Cywilizacja Azji
Cywilizacja to stan kultury materialnej, technicznej i duchowej, jaki osiągnęło dane
społeczeństwo w pewnym momencie swoich dziejów. Do elementów odróżniających
jedną cywilizację od innej należą: język, historia, religia, obyczaje, instytucje społeczne.
Te elementy tworzą wspólnotę ludzi zamieszkujących dany obszar.

Ciekawostki …
Najstarsze cywilizacje Azji powstały w IV i III tysiącleciu p.n.e. na nizinnych
obszarach nad dużymi rzekami w klimacie podzwrotnikowym.

Najstarszą jest cywilizacja Sumerów, która powstała na Nizinie Mezopotamskiej nad
Eufratem i Tygrysem – wielkimi rzekami w Azji Południowo-Zachodniej.
W III tysiącleciu p.n.e. państwo sumeryjskie osiągnęło szczyt rozwoju obejmując
całą ówczesną Mezopotamię. Do wielkich osiągnięć tej cywilizacji należy pismo
klinowe, opracowanie sześćdziesiętnego systemu liczenia, który jest do dzisiaj
zachowany w miarach czasu i kątów; wynalezienie koła i zastosowanie go jako koło
garncarskie oraz część wozu. Upadek tej cywilizacji datuje się na II tysiąclecie
p.n.e.

Cywilizacja sumeryjska pojawiła się nagle na arenie dziejów. Od początku
zaprezentowała się jako nader rozwinięta. Spuścizna jaka pozostała po ludzie
żyjącym między Eufratem i Tygrysem jest wręcz oszałamiająca.
Wiemy, że warstwy oświecone społeczeństwa sumeryjskiego dysponowały rozległą
wiedzą w zakresie rzemiosła, budownictwa, rolnictwa oraz matematyki i astronomii.
Cześć przekazów ujawnia też pozaziemskie pochodzenie rodzaju ludzkiego.
Z przekazów jakie udało nam się przeczytać na tabliczkach z pismem klinowym
wynika, że Sumerowie wiedzieli bardzo dużo o Układzie Słonecznym.
Znali liczbę planet jakie sie w nim znajdują i wiedzieli, że Ziemia jest kulą mimo, że
oficjalnie nie dysponowali teleskopem. To Sumerowie wprowadzili podział nieba na
12 znaków zodiaku.
Znali zjawisko precesji i potrafili ją precyzyjnie obliczyć. Pod wieloma względami
ich zaawansowana wiedza astronomiczna przypomina tą jaką prezentowali
Majowie i niewykluczone, że w obu przypadkach była to próba stosowania tej
samej starożytnej spuścizny.
Z przekazów jakie udało nam się przeczytać na tabliczkach z pismem klinowym
wynika, że Sumerowie wiedzieli bardzo dużo o Układzie Słonecznym.

Znali liczbę planet jakie się w nim znajdują i wiedzieli, że Ziemia jest kulą mimo, że
oficjalnie nie dysponowali teleskopem.
To Sumerowie wprowadzili podział nieba na 12 znaków zodiaku. Znali zjawisko
precesji i potrafili ją precyzyjnie obliczyć.
Pod wieloma względami ich zaawansowana wiedza astronomiczna przypomina tą
jaką prezentowali Majowie i niewykluczone, że w obu przypadkach była to próba
stosowania tej samej starożytnej spuścizny.

W środkowym i dolnym biegu Indusu w latach 2500-1750 p.n.e. powstała
cywilizacja harappańska, nazywana też cywilizacją doliny Indusu.
Tereny te zamieszkiwały prawdopodobnie ludy drawidyjskie, które wytworzyły
dobrze rozwiniętą cywilizację miejską, o czym świadczy powstanie 70 miast – dwa
najbardziej znane z nich to Harappa i Mohendżo Daro.
Miasta budowano według jednego wzorca urbanistycznego – ulice przecinały się
pod kątem prostym. Domy budowano z wypalonej cegły planując ścisłe
przeznaczenie każdego budynku.
Miasta posiadały niezwykle wydajne systemy kanalizacyjne. Po cywilizacji tej
zachowały się liczne zabytki piśmiennictwa – niektórych z nich do dziś nie
odczytano.

Ciekawostki …
Najnowsze badania przeprowadzone w rejonie doliny Indusu pozwoliły ustalić, że
początki cywilizacji Mohendżo-Daro sięgają 6000 r. p.n.e. i są 2000 lat starsze, niż
sądzono – informuje serwis internetowy Yahoo India.
Cywilizacja doliny Indusu, nazywana też kulturą harappańską lub kulturą
Mohendżo-Daro, rozwijała się na obszarze subkontynentu indyjskiego i dzisiejszego
Pakistanu w okresie indyjskiej epoki brązu w latach - jak uważano dotychczas - ok.
3750-1300 p.n.e.

W wyniku badań prowadzonych na sześciu prehistorycznych stanowiskach w tym
rejonie ustalono, że początki tej cywilizacji osadzone są w okresie wcześniejszym o
ponad 2000 lat. Natomiast na podstawie wyników badań radiometrycznych na
stanowisku Bhirrana w stanie Hariana w północnych Indiach można określić
horyzont czasowy dla najwcześniejszych pozostałości kultury harappańskiej
w okresie jej formowania się na lata 7380-6201 p.n.e.

Według naukowców, uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że
cywilizacja w dolinie Indusu powstała wcześniej niż starożytne
cywilizacje w Egipcie i Mezopotamii.

Cywilizacja Doliny Indusu istniała w epoce brązu a jej najwyższy stopień
rozciągał się od 2600 do 1900 pne. Zajmowała tereny części obecnego Pakistanu oraz
Indii. Nazywana jest kulturą miejską.
Cywilizacja ta zawładnęła wyobraźnią historyków oraz zwykłych ludzi, gdyż jej
początki, kultura oraz upadek owiane są tajemnicą.
Historia ludzi z Doliny Indusu, o dziwo, pozbawiona jest wojen. Zajmowali się oni
raczej organizacją, hodowlą, dzięki czemu stworzyli spokojną i dostatnią kulturę.
Nazywana jest czasem Cywilizacją Harappa od miejscowości i ma znaczenie nie
tylko dla historyków
i archeologów ale też dla wszystkich ludzi, gdyż
poziomem swej urbanistyki przewyższała współczesne jej cywilizacje.

Pieczęcie z Cywilizacji Doliny Indusu
Pierwsza współczesna wzmianka o odkryciach w Dolinie Indusu pochodzi z 1842
roku, a prace wykopaliskowe rozpoczęto dopiero w 1920 roku.
Pierwszym odkopanym miastem, było Harappa, stąd czasem nazwa Cywilizacja
Harappa. W późniejszym czasie odkryto Mohenjodaro oraz inne osady.

Przykład sztuki z Doliny Idusu.
Pochodzenie Cywilizacji Doliny Indusu nie jest do końca jasne. Ich nazwa wiąże się
z rzeką Indus, co jest słowem hinduskim i znane było już przez starożytnych
Greków.
Niektórzy badacze uważają ludzi z Harappa za protoplastów Drawidów, rdzennych
mieszkańców Półwyspu Indyjskiego, inni uważają ich za odłam plemion aryjskich.
Głównymi ośrodkami były miasta Harappa i Mohenjodaro. Posiadały mury obronne
i oprócz typowych domostw miały budynki obronne.
Co do języka to nie ma pewności. Jedni uważają, że to prajęzyk Drawidów, inni
utrzymują, że był to język Brahvi, który używany jest nadal w Beludżystanie.
Ludzie z Harappa posiadali pismo obrazkowe złożone z około 400 znaków i pisali
od prawej do lewej. Aleksander Cunningham pierwszy rozpoczął w Indiach
szczegółowe badania pisemnych zabytków przedindyjskich kultury harappańskiej
w dorzeczu rzeki Indus.
Specjalista ds. kultury przedindyjskiej Iravatham Mahadżavan uważa, że w tym
przypadku w głównej mierze chodzi o ikonografię rolniczą, ponieważ podczas
badania odnalezionych artefaktów odnalazł sporo form podobnych do symboli
tamilskich, egipskich i mezopotamskich.
Pakistański profesor Ahmad Hassa Dani wyraża odmienną opinię. Twierdzi, że jest
to pismo logofonetyczne, składające się częściowo ze znaków, stanowiących tzw.
morfemy i częściowo ze znaków oznaczających konkretne dźwięki.
Do rozszyfrowania tego pisma nie ma niestety żadnego klucza. Teksty są
w większości krótkie. Język, które reprezentują owe teksty, nie przypomina żadnej
zapisanej mowy, ani z badanego obszaru, ani spoza niego.
Przede wszystkim badacze nie mają jednak do dyspozycji tekstów dwujęzycznych,
gdzie taka sama lub podobna treść jest zapisana również w innym języku. Do końca
więc nie wiadomo, jaką treść zawierają odnalezione artefakty.
Religia Harappa nie została niestety poznana. Brak znalezionych budynków, które
mogłyby by świątyniami. Jednak odnaleziono wiele figurek różnego rodzaju bogini
matki a także wiele symboli swastyki, co Wskazuje na hinduizm lub jakąś jego
formę.

Rzeźby z Lothal.

Ciekawostki …
Harappanie używali narzędzi do pomiaru długości, masy i czasu. Jako pierwsi na
świecie stworzyli system miar i wag.
Ich najmniejsza jednostka wynosiła około 1.704 mm, co jest najmniejszą jednostką,
jaką kiedykolwiek użyto w epoce brązu.
Od około 1700 roku p.n.e. kultura Harappa zaczęła powoli upadać. Przyczyny nie są
jasne. Wskazuje się na zmiany ekologiczne, temperatury, powstające susze lub
zmiany w przepływie rzeki. Przyczyną może by także najazd plemion Aryjskich.
Prawdy o upadku jednej z bardziej błyskotliwych cywilizacji nie poznamy jednak
nigdy.

Na Nizinie Chińskiej w dorzeczu Huanghe w IV tysiącleciu p.n.e. zaczęła się
kształtować cywilizacja chińska.
Badania archeologiczne wskazują, że między IV a I tysiącleciem p.n.e. cywilizacja
chińska rozszerzyła swój zasięg na coraz większy obszar Azji Wschodniej.
W Chinach udomowiono dwa gatunki prosa odpornego na suszę, które uprawiano
na północy, natomiast na południu kraju rozwinięto uprawę ryżu.
Udomowiono też bawoła, jedwabniki, a także kaczki i gęsi. Około 500 r. p.n.e.
potrafiono już wytapiać i obrabiać żelazo. W 221 r.p.n.e. Chiny zostały
zjednoczone.
Do ważnych zmian, które przyczyniły się do scalenia państwa należało wówczas
opracowanie i wprowadzenie systemu zapisu znaków, który przekształcił się we
współczesny język chiński. Wspólny język, wspólne elementy kultury umożliwiły
przetrwanie państwa chińskiego do dziś.

Do ważnych chińskich wynalazków, które pojawiły się około 800–1000
lat wcześniej niż w Europie należą:
wyrób papieru i prochu strzelniczego,
kompas magnetyczny,
ruchoma czcionka umożliwiająca szybki druk,
ster rufowy,
piece hutnicze z miechami tłokowymi umożliwiające wytop stali.
Do najbardziej znaczących budowli należy Wielki Mur Chiński, wznoszony już
od VII w. p.n.e. (wiele odgałęzień zbudowano później, tj. od XIV do XVII
wieku n.e.). Długość Muru wynosi ok. 6500 km. Innym znaczącym
osiągnięciem jest Wielki Kanał o długości 1600 km, łączący ze sobą rzeki
Huanghe i Jangcy.
Silne uformowane i ugruntowane państwo, jakim były Chiny, wywarło wielki wpływ na
cały obszar Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Kamienna tabliczka z sumeryjskim pismem klinowym, które zostało
wynalezione 3,5 tys. lat p.n.e. w Mezopotamii

Ruiny miasta Mohendżo Daro w dolinie Indusu – zwróć uwagę na
regularny, prostokątny układ zabudowań

Wielki Mur zaczęto wznosić już w VII wieku p.n.e. w celu ochrony
Chin przed najazdami barbarzyńskich ludów z północy

Zatłoczona ulica w centrum Pekinu – stolicy Chin

Mumbaj, bardziej znany jak Bombaj – największe miasto Indii liczące
12 mln mieszkańców (aglomeracja około 20 mln)

Ludność arabska zamieszkuje południowo-zachodnią część Azji;
najnowocześniejszym państwem są tam Zjednoczone Emiraty Arabskie

W Azji Południowo-Wschodniej większość ludzi wciąż zajmuje
się rolnictwem

W Azji Centralnej część ludności mieszka w jurtach, czyli
prymitywnych namiotach

Plaża na wyspie Bali w Archipelagu Malajskim – raj dla turystów

Podsumowanie:
Najstarsze cywilizacje w Azji powstały w IV i III tysiącleciu przed naszą erą na
obszarach rozwoju rolnictwa na Nizinie Mezopotamskiej, na Nizinie Indusu i na
Nizinie Chińskiej.
W Azji mieszka obecnie 4,4 mld ludzi co stanowi 60% ludności świata (dane
2015 r.). Najliczniejszą grupę stanowią ludzie rasy żółtej i ludzie rasy białej –
odpowiednio 55% i 43% ogółu mieszkańców.
Ludność Azji jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie; w dwóch obszarach
– Azji Wschodniej i Azji Południowej – mieszka 75% ludności tego kontynentu.

Żródła:
http://www.epodreczniki.pl
http://innemedium.pl/wiadomosc/starozytni-sumerowie-przekazali-nam-prawdziwa-historieludzkoscihttp://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392849,cywilizacja-doliny-indusu-o-2000-lat-starsza-nizsadzono.html
http://www.swastika.cba.pl/news/harappa.htm

