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Žmonijos gimimas
Istorinis komiksas • I tomas

Iš anglų kalbos vertė Tadas Juras

Materija, en ergija, laikas
ir erdvė atsirado maždaug prieš
14 milijardų metų , po įvykio, kurį įvardijame
kaip Didįjį Sprogimą.

Pasakojimas apie
šias esmin es mūsų Visatos
savyb es vadinamas
fizika.
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Praėjus apytikriai 300 000 metų , materija
ir energija ėmė jungtis į sudėtingus darinius, tai yra atomus.

Atomai toliau jungėsi
į molekules.

Pasakojimas apie atomus, molekules ir jų
sąveiką vadinamas chemija.

B eveik prieš 4 milijardus metų plan etoje, kuri žinoma
Žemės vardu, tam tikros molekulės susijung ė į ypač didžiulius
ir sudėtingus darinius – organizmus.

Apie organizmus mums pasakoja biologija.

O tada, apy tikriai pri eš 70 000 m etų , tam tikros rūši es organizmai – žmon ės – pradėjo kurti dar sudėting esn es struktūras,
kurios vadinamos kultūromis.

Pasakojimas apie šių žmonių kultūrų raidą
vadinamas istorija.
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Atleiskite, juk dar n et
n eprisistačiau!
Sv eiki, aš vardu
Juvalas Noa Hararis.

Suprantu, istorikai paprastai
n ekalba apie fiziką , chemiją
ir biologiją…

Dažniausiai jie postringauja apie tokius dalykus kaip Prancūzijos
revoliucija.

Esu
istorikas.

Tačiau iš tikrųjų žmonijos istorija yra tiesioginė
fizikos...

chemijos…

ir biologijos tąsa.

Einšteinas

Kiuri

Žmonės yra gyvūnai ir visi istorijos
įvykiai pakluso fizikos, chemijos ir
biologijos dėsniams...

Taigi Prancūzijos revoliucijos ir panašių
dalykų nesuprasime neišsiaiškinę ,
kaip išsivystė žmonės.
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Žmonija egzistuoja g erokai ilgiau n ei istorija. Pirmieji žmon ės išsivystė štai čia, Ry tų
Afrikoj e.

Prieš 2,5 milijono metų.

Matote tą
n edidelę grupelę?

Jie yra
mūsų protėviai.
r
Af
ik
a

Tačiau jie dar n edaug kuo skyrėsi nuo
gorilų...

Jų elg esys atrodo pažįstamas, ar n e?

dramblių...

Tiesa ta, kad šie ankstyvieji žmonės niekuo neišsiskyrė iš
kitų gyvyb ės formų. Jie vis dar buvo paprasčiausi gyvūnai ir savo aplinką veikė n e daugiau n ei babuinai, jonvabaliai ar medūzos. Ir niekam n ė į galvą n ebūtų
šovę , kad vieną dieną jie užkariaus ir permainys
visą pasaulį…

...ar paukščių.
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Ši knyga paaiškins, kodėl viskas
susiklostė visiškai kitaip...

Hipopotamui tai
vienas n edidelis
žingsn elis, o žinduoliams –
milžiniškas šuolis.
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