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Europos pirmosios 
civilizacijos

II
Pirmosios civilizacijos kūrėsi ne Europo-

je, bet prie didžiųjų upių Azijos ir Afrikos 
žemynuose. Vanduo, šiltas klimatas sudarė są-
lygas žemdirbystei, gyvulininkystei, amatams bei 
prekybai plėtotis. Tuo metu, kai Europoje tebeklai-
džiojo klajokliai medžiotojai ir gamtos gėrybių rin-
kėjai, ten kūrėsi pirmieji miestai, valstybės, atsirado 
raštas, pasiekta įžymių mokslo, meno laimėjimų.  

II tūkstm. iki Kr. dabartinės Graĩkijos teritorijo-
je pradėjo kurtis pirmoji Europos civilizacija. Lai-
kui bėgant, graikų viešpatavimą nustelbė karingi 
ir išdidūs romėnai, sukūrę vieną iš galingiausių 
valstybių senovės pasaulyje. Sumaniai perimdami 
ir tobulindami kitų civilizacijų laimėjimus, paliko 
žmonijai ne mažiau vertingą palikimą nei graikai. 
Senóvės Graĩkija ir Romà padėjo šiandieninės Eu-
ropos civilizacijos pagrindus.

3 	Senovės graikų ir romėnų civilizacijos. V a. iki Kr. – V a. po Kristaus.

4 	Graikų ir romėnų civilizacijų palikimas.

3 	Atėnų akropolio griuvėsiai. XX a. nuotrauka.  
Ant kalvos iškilusio aukštutinio miesto griuvėsiai 
iki šiol primena senovės Atėnų galybę ir šlovę.

ABC

    ArchitektūrA               PolitikA              MokslAs                  teisė

 rAštAs                                                    teAtrAs                     MenAsoliMPinės žAidynės

2 	Senovės Graikijos civilizacijos simbolio – Atėnų akropolio – griuvėsiai.

	 1    Pimojo Romos 
imperatoriaus 

Oktaviano Augusto 
žmonos Livijos  

biustas. I a. 

	 Ar	žinote,	kad	Lietuvoje?	

▪  Tuo metu, kai Afrikoje ir Azijoje 
kilo pirmieji miestai, Lietuvoje, 
kaip ir visoje Europoje, nebuvo 
valstybių, miestų, neturėta rašto.

▪  XX a. iki Kr. mūsų protėviai baltai 
gyveno didžiulėje Vidurio ir Rytų 
Europos teritorijoje.

▪  98 m. romėnų istorikas Tacitas 
veikale „Germania“ pirmą kartą 
mini aisčius (baltus).

Šiame	skyriuje	sužinosite:
Kur	kūrėsi	pirmosios	civilizacijos?
Kada	įvyko	pirmosios	olimpinės	žaidynės?
Kodėl	Aleksandras	Makedonietis
vadinamas	pasaulio	užkariautoju?
Kokį	palikimą	šiandienos	mokslui
bei	kultūrai	paliko	graikai	ir	romėnai?
Kaip	atsirado	krikščionybė?



Įsimink!
Skyriaus santrauka 
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Gyvoji istorija
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Priemonės:
▪  medinė plokštė arba storo kartono lapas 

 (30x30 cm);
▪  spalvotas arba baltas kartonas
	 (pilį galima konstruoti iš medžio, 

plastilino, plastiko ir kitų medžiagų); 
▪  klijai;
▪  spalvoti pieštukai, dažai ir kitos apipavidalinimo 

priemonės.

Darbo veiksmai
Pirmas: pagrindo paruošimas
Namie ar technologijų pamokose išpjauk nurodyto 

dydžio plokštę. Jei nėra galimybių išpjauti, gamink 
iš kartono. Pagrindą apipavidalink norimu piešiniu 

Pilies maketas
(pavyzdžiui, aplink būsimus bokštus nupiešk mėlyną 
apskritimą; tai bus apsauginis griovys, o visą likusį pa-
grindą nuspalvink žaliai arba rudai).

Antras: pasirengimas konstruoti ir brėžinio 
studijavimas

Pasigamink sudedamąsias pilies dalis. 
Tau reikės:

▪  keturių bokštų;
▪  keturių sienų (jei pilis turės ir antrą gynybinę sie-

ną, – dar keturių). Vienoje iš pasirinktų sienų iš 
anksto išpjauk angą vartams;

▪  pagrindinio pilies pastato;
▪  vėliavos su asmeniniais simboliais.

Detales galima nuspalvinti arba apklijuoti piliai tin-
kama spalva (pavyzdžiui, įvairių atspalvių ruda arba 
pilka), kad būtų gražiau ir autentiškiau.

Trečias: konstravimas
Pirmiausia prie pagrindo priklijuok vieną iš keturių 

bokštų. Palauk, kol klijai išdžius. Tada prie bokšto prikli-
juok sieną. Vėl palauk, kol klijai išdžius, ir prie kito sie-
nos krašto priklijuok antrą bokštą. Taip suklijuok visus 
bokštus ir sienas. Tarp gynybinių sienų įklijuok pagrin-
dinį pilies pastatą, o ant jo viršaus  pritvirtink vėliavą. 

Ketvirtas: apipavidalinimas
Kad maketas būtų dailesnis, galima papildomai pa-

gaminti medžių, krūmų, kareivėlių maketų, pririnkti 
smulkių akmenukų ir priklijuoti prie pagrindo. 

Stenkis, kad maketas 
būtų tvirtas ir 
kuo panašesnis 
į tikrą pilį.

Viduramžiais pilis buvo ne tik gyvenamasis 
pastatas, bet ir tvirtovė. Iš pradžių statytos 

medinės pilys, vėliau jas pakeitė mūrinės ar akme-
ninės su aukštomis, storomis sienomis ir masy-
viais bokštais. Labiausiai įtvirtintas pagrindinis 
pilies pastatas, kuriame gyveno jos šeimininkas su 
šeima. Pilis paprastai statė ten, kur  gamtos sąly-
gos sudarė kliūčių priešui pulti, – ant kalvos arba 
šalia vandens telkinio, pavyzdžiui, upės vingyje. 

Kartais supildavo dirbtinį pylimą, 
iškasdavo apsauginį griovį. 

Siūlome jums pabūti 
viduramžių 
architektais, 
pasigaminti 
pilies make-
tą ir surengti 
darbų paro-
dą.

???
1.  Naudokis darbo veiksmais, pagamink pilies 

maketą ir parenk jos aprašymą.

2.  Klasėje ar mokykloje surenkite pilių maketų 
parodą.

1  Bizantijos imperijos 
      galybė
• Rytų Romos imperija (Bizantija) 

garsėjo prekyba, kultūriniu gyveni-
mu, meno dirbiniais.

• Iš Bizantijos Europoje paplito grai-
kiška abėcėlė, Stačiatikių bažnyčia 
bei menas.

2  Alacho vardu
• VI a. arabų pirklys Mahometas tapo  
 naujo tikėjimo – islamo – įkūrėju.
• Ilgainiui jo išpažinėjai musulmonai  
 užgrobė didžiules teritorijas, kuriose 
 išplatino islamo tikėjimą ir kultūrą.

• Europiečiai iš arabų perėmė daug mokslo laimėjimų.

3 Karolis Didysis 
• Galingiausią barbarų valstybę 

Europoje įkūrė frankų gentys.
• Valdovas Karolis užkariavo 

ir pakrikštijo didžiulę Europos 
dalį, platino mokslą bei kultūrą.

4  Vikingai – pirkliai ir užkariautojai
• VIII–XI a. Europos    
       gyventojai kentėjo nuo vikingų  
       plėšikiškų antpuolių.
• Įsikūrę svetur vikingai perėmė 
      vietos gyventojų papročius ir 
      tikėjimą, ėmė gyventi taikiai.

5  Dievo kariai ar plėšikai?
• Krikščionių karo žygiai į Šventąją žemę ir pagonių 

kraštus vadinami kryžiaus žygiais.
• Po ilgamečių karų su musulmonais kryžininkai 

buvo priversti pasitraukti iš Palestinos.
• Kryžiaus žygiai įžiebė musulmonų ir krikščionių 

nesantaiką.

6  Senjorai ir vasalai
• Viduramžiais visi žmonės priklausė 

tam tikroms įstatymuose apibrėžtoms 
visuomenės grupėms – luomams.

• Skurdžiausia visuomenės dalis 
buvo baudžiauninkai, privalan-
tys dirbti feodalo žemę.

• Viduramžių Europoje 
susiklostė visuomenės gyvenimo ir 
santykių tvarka, vadinama feodalizmu.

7  Kasdienybė viduramžiais
• Viduramžių laikotarpio 
 žmonių gyvenime ypač
 svarbi buvo religija.
• Dėl paplitusios nešvaros
 dažnai kildavo įvairių ligų
 ir epidemijų.
•  Aprangoje atsispindėjo
 žmonių luominė padėtis ir

    turtas.

8  Viduramžių mieste
• Viduramžiais įkurta dauguma 

Europos miestų.
• Amatai ir prekyba tapo pagrin-

diniais miestiečių verslais.
• Daugelis Europos miestų gavo 

savivaldos teises, tapo preky-
bos, amatų ir kultūros centrais.

9  Viduramžių bažnyčia – 
      kultūros židinys
• Bažnyčia viduramžių Europoje vaidino svarbų 

vaidmenį žmonių gyvenime.
• Viduramžiais atsirado romanikos ir gotikos meno  

 stiliai.
• Bažnyčia viduramžiais 
 labiausiai prisidėjo prie
 mokslo skatinimo, tačiau
 kartu griežtai kontroliavo,
 kad mokslas neprieštarautų
 tikėjimo tiesoms.
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D  Atsakyk į klausimus:
1.	 Kada	skilo	Krikščionių	bažnyčia?
2.	 Kurios	trys	didelės	Europos	valstybės	gyvuoja	

buvusios	Karolio	Didžiojo	imperijos	teritorijoje?
3.	 Kas	laikomas	islamo	pradininku?
4.	 Kuo	vertėsi	vikingai?
5.	 Dėl	ko	rengti	kryžiaus	žygiai?
6.	 Kas	yra	senjoras,	o	kas	–	vasalas?
7.	 Kaip	viduramžiais	Bažnyčia	prisidėjo	prie	

kultūros	plėtojimo?

E  Atpažink, kas vaizduojama  
       iliustracijose:

A

B

A  Kuri raidė laiko juostoje atitinka?
1.	 Viduramžių	pradžia.
2.	 Karolio	Didžiojo	vainikavimas	imperatoriumi.

A CB E

400	m.																				600																								800																							1000																						1200																					1400																						1600	m.		

B  Išnagrinėk 
       iliustraciją:          
1.	 Kokia	vieta	

vaizduojama	
iliustracijoje?

2.	 Kokio	tikėjimo	
išpažinėjams	ji	
svarbi?

C  Paaiškink sąvokas:

Mečetė

Vikingas

Feodalizmas

Epidemija

Gildija

Inkvizicija

E

C

F  Išnagrinėk rašytinį  
       šaltinį: 
1.	 Apie	kokį	įvykį	

kalbama	šaltinyje?
2.	 Kuriais	metais	tai	atsitiko?
3.	 Kaip	kryžiuočiai	elgėsi	

su	miesto	gyventojais?

G   Kuri raidė 
žemėlapyje 
atitinka šiuos 
objektus:
1.	 Konstantinopolis.
2.	 Roma.
3.	 Achenas.
4.	 Jeruzalė.
5.	 Meka.
6.	 Medina.

D

F

A

B C

D

E

F

3.	 Islamo	atsiradimas.
4.	 Viduramžių	pabaiga.
5.	 Pirmasis	kryžiaus	žygis.

D

Pirmojo kryžiaus žygio dalyvis 
apie Jeruzalės šturmą 

Didžioji	gyventojų	dalis	susitelkė	šventyklos	kieme,	kadangi	jis	buvo	
apsuptas	gynybine	siena,	bokštais,	o	įėjimą	saugojo	tvirti	vartai.	Ponas	
Tankredas	su	didžiąja	dalimi	kariuomenės	patraukė	vartų	link.	Įsibrovęs	
į	šventyklą,	padarė	 jai	milžinišką	žalą.	Kiti	kariai	patraukė	 į	miestą	
ir	pakeliui	kaip	gyvulį	prismeigdavo	kiekvieną,	kuris	mėgino	slėptis	
siaurose	gatvelėse.	Įsiveržę	į	namus,	aptiktas	šeimas	jie	arba	numesdavo	
nuo	stogų,	arba	išsivarydavo	laukan	ir	perverdavo	kalaviju.13
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Čaplino vaidybiniai ar Volto Disnėjaus animaciniai fil-
mai. Greta simfoninės muzikos plito estradà ir džiãzas, 
Vienos valsą pakeitė naujoviškas čárlstono šokis, o 
greta grožinės  literatūros atsirado kòmiksų. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo automobilių buvo nedaug 
ir jie kainavo labai brangiai. Prieinami tapo amerikie-
čio Henrio Fordo dėka, kuris suprato: daug automo-
bilių galės parduoti tik tada, kai jie bus pigūs. O tam, 
kad greičiau būtų gaminami tokie automobiliai, sugal-
vojo konvèjerį. Vienas automobilis Fordo gamykloje 
buvo surenkamas tik per 1,5 valandos. Vėliau konve-
jerinė gamyba paplito daugelyje sričių. Dėl to atpigo 

didžioji dalis prekių. Reti ir tik turtuolių naudojami 
daiktai tapo pasiekiami visiems. Žmonės ėmė pirkti 
vis daugiau prekių. Vakarų Europoje jau nieko neste-
bino kaimuose dirbančios įvairios žemės ūkio mašinos, 
naudojamos trąšos, radijo imtuvai, telefonai, daugelyje 
namų, miestų butuose veikiantis vandentiekis, atskiri 
vonios kambariai, tualetai su klozetais. Kasdienę buitį 
palengvino nauji išradimai: šaldytuvas, skalbyklė, dul-
kių siurblys. Kad žmonės įsigytų vis daugiau prekių, 
labiau imta rūpintis reklama.

Moterys išsikovojo teisę pačios valdyti nuosavybę, 
dalyvauti valdžios rinkimuose, siekti mokslo. Nyko 
„moteriški“ ir „vyriški“ darbai. Keitėsi šeimos gyve-
nimas – dirbančių tėvų vaikai lankė vaikų darželį. 

Spartėjantis gyvenimo tempas, laisvėjančios dorovės 
normos, aprangos gamyboje taikomos naujos techno-
logijos iš esmės pakeitė žmonių drabužius. Tarpukariu 
moterys ir vyrai dėvėjo panašaus modelio rūbus, pa-
našiai kirposi plaukus. Tarpukariu įvykę pokyčiai labai 
paveikė žmonių gyvenimą. Tuo metu susiklostęs gyve-
nimo būdas padarė didžiulę įtaką šiems laikams.

cba

???
1. Kokių naujų dalykų tarpukariu atsirado 

kasdieniame žmonių gyvenime?

2. Palygink gyvenimą tarpukariu ir šiais lai-
kais. Nurodyk keletą panašumų ir skirtumų.

3. Įsižiūrėk į 4 . Išvardyk nuotraukoje mato-
mas transporto priemones.

 4. Susiskirstykite į grupes. Padiskutuokite, ar 
vyrų ir moterų padėtis šių dienų Lietuvoje 
yra vienoda.

Čárlstonas – iš JAV kilęs greitas pramoginis šokis.
Džiãzas – iš JAV kilusi muzikos rūšis, kuri sujungė 
afrikiečių ir europiečių muzikos elementus. 
Estradà – pramoginė muzika.
Kòmiksas – piešinėliais papasakota dažniausiai  
humoristinė ar nuotykinė istorija.
Konvèjeris – įrenginys, perduodantis gaminamą 
daiktą iš vieno darbininko kitam. 

4 	Europos didmiesčiai. Transporto grūstys 
Vokietijos sostinėje Berlyne. 1927 m. nuotrauka. 

2 Pokyčiai kasdieniame 
gyvenime

 Tarpukariu, laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų, 
kasdieniame europiečių gyvenime įvyko svarbių po-
kyčių. Šalyse, kuriose įsitvirtino demokratija, pamažu 
kilo ūkis ir žmonių gyvenimo lygis. Dėl daugumoje 
valstybių įvesto visuotinio pradinio mokslo beveik iš-
nyko neraštingumas. Pramogos, patogumai, kurie iki 
tol buvo prieinami tik turtingiausiems žmonėms, tapo 
pigūs ir pasiekiami visiems. Atsirado didesnis skaičius 
pramogaujančių žmonių, nes daugelis turėjo laisvalai-
kio. Paplito važiavimas į gamtą, kurortus, kelionės. Itin 
ištobulėjo ir išpopuliarėjo XIX a. pab. išrastas kinas. 
Daugumai žmonių jis pakeitė teatrą. 

Europiečiai labiausiai sekė Jungtnių 
Amèrikos Valstjų pavyzdžiu. 

Amerikietiška gyvensena 
tapo pažangos 

įsikūnijimu. 
Minias žiūro-
vų pritrauk-

davo Čarlio 

5 	1934 m. prancūziško automobilio „Citroen“ modelis. 

3 	Čarlstoną 
šokanti 
pora. 
1928 m. 
nuotrauka.

1 	1930 m. pagamintas gramofonas. Tokiu įtaisu 
žmonės klausydavosi mėgstamos muzikos, įrašytos 
į plastikines plokšteles.

2 	1926 m. pagamintas 
radijo imtuvas. Viena 
iš svarbiausių tuo metu 
gyvenančių žmonių 
pramogų buvo 
klausytis radijo. 

9 	Kadras iš 1938 m. JAV  režisieriaus 
V. Disnėjaus sukurto animacinio filmo 
„Gražuolė ir septyni nykštukai“. 

8 	Nebyliojo kino 
žvaigždė aktorius 

Čarlis Čaplinas. Kadras 
iš jo 1918 m. filmo. 

7 	Dulkių 
siurblio 
reklama. 
1931 m.

6 	Didž. Britanijoje 
moterys gauna teisę 
dalyvauti rinkimuose. 
1928 m. nuotrauka. 
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XX amžius

Nuo kailio iki džinsų 

Viduramžiai 

Priešistorė ir senovė 

Naujieji laikai 

Prieš tūkstančius metų Europoje, Sibire, Šiaurės Ame-
rikoje apsigyvenusius šiuolaikinius žmones nuo šalčio 

gelbėjo žvėrių kailiai. Vėliau atsirado odinių rūbų. Dar vė-
liau, išmokus auginti linus, kanapes, prisijaukinus avių, –
medžiaginių drabužių. 
Senovėje rūbai rodė žmogaus padėtį visuomenėje. Bedalis se-
novės Romos vergas nešiojo tik siaurą pigaus audeklo raištį 
ant strėnų, turtingas romėnas puošėsi prabangia tunika.

Vienas iš pirmųjų viduramžių aprangos išradimų buvo 
kelnės. Savitus rūbus turėjo uždaros visuomenės gru-

pės: dvasininkai, ordinų riteriai. Vidu-
ramžiais buvo madingi batai ilgomis 
nosimis. Nosies ilgis rodė šeiminin-
ko turtą. Pačių turtingiausiųjų batų 

nosis siekė net 70–80 cm.

Naujaisiais laikais diduomenės drabužiai atkartojo meno stilius. Pavyzdžiui, Re-
nesanse vėl paplito kuklūs vienspalviai, ilgi, platūs rūbai. XVIII–XIX a. apran-

gos puošnumą keičia praktiškumas. Atsiranda tipiškas iki šių laikų žinomas vyriškas 
kostiumas – marškiniai, kelnės, švarkas. Iškilmingomis progomis dėvimas frakas. 
Miestiečiai ir valstiečiai iki pat XX a. mėgdžiojo didikus, bet jų aprangos puošnumą 
ribojo piniginiai ištekliai ir draudimas rengtis puošniau už kilminguosius.

Šio laikotarpio moterų drabužiai 
ima panašėti į vyriškus, o praktiš-

kumas tampa bene svarbiausia savy-
be. XX a. moterys pradeda masiškai 
dėvėti kelnes, švarkus. Trumpėja 
moteriški sijonai. Vyriški drabužiai 
tampa vis paprastesni. Cilindrus 
keičia kepurės. Vietoj baltų atsiran-
da spalvotų ir margų marškinių, ša-
lia vienspalvių – margų kostiumų ir 
švarkų.  XX a. antrojoje pusėje masi-
niu vyrų, moterų ir jaunimo drabužiu 
tampa tvirti, praktiški, nesilamdantys 
ir lengvai skalbiami džinsai. 

???
1.  Kurie iš laiko juostoje ir iliustracijo-

se matomų drabužių ir daiktų būtų 
madingi ir šiais laikais?

2.  Papasakok, kaip keitėsi žmonių 
apranga.

3.  Susiskirstykite į grupes. Klasei pa-
teikite šių laikų Lietuvos jaunimo 
madas. Trumpai jas apibūdinkite.

4.  Padiskutuokite grupėse tema „Ar 
būtina išleisti dideles sumas pinigų, 
kad atrodytum puošniai ir stilingai?“ 

3 	XV a. batai iš 
Prancūzijos. 

5  Damos vėduoklė ir 
batelis. XVIII a. 

4 	Peruku pasipuošusio 
Prancūzijos karaliaus 
Liudviko XIV vaškinė 
veido rekonstrukcija. 
Tikinama, kad perukas 
tapo madingas tada, 
kai šis valdovas juo 
mėgino paslėpti 
plinkančią galvą. 

1 	Ukrainoje rastas auksinis 
auskaras. IV a. iki Kr. 

2 	Romėnės kvepalų 
indelis. II a. 

6 	Korseto reklama. 
1901 m. Šiuo apati-
niu drabužiu moterys 
stengėsi sumažinti 
pilvą, kad iš profilio 
krūtinės ir pilvo linija 
sudarytų tais laikais 
madingą S raidės for-
mą. Sunkų ir nepato-
gų korsetą šiais lai-
kais pakeitė lengvos 
liemenėlės.

9   Iš aliuminio plokštelių 
prancūzų dizainerio 

Pako Rabanė sukurta 
suknelė. 1967 m. 

7 	Moteriškas 
maudymosi 
kostiumėlis. 
1905 m. 

8 	Viena iš pirmųjų „Levis“ džinsų 
reklamų. XIX a. pab.


