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Christoph Kolumbus
1451–1506
Genovast pärit maadeavastaja,
kes asus teekonnale üle Atlandi,
lootes jõuda Kaug-Itta,
kuid avastas Ameerika.

Wang Yangming
1472–1529
Hiina riigiametnik ja mõtleja,
kelle õpetus avaldas tugevat
mõju kõigile Kagu-Aasia
kultuuridele. Teda on peetud
Hiina viimase 2000 aasta
suurimaks filosoofiks.

Atahualpa
1497–1533
Inkade sõltumatu riigi viimane
valitseja enne hispaanlaste
saabumist. Püüdis viimastega
endale hukatuseks läbi rääkida.

Suleiman I Tore
1494–1566
Türgi sultan,
kelle valitsemisajal
saab Osmanite riigist
üks neljast maailma
suurvõimust Hiina, India ja
Pärsia kõrval.

Akbar
1542–1605
India suurmogulite riigi
valitseja, kes aitas kaasa
kunstide õitsengule.

William Shakespeare
1564–1616
Inglise, aga võib-olla ka
maailma suurim näitekirjanik,
tragöödiate ja komöödiate
autor. Lahkas oma
tegelaskujude kaudu põhjalikult
inimloomust, jutustades
põnevaid lugusid.

Galileo Galilei
1564–1642
Itaalia teadlane,
tänapäeva loodusteadustele
alusepanijaid. Heitnud kõrvale
kõik valmis tõed, vaidles ta
vastu oma ajastu uskumustele.
Kohtu nõudmisel ütles ta lahti
oma tõekspidamistest.

Baruch Spinoza
1632–1677
Hollandi filosoof,
üks valgustuse eelkäijaid.
Pani Euroopa filosoofias aluse
mõttesuunale, mis hakkas
kahtlema religioonis.

Basho
1644–1694
Jaapani luuletaja,
haikumeister.

Wolfgang Amadeus Mozar t
1756–1791
Viini muusik, imelaps, komeet
oma ajastu muusikataevas,
unustamatu, ainulaadne.
Võimalik, et sõna „geenius”
sobibki kõige paremini
iseloomustama just teda.

oh vana tiiki
äkki miski sulpsatas
konn vaid sukeldus
(Tlk Uku Masing)

Immanuel Kant
1724–1804
Preisi filosoof,
üks tähtsamatest valgustusaja
mõtlejatest, uusaegse filosoofia
alusepanija. Mõtles julgemalt
kui keegi teine inimese
tunnetusvõime ja maailma üle.

Toussaint Louver ture
1743–1803
Haiiti vabadusvõitleja,
endine ori.
Saavutas Santo Domingos
orjade vabastamise,
viies sellega ellu ühe
valgustusajastu unistustest.

Napoleon
1769–1821
Korsikal sündinud
Prantsuse väejuht.
Tõusis riigis valitsevat segast
olukorda ära kasutades
Prantsusmaa juhiks ja
kuulutas end keisriks.

Simón Bolívar
1783–1830
Rikkast kreooli perekonnast
Caracasest (Venezuela) pärit
vabadusvõitleja,
Lõuna-Ameerika rahvaste juht
võitluses Hispaania
koloniaalvõimu vastu.

Abd el-Kader
1808–1883
Alžeeria poliitik ja väejuht,
kes võitles Prantsusmaa vastu.
Aafrika vabadusvõitluse
sümbol.

Abraham Lincoln
1809–1865
Ameerika Ühendriikide
president.
Tema soov riigis orjus
keelustada põhjustas kodusõja.
Lincoln püüdis pooli lepitada,
kuid hukkus ühe
lõunaosariiklase käe läbi.

Fjodor Dostojevski
1821–1881
Suur vene kirjanik,
kes uuris oma loomingus
inimhinge hämaraid soppe.

Victor Hugo
1802–1885
Poliitiliselt aktiivne ja
viljakas kirjanik.
Armastus inimkonna ja kõigi
hüljatute vastu on teinud ta
väga populaarseks.
Kes meist ei teaks Gavroche’i,
Cosette’i, Jean Valjeani,
Quasimodot, Esmeraldat?

Istuv Sõnn
1831–1890
Siuude sõjapealik,
üks viimaseid Ameerika
indiaanlasi, kes üritas noore
Ameerika riigi maadeahnusele
vastu hakata.

Marie Curie
1867–1934
Prantsuse-Poola füüsik ja
keemik, üks radioaktiivsuse
avastajaid, kahekordne Nobeli
preemia laureaat.
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