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Hãrþile (6200 î.H.)

H

arta este reprezentarea bidimensionalã a unei pãrþi sau a întregii
suprafeþe terestre. O hartã se deosebeºte de un tablou prin faptul cã
reprezintã schematic peisajul aºa cum ar fi vãzut de sus. Poate varia ca
scarã, de la reprezentarea unui singur aºezãmânt la cea a unei regiuni
sau a unui continent, chiar pânã la reprezentarea întregii lumi. Cea mai
veche hartã din lume a fost desenatã pe peretele unei case din Çatal
Hüyük, în 6200 î.H.
Descoperit în 1958 în sudul Turciei de astãzi, în apropierea oraºului
modern Konya, Çatal Hüyük a fost un sat foarte mare (aproape un oraº)
din Epoca de Piatrã, datând din 7500 î.H. Era aºezat pe o movilã, cu
vedere la þinutul bogat în grâne al câmpiei Konya. Sãpãturile arheologice efectuate de James Mellaert, între anii 1961 ºi 1965, au fãcut situl
cunoscut în toatã lumea ca reprezentant al unei culturi neolitice avansate.
Oamenii satului neolitic s-au numãrat printre cei mai vechi fermieri.
Casele erau grupate atât de aproape una de cealaltã, încât oamenii puteau
trece de pe un acoperiº pe altul, intrând în casã pe sus, printr-o gaurã în
acoperiº, ºi coborând înãuntru pe o scarã. În cele trei camere ale acestor
case uimitor de curate, îngrijite ºi neted tencuite se gãseau picturi murale
ºi sculpturi pline de simbolisticã religioasã. Unul dintre desenele de pe
pereþi era o hartã. Aceasta înfãþiºeazã neîndoielnic o aºezare ºi vârfurile
gemene ale vulcanului Hasan Dag, aflat la 150 de kilometri de Çatal
Hüyük. O vreme, arheologii au presupus cã aºezarea de pe hartã era
Çatal Hüyük, dar acum se pare cã era de fapt o altã aºezare neoliticã
aflatã mai aproape de vulcan. Dacã este aºa, desenul demonstreazã o
putere imaginativã remarcabilã; este harta unui alt loc, poate a locului
din care veniserã oamenii din Çatal Hüyük.
Astãzi avem tendinþa de a vedea în hãrþi descrieri ºtiinþifice ºi obiective ale locurilor. În practicã, ele sunt extrem de subiective, fiindcã sunt
selective. Cartograful ºi editorul sãu hotãrãsc ce sã includã, ce sã excludã
ºi ce sã scoatã în evidenþã. Harta publicatã reflectã aproape întotdeauna
valorile ºi interesele celui care a realizat-o ºi ale celui care a comandat-o.
În trecut obiectivismul era mai evident. Viziunea oamenilor asupra lumii
era puternic influenþatã de credinþa religioasã, la fel cum era afectatã
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ºi viziunea asupra structurii ºi funcþionãrii sistemului solar; nu trebuie
decât sã ne gândim la conflictul dintre Galileo Galilei ºi Bisericã declanºat în momentul în care a sugerat cã Soarele – ºi nu Pãmântul – se aflã
în centrul sistemului solar. Hãrþile medievale „T-O”, precum harta de la
Hereford, realizatã pe la 1300, plasau Ierusalimul în centrul lumii, care
era consideratã (cel puþin de cãtre unii) un disc plat ºi desenatã aºadar
ca un cerc. Continentele erau înfãþiºate ca figuri geometrice. Desenul
era nu doar o hartã, ci ºi o declaraþie de credinþã. Astãzi avem în mod
normal nordul în partea de sus a unei hãrþi. Europa creºtinã medievalã
punea sus estul, direcþia Ierusalimului.
În aceeaºi perioadã s-au fãcut însã ºi hãrþi care semãnau cu cele
moderne prin faptul cã respectau fidel forma coastelor. Erau hãrþile de
navigaþie ale þinuturilor mediteraneene. Pe ele sunt reprezentate în detaliu liniile de coastã, cu capurile uºor accentuate ºi denumite cu grijã,
astfel încât navigatorii sã poatã „sãri” cu uºurinþã golfurile Mediteranei.
Iatã cã încã din Evul Mediu hãrþile demonstrau cã oameni diferiþi vãd
lumea în feluri diferite.
Hãrþile moderne, dupã cum e de aºteptat, sunt foarte diverse. Sunt
realizate în scopuri foarte diferite ºi îºi aratã fãþiº selectivitatea. Atlasurile
conþin adeseori o secþiune cu hãrþi specializate ale lumii, fiecare prezentând o altã caracteristicã sau variabilã. Una este harta fizicã, ce înfãþiºeazã înãlþimile terenului în diverse nuanþe de verde ºi cafeniu ºi adâncimile mãrii în nuanþe de albastru, indicând denumirile mãrilor, munþilor
ºi râurilor. Alta este harta densitãþii populaþiei, care prezintã zonele aglomerate ale lumii în nuanþe de roºu, iar pe cele slab populate în galben ºi alb.
Grupurile cu interese speciale îºi produc adeseori propriile hãrþi.
Arheologii interesaþi de megaliþi publicã hãrþi care indicã poziþia cercurilor de piatrã ºi a camerelor mortuare, cicliºtii au hãrþi cu pistele pentru
biciclete, iubitorii drumeþiilor au la dispoziþie cãrþi întregi cu trasee
recomandate.
Pânã ºi seria hãrþilor oficiale britanice, Ordonance Survey, a fost creatã
tot pentru a rãspunde necesitãþilor specializate. Artileria avea nevoie de
hãrþi precise, cu scara de 1 inch la milã pentru a acþiona eficient în
eventualitatea unei invazii franceze. Cartografierea Sussex-ului s-a fãcut
în timpul Revoluþiei Franceze, 1789–1792, o perioadã de enormã
încordare între Franþa ºi Britania. Coordonatorul, Thomas Budgen,
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a înregistrat scrupulos amplasarea fiecãrui fort sau cazãrmi ºi reperele
utile artileriºtilor, mai ales turnurile bisericilor ºi morile de vânt. Pentru
miºcãrile de trupe era necesarã înregistrarea exactã a reþelei de oraºe,
sate ºi drumuri. Rezultatul este o hartã care aratã completã ºi obiectivã,
dar este, de fapt, harta unei þãri care se pregãteºte în vederea unei invazii,
o hartã de rãzboi.

Irigaþiile

I

(6000 î.H.)

deea de a uda artificial culturile agricole pentru a garanta producþii
mari pare sã fi apãrut foarte timpuriu, atât în Mesopotamia, cât ºi în
Egipt. Nilul se revãrsa natural în fiecare an, dar recoltele se dezvoltau
mai bine dacã erau udate mai frecvent. Apa era scoasã din Nil cu ajutorul
unui dispozitiv simplu denumit ºaduf, un fel de sac montat la capãtul
unei pârghii, ºi turnatã în reþeaua ºanþurilor de irigaþii practicate pe câmp.
Un sistem asemãnãtor a fost dezvoltat în Mesopotamia. De ce anume
au început sumerienii ºi egiptenii sã-ºi irige câmpurile tocmai în acea
perioadã este greu de spus.
O explicaþie ar putea fi legatã de o schimbare climatericã, survenitã
tocmai când agricultura lua avânt în nordul Irakului. A existat o fazã
mai uscatã ºi mai rece, cunoscutã sub denumirea de Dryas recent, care
a fãcut foarte grea viaþa vânãtorilor ºi culegãtorilor din zonã. Nu degeaba
se spune cã nevoia e mama invenþiei: fiind siliþi sã gãseascã alte surse
de hranã, au ajuns sã inventeze agricultura.
În jurul anului 6200 î.H. s-a produs un alt episod de rãcire ºi uscare
în zona de captare de pe cursurile superioare ale Tigrului ºi Eufratului.
Pentru o vreme, pe aceste meleaguri natale ale agriculturii precipitaþiile
s-au împuþinat pânã la un nivel care nu mai putea susþine agricultura.
Fermierii din zona superioarã de captare au fost probabil siliþi sã-ºi
abandoneze pãmânturile ºi sã se mute, cãutând alte locuri prielnice.
Unii dintre ei vor fi observat cã apele leneºe ale cursurilor inferioare
ale Tigrului ºi Eufratului (din apropierea Golfului Persic) pot fi deviate
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pe câmpiile învecinate ºi utilizate pentru udarea recoltelor. Prin urmare,
în noua patrie au început utilizarea irigaþiilor în agriculturã.
Civilizaþia bazatã pe irigaþii a Egiptului antic a fost afectatã într-un
mod asemãnãtor de o schimbare naturalã a climei din jurul anului 2200 î.H.;
o a treia fazã de rãcire ºi uscãciune a avut un efect atât de catastrofal
asupra producþiei alimentare, încât a determinat prãbuºirea vechiului
regat. Chiar ºi în condiþiile în care existã un sistem de irigaþii, dacã
precipitaþiile din bazinul superior al Nilului scad sub un nivel critic,
sistemul nu mai funcþioneazã. Schimbarea climatericã din jurul anului
2200 î.H. a dus la abandonarea celor mai multe aºezãri din delta Nilului.
În Siria a fost o perioadã la fel de secetoasã, în aceeaºi perioadã;
precipitaþiile s-au redus la 30%, fãcând ca agricultura sã nu mai fie
viabilã. Fermierii sirieni au renunþat la cultivarea pãmântului ºi s-au apucat
sã creascã animale. Acest declin economic sever ar putea explica
prãbuºirea Imperiului Akkadian, care a avut loc tot atunci.
Sistemul mesopotamian de irigaþii este cu siguranþã unul dintre cele
mai vechi din lume, dacã nu chiar cel mai vechi, fiind pus la punct încã
din anul 6000 î.H. La început, apa era probabil doar dirijatã din cursurile
inferioare ale râurilor pe câmpurile învecinate prin canalele pentru irigaþii. Cu timpul, sistemul a devenit mai elaborat, pânã când barajele ºi
canalele din regiunea montanã umedã din nord au devenit sursa celei
mai mari pãrþi a apei pentru irigaþii. Un sistem coordonat de o asemenea
mãrime presupunea un nivel înalt al organizãrii sociale. Era nevoie ºi
de echipe de specialiºti capabile sã construiascã ºi sã întreþinã diversele
structuri. Poate cã irigaþiile au fost organizate din cauzã cã existau structurile sociale ºi politice favorizante. Este însã la fel de posibil ca nevoia
imperativã de a avea un sistem de irigaþii complet funcþional ºi demn de
încredere sã fi stimulat dezvoltarea unui tip de societate în stare sã îl
realizeze. Cu alte cuvinte, poate cã irigaþiile au dus mai degrabã la civilizaþie decât invers.
Primii cãlãtori europeni în China au fost impresionaþi de utilizarea
excesivã a canalelor în aceastã parte a lumii. Acestea erau utilizate atât
pentru transport, cât ºi pentru irigaþii. China dispune de sisteme extinse
de irigaþii – se spune cã o treime din întreg terenul irigat din lume se
gãseºte în China. Canalele chinezeºti sunt greu de datat, dar cu siguranþã
unele existã de peste 2000 de ani. Cea mai veche referinþã gãsitã într-un
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document chinezesc despre un canal de irigaþii dateazã din secolul al
VIII-lea î.H.
Irigaþia este deseori prezentatã ca un proces simplu: se aduce apã pe
un teren uscat ºi astfel el devine fertil. Este vechiul cliºeu al „înfloririi
deºerturilor”. Realitatea este cã irigaþiile sunt extrem de greu de realizat
din punct de vedere tehnic ºi atrag o întreagã gamã de noi probleme. În
primul rând, dirijarea unor volume mari de apã spre câmpuri înseamnã
cã apa nu se mai duce pe cursul ei firesc, ceea ce poate crea un deficit
de apã în altã parte. Un exemplu clasic din secolul al XX-lea al acestei
situaþii este lacul Aral din Asia Centralã. Un plan foarte ambiþios de
irigaþii polivalente pus în aplicare sub regimul comunist implica devierea
râului Amu Darya cãtre vest ºi sud-vest pentru a uda câmpurile de bumbac. Amu Darya a fost deviat în apropierea punctului de vãrsare în
lacul Aral. Amu Darya era principalul râu de alimentare a acestui lac
odinioarã imens. Dirijarea apei cãtre agriculturã duce la secarea lacului
Aral. În anii 1960 nivelul suprafeþei acestuia a scãzut cu o vitezã de
20 de centimetri pe an, ajungând sã scadã în anii 1970 cu 60 de centimetri
pe an ºi în anii 1980 cu aproape un metru pe an. Lacul Aral se micºoreazã
din ce în ce mai mult. Volumul lacului a scãzut cu 80% dupã anii 1960,
în timp ce zona cultivatã cu bumbac s-a dublat.
Un alt cost pe care îl aduc cu sine irigaþiile este salinizarea. Când
apa „dulce” a râurilor se evaporã pe câmpuri, rãmân în urmã mineralele
dizolvate în ea. În timp, aceste sãruri solubile se acumuleazã ºi devin o
problemã serioasã pentru recolte. A existat adeseori – pânã în secolul
al XX-lea inclusiv – tentaþia de a intensifica irigaþiile pentru a obþine
recolte mai mari ºi mai mulþi bani. Dar efectul pe termen lung a fost
creºterea treptatã a salinizãrii. A fost o problemã în sistemele vechi de
irigaþii. Este o problemã ºi acum, în sistemele moderne de irigaþii. Udarea recoltelor în cursul unei veri secetoase, ca soluþie punctualã a unei
probleme temporare, este rezonabilã, dar este din ce în ce mai evident
cã dezavantajele ºi costurile atrase sunt atât de mari, încât irigaþiile nu
ar trebui sã constituie niciodatã o soluþie pe termen lung.

