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Historia ludzkości
z perspektywy XXI wieku

 Odwołanie do najnowszych wyników badań, lecz bez przekreślania
dotychczasowego dorobku nauki.
 Wygodny sposób prezentacji:
 liczne odniesienia do innych rozdziałów pozwalające na szybkie
wyszukanie fragmentów rozszerzających dany temat,
 dwa spisy treści umieszczone na
początku i końcu książki,
 kolorowe oznaczenia stron ułatwiające orientację w tekście.
 Nie tylko ogólne spojrzenie na
wielkie cywilizacje, ale też historia
wrażliwa „na wypadki w terenie,
wątpliwości ludzi i węzłowe nierozstrzygnięcia”.
 Zainteresowanie społeczeństwami,
o których dotąd pisano, że są „bez
Historii” – chęć uwolnienia się od
eurocentrycznej Wielkiej Opowieści.
 Różnorodność w zakresie prezentacji – dobór techniki przedstawienia
odpowiadający zagadnieniu: „rzuty
zachowujące odległości dla pokazania sieci i powiązań, rzuty płaskie
dla map geopolitycznych”.

„Za każdą mapą kryje się biblioteka”.
Patrick Boucheron

Spis treści

Co charakteryzuje ten atlas?

Atlas historii świata, przygotowany na podstawie publikacji zamieszczanych w słynnym francuskim czasopiśmie „L’Histoire”, to
ponad 500 map wraz z komentarzami,
które tworzą razem historię dziejów świata
od początków ludzkości aż po dziś dzień.

1 Jedna ludzkość
(3 tysiące lat przed naszą erą)
2 Niezależne światy
3 Sieci Starego Świata
(od neolitu do XV wieku)
4 Społeczeństwa Starego Świata
(do VII wieku)
5 Społeczeństwa na osi Starego Świata
(VII–XV wiek)
6 Świat w XV wieku
7 Europejski porządek świata
(XVI–XVIII wiek)
8 Europa (XVI–XVIII wiek)
9 Świat zdominowany przez Europę
(koniec XVIII wieku–1914)
10 Mocarstwa nieeuropejskie
(koniec XVIII–XIX wiek)
11 Europa (1789–1914)
12 Świat pod dominacją Zachodu
(1914–1989)
13 Świat po 1989 roku (1989–2019)

Christian Grataloup, specjalista z zakresu
geohistorii, to „największy historyk wśród
geografów”. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Paris Diderot i ma na
koncie liczne publikacje, m.in. Géohistoire de la mondialisation (Armand
Colin, 2015), Faut-il penser autrement
l’histoire du monde? (Armand Colin,
2011), L’Atlas global (Les Arènes, 2014
i 2016).
Patrick Boucheron jest historykiem, wykładowcą w Collège de France, profesorem katedry historii władzy w Europie
Zachodniej w XIII–XVI wieku. Od 1999
roku pełni też funkcję członka komitetu
naukowego czasopisma „L’Histoire”.
Wiele publikacji poświęcił historii średniowiecza, zwłaszcza we Włoszech,
był także redaktorem kilku ogromnych
przedsięwzięć wydawniczych, w tym
L’Histoire du monde au XVe siècle
(Fayard, 2009) i L’Histoire mondiale de la
France (Seuil, 2017).

A ponieważ każdy atlas jest także zaproszeniem do podróży, niech i ten spełni
marzenie każdego podróżnika: nie omijać najważniejszych punktów programu,
rezerwując sobie prawo do niespodzianek. Znajdziemy tu więc wszystko,
czego można się spodziewać, i to, czego
nie szukaliśmy. Czasem dojrzymy siebie,
potwierdzając z przyjemnością swoją
wiedzę, ale jeszcze częściej utwierdzimy
się, że wiedzieliśmy, czego nie wiemy,
a nawet dowiemy się rzeczy, których
niewiedzy nie byliśmy świadomi. Należy
w tym celu nauczyć się podróżować
z lekkością i właśnie dlatego intencją
autorów było zadbać o swobodne
korzystanie z książki wygodnej, dostępnej
i poręcznej, która zada kłam tradycji
nadającej imię Atlasa – niezmordowanego Tytana skazanego na noszenie
w ciężkim znoju na swoich barkach
całego świata – zbiorowi map geograficznych.

Przykładowe mapy

Légendes Cartographie to stowarzyszenie, które od dwudziestu dwóch lat
przygotowuje mapy dla czasopisma
„L’Histoire”, a także na użytek wielu
innych atlasów i podręczników szkolnych.
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