
Cywilizacja harappańska może być najstarszą, jaką znamy.
Starszą od sumeryjskiej czy chińskiej

Cywilizacja harappańska może być starsza od sumeryjskiej czy chińskiej. Co ją zabiło? Może 
Harappańczycy opuścili swoje wielkie miasta, bo doszli do wniosku, że życie w nich jest męczące, 
niezdrowe i stresujące.

Rozległa równina usiana kopcami - ni to pagórki, ni babki z piasku. Taki teren musiał w końcu 
zaintrygować archeologów. Kiedy zaczęli go rozkopywać, odkryli wspaniałe miasto, które nazwali 
Mohendżo Daro ("Kopiec zmarłych"). Kto je zbudował i kiedy? Po kilku latach badań archeolodzy 
poznali fascynującą odpowiedź: miasto, które odkryli, to największa metropolia cywilizacji doliny 
Indusu, w dodatku jedna z najstarszych na Ziemi. Stworzyli ją miłośnicy czystości i precyzyjnej 
roboty jubilerskiej. 

Najstarsza cywilizacja? 

Kultura harappańska w zasadzie istniała równolegle z innymi wielkimi kulturami, które lepiej 
znamy - Egiptu, Chin i Mezopotamii. W zasadzie, bo... - Cywilizacja doliny Indusu jest według 
badaczy datowana (chodzi o szczytowy okres rozwoju) na 2600-1700 p.n.e. Ale jej początki datuje 
się nawet na 3500 r. p.n.e., a schyłek - nawet na 1300 r. p.n.e. - wyjaśnia dr Agnieszka Staszczyk, 
indolog i historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. - Niektóre 
osady, które zalicza się do tej cywilizacji, rozwijały się także przed tym okresem czy po nim. Np. 
zgodnie z ostatnimi badaniami, prowadzonymi przez indyjskich badaczy w osadzie Bhirrana, 
ustalono, że znalezione tam fragmenty ceramiki, kości zwierząt i zabudowań mogą być o blisko 
2500 lat wcześniejsze niż przyjęte daty - dodaje specjalistka. 

To może oznaczać, że cywilizacja harappańska jest najstarszą, jaką znamy - starszą od sumeryjskiej,
egipskiej czy chińskiej.



Wojen brak 

Cywilizacja harappańska była też znacznie rozleglejsza od pozostałych. Na obszarze nawet 1,5 mln 
km kw. zbudowano pięć wielkich metropolii, 32 średnie miasta i wiele mniejszych 
prowincjonalnych miasteczek. Oraz oczywiście wsie, które wyspecjalizowane w rzemiośle i 
produkcji rolnej zaspokajały potrzeby mieszczuchów.

Miasta harappańskie, budowane według jednego wzorca, zadziwiają organizacją i 
architektonicznymi rozwiązaniami. Ulice były szerokie, a domy miały po dwa i więcej pięter i były 
budowane nie z czego popadło, tylko z jednakowych, dokładnie wystandaryzowanych cegieł.

Zaskakujące jest też to, że w większości domów były łazienki i toalety podłączone do miejskiego 
systemu kanalizacyjnego oraz do wodociągu. Zaopatrywane w wodę i oczyszczane ze ścieków 
domy kilka tysięcy lat temu! Harappańczycy korzystali też ze wspólnych miejskich łaźni oraz z 
licznych kamiennych sadzawek gęsto rozmieszczonych w miastach.

Infrastruktura miejska służyła wszystkim mieszkańcom. Niektórzy badacze uważają, że ustrój 
społeczny cywilizacji harappańskiej był zbliżony do republikańskiego i oparty na zasadzie 
egalitaryzmu, inni jednak zwracają uwagę na szczegóły, które mogą świadczyć o rozwarstwieniu 
społecznym. Wiele zagadek tej kultury mogłyby wyjaśnić zachowane fragmenty harappańskiego 
pisma, jednak dotychczas nie udało się ich odszyfrować.

Archeolodzy znaleźli w ruinach harappańskich miast sporo przedmiotów służących rozrywce, np. 
kości do gry i pionki (uderzająco podobne do tych, których używamy dziś, grając w chińczyka), 
oraz przedmiotów przypominających dzisiejsze zabawki - gwizdki, zwierzęta na kółkach, wózki. - 
Natomiast nie mamy jak do tej pory według mojej wiedzy żadnych jednoznacznych śladów 
wojennego rzemiosła - mówi dr Agnieszka Staszczyk. - Mnóstwo jest za to znalezisk, które 
świadczą o tym, że było to społeczeństwo złożone z rolników, rzemieślników i kupców. Mówi się 
faktycznie, że byli pokojową cywilizacją, choć pozostałości szkieletów w niektórych miejscach 
świadczą o istnieniu różnic społecznych i stosowaniu przemocy.

Wykopaliska zawierały ledwie kilka sztuk broni, a wśród licznych odnalezionych przedmiotów 
sztuki żaden nie przedstawiał scen walki. Wygląda na to, że Harappańczycy byli społeczeństwem 
pokojowym. Czy dlatego nie przetrwali do naszych czasów?

Miało być tak pięknie... 

Harappańczykom nieźle się wiodło - byli zadbani, czyści, mieli wygodne domy, z bieżącą wodą i 
kanalizacją, dobrze jadali, powszechnie używali dobrej jakości przedmiotów codziennego użytku 
oraz tych zaliczanych do zbytkownych. Rzemieślnicy wytwarzali przedmioty użyteczne i ozdobne 
wysokiej jakości i wielce precyzyjnej produkcji. Jubilerzy potrafili wywiercić otwór w paciorku o 
średnicy 1 mm!

Budowali statki mogące przepłynąć wiele mil morskich, dzięki czemu handlowali nie tylko z 
sąsiadami z Azji Centralnej czy południowej części Półwyspu Indyjskiego, ale też z mieszkańcami 
rejonu Zatoki Perskiej. Opracowali system miar i wag, który wykorzystywali w swych 
skomplikowanych projektach architektonicznych, w handlu i bóg wie w czym jeszcze.

Była to cywilizacja dobrobytu, zwana przez naukowców społeczeństwem klasy średniej. Aż dziw, 
że nikt jej nie najechał i sobie nie podporządkował. Zdaje się jednak, że Harappańczyków pokonała 
natura.

http://www.naprzerwie.pl/naprzerwie/0,0.html


Nie mamy pewności, dlaczego ta zaawansowana cywilizacja upadła. Przypuszcza się, że miasta 
wyludniały się stopniowo z powodu zmian klimatu, pustynnienia i wyjałowienia gleby. Wspomina 
się o nadmiernej eksploatacji środowiska, przepełnieniu miast powodującym bałagan 
architektoniczny i społeczno-polityczny.

- Przyjęto wiele teorii - mówi dr Staszczyk. - Najczęściej akceptowana mówi o zmianach klimatu, 
wysychaniu systemu rzeki Indus i stopniowym przenoszeniu osad na inne tereny. Przy tej teorii nie 
wspomina się o żadnym gwałtownym upadku, lecz raczej o wygasaniu miast. Jednak według 
wspomnianych badaczy, którzy ostatnio przesuwają datowanie, to nie zmiany klimatyczne były 
bezpośrednim powodem, ale po prostu stopniowe odejście od osadnictwa miejskiego i niejako brak 
potrzeby życia w takich skupiskach.

Być może więc Harappańczycy doszli w końcu do wniosku, że życie w wielkim mieście jest 
męczące, niezdrowe i stresujące. Może w ich wielkomiejskiej kulturze pojawiły się trendy eko i 
slow i mieszkańcy nowoczesnych miast w końcu opuścili je, wybierając prostsze życie bliżej 
natury. Brzmi to trochę znajomo...
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