna-Ameerika
India ookean

Vaikne ookean

- Mida uurib ajalooteadus?
- Mis teadusvaldkonnad uurivad inimese kujunemist?

Inimese kujunemine
Peter Andrews, 
Chris Stringer. 
Evolutsioon. 
Inimese kuju-
nemise lugu. 
Olion, 2006.
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Laetoli jalajäljed

Euroopa
45 000

aastat tagasi

Aafrika
200 000

aastat tagasi

Aasia
60 000

aastat tagasi

Austraalia
60 000

aastat tagasi

Põhja-Ameerika
15 000

aastat tagasi

Lõuna-Ameerika
India ookean

Vaikne ookean

Homo sapiens´i 
levik.

Sensatsiooniliseks kujunes nn Laetoli jalajälgede avasta-
mine 1976. aastal. Umbes 3,6 miljonit aastat tagasi oli vul-
kaaniline tuhk, mis hiljem kivistus, säilitanud omaaegsete 
liikide jalajäljed. Nende hulgas ka sellised, mis sarnane-
vad tänapäeva inimese omadega niivõrd, et on lausa raske 
pidada nende jätjaiks australopithecus afarens´ist, kes just 
sel perioodil neid piirkondi asustas.

Homo sapiens´i levik
Homo sapiens hakkas u 150 000 aasta eest Aafrikast välja 
rändama, jõudes u 60 000 aasta eest Austraaliasse, 40 000 
aasta eest Euroopasse, Siberisse ja Hiinasse. Homo sapiens´i 
Euroopasse saabudes valitses siin jääaeg, mis lõppes um-
bes 10 000–15 000 aastat tagasi. Ka Eesti järjepidev asustus 
sai alguse alles tol perioodil. 15 000–35 000 aastat tagasi 
asustas homo sapiens Beringi maakitsuse kaudu Ameerika.

Nagu näeme, toimus teiste maailmajagude, sealhulgas Euroo-
pa asustamine nüüdisinimese poolt antropogeneesi pikkust 
arvestades alles äsja. Euroopas leidsid homo sapiens´id, keda 
Euroopa kontekstis ka kromanjoonlasteks nimetatakse, eest 
nn neandertaallased, kes ilmselt olid kauges minevikus Aaf-
rikast välja rännanud homo erectus´e järeltulijad. Umbes 30 000 
aastat tagasi surid neandertallased välja ja sealtpeale jäi homo 
sapiens ainsaks hominiidiliigiks Maal. Teadlased vaidlevad 
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tänini kirglikult, kas homo sapiens tappis ja hävitas neander-
tallased sihilikult või eksisteerisid need hominiidiliigid aas-
tatuhandeid teineteise kõrval, misjärel üks neist loomulikel 
põhjustel välja suri, suutmata võistelda kõrgemalt arenenud 
nüüdisinimesega. Kogu antropogenees ja erinevate homi-
niidiliikide migratsioonilained on tänini vaidluste objektiks 
ning edasine uurimistöö võib selles täpsustusi tuua.

Esimeste tsivilisatsioonide teke
Hoolimata võimalikest uutest avastustest näib olevat ilmne, 
et kuigi inimese kujunemise ajalugu on pikk, on tänapäeva-
se Lääne tsivilisatsiooni ajalugu võrdlemisi lühike. Seda ka 
juhul, kui võtta arvesse Lääne tsivilisatsiooni eelkäijad, kel-
leks on tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat – Lähis-Idas, 
Mesopotaamias ja Egiptuses. Teiste sõnadega piirkonnas, 
kus nüüdisaegne Euroopa, Aafrika ja Aasia kokku puutu-
vad ja kuhu homo sapiens jõudis juba umbes 200 000 aastat 
tagasi. Kui inimkonna hälliks võib pidada Ida-Aafrikat, siis 
maailmale kõige suuremat mõju avaldanud kultuur(id) ja 
tsivilisatsioon(id) kujunesid Ees-Aasias.

Mõistet „tsivilisatsioon” on defineeritud mitmeti. Tähtsai-
mateks tsivilisatsiooni tunnusteks võib pidada kirja kasu-
tuselevõttu, linnade rajamist ja riigivõimu teket. Kõige sel-
lega kaasneb varasemast arenenum tööjaotus, ühtlustatud 
mõõtühikud, õigussüsteem, monumentaalsed (enamasti 
religiooniga seotud) ehitised jpm.

Neoliitiline revolutsioon
Kõigi tsivilisatsioonide kujunemise eelduseks on olnud 
paikne eluviis ja põllundus koos karjakasvatusega. Põl-
lundusele lisandus veidi hiljem ka savinõude kasutusele- 
võtt, rahvastiku juurdekasvu kiirenemine ja suhtlemise 
tihenemine ning kõike seda kokku nimetatakse neoliitili-
seks revolutsiooniks. Vanimad teadaolevad neoliitilised 
asulad on avastatud tänapäeva Iisraeli, Süüria ja Türgi 
aladelt ja nende vanuseks on umbes 10 000–12 000 aastat. 
Põllundus ja põllukultuurid (nt nisu) „avastati” ligikaudu 
samal ajal mitmes maailma piirkonnas eraldiseisvalt (li-
saks Lähis-Idale ka Ameerikas, Hiinas jm), kuid vanimad 
tsivilisatsioonid tekkisid just Mesopotaamias ja Egiptuses.

Jane McIntosh, 
Clint Twist. 
Tsivilisatsioonid. 
Kümme tuhat 
aastat ajalugu. 
Varrak, 2002.
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kõrbed
stepialad
kultuurtaimede vanemad kasvatusalad

kõrgkultuurid

Vanimad 
tsivilisatsioonide 
keskused.

Sumer
Üldtunnustatud seisukoha järgi rajasid põhiliselt tänapäe-
va Iraagi territooriumile jääva Mesopotaamia (kr k jõgede- 
vaheline maa) tsivilisatsiooni vundamendi sumerid, kes 
asustasid Tigrise ja Eufrati äärseid alasid juba IV aasta- 
tuhande keskel eKr (u 5500 aastat tagasi). Pole teada, mil-
lal või kust nad saabusid. Vaieldakse ka selle üle, kas su-
merid rajasid oma niisutussüsteemid ja linnad n-ö tühja-
le kohale või võtsid üle varasemate asukate saavutused. 
Kuna sumerite ajast pärinevad vanimad teadaolevad 
kirjalikud ajalooallikad, siis osutuvad sumerid vanimaks 
„ajalooliseks” rahvaks. Sumeri keelel ei ole sugulaskeeli. 
Aastatuhandete möödudes tõrjus sumeri keele välja aka-
di keel, seejärel valitsesid Mesopotaamias teised semiidi 
keeled (tänap araabia keele sugulased). Viimased sumeri 
keele kõnelejad elasid 1. sajandil. Kuid sumerite rajatud 
tsivilisatsiooni vundament – teadmised astronoomiast, re-
ligiooniga seotud müüdid, kiri ja palju muud – püsis edasi 
Assüüria, Babüloonia, Pärsia, Partia ja teiste Mesopotaa-
miat valitsenud suurriikide kultuuris. 8. sajandil rajati Tig-
rise äärde islami maailmariigi – kalifaadi – pealinn Bag- 
dad, osa Mesopotaamia ajaloolisest pärandist sulas isla-
mi kultuuri. Tuhandete aastate pikkuse traditsiooni lõikas 
läbi alles Bagdadi hävitamine mongolite poolt 1258. aastal, 
kuid selleks ajaks olid sumerite poolt rajatud tsivilisatsioo-
ni saavutused juba ammu laia maailma läinud ja mõjuta-
nud oluliselt hilisemaid tsivilisatsioone (Foiniikia, Kreeka, 
Rooma jt).

Vojtech 
Zamarovský.  
Alguses oli 
Sumer. Valgus, 
1980.



14

Sumerite kultuuripärand on esindatud meiegi igapäeva-
elus. Näiteks kasutame neilt päritud 7-päevast nädalat ja 
jagame ringi 360 kraadiks. Rääkimata rattast.

Egiptus
Paralleelselt toimus tsivilisatsiooni kujunemise protsess 
(linnade ja niisutussüsteemide rajamine, kirja kasutusele-
võtt jms) ka Niiluse orus ja Induse kallastel, Hiinas mõne-
võrra hiljem. Veidi enam kui 5000 aastat tagasi ühendas 
valitseja Menes I Egiptuse üheks riigiks ja see riik püsis 
(vaheaegadega) u 3000 aastat, läbides kolm peamist pe-
rioodi – Vana, Keskmine ja Uus riik. Vanast riigist pärine-
vad püramiidid, Uue riigi ajast aga kuulsaim ja võimsaim 
vaarao Ramses II.

Ramses II ajal tegutses 13. sajandil eKr juutide prohvet 
Mooses, kes nn Egiptuse vangipõlve pagendatud juudid 
tagasi Iisraeli viis. Ta sätestas korra, et juutidel on vaid üks 
jumal, Jahve, kelle kõrval ei tohi olla ühtki teist.

Giza püramiidid 
Kairo lähedal. 

Enamik püramii-
didest oli ehitatud 
valitsejate ehk 
vaaraode haua-
kambriteks. Nende 
rajamine nõudis 
suurte inimhul-
kade pikaajalist 
tööd ning selle 
korraldamine oli 
märk Egiptuse 
ühiskonna tsent-
raliseeritusest ja 
arengust. 

Egiptuse kirjuta-
ja hoidmas käes 
papüüruserulli. 

Egiptuse hiero-
glüüfkiri suudeti 
dešifreerida alles 
1822. aastal. 

Mika Waltari. 
Sinuhe, egiptlane. 
Varrak, 2009.
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Egiptuse ja Mesopotaamia tsivilisatsioon puutusid kokku ja 
mõjutasid teineteist, kuid veelgi tugevam oli mõlema mõju lä-
hikonnas tekkinud kultuuridele ja riikidele nagu Hetiidi riik, 
Iisrael, Foiniikia jt. On põhjust oletada, et Mesopotaamiasse 
ulatus omakorda India (Induse) tsivilisatsiooni mõju, mis 
jõudis Mesopotaamiast Lähis-Idasse ja isegi Kreekasse.

Näiteks kui otsustada taassündide-idee järgi, siis oli kree-
ka filosoofial kuni Platonini (5.–4. saj eKr) mingi side  
India mõttemaailmaga veel olemas. Seejuures on huvitav, et  
Aasia ajaloo üks suuremaid mõtlejaid, budismi rajaja 
Buddha Gautama tegutses umbes samal ajal, 6.–5. saj eKr. 
Alles alates Platoni õpilasest Aristotelesest läks kreeka  
filosoofia oma teed.

Ees-Aasia – Vahemere kultuuriruumi kujunemine
Egiptuses ja Mesopotaamias sündinud tsivilisatsiooni mõju 
laienes Euroopa suunas. Selle avalduseks oli Kreeta ehk 
Minose kultuuri teke III aastatuhandel eKr Kreeta saarel, 
sellele järgnenud Mükeene kultuur juba Euroopa mand-
ril, samuti foiniiklaste asustuse levik läände mööda Vahe-
mere rannikut. II aastatuhandeks eKr oli välja kujunenud 
kultuurmaailm, mis sirutus Mesopotaamiast ja Pärsiast üle 
Lähis-Ida Vahemere saartele ja rannamaadele ning mille 
osaks oli ka Egiptus oma kaugele lõunasse (Sudaani ja  
Etioopiasse) ulatuvate tagamaadega. Kokkuvõttes võib 
seda nimetada Ees-Aasia–Vahemere kultuuriruumiks.

1. Mis on evolutsioon? Milles seisnes evolutsiooniteooria  
murrangulisus 19. sajandi teadusmaailmas?

2. Tooge kolm näidet antropogeneesist.
3. Miks on teadmised antropogeneesi kohta jätkuvalt ebapiisavad?
4. Mis piirkonda võib lugeda tänase Lääne tsivilisatsiooni hälliks? 

Põhjendage oma arvamust. 
5. Seletage mõiste neoliitiline revolutsioon. 
6. Nimetage viis tunnust, mis on iseloomulikud tsivilisatsioonile.    

Põhjendage oma valikut.
7. Mida võib pidada sumerite kultuuripärandiks tänapäeva 

maailmas?
8. Lugege „Üldajaloo lugemikust” peatükki „Thutmosis III  

Kaanani sõjakäik” (lk 14). Kuidas on kirjeldatud a) Vana- 
Egiptuse looduslikke olusid, b) tolleaegseid sõjarelvi ja taktikat?
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