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I. SARRERAKOAK

AMA LURRA OIZADIA SORTU AURREAN

Zientziak ez du oraino xehetasun haundiz ezagutzen Ama Lurraren eboluzioaren his
toria luzea; baina ezagutzen ditu gertaldirik nabarbenenak zihurtasun zientifikoz;be
raz, jarraiki daiteke haundi-maundika haren eboluzioa.
Zientziak badauka oraino zer frogaturik Ama Lurraren historiaz; baina lortu dituen metodoez eta egin dituen aurkikundeez hain datu interesgarri eta ugariak pilatu
ditu, non lurraren eboluzioa azaldu ez-ezik, frogatu ere froga bait daiteke gaurre-gun Lurra dela gizadiarwi Ama.
Orain dela bost bat mila miloi urte Lurra nonbaitetik eta nolabait zatitu eta Eguzkiaren inguruan jiraka hasi zen. Zihur ez da jakin oraino nola; baina agian espa
zioan zehar orain bezalatsu zihoazen bi izar-lainok elkar jo zuten eta kolpe horren
eraginez saltatu zuten pusketariko bat, Lurra alegia, Eguzkiaren inguruan biraka hasi zen; ala, agian, Eguzkiak berak jaurtiki zuen gas multzo bat eta haren lnguruan
jiraka jarraiki zen hau.
ARO ARKA1KOA (5.000.000.000 - 600.000.000)

Era batera nahiz bestera izan, Lurra orduantxe jaiotako su multzoa zen. Ordutik
aurrera eguzkiaren inguruan dabil abiadura haundiz; baina seguruaski gero eta geldiroago.
Urteen joan-etorrian su multzo hura biribilduz eta hoztuz joan zen, gasturik eta
urturik zeuden sustantziak, berriz, solidotuz. Beraz, su multzoari azala egin zitzaion eta suzko sustantziak solidotu eta hoztu zirenean, lurruna urtu egin zen eta itsasoak sortu.
Hain urruti egiten zaio zientziari aro hau, non ez bait dezake zehatz azter. Hala
ere lurrak aldaketa asko jasan zuela deskubritu du, izozteak berak ere bai. Afrikan
aurkitu ditu hiru mila miloi urte dituzten haitzak; alegia dela hiru mila milioi ur.
te haitz bilakaturik zeuden lehendabiziko suzko sustantzia eta gas batzu. ►ro luze
honi jakintsuek ARKAIKOA deitzen diote (PREKONBRIKOA ere bai) eta lau mila milioi ur
te iraun zuela uste dute.
Bi aldi ditu Aro honek: bata ARKAIKOA, guk dakigularik fosilik utzi ez duena. ALGONKIENTSEA da bigarren aldia (Natur Zientziak, Geologia historikoa. 180 orrialde-an). Aro Arkaikoaren azken aldi honi Proterozoiko-aldia deitzen hasi dira orain, bizia orduantxe sortu zela lurrean deskubritu bait dute.
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ARO PRIMARIOA BDO LERENEN00 AROA (60(D.000.000 • 225.000.000)

Duela seirehun milioi urte izan zuen hasiera ARO PRIMARIOAK eta hirurehun ta hama

bost milioi urtez iraun zuen.
Lurra Aro Paleozoikoan edo PRIMARIOAN ere eboluzionatuz bait zihoan, jakintsuak =
hura zatitu beharrean aurkitu dira. Sei partetan banatu ohi da: Kanbrikoa, Ordobiko4,
Silurikoa, Debonikoa, Karboniferoa eta Permikoa; zaharrenetik gazteenera. Aro luze
honetan, berote, izozte, erupzio, lur-fflugimendu, mendilerroen sortze eta lur altxatzeak egon ziren.

Aldi Karboniferoan, aro honen ia azkenetan, lurremaite haundia gertatu zen ipar-hemisferioan eta ikatz meatzak orduantxe sortu ziren.
Euskal Herrian ere irla banakak, adibidez, Aiako lurraldea, agertu ziren lurrikaren eraginez. Euskal Herriko lurrik zaharrenak eta Frantziako eta Gaztelako gaintzabalak hordukoxeak dira.
Bizitza asko debelopatu zen Aro Paleozoikoan, animalia izateraino, alajainko. Ani
maliarik zaharrenak hezurgabeak izan ziren; gero sortu ziren hezurdunak; preugaztu-nak gero; eta Aro honen azkenerako, Aldi Permikorako alegia, mamutzez elikatzen ziren preharagijaleak ere sorturik zeuden.

ARO SEMDARIOA EDO BIGARREM AROA (225.000.000 - 60.000.000)

Hiru zatitan dibiditu ohi da Mesozoikoa edo Aro Sekundarioa: Triasikoa, Jurasikoa
eta Kretazikoa; zaharrenetik gazteenera.
Aldi Triasikoa bero eta lehorra izan zen. Hego Euskal Herriko lurralderik gehiena
Mediterraneo itsasoarenpean zegoen eta Kantauri itsasoarenpean ipar-mendebaleko beste gehiena. Orduko Mediterraneo Itsasoa, gaurregungoa baino askoz zabalagoa bait zen,
"Tethis itsasoa" izenaz ezagutzen da. Aldi hartako erosioak itsasora eraman zituen =
lurrak egun burdin oxidodun haitz ilunkara bilakaturik daude. Nafarroa eta Gipuzkoan
nabaritzen dira haitz-motok.
Aldi Jurasikoan ere klima biguna eta ordeka zingiratsuak egon ziren; baina Euskal Herririk gehiena urpean zegoen oraino.
Aldi Kretasikoan ere klima biguna suertatu zen eta itsasoaren hondarra nummulite
izeneko soinbera ttipien maskorrez bete zen. Maskorrok karaitz bilakatu ziren gerora.
Mesozoiko, Narrastien Aroa deitzen da, asko eta mota askotarikoak egon zirelako.,
Baina narrasti batzu hegazti izatera eboluziotu ziren eta beste batzu ugaztun izatera. Ugaztun gehienak belarjaleak izan ziren, baina ez guztiak. Hauetariko satitsu an
tzeko mamutzjale bat zuhaitzetan bizitzen hasi zen.

ARO INRTZIARIOA EDO HIRUGARREN AROA (60.000.000 - 4.000.000)
Dela hirurogei milioi urte hasi zen Zenozoikoa edo Aro Tertziarioa. Lau partetan
zatikatu ohi da: Eozenoa, Oligozenoa, Miozenoa eta Pliozenoa; zaharrenetik gazteenera.
ALDI EOZENOan egungo kontinenteak markaturik zeuden jadanik; baina itsasoak gaurregun baino haundiagoak ziren. Mendi garaietan izozteak egon ziren; orduko klima, =
hala ere, egungoa baino bigunagoa izan zen. Sumendiak nonahi egon ziren. Aldi Eozeno
aren hasieran lehortu ziren Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa.
raba eta Nafarroa, ostera, urpean jarraikitzen ziren oraino.

A
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Aldi beronen azkenerantz lur-mugimendu eta mendi-altxatze izugarriak egon ziren.
Aro Sekundarioan itsas hondarretan bildu ziren nummulite maskorrak karaitz bilakaturik jalgi ziren urpetik aldi eozeno honen azken partean, lurrikaren eraginez. Pirinio Mendilerroa eta Euskal Herriko beste mendi asko (Aralar, Itxina, Anboto, Hernio eta beste hainbeste) oraintxe egin zen. Lur-mugimenduok aintZira bihurtu zuten
ordurarte Tethis itsasoko parte zen Arabako zati bat (Gobia-Trebifto), Kantauri Mendikatea sortu baitzen, Errioxa eta Erribera aitzinateko Tethis edo oraingo Medite-rraneo itsasoarenpean (tamainuz bien bitarteko bait zen aldi honetan) jarraikitzen
ziren oraino..Egungo Mediterraneo itsasoa baino askoz haundiagoa zen orduko itsasoa,
Irunberri, Elo eta Lizarra ingururaino heltzen bait zen, baina aitzinateko Tethis i
tsasoaren ondoan ttipi zen jadanik.
Narrasti haundiak desagertu, eta sorturik zeuden ugaztun mota guztiak franko ugaldu ziren; batez ere belarjaleak eta berauez elikatzen ziren haragijaleak.
Aro Mesozoikoko aldi Jurasikoan zuhaitzetan ibiltzen hasi ziren satitsu antzeko
ugaztun mamutzjaleak, tximio izateraino eboluziotu ziren. Gainera talde batek zu-haitz fruituak jaten ikasi zuen mamutzen ordez.
Lehendik markaturik zeuden kontinenteak ALDI OLIGOZENOan haundiagotu egin lurrikara eta mendi altxatze berriei esker. Alpe mendien lehen altxatzea oraintxe gertatu zen; eta batera Pirinio Mendilerroaren bigarren altxatzea. Mugimenduon eraginpenaz Arabako aintzira desagertu eta lurralde guztiak agirian jarri ziren. Lignito ikatz mota eta anbarra aldi hofietako lur-dardarak zirela medio lurpean gelditu zen
landaredia besterik ez dira. Egun Euskal Herri osoan aurki daitezkeen ofita harriak
berriz, orduko sumendiek jaurtiki zuten urgorriaren aztarrenak dira.
Aldi Oligozenoan mamutzak franko ugaldu ziren eta armiarmak sortu. Belardi haundiak ere nonahi zeuden eta belarjale taldeak lasai zebiltzen belardietan. Egungoen
itxurakoak ziren jadanik Oligozenoko belarjaleak.
Aldi Eozenoan tximino bilakatu ziren haietariko talde bat, orain Primateen asaba
izatera heldu da. Hala adierazten digu Afrikan aurkitu den Propliopithecus izeneko
preprJmateak.
Aldi MIOZENOan, Ama Lurrak egungo itxura fisikoa hartu zuen. Egon ziren lur-mugi
menduak zirela kausa, Alpe eta Himalaya mendilerroak egun dauden legez geratu ziren.
Alpeetan izan ziren lurrikarek Pirinio Mendilerroa piska bat okertu egin zuten eta
Mediterraneo itsasoak ere egun duen itxura hartu zuen. Errioxa eta Erribera lehor =
gelditu zuren eta Ebro hibaia geratu zen soilik lehen itsaso zabal zen toki hartan.
Aitzinateko Tethis itsaso haundi hura egungo Mediterraneo itsaso ttipia bilakatu =
zen. Harrez gero uraren erosioak, izozteen gorabeherek eta gizakiaren eskuak bakarrik aldatuko dute Euskal Herria.
Miozenoan belarjaleak tamainuz hazten dira eta ugaztun motak markaturik aurki--tzen dira. Primateak ere giza-formetarantz eboluziotzen hasi ziren. Eboluzio hau,
Proconsul, Dryopithecus eta Pliopithecus izenez ezagutzen diren Primateetan nabaritzen da batez ere.
Aldi PLIOZENOa orain arte hirugarren aroan (Zenozoikoan) sartu izan ohi da osorik; batez ere, gizakia kreatu gabe zegoela uste zelako: alegia, adimendudun gizaki
rik ez zegoela oraino eta guztiak arrazoi gabeak zirela; baina deskubritu da egungo
gizakiaren asabek Pliozenoan lanabesak egiten bazekitela edo, behintzat, berez egin
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dako harrien artean egokienak aukeratzen zituztela beren zereginetarako. Halaber, gi-

zadiaren talde zoologikoko partaile izateko behar den karakteristika multzo bereizle
a bazeukatela jadanik.
Beraz egungo joera, Aldi Pliozenoaren azken partea, hots GoiPliozenoa, laugarren A
rokotzat hartzekoa da, giza arokotzat alegia. Alabaina, adimendua oso guti debelopatu
rik zeukaten oraino gizaki haiek, zeren milurtetan zehar harrikoskor bati puska batzu
kendurik, ebakitzeko piska bat egokitzen zuen gizaki hark zein adimendu ukan zezakeen?
Pliozenoan sortu ziren azkeneko Mendikateak. Lehenengotan klima epela suertatu zen
baina berehala hasi ziren izozteak: Biber, Danubio, Gunz, Mindel, Riss eta Wiirm izenez Europan ezagutzen direnak. Hiru bat milioi urte da Biber izoztea hasi zela eta =
laugarren aroan zehar eman ziren besteak. Azkenekoa Wrm izoztea, duela hamar mila ur
te bukatu zen (K.a.8000).

Landaredia ongi debelopaturik zegoen ordurako eta motarik gehienek egundaino iraun
dute. Ugaztun mota asko, ostera, galdu egin zen eta, guztira, ugaztunak gutitu egin
ziren. Baina egun ezagutzen ditugun ugaztun guztien asabak Pliozenoan eginik zeuden.
Primate antropoideak ere "Protogizaki n' mailara eboluzioturik zeuden jadanik, eta,

azken urteotan, protogizaki honek egindako lanabesak aurkitu dituzte arkeologariek Afrikan. Beraz, protogizakia, duela bi milioi urte behintzat HOMO HABILIS (hots, gizaki habila) mailara ailegaturik zegoela demostratu du zientziak eskierki.
Laugarren aroa edo Aro Kuaternarioa giza aroa dugu.

GIZADIAREN JATORRI BILA

Gizakia egun den bezalakoa izatera heldu arteino urte asko iragan da noski eta bi
zitza asko debelopatu eboluzio bidetik.
Biziduna gizaki izatera noiz heldu zen jakin nahiak buruhauste asko eman du. Zientziak egundaino irakatsi duenez, zerbait berririk asmatzeko gai den izakia da adimendudun eta arrazoiduna. Baina Jane Goudall-ek demostratu digu oihanetan bizi diren xin
pantzeak ere zerbait berririk asmatzeko gai direla eta dardaraz jarri ditu filosofo =
eta zientifiko zentzudunak sexo ahuleko gure emakume honek. Giza taldekoa izateko, ba
da, karakteristika multzo bereizlea behar dela esan ohi da gaurregun. Alabaina, gizakiak baino ez du egin oraino lanabesik eta, beraz, lanabesak kausitzen direnean, giza
kia han ibili zenaren segurantza osoa dugu (JANE VAN LAWICK GOODALL, Mis amigos los
chimpanc4s). Baina orain milioi batzu urte bizi izan zen gizaki hark asmatu zituen =
lanabesak aurkitzen xit zaila bait da, gizakirik lehenena zein izan zen jakitea ezina
zaigu. Bide okerra hartuko genuke, beraz, lehenengo gizakiaren bila hasiko bagina.
GIZAKIAREN KARAKTERISTIKAK

Gizadikoa, hau da, talde zoologiko berezi horretakoa izateko deretxoa edukitzeko
zer behar den ere irakasten du zientziak. Behar omen da:
- Gorputzadarren estruktura berezia; hots: zutik ibiltzeko ahalmena eta eskuak lanerako libre edukitzea.
- Bizkarrezur berezia eta bere gainean burua orekan mantentzeko moduan egokitua.
- Garun barnera jakina.
- Masail hezurraren eta letaginen forma konkretua; aspil hezur berezia.
Gizadikoa dela adierazten duten karakteristika hauk bizidunek nola lortu dituzten
ikustea egoki iruditzen zaigu. Zientziak xehetasun haundirik ezin du eman oraino; bai
na segi daitezke biziak gizaki izatera ailegatzeko eman dituen eboluzio-urratsik nagu
sienak.
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ARO ARKAIKOTIK MBSOZOIKORAINDKO BIZIA

Jakintsuek irakasten dute bizia uretan sortu zela orain duela zazpirehun milioi
bat urte, Aro Arkaikoaren azken sasoian, zein "Proterozoiko aldia" deitzen hasi bait
dira orain. Oraino bederen zientziak ez du argitu nola sortu zen; baina biziaren has
tapenak ordukoxeak direla frogatu du. Bizi elementala, noski, oraino; beherenengo
mailako bizia; baina bizia. Gainera, lehenengo arora heldu baino lehenago animali-bi
zia sorturik omen zegoen.
Paleozoiko edo lehenengo aroko aldi kanbrikoan, duela bostehun milioi urte, anima
lia hezurgabeak, esate baterako triboliteak, eurrez ugaldu ziren.
Paleozoikoko aldi Ordobikoan, duela laurehun bat milioi urte, lehenengo animalia
ornodunak agertu omen zirent Ostrakodermoak, alegia.
Paleozoikoko aldi karboniferoan, dela hirurehun bat milioi urte, narrasti izate-raino eboluziotu zen bizia, Eta Aro Primarioko azken aldian (hau da, Permikoan),
rain 240 milioi urte, narrastiak arras ugaldu ziren; baina pre-ugaztunak ere agertu
ziren. Biziak, bada, beste urrats garrantzitsu bat eman zuen eboluzio bidean.
Mesozoiko edo bigarren aroan bizia franko debelopatu zen. Narrasti aroa deitzen =
dute jakintsuek aro hau, narrastiak direlako aurkitu diren animalia ia bakarrak. Bai
na eboluzio bidean aurrerakada inportantea egin zen, narrasti erraldoi haiekin gonba
ra ez daitekeena. Aro Sekundarioa bukatzen ari zela, aldi Kretasikoan, ugaztun ttipi
ak agertu ziren duela laurogei ta hamar milioi urte; aldi beretsuan hegaztinak ere =
jaio ziren, biak narrastien eboluziotik sortuak, eta biak narrasti erraldoi eta arriskutsu haien artean bizirik irauteko asmoz.
Ugaztun ttipiotako bat, gainera, satitsu antzeko mamutzjalea, zuhaitzetan bizi--tzen hasi zen. Animalia ugaztun ttipi honen zuhaitzetarako joera, esentziala izan =
zen eskuak sortzeko. Milurtetan zehar zuhaitzetan ibiliz, oratzeko egoki ziren lau
gorputzadar sortu zitzaizkion; alegia lauesku bilakatu zen.

ZEMOZOIKOA: ANIMALIATIK GIZAKIAGANAINO

Zenozoiko edo hirugarren aroan gizaki izateraino eboluziotu zen animalia: Aldi Eo
zenoan (52 milioitik 40 milioira bitartean) zuhaitz satitsu antzeko ugaztun ttipi hu
ra propithecus katebegira eboluzioturik zegoen; hau da, tximino mailara iristen zen.
Ordukoxeak dira lemurak eta tartsioak: mundu guztira hedatu ziren hauk, hala Mundu
Zaharrera nola Berrira. Gizakigaiak zuhaiztar jarraiki ziren.
Garai honetako propithecus-ek, orduko tximino haiek, zuhaitz fruituak jaten ikasi
zuten. Mundu zaharreko tartsio deitu taldekoak direla dirudi gizakirantz eboluziotu
zirenak. Eozenoan aurkikunderik aipagarrienak Birmaniako anfipithecus-a eta Espainia
ko Almogaber-a omen dira.
Oligozenoan (40 milioitik 28 milioira bitartean) Propithecus-ak pithecus mailara
eboluzioturik agertzen dira, hots: tximino preprimate bilakaturik. Esate baterako: A
siako Silvapithecus-a, Egiptoko Oliqopithecus-a eta batez ere Egiptoko Parapithecusa, zein behe-oligozenokoa bait da. Hirurak Eozenoko tartsio izeneko tximinoteriatik
sortuak dira.
Parapithecus izenekoak, gainera, gizakiaren antz haundiko hortz-haginak dauzka. Silvapithecus izenekoa, ostera, ez da jakintsuen ustez gizakiaren asaba, orangutanarE l a baino.
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Behe Oligozenoan -baina Parapithecus deitu gure asaba hura baino geroxeago-, Egipton bizi izan zen Prop liop ithecus izenekoa antropoide garbia zela irakasten dute
zientifikoek. Primate taldea sorturik zegoen, bada. Zuhaiztarrak ziren oraino gure a
saba hauk ere.
PropliopitheCus izeneko antropoidea aztertu duten jakintsu guztiek ados irakasten
dute gizadiaren eta gaurregungo antropoideteriaren asaba dela. Aldi hartako gure katebegia,
Bropliopithecus katebegiko gure asaba zahar haik tamainuz oso ttipiak ziren oraino. Uste da hamabost kilo inguru ukanen zituztela; guti gorabehera urtebeteko gaurre
gungo giza haurraren antzekoak, edo gaurregungo giboi motako tximinoaren antzekoak.

• • •

Miozenoan (28 milioitik 12 milioira bitartean) gizakiagandik hurbil dago biziaren
eboluzioa; baina bide asko hartzen du eta ez da erraz igartzen, antza, zein izan zen
gizakirantz eboluziotu zena. Afrikan aurkitu zen Proconsul izeneko primateak, adibidez, egungo xinpantzearen itxura du; baina giza eboluzioari ere loturik dagoela esan
ohi da. Askok, ostera, Proconsul-a xinpantzearen eta gorilaren asaba dela irakasten
du, baina ez gizadiarena. Afrikako Pliopithecus deitua ere gizakitik hurbil dago; ha
la ere, goboi izeneko tximinoen asaba dela esan ohi da. Afrikan eta Asian aurkitu di
ren Dryopithecus izenekoek, berriz, gizakiaren itxura dute eta gainera Ramapithecusa, jakintsu guztien ustez gizadiaren asaba dena, eta Dryopthecus-ak Indiako Siwaliken toki berdinean ediren dituzte, nahiz eta kapa geologiko desberdinetan aurkitu, =
hauk Miozenokoak zirelako eta hura Pliozenokoa.
Anitzek irakasten du (praktikan jakintsu guztiek) Dryopithecus-a dela gizadiaren,
txinpantzeteriaren eta gorilateriaren asaba; beraz, guregana datorren eboluzio bideko aldi hartako katebegia.
Dryopithecus hau Oligozenoko propliopithecus hura baino askoz haundiagoa da tamai
nuz. Antropoideak, bada, tamainuz haziz doaz fruitujale bilakatu zirenetik. Drstopi
thecus-ak letaginetan zituen dibujoak gaurregungo gizakiak ere (askok bederen) kontserbatzen omen ditu oraino.
Miozenoan eta Pliozenoan kontinenteak franko aldatu ziren lurrikarak zirela kausa
eta Ama Lurrak egungo itxura fisikoa hartu zuen. Aldi hauetantxe, esate baterako, ge
ratu ziren egun dauden bezala Alpe eta Himalaya Mendilerroak. Ondorio legez toki askotan klima aldatu egin zen; berdin lur emaitza ere eta lehen oihanak izan ziren anitz tokitan orain ez zegoen oihanik. Tximinoteria, bada, bizi molde eta ohiturak al
datu beharrean ediren zen. Tximino talde asko desagertu egin zen; beste anitz Hegoako oihanetara migratu zen; eta beste talde bat, zeinetan egon baitzen gizadiaren asa
ba izan zena, lurrean bizitzen hasi zen. Behean bizitzen hasi ziren tximino talde =
guztiak ez ziren izan gizadiaren asaba; esate baterako, orduan lurrera jaitsi zen
talde bat papioi izeneko tximino taldearen asaba izan zen. Talde hau animaliatuz joan zen, hau da, lau hankaz ibiltzen ohituz. Gizaki bilakatuko zena, aitzitik bioin e
ginez joan zen. Asko galdu egin zen, baina irautea lortu zutenak gizaki bilakatu ziren.
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Behe-Pliozenoan (12 milioitik lau milioira bitartean) edo zerbait lehenxeago, Ramap ithecus izenekoa Asian zehar eta Kenva p ithecus izenekoa Afrikan zehar hedatu ziren; aldi berean, Europan Qreop ithecus izenekoa zebilen eta giza itxurako tximino an
tropoidea zen hau ere. Hauk dagoeneko zuhaitz-lurtar dira, baina antropoide dira oraino.
Ramapithecus izenekoa . gizadiaren asaba dela esaten du jakintsu orok: baina ez dela ez txinpantzearen ez gorilaren asaba. AuStraloPithecus maila lortu zuten laster,
baina ez ziren oraino habilak; ezin frogatu izan da behintzat bazirenik. Beraz oraino antropoide zirela esan ohi da,

Duela lau milioi urte, aoi-p liozenoan beraz, australopithecus habilak agertzen di
ra. Zientziak argi ipini du honez gero, Goi-pliozenoan bizi izan ziren australopithe
taldeko ale guztiak homo habilis (gizaki habilak) izan zirela; alegia: lanabesak
erabiltzeko habilezia bazutela; beraz gizaki izateraino eboluziotu zela bizia. Proto
gizakia sorturik dago; hots, Gizadia. Australopithecus orojaleak-gizadiaren asabak
hirurogei kilo inguruko zirela uste da.
Gizaki 'habilaren asabek, zuhaitzetan ibili ziren bolada luze hartan, goi-adarrak
eta behe-adarrak debelopatu egin zituzten. Baina zuhaitzetan ibiliz debelopatu bazituzten, bai goikoak eta bai behekoak ziren esku, modu berdinean ez baziren ere; hau
da, laurek balio zuten oratzeko. Hala ere, behe-adarrak, gorputzaren pisuari ere =
eusten zioten eta, goi-adarrak baino sendoagoak ziren. Urrats inportante bat emanik
zegoen: eskuen sortzea alegia.
Zuhaitzetik jaitsi zenean, beste panso garrantzitsu bat eman zuen: behe-adarrez =
soilik ibiltzen ikasi zuen; zutik ibil !tzen alegia. Denboraz behe-adarrek oratzeko ahalmena galdu egin zuten, baina oin bilakatu ziren eta zutik aise ibil zitekeen. Europako Oreopithecus-a memento inportante honetako katebegia izan zen; besoak labur-tuz eta hankak zutik ibiltzeko egokituz zihoazen garaiko katebegia, alegia.
Zutik ibiltzen ikasi zuenean goi-adarrak libre geratu zitzaizkion. Oratzen ikasirik bait zegoen, mila gauzatarako erabili zituen. Erabiliaren poderioz eskuak trebetu egin zituen mugimendu berriak ikasiz eta zeregin berrietarako erabiliz. Lanean ihardutea laguntza paregabea gertatu zitzaion.
Bitartean hortz-haginek ere egungo forma hartu zuten, ahoa jateko bakarrik erabil
tzen bait zuen. Dagoeneko pregizakiak ez zuen ahoaz ez gauzarik harrapatzen, ez animaliarik erhaiten, ez ezer apurtzen, ez fruiturik biltzen, ez defentsarako erabil--tzen, ez beste horrelako gauzarik egiten. Guztia eskuez egiten zuen. Ondorioz, letaginek egungo forma hartu zuten.
Zutik ibiltzen zelako, bizkarrezurra eta aspilezurra egokituz joan ziren gaurre-gungo forma hartu arteraino. Halaber burua bizarrezurraren gainean hagoan edukitzen
ikasi zuen eta ez zuen sentitu ere egiten haren pisua.
Zutik ibiltzen ikasi zutelako, eskuak libre gelditu zitzaizkienean eta eskuak habiltzen ihardun zuten bitartean, pregizakien garun barnera ere haziz zihoan. Laurehu
netik bostehunera zm 3 garun barnera bakarrik zuten oraino protogizakiek.
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GIZAKUNTZA: GIZADIAREN TALDE ZOOLOGIKORANTZ

Gizadia talde zoologikoetarik bat da: giza ereduaren karakteristika guztiak dituz
ten formak, nahiz desagertuak nahiz egungoak izan, biltzen dituen taldea.
Talde zoologiko berezi hau, tximinoteriatik (tximino antropoide taldetik beretik
ere) argi diferentziatzen da. Ibilera bioinezkoa da; beraz, oinaren, hanken eta aspilezurraren forma berezia du. Goi-adarren laguntzarik gabe gorputza artez edukitZeko bihurgune berdintzaileak ditu bizkarrezurrean eta honen gainean burua hagoan gel-

ditzen da. Giza estruktura xit eboluzioeragile bilakatu da bizkarrezurraren gainean
burua orekan edukitzearen lortzea. Premiazko beste ezer egiteko eskurik ez bait du =
behar, zeregin teknikoetarako libre gelditu zaizkio, eta besoak piska bat laburtu.
Oreka puntuaren alde guztietatik kaskezurra hazteko eta, astunago izan arren, erraz eusteko ahalbidea lortu du. Bazintasun hau errealduz joan da eta, beraz, garuna
3

haziz. Protogizakiak (gizadiaren kate begirik zaharrenak) 500 zm garun barnera zuen
3
bataz beste. Ale batzuk, gainera, 400 zm edo gutiago. Adibidez, egungo txinpantzeak
zeinak oraino zutik ibiltzen ez bait du ongi ikasi, adimenduaren jabe dela argi demostratu badigu ere bostehun zm 3 garun barnera du. Neogizakiak, ordea, (gizadiaren

katebegirik gazteenak) 1.500 zm 3 du; protogizakiak baino hiru bider gehiago.
Gizadiak, bada, zutik ibiltzen ikasi zuenean 500 zm

3

garun barnera zuen edo, agi-

an, gutiago. Pregizakiak giza gorputzaren karakteristika oinarrizkoak eskura zituene

an eta gizaki bilakatu zenean bakarrik hasi zitzaizkion gizadiari burezurra eta garu
na abiada ikaragarriz eboluziotzen. Orduantxe hasi zen lanabesak erabiltzen eta egiten ere, eta orduantxe, orobat, gorputz eboluzioa itxura batean gelditu egin zitza-ion funtsezko gauzetan bederen; baina buruarena lau milioi urtez jarraiki da. Azke--

nik, garun eboluzioak mailarik berriena duela 40.000 urte lortu zuela uste da, pen-tsamen abstraktoa eskura zuenean. Joan, gorputza ere eboluziotuz doa; baina azken =
lau milioi urte hauetan ez du egin funtsezko aurrerakadarik; aitzitik, zutik ibiltze
ra eta lana egitera, adibidez, poliki egokitu da gure gorputza.
Egun gizadia mailatan zatitzen da garun barneraren arabera:
3
1.- Protogizakia, zaharrena, 500 zm inguruko garun barneraz hornitua, egungo
txinpantzeek eta gorilek haina. (australopithecus).
3
2.- Arkegizakia, bigarrena, 1.000 zm inguruz hornitua. (Pithecantropus, Sinantro
pus, Atlantropus).
3
3.- Paleogizakia, 1.300 zm behintzat dituena (Neanderthal arraza ezagunena).
4.- Neogizakia, gazteena; Paleogizakia bezalakoa dena garun barneraz; baina bekoki aldea haunditu egin zaio "dezerrailamendu frontalaren bidez". Bekoki aldean garuna piska bat hazi egin zaio eta hantxe lekuturik dauden funtzioak debe
lopatu zaizkio, hala dohain afektiboak eta reflexioa nola prebisioa eta kirio
en foku mugierazlea.
Nabari da, zatiketa hau aurkikundeei arras loturik dagoela; eta baldin honela banatu bada, egin diren aurkikundeek beharturik egin dela. Beraz, ezin daiteke esan oraino partiketarik onena hori denik, hastapenetan bait dago zientzia hau.
Talde hauen artean egon badago funtsezko desberdintasunik; baina garun eboluzioa
nola gertatu den ondo jakitea lor dadinean, zihur aski beste era arras desberdin bat
etan eginen da gizadiaren mailaketa: zeren, garun kantitatean oinarriturik egin be--
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harrean, gaitasun berrien eskuratzean funtsaturik egin behar bait litzateke zatiketa zientifikoa.
Eboluzioa, giza gorputzaren egiturari gagozkiolarik, protogizaki mailan geraturik
dago. Geroztik, gizakiak ez du funtsezko ezer berririk lortu, gorputzean. Aitzitik,
egokitu anitz gauza ttipi egokitu ditu; gonbarazio baterako, kokotza eta hortz-hagi_
nak, behatzak eta hatzak... Baina giza burua arras eraldatu da; hor dago garuna, giza biziaren gune nagusia.

Protogizaki maila lortu arteino, biziaren eboluzioa giza gorputzaren egiturari lo
turik dago batik bat, garun estrukturak nahiko elementala iraunik. Beste animalia mo
tei ere komun zaizkien organbak eta funtzioak formatu ziren lehendabizi. Organoak eta funtzioak, zenbait eta komunago diren hainbat eta zaharrago bait dira. Espezial-tze posibilitatea sekula ez bide da agortzen; baina funtsezko premia berririk sor-tzen ez deino, ez da egoten funtsezko espezialtzerik ere. Beraz, nahiz jakintsu talde batek gizadia beste animali moten asabekin nahasterik nahi ez duen (ez antropoide
en ez beste tximinoen asabekin) guztiok talde zoologiko berekoak zirela ematen da =

probableentzat, organo eta funtzio komunak eratu zirenean. Esate baterako: gure asabek aitzinate batean lau esku eduki zituzten eta garai hartako animalia laueskuen anai eta kide ziren.
Anitz jakintsuk, Teilhard-de-Chardin-ek hauen artean, onartzen du antropoideteria
ren eta gizadiaren arteko jatorri batasuna; baina enborbakarretik bi adarrak noiz be
reizi ziren ongi argitzerik ez du zientziak lortu oraino. Alta oreopithecus izeneko
pregizaki europarra, baina batez ere ramapithecus eta kenyapithecus izenekoak har li
tezke gizaki izatea lortuko duen adarraren mailatzat, enbor bakarretik jadanik banatzen hasirik daudenekotzat. Inork ez du esaten'hiru hauk (edo hauetariko bat) txin-pantzeen eta gorilen asaba izan litezkeenik. Aitzitik orok baieztatzen du du ez dire
la eskierki. Gehienik ere, esate baterako oreopithecus-a eta kenyapithecus-a, ez zirela gizaki izatera ailegatu esaten du inork, zeren uste bait du gizaki izan orduko
desagertu egin zirela. Gizadiaren sehaska Asia izan zela uste duten monogenistek defendatzen dute hau batez ere.
Berrikitan, banatu zen, bada, gizadia antropoideteriatik. Orduantxe lortu zuen gi
za gorputzaren karakteristika bereizleak eratzea, edo, beste era batera, gizadiaren
karakteristika multzo bereizlea, hau da: giza hankak eta oinak, giza besoak eta esku
ak, giza aspilezurra eta bizkarrezurra, giza garondoa eta burua bizkarrezurraren gai
nean orekan eustea, giza masailezurra eta hortz-haginak eta beste zenbait berezita-sun ttipiago. Burezurra eta garuna eboluziotzen hasteko zeuden oraino. Hau laugarren
aroan, gizaron eman zen.

EBOLUZIOARI BURUZ

ZENBAIT OHAR

Eboluzioa, zein zientifiko guztiek onartzen bait dute eta zientzia frogatutzat ematen, nola egin zen azaltzeko anitz teoria egin da. Autore bakoitzak berea duela esan liteke; eboluzio bidea pausorik pauso segitzeko beste aurkikuntza oraino ez denez, teorigileek beren elukubraziotxoak egiten dituzte eboluzioa nola izan zen aipatzerakoan; normala den gauza, bistan da. Ez dago, bada, akordiorik oraino, eboluzioak zein bide konkretu eraman duenaren arazoari buruz.
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ORAIN ARTEKO LORKINAK

Alabaina, badirudi zenbait puntu konkretutan ados jarri direla jadanik ia guztiak.
Adibidez, gaurregun esan daiteke Miozenoko Driop ithecus-a gizadiaren; txinpantzeteri
aren eta gorilateriaren asaba izan zela. Beraz, jakintsu denek onartzen dutela esan
liteke, duela hogei milioi urte inguru bizi izan zen Driopithecus izen dotoreko tximino antropoide hartatik jalgi zirela gaurregungo hiru talde lehengusu hauk, hots:
gizakia, txinpantzea eta gorila.
Halaber esan liteke, jakintsu denek onartzen dutela Driopithecus-aren eta Austraq.
lopithecus-aren bitarteko katebegia dela Behe Pliozenoko (10 milioi urteko) Ramapi~
thecus-a. Baina Ramapithecus-a ez da txinpantzeteriaren eta gorilateriaren asaba, gi
zadiarena bakarrik baino. Aldi honetan dagoeneko (duela hamar milioi urte) gizadia-ren adarra banaturik dago txinpantzeteriaren eta gorilateriaren adarretatik. Eta,

di

rudienez gorilateria eta txinpantzeteria ere banaturik zeuden jadanik pliozenoan. Zi
entifikoak esaten hasiak dira, Oreopithecus izeneko antropoidea ere duela hamar mili
oi urte inguru bizi izan zena, gizaki izatera heldu zen adarreko maila seguru

bat

dela.
Antropoideen gizakuntza zerk ekarri zuen azaltzerakoan, hiruzpalau arrazoin nagusi jakintsu guztiek onartzen dituztela esan liteke.
Onartzen dute, adibidez, Miozenoan eta Pliozenoan (25 milioi urtetik 8 milioi urtera bitartean haundi-maundika kontaturik) egon ziren lurrikarek eta klima aldaketek

bortizki eragin zutela eboluzioaren baitan urrats berriak eman zitezen. Ordurarte =
problema haundirik gabe oihanetako zuhaitzetan bizi ziren tximino haiek lurrera jaitsi beharra izan zuten, ez oihanik ez zuhaitzik ez bait zegoen jadanik lurralde haie
tan; bioin bilakatzeko arrazoin nagusi bat hauxe izan zen, zeren, behera jaitsi ez =
balira, sekula ez bait ziren bioin bilakatuko. Beraz klimari eta honek ekarri zuen
ekologi aldaketari garrantzi haundia ematen diete guztiek. Aurkitu diren aleek adierazten digute lurrikaren aldi honen aurreko tximinoteria zuhaiztarra zela, hau da =
laueskua; hurrengo katebegia, ostera, Pliozenoaren hasierakoa, zuhaiztar-lurtarra,
hau da bioingaia; adibidez, Oreopithecus-a eta Ramapithecus-a; eta anitz Australopithecus ere (Australopithecus zaharrak) ez dago zutik ibiltzeko egokiturik oraino. Australopithecus gazteak, berriz, bioinak dira jadanik eta lurtarrak soil-soilik; hau
ek (homo habilis izenaz ezagutuek) giza maila lortu zuten (protogizakia).
Animalia haragi jaleengandik defendatu beharrak ere eboluzioaren aurrerakuntza ekarri zuela pentsatzen da. Uste da (uste baino ez, ezin frogatu izan bait da inola e
re) bereziki defentsarako baliatzen hasi zirela harriez, hezurrez, egurrez eta aba-rrez; harma moduan, beraz. Eta eskuak libre edukitzeko zutik jarri behar.
Goseak ere aurrerapena bultzatu egin zuela uste da (ustea baino ez hau ere, zeren
nork froga argudioz hala jazo zela?). Janaria biltzeko, zuhaitzetako fruituak berezi
ki, -zeren fruitujale porrokatuak bait ziren- zutik jartzen omen ziren zuhaitzetatik zintzilika zeuden fruituak harrapatzeko; egungo gorila menditarrek ere honelaxe
biltzen omen dituzte. Baina harmatzat erabiltzen zituzten harri, egur eta hezur haiek erremintatzat ere erabiltzen hasi zirela uste da. Adibidez, zuhaitzetako frutak =
biltzeko, urraren edo eltzaurraren antzeko azal gogorra zuten fruituak apurtzeko eta abar. Dena dela, harengatik nahiz honengatik, baina harmatzat eta lanabestzat era
biltzen hasi zirela egi-egia da; eta hauxe da inportantea.
Lanabesak erabiltzeko usantza izan bide zen eboluzioa gehien bultzatu zuen zera.
Inork denboraldi honi zur aroa deitu ohi dio. Erreminten erabiltzeak pregizasikismoa
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bera ere gehi-arazi zuen, zutik ibiltzeak pregizakiaren anatomia aldatu zuen bezalaxe. Neuro-sikismoa osatuz joan zen eta mekanismo anatomiko-fisiologikoa aldatuz, fak
tore guzti hauen eraginez.
Denboraldi luzetan (Pliozenoan bereziki) bizitzeko baldintza ekologiko oso desego
kiak izan zituzten antropoideek eta iraun nahiak asko lagundu zituen eboluziotzen .

Anitz talde desagertu egin zen; baina bizirik iraun zutenek aurrerakada haundia eragin zuten eboluzio bidean, gizaki izatera ailegatzerainokoa, alafede.

GAURREGUNGO GIZAKITIK LORTURIKO DATOAK
Gaurregungo gizakiarengan berarengan ere, gizadia eboluziotuz egin dela adieraz-ten digun zenbait datu aurkitu da.
Tomas-Huxkey-k amitz estudio egin ondoren esan du, gaurregungo tximino antropoide
ak anatomi eta fisiologi aldetik hurbilago daudela gizakiagandik (eta, beraz, kideago direla) tximino ttipiengandik baino. Alabaina diferentzia kalitatiboa dago gizaki
aren pentsamenaren eta antropoideen pentsamenaren artean. Beraz pentsamenaren alde-tik antropoideteria gizaditik baino hurbilago dago tximino ttipien taldetik.
Zientziak deskubritu ahal ukan du, haurrak amaren sabelean pasatzen dituela ebolu
zio bidean biziak eman dituen urratsik garrantzitsuenak. Giza fetoak estudiaturik ja
kin ahal izan da zeintzu pausu nagusi eman duten , gizadiaren asabek. Giza fetoan ikus
daitekeen urratsik zaharrena, animalia zelula bakar izatetik animalia anitzelula iza
tera iragatea da. Lehen egunetan ematen du urrats hau giza fetoak. Geroxeago, lehen
asteetan arrain arora iristen da giza haurgaia. Sama eta burua izanen diren lekuan a
rrainek dituzten moduko zakatz zuloak egiten zaizkio, eta buztana du; odolaren zirku
lazio sistema arrainena bezalakoa da, hau da, bihutsunedun bihotza du, buztaneko arteria eta abar.
Laster ur-lurtar arora iragaten da eta hatzetan igerketarako mintzak sortzen zaiz
kio. Usaimenean ere Jacobson-en organoa debelopatzen zaio; baina, guti barru kasik =
desagertzen zaio.
Narrasti arora heltzen da gero giza haurgaia, hala garunean nola goi eta behe-ada
rren estrukturan eta karakteristiketan igartzen denez. Haurraren biloa ere narrastien ezkatak legez eraturik dago.
Giza fetoak seigarren astean 8-10 diti pare ukanen ditu eta gizadiako % bik edo
hiruk diti pare bat baino gehiago du. Atabismd * fenomenoa deitzen da hau, gure asabek
eboluzioko mailaren batetan, anitz diti pare ukan zutela adierazten bait digu.
Giza haurgai guztiek ukaten dituzte buztan hastapenak. Zortzi astetakoak 8-11 buz
tan orno izaten ditu; baina gutituz joaten zaizkio, eta jaiotzean, hiruzpalau bakarrik gelditzen normalean. Gaztaroan soldatu egiten zaizkio hiruzpalau buztan ornook.
Baina % hamar gizakiri geratu egiten zaio buztan hastapena, hezurduretan egin diren
estudioen bidez frogatu denez. Atabismo fenomeno honek adierazten digu gure asabak
noizpait buztandunak izan zirena.
Giza haurgaiak bostgarren astean izaten ditu zakatzarkuak (arrain arokoak alegia)
eta zazpigarren asterako gesagertzen zaizkio normalean; baina anitzi samar geratzen
zaizkio aztarrenak.
* "Atabismoak" esan nahi du gizadiaren aitzineko asabek eduki zuten deusen bat, bai
na gugan gaur desagerturik dagoena, gaurregungo gizaki banaka batzutan birragertzen dela.
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Aitzinateko gure asabek eduki zituzten arren, gaurregun guri emendiorik egiten ez
diguten organo horien aztarrenak nonahi ditu gizakiak, hala giharretan eta hezurdu-ran nola garunean eta barneko organoetan. Adibidez, belarrietako gihar aztarrenak, a
zalazpikoak, oinetakoak eta sabelekoak.
Zenbait gizakik oraino belarrietako giharrak nahikoa debelopaturik edukitzen ditu
eta belarriak erraz mugi ditzake; zenbaitek, gainera, belarri bakoitza bakarka mugi
dezake.
Robinson-en reflexo harrapariari esker haur jaioberriak esfortzurik egiteke egon
daitezke adar batetik zinzilika bi minututan.
Emakumeek, inoiz, tximinoteriako mota ia guztiek duten umetoki bakarraren ordez,
umetoki bikoitza ukaten dute gaurregungo tximino tartsioek, lemurek eta tupaiek duten antzera; honek adierazten digu, umetoki bikoiztunak ere izan zirela gure asaben
artean. Eta giza fetoak lehen hiletik bigarren hileraino izaten dituen Muller-en

kanalen aztarrenak barrabiletan geratzen zaizkie sarri adinekoei. Honek, ostera, adierazten digu aitzinateko ugaztun sakeldunekin nolabait loturik gaudela.
Gizadiak berezitasunak ere baditu, beste antropoideengandik banatu zenetik lortu
dituenak alegia. Berezitasun hauk zutik ibiltzeari eta lanari loturik daude bereziki.
Baina lana izan baldin bada eboluzioaren eragile bortitz, gizadi bilakatu zen ada--rrak, tximinoteria osoak bezalaxe, taldetan bizitzeko ohitura ordurako eskuraturik =
zuelako batez ere izan da. Gizakigaia animalia bakartia izan baldin balitz, eta ez a
nimalia soziala, pregizadia ez zen seguru aski gizaki mailara iritsiko. Animalia sozial edo taldeka bizi zen animalia izateaz gainera, premiazko zitzaion lanean aritze
ko zutik ibiltzea ere, zeren orduantxe gelditu bait zitzaizkion libre eskuak. Bal-'
din eskuak libre edukitzea lortu ez balu, ez zen sekula gizaki bilakatuko. Zutik
biltzeak eman zizkion gaurregungo zentzu bereizlerik nagusienak; hau da, oina, biz-

karrezurra, eskua eta abar.
Uste da gainera, gizadiaren asabek, zuhaitzetan bizi ziren garaian jadanik, ez zu
tela oina hainbat erabiltzen oratzeko, sostengurako baino, eta oihanean adarrez adar
zebiltzanean, zutik eusten zutela gorputza (Usteak dira, noski: frogatzeko behar litzatekeen beste aurkikunde ez bait da egin oraino). Ohitura hau zutelako, lurrera ja
itsi zirenean, zutik ibiltzen trebetu ziren eta horrela bilakatu ziren bioin.
Eboluzioaren bilakabidea honela izan zena uste mailan geratzen bada ere argi dago
lehenbizi lau esku izan zena eta gero bioin, eta hau zientzia frogatu da.
Txinpantze eta gorila izatera heldu direnek, ostera, bide desberdina hartu zuten,
zuhaitzetan bizitzen jarraiki bait ziren, eta lurrera jaitsi zirenean, berriro lau =
gorputzadarrez ibiltzen hasi, gorilaren antzera. Giza haurrak berak ere lau oinez
biltzeko joera agertzen du gaurregun oraino. Eta oinetako transformaziorik haundie-nak haurgaiaren hamargarren astetik (haurrak) ibiltzen ikasi arteko denboran ukaten
ditu. Hankak, belaun eta guzti, artez eduki gizakiak bakarrik eduki ditzake luzaroan;
txinpantzeak ere eduki ditzake, baina denbora laburrez; ez dago ohiturik zutik irauteko.
Zutik ibiltzeak gizadiaren aspilezurra ere zerbait aldatu egin zuen. Gizakiaren =
aspilezurrak bizkarrezurragaz egiten duen angelua beste antropoideengan baino askoz
irekiagoa da; beraz errazago ibil daiteke zutik; baina giza haur jaioberriak ez du o
raino angelu hori horren irekia eta antropoideengandik askoz hurbilago dago, angelu
kontu honetan adineko gizakia baino. Etzanik datzanean, haurrari hankak eta belaunak
gora begira gelditzen zaizkio, gelditu ere, antropoideen antzera eta ezin ditzake ar
tez ipini, baldin indarraldi haundi bat egiten ez badu. Baina gizadiaren aspilezurra
bera ere antropoideteriarena baino askoz zabalagoa da, erlatiboki, jakina; emakumearena, gainera, gizakumearena baino zabalagoa da oraino. Eta giza haurraren burua an-
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tropoide umeena baino askoz haundiagoa den arren, emakumeek antropoide amek bezain e
rrazki erdi dezakete umea horrexegatik.
Bizkarrezurra ere egokitu du gizakiak, aiseago ibiltzeko eta burua hagoan eduki-tzeko. Giza bizkarrezurrak, bada, lau okerrune ditu; hau da, garondokoa, bizkarrekoa, gerrikoa eta ipurdikoa.
Alabaina oraino ez gaude gizakiok zutik ibiltzera arras egokiturik; horregatik ja
saten ditugu hain sarri, esate baterako, etendurak eta heste hersteak.
Gizakiak hamabi saietsezur pare ditu normalean; giza fetoak, ostera, hamairu pare
ditu, txinpantzeak eta gorilek normalean dituzten beste; baina adineko gorilek eta =
txinpantzeek, adineko gizakiek legez, hamabi pare baino ez dituzte izaten sarritan.
Gizaki ia guztiek hamairugarren parea galdu egiten dute amaren sabelean bertan, =
banaka batzuk, ostera, bizitza osoan kontserbatzen. Aitzitik, txinpantze eta gorilek
bizitza osoan kontserbatzen dute, batzuk izan ezik.
Besoak eta eskuak ez zitzaizkigun gehiegi aldatu itxura aldetik, eta antropoidete
riarenen eskuen antza dute. Alabaina gizakiek antropoideek baino mugimendu mota askoz gehiago egin dezakete hala eskuez nola besoaz eta sorbaldaz. Lanari esker habildu ditu gizakiak eskua eta besoa.
Gizakiaren goi-adarren eta behe-adarren neurriak antropoideenekin gonbaratuz ager
tzen da gizakiaren behe-adarrak luzeagoak direla goi-adarrak baino; eta luzatuz joan
direla urteetan. Izan ere, haur jaioberriaren neurriak eta adineko antropoideenak ia
berdinak dira. Haurraren neurriak adineko gizaklarenak baino askoz hurbilago daude =
antropoideenetatik, batez ere xinpantzearenetatlk.

DATU PALTAIK SORTU DITUEN ISTILUAK

Biziaren eboluzioa geldi eta igartezina dela irakasten dute jakintsuek; baina, ge

ro, eboluzioaz mintzatzen direnean, "jauziak" aipatzen dituzte sarri. Itxura batean,
kontraesana dela dirudi; beraz, puntu hau argitu beharrekoa dela iruditzen zaigu.
Alde batetik, eboluzioa, hurbildik jarraikiz igartezin eta geldia dela frogatzeko
aina aurkikunde egin da; zientzia segurutzat hartzeko lain, nolanahi. Jakintsuek ira
kasten digute, Eboluzio dotrina "Atrakzio Orokorra"ren legea bezain zihurra dela jadanik.
Baina sail guztietan eta urrats oro argitzea hain da zaila, non sarri (ia beti) =
pauso konkretu denak topatzea ezina bait zaie, eta ezin froga dezakete puntu konkretutan baieztapen orokor hori; beti falta zaie katearen begiren bat.
Giza buruaren eboluzioan bertan (eboluzio bide luzean jazoerarik berriena, bestal
de) hori berori gertatzen zaie, kasu: Protogizakiaren garun barneratik arkegizakia-renera laurehun zm3 -ren aldea dago tamainu aldetik; ikusten den legez, ez da alde
gartezina alajainko. Bitarteko aleak kausitu dira, egia da; baina ez,
-alderatzeko
ere- aipaturiko eboluzio geldi eta igartezin hori pausorik pauso frogatzeko beste .
Kasu honetan (eta honelakoetan) eboluzioa ez ukatzeko duten arrazoi bakarra da, epe
luzeko aztarrenik ez dela ediren eta bitarte horretan astiro eboluziotzeko denbora-rik aski badagoela. Arrazoi pobrea, esanen du askok; baina besterik ez dago.
Hutsune hauk bete ez direlako, eboluzio bidean jauziak daudela ematen du, eta jau
ziez mintzatzen da. Beraz, gaurregun zientzia dagoen mailan "jauziak" (hutsune,hobe)
nabari dira, lehenago aipatu dugun protogizakiaren eta arkegizakiaren arteko kasuan
ez-ezik, beste anitzetan ere.
Esate baterako Paleogizakiaren eta Neogizakiaren arteko loturak anitz iskanbila =
sortu du eta buruhauste eman. Europan egindako lehen aurkikundeak Neanderthal arraza
ko paleogizakia eta .Oro-Maanon arrazako negogizakia izan ziren. Bien artean anitz =
desberdinta3w-1 a ha,mdiak zeuen; eta gainera urte gcntiegi (hala uste zen) horren
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jauzi haundia emateko. Kasu honetan, behintzat, eboluzio zaleak ezin zitezkeen babes esanez, bazegoela batetik bestera denborarik aski eta urteek beren lana eginen
zutela: ez bait zegoen aldakuntza guzti hauk egiteko beharrezkotzat ematen zen bes
te. Hala ere aldi nahiko luzea bazegoen, egon; desberdintasunik, berriz, asko, bi
arrazen artean; gehiegi, begirada batean.
Gainera, La-Chapelle-aux-Saint (Correze)-ko alea hartzen zen Neanderthal arraza
ko fosil gidaritzat (osoena zelako) eta, ezein izatekotan, huraxe zen Cro-Magnon a
rrazaz diferente. Aurkikunde zientifikoek erakusten zutena eboluzioaren kontrakoa
zen eta, beraz, eboluzioa gaitzesten zen. Gainera, Fontechevade-Charente-n eta ==
Swanscombe-kent (Bretainia Haundia)-n aurkikunde berriak egin ziren: Neanderthal a
rrazatik xit urruti eta Neogizakitik nahiko hurbil zeudela ziruditenen burezur za
tiak.

HOMO PRZSAPIZNS ARRAZA BEREZIAREN HIPOTZSIA
Askok, eboluzioa errotik ukatzeko erabili zituen aurkikunde hauk. Norbaitzuk ez
zuten eboluzioa ukatu eta Neanderthal arraza ondorengorik utzi gabe desagertu zela
irakasten hasi ziren; Neogizakia, ostera Fontechevade eta Swanscombe aleen taldetik sortu zela. Talde berri hau presapiens izenaz bataiatu zuten. Halaber ere, esa
ten zen, Cro-Magnon arrazakoek, Europara kanpotik etorriek, Europako Neanderthala,
-ahula, giza-gaixoa-, arras desagerrerazi zutela. Agian, Europan eman zen lehen
genozidioa.
Baina puntu ilun asko gelditzen zen. Adibidez, Cro-Magnon-a non egin zen? Gainera, mundu osoa zehar hedaturik zegoen Neanderthal arraza, paleogizaki ezagun kasik oro Neanderthal arrazakoa izateraino. Beraz, hauk ere, guztiak desagertu ote
ziren, Europakoak bezala, ondorengorik uzteke, ala neogizaki izatea lortu ote zuten? Zeren, hauk neogizaki bilakatu baldin baziren, neogizakia paleogizakiagandik
bait zetorren: eboluzio zaléek irakasten zuten gauza berbera.
Bitartean, prehistorigileek deskubrimendu berriak egiten ziharduten eta hauzia
berez joan da argituz. Egia esan, ez dago guztiz argiturik oraino, baina paleogiza
ki askoren hezurdurak topatu dira eta guztiek (Europakoek bertokoek ere) ez dituzte La-Chapelle-aux-Saints-ko alearen karakteristikak; eta zer esanik ere ez Europaz kanpokoek. Alde batetik hau; baina bestetik orok daduzka paleogizakiaren karak
teristika esentzialak.
Europan berton ere gutienez bi paleogizaki talde bereizten hasi dira: Bata,
La-Chapelle-aux-Saints-ko alearen karakteristikak dituztenena. Bia, karakteristika
batzu ukan arren, gehienetan desberdinak direnena (Ikusten denez, dibisio eskasa o
raino). Bigarren taldeko askok, gainera, Cro-Magnon arrazaren karakteristikarik ba
du, ukan, paleogizaki den arren.
Zein ale den talde batetako eta zein besteko izendatzea luzeegi litzateke (eta
aspergarriago oraino, zeren izen oso zailak bait dituzte, guretzat behintzat); bai
na arestian aipatu ditugunez gero, esan dezagun Fontechevade-ko alea (nahiz bure-zur zatiak baino ez den) gaurregun bigarren taldekotzat jotzen dela, Swanskombe-ko
a, ordea, arkegizakitzat. Aipatu behar genituzke orobat, duten inportantziagatik =
Karmel Mendiko (Palestina zein Israel) deskubrimenduak. Hamabi paleogiza-hezurdura
gutienez, topatu dira, "Karmen Mendiko gizonak" izenaz ezagutuak. Zaharrenak Neanderthal arrazatik xit hurbil daude, bereizgarririk nabarbenenak bait dituzte. Gaz
teenak, ordea, bekokia eta kokotsa oso debelopaturik dituzte, neogizakien erara.
Gero neogizakiak soilik adierazten dira Palestinan. Antropologariek irakasten dute
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Karmel Mendiko gizataldea eboluzio bizkorrean murgildurik dagoela frogatzen duela
ale hauen aldakortasunak. Eboluzio bizkorra, anitz milurtetan ezer ez dela aldatu
ikusi duenarentzat behinik behin, baina hementxe ere igartezina, hurbildik begira
tuz gerot zeren Karmel Mendiko gizonengan nabari den eboluzio hori ez baitzen bi
milurtetan eman, anitz milurtetan baino. Alabaina gogora dezagun eboluzioa batzutan astiroago joaten dela eta bestetan bizkorrago izadiko kondizioen arabera, hau
da: eboluziotzeko baldintza hobeak daudenean bizkorrago eta desegokiak direnean =
astiroago. Estae baterako, zutik ibiltzeak eta lanak bizkortu •gin du: -:aldaketa e
kologikoak ere bai, memento jakin batzutan.
Aurkikunde betriei esker, egun berriro arbuiatu egiten da presapiens arraza be
reiziaren teoria; alegia, protogizakiaz, arkegizakiaz eta paleogizakiaz zerikusirik ukan ez duen giza adar bereiziaren existentzia, zein (eta ez besterik) smiens

egin baitzen. Presapiens arraza bereiziaren teoriak gizadiaren eboluzioa uka-

tu egiten du, gizakiarengan ez bait da egon, hauen ustez, funtsezko aldaketarik.
Giza garuna beti izan omen da berdina funtsezko ahalmenetan; gaurregun, paleogiza
ki aldian, arkegizaki aldian eta gizadiak existitzen duenetik. Aldaketa akzidenta
lak soilik izan omen dira gizadiaren baitan; trebetasunean eta habilezian, esate
baterako. Egun "jakintsu" deitzen omen zaio trebeago delako; eta aitzinatekoari =
"prejakintsu", oraino trebetu gabe zegoelako, hala lanabesgintzan, etxagintzan eta abarretan nola eskrituran eta, ausart batzuen ustez, hizkeran ere. Baina kapaz
tade eta ahalmenetan ez omen dago funtsezko desberdintasunik lehenetik orainera.
Egun ordea, presapiens edo "prejakintsuarlij. buruz hitzegiten denean, beste zera ulertu ohi da, hots: 1.300 zm 3 garun barnerara hurbiltzen den arkegizakia; zeren, "jakintsu" mailakoa izateko gutienez 1.300 zm 3 garun barnera eduki behar dela irakasten bait dute jakintsuek.
Arkegizakia, eboluzio bidean aurrera zetorrela, prejakintsu izatera ailegatu zen, baina arkegizaki izaten jarraikiz. Geroxeago, beti eboluzio bidetik, hurrengo katebegira "egin zuen jauzi", hau da, jakintsu izatea lortu zuen eta paleogiza
ki bilakatu zen. Orduz gero gizakia (paleogizakia nahiz naogizakia) jakintsu da.

PILTDOWIWOO GIZOX ►

Ez gaitezke gera pasadizo polit bat aipatzeke interesgarri delako, jakina; be
re sasoian anitz burrunba eta hamaika burruka sorrarazi zuen aurkikunde sonatu
bat: "Piltdown-go gizonarena".
1.911n Carles-Dawson-ek, Piltdown (Sussex. Bretainia Haundia) ondoan dagoen
hondartza batean giza burezur bat kausitu zuen laugarren aroko lehen aldiko ohe =
batetan. Kaskezurra egungo5 gizakiaren antzekoa zen. Geroxeago aurkikunde berriak
egin ziren Piltdown-en; oraingoan, giza burezurra topatu zen ohe berean, masailezurra eta hortz-haginak; hauk, ostera, txinpantzearenak bezalakoak ziren. Burezurra, masailezurra eta hortz-haginok pertsona bakarrarenak zirela irakatsi zuten .
Beraz, gizaki bakan paregabea irten zen; alegia, neogizakiaren moduko garun barne
raz, baina tximinoaren ahoaz eta aurpegikeraz. "Dawson-en eogizakia" izenaz bata
iatu zen eta hipotesi berri bat bota, hau da: egungo gizakiaren asaba zahar bat =
bizi izan zela aitzinatean, Neanderthalak jaio aurretik eta Neanderthal arrazarekin zeri,kusirik ukan ez zuena; ohar nola dioten buru egituraz egungo gizakia beza
lakoa zela, zeren buruan bait dautza adimena estrukturamena eta beste ahalmen bereizleak.
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Baina zientziak, fluor-teknikaren laguntzaz, 1.953an frogatu zuen Piltdown-go

bu
rezurra ez zela egon abaro hartan haren ondoan aurkitu ziren beste hezur motak egon
ziren hainbat denboraz; eta material faltsotua zela.
Prehistorigileak, bada, iruzurtuak izan ziren eta hipotesi berria arras idsohotu
a hil zen. Eboluzio zaleek behaztopo hauk gainditu ahal ukan dituzte; baina orain-dik ere gelditzen zaie non lan eginik. Hala ere Eboluzioaren tesiari aurkariek mese
de haundia egin diotela aitortu beharrean gaude, hauei esker ahalegindu bait dira e
boluzio zaleak puntu ilunak argitzen eta argudio zientifikoz frogatzen.

ADIMENAREN "JAUZIA N : ONDORIOAK

Hurbildik jarraikiz gero, eboluzioa igartezin dela baieztatu dugu arestian; baina, perspektibaz begiratuz gero, jauziak nabari dira, desberdintasunak haziz doaz e
ta asabek ukan ez dituzten karakteristikak agertuz. Adibidez, pregizakia ez zen bioin, lamesku baino; geroxeago geuk idatzi dugu: "Geroxeago, beti eboluzio bidetik ,
hurrengo katebegira s hgin zuen jauzi", hau da, jakintsu izatea lortu zuen..." Protogizakia eta Neogizakia, biak dira adimendunak; baina Neogizakiaren adimena reflexio
rako eta hizkuntzarako egokiturik dago edo, Palov Novel sariaren mintzaeraz balia-tuz, Reflexo baldintzapetuetarako; Protogizakiarena, ostera, lanabesak erabiltzeko,
soilik, edo egiteko gehien ere, egokiturik zegoen oraino, zeren beste bi ahalmen ha
ik (reflexioa eta mintzamena) debelopatu gabe bait zeduzkan. Garunaren estruktura-ren eta adimen ahalmenaren aldetik, Protogizakia egungo Neogizakitik baino hurbilago zegoen egungo txinpantzetik.
Beraz, jauziak egon badaude, baldin eboluzio bide luze horren urrutiko katebegiak elkarrekin gonbaratzen badira. Pregizakiaren eta gizakiaren artean, gorputz egituran bertan, funtsezko desberdintasunak nabari dira, jauziak, alegia. Bi talde zoo

logiko desberdinetakoak izanarazten dutenak, ala fede. Pregizakia antropoideteriako
a baitzen; gizakia, berriz, gizadiko Protogizakia eta Neogizakia ere (Gizadiko bi =
ertzak ipintzen ditugu gonbarazioa argiago egon dadin, baina paleogizakiaz ere gauza bera esan dezakegu), gorputz egituraz berdinak diren arren (talde zoologiko bere
3
koak beraz), ez dira diferente garun kantitatez soilik (batak 500 zm , besteak 1500
3
zm ) baita garun egituraz ere zeren protogizakiak ez zituen ahalmenak (edo ernemine
an zituenak, gaurregun txinpantzeteriak dituen antzera, gonbarazio baterako) neogizakiak xit desarroilaturik bait dauzka;kasu: neogizakiak pentsamen abstraktoa eskuraturik dauka, hizkuntzaren debelopamenduari esker; protogizakiak, ostera, nolabait
eko pentsamen klase bat, beheren mailakoa nolanahi ere.
Lehendabiziko "jauziak" hutsuneak ziren; bigarrenak, ordea, etendurak, jauziak =
zentzurik hestuenean, hau da, lehen ez zuen funtsezko karakteristika edo ahalmen
bat (nahiz asko) lortu du katebegi berriko aleak.
Hala ere, aldaketa guztiak ez dira kategoria berdinekoak. Aldaketa akzidentalak,
(aurpegiaren isladura, azalaren kolorea eta mila abar) ez dira jauzitzat hartzen.
Ostera, ahalmen bat edo beharrizan berriek sortzen dut-en organo bat lortzen dene-an, jauzi kualitatiboa eman da. Kasu: gizadiaren berezitasun multzoa (hankak, aspil
-eta bizkarrezurra, garondoa eta abar) osatu zenean jauzi kualitatiboa eman zen; la
nabesak egiteko lain habildu zenean ere bai; barrena azaltzeko hizkuntza tresna ego
kl_ bihurtu zuenean, berdin.
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Eta (ametsetan hasirik orain) egunen batez lortuko balu barrena azaltzea, hizkuntzaren bidez gabe, telepatiaren bidez, esate baterako (gertagarri dena, zeren gizadi
ak bai bait du ahalmen hori, nahiz debelopatzeke duen), orduan ere beste jauzi kuali
tatibo bat emanen luke. Telepatimena gizadiak ukan badu, egoera ezkutuan dagoen a-rren, garatu gabe, alegia; baina berdin litzateke, baldin oraino sumatu ere ez dugun
beste ahalmen motaren bat balitz.

EHOLUZIOAREN KONTRAKOAK

Sarri irakurri ohi da, eboluzioa ez dela zientifikoa eta eboluzioa ez baino batak
besteaz zerikusirik ez duten jauziak eta aldaketak gertatzen direla hala kulturetan,
nola beste anitz alorretan. Honetan, estrukturalistak abangoardista agertzen zaizkigu sarri. Aitortu nahi dut, ene adimena ez dela iritsi deskubritzera zein arrazoi zi
entifikotan funtsatzen diren eboluzioaren horren kontrako agertzeko, zeren uste bait
dut (zientzi gizon direlako) nahiko arrazoi badutela ukan. Ezina dateke nolanahi kul
tura oro arakatzea, erlaziorik gabeko saltorik ez dela eman frogatzeko lain g eta ezi
nago gu bezalako ezjakin batentzat; baina saltoak egon direla frogatzea era berean e
zinezkoa iruditzen zaigu, baldin liluratu gabe jokatzen badugu behintzat; beraz preiritziz baliatzen gara gehienetan. Horrexegatik nerau ere ezin gera naiteke apologetika piska bat egin gabe. Esate baterako, erreboluzioak gertatu direnean, -orduan ,
definizioz, gauza oro iraultzen da- nahiko erraz aurki daiteke iraultzaren esplikazio zehatza erreboluzio aurreko tenore urdurietaQ. Nagusitu diren asmo eta ideak han
txe ari izan dira ernaltzen eta erroak botatzen. Ez da ediren oraino kultura zaharra
kasketaldi baten eraginez utzi duen herririk. Beti kausi daiteke arrazoirik aski aldaketarik nabarbenenak ere esplikatzeko; eta, gehiagorik ezin denean, itxurarako bai
no ez bada ere, esplikazio artifizial batzu eman litezke aurreritzien arabera, eta
hauzia ilunpean jarraikiko da. Nolanahi, hauzia ez dugu konponduko sinpleturik, hau
da eboluzioa progreso erregular eta iraunkorra dela uste izanik.
Eboluzioa ongi ala gaizki egin den, hori beste arazo bat da, problema moral eta e
rantzunik gabekoa, mila erantzun bait ditu. Baina eboluzioa, gertatu dena eta gertatzen dena, uka ezina da.
Materiak bere baitan omen darama sikismorako joera, baldin edozein materia motak
ez badu jadanik sikismo elemental bat, norbaitek dioenez, esate baterako Jean-Charon
-ek (E1 conocimiento del Universo, 139 orr.).
Bi filosofi talde nagusik (materialistak nahiz idealistak) onar bide dezakete iri
tzi hau, baldin sikismoaz zer esan nahi den argi jar badadi. Baina, hala ere ez bide
dute guztiek onartzen; eta ongi ulertzen dugu, hitz desegokia bait da. Sikismoa indi
biduoetan konkretatzen da hobe dadin, hobetuz gehi dadin eta, azkenez, (norbaitek ho
nela pentsatzen du) Unibertsoaren sikismo orokorrera hel dadin; baina geroa, geroa
da, eta geroari buruz amets egitea hobe, esan beharreko ia guztiak Axularrek esan =
bait zituen.
Hemen, gure munduan, gizaki izatera ailegatu da; baina honek ez du esan nahi si-kismoaren gailurra gizakia denik, ez bait dakigu Unibertsoko beste nonbait hemen bai
no gehiago eboluziotu ez ote denik.
Eboluzioa gure munduan aztertuz gero, ezagumen nagusia gorantz doala dirudi. Reflexioa lortzeraino heldu da nolanahi; baina oraino ez dela osotasunera iritsi suma
daiteke.
Suertatu zaion ingurumendura egokitu beharrak eboluzioa baldintzapetu egiten du.

/8
Ingurumenduak eragin bat du harengan; beraz lege batzuren mende dago; baina baita

U-

nibertsoko karakteristiken mende ere; adibidez, tenperaturaren, partikuladiaren, espazioaren eta abarren mende.
Lege eta karakteristika hauek eboluzioa aurrera daramate. Garai batez atzeraturik
gelditu diren formak iraiztea bide da aurrera egiteko metodoa. Aurrerantzean beha--rrezkoak ez diren bizi formak desagertuz omen doaz; baina bitartean biziak maila berriak eta hobeak eskuratzen omen ditu.
Naturak bere medioak ditu eboluzioa aurrera ateratzeko. Gaia agortzeko asmorik ga
be, baina nola jokatzen duen suma dezagun, nabarbenenak (nahiz ezagunenak) aipatuko
ditugu. Elikadura, esate baterako. Bizidunek elkar jan beharra dute, aberastuz joan
daitezen. Izadiko esperientziak gal ez daitezen edo ahal den oro gorde dadin. Ugalke
ta da beste medio bat. Bizia, numero haundien legeari kasu eginez, indibiduo askotan
konkretatzen da. Hobetzeko bide aparta, zeren, indibiduo asko izanik errazagoa bait

da ale jatorrak jaiotzea. Sozializazioaz ere baliatzen da, zeren, elkarrekin baltsan
biziz gero, ale bakoitzak bere erdiespenak kideei irakasten bait dizkie eta horrela,

elkar aberasten bait dute. Eta, bukatzeko, asmamenaz mintza gaitezen. Eboluzioa, aldakuntza fortunatuekin gelditzen omen da bakarrik; alegia, azken xedera hobekien daramatenekin. Horretarako Izadiak haztaketa asko egiten du; itsumustuka dabil. Ongi e
gokitzen ez direnak bertanbehera uzten omen ditu, egokituenak, berriz, hartzen.
Hobekuntza bat dagoen guztian, ordurarte gidari zen adarra gibelean gelditzen da
eta adar hobetu horrek hartzen du gidaritza.
Gure artean, hau da, Lurrean, bizia pentsamen abstraktoraino baino ez bide da debelopatu eta gizadia da eboluzio bideko maila gorena; beraz, adar gidaria. Baina anitzek dio ez dela gizadia eboluzioaren azken etapa eta ezagupen absolutoraino iganez joanen dela.
Geroan zer jazoko den aipatzen bait du, zientzia baino gehiago beste zerbait dela
aitortu behar. Bergson-ek, esate baterako, ezagupen absolutu hau intuizio deitzen du
eta ezagumenaren azken etapa izanen dela uste du.
Pentsamen abstraktua hizkuntzaren bidez eraiki den bezala, pentsamen intuitiboa =
telepatiaren bidez debelopa liteke; baina hau guztiau ikusteko dago oraino. Gizadiak
ahalmen hauen "erroak" ba omen ditu gaur jadanik; baina oraino alor ttipi batzutan e
ta psertsona gutitan baino ez omen da ,ageetzen. Ahalmen hauk, bada, desarroilatzeke
omen daduzka, erreminean.
Gaurregun, gainera, gizakia konturatuz eta sentituz omen doa, hizkuntza, orain ar
teino eboluzio bideko anitz milurtetan aurrerakuntza akuilatzeko laguntza paregabea
izan den tresna, behaztopo bilakatuz doakiola honez gero, adimenari muga hertsiegiak
jartzen dizkio eta. Beraz hasi omen da gizakia bere adimenarentzat, zein hizkuntza-rengan finkaturik bait dago, egungo hizkuntza baino tresna egokiago bat bilatzen, =
premiak organo berria kreatzen bait du. Nora joko ote du? Intuimena debelopatuko ote
du? Ala beste zerbait?
Intuizioa kalkulo alorrean agertu omen da gehien bat gaurdaino. Adibidez, Sakunta
la-Debi neskatila indiarrak hiru segundotan ateratzen zuen 42 zifratako zenbaki baten hogeigarren erroa eta segundo batetan 39 zifratako biderdurak. Louis-Fleuri-k mi
nutu batetan ateratzen zituen problemarik zailenak; esate baterako, hamar zifratako
edozein zenbaki zatitzen zuen kuboaren suman eta lau zifratako numeroaz. Problemarik
zailenetan ere ez dute indarraldirik egiten, antza; erantzuna ikusi egiten dute problema ulertzen duten mementoan.
Oso ezagunak dira SESB (Errepublika Sozialista Sobietikoen Batasuna)-ko eta -USA.
ko zientzi zaleek Telepatiari buruz egiten diharduten esperimenduak "indar ezkutu" =
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mailatik zientzi mailara altxatzeko asmoz.
Zientzi mailan egin diren aurkikunde ia guztiak intuizioz egin direla defendatzen
du

anitzek; eta gero esplikatu direla, esplikatzea lortu denean. Hona hemen Henri-Po

incar4-ren lema: "Demostratu aurretik igarri".
Itxura batean, intuimena duten gizakiak fisikoz desnormalak omen dira. Adibidez ,
Inaudi-k begi bakanak omen zituen; Zara-Colburn-ek hamabi hatz eta hamabi behatz;
Prolongean eskurik eta hankarik gabe jaio omen zen...

"GIZAKI BUKATUA" HONEZ GERO?

Alabaina zientifiko talde batek, SESB-ko NIESTURJ-ek haien artean (R1 Oriqen del

ffibmbre. Editorial Mir. Moscil. 1.972), irakasten du, Neogizakia sortu arteino Gizadia
ren baitan eboluzio biologikoa egon bada ere, aurrerantzean gizakiaren fisiologian ez dela egonen funtsezko aldaketarik; gizadia, anatomi eta fisiologi aldetik, berdin
samar izaten jarraikiko da; aldakuntzak gizakiaren organo artifizialetan eta kondi-zio sozio-ekonomikoetan egonen dira bereziki. Beraz, Neogizateriarekin lortu omen du
biziak maila gorena, "gizaki bukatuak" eginda omen daude, Engels-ek esaten duen legez. Hona hemen Niesturj beraren pasarte bat:
"Lanaren eragipenez eginez zihoazen gizakiak gizaki egin bilakatu ziren. Ge
ro lanaren egitekoa, eboluzioaren faktore akuilatzaile zen aldetik, brauski aldatu zen, ahuldu eta, harrezgero gizadia Homo Sapiens-ek duen maila a
natomiko-fisiologikoan iraunarazi bakarrik egiten du lanak. Beste hitz ba
tzutan esanez, gizadiaren eboluzioa, azken hamar milurteotan geratu egin
zen eta Homo Sapiens-a beste mota biologiko batetara eraldatuko dela itxarotea dudatzeko gauza da" (NIESTURJ, 251 or.).
Animalien eboluzioari buruz, J. Altunak frogatu duenari oso interesgarri derizkio
gu (J. ALTUNA. Munibe. XXIV, 1.972, Fasciculos 1-4).
Demostratu digu Euskal Herrian bizirik zegoela oraino, Europan ordurako desagertu
rik zegoen zenbait animali mota; hau da: Europan Euskal Herrian baino lehenago desagertu zirela animalia hauk, esate baterako, Deningeri hartza. Hirugarren garaian ere
hauxe berauxe gertatu zela irakatsi omen zuen Crusafont-ek (J. ALTUNA. 404 or.).
J. Altunaren ustez (J. ALTUNA, 269-270 or.), hartza honela eboluziotu zen Europan:
Hartzaren forma zaharra Ursus Etruscus izeneko hura izan zen, dela milioi bat urte =
inguru. Forma zahar honek bi bide hartu zituen; bata, Ursus Arctos bilakatu zen,
hots, egungo hartza; bestea, Ursus Spelaeus izan zen, hau dd, Wirm izozteko harpe =
hartza, Euskal Herriko kobazuloetan ere eurrez aurkitu dena, eta Post-Izoztean desagertu zena, Hartz zaharraren (Ursus Etruscus) eta harpe hartzaren (Ursus Spelaeus) =
bitarteko katebegia "Deningeri" hartza deitzen da (Ursus Spelaeus Deningeri).
Baina J. Altunaren aurkikundearen garrantzia honetan datza, hots: Lezetxiki-Gipuz
koan topatu du Deningeri hartzaren alea, Riss-Wirm izozte tartekoa dena (edo, agian,
gazteagoa oraino, Wirm I izozte aldikoa). Beraz, duela 70 mila urte bizi izan zena .
Baina eskierki jakin ahal izan da, halaber, hartza harpe hartz eginik egon zela Riss
-Wirm izozte tartean, zeren Suizan aurkitu bait da aldi honetakoxea den harpe hartz
garbia (yrsus Spelaeus). Eta uste da, gainera, Deningeri hartza Riss izoztea baino =
lehenago bilakatu zela harpe hartz Europan. Dena dela, beranduenik ere: Riss izoztean egin zen. Beraz, harpe hartza sorturik zegoen, dela berrehun mila urte guti gorabehera. Deningeri hartzak, bada, Euskal Herrian Europan baino ehun mila urte geroago
ere iraun dirau oraino.
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Inor ez omen da igarle bere herrian eta Altunaren esanei ez sinetsi egitea nor--

mel iruditzen zaigu. Baina gaurregun e2 da posible iruzurtzerik 1911n legez, zientzi
ak ordutik urrats izugarriak eman bait ditu. Beraz, dudan daudenek ez dute karbono
14az edo fluor teknikaz baliatzea besterik.
Baina J. Altunak beste deskubrimendu interesgarririk ere egin digu. Adibidez Wirm
aldiko Lezetxikin (dela hirurogei mila urte inguruko ohean) oso guti eboluziotu
rik dagoen zaldia kausitu du. Zaldi honek nahasturik omen ditu karakteristika gutiago eboluziotuak eta eboluziotuagoak eta Wiirm izozteko zaldiengandik baino Izozte aurrekoengandik hurbilago omen dago (ALTUNA, 398 or.).
Katauzuaz ere (Panthera), antzera jazo zela dio (J. ALTUNA, 404 or.). Las-Pajucas
-Bizkaian beronek aurkitu du katauzua, Post-Izoztekoa dela uste duen ohe batetan, ze
ren Kalkolitos kulturako ohearen azpitxoan bait zegoen ("debajo del Eneolltico", dio
berak). Vega-del-Sella-k, Azilkulturako oheetan, beste katauzu bat kausitu zuela La
-Riera-Asturian gogoratzen digu; beraz, Post-Izoztean. Eta Stehlin-en uste bat eraqs
ten du: Madeleine aldian behintzat, Europan ez zela bizi jadanik katauzurik.
Harpe hartzaz (Ursus Spelaeus), Europan Madeleine aldian oso guti egon zela dio ;
baina Gipuzkoako Urtiagan eta Aitzbitarten Madeleine aldiaren kasik azkeneraino (Madeleine Vleraino) iraun zuela (ALTUNA, 404 or.).
Merck Errinozeroak (Dicerorhinus Kirchbergensis) Euskal Herrian Aurignac-aldiaren
azkenerarte iraun zuela uste du (J. ALTUNA 404 or.). Errinozero mota hau Europatik desagertua zen Wirm izozte aldian. Hienak (Crocuta Crocuta) kalkolitos aroraino i-raun zuen (Hiru mila urte K.a.) (ALTUNA 405 or.). Hiena mota hau, Wirm izoztea desagertu zenean galdu zen Europan.
J. Altunak J. Chaline-ren deskubrimenduak ere aipatzen dizkigu (J. ALTUNA,404 or).
Honek Lezetxikin berton kausitu zuen Aurignac kulturako ohe batetan Pliomys-lenki ga
rraskaria. Luzaroan uste izan zen Mindel-Riss izozte tartean galdu zela, hau da duela hirurehun mila urte inguru. Baina Lazaret-Nice-n ediren zituen Chaline-k Riss
zoztean bizi izan zirenak, hau da orain 150 mila urtekoak. Nolanahi ere gure Lezetxi
kikoa mutiko bat da hauen aldean, gehienez ere duela 40 mila urte hasi bait zen lora
tzen Aurignac kultura.
J. Altunak animalia ugaztunak aipatzen ditu soilik, baina gizakiekin jazo dena ikusteari interesgarri derizkiot. Eta J.M. Apellanizek Araban egindako bi aurkikunde
aipatuto ditut, gizaki aleekin ere antzera suertatu dela ikusteko.
Murgiako Arraldai kobazuloan bederatzi hezurdura kausitu dira. Basabe Jaunaren =
ustez, burezur sendokoak dira eta arraza mediterranear lirainagandik xit urruti omen
daude. Forma zaharrak gordetzen dituzte, Cro-Magnon arrazarenak batez ere. Tipo euro
-afrikarrarengandik hurbil omen daude; baina Arraldaiko hezurdurak, gehienez ere, =
K.a. hirugarren milurtekoak dira. Cro-Magnon arraza, ordea, duela gutienez hamabost
mila urtetik arraza fosildua da. (J.M. ALTUNA, Corpus de materiales de las culturas
prehistOricas con Cermica de la poblaciOn de Cavernas del Pais Vasco Meridional. Mu
nibe Suplemento N2 1. 1973, 83 or.).
Artazuko El-Lechon Kobazuloan (Araba)Iiiru hezurdura eta bi burezur kausitu dira.
Cro-Magnon itxurako aurpegikera dute eta antigoaleko berezitasunak dituzte oraino na
hiz eta beranduenik ere K.a. hirugarren milurtean bizi izan. Tipo euroafrikarrarenga
na hurbiltzen dira hauk ere (J.M. APELLANIZ, Corpus de... 89 or.).
Eta Niesturj SESB-tarrak hauxe idazten du:
"Cro-magnon tipoa ez da arras desagertu: toki batzutan garbi agertzen
da gaurregun oraino; esate baterako, Frantziako eskualde batzutako =
populazioaren arrasgo fisikoetan". (E1 origen del hombre. Editorial,
Mir. MoscU. 335 or.).
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Niesturj jaun sobietarrak aipatzen dituen Frantziako eskualde horik gure Euskal =
Herrikoak dira, jakinal; jakina, esan dugu, baina ez dirudi Niesturj jakintsuak bada
kienik.
Antropologariei hamaika burukomin eman die Europa Mendebaldarreko arraza Neanderthal-ak ere, zeren haren adineko beste Paleogizaki asko Neogizaki bilakaturik zegoelarik, Mendebaldarra oso guti eboluzioturik egon baitzen oraino. Uste da, gainera, =
Cro-Magnon neogizakia orduko Euskal Herrira iritsi zenean Neanderthal paleogizakia =
zebilela hemen; eta, askoren ustez, ez zuen lortu hemengoak Neogizaki bilarazterik ;
aitzitik desagertu egin zen ondorengorik uzteke. Ez dago oraino behar hainbat datu-rik zer jazo zitzaion segurtasun osoz jakiteko; baina probableentzat ematen da, gure
lurraldeetan bizi izan zen Neanderthala Neogizaki izatera heltzeke desagertu zela =
Cro-Magnon arrazako Neogizaki kolonitzaile boteretsuaren indarrarenpean; eta huraxe
izan zela Europa Mendebaldarreko lehen genozidioa. Inork ez ahanztekotan, geuk bederen ez dugu ahantzi behar euskalduna Cro-Magnon arrazaren eboluzio armonikotik sortu
a dena.
Zientifikoek diotena egia baldin bada (eta baietz uste da, nahiz oraino datu gehi
egirik ez dagoen), Euskal Herrian konstante bat nabari da; hau da, forma zaharrek in
gurumariko eskualdeetan baino denbora gehiago iraun dute. Honek zera pentsatzera garamatza: Euskal Herrian baldintza ekologiko bereziak egon zirela aitzinatean eta =
Post-Izoztean bertan ere bai oraino. Kasu batzutan behintzat, forma zaharrak luzaro
iraunarazteko modukoak izan dira gainera eta beraz, eboluzioa eragotzi dutenak edo,
gutienez, atzeratu dutenak, dirudienez.
Ezin jakin ahal izan dugu inola ere zergatik jazo den hori eta, gutiago, Euskal
Herrian orain ere baldintza ekologiko berezirik badagoen ala ez, ez bait dugu arazo
honi buruzko estudiorik inon aurkitu. Orain ere baldintza ekologiko bereziak daudela
jakiterik balego, kontuan hartzeko gauza litzateke: ekologiak garrantzi haundia, fun
tsezkoa onenean, ukan bait du orainarte biziaren eboluzioan.
Baldintza ekologiko bereziak baleude, eta, aipatu ditugun datuok kontuan edukirik,
Mendebaldeko Neanderthalaren problematika iluna piska bat argitzeko, hauzia ikuspuntu bikoitz batez estudiatzea eskatuko genuke guk, bata, orain arte erabili dena, ==
hots: supostutzat emanik hemengo Neanderthala gehiegi espezialdu zela, zergatik espe
zialdu zen gehiegi argitu; baina bia, supostutzat harturik Euskal Herrian forma zaha
rrek sarri luzaroan iraun dutela, ez ote zen Neanderthala ere guti eboluziotua izango, gehiegi espezialdua izan beharrean?
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GIZAKUNTZA BIDEAN
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II. BEHEPALEOLITOS AROA:

PROTOGIZAKI ALDIA: (4.000.000

4.000.000-120.000

urte.

• 600.000)

Protogizaki izatera heltzeko bizia asko eboluziotu da. Egungo gizakitik hurbil dago bizia noraino eboluziotu den aztertzen badugu, baina ordutik hona zeribat aldatu =
den ikusten dugunean, oraino urruti egiten zaigu.
Protogizakiez nahi genukeen guztirik ez dakigu oraino; baina nola urteak joan, ha
la doa zientzia hutsak betez.

PROTOGIZAKIA ETA EGUNGO GIZAKIA

Protogizakia egungo gizakiagana zuzen datorren adarretik baztertzea proposatu izan
da sarri; eta ondorengorik ukan ez duen beste adar diferente batetako animaliatzat =
hartzea. Baina egundaino aurkitu den gizadiaren errepresentatzailerik zaharrentzat on
artzen da egun.
Protogizakiok behe pleistozenoan ez ezik goi pliozenoan ere bazebiltzen eta giza =
karakteristiken funtsa bazuten. Egia esan, tximino itxura haundia dute oraino; txin-pantzearen itxura, batez ere, masailezurra sendo eta jalgia dute eta; baina, bestalde,
gizakiak bezala zutik ibil daitezke eta ibiltzen dira, zeren behe-adarrak oin bait di
ra jadanik, bizkarrezurra eta garondoa burua artez edukitzeko eran eginak eta aspilezurra gizakiena bezalakoa.
Tximinoak baino beso laburragoak dituzte eta ez dute balio gorputza eror ez dadin
zoruan ipintzeko gorilek egiten duten moduan, esate baterako. Eskuak libre dituzte ba
da, eta lanabesak nahiz harmak erabil ditzakete.
Era berean oinen egitura egungo gizakiena bezalakoa da eta ez tximinoenaren modukoa. Beraz ezin diezaioke ezeri oinez ora, adibidez, egungo txinpantzeek bezala. Oinez, ibili bakarrik egin daiteke. Gizakienak ditu hortz-haginak ere; letaginak berdi-nak dira. Hortz-haginek ez diote oratzeko balio, jateko soilik erabil ditzake:
Beraz, egungo gizakiaren gorputz karakteristika oinarrizko guztiak lorturik ditu
protogizakiak. Ostera, giza morfologiaren karakteristika oinarrizkoak badituen arren,
3
kaskezurra xit ttipia du; aurpegia, berriz, luzea eta bekokirik gabea. Bostehun zm
inguruko garun barnera bakarrik; egungo gizakiak baino askoz gutiago. Homo sapiens i3
zateko 1.350 zm koa behar omen da gutienez. Beraz, adimena guti debelopatu du oraino;
baina zutik denbora guti daramalako da, noski. Hala, oreopithecus-a, Miozenoan bizi =
zen tximino mota eta, beraz, protogizakia baino zerbait zaharragoa, (dirudienez, kate
begi bat, gizakiaganantz datorren adar berdinean), oraino ez daiteke zutil ibil denbo
ra osoan, baina horretarako joera agertzen du jadanik eta ibili ere luzaroan ibiltzen
d a. Aspilezurra eta bizkarrezurra tente ibiltzeko egokituz doa; guztiz egokiturik ez
dauzkan arren.
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Oreopithecus-aren aurkikundea egin zenean Europako egunkariek asko aireatu zuten,
"Grossetto-ko (Italia) gizona" deitzeraino. Estudio zientifikoak egin ondoren, oreoPithecus-a gizakitik hurbil dagoela irakasten da nahiz giza gorputzaren karakteristi
ka oinarrizko guztiak ez dituen. Duela milioi batzu urte bizi izan zen, eta gizakiarenganaino heltzen den kate berdinean jar daiteke. Hala balitz, berauxe litzateke =
pre-gizakirik gazteena, gizakiagandik hurbilen dagoen katebegia.
Badira protogizakiak 325 zm3 garun barnera bakarrik dutenak; baina baita 700 zm3
dutenak ere. Gainera garun barnera haziz doala nabari das zenbat eta gazteago den, =
hainbat gehiago baitu jeneralki. Bada, hala ere, salbuespenik, gazteago izanik garun
barnera ttipiagoa duenik, alegia.
Protogizakia da orain arte ezagutzen den gizakirik zaharrena. Lehendabizi Hego-A_
frikan aurkitu ziren haren hezurdurak eta orduan Australopithecus (Hego-Tximino) familiakotzat jo ziren. Gerora toki askotan aurkitu dira protogizakiaren hezurrak.
Omo haranean (Etiopia) aurkitutako aztarrenek erakusten digute nola, duela hiru =
milioi eta erdi urte, protogizaki mota bat baino gehiago egon zen, guztiak nahasteka
t!urik bizi zirenak.
Bi talde nagusitan zati ditzakegu.
Bata gorpuzkeraz sendo eta, dirudienez, belarjalea zen; hortz-haginak ere belarra
jateko egokiturik zituen.
Bestea gorpuzkeraz lirain eta, zihurkien, orojale.
Gorputz karakteristikei gagozkielarik, biak daude maila berdinean. Ez da aurkitu
funtsezko diferentziarik behintzat. Beso laburrak, esku eta oin-egitura berdina; aspilezurra, bizkarrezurra eta garondoa ere berdinak; garun-barnera, antzekoa.
Gorpuzkeran, nabaritzen da, bada, alde argi bakarra, zeren, bata belarjalea eta =
bestea orojalea zirela uste izan arren, zientziak ez bait du oraino hau guztiz segur
tatu. Hala ere, gorpuzkera sendoduna belarjale zela ematen da egun probableentzat eta gorpuzkera lirainduna orojale.
Omo haranean bi protogizaki talde bizi izan zirela zientziak frogatu zuenean, jakintsuak konturatu ziren Oldoway-n (Tanzania) ere berdin jazotzen zela. Zinjantropus
boisei izenekoa gorptz-egitura sendokoa zela eta Prezinjantropus izenekoa gorputz-egitura lirainekoa.
Paleontologari askok irakasten du gorputz-egitura liraindun protogizakia bakarrik
eboluziotu zela eta hauxe dela giza-kateako begia. Bestea (sendoa) ez zela eboluziotu, Erdi-pleistozenoan desagertu egin zela baino. Protogizakiaren ondorengo katebegi
ak aztertuz iritsi dira iritzi honetara, zeren katebegi berrikoek gorputz-egituraz protogizaki sendoaren baino lirainaren antz haundiagoa bait dute.
Talde sendo eta belarjalekotzat jotzen dira:
Oldoway-ko (Tanzania) Zinjantropus boisei izenekoa.
Kromdraai-ko (Hego-Afrika) Paranthopus-ak.
Swartkrans-ko (Hego-Afrika) Paranthopus crassidens izenekoak.
Omo-ko (Etiopia) Paraustralopithecus izenekoa.
Eta talde lirain eta orojalekotzat, berriz:
Omo-ko (Etiopia) australopithecus-a.
Taungs-ko (Cap, Hego-Afrika) australopithecus-a.
Sterkfontein-go (Transvaal, Hego-Afrika) Plesianthropus izenekoa; Pless-andrea eta ,
sarriago, Sterkfontein-go australopithecus-a ere deitua.
Rodolfo Lakuko (Kenia) 1470 numeroz ezagutzen dena.
Oldoway-ko Preziniantropus-a, Homo habilis izenaz ere sarri ezagutua.
Swartkrans-ko telanthroDus-a (Telanthopus capensis).
Djourab eremuko (Tchad) Tchadanthropus-a.
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Azken bi hauk (Telanthropus capensis, eta Tchadanthropus) australopithecus-ak

baino zerbait eboluziottigoak dira. Tchadanthropus-a, gainera, protogizakien eta arkegizakien bitarteko katebegia dela esan daiteke.
Australopithecus lirainak lirateke, bada, gure benetako asabarik zaharrenak. Pre
iritzi haundiak ukan ditu, hala ere, jakintsu askok australopithecus-ak gure asabatzat hartzeko eta eztabaida gorriak sortu ere sortu ditu; baina, gorputz egitura az
tertuz, funtsean egungo gizakia bezalakoak izan zirela frogatu du zientziak; buru e
gitura aztertuz, ostera, adimena nahikoa debelopaturik zutela argi ipintzea lortu =
du.
Gainera Kafu-hibaiko (Kenya) industria alde batetara utzirik ere, zeinek eztabai
da asko sortu baitu, -izan ere ez bait da frogatzen erraza zein erreka harri dagoen berariz landurik eta zein berez, -hain daude eta latz eta guti landurik--, egun
ez dago zalantzarik protogizakiak lanabesak egin eta erabili zituenaz.
Kafu-ko industria, denboraz, protogizakiaren adinidea da, Oldoway-koa baino zaha
rragoa baina Omo-koa baino gazteagoa.
Kafu hibai hegaletan aurkitu ziren berariz landurik daudena diruditen erreka harriak. Itxura latzekoak dira eta prehistorigile askok esan zuen, ez gizakiak eginak
baino berezkoak zirela. Kafu hibaiko erreka harri landuak baino ez ziren ezagutzen
artean eta, Kafu-industria ukatuz, praktikan australopithecus-aren adimen ahalmena
eta gizatasuna ere ukatu egiten ziren. Baina azken urteotan Afrikako nahiko lekutan
aurkitu da Kafu-industriaren antzekorik. Esate baterako, Sterfkontein-en (Transvaal
-Hego-Afrika) non, ikusi dugunez, aurkitu bait ziren protogizaki lirain orojalea-ren hezurrak ere (Plesianthropus izeneko australopithecus-arenak); Swartkrans-en =
(Hego-Afrika), non protogizaki sendo belarjalearen (Paranthropus crassidens) eta
rain orojalearen (Telanthropus capensis) hezurrak aurkitu bait ziren; Kromdraai-n =
(Hego-Afrika), non protogizaki sendo belarjalea ere aurkitu bait da (Paranthropus),
Ain-Anech-en (Aljeria) eta Makapansgat-en.
Hauetaz gainera Omo haranean, protogizakien hezurren ondoan, zeintzuk 3.300.000
urtez geroztik hantxe bizi bait ziren, aurkitu da protogizakiak landu zuela zihurta
sun osoz frogatu den erreka harria. Erreka harri hau dela bi milioi urte eta erdi =
landu zen. Kafu industria oso gaztea da, erreka harri honen ondoan, duela milioi eta erdi urte ingurukoa da eta.
Kafu-n aurkituriko lanabesen antzekoak anitz tokitan aurkitu direnez, eta Kafu-industriak eztabaida asko eragin bait du, egun jakintsuek sarriago deitzen dute =
protogizakiaren kultura, "Erreka harri kultura" edo "Lehen Pebble-kultura".
Dart antropologariak, Makapansgat kobazuloa zehazki ikertu ondoren, irakasten du
protogizakia ihizirako industria osteodontokeratikoaz baliatu zela bereziki; alegia
piska bat landuriko animali hezurrezko harmaz soilik ehizatzen zuela ( fl osteon", =
hitz gerkarra, "hezur" esan nahi duena; "odous, odontos" = hagin, hotz; "keraz, keratos" = adar).
Baina protogizakiak harri-lanabes landugabeak (erreka harriak, batikbat) sarri e
rabili zituen eta hauxetaz baliatzen zen bere zeregin gehienetarako. Hala ere, erre
ka harriak kolpez egokitzen ikasi zuen. Alde bakarretik landuak (aurpegi bakarrak),
Choppers deitzen dira eta bietatik landu zituenak (biaurpegiak) Choppinq-tools. Hala eman zion hasera Pebble-kulturari, gaurregun "Erreka harri kultura" izenaz ezagu
nagoa denoni. Lanabes hauk ebakitzeko erabiltzen zituen batikbat, ez ehizarako.

1
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RIFT-VALLEY-ko AUSTRALOPITHECUS-a OMO eta RODOLFO LAKUA

RIFT-VALLEY-ko hiru guneak RODOLFO LAKU-aren eta ITSASO GORRIAren artean.
AWASH-ko gunea iparrean.
OMO-ko gunea erdian.
RODOLFO Lakuko gunea hegoan.
RIFT harana (Etiopia-Kenia) oso garrantzitsu bilakatu da azken urteotan Prehistori a
lorrean, bertan egin diren aurkikundeei esker. Rift harana Itsaso Gorriarekin eta Ekialde Hurbileko sakanarekin batera sortua da. Hementxe daude Omo-ko eta Rodolfo Lakuko guneak, non lau milioitik milioi bateraino dirauten aztanategiak bait daude.
Omo-ko gunean (Etiopia) hiru milioi eta erdi urte duen suharrizko lanabesa kausitu da eta ehun eta hogei baino gehiago harri ezpal landu, bizilekua zela uste den abaro batetan. Hauetaz gainera 3.200.000 urtetako giza masail hagina; 2.650.000 urtetako giza masailezurra eta 2.000.000 urtetako hamabi giza hortz-hagin.
"Omo 33" izeneko ohean giza hortz-haginekin batera, hainbat animali motaren hezurrak ediren dira: babuin, antilope, elefante, zerri, hipopotamo, errinozero eta arra
inenak.
Lau milioitik milioi batera bitartekoak, Omo-n ediren dira, gutienez bederatzi gi
za masailezur, hiru giza burezur, 207 giza hortz-hagin eta hainbat beste giza hezur.
Bi gizaki mota bizi ziren nahaste; biak protogizaki katebegikoak: australopithe-cus belarjalea eta australopithecus orojalea.
Belarjalea oherik zaharrenetan agertzen da. Omo-n lau rnilioigarren urterako bazebilen; gero Tanzanian ikus daiteke eta Hego Afrikan ohe guztletan dago, milioi bat =
inguruan betirako galdu arteino.
Gizaki orojalea, ordea, ohe zaharrenetan egonarren bi milioigarren urte inguruan
arras desagertzen da, azkenean berriro agertzeko. Eta, dirudienez, berau bakarrik ge
ratzen da bizirik eta belarjalea ondorengorik utzi gabe desagertzen; alegia arkegiza
kia orojalearen jatorrikoa omen da eta ez belarjalearena.
Biak dira talde zoologiko berdinekoak, hau da, gizadikoak, eta garun barneraz ere
antzekoak: 500 zm3 ingurukoak.
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Rodolfo Lakuko gunean (Kenia) Richard Leakey-k 800 zm3 garun barnera bide duen o
rojalearen burezurra ediren du. 1470 numeroz ezagutzen da. Duela hiru milioi urte =
bizi zela esan ohi da, potasion-argon metodo zientifikoak horixe adierazten bait du.
Alabaina askok dio ohe berdineko animaliak, duela bi milioi urte bizi izan zirela ,
eta ez duela bi milioi urte baino gehiago. Beste kritika bat ere egiten zaio, hots:
ez omen da burezur osoa, eta Leakey-k ez omen du ongi birkonstruitu, baizik barnera
gehiago eman omen dio.
Dena dela, 1470 numeroa txit bakana da eta horren inguruan egungo gizakiaren antzekoak diren izterezurrak daude. Gainera bertan haur baten burezurra ediren da, =
1470 numeroaren antzekoa dena.
Rodolfo Lakuko gunean, duela 2.600.000 urte bizi izan ziren orojaleen anitz bure
zur zati kausitu du Howell-ek. Hauek garun barnera normala dute; 500 bat zm3, beste
en antzera. Alabaina badaude, belarjalearen antzeko burezurra ukan arren, eboluziotu4goa dutenak ere; eta beste bat egungo gizakiaren antzeko masail haginak baina =
protogizakiarenak bezalakoak hortzak eta letaginak dituena.

OLDOWAY-K0 "AUSTRALOPMECUS"A

Oldoway-Tanzania-ko abaroa ere xit interesgarria da arrazoin askogatik. Afrika-ren ekialdeko Eyasi lakutik hurbil dago Oldoway. Protogizakia gutienez, 1.850.000-tik 1.000.000raino bizi izan zen hemen; alegia milioi bat urte guti gorabehera. Bai
na hurrengo giza katebegia eginik dagoelarik ere, Oldoway-n gizakia bizi da oraino;
baina ez da bizi jadanik protogizakia, katebegi berriko arkegizakia baino, hots, 01
doway-ko protogizakia arkegizaki bilakaturik dago Pithecanthropus-a, Sinanthropus-a
eta Atlanthropus-a bizi ziren garaian. Gainera zientziak esan du Oldoway-ko arkegizakia pithecanthropus-etik xit hurbil dagoela giza-konstituzioz, duela 500.000 urte.
Oldoway abaroko protogizakia ez da beste protogizakietatik funtsezko ezertan des
berdin. Besteak legez, zutik dabil, letagin berdinak ditu, aspilezurra, bizkarrezurra eta garondoa ere bai, besoak eta hankak berdinak, garun barnera ere bai.
Bi taldeetako protogizakien hezurrak kausitu dira. Talde sendokoa zinjanthropus
boisei izenekoa. 500 zm3 garun barnera du. Gazteena berau eta duela 1.300.000 urte
bizi izan zena.
Talde lirainekoa Pre-zinjanthropus izenaz edo baita homo habilis deituraz ere ezagutua 650 zm3 garun barnera du honek eta duela 1.850.000 urte bizi izan zen hamasei urteko mutil gazte bat da.
Zientziak frogatu zuen Oldoway-ko protogizakiak lanabesak egin zituela eta pre-historigileek, ados, Oldoway-ko gorputz egitura liraindun taldeari homo habilis kategoria ematen diote. Aurkitu ere, haren ondoan aurkitu ztren urrutitik ekarritako
harri landugabeak, harri lantzen ibili zela adierazten duten harri ezpalak eta mailu itxurako lanabes bat.
Oldoway-ko abaroan aurkitu diren giza hezurren bidez jarrai dakioke giza ebolu-zioari nahiko hurbildik. Zaharrenak pre-gizakitzat hartzea da zihurrena. Gero, gora
go aipatu dugun homo habilis izenekoa agertzen da, funtsean gizagorputzaren karakteristika guztiak dituelarik, Milioi bat urte geroago hurrengo katebegiko gizakia =
dago 1.000 zm3 garun barneraz horniturik eta arkegizaki maila lorturik.
Giza eboluzioan nabaritzen den antzera, lanabesetan ere nabaritzen da eboluzioa
eta aurrerakuntza. Zaharrenak erreka harri landugabeak eta alde bakarretik landuak
(Choppers) dira. Geroago alde bietatik landuriko erreka harriak (Chopping-tools) a-
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gertzen dira, batzu karraskailu itxurakoak, gainera. Lanabestzat erabilitako hezu-rrak ere aurkitu dira.
Geroxeago, Oldoway-n bertan eta baita Afrikako beste anitz lekutan ere, batikbat
Marok-en, Aljerian eta Tunizian kultura eboluziotuagoa agertzen da. Eta zer esanik
ere ez arkegizakiaren garaian, baina honetaz hurrengo atalean mintzatuko gara.
Oldoway-ko gorpuzkera liraindunak harri lantzen bazekiela frogatu zenean, Homo =
habilis izena jarri zitzaion, hau da: adimen guti debelopatua duen gizakia, baina
lanabesak erabiltzeko eta nolabaitekoak egiteko ere trebea.
Kafu-industria ukatzen zutenak ere makurtu ziren, finean, Oldoway-tarra gizaki =
trebetzat hartzera. Gerora egin diren aurkikunde berriei esker, egun zihur dakigu =
bi taldeetako protogizakiak "gizaki habil" mailakoak zirela. Adimena, bada, guztiek
zeukaten lanabesak erabiltzeko eta nolabaitekoak egiteko adina debelopaturik.
Hala ere, gehienak irakasten du gorputz egitura sendoko protogizakia ondorengo-rik utzi gabe eta gehiago eboluziotu gabe arras desagertu zela Erdipleistozenoan; =
gorputz egitura lirainekoa, ostera, bizitzen jarraiki zela eta eboluziotuz joan, ar
kegizaki bilakatu arte.
Protogizakia talde ttipietan bizi izan zen eta surik ez zuen ezagutu. Bazuen, ez
bakarrik lanabes-maneiurako habilezia, baita adimen maila eman baten jabe dena adi
erazten duen hargintza trebetasuna ere. Adimen maila eskasa, noski; baina haziz doana.

TRAD-GO "AUSTRALOPMECUS"A
Txad-en kausitu den burezurra, orain milioi bat urtetakoa dela dirudi. Garun bar
nera aldetik interesgarria da, zeren protogizakiaren eta arkegizakiaren bitartekoa
bait da. Baina ez da haren inguruan lanabesik aurkitu eta hurbilenak Txad-etik oso
urruti daude. Beraz, zientziak, oraino bederen, garunez protogizakiaren eta arkegizakiaren bitarteko katebegia dela bakarrik irakatsi du. Giza eboluzioa frogatzeko o
so interesgarria, aurrerakuntza nabari bait da; baina lanabesgintzan aurrerakuntzarik egin duen ala ez ezin frogatu izan da Txad-en.
Problema, bada, honela dago egun: Toki askotan nabaritzen da lanabesgintzan au-rreratu dena; baina toki horietan ez da giza hezurrik topatu. Txad-en, ostera, giza
-eboluzioa adierazten duen kaskezurra aurkitu da, baina lanabesik ez.

ZUROPArK0 PROTOGIZAKIA
Europako lehendabiziko aurkikundea (eta oraino bakarra) Christian•Guth jakintsuak egin du oraintsu Frantziako Mendilerro Zentraleko Chilhac-en (Brioude ondoan). Gizakirik ez du ediren; lanabesak soilik; lau harriezpal landu, zihurtasun osoz lanabes direnak. Duela 1.800.000 urtekoak omen dira. Lanabes traketsak omen dira, Kuartzozkoak; Oldoway-Tanzanian kausitu zirenak bezalakoak. Giza hezurrik aurkitu ez
den arren, harri-ezpalok gizakiak berariz landurik daudenez, lanabestzat erabiltzeko asmoz, ez omen dago dudarik.
Protogizaki aldiaren azken partekoa edo arkegizaki aldiaren hasierakoa den aurki
kunde berri bat ere egin da Europan, Itsas-Alpeetako Vallonet kobazuloan. E rreka ha
rri kulturako lanabesak dira. Lanabesekin batera ediren diren animali motek adieraz
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ten dutenez, Gund izoztekoak dira, duela seirehun milurtekoak guti gorabehera; hipopotamoa, errinozeroa eta makakoa aurkitu bait dira.

ARKEGIZAKI ALDIA (600.000 ... 120.000)

Eboluzio bidean giza katebegi berria sorturik zegoen duela seirehun mila urte. Ar
kegizaki izenaz ezagutzen da. Eta bostehun mila urte inguru dirau munduan.
Zenbaitek dio, arkegizakitzat hartu behar dela, duela milioi baurte eta ia mili
oi bat urtez iraun duen bizirik.
Protogizakia baino askoz gehiago eboluzioturik dago. Nahiz bekokia antzekoa duen
oraino, garun barneraz xit desberdin dira, mila zm3 inguru bait du; egungo gizonaren
bi heren baino ez oraino; baina protogizakiarena bitan bidertu du.

ARKEGIZAKIAREN ALE EZAGUNAK

Hona arkegizaki taldekotzat hartu ohi direnak:
- Java uharteko Pithecanthropus-ak, Trinil-en eta Modjokarto-n aurkitu zirenak.

Garun barnera urria dute (800-900 zm3). Bekokia, xit iheskorra bestalde, betondo atzean asko mehartzen zaie eta bekain xit jalgia dute. Masailezur sendoa, baina kokotsik gabea. Gainetik ikusiz gero, txinpantze itxurako burua du; baina giza karakte-ristika argiak ditu. Hizkuntza bera ere zerbait debelopatua jadanik garun-zimurrek a
dierazten dutenez.
- Java-uhartean (Sangiran) Pithecanthropus berezi bat topatu zen Meganthropus ize
naz ezagutua. Masailezurrak eta hortz-haginek aditzera ematen dutenez, gorpuzkera ha
undi eta sendokoa dirudi, txinpantzerik haundienak adinakoa; baina giza karakteristi
ka argiak ditu tamainua izan ezik. Behar den beste aurkikunde ez da egin oraino, ta
malez, eta ez da ongi ezagutzen. Norbaitek dioenez, gorputz egitura sendoko protoglzakiekin loturik dago eta haien eboluzioa da; gehienen ustetan, ordea, Meganthropus-aren gorputz-egitura osoaren neurriek ez dute masailezurrak adierazten duen bezain
haundiak izan beharrik.
—.urte Oldoway—n bizi izan zen protogizakiaren semea.Beraz,arkegizaki katebegie
sorturik zegoen hauen ustez,orain duela milioi

bat-•

31

- Chou-Kou-Tien-4go (Pekin) Sinanthropus-a. Pithecanthropus-aren antzeko burezurra
du; baina, nolanahi ere, geroago jaioko den neanderthal arrazaren tankera agertzen =
du; eta arraza mongoliarraren taxua ere ba omen du. Kaskezurraren barne formak adierazten duenez, hau ere hizkuntza moduko batetaz baliatu zela irakasten du Black an-tropologariak. Metro eta erdi inguru neurtzen zuen alturaz.
- Ipar-Afrikako Atlanthropus-a. Ternifine-n (Aljeria) eta Sidi-Abderrahman-en (Ma
rok), duela 400.000 urte bizi izan zirenen hezurdurak kausitu dira. Sinanthropus--a_
ren antza du eta hezurdurak zeuden toki berean lehen-acheul-kulturako lanabesak ere
aurkitu dira, esku haizkorak edo biaurpegiak, esate baterako. Hala jakin zuten pre-historigileek, Acheul-kultura arkegizakiaren lana izan zena.
- Oldoway-ko (Tanzania) arkegizakia. Gizaki habila kausitu zen abaro berdinean to
patu zen. Hau askoz gazteagoa da, duela bostehun mila urte bizi izan bait zen eta be
raz, eboluziotuagoa. Pithecanthropus-aren antza du honek ere, eta Acheul-kulturako =
lanabesak erabili zituen; eta ez, lehengoak legez, erreka harri landuak (choppers, =
choppingtools). Hainbat milurtetan zehar loratu zen Oldoway abaroan Acheul-kultura.
- Maueranthropus-a, Heidelberq-ko qizona izenaz ere ezagutua. Mauer-en (Alemania)
topatu zen. Masailezurra eta hortz-haginak baino ez ziren aurkitu. Masail sendoa bai
na kokotzik gabea da hau ere. Hortz-haginak, gizakiarenak. Pithecanthropus-aren eta
Sinanthropus-aren antza du; azkenekoaren adinide izan bide zen, beronen inguruan kau
situ diren animali motek erakusten dutenez. Europan topatu den gizakirik zaharrena =
dateke.
- Vertessz611-ko (Komaron-Hungria) arkegizakia. Mindel izozte aldiko abaroan aurkitu da. Garondo-hezurra baino ez da. Bertan, erreka harri kulturako lanabes ttipi
ak, aurpegi bakarretik nahiz bietatik landuak (Choppers, choppingtools) kausitu dira: baina baita harri ezpal kulturako lanabesak ere. Gainera sukaldea eta animali he
zur erreak. Maueranthropus-aren adinide bide da.
- Swanscombre-ko (Kent-Bretainia Haundia) arkegizakia. Kaskezurraren zati batzu =
baino ez da aurkitu. Erdi-acheul (ala goi-acheul) aldiko industriaz nahastekaturik =
zegoen. Oraino ez da zihur jakin, tamalez, noizkoa denik: Mindel-Riss izozteartekoa,
Riss izozteko beroaldiren batekoa ala Riss-Wirm izozteartekoa. Zihur jakin dena da ,
bera bizi izan zeneko garaian klima epela egon zela. Kaskezurrak, batez ere burezur
atzeak, arkegizaki eboluziotuari dagokiona adierazten du.
Beste arkegizaki motetatik hain diferente ematen du, non anitz antropologarik uste izan bait du den baino gazteagoa dena. Hortik, zati gehiago edo hezurdura osoa ez
aurkitzearen pena, zeren fluor teknikaz egin diren froga zientifikoek baieztatu bait
dute burezur zatiok eta ohe berdinean topatutako animali motak aldi batekoak direna.
Hauk aipa daitezke arkegizakiaren karakteristika nagusitzat:
-Mila zm3 garun barnera du, egungo gizakiaren bi heren eta protogizakiak baino bi
bider gehiago.
-Hizkuntza moduko batez baliatu zen, burezurraren barren formak adierazten duenez.
-Bekoki iheskorra zuen eta betondo ostean asko mehartzen zitzaiona, barrenerantz
sartzen bait zitzaion. Bekaina, ordea, xit jalgia zuen.
.-Kaskezur atzean hezur munoa dute ia guztiek, Swanscombre-koak izan ezik; bestalde ezagutzen den arkegizakirik gazteena eta eboluziotuena berau.
-Masailezur xit sendoa eta haundia zuen baina kokotzik gabea.
Ikusten da, aipaturiko diferentzi oro buru-egiturari dagokiona dela. Egon ere,
gorputz-egituran ez dago desberdintasun nabarbenik eta guttiago funtsezkorik. Agian
proportzioz, protogizakiak baino zerbait laburragoak ditu besoak eta neogizakiak bai
no piska bat luzeagoak. Hankak, ostera, alderantziz; alegia, protogizakiak baino lu-
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zeago eta neogizakiak baino laburrago. Bioin izatera egokituz doanaren froga argia.

ARKEGIZAKIAREN BI KULTUR TALDEAK

Kultur mailan, ordea, arkegizakiak bi talde nagusitan partitu behar dira.
Bata, Europako, Asia Mendebaldarreko eta Afrikako arkegizakiena (Maueranthropus ,
Vertessz611i3s-ko arkegizakia, Swanscombe-ko gizona, Atlanthropus, Oldoway-ko arkegizakia).
Bestea, Asia Ekialdetarrekoena (Pithecanthropus, Sinanthropus).

KULTURA MENDEBALDARRA
Arkegizaki mendebaldarra atxeki zitzaion gogoz hargintzari. Badakigu protogizakia
erreka harrizko lanabesez baliatzen hasia zena eta erreka harri kulturari hasera eman ziona.Bi harlanabes mota egin zituen protogizakiak. Bata aurpegi bakarretik landua (aurpegi bakarra = choppers) eta bestea bi aurpegietatik (biaurpegia = chopping
tools).
Arkegizakiak lanabesgintzan eman zuen lehenengo pausoa lehen ekaiaren aldatzea izan zen. Eta erreka harriak adina, edo gehiago, beste harri gogorrago batzu lantzen
hasi zen, suharria gehien. Gero lanabesei simetria haundia ematen ikasi zuen. Lana-besgintzak, bada, aurrerakada erreboluziogile bat egin du. Memento honetan bi har-gintz teknika desberdin sortu zirent
Bata, Choppers lanabesaren eboluzioa, hau da harri ezpal teknika (aurpegi bakarra
rena).
Bestea, Choppingtools lanabesarena, esku haizkol teknika (biaurpegiarena).

Harri ezpal kultura. (600.000 - 100.000)
Aurpegi landu bakarreko lanabesetan berezitu ziren arkegizakiek lanabes mota bat
baino gehiago egiten ikasi zuten: haizto, marruska, arraskailu, zulakaitz; baina haizkorarik ez zuten egiten. Horretarako harri enborra modu konkretu batean prepara--tzen zuten eta hari ezpal preerabakiak ateratzen zizkioten. Egun ongi jarrai dakio
ke harri ezpal teknikaren eboluzioari, lanabes berrien asmaketari eta teknika berriaren hedadurari. Clacton teknika deritza teknika mota honi. Behe paleolitos aroan, =
seirehun mila urtetik honakoan loratu zen.
Clacton-on-Sea abaroa (Essex-Bretainia Haundia) aztertzean konturatu ziren prehis
torigileak lanabesgintza mota honen berezitasunaz. Honetatik haren izena.
Harri enborrari, lehen ekaitzal aukeratuari, forma berezia ematen zioten lehendabizi, handik kolpez harri ezpalak erraz ateratzeko. Lanabes mota guztiak harri ezpal
hauetaz egiten zituzten. Ebakitzeko lanabesak zitzaizkien gogozkoen, zeren, hegalak
berdinduz eta haginak ateraz, ebakitzeko aproposak gelditzen bait ziren: baina larru
a, zura eta abar arraskatzeko moldatuak ere ugari egin zituzten eta baita zulatzekoak ere.
Swanscombe-n (Bretainia Haundia) Mindel izozte aurreko oheetan aurkitu dira Clacton teknikaz egindako lanabesak; beraz, larehun mila urte baino gehiago du. Abbevi-lle lanabesgintzaren adinide da, bada, Clacton-lanabesgintza. Eta acheul kulturak iraun zuen denbora guztian iraun zuen.
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Denboraz, hala ere Clacton teknika osatuz eta hobetuz doa eta izen bereziz ezagutzen da. Clacton teknika osatuak Tayac-lanabesgintza eta Levallois-lanabesgintza dei
tzen dira.
Tayac teknika, Micoque (Tayac-Dordoinia) abaroko lanabesak aztertu zirenean ezagu
tu zen zehazki. Hau ere arkegizakiaren lana da. Lanabes mota berririk ez dute egiten
baina harri enborra hala moldatzen ikasi zuten, non harri ezpal bereziak ateratzen =
bait zituzten: ezpal ttipi eta sendoak, Erdi paleolitos aroko Moustier-kultura gogoratzen dutenak, nahiz lanabes latzagoak diren oraino.
Tayac-lanabesgintzak Clacton-teknika erabiltzen du funtsean, baina Moustier-Leva_
llois teknikaz oaatzen du. Egun Tayac teknika Clacton-teknikaren espezialtzetzat jotzen da.
Goi-acheul aldian eta acheul tradizioko Moustier aldian, Europa osoan loratu zen
Tayac-teknika, oso estimatu bilakatu baitzen aldi hartan lanabesgintza mota hau; beraz, paleogizakiak ere erabili zuen.
Levallois teknika ere Clacton teknikatik sortu zen. Acheul aldian agertu zen eta
Neolitos aroraino iraun zuen. Haren berezitasuna harri enborra gertutzean datza. Levallois enborra deitzen da. Lehen ekaitzaE aukeraturiko harria (suharria gehienetan)
forma preebaki batera egokitzen zuten, zein lanabes mota egin behar zen kontuan harturik. Behin enborra antolatutakoan erraza zen ezpalak ateratzea; hauk gainera,ez zi
ren beti berdinak, bi edo hiru lanabes mota egiteko modukoak baino. Lehen sailekoak,
bigarrenekoak eta abar, guztiak ziren diferente. Azkenean, enborra agorturik geldi-tzen zen eta bota egiten zuten sarrien; baina-ez beti.
Levallois izenaz ezagutzen da, Levallois-Perret (Frantzia) abaroan ezagutu zirela
ko lehendabiziko aldiz. Arkegizakiak eman zion hasiera acheul-aldian; baina paleogizakiak debelopatu zuen eta Moustier-aldiko lanabesgintzatzat hartzen da batez ere. =
Hala ere, arkegizakiek anitz milurtetan erabili zuten, nahiz hastapenetan zegoenean
izan. Neogizakiak ere luzaroan erabili zuen, Neolitos aroa hasi arteino loratu bait
zen. Beraz, Arkegizakiak, Paleogizakiak eta Neogizakiak erabili zuten Levallois teknika.
Stellenbosch-en (Hego Afrika) ikusten da argi Levallois-teknikaren eboluzioa bost.
ohe jarraikitan. Hego Afrikako arkegizakiak erabili zuen lanabesgintza mota Victoria
West-en (Cap. Hego-Afrika) aurkitu zen eta Victoria West-teknika izenaz bataiatu zen.
Geroago konturatu ziren prehistoriagileak Levallois teknika bezalakoa zela. Arestian
esan dugu Levallois teknika Clacton teknikatik sortu zela. Hala dirudi Europan bederen; baina Hego Afrikan erreka harri kulturako choppers lanabesen debelopamendua dela dirudi eta ez Clacton lanabesgintzarena, zein bait da Europan erreka harri kulturako Choppers lanabesen debelopamendua. Ondorioz proto-Levallois teknikatzat ematen
du askok Victoria West lanabesgintza. Alderdi bata zorrotzago duen enbor luzanga da
Victoria West enborra. Eta alde batean kolpe emanik jalgitzen zen forma preerabaki-dun ezpala, luze baino zabalago zena,

Esku haizkol kultura (choppingtools): 600.000 - 100.000
Aitzinateko choppi,ngtools izeneko erreka harri landuei haizkol-forma ematea lortu
zuen arkegizakiak eta acheul aldirako haizkora ederrak egiten ikasi ere bai. Haizkoraren eboluzioari ere egun ondo jarraikitzen zaio. Erreka harriez biaurpegiak egin
zituen protogizakiak. Arkegizakiak, erreka harriak utzi eta, lehen ekaitarko harri =
gogorragoak bilatu zituen; batez ere suharria. Honen bidez haizkora latz eta haundiak egiten hasi zen. Gero teknika hobetu egin zuen eta, azkenez, formaz egokitu.
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Haizkoraren eboluzio geldiak, beste alor guztietan ere (bizia eta kultura baztertu gabe) antzera suertatuko zela pentsarazten digu.
Afrikako leku askotan kausitu dira arkegizakien abaroak. Zenbeze hibaiaren herbereetan, esate baterako; baina haizkol eboluzioa, Nairobi-ko Olorgesailie-k eta Tanza
niako Oldoway-k adierazten digute ongien, hauetan argi ikusten bait da erreka harri
bi aurpegitik Abbeville-haizkorarako iragana; eta gero Aceul-haizkoraren eboluzioa,=
Olorgesailie-ko hamasei maila jarraikitan.
Abeville-kultura deritzaio haizkol formadun lanabesak egiten hasi zen lehenengo =
kulturari. Haizkora haundi (25zm luze) eta latzak dira. Lehen ekaitzat zuharria era,
bili zuten eta almendra egiturako haizkora lodi-lodiak egin zituzten. Aho aldea baka
rrik lantzen zieten gehienetan. Lanabesak egiteko ez zuten erabili harri enborretik
ateratako ezpalik. Dirudienez, haizkorak bakarrik egin zituzten; aho oso kamustunak,
gainera.
Inork Abbeville-kultura Chelles-kultura deitu izan du; espainiarrek isidrense;
baina egun Abbeville-kultura izenaz ezagutzen da.
Abbeville kultura eboluziotuari Acheul-kultura deritzaio. Haizkol mota berria egi
ten zuten Acheul-kulturakoek. Teknika eta lehen ekaia abbeville-kulturakoak dira bai
na haizkorak hobeak dira, meheago, finago, ttipiago, landuago eta zorrotzagoak. Haue
taz gainera, lanabes mota berriak egiteko harri ezpalez baliatzen ere hasi ziren.
Abbeville kultura eta Acheul kultura deitzen dira abarorik inportanteenak Abbevillen (Pikardia-Frantzia) eta Amiens-ko Acheul hauzoan (Pikardia-Frantzia) aurkitu =
zirelako.
Abbeville eta Saint Acheul-Amiens, Somme hibaiaren hegaletan daude biak (Ipar =
Frantzian). Mindel izozte aldiko esku haizkorak kausitu dira Somme hibai hegaletan .
Hementxe egiazta daiteke Abbeville-kultura, Acheul kultura baino zaharragoa dena, ez
bakarrik Abbeville lanabesgintza traketsagoa delako, azpirago dagoelako baizik. Ache
ul kulturan ere funtsezko lanabesa eskuzko haizkora da; baina teknika hobeaz egina ,
beti hobetuz doan teknikaz gainera.
Acheul kulturak luzaro dirau: Mindel izoztean hasten bait da eta Riss-Wirm izozte
artean bukatzen; beraz, hirurehun mila urte baino gehiago,
Milurte hauetan eman zen lanabesgintz-eboluzioak Acheul-kulturaren zatikatzea eskatzen du:
a) Behe acheul aldia.
b) Erdi acheul aldia.
d) Goi acheul aldia.
Behe-acheul aldian esku haizkora haundi eta traketsak daude oraino; baina harri ezpalezko lanabes sendoak ere bai.
Erdi-acheul aldian (Riss izozte aldian loratu zen) esku haizkorak meheagoak dira
eta finago; platusa izenaz ezagutzen dira. Levaillois teknikaz egindako lanabesak ere aurkitu dira.
Goi-acheul aldian esku haizkora asko hobetu da eta forma askotakoak egin zituzten
(ahomeheak, hiruangularrak...) Levallois teknikaz eginiko lanabes asko dago goi-ache
ul kulturan; baina baita goi-paleolitos aroan hedatu eta hobetuko diren lanabesen anitz aintzindari ere.
Acheul-kultura eboluziotua Micoque-kultura deitzen da; baina garai honetan arkegi
zakia paleogizaki bilakaturik zegoela uste da. Azkeneko izozteartean loratu zen. Esku haizkora berezia egiten zuten: orpo lodiaz eta aho oso finaz, bir-ukitua bait zen.
Micoque-n (Tayac-Dordoina) berezitu zen kultura berria. Honetatik haren izena. Micoque-kulturakoek batzutan erabiltzen dute Levallois-teknika eta bestetan ez.
Acheul kultura asko hedatu zen. Europa Mendebaldarretik Indiaraino eta kasik Afri
ka osoan.
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Bi kulturen aztarnategi nahasiak.
Anitz abarotan bi kultura motak (esku haizkol kultura eta Harri ezpal kultura) nahastekaturik agertzen dira; esate baterako Cagni-n (Acheul-Levallois aldian) biahodun
haizkorak eta harri ezpalezko lanabesak batera aurkitu dira, bi kulturek elkar osatzen zuten eta.
Sidi-Abderrahman-en ere (Casablanca, Marok) bi kulturetako lanabesak aurkitu dira;
eta, gainera, arkegizakiaren hezurdurak. Industria xit zaharrak dira eta Clacton-Abbe
ville lanabesgintza izenaz bataiatuak izan ziren. Behe-acheul aldikotzat ematen dira
egun eta hezurdurak, Atlanthropus taldekotzat. Mindel izozte aldikoak dira bai lana-besgintza eta bai arkegizakia. Gainerago aurkitu diren oheak (beraz, gazteagoak) Ta-yac eta Micoque lanabesez horniturik daude.
Abaro klasiko bat Ternifine-koa (Aljeria) da, Bertan aurkitu bait ziren batera acheul-kulturako lanabesak eta Atlanthropus-aren hezurdurak, Orduxetik jakin zen arkegizakia zena Acheul-kulturaren kreatzailea.
(Kef, Tunizia) Goi-acheul aldiko lanabesak kausitu dira. Stellenbosch-en (Cap. Hego-Afrika) ere Behe Paleolitos aroko industriak aurkitu ziren, Victoria =
West-koen antzekoak, Bost molla jarraikitan ikus daiteke Levallois teknikaren eboluzio
a. Egun abbeville eta acheul aldietakotzat ematen dira.
Lazaret-en (Niza, Frantzia) Riss izozte aldiko aztarrenak aurkitu dira; ihizlarien
kanpamendua, acheul kulturako lanabesak eta giza burezur zatiak, zeintzuek adierazten
bait digute Lazaret..ko kanpamenduan bizi zen ihiztaria arkegizaki aski eboluziotua
zan zela. Musarrak eta Sarrioak ehiztatu zituzten.
Terra-Amata-n ere (Niza, Frantzia) acheul aldiko ehiztarien bizilekuak aurkitu dira. Elefanteak, errinozeroak, basurdeak eta beste anitz animalia ttipi mota ehizatu =
zituzten.
Oumm-Oatafa-n (Jerusalem) Tayac industriakoak diruditen harri ezpal landuak aurkitu dira; gaineko oheetan, ordea, acheul-kulturako lanabesak; gazteenak Micoque kulturakoak.
Taboun-en (Karmel Mendia, Palestina) ere Behe-Paleolitos aroko industriak daude. Zaharrenak Clacton eta Tayac industrietakoak dira; gero, goi-acheul kulturakoak agertzen dira. Guzti hauk arkegizakiaren lanak. Baina, gerora, paleogizakia agertzen da e
ta Moustier kultura sortzen, Erdi-paleolitos aroari hasiera emanik. Berdin jazotzen =
d& Oubeiyek-en ere (Tiberiades aintzira hegalean).
Torralba-del-Mora-n eta Ambrona-n (biak, Soria-Espainia) ere ehiztari-kanpamenduak
kausitu dira. Elefantea zen ihizirik bilatuena, baina errinozeroa, zaldia eta oreina
ere ehizatu zituzten. Acheul kulturako lanabesak topatu dira, haizkorak alegia. Ala-baina harri ezpalezkoak ere badaude. Egurrak erre zituztela ere konprobatu da. Izozte
aldikoak dira aurkitutako arrasto hauk, baina ez da zihur jakin oraino zeinetakoak, =
Mindel ala Riss izozteak, diren.

KULTURA EKIALDETARRA
Eki Asiako arkegizakiek hezurra landu zuten gehienbat eta oso trebe egin ziren hezurgintzan, kausitu diren tresnek erakusten digutenez; esate baterako, orein burezu-rrez egindako ontziak; lepauztaizko palak; saihetsezur zorroztuz eginiko haizturrak ;
hezurrezko eztenak...
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Hezurgintzaz batera, erreka harrizko lanabesez ere baliatzen ziren, aurpegi bate-tik landuz (Choppers) ia bakarrik; aitzinateko protogizakiek asmatutako lanabes batetaz alegia. Harrizko hau, ebakitzeko erabili zuten batez ere. Ostera, biaurpegirik =
(Choppingtools) ez zuten erabili. Javako padjitanien-kulturan bakarrik aurkitu da banakaren bat, Abbeville kulturako esku haizkora gogorarazten duena.
Hargintzak, bada, ez zuen indar haundirik hartu Mendebaleko arkegizakiaz alderatuz
behintzat. Eta lanabesgintzan lehen ekaitzat hezurra eta zura harria baino askoz maiteago dituztela nabari da.
Dart antropologariak esaten duena egia bada -alegia, lehenengotan gizakia animali
hezurrez, haginez eta adarrez baliatu zela lanabesak egiteko eta gerora hasi zela ha
rriez baliatzen- arkegizaki ekialdetarra litzateke protogizakiaren jarraikitzailea ,
eta, beraz, hezurgintzaren debeloparia.
Askoz geroago, Europako Moustier kulturakoen antzeko harlanabesak agertzen dira, a
rraskailu, punta, trintxa, haiztur... Erreka harriak desagertuz doaz eta harri gogorragoak agertuz: sumendi harriak, suharria, obsidiana... Baina Moustier kulturaz zehatzago mintzatuko gara paleogizakiei buruz ihardutean.
Ordurarte arkegizaki ekialdetarra pebble-kulturan bareturik egon zen.
Bi Himalava izozteen aurreko aztarrenik (Europako Mindel izoztearen parekoa da; be
raz, duela bostehun mila urte hasi zen) ez da topatu Asian. Hezurgintzaz batera agertu zen erreka harri kultura ere; baina, praktikan, aurpegi bakarretik landutako lanabesik (Choppers) baino ez dago. Lanabes biaurpegirik (Choppingtools-ik, alegia,) prak
tikan ez dago, oso guti aurkitu bait da.
Hala ere, Mendebaldarrek hargintzari eman ziotelako aurrerakada harri ezpal kulturari emateko ez ziren gauza izan ekialdetarrak, hargintza ez bait zuten gogoko eta erreka harri kulturako lanabesak egiten jarraiki ziren, baina lehen materia aldatuz. E
rreka harrien ordez, suharria, areharria, kareharria eta egur harriztatua erabili zi
tuzten.

Soan kultura
Eki Asiako kulturarik zaharrena Soan kultura dela uste da. Soan hibaia Pakistan-go
Indus hibaiaren adarra da. Haren hegaletan giza urrats asko kausitu da. Guztiak ez di
ra aldi berekoak.
Zaharrena Pre-Soan-kultura deitzen da. Aurpegi bakarretik landuriko lanabes haundi
eta traketsak agertu dira, aho motz eta biribildunak. Guztiak erreka harri kulturakoak, Laurehun milatik hirurehun milara loratu zen.
Hirurehun milatik berrehun milara loratu zenari Behe-Soan-kultura deritzaio. Hemen
ere lanabes aurpegibakar guti landuak agiri dira, baina lehengoak baino arinago eta
finagoak dira. Garai honetantxe doa hedatuz acheul kultura Indian, eta esku haizkorak
agertzen dira.
Goi-Soan-kulturako lehenengo aldian (zeren bi zatitan partitzen bait da goi-Soan =
kultura: bata, arkegizakiarena; bestea, paleogizakiarena) aurpegi bakarretik landutakoak desagertuz doaz (200.000tik 120.000ra) eta Harri ezpal kultura agertzen da Lavallois teknikarekin.

Anyathien kultura
Birmania-ko Irrawaddy hibai hegaletan ere topatu dira arkegizakien zantzuak. Anyathien kultura izenaz ezagutzen da. Zaharrenek laurehun mila urte dituzte; baina hauk ere
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hiru aldi desberdinetakoak diras
-bata, Mindel izozte aldikoa (Himalaya bikoa)
-bia, Mindel-Riss izoztearte aldikoa (Himalaya bi-hiru artekoa)

-hirua, Riss izozte aldikoa (Himalaya hirukoa)
Beraz, Anyathien kulturak hirurehun milurtetan zehar dirau. Baina, luzaro iraun zu
en arren, lanabesgintzan eboluzio oso urria eman zen, zaharrena eta gazteena ia berdi
nak baitira.
Erabili zituen lehen materiak, egia esan, ez ziren aurrerakuntzak egiteko egokie-nak. Karehaitzak eta egur harriztatuak, erabilitako lehen materiek, hargintza bazinta
sunak arras mugatzn bait dituzte.
Erreka harrizko lanabes guti kausitu da; baina erreka kulturakoak dira aurkituriko
lanabes ia guztiak: karehaitzezko choppers-ak, egur harriztatuzko opaitzurrak...

Tampan kultura
Malasian ere aurkitu dira arkegizakien aztarrenak Kota-Tampan-go (Perak) abaroan .
Tampan-kultura izenaz ezagutu ohi da. Lehen ekaitarako suharria erabili zuten baina e
rreka harri kulturako lanabesez baliatu ziren, hala aurpegi bakarretik nola bietatik
landurikoez. Biaurpegiak oso guti eta elementalak dira; bakarretik landuak, ostera, =
asko, arraskailu itxurakoak, batez ere.
Tampan-kultura hau noizkoa denik ezin erabaki , izan da egundaino, nahiz jakin izan
den behe paleolitos arokoa eta arkegizakiena dena.

Sinanthropus-aren kultura
Sinantrhopus-aren kultur urratsak Chou-Kou-Tien-en (Pekin) topatu dira. Bertan,
ela laurehun mila urte egindako errekaharrizko lanabes bat.
Orein asko ehizatu zuten, batez ere Mindel-Riss izoztearte aldian. Suharria eta
reharria erabili zituen gehien bat lehen ekai bezala; baina erreka harri kulturako
nabesak egiten jarraiki zen. Aurpegi bakarretik nahiz bietatik landuak aurkitu dira
baina aurpegi bakarrak biaurpegiak baino askoz ugariago dira.

du
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;

Padjitan kultura
Java irlako Babsoka hibai herbeheretan ere arkegizakiaren k-.11tur zantzuak aurkitu
dira. Zaharrenak, duela hirurehun mila urtekoak dira, Mindel-Riss izozteartekoak. Uste da Pithecanthropus-aren lana dela, nahiz giza hezurdurarik ez den kausitu Babsoka
hibai bazterretan eta ezagutzen diren Pithecanthropus-aren hezurdurak zerbait zaharra
goak diren. Padjitan-kultura izenaz ezagutu ohi da.
Kultura honetako lanabes bereizlea ere lanabes aurpegi bakarra da, Ekialde osoan =
legez; baina esku-haizkora traketsak ere ba rlaude, Europako Abbeville-kultura gogora-razten dutenak.
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ARKEGIZAKIAREN GIZARTEA

Arkegizakiak sua ezagutu zuen, anitz bizi-lekutan su-aztarrenak utzi zituen eta; e
sate baterako Chou-kou-Tien-en (Pekin), non seirehun mila urtetako hezur erreak aurki
tu bait dira; Vertessznlbs-en (Hungria) sukaldea eta hezur erreak, Mindel izozte aldikoak (400.000 urte) topatu dira.
Gainera, elkarturik bizi ziren. Elkarte hastapenik bahintzat bazuten. Senitarte no
mada eta ttipietan bizi bide ziren. Bizi-lekuak kanpoan egiten zituzten, hibai uhalde
etan sarri, hauetara joaten bait ziren ihiziak ura edatera; baina batzuk harpeetan bi
zitzeko ohitura hartu zuten.
Ehiztaritzarako elkartu ziren batik bat. Hori adierazten digute Lazaret eta Terre-Amata-ko (biak Niza, Frantzia) eta Torralba-delMora eta Ambrona-ko (biak Soria, Espa
inia) ehiza kanpamenduek. Seguru aski, ihizi nagusiak harrapatzen ere bazekiten, zeren haien abaroetan idi konkorren, elefanteen, gameluen, errinozeroen, kastore erraldoien, basidien eta orein-ahuntzen hezurrak aurkitu bait dira. Arkegizaki hauk, bada,
okeljale porrokatuak izan ziren. Alabaina fruituz eta landarez osatzen zuten beren ja
naria. Baina guztiak ez ziren holakoak; asko fruitu eta arraultze biltzaile zen eta =
hibai hegaletan harrapatutako animalia ttipiez osatzen zuten elikadura. Animalia gorrien ehizatzea noizbehinkako gauza zen hauentzat.
Arkegizaki talde bat okeljale porrokatua izan zela esan dugu; beraz ehiztaritza do
minatu behar zuen. Ez dakigu zihur nola baliatzen zen; baina ez da uste ehizatzeko =
haizkora erabiltzen zuenik; gainera askok ez zuen haizkorarik ezagutu. Uxa-teknika erabiltzen zutela dirudi, tranpez osatuz.
Uxa-ehiztaritzak taldeka jokatzea eskatzen du eta ihiziaren birpartitzea.
Burezurra gurtzen bide zuten, anitz aurkitu bait da erdi gorderik.
Afrikan, Asian eta Europan bakarrik bizi izan ziren. Baina ez Ipar Europan ez
par Asian ausartu zen bizitzen klima biguna suertatu zen garaietan ere.
Europara Afrikatik etorri zela uste da; baina ez da zihur jakin zein bidetatik. =
Frantziako Chilhac-en egindako aurkikundeak direla kausa, agian iritzi hau birkonpondu beharra suertatuko da, zeren protogizaki aldian ere gizakia bait zebilen Europan.

ARKEGIZAKIAREN KULTURA EUSKAL HERRIAN
Euskal Herrira ere, heldu zen Arkegizakia. Ez da aztarren gehiegirik aurkitu; baina bai egon zela jakiteko lain: Erreka harri kulturako lanabes biaurpegi ebakile bat,
(Choppingtools); Abbeville kulturako haizkora trakets bat eta Acheul kulturako hiru =
haizkora: bata aho batekoa eta beste biak bi ahodun eta suharrizkoak.
Erreka harri kulturako lanabes biaurpegi ebakilea (Choppingtool) Lezatxikin aurkitu zuen J.M. Barandiaranek. Hona hemen zer dioen berak:
"Lezetxikin, Leibar larruspeko apal baten gainean, bilatu genuen pikaziri
antzeko harlandu bat, hargorrizkoa bera. Lezetxikiko betegartiak baino =
lehenagokoa baita, baliteke Abbeville-aldikoa izatea".(J.M. BARANDIARAN.
Lehen Euskal Gizona. 19 or.).
Abbeville-kulturako haizkora traketsa Ilbarritz-en topatu zen. J.M. Barandiaranek,
hauxe dio:
"Ilbarrizko Larralde errekanoaren hegalean agertua da lanabes horietako
bat, eskuhaizkoraren tankerakoa". (J.M. BARANDIARAN, Lehen Euskal Gizona
18 or.).
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Acheul-kulturako haizkorak ere ez dira abaro berdinean kausitu; baina aurkitu di-ren hirurak Riss-Wirm izozteartekoak dira: klima epelekoak, bada. Epelte honek ehun =
mila urte inguru iraun zuen (180.000.urtetik 80.000.eraino) guti gorabehera.
Haizkora ahobakarra Nafarroako Irunberrin aurkitua da MARCOS, S. MENSUA: "Un
hallazqo litico del Paleolitico inferior del têrmino de Lumbier-Navarra. Principe de
Viana).
J.M. Barandiaranek aurkitu zuen biahodun haizkora bat Gasteiz ondoko Haitzabalen.

Beste haizkora biaurpegia J.M. Martinez de Agirrek topatu zuen Trebiflo-ko hegoan. Lur
gainean egon zen eta ehun mila urte inguru omen ditu. Barandiaranek Haitzabalen aurki
tuaren antzekoa da. Levallois-teknikaz egindako laminak ere kausitu ditu toki berean.
Suharrizkoak dira hauk ere.

ARKIGIZAICI PRIMICINTSIIA

Arkegizaki garaia jaiorik zegoen duela seirehun mila urte gutienez; orduan bizi zi

ren gizonen hezurdurak aurkitu bait dira, zihur gaude honetan.
Ezagutzen den hurrengo katebegi zihurra "jakintsu" mailako paleogizakia da; baina
ezagutzen den paleogizakirik zaharrena laurogei milagarren urtekoa da. Beraz, ezagu-tzen den arkegizakirik zaharrenetik kausitu den paleogizakirik zaharrenera bostehun
mila urtetako bitartea dago.
Baina paleogizakiak 1450 zm3 garun barnera du bataz beste; banakaren batzuk 1600
zm3 gainera. Bestalde, "jakintsu" mailakoa izateko 1300 zm3 garun barnera aski dela i
rakasten du zientziak.
Antropologariek Moustier kulturarekin ekartzen dute paleogizakia; baina Moustier
kultura haizkol-kulturarekin (Acheul-kultura) eta harri ezpal kulturarekin (Levallois
kultura) loturik dago. Ez da hausturarik nabari batetik bestera, jarraipen argia bai
zik.

Beraz, arkegizaki guztiak "prejakintsu" abizenaz deitzea ausardiatzat har badaiteke ere, 1300 zm3 garun barnera lorturik edo ia lorturik zutenak eta kultura hain ederra sortu zutenak "prejakintsu" abizenaz deitzea ez da ausardia. Hirurehun mila urte
ingurutik paleogizaki katebegia sortu arteino biziizan zen arkegizaki eboluziotua, bada, "prejakintsu" mailara heldurik zegoen, noski.
Hezurdura zihurrik aurkitu ez den arren, Mundu Zaharrean zehar utzi dituen lanabes
ek horixe adierazten digute. Eta, esate baterako, Ekialde Hurbilean utzi dituenak aztertu ondoren, guztiek onartzen dute kultura hura lora-arazi zuen biziduna benetan
"pre-jakintsu" mailakoa izan zela gutienez.
Lanabes-alorrean zientziak egin zituen deskubrimenduek beharturik, Piltdown-go gizonaren, Swanscombe-ko arkegizakiaren eta Fontechevade-ko (kngulema, Frantzia) paleogizakiaren aurkikundeek akuilaturik eta preiritziek eraginik asmatu zuten prehistorigile antieboluzionista batzuk homo presapiens-aren hipotesia; alegia, ez arkegizaki-az, ez paleogizakiaz zerikusirik ez duen giza arraza berezia bizi izan zela Europan.
'fresapiens abizenaz bataiatua izan zen eta, Cro-Magnon arraza izatera iritsi zenean ,
sapiens izatea lortu zuen.
Egun hipotesi hau bazterturik eta desohoraturik dago, batez ere zientziak,
fluor
teknikaren laguntzaz, Piltdown-go gizonaren engainioa desestali zuenetik.
Zientziak lanabesgintzaren eboluzioa konprobatzea lortu duen bezala uste dugu arke
gizakiaren garun barneraren eta kaskezurraren eboluzioa ere zehatz frogatzea lortuko
duela, burezurren deskubrimendu berrien laguntzaz.

•
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Lanabesgintzaren eboluzio geldiak adierazten du gizakiaren aurrerapena; baina ez
du argitzen zein garun barnera ukan zuen lanabesok egin zituen gizakiak eta noiz

ritsi zen 1300 zm3 garun barnera ukatera, eta hau da nahikoa jakintsuen ustez, "ja
kintsu n kategoriako izateko.
Bestalde, ez da jakin oraino zergatik ez duten guztiek arkegizakiek garondo hezu
rrean ukan zuten hezur munoa; ez eta nola galdu zen ere; baina zientziak noizbait
erakutsiko duela espero dugu.
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ERDI PALEOLITOS AROA
(PALEOGIZAKIA):

(12o.000 - so.000)

Arkegizakia Riss-Wirm izozteartean duela ehun eta hogei milurte inguru, paleogiza
ki katebegiko bilakatu zen, eta Wirm izoztean zehar luzaro bizi izan zen berrogei
lagarren urte ingururarte.

PALEOGIZAKIARENKARAKTERISTIKAK: KATEBEGIBERRIA
[
Katemaila hau Neanderthal izenaz ezagutu izan da luzaro, zeren Alemaniako Neander
thal deritzan haranean aurkitutako burezurra aztertu ondoren konturatu bait ziren =
prehistorigileek maila eboluziotuagokoa zenaz. Egun paleogizaki izenaz ezagutzen da
eta katebegi honetako arraza berezi bat deitzen da Neanderthal.
Paleogizakia jakintsu izatera iritsirik dago, 1500 zm3 garun barnera du eta; baina egungo gizakiaren forma esentsial guztiak ez ditu oraino lortu. Desberdinatsunik
funtsezkoena garunean datza, ez honen tamainuan, kantidade berdintsua bait da, estrukturan baino. Gibelaldea haundiagoa zuen hark; aitzinaldea, berriz, ttipiagoa, ze
ren bekoki hertsi eta iheskorrak aitzinaldean haztea galerazten bait zion eta hemen
daude lekuturik afekto ahalmena eta pentsamena. Ostera, teknik ahalmen debelopatua u
kan zuen eta oso trebea izan zen esku lanetan.
Gorputzadarren neurriak egungo gizakiarenen zerbait diferenteak ziren: alegia, be
soak luzeago, baina arkegizakiarenak baino motzagoak; hankak motzago, baina arkegiza
kiarenak baino luzeagoak.
Behe paleolitos aroko bi giza katebegiek zituzten tximino itxurak galdu ditu eta,
itxuraz, tximinoari baino egungo gizakiari askoz hurbilagotik loturik dago. Agirian
dago, bere lehengusu tximinoagandik urrunduz nola doan.
Ameriketan izan ezik, mundu osoan zehar aurkitu dira paleogizakien urratsak: Afri
kan, Europan, Asian, Indonesian, Australian, Tasmanian, Ginea Berrian.
Clark irakasle bretainia haundiarrak esaten du milioi batzu paleogizaki populazio
egon zela mundu osoan.

PALEOGIZAKIARREN ALE EZAGUNAK

Paleogizakien anitz hezurdura kausitu bait da, egun argi dago arrazaren espezialtze ba4 gertatu zela erdi paleo',Itos aroan; baina alor hau ez dago oraino zehatz es
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tudiaturik. Hau kontutan izanik, honela banaka ditzakegu paleogizaki katebegiko arra
zak:
- Neanderthal arraza

- Broken-Hill arraza
- Ngandong arraza
- Predmosti arraza
- Karmel arraza
- Ale katalogatu gabeak

NEANDERTHAL ARRAU

Hauxe ezagutzen da ongien. Honen karakteristikak hauk dira:
Burezur zabala; baina zapala. Bekoki ttipi eta iheskorra, bekain jalgia eta begizulo haundiak.
Aurpegi hezurtsua, baina masail ondo guti jalgia: masailezur nahiko sendoa eta ko
kotsik gabea.
Hortz-haginak neogizakiek baino zerbait haundiagoak.
Tamainuz ttipia zen.
Neanderthal-go aurkikundearen ostean, Dupont-ek 1866an La-Naulette-n (Lesse•ko ha
rana, Belgika) masailezurra aurkituzuen. Sendoa eta kokotsik gabea zen. Eta, berak =
topaturiko masail hezurra eta Neanderthal-go burezurra arraza berekoak zirela irakatsi zuen. Gerora anitz aurkikunde egin da. La-Chapelle-aux-Saint-en (Brive-Correze ,
Frantzia) eskeleto osoa; eta hauxe aukeratu zen fosil gidaritzat. Orduantxe definitu
ziren zehatz Neanderthal arrazaren karakteristikak.
Neanderthal arrazako aleen aurkikunderik inportanteenak leku hauetan egin dira:
Isturitzen (Behe Nafarroa); Lezetxikin (Gipuzkoa); Malarnaud-en (Ariege, Gaskoinia);
Regourder-n, La-Ferrasie-n, Le-Moustier-en; Pech-de-L'Aze-n eta Combe-Grenal-en (guz
tiak Dordoinia); La-Quina-n (Angulema, Frantzia); Bafiolas-en (Katalunia); Furninha-n
(Portugal); CarigUela-Pinar-en eta Cueva-Negra-de-Jtiva-n (biak Espainia); Engis-en
(Belgika); Saccopastore-n eta Zirzeo-Mendian (biak Italian).
Baina beste anitz lekutan ere egin dira, hala Palestinan, Krimean, Iraken eta Uzbekistanen nola Txinan eta Afrika osoan.
Aipatutako hezurdurok jakintsu guztiek onartzen dituzte paleogizaki katebegiko Ne
anderthal arrazakotzat.

BROKEN-HILL ARRAZA
Paleogizaki katebegiko arraza da hau ere. Ezaguna da baita "Rodesiako gizona" ize
naz edo "Africanthopus" deituraz ere.
Broken-Hill-en (Zanbia) kausitu zen itxuraz oso zaharra ematen zuen burezurra.
Njarassa lakuaren ondoan (Tanganika) ere topatu ziren, lehenengotan arkegizaki ka
tebegikoak zirela uste ziren hezurdurak.
Baina gero estudioak egin ondoren, paleogizakiak zirela frogatu zen.
Broken-Hill arraza paleogizaki gutti eboluziotua da. Bekain oso jalgia, bekoki =
ttipi eta xit iheskorra, aurpegi hezurtsua eta garondo hezurrean arkegizakiek ukan =
zuten moduko hezur munoa baina ez hauek bezain jalgia.

4t
Europako Lveanderthal arrazaK b in

zdharragoa du; beraz, gutiago eboluzio-

tuarena„

Paleogizakia dela zihur jakin arren ezin izan da frogatu noizkoa denik. Brokin-Hill abaroan aurkitu diren lanabesek Europako goi paleolitos aroko itxura dute, bai
na giza estruktura, ostera, erdipaleolitos aroaren haserakoa da. Njarassa aztarrende
giko urratsak gamble eurite aldikoak dira; beraz, Europako Wirm izozte aldikoak. Datu hauengatik berdin izan daitezke erdi paleolitos aroko nahiz goi paleolitos aroko,
zeren paleogizakia Wirm izozte aldiko lehenengo hirurogei milurtetan bizi bait zen ,
eta neogizakia azkeneko hogei ta hamar milurtetan.
Ez dago, bada,.akordiorik jakintsuen artean eta hiru hipotesi ematen dira:
-Batak, giza estrukturan batik bat finkaturik paleogizakien artean berau dela eza
gutzen den arrazarik zaharrena irakasten du.
-Biak, Njarassa-ko aztarrendegian topatutakoa kontuan edukirik, Wirm izoztea hasi
berria zegoenekoa dela esaten du; hau da, duela ehun milurte inguru bizi zela eta Eu
ropako Neanderthal arrazako ale zaharrenen adinide izan zela.
-Hiruak, Brokin-Hill abaroko lanabesetan oinarriturik, zeinek goi-paleolitos aroEuropakoen antza bait dute, Wirm izozteko azken partean bizi zela defendatzen du
eta oso berandurarte bizi ziren paleogizakien errepresentatzailea dela.

ko

UGANDOWO ARRAZA

Jabako irlan, Solo hibaiko haranean dago Ngandong. Kontinente ondoan dagoen arren
Jaba irla dela ezin ahantz. Bertan arkegizakiak (Pithecanthropus eta Meganthropus) =
bizi zirela ikusi dugu duela seirehun milurte, irla izan aurretik zihurkien hara ailegatuengandik sortuak. Orain paleogizaki bilakaturik daude aitzinateko arkegizaki =
haik. Ngamdong arraza nahiz "homo soloensis" izenaz ezagutzen dira. Hamaika burezur
dira aurkitu direnak; duela ehun milurte bizi ziren Riss-Wirm izozteartean.
Paleogizakien funtsezko karakteristika guztiak dauzka. Garun barnera berdina: ==
garunaren gibelalde debelopatua, bekoki iheskorra, bekain jalgiak, masailezur sendoa eta kokotsik gabea.
Geroago irla beretako Wadjak-en neogizaki bilakaturik ikusiko dugu: baina espezia
la, Europarraz gonbaratuz behintzat, zeren forma zahar asko gordetzen bait du; esate
baterako, bekoki iheskorra, masailezur sendoa eta kokotsik gabea. Hala ere, garuna-ren aitzinaldea neogizakiaren modukoa du.
Beraz, Pithecanthropus - Ngandong arraza - Wadjak arraza, Jabako irlan eman zen e
boluzioaren testigantzatzat hartu ohi da: arkegizaki zelarik ager tu zen, Ngandong a
rraza bilakatu paleogizaki aldian eta neogizaki izatera heldu Wadjak arraza egin zen
ean.

PRNDMOSTI ARRAZA

Predmosti (Morabia, Xekoslobakia) abaro inportantea bilakatu da bertan egin diren
aurkikundeak direla medio: erdi paleolitos aroko azken partean eta goipaleolitos aro
ko lehenengoan bizi ziren gizakien hilobia kausitu bait da. Zortzi adineko eta hamabi haur egon ziren hilobian. Predmosti arraza izenaz ezagutzen dira; baina inoiz Cro
-Magnon ekialdetarra deitzen da.
Oso haundia eta buruluzea da; neogizaki katebegiko Cro-Magnon arrazaren antza, ba

da, hauetan; beraz, neogizakitzat ere hartu ohi da. Baina, bekoki aski iheskorra du
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eta bekain haundiak; paleogizaki katemailako Neanderthal arrazaren antza, bada, karak

teristika hauk kontuan hartuz gero. Berdin esan daiteke neogizaki gutiago eboluziotua
dela nahiz paleogizaki asko eboluziotua. Nolanahi Neanderthal arraza baino eboluziotu
agoa da; baina gorputzez haundi eta buruluze izatea neogizakiaren funtsezko karakte-ristikak ez direnez gero, -bekokiaren deserrailatzeak lagundurik aitzin aldean garu_
na haziagoa edukitzea baino-, eta bekokia arras deserrailatu gabe duenez dero, paleo
gizakitzat hartzeari hobeto deritz4u.

ICARMEL ARRAZA
Palestinako Karmel Mendian paleogizakien anitz hezurdura aurkitu da; batez

ere ==

Skuhl eta Taboun harpeetan. Hauetaz gainera Galilea-ko A1-Zuftiyeh-n ere kaskezur bat

aurkitu zen.
Ekialde Hurbileko paleogizakia Neanderthal arrazaren antzekoa da izan. Ale batzu =
gainera, oso antzekoak. Taboun-go biak esate baterako: Shanidar-ko (Irak) hamarrak; =
Kfik-koba-ko (Krimea) biak; baina badira Neanderthal mendebaldarra baino eboluziotuago
ak direnak. A1-Zuttiyeh-ko alea, "Galileako burezur" izenaz bataiatua, esate baterako.
Skuhl-ko koan, ostera, gauza interesgarri bat egiztatzen da: alerik zaharrenek bekain xit jalgia dute, bekoki guti debelopatua eta kokots falta, Neanderthalak bezala;
gazteenek, berriz, kokots hazia dute eta bekokia eta bekaina ia neogizakiek dituzten

modukoak.
Sarri esan izan da Neanderthal arraza espezialtze suerterik gabea izan zela, desen
datu bait zen eta azkenez ondorengorik utzi gabe desagertu. Egia esan Neogizakia munduan dantzan zebilen garaian, Neanderthal arrazakoak ere bizi-bide ziren; beraz, ez
ziren paleogizaki quztiak batera neogizaki bilakatu; edo hobe, bekokiaren deserrailamendua, neogizakiaren bereiztasunik funtsezkoena, ez zuten guztiek batera lortu.
Baina Neanderthal arrazakoen eta beste paleogizakien artean funtsezko desberdintasunik bazegoela ezin izan da frogatu egundaino. Beraz, zientziak irakasten duena onar
tzen bada, alegia gizakiaren adimendua garun estrukturari lotua dagoela, ez dago zertan oinarri zientifiko zihurrik gabe diskriminaziorik egin zeren ez kultura alorrean,
ez giza karakteristiketan ez bait da nabaritzen funtsezko diferentziarik.
Europan bederen Neanderthal arrazako paleogizakiak eta neogizakiak denbora-aldi be
rean batera bizi izan zirelako, irakatsi izan da Neogizakia ez zela izan Neanderthal
arrazaren eboluzioa.
Beste arrazaren batetik ere sortuko zen neogizakia (edo hobe, sortu zen, ez ahantz
Ngandong arraza); baina Karmel Mendiko aurkikundeek hankaz gora bota dute iritzi hau,
argi ikusten bait da hantxe Neanderthal arrazaren eboluzioa neogizaki bilakatu arteino. Konfroga daiteke kokotsaren haztea, bekainen normaltzea eta bekokiaren deserraila
m endua. Beraz, Neanderthal arraza espezialtze desendatua izan zela eta ondorengorik u
tzi gabe desagertu zelako teoria ezin onar.
Nabaria da, beraz: giza arrazen hastapenak eman direla eta eboluzio bidean arraza
batzu zerbait lehenago ibili zirela.

ALE KATALOGATU GABEAK

Anitz ale aurkitu da paleogizaki katebegiko dena eta La-Chapelle-aux-Saints-ko ale
aren karakteristikarik ez duena, zein bait da Neanderthal arrazaren fosil gidaria.
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Esate baterako:
- Krapina-ko (Kroazia, Iugoslabia) hamalau aleak.
• Ehringsdorf-ko (Weimar, Alemania) masailezurra.
- Steinheim-an-der-Mur-ko (Sttutgart, Alemania) burezurra. Emakume gazte batena da.

Riss izozteko epelaldiren batetakoa dela dirudi, kausituriko animali motek adierazten
dutenez (Errinozeroa eta Elefantea, adibidez). 1070 zm3 garun barnera bakarrik du; =
baina buru gibel aldea zapala du, bekoki nahiko biribila eta hortz-hagin ttipiak. Garun barneraz eta urtez arkegizaki katebegikoa ematen du; baina bekokia, burezur gibel
aldea eta hortz-haginak kontuan edukiz gero oso eboluziotua dirudi.
- Fontechevade-ko (Angulema, Frantzia) burezur biak. Garun barnera haundikoak dira
eta bekain jalgirik ez dute. Riss-Wirm izozte-artekoak direla dirudi; epelaldiren batetakoak dira behintzat.
Ale hauek eta beste anitzek neogizaki katebegiko Cro-Magnon arrazaren karakteristi
ka ez-funtsezko batzu dituzte. Horregatik inork irakatsi izan du Cro-Magnon arraza =
hau -_"-lengandik etorri zela. Ez da hipotesi hau frogatu oraino. Agian hala izanen da .
Baina zihur dakiguna da, beste arrazatakoak ere beren sasoian bilakatu zirela neogiza
ki.

PALEOGIMIAREN KULTURA EUROPAN
••n

Erdi•Paleolitos aroan Mundu osoan loratu zen kultura Moustier kultura deitzen da,
toki guztietan bait dauzka, euki ere, funtsezko karakteristika berdinak; beraz, egi-tem diren dibisio guztiak Moustier kultura honexen aurpegi bereziak baino ez dira.

PALEOGIZAKIAREN GIZARTEA
Paleogizakia da kultura honen egilea eta batik bat neanderthal arrazakoa. Moustier
kultura deitzeak ez du esan nahi Moustier (Dordoinia) izan zela zabalkunde-zentroa, =
paleogizakiak lora-arazi zuen kulturari haren izena eman zaiola baino.
Xit argi dago egun Moustier kultura aurreko kulturen (Acheul eta Levallois kultu-ren) luzapena besterik ez dela. Hain berdinak dira hasieran non ezin bait da zihur erabaki noiz bukatzen den Behe Paleolitos aroa eta noiz Erdi Paleolitos aroa hasten eta beste bide estrinseko bat hartu behar izan bait da erabakia hartzeko: klima aldake
ta. Beraz, behe paleolitos aroa Riss izoztearen amaieraz bukatzen da eta erdi Daleoli
tos aroa Riss-Wrm izozte-artearen hasieraz abiatzen.
Moustier kultura, bada, ez da berdina leku guztietan hasieran bertan ere, arkegiza
kien kultura izan ez zen legez. Gainera, behe paleolitos aroan, kultura desberdina lo
raturiko leku berauetan, nabaritzen da kutsu berezia orain ere. Esate baterako lanabe
sak egiteko ezpalak harri enborretik ateratzeko teknika eta harri enborraren preparatzea (Clacton-Tayac teknika) Levallois kulturatik hartu eta arras dominatu zuten. Bai
na aurretikoek baino sarriago erabili zuten suharria lehen ekaitzat, lanabes ttipiago
ak eta dotoreagoak egin zituzten eta egitura zehatzagoa ematen zieten. Lanabes espe-zialtzeak ere indar haundia hartu zuen. Ezpalez egin zituzten hala arraskailuak, ma-rruskak, garrangak, trintxak, zizelak, ziriak, zulakaitzak, labanak eta haizkoltak no
la hiruanguluformako tragaza eta lantza puntak.
Acheul kulturatik ere biahodun haizkora finak egiteko teknika ikasi zuten. Eta es
.ku-haizkoratik sorturiko lanabes mota berriak ugaltzen dira; esate baterako biahodun
ttipiak eta Micoque kordelformakoak.
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Hezurrezko lanabesak egiten bederen bazekiten. Vogelherd-ko koban (Bade -Wurtemberg

Alemania) froga daiteke nola erdi paleolitos aroaren bukaeran hezurgintza loratzen ha

si

zen berriro. Europako arkegizakiek ez zuten hezurrezko lanabesik egin eta paleogizakiek ere ez gehieairik; ez da aurkitu ezer behintzat azken parterarte. ostera, egurrezko anitz erreminta (baxera eta abar) erabili zutela uste da, frogarik aurkitu ez den arren.
Paleogizakiek eraikitako anitz etxe ezagutzen da nahiz zelai eta haranetan nahiz
harpeetan.
Hala kanpoko abaroak, Achenheim eta Tata, nola harpeak, Regourdou.
- Achenheim-en (Estrasburgo),sukalde arrastoak eta mamut hezurrak aurkitu dira.
- Tata-n (Komaron, Hungaria), Brorup-Loopstedt epelaldian (duela 60.000 urte inguru) eraikitako etxea aurkitu da. Bi gelatan banaturik dago; sukaldea bata eta lanabes
gintzarakoa bestea. Suharria erabili zuten lanabesak egiteko. Aurkitutako lanabesak =
denetarikoak dira; batzuk behe paleolitos arokoen antza dute (harri ezpal landuak); =
beste batzu goi paleolitos arokoen aitzindariak dira (haiztoak, marruskak). Haizkora
bereziak ere badaude.
- Regourdou-n (Dordoinia) koba barrena konponduta dago. Eroso bizi zitezen, harriz,
animali hezurrez eta lauzaz egokitu zuten sukaldetzat erabili zuten zatia.
Klima epela suertatzen zenean kanpoan ere bizi ohi ziren; izozte aldietan, ordea ,
harpeak zituzten maiteen, hotzetik gordetzeko, noski. Egindako aurkikundeek adieraz-ten digute etxe antolaketaren hastapenetan zeudela oraino; gehienetan hondarkinak eta
zaborreria kanpora ateratzeaz eta tokirik usatuenak garbi edukitzeaz kontentatzen ziren.
Honek ez du esan nahi paleogizakiek lar zutela bizimodua ateratzeaz; bazuten beste
ardurarik, alafede. Behintzat hilotzak ehortzeko ardura agirian datza, berdin koloran
teak erabili zituztela ere. Paleogizakien hilobiak nonahi, eta anitz eratara antolatu
ak gainera, aurkitu dira. Gorpuak loturik, harriz estalirik, Regourdu-n (Dordainia) ,
adibidez; loraz apaindurik inon, Shanidar-en (Irak) zortzi paleogizaki aurkitu dira ;
baina bat loreztaturiko hilobian; loreei esker jakin ahal izan da udaberrian ehortzi
zela. Hilobirik gehienetan burezurrak soilik aurkitu dira. Txinako arkegizakien ohitu
rei jarraikirik, beharbada. Toki askotakoak hilobi kolektiboak dira. Honek guztiak aditzera erflaten du geroan sinesten zutela eta burezurrei debozio edo errespeto espezia
la.eduki zietela. Hilobi kolektiboek, gainera, nolabaiteko elkargo susmoa sortzen dute, batez ere kontuan badaukagu ez daudela egun batean ehortzirik edo epe laburraren
barrenean, urte desberdinetan baino..
Inon, Krapinan eta Zirzeo mendian, esate baterako, hezurrak puskaturik eta erreta
kausitu dira, probetxaturik baleude legez. Honexegatik jende gizajaleak ote ziren pen
tsatzen du anitzek.
Pech-de-L'Aze-n (Carsac, Dordoinia) acheul tradizioko Moustier kultura loratzen ari zen garaiko aztarrendegietan manganes harrizko bioxidoa eta bustin gorri multzoa =
aurkitu dira, koloreak erabili zituztela, agian gorputza margotzeko, adierazten digutenak.
Elkargoei buruz zer haundirik ez daukagu. Amatasuna eta ehiztaritza bilakatu ziren
elkargoa trinkatzearen eta zabaltzearen habe.
Haurreriaren zaindari eta etxeko nagusi zelako, ama itzal haundiz begiratzen zen e
ta familiako buru bilakatu. Hala, agintaritzaz jantziz joan zen eta bere inguruan famili loturak trinkatuz.
Ehiztaritzak ordea, elkarg-)aren zabaltzea eskatzen zuen. Egia, ehiztaritzarako arkegizakia baino harma egokiagoz horniturik zegoen, tragaza eta lantza puntaz batez ere, zeinez animalia nagusien ehiztaritza erraztu bait zuen, mamutak eta elefanteak u-
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su harrapatzeraino.

ehiztaritzan maneiatu zituzten harmak ez dirudi aski zirenik bakarka ehir
zatzeko;,beraz enda elkargoaren premia.sumatzen da, batez ere oreinak, elur oreinak ,
orkatzak, basahuntzak, zaldiak, behiak, idi konkorrak, errinozeroak eta mamutak ehiza
tzen zituztela jakiterakoan.
Uxa ehiztaritza zen halako erremintekin errazen ehizatzeko forma, eta ezagutu zute
la dirudi; baina teknika mota honek senitarte normala baino elkargo nagusiagoa,eska-r,
tzen du eta gainera partitze lege edo ohiturak. Ehiztaritza-ekonomiak eraginik, bada,
gizarte hastapenak ipintzen hasiak bide ziren paleogizakiak.
Ez daiteke jakin noraino trinkatu zituzten elkargo loturak.
Elikadura nagusia ihizi okela izan zen; baina soinberez, arrainez eta fruituz osatzen zuten ekonomia. Fruitu biltzea, gainera, inportantzia hartuz joan zen.
Hala ere

MALEOGIZAKIAREN KULTUR LORALDIAK

Prehistorigileek honela zatikatzen dute paleogizakiak bizi izan ziren garai osoan
loratu zen kultura.
TRADIZIO ZAHARREKO MOUSTIER KULTURA
Riss-Wirm izozte-artekoa deitzen da honela; beraz epeltean loratu zen. Paleogizaki
en lana dela uste da, eta ez arkegizakiena, Mou gtier kulturako lehen parte hau ere. Eta Neanderthal arrazako paleogizakiek lora arazi zutela.
Behe paleolitos aroko kulturek kutsaturik dago kultura barri hau eta aitzinateko =
kulturen luzapena besterik ez dela esan ohi da; baina arrazoi asko dago kultura berri
bat jaio dela esateko ere.
Ez da asmatu lanabes berririk, guztiak behe paleolitos aroan ere usatuak bait dira
baina orain arte guti erabilitakoak ugalduz doaz eta lehen asko erabilitakoak galduz.
Behe paleolitos aroan sorturiko lan teknikak jarraikitzen dira: baina asko debelopatu eta hobetu dira. Harri ezpalezkoak dira ia lanabes guztiak; praktikan, bada, gal
du da acheultar zaharrek erabili zuten teknika; Acheul industrigintzako lanabes motak
eta formak gelditzen dira soilik. Baina harri ezpal teknika ere behe paleolitos aroko
a bait da eta anitz acheul kulturakok bereganatu bait zuen Levallois teknika, ez dago
muga argirik bi aroen artean.
Ez,dago lanabes moten aberastasunik: hiruanguluformadun azkon eta lantza punta larriak,,arraskailuak, malerak eta marruskak, labanak, biahodun haizkorak eta kordelfor
makoak, trintxak eta zulagailuak. Puntak eta arraskailuak daude ugarien.

MOUSTIER KULTURA JATORRA
Wirm izoztean loratu zen. Klima hotza, bada, ia beti, bitarteko epelte /aburretan

izan ezik. Wirm izozteko epelterik inportanteen izenak hauk dira: Brorup-Loopsted tar
tea (60.000-55.000) eta Peyrarde tartea (44.000-42.000). Beste epelteak goi-paleoli-tos aroan eman ziren.
Moustier, Dordoiniakoharpeaestudiatzerakoan konturatu zen Lartet paleontologaria,
kultura berezi bategaz egin zuela topo eta.harpearen izenaz bataiatu zuen.
Kultura honen berezitasuna zerean datza, aurpegi batean bir-ukitzeak dituzten ha-rri ezpalezko puntak eta arraskailuak egitean.
Wffrm izoztearen hasieran debelopatu zen Moustier kultura eta berehala Europa ia o-
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soan, Asiako zati haundi batean eta Ipar-Afrikan hedatu zen. Hainbeste hedatu zen non
diferentziak ere sortu bait ziren; baina kulturaren funtsa beti zaindu zen. Sarri
vallois teknika erabiltzen da, baina batzutan ez; hemen lanabes,ttipiak

egin ziren, =

han haundiak; inon,bir-ukitzeak aurpegi berean egin zitzaizkien, baina nonbait bi aur
pegietan, eta abar, eta abar.
Desberdintasun hauk Euskal Herri inguruetan daude nabarien eta Moustier kultura ho
nela partitu ohi da:
a.- Moustier kultura jatorra, arraskailu leunen ugaritasunak bereizten duena. Leva
llois teknika erabili zen sarri, baina ez beti. Punta asko dago.
b.- Acheul tradizioko Moustier kultura. Haizkorak dira gehien usatuak, kordelforma
dunak batez ere, baina aho biribildun labanak ere franko daude. Gainera hemen ager--tzen dira geroago, Goi-paleolitos aroan, hartuko dituzten formazko lanabesak, hala ma
rruskak nola zulagailuak.
d.- Horzdun Moustier kultura. Moustier kultura jatorreko erremintak, puntak eta arraskailuak alegia, desagertuz doaz eta zerra itxurako ahodunak ugalduz.
e.- Charente-ko (edo La-Quina-ko) Moustier kultura. Charenteko abaroan, La-Quina-n
batik bat loratu zen gehien. Lanabes sendo eta ttipiak egin zituzten. Levallois tekni
ka oso.guti erabili zuten. Eskailera formadun arraskailu sendo eta ttipiak dira berezienak, baina bi aurpegietatik berrukituak ere agertzen dira.
f.- La-Ferrassie-ko (Dordoinia) Moustier kultura. Kultura honetako lanabesak Cha-rentekoetatik hurbil daude eta han bezala arraskailuak dira hemen ere ugarienak, bai
na hauk, Levallois teknika franko usatu bait zuten, lanabes arinagoak eta dotoreagoak
dira.
g.- Moustier kultura euskalduna, zeinez geroago mintzatuko bait gara astiro.

ILUNTASUNAK ETA GALDERAK
Ikusten da nola lortu den Moustier kultura argiro katalogatzea; baina problema, inoiz baino ilunagoa dago zeren, diferentziak eta berezitasunak argi dauden arren, ez
bait da aurkitzen horien esplikazio zehatzik.
Aztarrendegi bakoitzeko ohe desberdinetan aurkitu izan dira kulturok nahastekatu-rik; eta ez dirudi urte bereko aldiez zerikusirik badutenik kulturon nahasteok, zeren
nahiz udan nahiz neguan harrapaturiko ihiziekin berdintsu nahastekaturik bait daude.
Ezin daiteke esan klima desberdintasunak eraginda daudenik, zeren klima antzekoa egon
zela uste den tokietan kultura mota desberdinak loratu bait ziren eta, alderantziz, =
klima desberdinean egon behar zela uste den tokietan nahiz elkarrengandik urruti bizi
zirenen artean kultura mota berdinak egon bait ziren. Aldi diferenteetakoak direla esatea ere ez dirudi arrazoizko, zeren kultura berdina hemen aldi batean loratu bazen
ere, hor beste batetan egin bait zen eta han ostera beste aldi diferente batetan,
regin desberdinetarako erabili zutela mota bakoitza esateak ere ez du funtsik, antza,
zeren teknika eta estilo desberdinak erabiltzearen esplikaziorik ez bait da aurkitzen.
Talde etniko diferente denborakideen testigantza denik ez du ematen,zeren denbora
bereko talde etniko desberdinak lurralde beretan bizi izan balira, Moustier kulturak
iraun zuen denbora guztian (hirurogei milurte inguru) elkar-influentziak nabariagoak
bait lirateke.
Beraz, hauzia hor datza zintzilik oraino.
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MOUSTIER KULTURA ZUSKALMURA

J.M. Barandiaranek Lehen Euskal Gizona liburuan dio:
"Aldi hartako giza bizileku eta aztarnategi.batzuk ezagun ditugu Euskal
an: Dimako Axlorren, Arrasateko Lezetxikin, Olazagutiako Koskobiden, Urbasan,
Miarritzeko Xabiagan eta Lannes-dorren. Baiona inguruko Bast-n,.Villafrangue
-ko Dubokoan, Ganboko Olhan, Isturitzeko Laminazilon, Gatxarrian, etab". (23
or.).
Giza hezurrak ere aurkitu dira. Masailezurra Isturitzen, besondo hezurra Lezetxi-kin eta haginak Axlorren. La-Chapelle-aux-Saints-ko alearen karakteristikadunak omen
dira; beraz, Neanderthal arrazakoak. Eta duela 70.000 urtetik gutienez bizi zen Eus-kal Herrian.
Lanabesez hau idazten du J.M. Barandiaranek:
"Haizkoraren egitea zuten batzuek; marruskarena, ziriarena, karrakailuarena, =
garrangarena eta gezi muturrarena beste askok. Haizkol tankera dutenak... Acheul aldiko ondorioa". (28 or.).
Baina Levallois tradizioarJ segitzen diotenak ere franko daude, Acheul tradizioari
jarraikitzen zaizkionak haina, noski.
Euskal Herriko paleogizakiek lora-arazi zuten kultura zerbait berezia zen; beraz =
prehistorigileek kultura euskalduna deitzeu dute. Funtsean Charente-ko (La-Quina) =Moustier kulturaren karakteristikak dauzka baina Levallois teknikak debelopamendu =
haundia hartu zuen, La-Ferrassie-n antzera.
Lehen ekai legez ofita eta kuartzita harriak erabili zituzten suharriaren ordez. A
nitz haizkora egin zuten, arraskailuak, ordea, gutiago; baina Levallois teknikaz ateratako harri ezpalezko haizkoltak, Afrikan aurkitu direnen antzekoak ziren. Honexek e
maten dio bere itxura berezia erdi paleolitos aroko euskal kulturari. Ganboko Olhan =
(Lapurdi) eta Castillo Mendian (Kantauria) aurkitu dira aztarrenik inportanteenak..

MOUSTIZR XULTURA EUROPAKO BESTE LURRALDEETAN
Paleogizakiak franko hedatu ziren baita Italian, Erdi Europan, Ekialde Hurbilean ,
Hego SESB-ko hibaietan eta Itsas-Beltz-eko uhaldeetan ere Volga hibaitik Ural Mendile
rroraino. Asia zehar Kaspio-Itsaso ondoko Yrtich-en eta Krasnovodsk-en, Uzbekistan-en
eta Indian Txina harrapatzeraino.
Jabako Ngandong-en ere bizi ziren arkegizakiak eta topatu dira haien kulturaren arrastoak; baina Jabako hau kasu berezia da. Irla barrenean egon zen giza eboluzioaren
testigantza dela uste bait da.
Afrikan ere, Europan hedatu ziren teknika berdinak nagusitu ziren erdi paleolitos
aroan. Kontinente osoan ezagutu zen Levallois teknika zeinez lanabes mota guztietara
egokitzen ziren.harri ezpalak ateratzen bait zituzten.
Normala dena, kultura desberdinak loratu ziren Munduan zehar nahiz Moustier kulturako funtsa beti gordetzen.

PONTIS-KO KULTURA
Italiako Marais Pontis-en lekutzen da Neanderthal arrazako paleogizakiek lora-ara_

52
zitako Moustier kultura berezi bat. Lanabesgintzan harri ezpal ttipi-ttipiak erabili
zituzten eta minierremintak egin. Hemen ere arraskailuak eta puntak daude ugarien.

ALTMUHL-GO KULTURA
Alemaniako paleogizakiek Moustier kultura berezia eduki zuten: Altmiffil-kultura.Bg
bierako AltmUhl hibai bazterretan deskubritu zen lehenengoz eta haren izena darama .
Erdi eta Hego Alemanian loratu zen.
Orriformadun lanabesek bi aurpegietatik birrukituek, berezten dute kultur mota =
hau; baina Moustier jatorreko arraskailuak eta puntak eta Micoque kulturakoen antzeko haizkora leunkiro landuak, guztiak batera aurkitu dira.
Moustier kultura eboluziotua dela dirudi Altmuhlgo kulturak.

KULTURA ALPETARRA
Alpeetako paleogizakiek ere beren kutsa izarri zioten Moustier kulturari.
Wildkirchli-ko koba (Suiza) aztertzean ezagutu zen Alpeetako kulturaren nortasuna.
Moustier alpetarra nahiz Wildkirchli-ko kultura deitzen da.
Lanabes guztiak harri ezpalezkoak dira/ baina ez zuten Levallois teknika beti era
bili. Asko kuartzitazkoak dira eta sarri tamainuz ttipiak. Baina ez forma berezirik
daukate, ez lanabes mota berririk dago. Formaz eta landueraz oso sinpleak dira.
Wildkirchli Suizako Santis Mendikatean dago.1.500 metroko alturan. Epelteetan bakarrik bizi izan zen gizona: izozteetan berriz, harpehartza„

JABROUD-EKO (SIRIA) KULTURA
Ekialde Hurbilean ere kutsu berezia eman zioten Moustier kulturari Wirm izoztea-ren hasierako paleogizakiek. Jabroud-eko (Siria) aztarnategia aztertu zenean ezagutu
zen Ekialde Hurbileko Moustier kulturaren berezitasuna.
Charenteko (La-Quina) Moustier kulturaren antzera guti erabili zuten Levallois =
teknika eta anitz arraskailu egin zuten. Arraskailuek orpo sendoa dute, zeren harri
ezpalak konkordunak bait ziren. Aurpegi bietatik birrukiturik daude eta ardatz oke-rra dute (arraskailu okerra). Haizkorak ere egin zituzten.
Erdi paleolitos aroko azken partean Amoud-kulturara eboluziotu zen. Lamina asko a
gertzen da eta goi paleolitos aroko pre-aurignac-kulturaren antza hartzen du.
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PALEOGIZAKIEMIKULTURAEUROPATIKKANPO

Gox SOA11.40 KULTURA EBOLUZIOTUA (PAKISTAW

Arestian esan dugu Pakistan-go (Bangla Desh)?, goi Soan kultura eboluziotua paleo
gizakien obra izan zela. Hemen ere Levallois teknika indartuz doa, asaben lanabes mo
tak eskastuz eta Moustier kulturakoak ugalduz

7~0 KULTUR ► (T3CINA)

Txinako Fen haranean ere kausitu da Moustier kulturakoen antza duten lanabes multzoa; batez ere puntak eta arraskailuak. Baina Levallois teknikarik ez zuten ezagutu
eta pikotx asko aurkitu da.
Erreminta hauekin batera hegalfer, idi konkor, hartz, errinozero eta elefante hezurrak zeuden. Beraz Riss-Wirm izozteartekoa dela uste da.

EGAND0/1043(0 KULTURA (JABA)

Erdi paleolitos aroan Jabako irlan loratu zen kulturak giza arrazaren izen berdina darama. Hargintza eta hezurgintza aurkitu dira hemen, batik bat Sangiran eskualde
an. Jabako hargintzan ez da berezitasunik nabari arraskailuak, puntak eta malerak ba
karrik aurkitu bait dira.
Baina hezurgintzak halako nortasuna ematen dio ezen Ekialdeko, batik bat Jabako =
bertako arkegizakia gogora-arazten bait du. Gainera beste paleogizakiek ez zuten eza
gutu hezurgintzarik erdi,paleolitos aroko azken aldera arte eta orduan ere guti.
Ngandong kultura, ostera, duela ehun mila urte loratu zela uste da.

SABOO-K0 KULTURA (UOANDA, RODESIA)

Ugandan eta Rodesian aurkitu zen lehendabizikoz kultura mota hau. Kongon ere deskubritu ziren paleogizakien urratsak eta izan bereziz ezagutzen ziren: Tumba-kultura
deituraz. Baina egun Sango kulturakotzat jotzen dira erdipaleolitos aroan Kongon loratu ziren kulturak.
Sango kultura behe paleolitos aroko azken partean hasi zen loratzen., baina erdi paleolitos aro osoan jarraiki zen.
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Levallois teknika usu erabili zuten; baina harri ezpalezko lanabesez batera pikotx
sendoak, haizkorak eta orriformadun lanabesak egin zituzten.

STILLBAY-K0 KULTURA (HEGO AFRIKA)
Hego Afrikako Stillbay-n ezagutu zen kultur mota hau; hemendik bere izena. Baina ,
Rodesian eta Ekialde Afrikan ere nahikoa hedatu zen. Gamble euritean loratu zen; beraz Europako WUrm izoztealdian. Hau ere paleogizakien obra da.
Lehenengoetarik erabili zuten Levallois teknika eta Moustier kultura eboluziotuan
Europan agertuko ziren lanabesen antzekoak egin zituzten.
Stillbay kultura jatorra birukitze bi aurpegizko orriformadun lanabesetan oso abe
ratsa da. Europako Solutre kulturako ereinotz orriak gogora-arazten ditu; baina goi paleolitos aroan loratu zen Europan Solutre kultura. Hauetaz gainera horztun ezpal =
asko, birukitze latztun laminak eta aurpegi bakarrean bir-ukitzeak dituzten punta hirUangularrak ere badaude nahasturik.

FAURESMITH-WKO KULTURA (HE(3O AFRIKA)
Hego Afrikako Orange-n dago Fauresmith. Bertan Levalloia-Moustier kulturako aurpegi berezitzat hartu ohi den kultura mota deskubritu zen. Arraskailuak, aurpegi baka-rrean bir-ukitzeak dituzten puntak, haizkorak eta haizkoltak aurkitu dira.

IPAR AFRIKAN
Ipar Afrikan ere Levallois-Moustier kultura loratu zen, erdi-paleolitos aroan/ bai
na hemen Europakoaren antzekoa da. Horixe froga daiteke Taforalt-en (Marok) eta Casablanca-ko Djebel-Irhund-en. Ipar Afrikan Moustier kultura Ater-kultura bilakatu zen =
behingoan.

ERASKINA: WCIRH IZOZTE ALDIKO UGAZTUNAK EUSKAL HERRIAN (GIFUZKOA)

Jesus ALTUNAk Gipuzkoako kobetan aurkituriko animalia ugaztunen zerrenda argitaratu du duela gutti Munibe errebistak. Non kausitu dituen eta nola jakin duen zein ugaz
tun mota diren zehatz azaltzen du. Liburuak laurehun orrialde ditu eta gure helburura
ko espezialduegia da.,Baina Wirm izozte aldian idorotako ugaztun moten zerrenda jarri
ko dugu (Munibe. XXIV, 1972. Fasciculos 1-4. 193-414 or.).
(Erinaceus Europaeus)
Kirikinoa
(Talpa europaea), (Talpa cgeca)
Satorra
(Sorex anareus)
Mamutx jale mota
(Crocidura russula)
Satitsua
(Myotis myotis)
Saguzaharra
(Lepus europaeus)
Erbia
(Lepus timidus)
Elur erbia
(Oryctolagus cuniculus)
Lapina
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Musarra

(Marmota marmota)

Kastorra

(Castor fiber)

Saturdina

(Arbicola terrestris)

Garraskari mota

(Pitymys)
(Microtus nivalis)
(Microtus agrestis)
(Microtus arvalis)
(Microtus oeconomus)
(Microtus malei)
(Apodemus)
(Canis lupus)
(Vulpes Vulpes)

Mikro ugaztun garraskariak
nahiz
Ozkariak
Garraskari mota
Otsoa
Azeria
Elur azeria

(Alopex lagopus) Isturitzen

Lukia

(Vulpes sp)

Hartza

(Ursus arctos)

Harpe hartza

(Vtsus spelaeus)

(Ursus spelaeus deningeri)
Deningeri hartz hau omen da hartz etruriarraren eta
harpe hartzaren bitarteko maila eboluzio bidean.
(Gulo gulo)
.
(Mustela
erminea)
Etbinude zuria
(Mustela nivalis)
Erbinudea
(Mustela putorius)
Ipurtetxea
(Lutra lutra) Olhan Moustieraldian
Igaraba
(Crocuta crocuta)
Hiena
(Pelix silvestris)
Basakatua
(Felix Lynx Pardina)
Katamotza
(Panthera pardus)
Katauzua
(Panthera Spelaea)
Harpe lehoina
(Panthera leo)
Lehoina
(Sus Scrofa)
Basurdea
(Cervus elaphus)
Oreina
(Rangifer tarandus)
Elur oreina
(Capreolus capreolus)
Orkatza
(Megaloceros sp)
Orein haundia
(Bos primigenius)
Zezen-behia
(Bison priscus)
Idi konkorra
(Rupicapra Rupicapra pirenaica)
Sarrioa
(Rupicapra Rupicapra parva)
Sarrio kantauriarra
(Rupicapra Rupicapra Rupicapra) Hau ez bide zen ezagutu
Sarrio alpetarra
Euskal Herrian.
(Capra pirenaica)
Basahuntza
(Equus caballus)
Zaldia (ffighorni)
(Dicerorhinus kirchbergensis)
Merck errinozeroa
(Dicerorhinus hemitoechus)
Errinozeroa
(Coelodonta antiquitatis)
Errinozero iletsua
(Meles Meles) Agian geroago sartua
Azkonarra
Mamuta Olhan Morin-en Isturitzen
(Saiga tartarica?)
Orein ahuntza Isturitz-en

Deningeri hartza

Nli llevaches OrdeKa
L imousin Mendikakeg
Chaire-d-Calvin
•
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GOIPALEOLITOS AROA
(NEOGIZAKIA):

(so:000 - e.000)

NEOGIZAKI ALDIA: GIZA•RATEBEGI BERRIEN ►

Duela berrogei ta hamar milurte inguru Paleogizakia Neogizaki bilakatu zenean giza
katebegi berriena sorturik zegoen Munduan.

MBOOIZAKIAREN KARAKTBRISTIKAK
Neogizakiak funtsezko,karakteristika berria du garunean. Kaskezurraren aurrea alda
tuz, alegia bekoki aldea, lehengo bekain jalgia eta bekoki iheskorra berdindu egin za
izkiko, zeren bekokia aurreratu eta hazi egin.bait zaio. Burezurreko aldaketak garune
ko aitzin aldearen debelopamendua ekarri zuen, neurologariek "prebekokiko dezerrailamendu" izenaz aipatzen dutena.
Irabazi hau ez da igartzen garun barnera osoan, baina hedatu egin zituen kirio eskualdeak non lekutzen bait dira,neurologarien ustez, batez ere afekto ahalmenaz eta =
pentsamenaz loturik dauden kirioak.
Garuneko aldakuntza honegaz bateratsu arte agerkundea eta lanabesgintzaren hobetze
a nabaritzen dira kulturan.
Katebegi berria Euskal Herrian duela 35.000 bat urte agertu zen. Luzaroan Cro-Mag_
non izenaz ezagutu izan da. Dordoiniako Cro-Magnon koban aurkitutako hezurdurak azter
tzean konturatu bait ziren Neanderthal arrazaz diferentea zela eta gainera gazteagoa,
Cro-Magnonarraza izena ipini zitzaion.
Cro-Magnon-go aurkikundea lehenengoa izan zenez eta oraino datu gehiegirik ezagu-tzen ez zenez garai hartako,aurkikunde berriak egiten zirenean Cro-Magnon-az gonbaratzen ziren beti ale berriak, usterik berau zela Goi-Paleolitos aroko fosil gidari bakarra.
Laster zientziak frogatu ahal izan zuen Neanderthalaz diferente ez ezik katebegi =
berrikoak ere bazirela Goi Paleolitos aroko aleok, zeren garunaren aitzin aldea debelopatuagoa baitzedukaten. Hemendik izen generiko berria ipintzea eta guztiak Neogizaki deitzea. Egun neogizaki katebegiko arraza fosil bat baino gehiago ezagutzen da eta
Cro-Magnon izen zaharra arraza bat izendatzeko,soilik gorde da. Hala ere oraino pre-historigileek ez dira ados jarri puntu honetan, zer bait da nahasketa bide.
Harrez gero gizadiak ez du eman eboluzio bidean funtsezko jauzi berririk oraino; =
beraz Neogizakia da gizakatearen azken maila eta egun bizi diren arrazak ere neogizaki katebegikoak dira.

Neogizaki.katebegia bi zati nagusitan partitu ohi da: bata, arraza desagertuak edo
fosilak; bia, bizirik dauden arrazak.
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NEOGIZAKIAREN ARRAZA DESAGERTUAK (POSILAK)

CRO-MAGNON-GO ARRAZA. (DORDOINIA)
Dordoiniako Cro-Magnon izeneko harpean neogizakien bost hezurdura kausitu ziren
1.868an.
Tamainu haundikoak dira (1,80-1,94 m.); sendo eta indar fisiko haundikoak; egungo =
gizakia bezalako garun barneraz eta egituraz; aurpegi zabal, masailondo jalgidun eta =
sudur luze. Ezin topatu izan zaie egungo arrazez funtsezko desberdintasunik.
,Cro-Magnon-goak Aurignak aldikoak dira, baina Madelein aldiko aleak ere kausitu dira, esate baterako Dordoiniako Pataud-en eta Cap-Blanc-en.
Paleogizaki katebegikotzat eman dugun Predmosti arrazaz ahaideturik dagoela uste da.
Hain antz haundia bait dute, ezen askok Predmosti arraza "Cro-Magnon ekialdetarra" dei
tzen bait du.

URTIAGA ARRAZA EUSKAL HERRIAN
Debako Urtiagan (Gipuzkoa) aurkituriko aleak Cro-Magnon arrazaren semeak dira. Cro-Magnon-ak Euskal Herrira ailegatu zirenetik Urtiagakoak bizi zirenera urte asko pasa
da, hogei ta bost milurte guti gorabehera. Wirm izoztearen amaieran eta Post-izoztea
ren hasieran Euskal Herriko Cro-Magnon-ak Urtiagako aleen itxura hartu zuen, alegia =
Cro-Magnon arrazaren karakteristika batzu kontserbatu Zuten baina beste batzu galdu. =
Karakteristika berriok euskaldunarenak dira. Beraz euskalantropologariek Urtiaga arraza Cro-Magnon-aren semetzat eta euskaldunaren asabatzat jotzen dute. Hain segurantza o
soz, ezen euskaldunak nondik etorri ziren galdetu zaienean erantzun soil hau eman bait
dute: Cro-Magnon-a nondik etorri zen jakitean erantzunen dutela.
Irakasten dute Urtiaga arraza ez dela sortu Cro-Magnon-a beste arrazez nahastekatu
delako, urteetan zehar eboluzio armonikoa eduki duelako baino. Eta Urtiaga arraza, ber
din: armoniazko eboluzioz arraza piriniotar mendebaldar (euskaldun alegia) bilakatu ze
la Neolitos arorako.

CHANCELADE-K0 ARRAZA. (DORDOINIA)
Dordoiniako Chancelade-n 1.888an kausitutako hezurdurak Madeleine kulturako arras-toz nahastekaturikoak, ez zuen Cro-Magnon arrazaren karakteristikarik. Askoz ttipiagoa
zen (1,55 m) eta kaskezurraren erdian jalgidura berezia zeukan. "
Chanceladekoaren itxura dutenak aurkitu dira gehiago ere Euskal Herrian; adibidez ,
kantauriko Camargo-n eta Lot-eko La-Biscordine-n; baina Aljeriako Oberkassel-en ere =
aurkitu da.
Laurei topatzen diete antropologariek iparreko arrazen karakteristika multzoa, batik bat kaskezurraren jalgidura,begi zuloen proportzioak, masailondoaren egitura eta =
masailezurraren sendotasuna; beraz arraza eskimalaren asabatzat hartu ohi da. Wirm izoztea desagertu zenean ihiziaren atzetik joan ote ziren aipatzen da.
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COMBE-CAPELLE-KO ARRAZA. (DORDOINIA)

Dordoiniako Combe-Capelle-n Chateperron kulturako aztarrenez nahastekaturik topatutako aleak

ere karakteristika bereziak dauzka. Tamainuz nahiko.ttipia da (1,65 m.) eta

xit buruluzea. Bekain zerbait jalgiak ditu, begizulo biribilak,,sudur zulo zabala .eta
kokots ttipia. Munduko bigarren gerratean desagertu zen ale hau, baina ongi ezagutzen
zen eta beste toki batzutan ere aurkitu dira hau bezalako aleak, Hungariako Brno-n batik bat.'
Arraza mediterranearraren asabatzat hartu ohi da eta, prehistorigile talde batek ==
defendatzen duenez, Goi Paleolitos aroan Mediterrapeo Itsasoko kostaldean loraturiko
kultura, inoiz Salpetriere kultura izenaz ezagutua, Combe-Capelle arrakoen obra izan
zen. Valencia-ko Barranc-Blanc-en kausitutako alea behintzat Combe-Capelle arrazaren
ahaide omen da. Alabaina Combe-Capelle-ko alea bederen Cro-Magnon arrazaren forma za-harra edo gutiago eboluziotua dela irakasten du Marcellin Boule-k.

MECHTA-APALOU-K0 ARRAZA. (ALJERIA)
Post-izoztean Ipar Afrikan bizi zen Mechta-Afalou arraza Combe-Capelle-ren semea de
la esan ohi da, denboraz gazteagoa bait da. Tamainuz zerbait haundiago izan zen, baina
guti. Hau ere buruluze zen, bekain nahiko jalgiak
zeuzkan eta aurpegi zabala baina la.
burra. Kokots ttipia, bada. Aljerian kausitu dira arraza honetako ale guztiak.

AIN-METERCHEM-GO ARRAZA. (TUNIZIA)
Tunizian aurkitu da arraza mota hau. Mechta-Afalou arrazaren antzekoa da, baina zer
bait eboluziotuagoa. Berauxe da arraza mediterranearretik hurbilen dagoena.
Neogizaki katebegi barrenean izan arren -beraz, funtsezko kanbiorik egon gabe- ha
la izan omen da adar honen eboluzioa: Goi paleolitos aroan Combe-Capelle arrazaren
txura zuen; Post-izozteko hasieran Mechta-Afalou arrazarena; Neolitos aro aurretxoan =
Ain-Meterchem arraza bilakaturik zegoen eta Neolitos arorako Arraza Mediterranearra eginik zegoen.

GRIMALDI-K0 ARRAZA. (PRANTZIA-ITALIA)
Mentone-ko Grimaldi-n (Prantziaren eta Italiaren mugetan) Aurignac aldiko bi ale to
patu ziren. Tamainuz nahiko ttipiak dira (1,60 m.) eta buzuluze; sudur zulo zabala dute, aurpegi ttipia eta prognatismo haundia. Baharako Asselar-en ere kausitu da grimaldi arrazako ale bat. Hau ere, goi paleolitos arokoa da.
Grimaldi-k arraza beltzaren karakteristika batzu badauzka eta haren asabatzat hartu
ohi da. Asselar-ko aleak argi erakusten du

BOSKOP-KO ARRAZA. (HEGO APRIKA)
Hego-Afrikako Johannesburg-en, Boskop hirian, Post-izoztearen hasierakoa dela uste
den neogizaki katebegiko alea kausitu da. Dauzkan karakteristikek boskimanoen asaba de
la adierazten dute.
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GAMBLE-K0 ARRAZA, (KENIA)

Keniako Gamble-n ere Neogizaki katebegiko bost ale topatu ziren Gafsa kulturako az
tarnategietan. Tamainuz oso garaiak dira eta kaskezurrez xit buruluzeak. Karakteristi
ka hauk direla eta, Bantu arrazaren asaba dela esan ohi da.

FLORISBAD-GO ARRAZA. (HEGO APRIKA)

Hego Afrikako Orange-n dago Florisbad. Bertan Neogizaki katebegiko,ale fosil berezia kausitu da. Karbono 14ak irakasten duenez berrogei milurte dauzka, baina haregaz,
batera egondako arrastoek hamar milurte dituzte. Arraza guti eboluziotua dela dirudi,
bekoki oso iheskorra, bekain sendoak, sudur luzea eta prognatismo haundia bait dauzka.
Arraza austaliarraren karakteristikak ere aurkitu omen zaizkio.

WADJAK-K0 ARRAZA. (JABA)
Jabako Wa,ijak-en ere neogizaki katebegiko ale fosilak kausitu dira. Arrasgo arkaikoak dituzte, hala bekoki iheskorra nola masailezur sendoa eta kokots falta.
Irlan bertan eman zen eboluzioaren testigantzatzat hartu ohi da. Arkegizaki zela a
gertu zen (pithecanthropus) behe paleolitos aroan; Erdi paleolitos aroan paleogizaki
bilakaturik ikusi dugu (Ngandong arraza) eta Goi paleolitos aroan neogizaki izateraino eboluziotu da.
Hauxe jotzen da arraza australiarraren asabatzat (Australia, Tasmania, Malaka, Zei
lan).

TEPEXPAN-EKO ARRAZA. (MEXIKO)

Mexikon ere, dela bederatzi milurte bizi izan zen neogizaki fosila aurkitu da. 4me
riketan ere, bada, goi-paleolitos aroan gizakia bazegoen. Nevada-ko Tule Spring-en, e
sate baterako,duela 24 mila urte gizakia han egon zela froga daiteke, nahiz giza he-zurdurarik ez dagoen.

GOIPALEOLITOS ARDA EUSKAL HERRIAN

EUSKAL HERRIA CRO-MAGNONDARREN EGOITZA

Cro-Magnon-a Europa osoan hedatu zen, baina bere foko nagusia Euskal Herrian ukan
zuen. Oraino zientziak ez du frogatu Cro-Magnon arraza non eta nola eboluziotu zen.
Ilunpean dago.hauzi hau. Alabaina antropologilari guztiek irakasten dute, Cro-Magnon.
bilakatu zena, ez zela paleogizaki katebegiko Neanderthal arraza europarra izan. Agian Predmosti arraza izanen da haren asaba. Honek ez du esan nahi Neanderthal arraza =
neogizaki bilakatu ez zenik, zeren Ekialde Hurbileko Karmel Mendian -hemengo ale za
harrenak Neanderthal arrazakoak ziren- ikusi bait dugu paleogizakia izateraino ebolu
ziotzen.

Cro-Magnon-a Herrira allegatu zeneari''(6rain 37 mila bat uxte), peleogizaki =
katebegiko Neanderthalak eurrez bizi zirela dirudi eta Cro-Magnon-ek desagerrerazi zituztela indarraren indarrez.

KLIMAREN ALDAKETA: EKOSIBTEMA BERRIA

Garai hortan Wrm izoztea giro bigunean zegoen; baina laster gogortu zen berriro ere eta Ipar Europa elurtza gorriz jantzi zen.
Atlantik itsasaundiko Bizkai-golkoaren inguruko lurraldeetan, ostera, ekologi-kondi
zio berdintsuak eta ehiztaritzarako ezin hobeak sortu ziren. Animali erreserba paregabea eratu zen: oreina, elur oreina, orein haundia, hartza, harpe hartza, idi konkorra,
zaldia eta behorra, zezena eta behia, ahuntza, basahuntza, orkatza, basurdea, mamuta ,
elefantea, adar zabala, sarrioa, otsoa, azeria, elur azeria, hiena, igaraba, katamotza,
katauzua, basakatua, errinozero iletsua, lehoina, azkonarra, erbia, elur-erbia, lapi-na, musarra, kastorea.
Elurtzei eta hotzei iheska etorri ziren animaliak, klima epel samarra eta bazka uga
ria aurkitu bait zituzten, bertan gelditu zuren. Ekologi-kondizio antzekoak eduki zi-tuzten lurraldeak hauk ziren:
-Iparrean, Dordoinia hibaira eta honen hibaiadarretara jaisten diren uren mugetarai
no daudenak, alegia: Limousin mendikatea eta Millevaches gaintzabala.
-Ekialdean Garona hibaira eta honen adarretara jaisten diren uretaraino, alegia: Au
vernia eta Cevennes mendikateak.
-Hegoan Pirinio eta Kantauri mendilerroetaraino.
-Mendebalean Galiziaraino eta Kantauri itsasoraino.
Beraz, ekologi kondiziook egungo lurralde hauetan egon ziren: Gironde, Dordoinia, =
Correze, Lot, Garonne, Ariege, Pirinio Garaiak, Gers, Landak, Zuberoa, Laburdi, Behe
Nafarroa eta Bidasoa hibaiaren herbehereak, Gipuzkoa, Bizkaia, Kantauri eta Asturias.

GIZARTE EHIZTARIA

Bizkai Golkoko klima ailegatzen zen lurraldeetan bakarrik loratu zen. Eta egun Euskal Herri diren Araba, Errioxa, Erribera eta Nafarroarik gehiena, ostera, kanpoan gelditu ziren. Eduki ere, hauek klima kontinentala eduki dute beti. Wirm izozteaz, zeuden
gizaki apurrek ihes egin zuten eta izoztea desagertu zenean jendeztatu ziren berriro.
Egungo gizarte egiturapen politikoa ezagutuz gero, Euskal Herritik xit urruti daude
la dirudi hala Gironde, Dordoinia edo Ariege nola Asturias eta Kantauria. Baina ekologi ahaikoa alde batetara utzirik ere, historian zehar ukan harremanak eta horien premi
a adierazten dituzten daturik interesgarrienak eta nabarmenenak aipatuko ditugu.
Neolitos arotik Euskal Herrian hazi izan diren ardi mota eta behi piriniotarra Mendebalean kantaurira eta Asturiara heltzen ziren eta Iparrean Gaskoiniara eta Guienara.
Pomponius-ek eta Estrabon-ek, bederen, Erromatarren garaian, asturiarrak eta kantau
riarrak euskaldunekin nahastekatzen zituzten beti, arraza berdinekotzat jotzen zituz-ten eta ohitura eta hizkuntza berdinen jabe zirela idatzi zuten.
Artzain aroan, euskaldun asko negutean Euskal Herriko mendietatik Dordoiniako larre
lekuetara joaten zen artaldeekin bazka bila, eta negute osoa hantxe pasatzen zuen.
Galiako gerretan euskaldunak (kantauriarrak ere) Girondeko, Dordoiniako, Correze-ko,
Lot-eko, Garonako, Gers-ko eta Landetako jendeekin elkartu ziren, Cesar-en kontra inte
res komunak defendatzeko.
Hogeigarren mendean, Bilboko ind=tria astunaren jabeek Europa zale agertzeko dauz-
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katen arrazoitako bat da, Ipar Euskal Herriko merkatua atsegin zaiela. Europako Merka
tu Batura sartzen diren mementuan, Gaskoinia, Bearne, Guiena eta Ariege Bilboko indus
triak dominatuko ditu, alafede.
Bilboko superportuak Gijondik Bordelera dominatzen du, baina ekonomi premiei ongi
erantzuteko aski den legez, Asturia eta Akitania (punta biak) autopistaz ere hurbildu
nahi dira, hiru ordutan kamioi mando bategaz bidea erraz egiteko moduan. Bizkaiko kapitalistek ezin lortu bait dute Bilbo ondoan superaireportua egin ahal ukaterik, hor
dabiltza larri, euskal ekonomiarentzat funtsezko dela eta, lekurik egokiena bilatzen;
baina inoiz ahantzi gabe, Asturiatik Akitaniararte bederen abarkatu behar duela.
Ikusten da nola hogeigarren mendeko interes ekonomikoek Dordoiniatik Asturiaraino
dauden lurraldeak urreratu nahi dituzten bezala, Erromako inperio garaikoek, Neolitos
arokoek eta Goi Paleolitos arokoek elkartu egin zituzten.

NOLA IZENDA KULTURA HAU?

Goi Paleolitos aroko kultura hau "Franko-Kantabriko" deitzen dute erdaldunek. Ez o
men da inportante era batera ala bestera deitzea; baina zera irakurri ukan dut prehis
torilari ospetsuek idatzita:
"En cambio creemos que es un error oue mueve a confusi6n, el llamarle arte franco-cantbrico, lo que sugiere una limitaciOn en España, en contraste con su difusidn
en Francia, precisamente lo contrario de lo que sucede en realidad. Seria mejor =
llamarle c&itabro-aquitano, por las dos regiones de cada pais donde se da con mayor profusi6n". (L. PERICOT, MALUQUER, La Mumanidad PrehistOrica. 72-73 or.).
Prehistorilari hauen omenez, bada, Goi Paleolitos _ aroko kultura eta Arte hauk kultura eta Arte euskaldunak deituko ditut.
Cro -Magnon - ari, ehiztari trebe bait zen, Euskal Herriko animali erreserba gustatu
zitzaion eta bertan kultura paregabea lora-arazi zuen, batez ere azken partean, Madeleine aldian.
Cro-Magnon arraza ez zela Euskal Herrian sortu, argi dagoela dirudi. Euskal Herri
ra kanpotik etorri zen lurralde hobeen bila eta Euskal Herrian bizi ziren Neanderthal
arrakoak arras garbitu zituela uste da. Baina Cro-Magnon-az nahastekaturik beste arra
za batzu ere bizi bide ziren. Horixe adierazten dute Dordoiniako Chanceladekoak, Lot-eko La-Biskordinekoak, eta abar. Baina ez da oraino garbi jakin arraza motok nolako
diferentziak ukan zituzten bizimoldeetan, kulturan eta beste anitz alorretan; ez ukan
zituztenik ez eta zein eskualdeetan bizi zirenik ere.

EUSKAL HERRIA, KULTURAREN ZENTRO.

35,000.urtetik 8.000.era (Wrm izoztea desagertu arteino) Euskal Herria izan zen e
zagutzen den kultur zentrorik inportanteena. Kondizio konkretu batzuren konbinazio egokiak egin zuen posible kultura hori: klima hezea, lurraldearen topografia, harpeen
ugaritasuna, animali erreserba ezin hobea eta guztiak elikatzeko haina lurremaitz. =
Hauetaz gainera Cro-Magnon arrazaren iristea. Egia da Cro-Magnon-ak kondizio hauen =
konbinazioa aurkitu egin zuela; baina bera ere gizaki heldua zen: Adimenclu argiaren e
ta gorputz sendoaren jabe; gainera, harma hobeak asmatu zituen; gizarte loturak gehitu eta trinkotu; eta, beraz, bere baitan segurantza eta konfidantza hartu zuen.
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GOIPALEOLITOS AROKO KULTUREN BEREIZKETAK.

Goi Paleolitos aroa hobeto aditzeko, prehistorilariek zatitu egiten dute; baina ez
dago akordio osorik oraino, ez izenei buruz, izen desberdinez ezagutzen bait dira aldi
berdinak, ez aldiei buruz.
Kulturen izenak: Perigord kultura, Chatelperron kultura.
Aurignac kultura, Gravette kultura, Solutre kultura, Madeleine kul
tura, ezagunenak.
Aldien izenak: Chatelperron aldia, Aurignac aldia, Gravette aldia, Solutre aldia,
Madeleine aldia.
Hiru alditan banatuko dugu Goi Paleolitos aroa:
1. Aurignac Aldia (35.000-18.000)
2. Solutre Aldia (18.000-15.000)
3. Madeleine Aldia (15.000-8.000)

AURIGNAC ALDIA (35.000 — 18.000)
Lehenengotan Aurignac aldia deitzen zen Neogizaki katebegiko lehenengo aldi hau; eta Aurignac kultura, denbora berean loratu zen kultura.
Baina aurkikunde berrien arabera prehistorilariak irakasten hasi ziren Allier-ko Fe
es-Chatelperron kobako kultura eta Aurignac kobakoa ez zirela berdinak, sasoi berdinekoak ziren arren. Agian Chatelperron kobakoa zerbait zaharragoa.
Dordoiniako La-Gravette-n beste kultur mota bat aurkitu zen. Hau zerbait beranduago
koa zen (27.000 urtean hasia).
Baina Perigord eskualdeko harpeak aztertu zirenean, batzuk irakasten zuten Chatelpe
rron eta Gravette kulturen artean ez zegoela funtsezko desberdintasunik, urteena izan
ezik. Eta Perigord kultura deitzen hasi ziren Chatelperron eta Gravette kulturak. Beraz Goi Paleolitos aroko lehenengo aldi honetan bi kultura desberdin baina paralelo =
zeudela irakasten zuten.
Bata Aurignac kultura litzateke; Garonne Garaian dagoen Aurignac harpearen izenaz =
bataiatua.
Bestea Perigord kultura; hemen ikusten omen da argien Chatelperron eta Gravette kul
turen funtsezko berdintasuna.
Baina asko ez dago ados hauen aburuaz eta Goi Paleolitos aroko lehenengo urteak (35
milatik 18 milara) hiru alditan zatikatzen dituzte:
a.- Chatelperron aldia.
b.- Aurignac aldia.
d.- Gravette aldia.
Chatelperron kultura harrizko orriz egindako punta okerdun ganibetek bereizten dute
eta hezurgintza berbizten da.
Aurignac kulturak harrizko lanabesak eurrez ugaltzen ditu; baina baita hezurrezkoak
ere. Ehiztaritzarako, zurgintzarako, harakintzarako, larrugintzarako eta lanabesak egi
teko apropos egokiturik zeuden harrizko eta hezurrezko tresna dotoreak.
Gravette kultura agertzen denean, tresna batzuk egitura berria hartzen dute; suharrizko ezten bereziak, igeki meharrak eta xilibituformadun punta duten marruskak.
Guk, ostera, aldi bakartzat hartuko dugu (Aurignac aldia), jakinik, noski, aldi luze honetan gutienez hiru kultura desberdin ematen direla Euskal Herrian.
Harrizko lanabesen lehen materiatzat suharria erabiltzen zuten gehien. Mailuaz lantzen dute eta azken ukitzeak eztenaz egiten. Malera asko egin zuten; baina batez ere =
marruskak, buril itxurako zulakaitzak eta haiztoak.
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Hezurrezko eta adarrezko lanabesak ere franko egin zituzten; bi aldeetan punta zorrotza duten eztenak; alde batean eztena eta bestean zura fin lantzeko buril itxurako
zizela dutenak. Adarraz, agintari makila dotoreak ere egin zituzten. Hezurrezko tresnak sarri animali irudiz apaintzen zituzten:
Tragaza puntak ere aurkitu dira eta arkua asmaturik zegoela dirudi, aldi honen az
ken parterantz behintzat.
Jende gehiena kobetan bizi zen, hotzetik aiseago gordetzeko, noski. Harpearen behe
a lauzaz eta larruz janzten zuten eta ahoa larruz hersten.
Animaliak errazago harrapatzeko, agian leku egokietara eramaten zituzten 1„ehenengo,
uxatuz, eta han ehizatzen gero.
Thizekiaz gainera, landarez eta fruituz elikatzen ziren (belar, eltzaur, ezkur,
gaztaina...)
Lauzaz egindako hilobietan ehorzten zuten eta gorpuak bustin horiz margotzen zituz
ten ehortzi aurretik.
"Venus" izenaz ezagutzen diren imajinatxoak ere egin zituzten. Prokreazioa adieraz
ten dutela irakasten du askok eta Neolitos aroan hedatu zen Ama Jainkosaren esanahi =
berdinekoak direla.
Saint-Gaudens-go Lespugue koban, Dordoiniako Sireuil-en eta Landetako Brassempouy
harpean aurkitu dira ederrenak. Dordoiniako Laugerie-Basse-n aurkitu zen "Venus lotsa
gabe" izenekoa geroagokoa da, Madeleine aldikoa.
Gizonaren figura, ostera, oso guti errepresentatzen omen zen. Alabaina Dordoiniako
Laussel-en eta Landetako Brassempouy-n aurkitu dira gizonen irudiak.
Oraintxe hasi ziren agertzen animalien eskulturak, (hezurrezkoak, adarrezkoak, harrizkoak) lanabesetarako grabatuak eta harpeetako labarri pinturak.
Aurignac aldi honetan hasi ziren Erdi-Europako animaliak eta jendea Euskal Herrira
migratzen eta Wirm izozteak iraun zueino berton jarraiki ziren bizitzen. Beraz Euskal
Herria jende berriz betetzen joan zen eta kultura berria indartuz.
Euskal Herriaren etorkizunerako, bada, xit inportantea izan zen Aurignac-aldia, ge
roko loria inkubatzen oraintxe hasi bait zen.

SOLUWRE ALDIA (18.000 - 15.000)
Wirm izoztea une samurrean zegoen mementuan kultura berria agertu zen Euskal Herri
an: Solutre kultura izenaz bataiatua. Beraz, klima bigunaz loratu zen Solutre kultura.
Hargintzan xit artetsuak izan ziren Solutretarrak eta arte mailara altxatu zuten
teknika berriaren laguntzaz. Orri meheak ateratzen zituzten, berdin ttipiak nahiz ha
undiak: Lanabes batzuk ereinotz edo sahats orrien itxura hartzen dute,
Era askotako harri puntak egin zituzten, baina girtenaz osatzeko eginik zeuden. Eta hala tragazak, dardak, azkonak, nola dardoak, lantzak, etab. egitea lortu zuten. =
Erronbo figurako tragaza punta ttipienek Neolitos arokoak gogora-arazten dituzte.
Suharrizko lanabes hauen egitura hain da ederra, ezen Neolitos aroan bakarrik hobe
tuko bait da.
Hezurraz ere erreminta zoragarriak lortu zituzten: begidun orratz mehe-eta luzeak.
Suharrizko lanabesez hildo sakonak ateratzen zizkieten hezurrei erdibitu arteino. Pus
ka mehar eta luzeak zirenean, zorroztarriz biribiltzen, fintzen eta zorrozten zituz-ten, (Aurkitu dira erabiltzen zitua.ten zorroztarriok). Begi bikonikoak egiten zizkieten orratzei, alde bietatik zulatzen bait zituzten. Hezurrezko agintari-makilak asko
hedatu ziren Solutre aldian. Nahiz dotoreak ziren, ez zituzten apaindu Madeleine aldi
rarte.
J.M. Barandiaranek hala azaltzen du egungo Euskal Herr iko Solutre-industria:
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"Orri tankerako muger muturrak, alegia, ezkata gisako eta ikutu zaba-lez gain bat landua zutenak. Baziren bizpalau motatako marruxkak, zulakaitzak -aldebikoak eta burubazterrekoak- igekiak eta ezten mal-kartsudunak. Bai eta hezurrezko ezten xabalak eta biribilak ere; zo-tzak, alderdi bat biribil eta bestea xabal zutenak eta lerroz apaindu
ak;... Lehen Solutre aldia zen hura:.. Geroago, garai honen erdialde
an, muger orrien aldaketa nabari da, egite berrikoak ageriz: alde bie
tan landuak, batzuek, besteak batekoak eta oina mako. Gainetiko harla
nabesak Gravette aldikoen antzekoak. Hezurrezko lankaiak ere era asko
takoak: esku ziri edo makila zulodunak; ezten batzuk oina alde batez
mihistotua dutenak, besteak oin motzdunak; ziritxoak, jostorratzak,==
eta abar.
Solutre azkenaldian muger orriek -alde bietan landuak, alegia- beste aldaketa bat agertzen daukute: oin xoko edo eta koska, nahiz erdian nahiz aldamenean, dutela. Badira beti laban antzeko orriak, marrux
ka biribilak eta orri marruxkatuak eta Gravette ziri ertz malkartsudu
nak". (J.M. BARANDIARAN; Lehen Euskal Gizona. 43-47 or.).
Gauza berria da edergailuen ugaritasuna ere: hortzak, maskorrak, erreka harri ttipi zulatuak. Hauekin egiten zituzten arrakadak, eskumuturrekoak, besokoak, lepokoak
Batzu, alta, kutunak ziren.
Solutretarrek hargintzan erabiltzen zuten teknika ez zen ezagutzen Aurignac aldian
eta ez zuten utzi aztarrenik Madeleine aldian ere, Euskal Herrian behintzat,
Solutre kultura ziri bat omen da Euskal Herrian Aurignac kulturaren eta Madeleine
kulturaren artean, horien jarraipena nabaritzen omen bait da.
Kanpotik etorri zirela uste da; eta bertan zeudenekin nahastekaturik bizi izan zirela; gero arras desagertu ziren.
Antropologilariek aurkitu dituzte Hungariako Szeleta-n Solutre kulturaren antzeko
teknikak, baina zaharragoak; eta askok uste du Erdi Europatik etorri zirela Solutreta
rrak.
Baina Afrikan ere aurkitu dira Solutre kulturaren gisako kulturak: Stillbay kultura, Hegoan eta Ekialdean; eta Ater kultura Iparrean. Beste prehistorilari askok, bada,
Solutretarrak Afrikatik etorri zirela uste du, orduan Europan zegoen klima samurra =
probetxaturik; baina badaude bere sorrera Prantzian eduki zuela uste dutenak ere. Solutre kultura Euskal Herrian bezain loretsu agertzen da Espainiako Ekialdean ere, =
Prantzia osoan, iparrean izan ezik, eta WUrm izozteak harrapatzen ez duen Alpes mendi
lerroaren Iparraldeko Europan.
Solutretarrak Afrikatik etorri zirela defendatzen dutenek diotenez, Valenciako Barranc Blanc harpera dela 21 mila urte ailegaturik zegoen Solutre kultura (Karbono =
14ak irakatsi omen du) eta Europara, duela 19 mila urte ailegatu zen. Beraz, gutienez
birmila urte zaharragoa da Espainiako Solutre aldia, Europakoa baino.
Gainera, beste kointzidentzia hat ere ba omen dago, Solutre kulturarekin Combe-Ca_
pelle arraza ere agertu omen zen Europan. Baina ikusi dugu nola Combe-Capelle-ko ale
a bera behintzat Chatelperron aldian bizi izan zen, Zenbaitek irakasten du, Afrikatik
etorri ziren Solutretarrak Europako Cro-Magnon arrazaz gurutzatu zirela eta Combe Capalle arraza sortu zela.
Combe Capelle arraza, batez ere, Mediterrane itsasoko kostaldeetan dauden lurralde
europar eta afrikarretan loratzen omen da. Gainera, arraza indo-europarraz eta pirini
otar mendebaldarraz xit ezberdinki eboluziotu ziren (Indo-europarrak Europako eta Asi
ako lurralde zentraletan espezialdu ziren arrazaz, eta piriniotar mendebaldarrak Euskal Herrian).
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Goi Paleolitos aroan Espainiako Ekialdean loratu zen kultura Combe-Capelle arraza
koek egin omen zuten eta Post-izozteko Atlantik aldian arraza mediterranear izatera
eboluziotu omen ziren.
Ehiztari solutretarren funtsezko karakteristika, giza elkarteak leinu bilakatzea
da. Ehiztaritza sendotzearem ondorioa, baina baita beste leinuen kontra ehiza
-alorrak zaintzeko premiarena ere. Solutretarren burruka zaletasuna adierazten digute harmen ugaritasunak eta perfezioak. Gainera Solutre aldian gizonak harrapatu egi
ten dio buruzagitza emakumeari, burruketan buru delako, noski.
Artean bertan ere Solutre aldian emakume irudiak inportantzia galdu egiten du. Au
rreko aurignactarrek, ostera, emakumea asko goraldu ukan zuten eta geroko madeleinta
rrek ere berriro lehenen mailara altxako zuten.
Harpeetako labarrietan pintatzen jarraiki bide ziren; eskulturak eta grabatuak egin zituzten.
Solutre kulturak hiru mila urte iraun zuen Euskal Herrian, eta arras desagertu
zen. Posibletzat jotzen da, Wirm izoztea berriro bizitu zenean eta hotzak Europa
soa harrapatu, solutretarrek lurralde epelagoetara ihes egitea; baita izurtearen ba
tek garbitzea ere; baina zientziak ez du aurkitu oraino aburu hauk frogatzeko argudi
orik. Ez dugu uste, gerra zale ziren arren, Solutretarren eta Solutre kulturaren
tzaltze misteriotsua gerratearen ondorio izan zenik.
Egun bi joera doaz nagusituz Solutre kulturari buruz. Batak kultura dela baino in
dustri mota berezia dela esatea gogozkoago du. Besteak nahiago du kultura ziklotzat
hartzea. Europa mendebaldarrean Solutre kultura nagusitu zen moduan, Erdi Europan =
Szeleta kultura loratu zela eta Europa Ekialdetarrean Kostienki-Telman, Szeleta-kul_
turaz zerbait diferentea.
Ipar Afrikan, ostera, Ator kultura eta Hego-Ekialde Afrikan Still-Bay kultura. =
Guztiek erabiltzen dituzte teknika eta forma solutretarrak eta Goi Paleolitos aroko
tekniken osagarri diren gauza guztietan Moustier kulturako tekniken eta formen itxura nabaritzen da. Solutre teknikak erabili zituzten herriek elkarrekin harremanik ukan zutela uste da; bereziki Ipar-Afrikarrek eta Espainiarrek, eta zelanbait Mediterrane-itsasoa gurutzatzen zutela.

MADELEINE ALDIA (15.000 - 8.000)
Wirm izoztearen azken partean hotza gorritu egin zen eta Euskal Herrian kultura inportante bat loratu: Madeleine kultura, Dordoiniako La Madeleine kobaren izenaz ba
taiatua. Izozte aldiko ehiztariek lortu zuten azken kultura.
Holozenoaz izoztea desagertu zenean, hain ezbehar larria jasan zuten Euskal Herri
ko ehiztari trebeok, non sortu zuten kultura inportante hura arras desagertu bait =
zen.
Hotzak eragin zion Madeleine aldiko jendeari harpetar izatera. Ia beti koba barre
nean bizi izan ziren eta ehizatzeko bakarrik jalgitzen ziren harpetik kanpora.
Harpetako bizi-moldeak, ahaidetasuna eta senitarteko loturak indartu zituen eta e
makumearen buruzagitza finka-arazi.
Madeleinetarrak hezurra eta adarra lantzen oso artatsu bilakatu ziren. Lanabes as
ko arte mailako da: Orratzak, era askotako eztenak, alde batetik nahiz bietatik hagin-ilada duten harpoiak...
Harpoia jaurtikitzeko harma ere asmatu zuten: propultsorea. Indar haundiagoz irte
ten zen harpoia. Gehienetan propultsorea grabatuz apaintzen zuten.
Jostorratz oso finak egiten zituzten; begi ttipi ttipiekin. Beraz, josteko erabil
tzen zituzten hariak ere xit meheak izan behar. Aginte makila landuak ere asko ugal-
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ziren.
Hargintza, ostera, pobrea da hezurgintzaren ondoan. Aurignac-aldiko teknikak debe
lopatu zituzten eta Solutre aldiko lanabes zehatz eginak desagertu egin ziren. Solutre aldiko hargintzaz gonbaratuz, atzerakada itzela egon zela agiri dago. Solutretarren lanabes asko ez zuten ezagutu. Agian klima aldaketak eragotzi zuen suharri bila
keta (beraz, lehen materiaren eskasiak galerazi zuen hargintza) eta elur oreinen ada
rrak probetxatu zituzten lanabesak egiteko. Solutre hargintz aurrerapenaren geratzea
ere ekologi kondizio berrien ondoriotzat hartzea iruditzen zaic ."1 zihurrena.
Mikrolanabesak (harrizko erreminta ttipiak) erabiltzeko qero eta joera nabarmenagoa erakutsi zuten. Suharri eskasia nonbait. "Loro-moko" izeneko ziritxoa ugaldu zen
azkenaldian.
Prehistorilariek Madeleine aldian mende desberdinak daudela irakasten dute. J.M.
Barandiaranek Urtiagako mailak hala agertzen ditu:
"Urtiagan, ordea, bost mailatan ageri dira aldi hartako aztarnak. Hala
du

nola:

Lehenik, suharrizko igeki asko: batzuk gainetik koska luzez landuak So

lutre aldiko orrien tankeran; besteak mutur zorrotzdunak, bai eta ertz
edo bizkar makortua duten igeki eta ziritxoak ere; marruxka konkortuak,
biribilak, igeki burukoak eta zokonak; buru buruko zulakaitzak eta buru bazterrekoak. Suharrizkoekin dabiltza hezurrezko lankaiak ere: ez-tenkidekoak asko, beren oina, alde batetik nahiz bietatik, mihiztoduna
dutenak; zubilak gehienak, laukikoak batzuk; xabalak edo erdi zubilak
besteak: erretendunak zenbait eta marraztatuak; sorgin guraizen irudiz
apainduak, e.a. Badira jostorratzak ere aldi honetan...
Bigarren aldiko mailan, suharrizko lanabesak eta gezi mutur eta haizto
ak lehen bezalakoak ageri dira; ba dira ordea garrangaren egitea dutenak ere. Hezurrezko lanabesak -ezten eta jostorratz- lehengoen antze
koak gehientsu, baina azalean hildotuak asko, eta batzuek ahuntz burua
ren islada ageri...
Hirugarren uneko langaien artean harrizko muturtxo edo ezten asko dira;
bai eta orrixkak ere, hegal bat malkartua dutenak; hiru motatako zulakaitzak, marruxkak hiru eratakoak eta barekideko orriak. Hezurrezkoe-tan baditugu eztenak, jostorratzak eta arrankaziak (hauk garranga bakarrekoak eta heldulekutzat kosko bat edo bi dituztenak). Azkenik ha-rrixabal zaldi irudi eta beste, marraz eginak, ageri dituztenak...
Laugarren mailan, harlanabesak lehengoen antzekoak gehien. Ba dira, or
dea, zanpagai marradunak, labanak, garrangak edo serrak, eztenak eta =
muturtxo hegalmalkartuak eta gezi muturraren egitea dutenak. Hezurrezko ezten eta geziak ere ugari; marradunak asko. Makila motz zulodunak
ere bai, eta zazpi arrankazi koskordunak eta garranga banakoak. Bostga
rren mailakere ba ditu anitz harlandu, batez ere zulakaitz, marruxka,
garranga, ezten, gezi mutur eta orrixka bizkar malkartuak.
Bai eta hezurrezko ezten eta izkilu asko ere marraz apainduak; gainera
zazpi arrankazi garranga banakoak eta heldu lekua kosko dutenak (bat =
ordea'Z'uloduna) eta makila motz baten puska (heldulekua)". (J.M. BARAN
DIARAN; Lehen Euskal Gizona. 53-66 or.).
Madeleirre aldian harpeetako labarrietan margotzen jarraikitzen dira; grabatuak e..
ta eskulturak egiten, Oraintxe lortzen da arterik hobeena bai pinturan eta bai arte
erabilkor•ean.
-,raino
zuen
a harekin ipar abeldia
Hoti.ak-iparreko lac car.?.d.ia
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ere jin zen, batez ere elur oreina. Ipar euskaldunak espezialdu ziren elur oreinaren
ehiztaritzan. Hego Euskal Herriraino ez bait zen elur oreinik aski heldu; honen okela, larrua, zurdak eta adarrak probetxatzen zituzten.
Madeleine aldian Euskal Herriko populaziorik gehiena, Cro-Magnon-aren seme eta Pi
riniotar Mendebaldarraren asaba zen Urtiaga arrazakoa izan zen; alegia, Cro-Magnon a
rraza armoniazko debelopamenduz eboluziotuz joan zen urteetan zehar; eta, Mdeleine
azkenaldirantz edo Holozenoaren lehen urteetan, Urtiagako gizakiaren itxura zuen.
Egia- esan, Madeleine aldiaren hasieran (zazpi mila urte bait dirau) Cro-Magnon arrazatik Urtiagako alea baino hurbilago zegoen, noski; hau da, gutiago eboluzioturik
oraino; baina zalantza izpirik gabe Urtiaga-arraza dei dezakegu Madeleine kultura lo
ra-arazi zuen Cro-Magnon arraza eboluziotua.
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OOIPALEOLITOS AROKO OIZARTEA ETA EKONOMIA

EHIZTARIEN BIZIMOLDEh

Goi Paleolitos aroan Euskal Herriko klimak aldaketak ukan zituen, klima biguna une
oso laburretan eta ia beti giro hotza. Baina klima hotz hori ere ez zen berdina izan
beti, Lehenengotan (Aurignac aldian) etze-larre hotza eta gero (Madeleine aldian) larre hotz idorra.
Iparreko landaredia eta oihan herbalak zeuden ugarien; baina egutera begi ziren lu
rraldeetan ordea, belardi ederrak ere bai.
Mendiak, ostera, elurrez jantzirik ia urte osoan eta gailurrik garaienak beti.
Hala ere animaliaz beterik zegoen Euskal Herria; eta ez zitzaien orduko gizakiei =
zail egiten elikatzeko behar zuten haina ihizi harrapatzea,

IZPIRITU ETA HAZKUNTZA TEKNIKOA
Gizadiaren historian mementu inportantea, benetan, Goi Paleolitos aroa, aurrerapen
material eta izpiritual haundia lortu bait zen.
Ekonomi eta izpiritu aurrerapen honek ideia abstraktuen lehenengo agermen ezagutua
ere ekarri zuen: Artea. Giza eboluzioan beste urrats haundi bat, alegia, ideiak adierazteko adimendu gaitasun segurua, edo estrukturalimoaren hitzez baliaturik, ESTRUKTU
RAMENA, hau dat hitz konkretuetatik abstraktuetarako jauzia; Pavlov Nobel sariaren =
mintzairaz baliaturik seinaleen bigarren sistema edo erreflexo kondiziotuetarako jauzia. Honetaz gainera, bere baitan eta indarretan konfiantza osoa. Ideia abstraktuak a
zaltzeko, teknikak irakasteko eta pentsamenduak adierazteko mintzaera egokia erabil-tzen hasi zela uste da; eta orduantxe eman zela hizkuntza modernurako urratsik fun--tsezkoena.
Aro honetan gizakia egungo egoerara eta izaerara asko hurbildu zen eboluzio bide-tik hala ekonomian nola zentzu estetikoan eta erlijiosoan, eta pentsamenduaren eta =
hizkuntzaren estrukturapenean.
Hargintzan lanabesak egiteko erabili zuten lehen ekai ia bakarra suharria izan zen.
Beraz suharri meatzak bilatzen eta hustiratzen hasiak bide ziren ordurako.
Goi Paleolitos-tarrak ehiztari izaten jarraiki ziren oraino; baina ehiztari trebe
izatera heldu ziren.
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Harma egokiak asmatu zituzten eta edozein animali mota (hala haundiena nahiz sendo
ena, nola zuhurrena nahiz bizkorrena) ehizatzeko gai egin ziren, Animalia guztien
rrege izatea lortu zuen (ala dominatzaile).

GIZARTE LOTURA BERRIAK
Progreso honen eragilerik indartsuena, baina baita premia berrien iturria ere, elkargo loturen trinkatzea izan zen. Elkargo loturak bi arrazoirengatik trinkatu ziren,
batez ere.
a), Harpeetan bizitzen ikasi zutelako. Hotzaren eta piztien kontrako babes itzela
zen harpea. Bizi-lekutzat erabili zituzten harperik altuenak itsasoaren mailatik bost
ehun metrotara zeuden; baina guztiak bortuen ondoan, haran buruetan edo animalien pa
sa-lekuetan.
Sarreratik hurbil egoten ziren; kanpoko argia iristen zen lekuan. Hotza biguntzeko
gehienetan larruz estaltzen zuten koba ahoa. Behea ere lauzaz eta larruz janzten zuten. Sukaldea koba erdian ipintzen zuten, sarreratik hurbil, kea kanpora iristeko ego
kiturik. Harrizko jesarlekuak ere aurkitu dira harpe batzutan. Sarri margoz eta dibujoz apaintzen zituzten hormak ere.
Koba urdunak nahi zituzten gehien. Thizi aski bizilekuen inguruan bait zebilen, bi
zitzarik gehiena harpeetan pasatzen zuten. Argi artifiziala ezagutzen zuten, harrizko
kriseiluak aurkitu dira eta.
Harpe bizitzak ahaikoa eta leinu loturak sendotu zituen eta senitarte kontzientzia
gehitu. Euskaldunak ez ziren nomada porrokatu batzu eta nomada izateko premiarik ez =
zuten ukan, ihizia abaro inguruan zebilen eta.
b), Asmatu zituzten harmek ehiztaritza aisetu bazieten ere, elkarturik errazago ehizatzen zela konturaturik zeuden eta ehiztaritzar,en eragintzez lotura sozialak ugal
duz joan ziren.
Gainera lan-banaketaren hastapenak sorturik zeuden: ehiztaritza, fruitu bilketa, =
etxe-zaingoa, hargintza, suharri meatzen bilaketa, artegintza...
Beraz, senitartea baino talde nagusiagotan elkarturik bizi ziren, interes ekonomikoek (lan banaketak, jakina) talde zabalago hori eskatzen bait zuten.
Giza heldutasunaren ezagugarririk argiena eta bizimaila onaren adierazpenik nabarmenena artegintza da alafede: Arte erabilkorra, labarri artea eta lanabesetako grabatuak.

AURRERAPENAK: LANBIDE BERRIAK
Goi Paleolitos aroko gizakiak, burutsu, artatsu, langile eta gorpuzkera sendokoa =
bait zen, bizi modua aisatzeko eta bizi maila hobetzeko ahaleginak ez-ezik aurrerapen
itzelak ere egin zituen.
Hargintzan perfekzio eta espezialtze haundia lortu zuten: malera, marruska, ziria,
zulakaitza, haiztoa, burila, trintxa, zorroztarria, igitaia, zerra, harma asko osatze
ko era askotako puntak...
Madame-Sonneville-Bordes-ek irakasten duenez laurogei ta hamaseira heltzen dira =
Goi Paleolitos aroko harlanabes-sailak.
Hezurgintzan, ostera, artatsuago agertzen zaizkigu oraino: harma puntak, burila; =
zizel orratza, eztena, harpoia, aginte makila, propultsorea...
I. Barandiaranen ustez, hezurrean eta adarrean ehun ta berrogei ta hamar lanabes--mota baino gehiago dago.
madalatine aM5..an mikrtötze prozesog', hasi zen! Tringulu, tr .7Tezioa, ilargierdi,
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Maskorrak eta hortzak, batez ere, edergailutzat erabiltzen zituzten; agian kutun-tzat. Baina bazerabiltzaten harrizko eta hezurrezko hezparru zulatuak, hatzakiak eta
beste era askotako pitxiak. Lumaz ere apaintzen ziren eta gorputza buztin horiz margo
tzer. zuten.
Klima hotzak premiaturik larrugintzan trebetu ziren. Gorputzeko beroa gordetzeko =
soineko egokiz arropatu behar, bistan da. Premia honek asma-arazi zien, ihizien larru
a jantziak egiteko lehen materiatzat erabil zitekeela eta zurdak, josteko haritzat. =
Beharbada, hedeak eta uhalak egiten ere ikasi zuten.
Larrugintzarako lanabes berriak asmatu zituzten eta zaharrak egokitu: orratzak, ez
tenak, malerak, gabilak... Joste teknika aurreratua eskuratu zuten, orratzen fineziak
adierazten digunez. Orratz begiak ttipi eta meheak bait dira, josteko erabiltzen zuten hariak ere oso fina izan behar orratz begitik sartzeko. Pirinioko Trois-Preres ko
bako aztiak larruzko soinekoak daramatza.
Agian larruzko saskiak egiten ere nazekiten.

GIZARTEA MOLDE BERRITARA
Goi Paleolitos arorarte gizakiarentzat aski izan zen irautearen lortzea. Baina orain bere baitan konfidantza lorturik zeukan.-Gorpuzkera sendoa, buru argia, maina ha
bila, harma berriak eta gizarte trinkoa eduki :Ezeak eman zion konfidantza hori.
Ehiztaritza franko aurreratu zuen eta elikatzeko haina janari eskuratu bakarrik ez
baino animalia guztiak zuhurtziaz dominatu zituzten. Arrazoiz dei dezakegu Ehiztari-tza aroa Goi PaleolitoE, arc haL.
Elkargoa trinkatu eta ihiza harma berriak asmatu zituzten bizi maila seaurtatzeko
eta honetzeko asmoz; baina ez zuten zokoratu horregatik fruituen bilketa. Alderantziz,
horretan ere jarraiki ziren eta janari mota berriak ezagutuz hobetu egin zuten. Pruituen eta lurremaitzaren bilketa iana emakumeen eta haurren zeregina izan zen oehienik.
Ehiztaritza, ostera, gizonen zeregina zen eta sarri biziiekutik at ibili nenarra
zeukaten. Pamili loturak herbalagoa zitzaizkien gizonei eta emakume bate gaz betirako
elkartzea ez zitzaien erraz eciten.
Emakumeek, bada, senitarteko nagusigoa eskuratu zuten; eta uste da gizarteko buruzagitza ere erdietsi zutela, ehiztariak eta aerra gizonak neren inguruan bilduz, eta
neren aaintaritzarenpean
Gizonek beren lanaren inportantzia eia beren habileziak eta mainak erakusten ahalegintzen ziren, noski, harrapatzen zituzten baina oraine ez zuten lortu senitarteko eta qizarteko nuruzagitza emaxumee narrana=erik.
Sexo-nereizketa nanar. da. Gizonak, ehiztari eta aerra-aizon. Emak=eak, etxekoandre, fruitu-biltzaile eta buruzagi seauruen; beraz gizarte matriarkala izan zen goi
paleclito arokoa.

EKONOMIA, GOIPALEOLITOS AROAN
Ez daiteke duda Goi Paleolitos aroan ekonomiaren funtsa ehiztaritza izan zenik. =
Harpeetan aurxitu diren lanabesek eta hezurrek horixe adierazten digute. Halaber, labarrietakci maraoek eta lanabesetako grabatuek erakusten digutenez, haien nentsamendua
eta kultura ere ehiztaritzaren inauruan zebiltzan.
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JAKIA, IHIZE ABEREAK
J,M, BARANDIARANek, E1 hombre rehistdrico en el Pa1s Vasco bere liburuan, Goi Paleo-

litos aroaz ari den kapitulua hala bukatzen dut "Honela, bada, ehiztaritzak, goipaleo

litostarren funtsezko bizikera senak, determinatzen du hala ekonomiaren nola antola-mendu sozialaren, teknikaren, artearen, erlijioaren, magiaren eta etikaren egitura" .
(110 orrialdean).
Beharbada, kontutan hartu beharko da arrain eta lurremaitz zaborrak animali hezu-rrak baino errazago desegiten direla eta, aztarren guti aurkitu den arren, inportan-tzia eduki zezaketela. Baina nolanahi ihizi nagusiaren harrapatzeak eduki zuen inportantzia ez du gutitzen horrek.
Ehizatzeko erabiltzen zuten harma asko kausitu da; baina ez egutiago,ehiza-harmak
egiteko erabiltzen zituzten erremintak eta ihizi harrapatuak larrutzeko, ebakitzeko e
ta puskatzeko erabiltzen zituztenak.
Batez ere mamuta, zaldia eta elur oreina ehizatu zituzten; baina ez horik bakarrik:
behia, idikonkorra, oreina eta basahuntza ere asko ehizatu ziren.
Zaldi ehiztaritzak uxa teknika eraberritu zuen. Uxatuz eramaten ziren zaldiak erraz harrapa zitezkeen aurretik egokitutako lekuetara; eta han harrapatzen zituzten =
lakioz bederen. Lakio teknika Urtiagako behor grabatuan ikus daiteke.
Solutre ondoko troka batetan milaka zaldi hezurdura aurkitu ziren. Seguruen haraxe
sartzen zituzten zaldiak uxatuz eta hantxe gatibu edukitzen, okel premia zutenean behar zituztenak harrapatzeko; baina multzoturik edukitzearen ondorioz izurria sartzen
zitzaien eta asko hiltzen. Hala bildu bide ziren milaka hezurdurok (hamar mila ingu-ru) Solutre-ko trokan.
Isturitzen kausitu den xilibitua ere uxa-ehiztaritzaz elkartzen du anitzek.
Aurignac aldian Santimamifietarrek eta Urtiagatarrek oreina maite zuten gehien; eta
Madeleine aldian Isturitzekoek, ostera, elur oreina. Isturitzeko eskulturetan aurkitu
izan da oreina hala hiltamuan nola tragazaz zauriturik eta eranik... Adarrak harma eta lanabes berriak egiteko probetxatzen zituzten; Larrua, jankiak, lakioak, hedeak eta estalkiak egiteko.
Orkatza eta sarrioa gutitan ehizatzen zituzten. Basahuntza, ostera, haitz askodun
lurraldeetan franko agertzen da (Ermitian, Urtiagan, Ekainen) eta labarri pinturetan
ikus daiteke nola dardaz eta lantzaz ehizatzen zituzten.
Zaldia eta oreina aina harrapatzen zituzten zezena eta idi konkorra ere. Zaldia ehizatzeko erabiltzen zuten teknika bera erabiliko zuten nonbait hauk harrapatzeko ere.
Santimamifteko labarri pinturetan idikonkorrak tranpa zuloetan harrapaturik eta zuloetara erortzen agertzen dira; baita tragazaz zauriturik ere.
Basurdea ere asko jaten zuteni (Santimaminen, esate baterako, bostgarren dago);
baina ez da zihur ezagutzen nola harrapatzen zuten. Agian, geroago egiten zen legez ,
harma jaurtikorrez: tragazaz, azkonez, dardoz, harpoiz... ehizatuko zen.
mamuta eta errinozero iletsua Goi Paleolitos aroko aldi guztietan agertzen dira Is
turitzen; baina ez dago aztarren gehiegirik.
Igaraba eta erbia ere agertzen dira Ermitian, esate baterako, baina oso guti.
Harpe hartza Aurignac eta Solutre aldietan bakarrik agertzen da; eta hartz arrea ,
ostera, Madeleine alditik aurrera bakarrik. Harpe hartzak kobetan utzi zituen erpakaden aztarrenak egun oraino ikus daitezke Harixtoi harpean.
Harpe hiena, otsoa eta azeria ere jan zituzten inoiz; baina ez dute agertzen horie
taz interes haundirik. Basakatuaren eta katamotzaren aztarrenak ere aurkitu dira; bai
na ez dirudi ehizatzen zituztenik.
Goi Paleolitos aroko lorpenik inportanteenetarikoa baltsa-ihiztaritzaren garrantzi
az konturatzea izan zen, noski, horrexek erraztu bait zuen antolamendu sozialaren e-
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gitura trinkoa eta, beraz, beste aurrerapen guztiak.
Hegaztin hezurrak ere aurkitu dira harpeetan: Beleak, Arranoxkak, Saiak, pirripioak, erroiak, arranoak; ontzak... Hauen ohiturak ezagutuz gero, ez,daiteke atera hor-tik soilik hegaztinak ehizatzen zituztenik; baina badaude ahateak, eperrak, zozoak, =
basoilarrak, basoiloak, usoak, usapalak eta faisaiak ere. Beraz, hegaztinak ere ehiza
tzen zituztela gauza zihurtzat onartzen da. Arkuz, baleztaz, habailaz, zepoz eta sso.
rez ehizatzen bide zekiten.

ARRANTZA ETA LANDARE OAKIAK
Arrantza ere praktikatu zuten, noski. Goi Paleolitos aroaren azken parterantz, gai
nera, ihizia gutituz zihoan heinean, inportantzia hartuz joan zen. Batez ere klima al
datzen hasi zenean eta ihizia urritzen (ihes egin zuelako, ehiztariek desager-arazi =
zutelako eta abeldi zaharra azken egunak bizitzen zegoelako) arrantza, ekonomiaren =
parte funtsezko bilakatu zen leku askotan. Orduan egiten zen arrantza bakarra hibaietan eta itsas hegaletan egiten zen, ez bait zen itsas untzirik oraino ezagutzen.
Aurkitu diren aztarrenetatik bixiguak, izokinak, amuarrainak eta abar jaten zituztela badakigu.
Baina soinberak eta oskoldunak (batez ere, izpelkiak) asko topatu dira: Muskuilu-ak, margolak, xirlak, ostrak, lapak, maskorrak, karrakelak, barakuiluak eta klima hoasko.
tzeko beste
Goi Paleolitostarrak landarez ere elikatzen ziren, arrotzak, batez ere; aitzinatetik ezagutzen zen janari-mota hau. Zuhaitz eta zuhaimuxka fruituak; barazkariak eta =
laboreak; onjoak, erroak...; baina orduko landaredia ez zen egungoa bezalakoa. Emaku
meak eta haurrak arduratzen ziren lan honetaz. Ekialde Hurbilean, esate baterako, lurremaitzez elikatzen ziren aina. Laboreak eta barazkjak, batez ere, asko =
jan zituzten, han ez bait zegoen hainbeste ihizi eta hango klima samurragoa bait zen.

00IPALEOWTO8 AROX0 ►RTEA
Giza eboluzioan urrats inportanteak ematen ikusi dugu gizadia gizaki izatea lortu
zuenetik, duela lau milioi urte inguru: garun barneraren haztea eta egungo formaren =
hartzea; lanabesen asmatzea, lehen materien aukeratzea eta lanabesgintzaren aurrera-tzea; ehiztaritzaren hobetzea, abaroen egokitzea, eta mila abar.
Baina ideia abstraktuen eta bizitza izpiritualaren adierazpen segururik ez zen ezagutzen oraino. Acheul-haizkoren perfekzioa ezagutu zenean eta herri gazteagoek haiz
korei eman zieten esan nahia jakin (esate baterako burruka haizkorari indo europarren
artean eman zitzaiona) anitzek irakatsi ukan du Acheul-haizkorak erligio-gaiak zirela
eta egileen zentzu estetikoa adierazten digutela. Berdin esan ohi da ehorzteko ohitu.p
ra bereziez, burezurrei emaniko tratu bereziaz eta koloranteen erabiltzeaz. Alabaina,
ez dute guztiek iritzi hori.
Argi dago, baita, paleogizakiaren garun-barnera jakintsu-mailakoa zela ere; beraz,
inork ez dio ukatzen bizitza izpirituala ukateko gaitasuna. Alderantziz: Erdi Paleoli
tos aroan paleogizakiak arte lanak egin zituela esaten dute batzuk; baina gehienek irakasten dute, orain arte aurkitutako arte-obra bat ere ez dela Erdi-Paleolitos-ko pa
leogizakiarena, Goi-paleolitos-ko neogizakiarenak direla guztiak baino.
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Agian arte agerpen asko ez da kausitu edo egungo gizakiari ihes egiten dio.
Guzti hau Xontutan harturik, Goi-Paleolitos aroko artea jotzen da oraino bizitza =
izpiritualaren adierazpen ezaguturik zaharrentzat.
Egun dakigunetik, badirudi Euskal Herria (orduko Euskal Herria, ordea) izan zela =
artearen iturria eta zentroa.
Hasieratik Arteak bi bide nagusi hartu zituen, Eskultura eta Pintura; barna Eskultura zerbait zaharragotzat eman Ohi da.
ESKUIDURA GOIPALEOLITOS AROAW

EMAKUME IRUDIAK
Alabaina emakume irudiak dira zaharrenak, "Venus aurignac-tarra" izenaz ezagutzen
direnak. Emakumeen irudi biluzi baina adats ederrekoak dira, gizadiak egin dituen eskultura artistikorik zaharrenak. Buru biribila dute eta aurpegia diseinatu soilik egi
ten zieten; emakume sexoa adierazten duten gorputz-alderdiak, ostera, nabarmendu, hala ditiak eta sabela nola hankak eta izterrak. Bernak zorrotz bukaturik dauzkate ia =
beti.
• Amatasuna eta prokreazioa adierazten dutela uste da eta Neolitos aroko Ama Jainkosaren esan nahi berdinekoak direla.
Venu-gintzan ere sumatzen da eboluzioa naturalismotik (Willendorf-ko alea) estilizaziora (Savignano-ko alea).
Euskal Herrian ere badago ale garrantzitsurik, noski. Saint-Gaudens-ko Lespugue-ko
a bat; hamalau zentimetroko iruditxoa, marfilean egina; buru biribila du, sama luzea,
eta aurpegikerarik ez. Gorputzak, geometria abstraktuz diseinatua dirudi, baina emaku
me sexoak gehiturik ditu; atzean gonatxo hiruangularra darama, uhalez edo kordaz egi.
na,
Landetako Brassempouy-n ere kausitu dira. Marfilezkoak hauk ere, oso aitzinako eta
baliotsuak. Tamalez apurtuta daude. Batek begirada tristea du eta ile moztua orrazkera bereziaz. Itzela.
Dordoiniako Sireuil-en (erreliebean) eta Tursac-en (bultoan) ere topatu dira; baina ez dira hain ederrak eta ez da zihur jakiterik izan noizkoak diren. Ostera, Dordoi
niako Laussel-en aurkitutako lauetako bat, n dama adarduna" izenaz ezagutua, erreliebe
an den arren, zoragarri da. (Argazkia, L'Art Paleolithique Peter J. Vako Andrêe Rosen
ded-en liburuan dago, 193 orrialdean).
Euskal Herritik kanpo asko eta aipu haundikoak aurkitu dira. Willenderff-ko (Aus-tria) alea, harrian naturalismo zaluz egina. Egitura biribilkara du eta adats kirrua.
Emakume oso galanta, Savignano-sul-Panaro-ko (Italia) aleak bernak zorrotz bukatuak =
ditu eta burua kapelua jantzirik baleuka bezala. Irudi estilizatua da. Dolnivestonice
-koak (Txekoslobakia) emakume aurpegikera argia eta oso polita •du: agian aldi honetako irudirik biziena,
Europa osoan kausitu dira, Alemanian, Hungarian, S.E.S.B.-n...
Aurignac-aldian Venus-ak dira ugarienak; baina badaude gizonezkoenak; guti nolanahi, Alabaina Euskal Herrian banaka batzu ezagutzen dira: Brassempouy-n adibidez, ge-rrikodun gizon bat eta brusadun beste bat daude: Laussel-en ere erreliebean dago bat.
Euskal Herritik at, gerriro modura duen Grimaldiko gizona aipa dezakegu.
Madeleine aldian berriro agertzen dira emakume irudiak; baina kanon artistiko desberdinez eginak dira. Dordoiniako Laugerie Basse-n "Venus lotsagabe" izenaz ezagutua
dago eta Ariege-ko Mas-d'Azil-en beste ale bat.
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Euskal Herritik landa, Tarn-go La-Magdeleinen eta Montmorillon-go Angles-sur-An-glin-en esate baterako Madeleine aldiko emakume irudi xit ederrak topatu dira erreli
ebean.

ANIMALI IRUDIAK
Animali irudiak, ostera, nonahi eta aldi guztietakoak kausitu dira, hala bultoan,
nola erreliebean eta isla mugatuan. Baina Goi Paleolitos aroa iragan eta gizarte ehiztaria finkatu ahala, animali irudiak ugalduz doaz. Gutien Aurignac aldian egin zi
ren eta gehien Madeleine aldian.
Lehen materiatzat, harria, hezurra, marfila, adarra nahiz anbarra erabili
ten.
Ezin utz aipatzeke horietan ederrenak, Ariege-ko Mas-d'Azil-en zaldi-buru bikaina
irrintzinakai Oloroeko Espalungue-n zaldia, ezin hobea, alafede: Ariegeko Tuc-d'Au-doubert-en buztinazko idikonkor arra eta emea; harpeko toki izkutu batetan zeuden. =
Saint-Gaudens-ko Montespan-en hartza; Bruniquel-en marfilezko bi elur orein.
Behe Nafarroako Isturitzen, asko: katu itxurako liruratua; zaldi burua; idikonkor
atzea; elur orein zauritua eta erhana; Idikonkor burua erreliebean...
Angulemako Roc-de-Sers-en hesparru erdian daude animalia guztiak, erlaitza balitz
legez; zoragarria; elizafto bat izanen zen beharbada. Dordoiniako Cap-Blanc-en ere an
tzeko animalia erlaiza dago. Solutre aldikoak aira azken biok.

GRABATUAK ETA ERLIBEAK
Era bitakoak dira: erabilkorrak eta finkatuak.
Gai asko ukitzen da eta ia egunero aurkitzen dira berriak, dagoeneko aurkitu dire
nak milaka diren arren.
Grabatuak aurkitu dira gehien; harrian, hezurrean eta adarrean, batez ere; baina
behere erreliebeak ere franko daude eta anitz paregabeak dira.
Lanabes asko ere grabatuz ederturik dago, propultsoreak eta Madeleine aldiko agin
te makilak aurren direla. Batzutan, egungo artistek berdindu ahal ukanen dituzte bai
na ez hobetu.
Buril itxurako suharrizko ziritxoz egin zituzten lan paregabe hauk. Aurkitu izan
dira erabili zituzten erremintok. Dibujoak labarrietako pinturak baino ttipiagoak di
ra.
Aurignac aldian egin ziren lehenengoak, baina horien urre aroa Madeleine aldia izan zen.
Ederrentzat jotzen direnak bakarrik aipatu behar, milaka bait dira.
Montmorillon-go Angles-sur-Anglin-en erreliebe eta grabatu asko aurkitu da: batzu
pintura aztarrenez. Aurkitu ziren guztietatik gizon-aurpegia eta ahuntza dira ederre
nak; baina ez dira gutiago Montmorillon bertako La-Marche harpeko giza-aurpeglak, =
bai Lortet-eko (Pirineo garaiatan) oreinak eta izokinak, bai Gourdan-go (Saint-Gaurdens) sarrioa.
Bizkaiko Laperran (Karrantza) Aurignac aldikoak bide diren grabatuak aurkitu dira. Ez dago grabatu asko eta ez dira hain artistikoak; baina zaharrenetarikoak bait
dira, garrantzi haundia dute.
Ariege-ko La-Veche-n lehoin izugarria dago; Dordoiniako Laugerie-Basse-n aurkitu
den idikonkorra, aurrez, ikaragarria da; Ariege-ko Trois-Freres-en, ostera, mamutx =
ortopteroa dago grabaturik eta lehoin eme ederra. Dordoiniako Conbarelles-en lehoi--
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na. Hemen grabatuak baino ez dago, Dordoiniako Le Cap-Blanc-en zaldi zoragarria.
Ez da aurkitu cskcna askorik; baina Isturitzen aurkitu da hezur batean oso interes
garria, umore kutsu eta guzti: gizon bat emakume biluziari jorantsu begira. Eta Gipuz
koako Torren, hezurrean hau ere, gizona sei animaliaz (bi basahuntz, oreina, sarrioa,
behia eta zaldia) inguraturik.
Anitz grabatu duten harri lauzetako dibujoari ez bide zioten inportantzia estetiko
rik ematen; pilaturik eta nahastekaturik daude guztiak. Ez da zihur jakin zergatik =
dauden pilaturik eta nahastekaturik leku jakinetan, soilik. Magia birtuteren bat gordetzen dutela uste da eta kutunak direla. Baina harpe gutitan jazotzen omen da hori e
ta harpe guztiak omen ziren toki sagaratu edo elizafio; beraz, inork esan du arte zale
hasi berrien zirriborroak ote ziren.
Harpe batzutan obra asko aurkitu da eta artegitzat hartzen dira; esate baterako, =
Isturitz eta Dordoiniako Limeuil. Hemen ehun ta berrogei ta hamar lauzatxo inguru dago, irudi ederrez grabaturik.

PINTURA, 00IPALEOLITOS AROAN

Ehun kobatatik gora ezagutzen dira Euskal Herrian (Asturiatik Dordoiniara) pintura
dotorez apaindurik. Euskal Herritik kanpo ere aurkitu dira (Espainian, Frantzian eta
Italian); baina ez dira hain ederrak.

ARTEAREN GAILURRA
Arteak pinturean harrapatzen du mailarik garaiena. Lumak, ilezko eta belarrezko =
pintzelak eta sarri eskuak soilik erabiltzen zituzten margotzeko.
Denboraz, margotze teknikak hobetuz doaz. Monokoloretik polikromiara pasa ziren. =
Gehien erabiltzen zituzten koloreak: beltza, zuria, arrea, gorria eta horia.
Belar eta landare esneak, arraultze-zuringoa, animali koipea eta odola ikatzari, =
buztineei ala meatza sustantziei nahasturik ateratzen zituzten margoak. Harrizko kriseiluak eta zuziak erabili zituzten argitzat. Anitz animali mota margotu zuten. Gehien, zaldia, basahuntza, oreina, idikonkorra, mamuta eta elur oreina. Gutiago, hartza,
lehoina, adartzabala, sarrioa, orein ahuntza, otsoa, hegaztiak eta arrainak (azkenok,
oso guti).

MARGAZKI TOKI JAKINGARRIENAK
Kantauriko Altamirakoak aurkitu ziren lehenengo; eta konjuntorik ederrenetakoa ber
takoa ' da, izan ere. Idikonkor oso ederrak daude Salako sabaian basurde eta zaldiekin
batera. Erreliebe in presioa egiten dute batzuk, haitz konkorrak probetxatuz eginak =
bait daude, Polikromia lortu zuten Altamirako artistek; polikromia ederra, alafede. =
Altamirako artea oso naturalista da.
Montignac-ko Lascaux (Dordoinia) da beste zentro inportante bat; zezen osasuntsuak
agiri dira; oso haundiak (5,50 m. luzeran). Zaldi ttipi eta haundiak (3 m. luzeran)
orein taldea, buruak altxaturik hibaia gurutzatzen balego legez. Lauki zuzen margotuen konbinazioa paregabea ere; dama-taula ematen du. Aztiaren eskena ere badago. Arte
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barrokoaz kideturik dagoela esan ohi da eta estilo abstraktaz ere.
Gipuzkoako Ekainen ere konjunto ederra dago. Gainera, kalitate onekoa da. Zaldiak
eta idikonkorrak daude ugarien; konjuntoan, onenetarikoa.
Dordoiniako Gabillou-n, koba ttipia den arren, dagoen dekorario ederragatik kon-juntorik aipagarriena dago: gainera animali mota asko eta giza irudiak daude. Hormatako grabatuak aldi diferenteetakoak dira, Solutre aldiko eta Madeleine aldikoak. Be
harbada, Lascaux-koen denborakideak. Leroi-Gourhan-en ustez bi elizaflo daude.
Dordoiniako Font-de-Gaume-n kobako bi paretetan daude pintura polikromatuak. Guztiak, animalia; baina lardaskaturik daude, tamalez.
Lot-eko Pech-Merle-n mamut estilizatu paregabeak daude eta antropomorfoak.
Pirineotan harpe inportante asko dago. Trois-Freres-ko salan ehunkada irudi daude,
eta guztien erdian mozorrodun aztia, orein adarrez jantzita. Agian, Jainkoa giza
txuraz. Gargas harpea ere inportantea da, bertan esku osoak eta hatzakirik gabeak ba
karrik bait daude. Errealitatean ere hatz moztuak zirela uste da. Akaso arrazoi erli
jiosoz eginik ala, alta, hotzak ala gaixotasunak eraginik.
Kantauriko Castillo koban animali irudiak baino inportanteago dira gorriz margotu
rik dauden puntu sailak, "sabaiformadunak" izenaz ezagutuak eta beste irudi ezezagun
asko. Zail da jakitea horien esanahia zein den.
Asturiako ekialdean ere badira pinturadun harpeak. Ardines-ko Ramu-n (Tito Busti11o) zaldi polikromatu ederrak daude eta elur oreina ere bai.
Bizkaiko Santimamifien beltzez margoturiko animaliak daude: idikonkorrak, zaldia ,
basahuntza, zezena, basurdea, hartza... Baina Santimamifieren inportantzia, pinture-kin batera bizilekuko lur mailetan beste aztarren asko aurkitu izatean datza printzi
palki.
Gipuzkoako Altxerrin irudi grabatuak eta margotuak, biak daude. Grabatu antropo-morfo bi eta lau arrain ere bai. Santimamiflen bezala hemen ere pintura asko, beltza
da. Altxerriren baliorik nagusiena animali mota asko agertzean datza.

ARTE HONEN KARAKTERISTIKA, ESANAHI ETA BILAKAERA

KARAKTERISTIKARIK BEREZIENAK
Nabarmenen agertzen dena, zera da, Arte konturik gehiena ekonomi iturriaren inguruan dabilela: Ehiztaritzaren inguruan hain zuzen. Thizi irudiak dira ia guztiak. Sa
rri harpoiaz nahiz tragazaz zaurituak; inoiz tranpa-zuloetara erortzen edo erorita ;
hiltamuan eta bai erhanik.
Baina badaude beste irudi mota batzu ere.
a.- Antropomorfoak. Agian animali itxuraz jantziriko gizakiak dira, ehizatzera sa
rri joaten ziren bezala, ihizia ustekabean harrapatzeko asmoz; ala, agian, magia ara
uren bat. Gizakirik ez da agertzen animali estalkiz mamuturik izan ezik.
b.- Eskuak eta girtendun haizkorak ere badaude.
d.- Baina baita pintura geometriko ulergaitzak ere: "sabaiformadun", "espalformadun", "iltzeformadun", "eskaileraformadun", "untziformadun" izenez ezagutzen dira. A
gian, ehiztaritzan erabiltzen zituzten sareak, eskailerak, tranpak, zepoak edo beste
asmazioren batzu izanen dira.
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Gehienetan sala batetan bildurik nahiz iragaitz meharretan aurkitzen dira, sarrera
tik nahiko urrun. Baina bizi lekua ere sarri margotzen zuten. Alabaina sala antzeko =
beste toki bat ere sarri dago margoturik, leinuaren elizafloat hona joanen ziren agian
magia eta otoitzak egitera. Dena dela, Arte Paleolitostarra nola interpretatu behar =
den puntuari buruz ez dago akordiorik oraindik jakintsuen artean.
Irudiak sarri elkarren gainean eginik daude. Noizkoak diren ezagutzeko inportantea
dela esan ohi da; baina hemen ere ez dira akordiora heldu jakintsuak. Ez da jakin ez
eta ere zergatik egin zituzten elkarren gainean eta ea horrela egiteak esan nahi bere
zirik ba dadukan. Goi paleolitos aroko gizarte mota haundi-maundika baino ez ezagutze
ak interpretaziorako argibiderik ez digu ematen eta gaurregun arte errupestrea egiten
duten herriek ere laguntza guti, dirudienez.
Goi paleolitos aroko aldi guztietakoak dira: Aurignac aldikoak, Solutre aldikoak =
eta Madeleine aldikoak. Guti batzu (uste da) Aurignac aldikoak; eta gehiena Madeleine aldikoa dela dirudi. Banaka batzu ordea, Post-izoztekoak. Baina zein noizkoa den =
jakitea ez da erraz oraino.
Elkarren gainean eta elkarren ondoan dauden arren, ez dago eskenarik praktikan; fi
gurak independienteak dira, isolatuak. Inon, haatik, badaude aldeka eta eskena-itxura
dutenak.
Asko egoera naturalean dago, geldirik; baina badaude lasterka, orroaka, albora begira, etzanik, jaikitzear, erortzear... Artistak, bada, dibulo eta mugimendu teknikak
dominatzen ditu eta obserbazio-zentzu fina adierazten du.
Naturalismo haundia erakusten du artista askok; baina ez ziren guztiak murgildu na
turalismo-bidetik. Animali estilizazioak nabari daude leku batzutan eta beste leku as
kotan esanahi ezezaguneko pintura arraroak, sinboluak nolabait, eta oso abstraktuak.
Margotze teknika bi erabili zituzten:
1.- Silueta teknika zen bata. Silueta, margo marra jarraikiz nahiz puntuz egiten =
zuten; edo, sarri, marra grabatuz lehenengo eta gero margotuz.
2.- Beste teknika, monokolorez irudi guztia betetzea izan zen. Oso gutitan erabili
zuten polikromia (Kantauriko Altamiran eta Castillon, Dordoiniako Pont-de-Gaume-n, Ga
rona Garaiko Marsoulas-en eta Asturiako Ardines-en).
Inoiz tamainu inpresioa eman zezan, margotuko zuten atala bete egiten zuten edo ha
itz konkorrak probetxatzen zituzten erreliebe antza har zezaten.

EBOLUZIOBIDEA ETA ESANAHIA
Henrri-Breuil-ek, obra hauk aztertzen hainbat urte eman zituen. Honen ustez, Goi =
Paleolitos aroko arteak bi parte eduki zituen. Bata, Aurignac aldian eta bestea Solutre eta Madeleine aldietan egin zen; baina Solutre aldian ez omen zen gauza haundirik
egin.
Ehiztaria bait zen, Izadiko forma askok ihizia gogora-arazten zion gizakiari; gero
hatzaz hidoian zirriborroak egiten hasi zen eta kobako hormetan utzi zituen hatzaz egindako animali siluetak, oin urratsak eta esku markak. Gero aurrerapena nabari da.
Silueta traketsak, lehendabizi, baina, lehenengo zurruntasuna eta trakeskeria mono
koloreko irudi ederrak egiteraino eboluziotzen da. Alabaina marra beltzeko siluetak e
gitera itzultzen dira berriro azkenean. Lascaux litzateke aldi honen goienengo maila.
Hirugarren partean grabatu sakonak eta erreliebe ederrak egiten hasten dira. Madeleine aldiaren erdirako grabatu finak egiten ikasi zuten eta grabatu alorrean lanik o
nenak oraintxe egin ziren.
Pintura, ostera, ez da jarraikitzen Lascaux bidetik eboluziotzen. Berriro hasten
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da siluetak egiten; monokoloreko pinturek segitzen dute eta gero polikromiaren lehen
entseiuek. Polikromiak heldutasun osoa leku gutitan lortzen du.
Grahame Clark-ek, berriz, ez du berdin azaltzen eboluzioa. Honen ustez, hogei ta
hamar milagarrenean du Goi Paleolitos aroko Arteak bere hasiera. Ordurarte, Chatelpe
rron aldi osoan, simetriaz egindako marratzez soilik apaintzen dira lanabesak. Aldi
prefiguratiboa deitzen du.
Lehengo aldian (Aurignac aldia) (30.000-25.000) animali silueta argiak egitea erdiesten da; baina oraino traketsak eta gutihabilak dira. Animali irudiekin batera =
signo sinbolikoak eta sexualak ere egin ziren. Dordoiniako La-Ferrassie-n kausitu di
ra Aurignac kulturako aztarrenekin batera. Estilo bat deitzen da.
Bigarren aldian (25.000-18.000) bereizgarriak omen dira lepoan eta bizkarrean kon
kor nabarmena duten siluetak eta horri erantsirik bide daude burua eta gorputzada--rrak. Hauk bukatu gabe uzten dira gehienetan eta begia da silueta barrenean dagoen =
zehaztasun bakarra. Girondako Pair-on-Pair-en eta Pirinio garaietako Gargas-en ikus
daiteke. Estilo bi deitzen da. Estilo honetakoak dira Aurignac-aldiko Venus-ak ere.
Hirugarren aldian (18.000-13.000) estilo bi-ko arrasgoak gorde zituzten; baina =
hankak egokituz mugimendua adierazten ikasi zuten eta irudiak estilizatzen ere. Erre
liebe bikainak egin zituzten. Dordoiniako Bourdeilles-en eta Angulemako Roc-de-Sers-en froga daiteke. Lascauxko figura asko ere, estilo honetakoa da. Estilo hiru dei-tzen da.
Laugarren aldia da azkena (13.000-7.000'). Aldi honen lehenengo partean animali irudietan neurria gordetzen ez da guztiz ikasi oraino. Desginoa nabaritzen da aitzina
ren eta gibelaren, enborraren eta adarraren artean; baina laster ikasi zuten eredua
bezala egiten. Alabaina figurak aidean daudela ematen du. Tamainu inpresioa ematen e
re ikasten dute eta erreliebe naturalak lortzen dituzte haitzen sar-jalgiak probetxa
tuz. Gerizaz eta marraz edertzen dute irudia. Dordoiniako Font-de-Gaume-n eta Combarelles-en, Ariege-ko Niaux-en eta Kantauriko Altamiran daude ederrenak. Estilo lau =
deitzen da.
Arte erabilkorra erraz debelopatzen da. Aginte makilak eta propultsoreak miresgarriak dira. Estilo lauaren azkenerako animali irudiak guztiz naturalak dira, argazki
balira legez eta mugimendua ere ederki adierazten dute. Goi Paleolitos Aroko Artea-ren gailurra da hauxe, hala Limeul-en, Le-Portel-en, Teyjat-en, Isturitzen eta Ekain
en nola La Magdeleine-n eta La Marche-n froga daitekeenez.
Klima aldaketak ekonomi moldea aldatu zuen eta Artea Euskal Herritik desagertu egin zen.
Kronologia eta estilo hauk jakiteko aztarrendegietan kausituriko arte erabilkorre
an oinarritu dira batez ere, zeren, jakin ahal izan bait da noizkoa den, eta labarri
etako irudien estiloez gonbaratuz atera dira ondoriook. Baina ezin bildu izan da behar hainbat datu. Gainera Peter-Ucko eta Andre-Rosenfeld-ek L'Art Paleolithique liburuan esaten dutenez, hogei milurtetan zehar eman zen Artean ez daiteke egin mota
honetako estudio zientifikorik, eskierki jakin gabe zein pintura noizkoa den, guti =
gorabeherako zientziarik ez bait dago. Beraz, eman behar den lehenengo urratsa, pintura bakoitza noiz egin zen konkretuki eta zihurtasun osoz jakitea da; eta bestela ,
dudek iraunen dute beti.
Goi Paleolitos aroko Artearen esanahiak, ehiztaritzaz zerikusi haundia du noski .
Ehiztaritza bait zen orduko ekonomi era, orduan ere ekonomiak determinatu zuen Artea.
Arte hura magia-artea ere izan zen. Magiak lehen hainbat garrantzi du orain ere =
gizakian. Sarri uste da Magia gizarte atzeratuen kontua dela. Baina Sobietarrek, esa
te baterako, irakasten dute, Artea ez dela bukatu beren herrian, eta egun Arte Sobie
tarraren zeregin bat Goi-Paleolitos-ko Arteak ukan zuen berbera dlas Magia artea, a
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legia, Ilusio artistikoaren bidez errealitate desiratua, "gero hobea", "harrapatu"
nahi dute, errealdu. Beraz, indar dominagaitzen eta izter-begien kontra burrukatzen
den abertzalea, heroi eta ekintzailea eramaten dituzte Artera. Jakina, lotura garbia
dago; zeren Goi-Paleolitos aroko gizartean legez beren estatuan ere ez dagoela pro-pietate pribaturik, esaten bait zuten Sobietarrek.
G. Oteiza, ere, hala mintzatzen da: "kultura zaharrari pentsaera magikoa ezartzen
ohiturik gaude. Pentsaera magikoa arrazonamendurako preparazio-bidea balitz bezala,
eta ez gara ?mnturatzen alderantziz denaz; pentsaera magikoa beti ematen da azkenean
espresioaren arrazonamendua gainditu orduan". (Homenaje a D. Jose Miquel de Barandia
ran. Cromlechs y Estelas Funerarias. 163 or.).
Artista Goi-Paleolitos-tarrak magia pentsaera eduki zuela defenditzea ez da ezelan ere arbuioa agertzea.
Goipaleolitostarrak ihizia (errealitate desiratua) "harrapatu" nahi zuen, ehizta- •
ritza-zientzia dominatu eta bere fantasian formaltzen zuena erreal bilakatzea nahi
zuen; alegia, ilusioz satisfatzen zuen errealitate desiratua. Progreso bidea, alajainko, zeharka baino ez den arren, magiak beta berriaz ipintzen bait du gizakia errea
litatearen aurrean.
Amatasuna eta prokreazioa goraldu zituztela ere argi dago. Neolitos aroan eurrez
hedatu zen Ama Jainkosa gurtzearen lehen agerpen ezagutua oraintxe eman zen.
Sexoa ere goraltzen dela uste da. Sexo problematikak gizakia guztiz baldinpetzen
duela, aspaldi frogatu du zientziak. Askok ekonomiari aina garrantzi ematen dio eta
sexoaren eragina goi-paleolitos aroko Artean ere funtsezkoa dela defenditzen du.
Eragin hau non eta zertan agertzen den erakusten duten teoriak ere egin dira, estudio luze eta serioak egin ondoren, noski. Zaldi oreinak eta ahuntzarenak,
artasuna adierazten omen dute. Halaber, tragazak, marrak eta puntuak.
Idi konkor irudiak eta behiarenak, ordea, emetasuna adierazten omen dute. Halaber
trianguluak eta laukiak.

ERASKINA: IZOZTEONDOKO

UGAZTUNAK

EUSKAL HERRIAN ((3IPUZKOA)

Jesus Altunak Gipuzkoan Post-izozteko animalia ugaztun hauk aurkitu ditu. (Munibe,
XXIV, 1.972. Pasciculos 1-4)
Kirikinoa (Eurinaceus europaeus)
Satorra (Talpa europaea) (Talpa caeta)
(Rhinolophus ferrumequinun)
Kiropteroak
(Rhinolophus euryale)
Saguzaharra (Myotis myotis)
Erbia (Lepus europaeus)
Lapina (Oryctolagus cuniculus)
Kastorea (Castor fiber)
Lumusarra (Glis glis)
(Arvicola scherman)
Saturdina
(Arvicola sapirus)

Ell
"(Microtus nivalis)
Mikrougaztun
garraskariak
(Microtus agrestis)
(Microtus arvalis)
nahiz hozkariak
(Apodemus sp)
Garraskari mota
(Canis lupus)
Otsoa
(Canis familiaris)
Zakurra
(Canis familiaris palustris)
Ora
(Vulpes Vulpes)
Azeria
(Vulpes sp)
Lukia
(Martes Martes)
Pitotxa
(Martes foina) Lumentxan eta Santimamifien.
Lepazuria
(Mustela erminea)
Erbinude zuria
(Mustela putorius)
Ipurtetxea
(Meles Meles)
Azkonarra
(Lutra Lutra)
Igaraba
(Crocuta Crocuta). Agian bir-mugiturik dago ohea.
Hiena
(Pelix Silvestris)
Basakatua
(Felis katus)
Katua
(Pelix Lynx Pardina)
Katamotza
(Sus scrofa)
Basurdea
(Cervus elaphus)
Oreina
(Capreolus capreolus)
Orkatza
(Bos taurus)
Zezen-behia
(Rupicapra Rupicapra pirenaica)
Sarrioa
Sarrio kantauriar ra(Rupicapra Rupicapra parva)
(Rupicapra Rupicapra Rupicapra)
Sarrio alpetarra
Sarrio alpetarra ez bide da ezagutu inoiz Euskal Herrian.
(Capra pirenaica)
Basahuntza
(Capra hircus)
Ahuntz-Akerra(k)
(Ovis aries)
Ardi-aharia(k)
(Sus scrofa familiaris) (Los-Husos-en)
Zerri-Urdea
(Equus caballus)
Zaldi-behorra(k)
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V. EPIPALEOLITOS ETA
MESOLITOS AROAK:

te.000 - 3.000)

IZOZTEONDOKO KLIMA

Zientziak oraino ongi ezagutu ez duen, baina galaxien mugimenduez loturik bide dagoen fenomenu kosmiko nahiko konstante batek lurreko klima, epelera aldatu zuen Madeleine aldiaren azkenerantz... Wirm izozteari bukaera eman zion eta Holozeno aldiari =
hasiera.
Izozteondoa Europan Wirm izozteko DRYAS HIRUaren bukatzeaz hasten da, 8.200.urtean eta Kristau aroaz bukatzen.

IZOZTEONDOAREN ALDIAK
Ipar Europan estudiatu da ongien Izozteondoa eta honela zatikatu ohi da.
- Aldi preboreala (8.200-6.800)
- Aldi boreala (6.800-5.500)
- Klimarik onena (5.500)
- Aldi atlantikoa (5.500-3.000)
- Aldi Suboreala (3.000-800)
- Aldi Subatlantikoa (800-0)

EKOSISTEMAREN ALDAKETAK
Klima berriak abeldia eta landaredia ere aldaerazi zituen. Ipar-Afrikan eta Ekialde Hurbilean, esate baterako, asko gehitu zen beroa eta euria urritu. Lehen oso abe-rats eta ohiantsuak ziren lurralde hauk eremu bilakatu ziren eta landaredia arras des
agertu zen.
Gizakia eta abeldia ihes egin beharrean aurkitu ziren.
Europa (eta beraz, Euskal Herria), lehen larre, etze-larre eta izotzalde zena, ohi
an-baso eta belardi bilakatu zen.
Euskal Herrian milaka urtetako ehiztaritzak ihizia anitz eskastu zuen; aitzinateko
animalia erreserba urriturik zegoen. Gainera abol(U zaharreko mota asko iraungi egin
zen; hala mamuta eta errinozero iletsua nola harpe-hartza. Elur oreinak eta itsas-xa-
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halak ipar aldera egin zuten ihes, idi konkonkorra eta azeri urdina arras desagertu,
zaldia urritu.
Landaredia ere klima berriaz aldatzen hasi zen, WUrm izozte garaiko lurremaitza des
agertuz eta epeltekoa sortuz. Madeleine aldiko etze-larre eta zuhamuxka herbalen ordez
oihan haundiak eta belardi ederrak jaio ziren.
Gizakiak, mementoan, eragin izugarria jasan zuen klima aldaketaz. Bizimodua bir-ego
kitu beharra nabaritu zuen eta ekologi kondizio berriei ongien zegokien ekonomi moldea
antolatzeko premia gorrian ikusi zuen bere burua. Baina ez ziren guztiak, ekonomia era
egokian moldatzeko gai izan.

HISTORIAZKO ESANAHIA

Aro berria, bada, bir-egokitu aroa da batik bat, Erdi aroaren antzera; alegia, mo];
de eta ohitura zaharrak utzi, ez bait dute balio,berriak sortu iraute bazina izan da-din eta hoberik aurkitzen ez deino lehenari eutsi.
Baina errealitatean anitz tokitan behera-aldi bilakatu zen. Molde zaharrak egoera =
berriari erantzuteko modukoak, ez ziren arren, lehenean jarraiki ziren funtsean, hau =
da, harrapari izaten; eta pobretuz joan ziren.
Post-izoztean loratu ziren kulturak, bada, bi zati nagusitan partitu ohi dira, dife
rentzia sozio-ekonomikoetan oinarriturik.
a.- Kultura epipaleolitostarra
b.- Kultura Mesolitostarra

EPIPALEOLITOS ETA MESOLITOS AROAK: KULTUR NORTASUNAK

EPIPALEOLITOS.-EKO KULTURAREN KARAKTERISTIKAK
Post-izoztean gizadi gehiena harrapari jarraiki zen. Ekonomi alorrean ez da funtsez
ko ezer berririk nabari post-izozteko epi p aleolitos-kulturan, izozteko kulturetan egon
ez zenik.

EKONOMIAREN ZUTABEAK
Klima aldaketak ekarri zuen, egia esan, janari moten aldaketa, abeldia eta landaredia desberdinak bait ziren; baina gizakia funtsean berdin jarraiki zen izadiaren aurre
an: harrapari.
Lehenengo animali motak ez zituen ehizatuko; baina animali mota berriak ehizatzen =
segitu zuen.
Izoztealdiko fruitu motak ez zituen bilduko baina fruitu mota berriak batzen jarrai
ki zen.
Lehenengo klimaz ez zuen eduki arrantzaren premiarik eta gutitan baino ez zuen a-rrantzuan egin; baina klima berriaz ihizi guti zegoelako arrainez eta soinberez elikatzen ziren sarri. Aldi honetako abaroetan maskor multzo haundiak daude, sarri jaten zi
tuenaren seinale. Hondarkinak pilaturik agiri dira, inoiz mendiska irudia hartzeraino.
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Multzorik haundiena maskorrena den arren, hezurrak eta lanabesak sarri aurkitzen dira.
Inon hilobiak ere aurkitu dira halako mendisketan. Bizi lekuaren ondoan zeuden gehiene
tan. Baina batzutan maskor multzoaren gainean bertan bizi ohi ziren.
Nahiz lurbarrenekoek nahiz itsastarrek eurrez jan zituzten soinberak; lur-barreneko
ek barakuiluak batez ere eta itsastarrek soinbera eta oskoldun anitz mota, izpelkiak =
batik bat.
Lur-soinberen maskor pilak anitz kulturatan aurkitu dira, esate baterako, Ipar-Afri
kako Gafsa kulturan; "rammadyat" deitzen dira; baina gehien kostaldean aurkitu dira. =
Hemen izpelki maskor pila haundiak daude, mendiska diruditenak. Eskandinabian "Kj6kken
m6dding"' izenaz ezagutzen dira, Hego Ameriketan "Sambaqui" deitzen dituzte eta Japonen
"Kaisuka".
Ihizi askorik ez zegoelako, bada, arrantzara ere makurtu ziren, batik bat kostaldean eta hibai-uhaldeetan bizi zirenak. Oraintxe asmatu zen itsas-untzia; larruzko kanoa
eskualde batzutan eta zuhaitz enbor hustuak beste batzutan.
Lanabesgintzan ere nabaritzen da bir-egokitu nahia eta mikrolanabesak ugalduz doaz;
baina berririk ez zuten asmatu ia inon ere. Paleolitos a oan asmatuak kopiatu soilik ,
eta, gehien ere, kondizio berriei hobeki erantzuteko egokitu; agian, orain traketsagoak egin zituzten eskualderik gehienetan, harpoiak batez ere.

GIZARTEA ETA BIZIMOLDEAK
Ekonomi moldea lehen bezalakoa da, noski; baina gizartea ere ez da funtsezko ezer-tan aldatu. Epipaleolitostarra ez zen izan nomada porrokaturik. Ehizatzera jalgitzen =
zenean leku jakinetara joaten zen, bere ihizi arloak bait zeuzkan eta ia beti abarotik
hurbil. Bizitzarik gehiena bizileku inguruan egiten zuen.
Leinu loturak trinkatuz joan zen eta gizartea organizatuago eta hierarkituagoa gertatu zen. Leinu buruzagitza gizonaren eta emakumearen artean erdibanatzea lortu zen, =
aitzinatean emakumea izan bait zen buruzagi bakarra, eta azkenerako emakumea arraz baz
tertu ondoren gizona gelditu zen buruzagi bakar.
Gizona, ehiztaritzaren antolatzaile ez ezik, ehiza alorraren defendatzaile ere egin
zen. Ihizi eskasia zela medio gerra ia eguneroko gauza egin zelako, buruzagitza emakumeaz partitzea eskuratu zuen gizonak. Elkargoaren trinkatzeak aserrearen agerpen kolek
tiboa ekarri zuen, gerra alegia; gizarte grinen eta haundinahien adierazte desegoki eta dohakabea. Ekialde Espainiako pintura errupestreek argi erakusten dizkigute gerra =
fenomenua eta gerra gizon nagusiaren inportantzia.
Madeleinetarren jatorrikoak, Azildarrak, alegia, kobetan bizi dira eta ezkurrez, ba
sabihiz, arrainez eta tamainu ttipiko ihiziz elikatzen. Ez da uste arkua ezagutu zutenik, Madeleinetarrek ere ez bait zuten ezagutu.
Euskal Herrian bertan, baina batez ere Euskal Herritik at, Mediterraneoko kostaldee
tan eta Ipar-Europan, arkulariak bizi ziren azildarrekin nahasturik. Mikrolanabes geometrikoak dira kultura honen bereizgarri ia bakarra.
Tardenois kultura izenaz ezagutu izan dira denak orain arte; baina egun izen bere-ziz ezagutu ohi dira sarriago. Penintsula Iberikoan loratu zena Epigravette kultura =
deitzen da. Italiakoa, Grimaldi kultura. Frantzian Sauveterre kultura, Europatik at In
dian eta Australian ere loratu zen baina bereziki Ipar-Afrikan.
Kultura motok oro Gravette kulturaz loturak dauzkatela ditudi, baina tradizio bakar
batetik sorturikoak izatea ez da erraza. Hala ere, guztiek maite dituzte mikrolanabe-,sak„ Erdi eta Hego-Frantzian mikrolanabes geometrikoak kausitu dira gehien. Espainiako
ak eta Ipar-Afrikakoak antz haundia dute eta berdin aldi beretako beretako pintura e-rrupestrea. Beraz, beren artean anitz harreman eduki zutela eta itsasoa gurutzatzen ba
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zekitela onartzen da egun, alde bietan Gravette kulturako anitz ohiturak eta Solutre
tekniken usantzek irauten bait dute.
Europa Ekialdetarrean ere bazebiltzan arkulariak, Poloniako Swidry kulturakoak. Hau
ek ere mikrolanabesak erabili zituzten, baina ez ziren geometrikoak. Kostienki-ko Gravette kulturako teknikaz eginak ziren.
Itsas-untziak erabili zituztela ere argi dago, aleak kausitu bait dira anitz leku-tan. Arrantzan trebeak ziren eta ehizan sarri egiten zuten; izpelkiak jaten ikasi zu-ten eta izadiak ematen dituen genero guztiak biltzen. Azkenerako ardia eta ahuntza hez
ten ikasi zuten.
Izozte aroko elur orein-ehiztariak azkenerako iritsi ziren Ipar Europara ere, hemen
Hamburg kultura lora-araziz. Uste da udan eta udazkenean bakarrik joaten zirela, ehiza
sasoian, eta neguan hegoara itzultzen zirela, ihiziari jazarka.
Hamburg-kulrakoek Madeleinetarren anitz ohitura zeukaten baina erdi Europako kultu-ren eragina ere nabarmena zen. Esate baterako, arkua erabili zuten Madeleinetarrek eza
gutu ez zutena.
Post-izoztean urte osoan toki berean bizitzen hasi ziren eta ez ziren gehiago hegoarantz jaitsi. Bertako kondizio berrietara moldatuz zihoazen heinean, Maglemose kultura sortuz joan zen. Ehiztaritza~ tragaza bereziak, arrantzarako amuak eta harpoiak,
eta zura ebakitzeko labanak dira erremintarik erabilienak.
Aldi Borealerako, klima zerbait hobetu bait zen, arrain ugari dago hibai eta lakuetan eta bertara anitz hegaztin eta ihizi hurbiltzen dira. Hauxetaz bereziki baliatzen
dira elikatzeko: baina izpelkirik ez dute arbuiatzen eta gutiago eltzaurra, ezkurra eta beste anitz lurremaitz. Janari hondakinak aba ro
- ondoetan pilatzen ere aldi honetan
hasten dira.
Maglemose kulturakoek bereziki harkuaz baliatzen ziren ehiztaritzarako. Tragaza mota asko erabili zituzten, praktikan ehizi mota bakoitzarentzat bat.
Arrantza ere nahikoa debelopatu zuten; kanaberaz eta sarez arrantzatzen bazekiten ;
gainera arrain ttipiak hamuz harrapatzen zituzten eta haundienak harpoiz.
Zurgintzarako ere erreminta mota asko egin zuten: haitzurttoak, marruskak, labanak,
zulagailuak, girtendun haizkorak,... Beste inongo epipaleolitostarrak baino artatsuago izan ziren zurgintzan.
Garraiorako eskiak eta lera asmatu zituzten. Uretan ibiltzeko ontziz baliatzen zi-ren, baina untzigintzan kanoa traketsak egitetik ez ziren pasatu. Urkitik ateratako pe
gamendua lortu zuten, Europan ezagutu zen lehenengoa. Nomada izatea utziz doaz eta gero eta finkatuago agertzen dira.
Lau milagarren urterako Ipar Europako Maglemose kultura bereizten hasten da eta anitz kultura loratzen dira, eskualde bakoitzean bat; hoien artean Esteboille kultura .
Baina egun oraino Maglemose kulturako anitz ohiturak dira dirau Iparreko poloan.

ARRAZAK ETA KULTURAK

Post-izoztean gizakia franko espezialdu zen arrazaz eta lurralde bakoitzean arraza
berezi bilakatu. Post-izoztekoak dira, adibidez, ezagutzen diren burubiribil zaharre-nak.
Epipaleolitos kulturakotzat hartu ohi dira:
Euskal Herrian: Azil kultura, Sauveterre kultura, Arise kultura eta Asturia kulturaTardenois kultura, Ipar Frantzian eta Montade kultura Hego Frantzian.
Frantzian:
Portugalen:
Muge kultura.
Holandan:
Tjonger kultura.
Lingby kultura, Maglemose kultura eta ErtebÖlle kultura.
Dinamarkan:
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Alemanian:
Noruegan:

Arrensburg kultura.
Fosna kultura eta komsa kultura.

Polonian:
Ipar Afrikan:

Witow-kultura, Mazovie kultura eta Swidry kultura.
Gafsa kultura.
Shan-koba kultura eta Murzak-koba kultura.
Sebil kultura.
Kebariah kultura, Natuf kultura mesolitostarraren aurrekoa.
Zarzikultura, Karim Shahir kultura mesolitostarraren aurrekoa.

Krimean:

Egipton:
Palestinan:
Irak-en:

Neolitos kultura Ekialde Hurbiletik iritsi arteino dirau ia Europa osoan Epipaleolitos kulturak. Bretainia Haundian eta Euskal Herrian, adibidez, bost milurte; eta hi
rugarren milurtean kanpotarren eraginez hasiko dira ekonomi molde berrien lehenen urratsak sentitzen.

MESOLITOS-EKO KULTURAREM EZREZITASUNAK

Neolitos aroan loratu ziren molde tekniko-sozio-ekonomikoetara egokitze-arte hau
deitzen da Mesolitos kultura. Post-izoztean suma daiteke lurralde batzutan aurrerapen
tekniko-sozio-ekonomiko hau. Funtsean paleolitos aroko bizimoldeak gainditu nahirik dabiltza; baina oraino Goi-paleolitos aroko hargintzaz eta hezurgintzaz baliatzen di
ra soilik. Ez dute lortu Neolitos aroko lanabesgintzarik baina harrapari izatetik pro
duktore izatera iragana nabari da.
Ordurarte gizadia ehiztaritzaren eta fruitu bilketaren menpean egon zelako, giza-taldeek, bizi ahal zitezen, talde ttipitan migratu beharra eduki zuten, ihizi leku aberatsetan izan ezik.
Ekialde Hurbileko eskualde ttipi bat, eremuz inguratua bestalde, Post-izoztean ihi
zi toki aberats gertatu zen. Lurraldean eremutzea hasi zenean, uhalde hezeetan -baz
ka ugari suertatu bait zen- animalia belar jaleak bildu ziren. Haraxe hurbildu ziren
animalia haragi jaleak ere belar jale a'hulen harrapatzeko; eta bertaraxe jaitsi zen e
hiztaria ere.
Alabaina, luzaroan elikatzeko beharko zuen aina belar jale ez zegoen eskualde hain
ttipitan, batik bat aitzinateko moduan ehizatuz gero. Mesolitostarra, bada, geroan =
pentsatuz kalkulatzen hasi zen eta zera bururatu zitzaion, hots: geroaren pentsamendu
ak eraginik, animalia haragi jaleei belar jaleak ehizatzen ez uztea erabaki zuen giza
ki ehiztariak, berarentzat nahi bait zituen; eta abeltzain bilakatu zen: belar jale zain, noski; baina haragi jaleen etsai, hauek janaria ohosten zioten eta.
Piztia ehiztarien eta gizaki abeltzainaren arteko gatazkan abeltzainaren adimenduak irabazi zuen. Ondorioa, abeltzaina belarjaleen lagun egitea (hustiratzailea hustiratuaren lagun izan daitekeen eran, zer esanik ere ez), eta haik heztea lortu zuen.
Aitzinatean legez hustiratuz, ehizatuz alegia, zihur agortuko zela haragi iturria;
baina abeltzaintzak, ekonomi era berriak, betirako segurtatu zuen.
Hamargarren milurtean Zawi-Chemi hiriskan (Zagros mendilerroa, Irak) ardia hezita
zeukaten eta haien elikaduraren parterik nagusiena abelxehekia izan zen.
Fruitu eta labore biltzaile ere antzera eboluziotu zen. Goi Paleolitos aroan, ekialde hurbildarra labore bihien jale porrokatua izan zen. Aleak ehotzeko erreminta aproposa asmaturik zeukan hamaikagarren milurterako. Shanidar-ko abaroan (Irak), duela
hamar mila ta bostehun urte egindako errotak aurkitu dira garauak ehotzeko erabili bi
de zirenak. Garia eta garagarra jaten zituzten batez ere, han ugari bait zeuden. Bihi
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bilketak, bada, Ekialde Hurbilean garrantzi haundia lortu zuen, Euskal Herrian Madelei
ne aldian zeuden sasoian. Igitaia bera ere asmaturik zeukaten. Labore bilketa

lanak la
Ureen ohiturak eta zikloa irakatsi zizkien eta azkenerako labore hezte teknika ikasi

zuten.
Neolitos arorako, gainera, 1:lbc:reak ez ezik, barazkiak, ortuariak eta zuhaitzak hez
ten ikasi zuten. Interesatzen zitzaizkienak bakarrik ereiten eta ugaltzen zituzten. =
Pruitu eta bihi biltzailea, ba pt, nekazari bilakatu zen.
Teknika berriok ikasten z= -.Leino, ,Tthizatzen eta fruituak biltzen jarraiki ziren; =
baina berehala bilakatuko dira herri sedentario.
Mesolitostarrak talde nagusiagotan bizi ziren eta baltsako lana franko gehitu zuten.
Aberatsenak eta aurreratuenak berauk bait ziren, defentsa premiaz egin zuten topo, epi
paleolitostarrek harrapaketak egiten bait zizkieten artaldeetan eta labore siloetan; =
beraz hiriak harresiz eta dorrez babesten hasi ziren.
Oraintxe nagusitu zen aztiarcn figura ere: animali moten ugaltzea lortzeko eta iraungitzea eragosteko premiak altxatua. Neolitos aroan sortu ziren zeregin berriei ==
franko ongi erantzuteko apaiz bilakatu zen.
Lanabesgintza goipaleolitos arokoa da; baina mikrolanabesak ugaldu ziren, alegia ge
hienetan forma geometrikoa zuten erreminta ttipiak, Madeleine aldian asmatuak; girten
desberdinak erantsiz darda, tragaza, dardo eta beste edozein harma bilakatzen ziren. Goi paleolitos kulturako lanabesgintzaz batera, oraino Neolitos kulturakoak asmatu ga
be zudela, aurkitu dira labore eta abere arrastoak.
Mesolitos kulturakotzat hartu ohi dira:
Palestinako Natuf kultura.
Ipar Irakeko Karim-Shahir kultura.
Egipto-ko Helouan kultura.

EPIPALEOLITOS

ETA MESOLITOS AROETAKO

KULTURAK

EPIPALEOLITOS-EKO KULTURA NAGUSIAK
Mundu osoan loratutako kultura epipaleolitostar guztiak banaka azaltzea interesga-rri denik ez dugu uste, xit kideak bait dira; horregatik inportanteenak eta Euskal Herri barrenean edo inguruan loratu zirenak azaltzeaz aski dela iruditzen zaigu.

AZIL-KO KULTURA
Ariege-ko Mas-d'Azil-en ezagutu zen lehenengoz eta hemendik datorkio bere izena. Ma
deleine kulturaren ondoren loratu zen, baina Goi Madeleine aldiko anitz ohetan nabaritzen dira jadanik Azil kulturan ugalduko diren lanabesgintzako karakteristikak, hala =
marruska laburrak eta haiztotxoak nola zulagailu eskasia nahiz gabezia.
Post-izozteko klima epelean hedatu zen, aldi preborealean, zortzigarren milurtean .
Elur oreinaren ordez oreina agertzen da. Honen adarraz egiten ditu hezurrezko erremintak, adibidez, harpoi zapal eta traketsak, heldulekuan zulatuak eta ziri birihil guti
finduak. Hezurgintza pobretuz doala dirudi. Tragaza punta guti dago.
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Polonian.
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-Sauveterre kultura
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6.800-5.500

4H

5.500

N

0
N
H
E-f

KLIMARIK

Urritzen
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-Maglemose kultura, Dinamarkan.
Europan eta Ipar Afrikan mikrolanabes geometrikoak eurrez
ugaltzen dira.
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-Estebnle kultura, Dinamarkan.
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Hego-Frantzian.
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89

Azildarrak arte alorrean ere ez dira habilak eta Madeleine aldiko arte obra haik betirako desagertu ziren. Harri zapaletan buztin gorriz pintaturiko figura eskematiko
ak aurkitu dira, hala ere.
Pirinio Mendilerroaren bi aldeetan loratu zen Dordoiniatik Asturiaraino;baina za-balkunde gehiago ere ukan zuela dirudi, batik bat Mediterraneo itsasoko kostaldeetan.
Kostalde frantziarretan loratu zena Romarelli-Azil konplexoa deitzen da.
Mas-d % Azil-ko harpean azkenerantz barakuilu maskorrak asko ugaltzen diren sasoian,
Azil kultura zerbait aldatu egiten da eta, orein adarrezko harpoiak eskasten ari di-ren artean, labanak -alegia aurpegiak igurtziz aho zorroztua duten harri ezpalak- u
galduz doaz. Arize kultura deitzen du norbaitek mota hau, harpean jaiotzen den erreka
ren izenaz.

SAUVETERRE-K0 KULTURA
Lot-eta-Garonako Sauveterren ezagutu zelako darama izen hau. Azil kultura bukatzen
zegoenean hasi zela loratzen uste da.
Mikrolanabesduna da Sauveterre kultura. Harri ezpal ttipi erregularrez egiten zituzten erremintatxook. Eta enborrek, hauetatik ateratzen ziren harri miniezpalak, Mo
ustier kulturakoak gogora-arazten dizkigtite, baina tamainu ttipian.
Kultur mora honetako erreminta bereizgarria laminatxo hestua da, alde batetik zein
bietatik bir-ukituz zorroztua, Sauveterre punta izenaz ezagutua. Pieza hiruangular =
ttipiak eta marruskatxo biribilak ere ezpal hestbz eginak ugari daude.
Azil kulturako haiztotxoak eta Sauveterreko puntak batera kausitu dira Lot-eko Cu
zoul-de-Gramat-en.
Sauveterre kultura epelteko animali motekin batera aurkitu da, hala oreina eta kas
torea nola izpelkiak.

ASTURIAKO KULTURA
Euskal Herriko kostaldean loratu zela dirudi. Asturian lekutu zen lehendabiziko al
diz; hemendik bere izena; baina Rantauri itsasoko kostalde osoan kausitu dira abaro-ak, Miarritzeko Moulignon Iparraldeenean dagoena eta Ipar Portugalen Hegoaldeenean.
Asturia kulturakoek bizimodua itsasotik ateratzen zuten gehienbat, arrantzatik eta
izpelki biltzetik. Haitzari atxekita zeuden izpelkiak askatzeko pikotx-antzeko erre-mintaberezia asmatu zuten, Asturia kulturako lanabes berezi bakarra berau.
Nahiko berandu loratu zen, Neolitos aro aurretxoan.

TARDENOIS-K0 KULTURA (FRANTZIA)
Tardenois eskualdean ezagutu zelako darama izen hau mikrolanabesdun kultura mota honek, baina Paris inguruan loratu zen gehien.
Trapezio formadun mikrolanabesak dira kultura honen berezgarriak eta Post-izoztean
oso ezaguna egin zen teknik motaz egin zituzten: Euskal Herrian ere Post-izozteko al
di Preborealean loratzen hasi zenaz. Ingude hegalean harri ezpalari erretentxoa egi-ten zioten kolpeka eta gero zeharretara puskatzen. Zatiek trapezioforma, hiruangula-rra eta beste anitz forma geometriko hartzen zituzten. Tardenois kulturakoek trapezio
-formadunak zituzten maiteenak, baina errektanguluformadunak eta hiruangular nahiko =
finak ere (Tardenois puntak) badaude.
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Hasieran Tardenois kultura Sauveterre kulturatik oso hurbil zegoen; baina laster
trapezioak agertzen dira eta bir-ukitze bi aurpegizko puntatxo bikoitz disimetrikoak.
Geroago, anitz errotendun laminak eta harri ezpalezko marruzkak.
Tardenois kulturakoak kanpoan bizi ohi ziren, ez harpeetan. Gehienetan ur-lekuetatik hurbil, baina zoru lehorretan. Toki batzutan Neolitos kulturarekin harremanik ukan gabe Eneolitos aroraino iraun zuten, baina anitz taldek Neolitos kulturako asmazi
oak goiz onartu zituen.
Paris inguruko kleradietan aurkitutako figura geometriko sakonki grabatuak Tarde-nois kulturakoek eginda daudela dirudi, hurbilean hauen abaroak bait daude.
Ipar Euskal Herrian ere, adibidez, Lot-eta-Garonako Sauveterre-n eta Lot-eko Cuzoul-en, kausitu dira Tardenois kulturako industriak, Neolitos kulturaren denborakide
ak.
Bretainian ere lekutu da eta Armorikako Tardenois kultura deitu ohi da. Hemen ugari egin zen mikrolanabes hiruangular bat, Portugalgo Muge kultura epipaleolitostarra
bereizten duena.

AHRENSBURG-K0 ETA LINGBY-K0

KULTURAK (IPAR EUROPA)

Elur-orein ehiztariak Goi Paleolitos aroez geroztik zeuden Ipar Europara heldurik.
Bertan Hamburg kultura lora-arazi zuten. Post-izoztean, ostera, Ahrensburg kultura na
gusitzen da. Ahrensburg-en eta beste anitz abarotan ikus daitekeena.
Mikrolanabesak ezagutu zituzten eta punta berezia asmatu zuten, Ahrensburgo punta
izenaz bataiatua. Dryas hiruko etze-larrean hasi zen loratzen eta Dinamarkako Lingby
kulturaren antzekoa izan zen. Hemen hezurgintzak bere inportantzia du eta elur orein
adarraz haizkora itxurako lanabesak egiten zituzten (Lingby haizkora). Harginek ere =
punta berezia egiten zuten, Ahrensburg kulturakoagandik zerbait desberdina.
Lingby kultura Suezian ere loratu zen aldi preborealean eta borealean. Dinamarkan,
ostera, Dryas hiruan loratu zen gehien.

MAGLEMOSE-KO ETA ERTEBOLLE-K0 KULTURAK (IPAR EUROPA)
Dinamarkako Maglemose-n lekutu zen lehenengoz Post-izozteko kultura mota hau. Lana
bes haundiak (pikotxak, haizkorak eta labanak) mikrolanabes hiru-angularrekin batera,
agertzen dira. Hauk harpoi hagintzat erabiltzen zituztela dirudi. Arkua eta anitz tra
gaza mota erabili zituzten. Lera ezagutu zuten eta harotz lanabes klase asko asmatu.
Hezurgintzan ere oso trebeak izan ziren; horixe adierazten digute bai elur orein a
darraz egindako hagin findun harpoiak, hamuak eta haitzurtxoak, bai hezurrezko zula-gailuak eta sastakaiak. Puntuz eta marraz apaindurik dago asko.
Maglemose kulturakoak laku bazterretan eta hibai hegaletan bizi ziren eta arrantza
izan zuten beren bizimodurik ohizkoena. Zuhaitz enborrez egindako piraguak aurkitu izan dira. Kanaberaz, hamuz eta sarez arrantzatu zuten, eta arrain lodiak harpoiz.
Aldi Borealean loratu zen Ipar Europako ordeketan. Aldi Atlantikoan, ostera, Magle
mose kultura azkenetan zegoela, Ertebnle kultura nagusitu zen Ipar Europan.
Maglemose kulturako lanabesgintza atxeki zuten, baina mikrolanabes hiruangularrak,
desagertuz doaz eta erronboformadunak ugalduz.
Azkenerantz haiztoak eta trapezioformadun tragazak agertzen dira eta mikrolanabesak desagertzen. Maskor pila halmdiak topatu dira abaro ondoetan. Ertenbnle-n bertan
egon zenak 300 m2 zituen eta 90.000 ale baino gehiago zeuden.
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Izpelkiek eta soinberek osatzen zuten ertenb811e-tarren elikaduraren parterik in-portanteena, baina arrantza ere sarri egiten zuten eta ehiztaritza nahikoa praktikatu
zuten, batik bat oreinarena, orkatzarena eta basurdearena.
Neolitos aroan ere luzaro iraun zuen.

GAFSA-KO KULTURA ETA IBERIAR-MAURITANIARRA (IPAR AFRIKA)
Gafsa kulturako abaroak sarri hondarkin pila haundiak dira, barakuiluzkoak batik =
bat, berauexetaz elikatzen bait ziren sarrien: baina narrastiak, igelak, urtxintxak,
kastoreak eta abar ere jaten zituzten. Thizi nagusirik, ostera, ez zuten harrapatu; =
honen hezurrik ez da aurkitu behintzat.
Suaz berotuak izan zirela ematen duten harriak ugari daude. Beharbada, gau hotze-tan erabiltzen zituzten logelak epel gordetzeko, eta baita likiduak irakin-arazteko e
re, zeren sutan edukitzeko ontzi egokirik ez bait zuten ezagutzen.
Goi paleolitos aroko lanabesekin batera mikrolanabes asko erabili zuten, hala trapezioak nola trianguluak. Zulagailu berezi bat egin zuten hegalferren arraultzeak an
tzeko, hauen bidez konpondu eta margotutako edergailuak nahiz ontzi dotoreak egiten =
zituzten.
Magreb-en (Aljeria-Tunizia) loratu zen gehien; hantxe aurkitu dira abarorik inportanteenak ere, esate baterako Tunisiako El-Mekta eta Redeyef; baina Ekialde Afrikan e
re kausitu da Gafsa kulturaren antzekoa, egun -Keniako Gafsa kultura deitzen dena.
Ipar Afrikan loratu bazen ere, kostalderaino ez zen iritsi. Hemen, Tunisiatik Marok-eraino, kultura iberiar-mauritaniarra loratu zen. Gafsa kulturaren denborakidea =
da eta Ater-kulturaren jarraipena; baina mikrolanabes asko dago. Ater-kulturan jazo-tzen ez dena. Hala ere ez dago geometrikorik; bai, ostera, orri bir-ukiturik. Hala ikus daiteke Aljeriako La-Maouillah-n eta Afalou-n nahiz Marok-eko Taforalt-en.
Aljeriako Mecht-el-Arbi-n Gafsa kultura eta kultura iberiar-mauritaniarra elkar eraginik agertzen dira.
Ipar Afrikan loratu ziren bi kultura motak: Mechta-Afalou arrazaren lana dira. Neo
gizaki katebegiko arraza da, aurpegi zabala baina laburra duena, bekain jalgiak eta =
burezur luzanga.

MBSOLITOS-X0 KULTURAK
Post-izozteko molde tekniko-sozio-ekonomiko berriak ez ziren loratu Munduko lurralde
ttipi batetan baino, alegia Ekialde Hurbilean. Hementxe ere leku gutitan loratu zen e
ta bi kultura motatan bana dezakegu:
Bata, Palestinakoa, baina Nilo hibaiaren uhaldeetan ere kausitu da foko bat, Helou
ango abaroan.
Bestea, Irakeko Zagro Mendilerrokoa.

NATUF ETA HELOUAN-GO KULTURAK (PALESTINA, EGIPTO)
Palestinako kultura Mesolitostarra Natuf kultura deitzen da. Kultura hau baino
zerbait lehenago Kebarah kultura epipaleolitostarra loratu zen Palestinan. Karmel Men
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dian dago E1-Kebarah-ko koba. Hantxe anitz mikrolanabes mota aurkitu zen, Natuf kultu
rako aztarrenak dauden azpiko ohean. Hiruanguluformadun punta berezia da lanabes ka-rakteristikoa, Kebarah punta deitua.
Sasoi honetan ez da igartzen Mesolitos kultura definitzen duen molde sozio-ekonomi
korik; bai, ordea, mikrolanabesik. Gaineko ohean, ostera, ikus daiteke molde berriok
nola agertuz doazen. Baina lehendabiziko aldiz Natuf-en lekutu ziren eta izen hau daramate.
Natuf-tarrak, nahiz kobeetan eta harpeetan nahiz kanpoan bizi izan ziren; baina ko
betan eta harpeetan bizi zirenak ere bizilekua konpondu egiten zuten. Nahikoa lekutan
frogatu ahal izan da beherea leundu, hormak egin eta sutegia atondu zituztela: esate
baterako El-Quad eta Nahal-Oren-go kobetan. Kanpoan bizi zirenek, ordea, egiazko hi-riskak eraiki zituzten zortzigarren milurterako, adibidet Jeriko eta Eynan.
Eynan-en (Israel) garai honetan bostetik zortzira metro diametro duten borda biribilak eraiki zituzten, lurpean harrizko zimenduz, baina kanaberazko hormaz eta teilatuz. Barrenean zuloak egiten zituzten; erdienekoan, lauzez atonduz, sutegi karratua e
giten zuten; beste bat hilobitzat erabiltzen zuten, sarritan anitz hilotz kausitu =
bait da horietan; beste zulo guztiak igeltsu itxurako gai oso gogor batez konponduak
daude eta bihitegirako erabiltzen zituztela uste da. Antzera organizaturik dago Jeriko ere; baina hemen etxe haundi bat, eliza dela uste dena, erreta dago.
Tresneria berria ere agertuz doa, harrizko ontziak, koloranteak apurtzeko eta basa laboreak ehotzeko bi piezako ehiarak, igitaiak laboreak biltzeko. Hezurrezko igi-tai dotoreak dira, alafede. Girtenean animali buruaren eskultura dute gehienetan eta
ahoan suharrizko bospasei orri ebakile sartzen zizkieten.
Kobetako eta harpeetako abaroetan mikrolanabes geometrikoak eurrez daude: kanpoko
hirisketan ordea, oso guti. Tradizio zaharreko harlanabes hauk erabili zituzten: laba
nak, haitotxoak, marruskak; baina pikotxak eta haitzurrak ere badaude. Hezurraz harpo
iak, hamuak eta zulagailuak egin zituzten, batez ere eztenak eta orratzak.
Ehiztaritzak garrantzi haundia ukan zuen. Horixe adierazten digute bai orein, orkatz, basurde eta tamainu ttipiko zezen hezurrek, bai hegaztinek. Ehizarako anitz tra
gaza ere aurkitu da. Zakurra ez beste animalia hezirik ez bide zuten ezagutu.
Elikadura soinberez, dortokaz, sugez eta izpelkiz osatzen zuten. Baina eskualde ba
tzutakoentzat, esate baterako Nahal-Oren-goentzat, arrantzak dirudi ogibiderik ohikoena.
Natuf-tarrak zazpigarren milurtean Neolitos kulturan murgildurik daude.
Garai berdinean Egipton loratutako kultura, Natuf-koaren antzekoa da. Lanabes antzekoak dira, alegia, batzu tradizio zaharrekoak eta beste batzu mikrolanabesak. Hala
ere tragaza puntak zerbait desberdinak dira eta Helouan kultura deitu ohi da.

KARIM - SHAHIR-K0 KULTURA (IRAK)
Zagro • endilerroan loratu zena Karim-Shahir kultura deitzen da. Hemen ere, zerbait
lehenago, agian hamabigarren milurteaz geroztik, Zarzi kultura epipaleolitostarra loratu zen, Kebarah kulturaren xit antzekoa bestalde. Hamargarren milurtean, Europan oraino Dryas hiruan geunden garaian Karim-Shahir kultura loratzen ari zen; baina hau =
mesolitostarra jadanik.
Zagro Menditarrek zortzigarren milurtean hezirik zeuzkaten ahuntza, ardia eta behi
a. Mendian bizi bait ziren, arrantzarako joera agertu zuten eta Natuf-tarrek baino as
koz lehenago lortu zuten animalien heztea; baina ez zuten gutietsi basa laboreen biltzea.
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Horixe erakusten dute hala igitaiak eta eiharak nola borda ondoetan dauden zuloek, silotzat erabili zituztela uste bait da.
Mikrolanabesez gainera, haitzurra eta haizkora egin zituzten harriz. Hezurrezkorik,
eztenak eta orratzak bakarrik kausitu dira. Buztinazko animali iruditxoak ere badaude,
eta berdin harrizko anitz edergailu, eskumuturreko, pitxi, arrakada...
Zawi-Chemi, Zagro Mendilerroko maldetan, Shanidar-ko kobatik hurbil dagoen hiriska,
mesolitostarra da. Bi tokietan populazio berdina bizi zela dirudi. Zawi-Chemi-n bordak
material arinez eginak daude, baina harrizko zimendua dute. Hemen ere sutegia eta silo
ak zulo dira. Laboreak ezagutu zituzten, eiharak eta igitaiak bait daude; baina basa =
laboreak zirela uste da. Bederatzigarren milurtean, Europako Dryas hiruaren azken parterantz, ardia behintzat hezia zeukaten eta abel xehez elikatzen ziren gehienbat.

EPIPALEOLITOS-K0 KULTURA EUSKAL HERRIAN (8.0004.000)

Klima aldaketak arras hondatu zuen Madeleine aldiko euskal kultura ehiztaria. Eus-kaldunak ez zuen jakin egoera berrira moldatzen (Ekialde Hurbilekoek bezala) eta ohitu
ra zaharrekin jarraiki zen. Asko migratu zen; baina gelditu zirenak ere lehenean ja-rraiki ziren eta pobretuz joan ziren.
Euskal Herriko Post-izoztea ez da, bada, egoera berriak eskatzen zituen teknikak as
matzen pasatzen zen aroa -Mesolitos kulturakoa beraz-, Ekialde Hurbilekoa izan den =
bezala; Madeleine aldiaren ondorio murritza baizik, baina klima desberdinaz, Epipaleolitos kulturakoa bada.
Alta, Ekialde Hurbilean egon zen aurrerakada ezagutuko ez balitz, ez zen hain nabar
men geldituko Euskal Herriko gizarte ehiztari aitzindariaren hildura; baina Goi Paleolitos aroko kulturaz gonbaratuz gero eta batez ere Ekialde Hurbileko Mesolitos kultu-raz, pobre eta gainbeherati agertzen da.
Ihizia asko eskastu zen, arestian aipatu ditugun arrazoiaz, eta soinberak eta fruituak biltzen ari ziren.
Wirm izozte osteko lehenengo partean, Azil kultura loratu zen Euskal Herrian, Ariegeko Mas-d'Azil kobaren izenaz bataiatu den kultura-mota.
Klima epela zegoen arren, ez zituzten harpeak guztiz utzi; baina kanpoan ere bizito
kiak eraikitzen ausartuko zirela dirudi. Alabaina, ez da aurkitu oraino bizi-lekurik ,
harpeetatik at. Geroxeago, Epipaleolitos kulturako bigarren partean, ostera, bai: Miarritzeko Mouligna.
J.M. Barandiaranek hala deskribatzen ditu orduko lanabesak:
"Beren langintzan ba zerabiltzaten Mikrolitos landu ugari -xirringil eta ilar
gi erdiaren tankerakoak- bai eta lehengoen antzeko beste harlanabesak ere: ma
rruxkg biribilak eta luzeak, zulakaitzak (erdikoak eta buru bazterrekoak), tas
tain eta hiru buruko muturtxoak, orrixka eta muturrak, batez ere ertza lerden
zanpatua dutenak, orri koskatuak, haiztoak eta zanpagaiak eta matxuka haundiak.
Hezurrezko langaietan bazituzten ziri xabalak eta biribilak; bai eta arrankazi
ak ere, beren egikeraz bereziak, xabalak eta heldulekuan zuloa dutenak".(J. M.
BARANDIARAN, Lehen Euskal Gizona, 70 or.).
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Bigarren aldiko lanabesez mintzatzean, hala idazten du:
"Lanabesak -batzuk behintzat- Azil aldikoen antzerakoak, batik bat hegal,
zanpatudun igekiak eta muturtxoak eta marruxkatxo biribilak; beste batzuk,
ordea, berriak, batez ere hiru muturdun harri ttiki landuak, harbilezko ha
izkorak eta harmokoak, marruxka biribil eta konkordun haundiak, koskadun i
gekiak eta garrangadun eta uztarkideko orrixkak. Gainera hezurrezko ezte-nak, ziri xabalak, labanak..." (J.M. BARANDIARAN, Lehen Euskal Gizona, 75
or.).
Urtiaga arrazak segitzen du Euskal Herrian eta, Post-izoztean zehar, arraza piri
niotar mendebaldarra izateraino eboluziotu zen. Urtiagan bertan nabari da arrazaren
eboluzioa.
Ihizia urritu bait zen, soinberak (kostaldean, izpelkiak batik bat) jaten zituzten gehien: xirla, ostra, margola, lapa, muskuilua, mangolinoa, karramarroa, kiskila, xangurrua, barakailua...
Arraina ere Paleolitos aroan baino askoz gehiago jaten zen. Hala ere, oreina, ba
sahuntza, orkatza, basurdea, behia, zaldia, sarrioa eta adartzabala harrapatu zituz
ten.
Hegaztinak ehizatzen ere trebetu ziren. Sarez, zepoz, eta habailaz harrapatzen =
zituzten batik bat: zozoa, birigarroa, usoa, basoilarra, eperra, ahatea, antzarra ,
arranoa...
Ez da aurkitu landare hondarrik harpeetan; baina zuhaitz fruituak, landare fruituak, barazkiak, belarkiak eta hondoak franko jaten zituzten.
Harraatze teknikatik hezte teknikarako aldaketarik ez da inon ikusten oraino. =
Neolitos aroak iritsi beharko du (hiru milagarren urtea) teknika berrien hastapenak
sumatze6.
Lehengo pentsaera eta ardura izpiritualak nabaritzen dira gehien bat. Kutun berdinak erabili zituzten behintzat. Baina kultura zaharreko agerpenik distiratsuenak,
desagertu egin ziren. Animali irudiek, esate baterako, orain ez zeukaten zentzurik,
ehiztaritza bigarren mailara jaitsi bait zen.
J. Miguel de Barandiaran-ek hala idazten du:
"Agian ekonomi moldea transformatu den arauera aldatu dira estruktura izpirituala eta ideien mundua". (J.M. BARANDIARAN, E1 Hombre pre
hist6rico en el Pais Vasco; 117 or.).

IZOZTEONDOKO ARTE PREHISTORIKOA

Izozteondoan anitz eskualdetan loratu zen Artea: Mundu osoan, esan daiteke,zeren
bai Mundu zaharrean eta bai berrian aurkitu bait dira Arte-1anak.
Europan Goi-Paleolitos aroaz geroztik ezagutzen zen, baina Afrikan eta Amerike-tan oraintxe du hasiera.
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ESPAINIAR EKIALDERO ARTXA

Espainiako Ekialdean Arte-zentro inportante bat osatu zen, Euskal Herrian desagertu
zenean. Ehun baino leku gehiagotan aurkitu dira pinturak. Mediterraneo itsasoko kostal
dean daude bereziki; baina badira lur barrenean ere. Nahiz aire librean nahiz harpe abaroetan aurkitu dira.
Margotzeko pintzel finak erabili zituzten. Kolore zuria, beltza, eta, oroz gain, go
rriak zituzten maiteenaX.
Noizbait isla grabatzen zuten eta polikromia lortu nahiz ibili ziren; baina monokolorekoa da irudi bakoitza. Alabaina ia beti silueta soilik egiten zieten irudioi. Euskal Herrikoak baino askoz ttipiagoak dira; bostetatik hamabost zentrimetrotara bait du
Egun, orok onartzen du pinturok Post-izoztekoak direla, epipaleolitostarrek eginak.
Halaber, Arte euskaldunean dituela bere erroak, baina Aurignac kulturakoan; ez, ordea,
Madeleine kulturakoan. Beraz, aitzinateko ohiturak eta usteak, grafikoz biltzen dituzteneko elizafloak dirTa
er.
Gaur ezeztaturik dago, honek nere sorrera Ipar Afrikan duela defendatzen duen aburua. Hala ere, Tassili-ko eta Ouenat-ko (Afrika) pinturekin nolabait ahaideturik dagoe
la ezin uke,
Kataluinyatik Hegc z; kialaeraino hedaturik daude. Inportanteenak, 1rida-ko Cogul-en,
Teruel-ko Val-del-Cnarco-n eta Caiapata-n, Valencia-ko Erreinuko Les-Docues-en, La-Ga
sulia-n, La-Morella-n, Valltorta-n, La-Araña-n eta La-Vieja-n, Hego-Ekialdeko Minafeda
-n, Arabi-n eta Albera-.
Arte goipaleolitostarraren naturalismoak dirau hemen. Animali irudiak agertzer 2irbereziki: baina pertsonaia printzipala gizakia dela sumatzen da eta honen inguruan Darrl nah1 direla beste
Artistaren ardura nagusia ehiztaria da oraino, eskenaren erdian bait dago ia beti.
Gizakiak talaeka agertzer •ire ete taidee burruatzen. Pintatzer duten gizartea
gol-PaleoliteL aroa baino berriagoe aa, trinkoado eta zaDa_adBuruzagiaren
ia bet: goratu ohi da, besteax naino haundiago, sendoago, adore
tsuago..., adertzer da ete.
:re ant
e eLazuzenLzen au nurruka. Buruzagia, ba- •
oerra-=-:
.ae:,nu= emakume umegilea re asic goratzen da, goi-paleolitos kultura gogora-araziz.
,intura zaharrenetan animalia
dwJde; baTha laster ezartzen diete mugimendua;
esenak egiten ikasten dute eta azkenez eskened. ere ezartzen. Anitz eratako
eskenax margotu zituzten; ehiztar:,-ozakoak, ihizi arrastoari iarraikitzen, leinu arteko
burrukak, etsaien urkamenuua, abelb=uak kontatzen nahiz biltzen... Uste da animaliak
hezitzear zeudela: zezena, ahuntza, zaldia... Eskena batetan soka bategaz agertzen da
g1=a eta animalia samatik harrapaturik dauka; baina pinturatik ez daiteke atera basa
-animalia lakioz harrapatu duen ehiztaria den, ala kordaz loturik aberea bazkatzera da
raman abeltzaina.
Coaul-en, esate baterako, jende-u-:
zezenen, basurdeen, ahuntzen, oreinen eta zaldien ondoan; gizon bat,
erdian dago eta zezena ferekatzen bide =
du ede arreatzerAraha-n, beraskatik eztia ateratzen dago gizona, erleak haserre jazartzen zaizkion
arrer.,
Segur ezin erabaki izan da oraino zein pintura zein alditakoa den; baina gaurko abeldia agertzen da, goi-paleolitcs aroko abeldi zaharraren ordez. Klima epela dagoela
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ere nabaritzen da, zeren gizonezkoak biluzik bait dabiltza, emakumeak gerritik beherako gona batez soilik jantzirik, eta klima epeleko landaredia bait dago.

irudiak gehienetan estilizaturik daude.
Arkua eta tragazak, bederen, erabiltzen zituzten harmatzat. Soinekotzat, gizonek xa
noa eta lumak, larruzko galtzak eta abarka itxurako oinetakoak. Emakumeek kanpanformadun gona janzten zuten.
Giza

iPARRALDEico ARTZA (ZSIQUIDINABIA-SIBERIA)

Eskandinabiatik Siberiaraino, Iparralde osoan daude harma-dibujoak.
Lehen aldiz, SESB.ko Onega laku ondoan lausitu ziren 1.848an eta laster Iparralde =
guztian egin ziren aurkikunde berriak.
Artista Ipartarrek anitz gai eraman zuten artera: gizakia eta ugaztun nagusiak, hegaztinak, arrainak eta narrastiak, idiak gurdiagaz eta goldea, itsas-untziak eta irudi
geometrikoak; hauen esanahia ez da oraino jakin. Eskiz jantzirik daudela uste den pertsonak ere badaude.
Arte hau Izozteondokoa da eta Euskal Herritik ihiziari jazarka joandakoek eraman zu
tela uste da.
Alabaina ez dira dibujo denak ez estilokide, ez denborakideak. Beraz, Iparreko Arte
a talde desberdinetan zatitu ohi da.
Estilorik zaharrena Euskal Herrian Madeleine aldian loratutakoaren kidea da. Ipar =
Noruegakoek erabili zuten estilo hau, duela zazpi milurte, aldi Atlantikoko hasieratik
(bost mila urte K.a.).
Irudiak tamainu haundikoak dira eta xit errealistak. Orein hauhdiak, elur-oreinak ,
hartzak eta baleak zalutasun bizi eta gogoz grabatu zituzten eta haren errealismoak ar
te goi-paleolitostarra gogora-arazten du.
Dibujoak lauza haundietan eta haitzezko murrailetan egin zituzten.
Nabari da, ehiztari izaten jarraikitzen direla, baina baleen dibujatzeak arrantza-ren garrantzia adierazten du. Nolanahi ere harrapariak dira,
Gai berdinak eraman zituzten artera Erdi-Noruegan eta Ipar Alemaniako Bergen-en ere;
baina hemen irudiak estilizatuagoak dira eta animali irudien barrena sarri figura geometrikoz eta bihurgunez chsaturik dago. Erraiak direla esan ohi da gorputz barreneko di
bujook. Ipar Noruegakoak baino zerbait gazteagotzat ematen dira..
Onega laku hegaletan eta Itsas Zuriko kostaldean bizi zirenek, Kareliarrek alegia ,
haitzak pikatuz dibujatu zuten. Baina hemen Suboreal aldian loratu zen (bi milurte K.
a.) eta jadanik gai berriak agertzen dira, adibidez itsas-untziak eta eskiak. Gainera,
giza irudiak, arrainak, narrastiak eta hegaztinek garrantzi haundia hartzen dute, animalia nagusien ehiztaritza daraman gainbeherakoaren ezagugarri, alafede.
Hauk ere Ipar Noruegakoen naturalismoa galdu dute eta estilizazio bidetik abiatu di
ra. Estilo xit desberdina erabili zuten.
Siberiako Ienissei-n kausitutako grabatuak ere Iparreko Artearen talde beresitzat =
hartu ohi dira.
Hego Eskandinabian aldi Suborealean (1.500 K.a.) egindakoak ere topatu dira; baina,
hauk Eneolitos arokoak dira eta ez dira Iparreko Arte legez kontsideratzen, sentidu be
rezian.
Hemen itsas-untziak, harmak eta anitz pertsonaia-mota dibujatu zituzten. Noruega-ko
Bardal-en, gainera, iparreko Artearen gainean eginik daude.
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SAHARA-K0 ARTEA
Arte Sahararra egun eremu diren Saharako eskualde menditsuetan loratu zen bereziki.
Pinturak eta grabatuak kausitu dira, baina inoiz ere ez nahasturik. Pinturak, haitz =
garbia duten harpe-abaro argietan daude ia beti; grabatuak, ostera, lauzetan eta horma
finetan.
Obrarik zaharrenak, goi-Gafsa kulturakoek seigarren milurtean egin zituztela irakatsi ohi da egun; eta Hego-Oran-eko grabatuak Gafsa tradizioko neolitostarrek. Hemen,
Fezzan-en eta Djerat-en, Neolitos aro ostetxoan desagertu zen ahuntz-mota dago pintatu
rik; beraz desagertu aurreko aldietakoa izan behar. Baina Magreb-en ahuntz mota hone-gaz batera ahari irudiak. daude, buru gainean xirringa moduko zerbait dutenak; eta aldi
honetakoak direla uste da, baita, tamainu haundiko eta marra sakonez egindako adardun
hezien irudiak ere (Ez ahantz aharia eta ardia Neolitos kulturakoek inportatu zituztela Afrikara). Beraz, ezin daitezke Neolitos kultura iritsi aurrekoak izan.
Alabaina oso zaila da jakitea zein grabatu-mota eta zein pintura-klase diren denborakide.
Dena dela, burubiribilkaradun pertsonaien pinturak eta basa-animalia nagusienak (esate baterako Tassili-ko eta Ennedi-ko abaroetakoak) ahuntz-mota desagertua agertzen deneko grabatuen denborakideak direla uste da, ala agian, zerbait gazteagoak.
Ehiztarien lana dela uste den arte honi, Erdi Saharako mendikate guztietan abeltzai
nek egindako arte obrak jarraikttzen zaizkio. Abelgorri-taldeak, pertsonak egunoroko
bizitzan. arkularien arteko burrukak eta beste anitz eskena pintatu zituzten. Hamabost
bat zentimetroko figuratxoak dira, baina, anitz estilo artistiko desberdin bait dara-bilte, eskola diferenteak daudela irakatsi ohi da. Aljeriako Hoggar-tik Tchad-ko Tibes
ti-raino daude, eta Ekialdetik Libiako Fezzan-en, Nubian eta Etiopiako Harar-en bertan
ere kausitu dira.
Abelgorrien fase hau laugarren eta hirugarren milurteetan loratu zela dirudi.
Bigarren milurtean zaldia ere agertzen da, lehendabizi karro eta guzti eta gero bakarrik. Eskenak, non zaldunak eta gamelu-zainak agertzen bait dira, dira berrienak, sa
rri inskripzio libiarrez osaturik daude eta.

HEGOALDEKO ARTEA (HEGO APRIKA)
Post-izoztean Hego-Afrikan ere loratu zen Artea, pinturak eta grabatuak kausitu bait dira.
Grabatuak Orange-ko eta Vaal-ko sumendi haitzetan daude batik bat eta pinturak Dra
kensberg mendilerroko kleradietan egindako harpeetako hormetan.
Grabatuetan basa animaliak dira gai bakarra ia: elefanteak, errinozeroak, orein•a
huntzak, jirafak...
Pinturetan, ordea, ehiztaritza eskenak eta dantza-eskenak, pertsonaiak ere barne, =
sarri agertzen dira. Inoiz abeltzainak beren abelgorri taldeekin ere margotu zituzten.
Denbora guti dela Boskimanoek eginda dago asko, baina gehiena oso zaharra da eta le
henengoak bostgarren milurtean egin zirela uste da. Ez dira estilo berdinekoak eta, H.
Breuil-en ustez, hamazazpi fase desberdin daude.
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Dordoinia (Perigeux)
Sergeac
Pataud
La-Micoque
Laugerie-Haute
Laugerie-Basse
Gorge-d'Enfer
Cro-Magnon
Font-de-Gaume
Les-Combarelles
Saint-Cirq
Bernifal
La-Mouthe
Belcayre
Tursac
Le Moustier
La-Ferrassie
La-Sudrie
Lascaux
Regourdou
La Foret
Le-Ruth

(Eyzies-de-Tayac)
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
(Sarlat)
ibidem
ibidem
ibidem
(Montignac)
ibidem

Villepin
Jean-Beande
Cellier
Terme-Pialat
Cap-Blanc
Laussel
La-Greze
Rochereil
Rouffignac
Bara-Bahau
Limeuil
Comarque
Gabilou
Combe-Capelle
Raymonden
Teyj ac
La Madeleine
Beyssac: Nancy
La-Calerie
La-Croze-a-Gontraff

(Tursac)
Gironde (Bordele)

Pair-non-Pair

(Marcamps)
Landak

(Mont-de-Marsan)

Brassempouy

(Akize)

Noailles
Bos-del-Ser

Correze (Tulle)
(Brive-la-Gaillarde)
(Brive)
Lot

Pech-Merle
Cougnac
La-Biscordine
Recamadour

(Cahorz)

(Cabrerets)
(Gourdon)

Lot eta Garona (Agen)
Martinet

(Sauveterre-la-Lemande)

(Tursac)
ibidem
ibidem
ibidem
(Marquay)
ibidem
ibidem
(Grand-Brassac)
(Fleurac)
(Bugue)
(Bergerac)
(Sireuil)
(Sourzac)
(Monferrand)
(Chancelade)
(Nontron)
(Tursac)
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Garona Garaia (Tolosa)

Marsoulas
Lespuque

(Saint Gaudens)
ibidem

MOnteSpan

ibidem

Gourdan-Polignan ibidem
Aurignac
Tibiran
Arieqe

Mas-d'Azil
Le-Portel
Niaux
Bedeilhac-et-Aynat
Tuc-d'Audoubert
Trois Frres
Massat
Enlene
La-Vache
Ussat

(Foix)

(Pamiers)
(Laubens)
(Foix)
(Foix)
(Saint Girons)
ibidem
ibidem

Pirinio Garaiak (Tarbes)

(Bigorre)
Lortet
Labastide
ibidem
Grotte des Espelugues (Lourdes)
(Aventignan)
Gargas
Behe Pirinioak (Baiona-Pau)
Zuberoa (lextarre)

(Zuhara)
Gatzarria
ibidem
Xaxixiloaga
(Atzuruku)
Hareguy
Etxeberriko-karbia (Gamere-Zihiga)
Behe Nafarroa (Donibane Garazi)

Isturitz
Haristoy

(Arbela)
Lapurdi (Baiona)

Urionagaina
Leizia
Buheben
Saint-Pierre-d'Irube
Nabasia

(Sara)
ibidem
(Hiriburu)
(Hiriburu)
(Leontza)
Nafarroa (Iruflea)

Sorginen-lezea (Zugarramurdi)
Alkerdi
(Urdazubi)
(Urdazubi)
Berroberria
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Gipuzkoa (Donostia)
Aitzbitarte

(Errenteria)

Torre

(Oihartzun)

Amalda

(Aizarna)

Altzerri

(Aia-Orio)
(Deba)
(Deba)

Urtiaga
Ermitia
Ekain
Lezetxiki

(Deba)
(Arrasate)
Bizkaia

(Bilbo)
Atxuri

(Mafiaria)

Axlor

(Dima)

Lumentxa

(Berriatua)
ibidem
(Lekeitio)

Balzola

(Dima)

Kobaederra

(Nabarniz)

Kurtzia

(Sonelana)

Benta-de-la-Perra

(Karrantza)

Goikolau
Atxurra

ibidem

Ondaro
Santimamifie

(Kortezubl)

Polvorin

Atxeta

(Forua)
(Abadifio)

La-Haza
Sotarriza

Bolinkoba

Kantauria (Santander)

Covalanas
Altamira

(Ramales)
(Santillana del mar)

Cueva-del-Castillo (Puente-Viesgo)
ibidem
La-Pasiega
Chimeneas

ibidem

Monedas
Horno-de-la-Pefia

ibidem

Camargo
Cueva-de-Morin
Salitre
Cabalejos
Pendo

(Santander-tik hurbil)

Yuyo
Paloma
Rascafio
La-Cuvallera
Santian
Asturia (Oviedo)

Pindal (Oviedo-tik hurbil)
Tito-Bustillo (Andines)
San-Romn-del-Candamo
Cueva-del-Conde
Balmori
Tres-Calabres
Riera
Cueto-de-la-Mina
Cueto-de-Lledias

La-Pena-de-Candamo
Las-Mestas
El-Buxu
Ouintalai
Bolado
Mazaculos

ibidem
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VI. NEOLITOS AROA:

LTMOO UNAIX

NEOLITOS AROKO KULTURA, EKIALDE HURBILEAN

Neolitosaren esanahia xit inportantea da gizakiaren eboluzioan, gizadian gertatu
den erreboluziorik nagusienetariko bat orduantxe egin bait zen. Klima aldaketak eman =
zion eraginik garrantzizkoena erreboluzio honi.

IRAULTZA GARRANTZITSUA
Paleolitos aroko azken mendeetan, lurrak berez ematen zituen laborez eta fruituz elikatzen zen batez ere gizakia Ekialde Hurbileko lurralde zabal batetan: Iran-Zagros--Luristan; Kaspio itsasoaren hegoa; Siria-Palestina-Anatolia; Europako Hego-Ekialdea e
ta Balkan penintsularen Megoa. Lurralde guzti hauetan ekologi batasuna zegoen orduan e
ta hango biztanleek laboreen uzta biltzen eta jaten zuten (garia eta garagarra batik =
bat). Igitaia eta eihara-modukoa erabili zituzten lanabestzat. Ihizi askorik ez bait =
zegoen, ehiztaritza espezialdua egiten zuten: ardia, ahuntza, behia, zerria...
Ehiztaritzan espezialdurik dagoenak harrapatzen duen ihizia ahal duen gehien probetxatzeko joera du. Ez doa janari bila soilik; larrua ere nahi du, jantziak, abaroak, u
halak eta beste gauza asko egiteko balio bait du; hezurrak halaber, lanabesak eta harmak egiteko lehen materiatzaz behar ditu.
Paleolitos aroko ekologi kondizioak WUrm izoztearen desegiteaz arras aldatu ziren E
kialde Hurbileko lurralde aipatu haietan. Klima aldaketaren ondorioak Europan baino le
henago igarri ziren Ekialde Hurbilean, eta Hegoako beste lurralde askotan.
Europan elurtzak urtu zirenerako, Hegoan legorteak agerturik zeuden eta eremuak sor
tzen hasirik. Ordukoxea da eremu ezagutuenen hasiera ere: Arabia, Sahara, Gobi...
Legorteak etorri zirenean eta eremutzea hasi, aitzinatean zelai eder zen Ekialde =
Hurbileko lurralde asko eremu bilakatu zen. Euria egiten zueneko eta hibaiak pasatzen
zireneko lurralde ttipi batzutan soilik gelditu ziren palethlitos aroko landareak eta a
nimaliak. Leku jakin hauetan, bada, lehorteak bilarazi zituen landaredia eta abeldia ;
eta beraz, leku berauetan gizakia finka-arazi eta talde haundietan bizi-arazi; alegia:
leinuak elkar-arazi zituen. Honela gizadiak izadiarekin erlazio berriak sortu ahal izan zituen eta berehala normaldu ziren erlazio berriok.
Neolitos kulturako erreboluzio sozio-ekonomiko osoa, bada, leinuak elkarturik bizi
beharrak ekarri zuen: giza konzentrazioak.
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ABELTZAINTZA

Alabaina, erreboluzioaren hasiera Wirm izoztearen desagertzea baino piska bat lehenagokoa da. Goi-Paleolitos aroko azken aldian gero eta ihizi gutiago zegoen eta ehizta
ri espezialduak eskas aldietarako okela aurreztu beharra zuen; beraz, animaliak bizirik harrapatzen ikasi zuen (umeak, batik bat) eta gero hazten, bazka egokia emanezt =
Kontserbazio-ekonomiaren hastapenak noski. Hurrengo pausoa ihizien lagun egitea da:
heztea.
Wirm izoztea Europatik guztiz desagertu aurretik, baina klima aldatzen hasia zegoe
larik (bederatzi milagarren urte inguruan) Zagro eta Anatolia Hegoako ehiztariek ardia
hezirik zeukaten. Eta Wirm izoztea desagertu berritan, ahuntza, zerria eta behia ere
bai. thizia urri bait zegoen, zaindu beharra ukan zuen, haragi-iturria agor ez zedin.
Hezte teknikaz betirako segurtatu zuen galtzeko arriskuan egon zen haragi-iturria.
Klima aldaketaren osteko legorteak, bada, jendea eta animaliak konzentra arazi zitu
en hibai haundien inguruetan: Eufrates eta Tigris, Nilo, Indo, Hoangho...
Orduan oraino, egun baino euri gehiago egiten bait zuen eta elurtza urtuz bait ziho
azen, hibaiek ur gehiago zeramaten eta gizakiak ez ziren ausartu uhaldeetara jaisten e
ta inguruetako mendi maldetan eta haran buruetan gelditu ziren lehenengotan.
Animaliak belar jaleak, ordea, hibai hegaletara, oihanik ez zegoen tokietara, jai-tsi ziren, hantxe bakarrik aurkitzen bait zuten bazka eta ura franko.
Iparretik ere elurtzak desagertu ziren; baina Iparraldea ohianez jantzi zen, ez belardiz eta piztientzat egoki zena, ez zen on belar jaleentzat. Hauek, bada, Iparreko
ohianetatik ere ihes egin zuten; zelaiak, landak eta larreak zituzten maiteen.
Iparrean ohianak eta Hegoan eremuak bait zeuden, belar jaleak Erdiko belar lekuetan
bildu ziren.
Animalia hauk, baketsuenak, noski, herbalenak ziren, bestalde; eta piztia ehiztariek, gizaki ehiztarien antzera, haietxek jazartzen zituzten.
Gizakia, bada, animalia herbalenok (abereok) zaintzen hasi zen, hau da, piztia hara
gi jaleengandik defendatzen.
Abelzaintza hala debelopatu den.

LABORA1F1TZA

Wirm izoztearen urtzeak (zortzi milagarren urtean) paleolitos aroko hotzaren ordez,
klima epela eta biguna ekarri zuela ikusi dugu. Klima oso ona landarediarentzat, nos-ki.
Gizakiak aitzinatetik probetxatzen zuen lurremaitza; betidanik, esan dezakegu; baina goi-paleolitos aroan labore bihien biltzaile egin zen; batez ere Ekialde Hurbilekoa.
Ihizikizaina elikatzen zen bihiz, lekaz eta fruituz.
Animali motak hezi zituen antzera, landare mota batzu heztea lortu zuen Neolitos aroan, klima aldaketak laboreak urritu zituenean, hala nola: uzta bildu eta garaurik ederrenak hazitarako gorde, hazia erein, erne arteino itxadon, hazten lagundu eta zohitzean uzta bildu. Lehenik hezi zituen landareak garia eta garagarra izan ziren; zortzi
garren milurtean Anatoliakoek eta Zagrotarrek bazekiten garia eta garagarra laboratzen.
Nekazaritza hala sortu zen.
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TEKNIKA ETA LANKETA BEREIZTUAK

Abeltzaintza eta nekazaritza izanen dira aurrerantzean ekonomiaren zimentarriak. ==
Baina ekonomi era berri honek lanabes eta teknika berriak eskatzen zituen; ez ziren as
ki goi-paleolitos aroko tresnak. Nekazaritzarako, batez ere, behar ziren lanabes berri
ak lurra laboratzeko. Hain inportantea izan zen arazo hau, non "Neolitos"-"Harri Berri
a", alegia, deitzen bait da aro hau.
Memento honetan gizakia pauso berriak eurrez ematen hasi zen. Elikatzeko behar zuen
beste janari edukitzea da gauza bat eta, geroari begira jarririk, ahal zuen gehien segurantza edukitzeko aurrezteen pilatzea beste bat.
Aurrezteaz batera produkzioa eta aberastasuna jaio ziren.
Goi-Paleolitos aroko lan banaketa murritza asko hazi zen Neolitos aroan. Batik bat,
Produkzio-motetan espezialtzen hasi zen. Espezialtze zaharrez gainera, abeltzaintza eta artzaintza; laborantza eta Nekazaritzako beste espezialtzeak jaio ziren.
Beraz, desberdintasunak haziz doaz gizarte barnean.

JABEGOA ETA GIZARTE ZAPALKETA
Asko produzitzeak segurantza zekarren, egia ,psam, baina baita trukatzeko ahalmena
ere; alegia, salmenta eta erosketa; Merkalgoaren hastapena, alafede.
Aberatsak eta txiroak laster agertuko ziren gizartean. Baina talde espezialduren
bat gizarte barnean aberasten zenean, aberastasunak indarra ematen bait zion, beste
taldeak bere zerbitzuan jartzen zituen, bere menpean.
Produzioa, Aurreztea, Lan espezialtzea eta aberastasuna: lau lorpen eder eta fun"tsezko; baina domeinuaren harra eta zapalketaren mozorroa barnean'ekarri zituztenak, =
jaiotzean hartu zuten forma jabetza pribatuarena izan zelako, dudarik gabe.
Hiru eratara edo hiru mailatan agertuko dira domeinua eta zapalketa:
1.- Gizaki batek, bere indarretan fidaturik, beste gizaki bat nahiz batzu zapaltzen
ditu. Noizbehinkako zapalketa izaten da gehienetan. Esan daiteke animalien artean ere
badagoela zapalketa mota hau. Adibidez, txinpantze taldeetan buru egiten duenarena.
2.- Giza talde bat, indartuz nagusitu delako, klase dominari bilakatzen da. Gizarte
a bere gustora eratzen du eta beste giza talde guztiak bere zerbitzuan ipintzen ditu.
Klaseen arteko burruken hasiera hementxe datza.
3.- Herri batek indar ekonomikoz edo militarrez beste herri bat zein batzu domeinatzen eta menderatzen ditu; eta errentagarri direino, dominaturik edukitzen saiatuko da;
beraz, premiarik badago, asma daitezkeen maina guztiak erabiliko ditu. Inperialismoa
jaio da.
Azken zapalketa mota biak... Neolitos aroan agertu eta finkatu ziren.

BALTSA LANAREN AURRERABIDEAK
Lurra lantzeak gizakia leku konkretu batetan finkatu zuen. Gizakiak etxea asmatu zu
en eta bizi-lekua etxe bilakatu zen. Lur laboratuen ondoan egin zituzten etxeak eta =
lur laboratuak elkarren ondoan bait zeuden etxe multzoa jaio zen: hiria.
Hirian, edo hauzoan bizitzeak, ehiztaritza arotik ezagutzen zen baltsa-lana indarbe
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rritu zuen, zeren baltsa-lanak ondorio ongarriak zituela bait zekiten.
Produzioaren gehitzeak gorde beharra ekarri zuen eta bihitegiak asmatu ziren eta e
basleen kontra defendatzeko harresiak egin zituzten.
Baltsa-lanak eta esperentzien elkartzeak aurrerakuntzaren abiada asko azkartu zuen.
Konkista itzelak egin zituzten baltzari esker:
- Elikatzeko eta janzteko egokien zitzaizkien landareak landu zituzten (ortuariak ,
barazkiak, laboreak eta ehun landareak-lihoa, espartzua, kalamua).
- Animalia heziak (abereak noski), ordurarte elikatzeko soilik erabiliak, lanetan =
laguntzeko ere erabiltzen ikasi zuten (lurgintzan eta garraioan, batik bat). Lana asko
erraztu zitzaien honela (idia, zamaria, zaldia,...).
- Oihalgintza ikasi zuten. Ileaz eta landare berezi batzutaz birua iruten zuten eta
haria ehundurik oihalak egiten.
- Lanabes berriak asmatu zituzten eta zaharrak hobetu lana aisetzeko (Haizkora, hai
tzurra, haiztoa, goldea,...). Ekonomi molde berriak lanabes hobeak eskatzen zituen. Bi
zimodua konplikatuz zihoan eta lanabes eskariak harrigintza desarroilatu zuen. Benetako mineria sortu zen harri gogorrenen bila. Suharria eta obsidiana izan ziren harri erabilienak. Minariek harri horien harrokiak topatu ondoren esplotazioa eratzen zuten .
Harrobi inguruetan harri-olak egin ziren eta ola hauetan egindako lanabesak herririk
herri saltzen zituzten. (Suharri minak, Egipton, Bretainia Haundian -Grimes Graves-, =
Frantzian -Grand Pressigny, Salinelles-. Obsidiana minak, Anatoliako Xatal Htirliken; =
Van lakoan; Egeo-ko Melos irletan; Mediterraneoko Lipari-n;...).
Harri-oletan harria lantzen zen eta behar ziren lanabes mota guztiak egiten: haizko
ra, haitzurra, haiztoa, mailua, trabesa, opaitzurra, harpikoa, igitaia, haizturra arta
zia, azkona, eihara, zulakaitza,...
Metalak ezagutu zirenean, harrobiak hertsi egin ziren, hargintzak indarra #aldu eta
mea minak indartu; baina hau Eneolitos aroko gauza izan zen.
-Ihiziak harrapatzeko asmatu ziren tragaza, azkona, dardoa, lantza eta beste harmak
defendatzeko erabili zituen orain; defendatzeko ala, hobe, erasotzeko. Oraino ehiztari
jarraikitzen zirenek janari bila zetozenean egiten zituzten harrapaketa eta kriskantze
tatik defendatzeko erabiltzen omen zituzten; baina laster, indartsuek erab .7:1i zituzten
batik bat, herbalenak garaitu eta dominatu ondoren, berei zerbitza-arazteko.
- Lur zingiratsuak nekaritzarako prestatu zituzten, urtegiak, ubideak, errtenak eta pezoiak eginik; eta ahalik emankorren bihurtu. Geroxeago, erregadioaz osatu zuten
lurgintza, Mesopotamiako Eufrate-Tigris-en, Egiptoko Nilo-n eta Txinako Hoangho-n, hasi ziren erregadio metoduz lurrak ongarriztatzen.
- Gerora buztingintza asmatu zuten ezkaratzerako baxera egiteko; baina laster beste
aplikazio batzu atera zizkioten.
- Gizartea antolatuz zihoazen; administrazio eta politik erakundeak sendotu zituz-ten. OrganizaZio politikoak, gizarte klasistak, klase burrukak, gudalozteak, aberri za
palketak, joputasuna, erlijioak, legeriak, izkritura, literatura... oraintxe asmatu na
hiz debelopatu ziren. Erreboluzio sozialak eta politikoak, askapen gerrak, tratatu politikoak... oraintxe eman ziren lehenengoz.
- Neolitos arotik ekonomiaren espezialtzerako joera hiri mugetatik kanpora jalgi =
zen. Hiriek elkarren premia nabaritu zuten, zeren, lurraldeak diferente izaki, hiriak
berei errazenak zitzaizkien prOduktoak egiten saiatu bait ziren; hibai hegaletan, labo
reak; mendi maldetan, abeltzaintza; oihan ondoetan # zura... Beraz, produktoak trukatuz
ekonomi harremanetan hasi ziren. Hiri autarkia desegin zen eta hirien arteko merkatalgoa jaio zen.
- Merkatalgoaren hedakundeak garraioaren aisetzea eskatzen zuen; eta gurpila eta
gurdia asmatu ziren. Laster irakatsi zieten abereei gauza astunez betetako gurpildun
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gurdia eramaten. Zezena zen hezirik zeukaten abererik indartsuena; baina dominagaitza
zen holako lanak eragiteko eta zezena idi bihurtu zuten. Zezena bezain indartsua zen
idia, baina askoz apalagoa.
Garraioak historian ezagutu duen erreboluziorik haundiena, lera, gurpila eta abere
a, hiru osakaiok elkartzea izan da.
- Neolitos aroko ekonomiaren eskabide berriek gizakia itsasora ere bultzatu zuten .
Ez dakigu noiz, ez non konturatu zen gizakia itsas-untziz balia zitekeela itsasoan
biltzeko busti eta itotzeke. Baina zihur dakigu nabegazioa Neolitos aroan osatu eta =
debelopatu zela. Post-izoztean itsaso, laku eta hibai haundien ondoan bizi izan zen =
jende arrantzale epipaleolitostarrak ezagutu zuen nabegazio moduko bat; baina Neolitos
aroan segurantza haundiko :itsas-untzi ederrak egitea lortu zen; eta arraunez, lemaz, =
belaz eta abarrez hornitu ziren. Erdi-Europan, eta Iparrean, lakuak eta oihanak franko
zeuden lurraldeetan, alafede, lehendabiziko itsas-untziak enbor hustuz egindako kanoa
izan ziren. Suizan, Alemanian eta Dinamarkan aurkitu izan dira halako kanoak; pertikaren laguntzak erabiltzen zituzten.
Ekialde Hurbilekoek txalupak egiteko beste teknika batzu erabili zituzten. Mesopota
miarrek ihiz eta kanaberaz egin zituzten; Egiptokoek papiroz.
Atlantik Itsasaundiko herriek zurezko saihestia egin eta larruz josten zuten eta ho
rietan itsasoratzen ziren.
Nabegazioa garraiorako oso egokia bilakatu zen. Gauza gehiago eta astunagoak eraman
zitezkeen itsasoz. Urrutietara joateko bide segurua zen eta laburrena; gainera merkeena, zeren bidean zerga ordainketarik ez bait zeukaten.
Neolitos aroan kosta ingurutik nabegatzen zen oraino; ez ziren ausartu itsas barrenera abiatzen.
Nabegazioak, bada, merkatalgoa indarberritu zuen.

NEOLITOS AROKO KULTURAREN KATEBEGIAK, EKIALDE HURBILEAN

Goi Paleolit, aroko azken mendean, Ekialde Hurbileko kultura Euskal Herrikoa bezain aurrelaria izan zen. Ekonomi moldeetan, gainera, aurrelariago oraino, nekazaritza e
ta abeltzaintzara eboluziotzen ari zirela frogaturik bait dago; Mesolitos kulturan =
murgildurik, beraz.
Kondizio objetiboak ere, diferenteak ziren, noski; ihizi gutiago egoteak adimendua
zorroztera eta animaliak heztera eraman zituen, eta laboreak sarri erabiltzeak, hauen
zikloa ezagutzera eta lantzera; hau da, izadiarekin erlazio berriak formaltzera.
Klima aldaketak Ekialde Hurbileko populazioa konzentra-arazi egin zuen lurralde tti
pi jakinetan: Euskal Herrikoa, ostera, sakabana-arazi. Elkarte-bizitzak asmamena aniz
tu egin zuen eta Neolitos aroko erreboluzio sozio-ekonomiko osoa Ekialde Hurbileko lurralde jakin horiexetan egin zen.
Hamar milagarren urte inguruan hasi zen Palestinan, Anatolian eta Tigris hibaira
jaisten den Zagro Mendilerroko maldetan.
Arakatu diren lekurik zaharrenak Mesolitos kulturako honako hauk dira: Shanidar, Ka
rim-Shahir, Eynan, Jeriko,...
Shanidear-en eta Zawi-n, esate baterako bederatzigarren milurterako, ardia hezirik
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zeukaten: harrizko oinarri biribildun etxeak eraikirik, igitaiak eta eharriak ezagu--tzen zituzten eta animali hezketan eta lurgintzan lehenengo pausoak emanik zeuden.
Buztingintzarik ez zuten oraino ezagutu; Neolitos kulturako hargintzarik ere ez.

KULTURA PREZERAMIKOA

Zortzigarren milurtan eboluzioak (ala ekonomi erreboluzioak) abiada bizkorra hartu
zuen. Garia eta garagarra, ilarra eta zalkea laboratzen ikasi zuten. Ardia eta ahuntza
zerria eta behia hezirik zeuden eta artaldeak eginik. Jarmo-n (Kurdistan), Ras-Shamra-n (Siria), Muallafat-en (Ipar-Siria), Hacilar-en (Anatolia) eta Jeriko-n (Palestina),
aurkitu izan dira zazpigarren milurteko gari eta garagar laboreak, ilarrak, zalkeak eta dilistak; berdin ardi, ahuntz, zerri eta behi hezien hezurrak.
Ordurako harresiz eta dorrez babesturik zeuden hiriak. Ogi-labeak eta bihitegiak hi
riska guztietan zeuden.
Hiriak oraino ttipiak dira; baina jendea ez da bizi ez kobetan, ez harpeetan, ez ba
karka, hiri txukunetan baino.
Etxeak ia hiri guztietan harrizko zimenduz eginda daude. Hormak, ordea, pezozkoak =
ziren (buztina eta lastoa nahastu eta eguzkitan sikaturiko materia).
Jeriko-k, esate )aterako, buztingintza asmatu aurretik hiru milako populazioa zeukan eta harresiz, putzuz eta dorrez inguraturik zegoen. Hilotzak etxapeetan ehozten ja
rraikitzen ziren baina burua edekirik.
Zortzigarren milurtean asmatu zen harlanabesgintzan teknika berri bat ere, harleungintzarena; eta, batera, lanabes mota berriak agertu ziren ekonomi molde berrien eskariz.

JARMO-KO KULTURA (KURDISTAN)
Kurdistango Neolitos kultura prezeramikoari Jarmo-kultura deritza. Jarmo bera hekta
rea batean hedatzen zen eta sarritan eraikitako hiriska da. Hamabost ohe desberdin eza
gutu dira eta hamar zaharrenetan kultura prezeramikoa dago.
Zaz pigarren milurtean hogei ta bost etxe zeuden. Etxe bakoitzak buztinaz egindako =
gela errektangular asko zuen. Etxe barnean zuloak egin zituzten, bihitegiak seg= aski. Sukaldea eta ogi-labea ere etxe barnean zeuzkaten.
Harrizko ontziak eta eiharak ezagutzen zituzten. Lurrezko abere-irudiak eta emakume
eseriak kausitu dira. Obsidianazko anitz lanabes egin zuten eta obsidiana bera urrutitik ekartzen zuten, bertan ez bait dago. Obsidianarik hurbilena bostehun bat kilometro
tara dago. Mikrolanabes asko dago oraino; berdin hezurrezko zulagailuak; baina Neoli-tos kulturako hargintza ezagutu zuten, hauxe adierazten digute hala haizkorak nola mai
lu zulatuak. Hezurrezko goilareak eta igitaiak ere kausitu dira. Nekazari trebeak ziren eta laborantzak garrantzi ha , mdia ukan zuen.

MUALLAPAT-K0 KULTURA (IRAK)

Muallafat, Irak-en Mosul ondoan dago. Bertan, zazpigarren milurtearen hasieran Neolitos kultura prezeramikoa loratzen zegoeneko hiriska kausitu da (7.000-6.500) Karim-Shahir kultura mesolitostarreko mikrolanabesez baliatzen ziren bereziki= baina ezagutu zuten Neolitos kulturako hargintza, batik bat haizkorak. Harrizko ontziak eta eiha-
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rak ere aurkitu dira. Buztinazko animali irudiak, batez ere hezitzear edo hezi berriak
zituzten ardienak eta behienak aurrez daude.

RAS-SHAMRA-K0 KULTURA (IPAR SIRIA)
Aitzinateko Ugarit dela uste da Ipar Siriako hiriska hau. Oherik zaharrenetan kultu
ra prezeramikoa topatu da. Hemen etxe karratuak daude zortzigarren milurterako (7.300rako). Harrizko zimenduz eta pezozko hormaz eginak daude. Eiharak eta harrizko ontziak
lurrezko iruditxoekin batera kausitu dira. Ras-Shamra-tarrak abeltzainak izan ziren be
reziki, nahiz laborari ere izan ziren. Aurkitutako behi-ahuntz- eta zerri multzoak horixe erakusten digute.
Seimilagarren urterako buztingintza ezagutu zuten, batez ere "baxera zuri" izenaz e
zagutua eta "lustratua".

JERIKO-KO KULTURA (PALESTINA)
Rift-Valley eremuko oasian, Jordan hibaiko uhaldeetan dago Jeriko. Jordango urek =
bustitzen bait dute, oso emankorra da, erregadio naturala dela medio. Urteoro uzta ede
rra hartzen da eta sasoirik lehorrenetan ere bazkatzak egoten dira.
Bertan, Natouf-kultura mesolitostarraren hurrengo ohean Neolitos kultura prezeramikoa agertzen da zazpigarren milurtean 6.850.erako. Protoneolitos kultura ere deitu oh1 da.
Milurte osoa bait dirau Protoneolitos kultura honek, bi herri desberdin bizi izan =
zirela uste da. Zaharrenak seirehun urtetan dirau eta bigarrenak laurehun urtetan:
Hiri zaharrean pezozko borda biribilak eta arraultzeformadunak daude. Finkoago eusteko zimenduak atera (sakonak ez baziren ere) eta buztinaz konpontzen zuten zanga. Las
ter harresia eta dorreak eraiki zituzten, eta harresiaren kanpoko aldetik putzua, hiri
aren defentsarako. Dorre batek zortzi metroko altura zuen. Honek guztiak inguruetan ere anitz jende bizi zela erakusten digu.
Natouf kulturako lanabesez baliatu ziren aldi honetan oraino, baina Neolitos kulturako hargintza erabili zuten.
Progatu ahal izan da laborariak zirela, baina ez da uste abeltzaintzarik ezagutu zu
tenik. Ez da aurkitu behintzat hori froga dezakeen ezer.
Bigarren hirian etxe errektangularrak daude. Barneko zorua karez konpondua daukate.
Pezozko hormak dira, baina pezo bereziak, xokorformadunak bait dira, buztinaz batzen =
zituztenak. Hormak eta sarri zorua bera, gorriz edo beilegiz pintatzen zituzten.
Sutegi biribilak eta ogi-labeak larrainean aire librean egin zituzten, ez etxe barnean.
Zohitzarrez egindako harresiaz babestua zegoen bigarren hiriska hau eta tragaza pun
ta asko aurkitu da.
Nekazari porrokatuak izan zirela, laborari bereziki, frogatu ahal izan da, erabili
zituzten lanabesak, igitaiak eta eiharak direla medio batik bat. Ahuntza eta zakurrak,
behintzat, hezirik zeuzkatela dirudi, baina sarrioaren eta basahuntzaren ehiztaritzak
osatzen zuen haien elikadurarik gehiena.
Helburu erlijiosoz egindako emakume eta animali iruditxoak eurrez daude; buztinazko
irudi haundiak ere topatu dira; baina erlijioarendokumentorik bakanena, gorriz pintatutako giza burezurrak dira. Aurpegia igeltsuz moldaturik daukate eta begiak pitxiz =
)
horniturik.
Hurrengo ohean (5.850ean) buztingintza agertzen da. Pintatua lehenengotan eta dekorazio ebakia duena gero.
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TELL-RAMAD-K0 KULTURA (HEGO SIRIA)
Tell-Ramad hiriska Hego-Sirian dago. Bertako oherik zaharrenetan Neolitos kultura
prezerarnikoa loratu zen. Jerikon egin zena bezalakoa. Borda biribiletan bizi ziren eta
barreneko zorua buztinaz konpontzen zuten. Igitai zatiak eta azkon puntak soilik topatu dira; ez dago beste lanabesik. Nahikoa goiz agertzen da buztingintza, "baxera zurin
izenekoa.

TELL-BEIDAH-K0 KULTURA (JORDANIA)
Jordaniako hiriska honetan Neolitos kultura prezeramikoa zazpigarren milurte osoan
loratu zen. Etxerik zaharrenak oinarri errektangularra dute eta gela bakarra. Hiri ondoan dagoen gredaditik ateratako harriz eginak daude hormak. Etxeen ondoan, hirunaka =
dauden bordak kausitu dira kalearen bi aldeetan. Luzeran bi metro eta zabaleran bat du
ten terrazaz estalitako gelatxoak dira. Bakoitzean artisau batek egiten zuen lan eta =
guztiek ofizio diferentea zuten. Anitz gelatxotan aurkitu dira bai lehen materiak eta
hondarkinak bai produkto bukatuak. Harakina, bitxigilea eta harotza bederen bazituzten.
Itsas Gorritik nakarra eta maskorrak ekartzen zituzten eta Anatoliatik obsidiana, =
Markatalgoa, bada, nahiko debelopatzea lortu zuten.
Arraskailuak, malerak, azkon puntak, igitai-zatiak eta eiharak franko topatu dira.
Nekazari trebeak izan ziren. Garia, garagarra, ilarra eta zalkea bederen hartzen
zituzten. Baina ez da jakiterik izan animalia hezirik zutenentz.
Buztinazko animali iruditxoak aurkitu dira, baina emakumerenik ez, Haien erlijio no
lakoa izan zen erakusten duen beste ezer ez da kausitu.

HACILAR-K0 KULTURA (ANATOLIA)
Anatolian dago Neolitos kultura prezeramikoko hiriska hau. Zortzigarren milurteko
azken aldian Hacilar eraikirik zegoela uste da. Etxeak errektangularrak dira, harriz-ko zimenduz eta pezozko hormaz eginak, baina aterik gabekoak. Terrazaz estalirik zeude
la eta handik sartzen zirela barnera uste da. Gela haundi bat zuten bakarrik. Zorua eta paretak igeltsuz findurik edo gorriz pintaturik zeuden. Larrinean, aire librean, ze
uzkaten bihitegiak, sutegiak eta ogi-labeak.
Lanabesak suharriz eta obsidianaz egiten zituzten, igitaiak eta haizkorak bereziki.
Garia, garagarra eta dilista bederen landu zituzten; baina abererik ez zutela ezagutu,
uste da. Ehiztari trebeak izan ziren, bestalde.
Emakume irudi asko aurkitu da, geroxeago 9atal-en bezala.

KULTURA ZERAMIKADUNA

Seimilagarren urtetik hiriskak haziz doaz hala jendez nola lekuz. Hazkuntza ekonomi
koaren eraginez lortutako janari frankiak populazioa ugaldu egin zuen eta lan-eskua ge
hitu, honek ekonomiaren bir-hazkuntza zekarrelarik. Giza harremanek adimendu kolektibo
a bazina egin zuten eta, baltsaren indarra zela medio, gizakia aurrelari bilakatu zen.
Ekonomi moldeak ez ziren funtsean aldatu, baina buztingintza asmatu zen. Hauxe da
gauzarik bereizgarriena, nahiz inportanteena ez den.
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Hassuna bilakatu zen buztingintzan aitzindariena. Haien zeregin nagusia abeltzaintza zen arren, buztingintzan ere asko ziren eta sakada izugarria eman zioten ontzigin
tzari.
Aldi honetako anitz tokitan kausitu da buztingintza. çatal-en, Mersin-en, Jerikon.
Eskuez baliatzen ziren guztiak. Janariak prestatzeko, probisioak gordetzeko eta hilotzak ehorzteko erabili zituzten ontziak.
Iruten eta ehuntzen bazekiten eta etxeak geletan banatuak egiten zituzten.

BUZTINGINTZAREN TEKNIKA
Zazpigarren milurtearen azken partean bateratsu agertzen da industri mota hau Turkian, Sirian eta Kurdistanen. Ezin jakin izan da zein tokitan asmatu zen, ez eta leku
batean baino gehiagotan asmatu zen ere.
Ikusi dugu nola Tell-Ramad-en nahikoa goiz agertu zen "baxera zuria" izenekoa. Bes
te leku batzutan ere, Tas-Shamra-n esate baterako, aurkikunde berdinak egin dira. Buz
tingintz teknika honek ez zuen gehiegi eskatzen: ontzia moldatu eta sikatzen utzi. Ez
zuen exito gehiegirik ere ukan.
Baxera zuriaren teknikaz bateratsu, hasi ziren beste hiriska batzutan ontziak su-tan erretzen. T eknik mota honek ostera arrakasta itzela ukan zuen, mundu guztia zehar
hedatzeraino.
Oraintxe arte, Neolitos k'ulturan buztingintza funtsezkoa zela uste izan da; baina
ikusi dugu nola baden Neolitos kultura prezeraMikoa. Egun argi gelditu da, bada, jende nekazaria eta abeltzaina egon dela Neolitos kulturan murgildua, baina buztingintza
rik ezagutu ez zuena; eta halaber jende harraparia eta hiltzailea, hura ezagutu zuena;
esate baterako Japongo jomon-kulturakoak, harrapari ziren garaian, buztingintza eta
harlanabesgintza berria bera ere ezagutzen zituztenak, eta Italiako Siponto-kulturako
ak, izpelki biltzaile zirelarik buztingintza kardiala egin zutenak.
Beraz gero eta garrantzi gehiago ematen zaio izadiarekin erlazio berriak formaltze
ari, alegia harrapari eta biltzaile izatea utzi eta produktore bilakatzeari.
Buztingina ofizio zabal bategaz aurkitu zen, mila asmazio berri egin bait zezakeen:
forma berriak, gaina apaintzeko moduak, buztin klase diferenteak, erretzeko erak eta,
asmamenari askatasuna emanez gero, nork igarri zer besterik. Izan ere, buztingintzak
anitz bide hartu zuen eta sarri kulturak buztingintza motaren izenaz ezagutu ohi dira.

ATAL-HUYUK-K0 KULTURA (TURKIA)
Turkiako hiriska hau zazpigarren eta seigarren milurteetan (6.500-5.500) loratu
zen. Oso ongi kontserbaturik dago, bi metrotako hormak zutik bait daude oraino; beraz
doitasun osoz bir-eraiki ahal izan da milurte hartan çatal-ek ukan zuen itxura.
Etxeak pezozkoak ziren baina hormak habez sendotzen. Pieza errektangularra zen etxea bera eta kaleko alderantz teilatupeak zeuzkan, non dendak bait zeuden. Etxe barnera terrazatik sartzen zen, zurezko eskaileratik jaitsiz. Sabai ondoan, teilatupeen
gainean egiten zizkioten leihoak etxeari, argiaren sarbide. Etxeen artean bitarte her
tsi bat zegoen baina terrazatik terrazara iragatea eragozten ez zuena. Gela bakoitzean zizeilu tamainuko lur-pilak zeuden habez inguratuak, oheak aurki.
Kaleak artez egiten bazekiten, baina ez harriz konpontzen, lurrezkoak bait dira.
Bederatzi alditako berrogei edifizio, Saindutegi direla uste direnak, ediren dira.
Geletako hormak sarri tamainu haundiko pintura muralez ederturik (aberez, ihiziz, gizakiz eta dantza-eskenaz) nahiz erreliebean moldatutako figurez (zezen buruak eta ema
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kume figura estilizatuak, gehienetan) jantzirik daude. Harrizko anitz iruditxo ere =
kausitu da. Ia guztiak emakume irudiak dira eta emakumearen bizitzako mementurik inportanteenak plasmatzen dituzte: neskatila, ernari, hargin, amona zahar hegaztin harrapari bategaz,... Jainkosa bakarraren aurpegi diferenteak direla uste da. Pezozko
giza figuratxoak eta animalienak saindutegitik at ediren dira.
Ama Jainkosa laboraria eta zezena gurtzen zituzten eta gorpuak etxapeetan ehorzten.
Lanabes ia guztiak obsidianazkoak dira, arraskailuak, tragaza eta azkon puntak, la
banak eta sastakaiak aurrez daude. Zur-ontzigintza, otarregintza eta saskigintza lehenengotatik ezagutu zituzten. 6.200.ean buztingintza agertzen da; baina 5.900.erarte
ez du indarrik hartzen. Ontziek gaina findua daukate; edergarririk ordea ez daramate.
Garia eta garagarra, ilarra eta zalkea behintzat landu zituzten. Almendra, eskutia
eta koltza ere biltzen zituzten, olioa egiteko aurki. Abere bakarrak ardia eta ora zi
rela dirudi. Ehiztaritzak garrantzi haundia ukan zuen.

AMOUO-K0 KULTURA (IPAR SIRIA)
Ipar-Sirian Amouq-ko ordeketan loratu zen Neolitos kultura zeramikadun hau. Hiri-rik inportanteena Tell-Djedeideh da, baina Turkiako Mersin-en aurkitu da kultura mota
honetako lanabesik gehien.
Amouq kultura seimilagarren urte inguruan hasten da loratzen eta gain beitz lus-tratua duen buztingintza mota egin zuen. Seigarren miliirtearen erdian (5.500) ontziak
dekoratzen hasten dira. Egiteko teknika funtsean berdina da, baina dekoratu nahi duten zatia, finduz nabarmentzen dute eta dibujoak distiratsu agertzen dira gain beltz
nahiz arre lustratuan.
Bostgarren milurterako Merkatalgo indarrez debelopatu egiten da eta Mesopotamiako
kulturen eragina nabarmendu, Halaf-kulturarena bereziki.

MERSIN-GO KULTURA (TURKIA)
Turkiako hiriska honetan estudiatu ahal izan diren oherik zaharrenak sei mila urte
ingurukoak dira, lehenago ere norbait bizi izan zela zihur jakin den arren.
Aldi honetan Erdi-Anatoliatik ekarritako obsidianaz bertan egiten zituzten erremin
tak, batez ere lantza eta tragaza puntak. Harma hauekin batera dekorazio inprimatua
daukan buztingintza aurkitu da.
Geroxeago Neolitos kultura berria loratzen da. Obsidiana desagertuz doa eta suha-rria agertuz. Buztingintza pintatua jartzen da modan, Halaf-kulturakoa iritsi arteino
loratzen jarraikitzen dena.

YARMOUK - KO KULTURA (PALESTINA)

Tiberiade lakuaren hegoan dagoen Palestinako harana da Yarmouk. Bostgarren milurte
an Palestinan loratu zen kultura, haren izenaz ezagutzen da.
Yarmouk kulturako populazioa nekazari eta abeltzaina izan zen. Haizkora haundiak ,
lurra lantzeko bereziki, eta igitaiak, laboreak biltzeko, dira aurkitutako lanabes ia
bakarrak.
Etxerik zaharrenek zati haundi bat lurpean dute. Ez dute, bada, etxerik eraikitzen
baizik lurra zulatzen, hantxe etxe-modukoa atontzeko.
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Oraino bigun zeudela ontziei ebaturak eginik dekoratzen zuten buztingintza, gapiri
o antzeko figurez. Gero buztingintza pintatua jartzen da modan eta azkenean gain
beltz nahiz arre findua duena. Honegaz batera bi edo hiru gela dituzten etxe errektan
gularrak agertzen dira, harrizko zimenduak eta pezozko hormak dituztenak.
Haien erlijioaren adierazgarri bakarra emakume eserien irudiak dira, begi bereziekin; Ama Jainkosa laborariaren irudiak, aurki.

BYBLOS-KO KULTURA (LIBANO)
Libanoko hiri honetan, bost milagarren urterako herri nekazari batek etxe errektan
gularrak eraiki zituen eta etxe barneko zorua igeltsuz findu. Buztingintza kardiala e
zagutu zuen eta azpi biribildun ontziak egin. Harlanabesak erabili zituen soilik, hala haizkorak eta igitaiak nola sastakariak eta tragaza puntak. Metalezkorik ezer ez zuen ezagutu. Lauzetan giza itxuradun figurak grabatzeko joera agertu zuen,
Gero Jerikon loratu zen bezalako Neolitos kultura zeramikaduna nagusitzen da; Azpi
leuna eta mainu gorriaz gaina ederturik duten ontzi finak.
Arkitekturan, ordea, beherakada nabari da, etxeak askoz traketsagoak bait dira. =
Laster buztingintza bera ere guti begiratua da enborformadun ontzi itsusiak daude
franko. Lanabesetan ere karraskailuak eta zulagailuak dira nagusi.
Laugarren milurtean berriro loratzen hasten da. Palestinako hiriskekin berehala eratzen ditu harremanak. Metalgintza ezagutzen du; oraino kobrezko sastakaiak eta urrezko eta zilarrezko edergailuak gehienik. Agudoki indartuz doa, lastertik haren abe
rastasunaren eta potentziaren iturri nagusia izanen den merkatalgoa,
Oraintxe ikasten dute hilotzak suil haundietan sarturik ehorzten ere.

HASSUNA-KO KULTURA (IRAK)
Irak-ko Hassuna hiriska hartzen da kultura honen eredurik jatorrentzat. Horregatik
darama haren izena ere. Kultura honi buztingintzak ematen dio bere nortasuna. Funtsean, Jarmo kultura prezeramikoaren ondorio besterik ez da izan.
Populaziorik zaharrena bizi zen garaiko (seigarren milurtearen hasierako) etxe-paret biribilak eta bihiz gordetzeko pegar haundiak aurkitu dira. Populazio hau oraino,
buztingintza traketsaren jabe baino ez zen, industria berria asmatu berria bait zen.
Eurrez kausitu dira harrizko eiharak eta haitzurrak, nekazaritzaren ezagugarri; be
hi eta ardi hezurrak abeltzaintzarenak; sarrio eta basa-astorenak, ehiztaritzarenak.
Haizkorak, obsidianazko tragaza puntak eta lur-errezko habaila bolak osatzen dute
hassunatar zaharren lanabeseria.
Gero etxe errektangularrak eraikitzen hasi ziren, barrena lurrezko hormaz zatituz,
anitz gela zuten etxe ederrak. Buztingintza oraintxe indarberritzen da, Merkatalgoa-ren eraginez seguru aski. Eskuz egina da baina arbasoek baino teknika hobez eta gusto
gehiagoz egiten dute. Hain ederra egin zuten, non Hassunako buztingintzak fama haundi
a lortu bait zuen. Taza, gatilu eta kaiku oso zabalak eta suil potolo baina sama laburrak egin zituzten. Irudi beltzez pintatzen zituzten edo dibujoak ebaturaz egiten ,
hiruanguluformadunak eta arrain-hezurformadunak. Sarri bi teknikak ale bakarrean erabiltzen zituzten.
Geroago, bosgarren milurtean, Samarra kulturako buztingintza loratu zen:
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SAMARRA-K0 KULTURA (IRAK)
Irak-ko Bagdad ondoan Tigris hibaiaren ezker-ertzean dago hiriska hau. Bertan, anitz hirisketan harrera oso ona ukan zuen buztingintz mota egin zen bostgarren milurtearen hasieran. Dekorazio pintatua zuen eta anitz motibo saskigintzatik atera zuten;
alabaina figura geometrikoz eta animalia estilizatuen siluetez osatu zuten.
Metalgintzaren hastapenak ere eman zituzten eta kobreaz edergailuak egiten bazekiten.
Hassunakoaren ostean eta Halaf-koaren aurrean loratu zen Samarrako buztingintza,
Hassuna-ko hiriskan froga daitekeenez. Hassunatarrek 5.080.erako ezagutzen zuten Sama
rrako buztingintza.

SIALK-KO KULTURA (IRAN)
Bostgarren milurtean Iran-go Teheran ondora heldu zen Neolitos kulturako herri bat.
Hezurrezko lanabesak eta Neolitos kulturako mota guti baino ez zituen eraman. Sialk--en establetu zen eta hormarik gabeko bordak eraiki zituen. Abeltzaintza eta laborantza praktikatzen zituen baina ehiztari habila zen.
Behingoan hormazko etxeak eraiki zituen eta Metalgintza ezagutu; Metalgintza hasta
penak, noski, kolpez forma emaniko kobrezko tresnak bait dira daudenak.
Bi buztingintz forma daude. Gain beltza nahiz gorria duten ontzi arruntak eta buztingintza begiratuagoa, mainu argiz edertzen zutena eta gaina pinturaz dekoratzen zio
tena.
Herri merkatari eta aurrerapen zalea izan zen eta laugarren milurterako pezozko etxeak egin zituzten eta hormak gorriz pintatu. Orain buztingintza figura geometrikoz,
eta animalia estilizatuz pintaturik dago Samarran bezala.
Laster Metalgintza eurrez ugaltzen da eta buztingintza tornuz osatu zuten. Hiriska
zaharraren ondoan berria eraiki zuten urbanismo zaletasunez, etxe errektangularrek eta kaleek erakusten dutenez. Nekazaritza ere erregadio artifizialez osatu zuen oso =
goiz.

HALAF-KO KULTURA (IPAR SIRIA: MESOPOTAMIA)
Mesopotamiako hiriska zen Halaf; baina Ipar-Sirian dago, Turkiako mugan. Nahikoa =
berandu hasi zen loratzen Halaf kultura, baina Sumeriako nekazariak Tigris eta Eufrates hibai erriberetan finkatzen hasi orduko.
Buztingintza oso ederra egitea lortu zuten, pintura anizkolorez apaindua. Halaf-ko
zeramikak harrera ona eta hedadura xit zabala ukan zituen, Kaspio itsasotik Mediterra
neo itsasorarte, alafede; Siriako Ras-Shamra-n eta Amoug-en, Turkiako Mersin-en, Irak
-ko Arpachiya-n, Hassuna-n, Karkemish-en eta Gawra-n eta beste anitz lekutan topatzen
da.
Halaf-tarrek merkatal trukeak zeramikaz egiten zituztela uste da, eta segurantza =
honi esker ausartu zirela Sumeriako haranera jaisten, non lehen materia askoren beharra bait zegoen, baina baita etorkizun gozoaren esperantza ere: eta hango nekazaritza
debelopatu zuten.
Elikadura segurtaturik zeukaten gari eta garagarraren laborantzaz, bi behi mota, =
ardi, ahuntz eta urdearen abeltzaintzaz eta oreinaren ehiztaritzaz. Urri zeuden lehen
ekaiak erosteko zeramikaz baliatu ziren bereziki, lehenengotan bederen.
Lur-errezko habail bolak ziren harmarik erabilienak. Oihalgintza debelopatua ezagu
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tu zutela adierazten digute ardatzek. Harlanabesgintza bakarrik ezagutu zuten eta edergailuak egiteko soil soilik erabili zuten kobrea.
Emakume eta animali iruditxoak Halaf-kultura loratu zen leku guztietan kausitu dira eta zentzu erlijiosoa zutela uste da.
Hirigintza ardura nabari da. Arpachiya-n, esate baterako, harriz konponduriko karrikak daude. Hemen eta Gawra-n kupuladun tholoi biribilak daude, Ama Jainkosa labora
riaren omenez eraikiak, aurki. Gerora Ama Jainkosa honi Mesopotamian, Anatolian, Grezian, Egipto-n eta Mediterraneo osoan emanen zaio kultoa. Jainkosaren apaizak, (zeren
aitzinateko aztia, premia berriei egokiago erantzuteko jadanik Ama Jainkosa laboraria
ren apaiz bilakaturik baitago herri nekazarietan) Estatuko agintari izatea lortuko du
laster herririk aitzindarienetan. Erlijioa, ekonomia eta politika esku batean bilduko
dira. Baina hau geroxeago nabarmenduko da Sumerian eta Egipton. Alabaina oraintxe dago ernaltzen. Hassuna-n eta Samarra-n, harriz, adreiluz eta zurez egindako etxe publi
koak eraiki ziren, organizazio politiko indartsua zutela adierazten digutenak.
Laugarren milurtean Mesopotamia Estatu inperialista bilakaturik dago. Bertan aurki
tzen ditugu izkritura, literatura, legeria, kulto erlijiosoak, erreboluzio sozialak e
ta politikoak... Gizartea guztiz estrukturaturik dago eta klase dominarik klase jopura arte hierarkiturik. Inperio dominariak ere, gudaloztean babestuak, ekonomian fin
katuak nahiz erlijioan oinarrituak, oraintxe hasten dira ernaltzen.

NEOLITOS ETA ENEOLITOS AROETAKO LORKINAK
Neolitos aroko lorpenak hala labur daitezke:
Abeltzaintza
Nekazaritza
Hargintza berria
Etxagintza
Buztingintza
Merkataritza
Harrobien hustiraketa
Garraioa
Nabegazioa

Eta Eneolitos arokoak, laugarren milurtean:
Metalgintza
Hirigintza
Klaseen hierarkia
Herri administrazioa
Hiri-estatua
Erlijioen debelopamendua
Giza esplotazioa eta klase burruka
Aberri menderapena eta askapen burruka
Inperialismoa
Izkritura eta literatura
Legeria
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NEOLITOS AROKO KULTURA, EUROPAKO HEGO -EKIALDEAN

Neolitos kultura Anatolian, Sirian, Palestinan eta Kurdistanen bezain goiz hasi
zen loratzen Europako Hego-Ekialdean; ekologi kondizioak ere berdintsuak izan ziren .
Alabaina, ez zen hain iniziatibatsua izan.
Nea Nicomedia hauzoa, denbora berean, Asia Ttipiko jendea bezain aurreratua ager-tzen zaigu ekonomi alorrean: animaliak hezten bazekien, laborantza praktikatzen zuen,
harria antzera lantzen zuen, aldi berean finkatu zen.
Mazedoniara eta Tesaliara berehala hedatu ziren Neolitos kulturako lorpen nagusiak;
buztingintza asmatu aurretik, noski; beraz, seigarren milurtera heldu baino lehen.
Sesklo-n, Argissa-n eta beste anitz lekutan froga daiteke, seigarren milurterako =
Neolitos aroko prozesoa arras jeneraldurik zegoela Grezian eta Anatoliako ala Palesti
nako eraginik ez zela egcbn buztingintza agertu arteino bederen.

NEA-NIKOMEDIA-K0 KULTURA (MAZEDONIA)
Mazedonian dago Nea Nicomedia. 6.200. urtean Neolitos kultura eboluziotua ari zen
loratzen. Abeltzaintza eta nekazaritza arras menperatuak zituzten. Zurezko armatura =
lurrean sendo finkatua eta buztinezko hormak zituzten etxeetan bizi ziren. Etxe guzti
en erdian 12 x 12 metrotako edifizioa zegoen bi habe iladaz hiru gelatan zatitua. Ber
tan emakume iruditxoak eta lur-errezko haizkorak (kutunak aurki) kausitu dira. Baina
tamainu desohizko haizkora ederrak, suharrizko orri multzoa eta kuiformadun ontziak e
re. Buruzagiaren etxea edo Saindutegia (ala biak batera) izan zela uste da,
Laster herri osoak ihes eginen du Nea Nicomedia-tik eta ez da birpopulatuko berandurarte.

SESCLO-KO KULTURA (TESALIA)
Sesklo Tesalian dago. Seigarren milurterako Neolitos kultura prezeramikoa loratzen
ari zen. Hemen zurezko etxeetan bizi ziren; garia eta ilarra laboratzen zituzten eta,
ahuntza eta ardia hazten.
Harlanabesak obsidia.-a inportatuz egin zituzten; batik bat laminatxo guti bir-ukituak eta trapezioformadun mikrolanabesak.
Harrizko arrakada dotoreak, pezozko habaila bolak eta hezurrezko artaziak, zulagai
luak eta hamu haundiak ere kausitu dira,
Hurrengo ohean buztingintza agertzen da jadanik, Asiarrekin nolabaiteko harremanetan hasirik zeudenaren seinale argi. Ontzi ez-dekoratuak eta azpi biribildunak dira.
Ez tragazarik, ez beste harma jaurtikorrik aurkitu da; bakar bakarrik buztinazko =
olibaformadun habail bolak.
Bi etxe klase egin 2ituzten aldi honetan. Bata zati bat lurpean zeukana eta bestea
behe leundu eta lur-gainean egina.
Gero, Proto Sesklo kultura izenaz ezagutzen dena loratzen da. Kasik etxe guztiak
pezozkoak dira hemen. Buztingintzak gain findua du eta sarri marra hautsiz edo gapi--
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rioformadunez pintatzen zuten.
Hurrengo, Pre-Sesklo kultura deitzen dena loratu zen. Zeramik teknika berriaz deko
ratzen ikasi zuten, alegia, barbotinaz (buztina urtuaz) igurtziz eta hatzazalez edo =
hezurrezko orrazi ttipi batez inprimazioak eginez.
Seigarren milurtearen bigarren zatian Sesklo-kultura bera hasten da loratzen; baina Ekialde Huzbileko eragin nabarmena nabari denez gero, hurrengo atal batetan ("Neolitos kulturaren finkapena" atalean) azaltzen ahaleginduko gara.
•

ARGISSA-MAGOULL-K0 KULTURA (TESALIA)
Tesalian, Larissa ondoan dago Argissa. Ezer berririk ez da kausitu Argissan, baina
beste inon baino edertoago jarraiki daiteke hemen Tesaliako Neolitos kulturaren ebolu
zioa.
Agian, Mazedoniatik iritsi zen Tesaliara Neolitos kultura; berton sortu ez bazen ,
anitzek defenditzen duenez. Dena dela, oso goiz ezagutu zuten tesaliarrek.
Neolitos kultura prezeramikoa loratu zen lehenengo. Bordetan bizi ziren eta nekaza
ritzaz eta abeltzaintzaz ateratzen zuten bizi-modua. Obsidiana inportatuzko mikrolana
besez baliatzen ziren behintzat, anitz mikrolanabes topatu bait da.
Hurrengo ohean buztingintza ez-dekoratua agertzen da, Sesklo-n bezala. Gero Proto-Sesklo kulturako buztingintza pintatua nagu s itzen da eta Sesklo kultura eta Dimini
kultura. Grezia osoan bezala, Larissa kulturaz itzaltzen da Neolitos kultura.

NEOLITOS AROKO KULTURA GAINERAKO EUROPAN

Halaf-kultura lora-arazi zuten nekazari aurrelariak, bostgarren milurtean Mesopota
miako haranera jaisten ausartu ziren eta haraneko lurraldeak, herbehereak bereziki,
nekazaritza intentsiborako prestatzen hasi. Eufrates eta Tigris hibaietako uhaldeak
kolonitu zituzten eta zibilizazio sumeriarrari hasiera eman zioten.
Mesopotamian bezain azkar hedatu zen Nekazaritza intentsiboa Egipton ere. Gizakia
Zagro Mendilerrotik Eufrates eta Tigris hibaien herbeheretara jaitsi zen garai berean,
Palestinako nekazaria Nilo hibaiaren uhaldeetara joan zen teknika berriekin. Egipton,
berehala loratu zen nekazaritza intentsiboa, hango ekologi kondizio ezin hobeei esker.

LEHEN OHARRAK
Sasoi berdintsuan agertzen da Europan ere Neolitos kultura. Baina ez ginateke zu-zen egonen Europan loratu zen kultura, Mesopotamiakoa edo Egiptokoa bezalakoa zela =
pentsatuko bagenu. Europakoa Ekialde Hurbilean zazpigarren milurtean loratu zen bezalakoa izan zen buztingintza erantsirik. Eta Europan ez zuen egin funtsezko aurrerakun
tzarik, hasieran bederen. Ostera erlatiboki azkar hedatu zen. Nekazaritza ezagutzen
zuten arren (nekazaritz hastapenak, zer esanik ere ez), ez zekiten lurra organizatzen
ez simaur teknikaz, ez erregadioz. Beraz, nomada izan behar, eta sarri epipaleolitos-
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ko denborakideak berak baino porrokatuago. Lurra agortzen zitzaienean (eta hiru urte
jarraikitan landuz gero agortu egiten zitzaien), aldatu eta lur berriak bilatu beha-rrean topatzen ziren, nekazari jarraiki nahi bazuten. Alabaina, gariaren eta garaga-rraren laborantza eta ardiaren eta ahuntzaren hezkuntza bakarrik hedatu ziren.
Ekonomia produktore honen hastapenak, buztingintza asmatu aurreko nekazari eta abeltzain migrariek ekarri zituzten seguru aski; baina ez dute beren aztarrenik inon
utzi. Europako kultur mota batek ere ez du kopiatzen Ekialde Hurbilean aldi berdintsu
an loratu ziren Itilturen karakteristika oro, ez eta gutiagorik ere. Denek dute beren
nortasun propioa eta, bestalde, elkarren arteko antz haundia, egun ezagutzen direnek,
bederen.
Hiru kultur mota bereiz daitezke garai hartako Europan.
- bata, Starcevo-Wirf5s kultura. Balkan mendietako lurraldeetan,
- bia, kultura kardiala, Mediterraneo itsasoko kostaldeetan eta irletan.
- hirua, kultura Danubiarra, Erdi Europan bereziki.
Europa alderik alde gurutzatzeko (Ekialdetik Mendebaleraino) milurte batzu behar =
dituzte eta kultura bera mende diferentetan loratzen da urrutiko lurraldeetan.
Bostgarren milurterako Starcevo-lWrbs kultura loratzen ari zen. Milurte erdi bat geroago, kultura danubiarra hasten da loratzen eta, laugarren milurterako, Ipar Europara eta Atlantik itsasaundira iritsi da, Bostgarren milurtean, itsasoz heltzen da Italiara, Hego-Frantziara eta E spainia Ekialdetarrera eta laugarren milurtean Portugal
era, Galiziara, Euskal Herrira eta Bretainia Haundira.

STARCEVD-K6R8S-K0 KULITURA (BALKANETAW

Balkan mendien inguruetan loratu zen, Jugoslabian, Bulgarian, Hungarian eta Rumani
an Ukraniaraino„
Starcevo (Jugoslabia), K6r.3s (Hungaria), Bubanj-Hum, VinÇa eta Vucedol, hirurak Ju
goslabian dira abarorik inportanteenak.
Tesaliako Neolitos kulturaz ahaikorik baduela argi dago, batik bat Sesklo kultu-raz eta Diminikoaz. Ez dago ez mikrolanabes geometrikorik ez arkurik; habail bolak di
ra harma bakarra. Buztingintza ere antzekoa da, Emakume iruditxdak franko daude. Etxe
ak zurezkoak dira, baina buztinaz birjantziak eta beti leku berean eraikiak; alabaina
borda sakabanatu ugari dago hibai bazterretan.
Starcevo-tarrek, nekazaritza nomadaz, ehiztaritzaz eta arrantzaz konbinatu zuten a
baltzaintza. Behia, ardia, ahuntza eta urdea heziak zeuzkaten eta, beharbada, abeltza
intzak ukan zuen garrantzirik nagusiena haien ekonomian. Nekazaritzari buruz dakigun
apurra zera da: garia eta artaxehea, bertantxe berez jaiotzen ziren laboreak, hustira
tu zituztela. Hasieran, aurki, oihanean zuhaitz arteko sasiak erre eta laboreok ereiten zituzten, urteoro lekuz aldatuz.
Dena dela, anitz Starcevo-tar, Balkan mendien iparrean bereziki, taldeka bizi ziren bordetan eta teilapetuetan; baina ez dirudi leku batean luzaro egoten zirenik. =
Balkan mendien hegoakoak, ordea, kultura berdinekoak ziren arren, beti irauten zuten
leku batean eta etxe txukunetan bizitzen ziren. Sarri bir-eraikirik daude eta etxe erosoak dira. Hauek nekazaritz sistema zerbait hobea erabili zuten. Sorotzat aukeratutako oihan-arloa arras erretzen zuten, zuhaitz eta guzti; huraxe lantzen zuten eta agortu arte erabiltzen. Agortzen zenean, oihan arlo berrian ziklo berdina hasten zuten.
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Lur agortua indarberritu zela uste zutenean, sasiak erretzen zituzten eta soro bihurtzen berriro. Hautsa ongarri bilakatzen zen eta lurrak beste urte batzutan eman ahal
ukaten zuen. Sistema honek ere lur zati haundiak eskatzen ditu, lur agortua gutienez,
zazpi urtetan eduki behar bait da indarberritzen; bitartean artaldeak bazkatzera eramaten ez badira hori, zeren orduan gehiago behar bait du. Alabaina, bazintzat ematen
da Starcevo-tarrek laborantza eta belartegia alternatzeko sistemaren bat ezagutzen zu
tela, Halaf-tarrek bezala.
Hala ere, bizitzeko ehiztaritzaren eta arrantzaren premia zuten. Ehiztariak habailaz bakarrik baliatzen zirela ditudi eta hibaietan bederen arrantzan sarez egiten zuten.
Bihitegiak (Ekialde Hurbilekoak baino ttipiagoak), eiharak eta ogi-labeak, igitai
bereziak eta labana moduko tresna biaurpegia, ogia egiteko erabilia, topatu dira. Zur
gintzan haitzurttoa erabill zuten gehienik, Ekialde Hurbilean bezala, eta haizkora,
Egipton eurrez erabilia, nstera, guti.
Buztingintza xit konpLfkatua agin zuten, Ekialde Hurbilekoaren antzik gabea, Bana
gerkarrana sarri edukf zuen, zeramika pintatua aipagarria da, oso ederra Lzan bait zen.
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DANUBIAR KULTURA

Europako lurralde haundi batetan Inratu zen. Zkialdeenean dauden aztarrenak Erdi Danubio hibaiaren herbehereetan agertzen dira, 'nau Hungariako Bakony Mendikatea--.ik eta Xekoslobakiako Nitra hibaiadarretik Men(lebalerantz dauden uhaldeetan, non bos
lwrren milurterako loratzen ari bait zen. Danubio hibaiari gorantz jarraikiz Mendebaerantz hedatzen da eta Rijn hibaian behera Holanda eta Belgikaraino iristen. Iparrenik Baltik itsasoko kostaldeetan agiri da, batez ere Oder hibaitik Vistularaino. Visnula garaiko haranetan ere loratzen da eta hemendik Hegoarantz doa Karpato Mendietako
parreko maldetaraino. Ekialderantz eginik Dniester hibaira iragaten da laugarren miurtean eta Dniester eta Prut hibaietako haranetan loratzen.
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Danubiar I. kultura Erdi eta Goi Danubioko haranetan sortu zen eta hemendik hedatu
Mendebalera, Iparrera eta Ekialdera.

Lurralde guzti hauetan aztarrenak egoteak ez du esan nahi eskualde guztiak jendez
beterik zeudenik, hutsune haundiak zeuden eta. Haranetan eta altura gutiko zelaietan
bizitzeko joera zuten eta harea-lurrak landu zituzten.
Lurralde guztietan ez zen aldi berean loratu danubiar I. kultura. Bostgarren milur
teaz hasi zen loratzen Danubio hibaiko haranetan eta ia bi milurtetan jarraikitzen di
ra kolonitzen. Eskualde guzti hauk kolonitzeko anitz mende eman behar nolanahi; kolonitzea bi arrazoiri arras loturik egon zela batik bat jakinez gero. Familia nekazarien anizteari eta nekazaritza patxadaz ez debelopatzeari, zeren, familia nekazariak anizten ez baziren, ez bait zuten eskualde berriak kolonitzera azkar joateko premiarik
eta, nekazaritza debelopatua lortzen bazuten, arras finkatuko bait ziren.
Danubiarrak funtsean nekazari izan ziren eta abaroetan aurkitutako hondarkinak soi
lik hartuz gero kontutan ia landare jale bakarrik izan zirela esan behar.
Behiak, zerriak, ardiak eta ahuntzak hazten ihardun ziren; baina egunez loturik eta gauez gortan edukitzen zituztela uste da. Beraz, buru guti eduki zutela. Ihizia, nahiz oso ugaria zen bizileku inguruetan, ez zuten hustiratu, ez bait da aurkitu ez
ehizarako harmarik, ez ihizi hezurrik. Ezin jakin izan da zergatik.
Baserritar trebeak izan ziren, bestalde; hiru gari klase hustiratu zituzten eta, =
gainera, garagarra, babarruna, ilarra, dilista eta lihoa.
Soro bilakatzeko aukeratzen zuten oihan arloa arras erretzen zuten, gero haitzus-ttoz garbitzen eta haitzurrez landu. Hirugarren uztaz lurra agortu egiten bait zen,
soro hura utzi egiten zuten beste oihan batetan berdin jokatzeko: erre, garbitu, hai
tzurtu eta erein.
Hauzo inguruko lur arlo guztiak agortzen zitzaizkienean, hauzo osoa aldatzen zen =
beste eskualde batetara, lur berriak zeudeneko eta ziklo berdina hasten zeneko bateta
ra. Hauzo zaharra bertan behera uzten zuten berriro oihan bilakatu arte, zeren orduan
bir-okupa bait zitekeen eta aitzineko zikloa bir-has.
Hauzo bakoitzak hogei etxe baino gehiago zituen, guztiak iladan eraikiak. Zurezko
etxe errektangular haundiak ziren sarrien. Etxea gela bakarrekoa zen, habe sendoz sos
tengatua eta izaiz eta oholez egindako hormak zeuzkana. Bostpasei metroko zabalera zu
ten eta hamarretik berrogeirako luzera. Seguru aski bihitegiak eta gortak ete bertan
zeuden; baina, hala ere, etxe bakoitzean senitarte osoa bizi zela uste da eta hauzo =
bakoitzean berrehun pertsonatatik seirehunetara bizi zirela. Denbora guti lehenago ehiztari nomadak talde ttipitan bizi ziren lurralde zabaletan; jendea eurrez ugalduz
doa ekonomi molde berriei esker.
Danubiar I. kulturako hauzoetan paraleloki daude aldi berdineko etxeak; honek plan
pre-erabakia adierazten du.
Haitzurtto asko ediren da: Erabilienak haitzurtto disimetrikoak ziren. Haizkora gu
ti, ostera, Starcevo-K5r2Ss kulturakoen antzera. Neolitos kulturako (hargintza landu-ko) lanabes hauetaz gainera, Goi Paleolitos aroa gogora arazten duen anitz lanabes erabili zuten; adibidez, igitaiak eta mikrolanabesak.
Buztingintza emakume lana izan zen. Ontzi arruntak egin zituzten; anitz, kuiformaduna. Eta Hegoako arbasoek erabili zituzten kui naturalezko ontzien imitazio soila ze
la uste da, zeren kultura danubiarra loratu zen eskualdeetan kuia ez bait zen behar
hainbat gogortzen. Aitzinatean kuia eramaten zen saskitik ateratako dibujoz, alegia ,
marra hautsiz edo gapirioformadunez, apaindu zituzten ontzi batzu; beste batzu, ostera, espiralez eta bihurgunez. Mezine-Ukrakiano mamut-ehizteriek egin zituzten bezalakoez. Ebaturaz, erre aurretik adertzen zituzten ontziok. Bandadun zeramika izenaz eza
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gutzen da. Denborarekin, dekorazioa hobetuz doa: lerro hautsiak agertzen dira eta, azkenerako, buztingintza ziztatuko dekorazioaren eragina nabari.
Nahiz hauzoak oihanetan sakabanaturik zeuden, elkarren arteko harreman asko zuten .
Ia hauzo guztiak hibai hegaletan eraikirik zeuden, horietan itsas-untzi ttipiak ongi i
bil bait zitezkeen. Hibaiak erabili zituzten, bada, arte-oihan zarratuak gurutzatzeko,
baina bereziki komertziorako. Estae baterako Bretainiatik Liegeraino ehotarriak eraman
zituzten, ia bide osoa hibaiz eginik; eta Maindik koloniaraino ontziak, baina hemen hi
baitik jalgi gabe. Uste da baserritar asko komertzioaz aberastu zela. Haitzurtto pila
gordeak ediren dira behintzat, Metalaroko Merkatari bidaianteek lurralde berauetantxe
gordetzen zituzten brontzezko tresna multzoen antzera. Merkataritza franko aurreratu =
zutela uste da, zeren tresna eta ohitura danubiarrak urrutira hedatu bait ziren. Bes-talde, Starcevo-K6r3s kulturakoek Mediterraneo itsasoko Spondilus izeneko muskuilu mas
korrez egindako edergailuak Rjin hibai-ertzetan eta Oder hibaiaren haranetan aurkitu
dira.
Nekazari danubiarrak jende baketsua zirela dirudi, zeren gerrarako balio duen harma
rik ez bait zen kausitu. Hauzorik zaharrenak ez zeuden defendatuak, eta hesiz inguratu
rik zeudentxoak basa animaliengandik babesteko zeudela dirudi, gehiagotarako ez bait =
zuten balio: gerra gizonengandik defendatzeko ez nolanahi ere. Gerora, ostera, ia hau
zo guztiak daude defendatuak. Honek ez du esan nahi danubiar-tarrek komunitate politiko bakarra egiten zutenik, ez bait zeuden horrenbeste organizaturik; baketsuak zirela
baino. Desberdintasun sozialik egon zenik ezin frogatu izan da.
Edergailutzat maskor eta hortz konponduak erabili zituzten. Zuloa bait dute guztiek,
dindilizka erabiltzeko bide ziren. Gutunak, beraz.
Ostera, ez da aurkitu lur-errezko emakuffie irudirik, Ekialde Hurbileko kultura denetan daudenak bezalakorik. Geroxeago buztingintzan, ostera, agertzen dira giza irudiak:
baina konbentzionalak eta asexualak dira. Azkenerako hilerriak ere agertzen dira: esate baterako, Alemaniako Main-en eta SESB-ko Dniester-en: baina danubiar I. kulturakoek
ez zuten ezagutu ehorzte rito konplikaturik. Hilobi ritualak oso guti dira. Kultura da
nubiarraren mugetan bakarrik aurkitzen dira Hilerri antolatuak. Esate baterako Rjin hi
baiko uhaldeetan kokoriko ehorzten zuten, hilobi bakoitzean bat.
Abereak eta laboreak zihur kanpotik ekarriak izan ziren, Hegoatik seguru aski, Balkan mendien iparrean ez bait zen halakorik ezagutzen.
Danubiar I. kultura lurrik kolonitzeko gelditu zeino, loratzen jarraiki zen.

KULTURA KARDIALA (MEDITERRANEOKO KOSTALDEETAN)
Bostgarren milurtean hasi zen loratzen Neolitos kultura Mediterraneo itsasoko kos-taldean. Kultura kardiala daitzen da, buztingintzaren dekorazioa egiteko erabiltzen zu
ten maskor motaren izena "Cardium" delako. Eduki ere, ia zeramika guztiak maskor horre
xetaz egindako dekorazio inprimatua zeudan. "Cardium" maskorrez Ekialde Hurbileko a-nitz lekutan dekoratu zen buztingintza, esate baterako Byblos-en eta Otzaki hirian; eta dekorazio inprimatua xit erabilia izan zen. Esate baterako pre-Sesklotarrek orraziaz lortu zuten dekorazio inprimatua, baina "Cardium" maskorraz dekoratutakoak bezalako
efektoa hartzen zuen. Sudan-en, Erdi-Sahara-n eta Ipar Afrikan ere antzeko teknikak erabili ziren.
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Hego-Frantziako antziek azpia biribila dute eta arraultzeformadunak edo esferikoak
dira, sama-rekin nall1Z gabe, bietarikoak. Gapirioformadun motiboz eta hiruangularrez =
dekoraturik daude.
Kultura kardiala ia Mediterraneo osoan hedatu zen. Honen aztarrenak aurkitu slira =
Korfu eta Leukate irla gerkarretan, Sizilian eta Maltan, Tremiti eta Lipari-ko irletan,
Hego-Italiako kosta osoan, Riviera italiar eta frantziarrean zehar, Hego-Frantziako =
kosta osoan, Katalunyan, Espainia Ekialdetarrean eta Ipar-Afrikan.
Katalunyan Montserrat kultura izenaz ezagutzen da sarriago.
Beste aztarrenik ez dagoen kobetan egin dira buztingintzaren ia aurkikunde guztiak,
eta ontziok kobetan utzi zituztenak artzainak zirela esan ohi da; baina ehiztariak ere
sarri gordetzen dira kobetan. Kultura kardialekoak denetarikoak dira: ehiztari, arrantzale, basafruitu biltzaile, abeltzain eta laborari.
Ekialdetik Mendebalderantz mugitu zirenek buztingintza eta barkugintza beste ezagutu zituzten abeltzaintza eta laborantza. Garagarra landu ere egin zuten Mendebalean. =
Esku-eiharaz ehotzen zuten garaua, eta Starcevo-KbrBs kulturakoek erabili zuten labana
moduko tresna biaurpegiaz egiten zuten ogia. Laberik ez da kausitu, ez bihitegirik.
Ligurian, Hego-Frantzian, Katalunyan, Ipar Afrikan eta agian Espainia Ekialdetarrean ere, epipaleolitostarrekin egin zuten topo eta harreman hertsiak sortu. Epipaleolitos kulturakoek, harrapari jarraikitzen bait ziren, ekonomi teknika berriak ikasi zituzten berehala, baina kultura zaharreko mikrolanabes geometrikoak eta tragaza puntak
ere atxeki zituzten, ehiztaritzarako, aurki.
Ekialdetar kolonitzaileek barkutan itsasoz etorri zirenaz ez dago dudarik; agian le
henengotan arrantzan zebiltzan soilik eta kostetan desbarkatzen ziren premiak astzeko;
baina nahikoa goiz aurkitu zuten Mendebaleko kostetan komertziorako gaia, arrainak bai
no gehiago ematen zuena, obsidiana adibidez eta merkatari bilakatu ziren arrantzaleak.
Merkatalgoa izan bazela jakin ahal izan da, Lipariko obsidiana Ligurian aurkitu bait
da. Gainera Lipariko irletan ez dago urik, urte osorako lain bederen, baina obsidiana
ederrik bai. Lehen materia honen hustiraketa izan zen Liparin desbarkatzen zirenen asmo bakarra; nahiz gauza gehienetarako Siziliara edo Italiara joan beharra izan, emanko
rra zen Lipariko obsidiana-minetan lan egitea. Menpekotasun eta eragozpen oro gaindizka ordaintzen zuen obsidianak.
Kultura kardialekoak, kontinentean bederen abeltzainak zirela uste da, artzainak be
reziki. Alabaina, lehenengotan, ehiztaritzak zuen oraino garrantzirik nagusiena eta ne
kazaritzarik ez zuten patxadaz praktikatu. Eta arrazoizkoa da, zeren populaziorik gehi
ena Post-izoztean bertan hazia izan bait zen, ez kanpotik etorria, eta beren ohiture-kin jarraiki ziren. Hala ere abeltzintza, laborantza hargintza berria eta buztingintza
ikasi zituzten kolonitzaileengandik. Orduantxe ezagutu zuten garagarra; eta agian kolo
nitzaileek Ekialdetik ekarritako behiaz, ardiaz eta ahuntzaz hasi ziren abeltzain hastapenetan, ez bertokoez. Ardi hezurrak anitz abarotan edirn dira ihizi eta arrain hezurrekin nahasturik; beraz, ardia asko hustiratu bide zuten, beste abereak baino gehiago nolanahi. Pirinio Mendilerroko malda ekialdetarretan oraintxe hasten da loratzen =
artzantza.
Etxe biribilak eraiki zituztela dirudi, baina ez dago froga segururik oraino.
Italiako Hego Ekialdean talde berezia kausitu da, Molfeta-ko taldea. Hemen hatz-aza
laz eta "Cardium" maskorraz dekoratu zuten biztingintza. Talde hau zerbait gazteagoa =
da, eta uste da kolonitzaileena izan zela lan nagusia, zeren arraza oso nahastua bait
zen.
Hego-italian eta Sizilian ere, Starcevo-K8r6s kulturakoek egin zituztenen moduko =
ontziak aurkitu dira, baina dekoratugabeak. Stentinello-buztingintza deitzen da. Esti-
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lo berri hau ere zerbait gazteagoa da eta kolonitzaile berriek ekarri bide zuten. Etxe
errektangularrak eraiki zituzten eta hauzoa bi zanga eta harresiz babesten. Kobetan ez
da hauen aztarren guti baino ediren. Haizkorak eta haitzurttoak ezagutu zituzten, eta
obsidiana baino sarriago basaltoa erabili ziten lehen materiatzat. Nolanahi Lipari-ko
obsidiana nahikoa lekutan ediren da.
Kultura kardialeko abarorik garrantzitsuenak, Liguriako Arene Candide, Gard-ko Bau
me-de-Montclus, Provenzako Castelnovo eta Lot-eko Roucadour dira. Azken hau Euskal Herritik xit hurbil dago eta 3.980rako iritsia zen hona kultura kardiala karbono 14ak i
rakasten duenez.
Katalunyako Montserraten ere franko loratu zen bostgarren milurtean; baina ez dirudi Pirinioetako Hego maldetan Mendebalerantz asko hedatu zirenik, ia non (Roucadour da
salbuespen bat) ez bait dago aztarrenik kostatik laurogei kilometrotara.
Itsasotik hurbil loratu bazen ere, mendiskak zituzten maiteen, artzainen antzera.
Ezin daiteke zihur jakin oraino Balkanetatik, Greziatik, Asia Ttipitik ala Egipto-tik hegatu zen kultura kardiala, oso guti ezagutzen bait da. Dakigunagatik, berdin defenda liteke hala Egiptotik nola Balkanen penintsulatik nahiz Asia Ttipitik iritsi zela.
Dena dela, Mendebaleko epipaleolitostarrek ederki ausnartu eta hobeki egokitu zituz
ten irakaspenok, kultura berezia lora-arazteraino.
Hobekien, buztingintza ezagutzen dute jakintsuek eta honexek ematen dio bere nortasuna kultura kardialari. Alabaina luzarora artzantza, barkugintza eta nabegazioa bilakatu ziren aportaziorik inportanteenak.
Lurralde bakoitzean nortasun bakanez debelopatu zen Neolitos kultura, eta kultura
berriak loratu ziren. Frantzian, Italian eta Suizan Cortaillod-Chassey-Lagozza kultura,
Katalunyan hilobi kultura eta Espainian Hego-Ekialdeko kultura.
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VII. NEOLITOS AROA:

BIGARRENtmara.

NEOLITOS BIGARRENAREN KULTURALDIA BALKAN MENDIETAN

SESKLO-K0 KULTURA (TESALIA)

Europako beste inon baino lehenago finkatu zen Balkan mendietan Neolitos kultura asiarra, Ekialdetik hurbilen eskualde hauxe bait dago.
Ekialde Hurbilean gertatu zen hiri-iraultza berehala igarri zen Grezian eta Mazedonian, Europako Hego Ekialdeko Neolitos kultura autoktonoa loratzen ari zeneko eskualde
etan, zeren anitz aldaketa nabaritzen bait da kultura autoktonoan. Kultura berri nahas
tekatu honi Sesklo-kultura deritza. Seigarren milurtearen azkenerako guztiz argia da
Asiarren eragina Grezian -. Agian, nekazari asiarrak migratu ziren, Itsas Egearra guru-tzatuz, ala, agian, merkatalgoa debelopatzearen eragina izan zen.
Dena dela, Sesklo-kulturan, labean erretako ontzi ederrak agertzen dira saskigintza
ko motiboz dekoratuak, (motibo errektangularrak, triangularrak eta erronbalak) eta kolore bizi eta distiratsuz pintatuak, gorri ilunez bereziki. Hau da: asiar buztingintza
pintatua. Harrizko baxera ere nonahi dago.,
Lurrezko habail bolek, harrizko ontziek, lur errezko irudiek (emakumeen, animalien,
etxeen eta haltzarienek) eta lur errezko nahiz harrizko zigiluek Hassuna-Halaf-ko tradizioak nagusituz doazela adierazten digute„
Lurrezko habail bolak eta lur errezko emakume iruditxoak Proto Sesklo aldiaz geroztik ezagutzen ziren Grezian, baina orain franko anizten dira. Hala ere Hassuna-tarrek
eta Halaf-tarrek eraiki zuten bezalako saindutegirik ez zuten Sesklotarrek ezagutu. Ho
lako susmorik sor dezakeen ezer ez da agiri Grezian. Apaizek, bada, ez zuten agintaritza politiko-erlijiosorik eskuratu. Spondilus izeneko muskuilu maskorrez egindako apaingarriak, ostera, eurrez erabiltzen jarraiki ziren, aitzinatean legez. Hezurrezko lanabes asko dago oraino, haitzurttoak bereziki; harrizko guti, ostera; eta daudentxook,
modu bereziz landuak.
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Arbola frutalak eta laboreak lantzen behingoan ikasi zuten eta artzantzarako larre
aldaketa udan behintzat praktikatu zuten. Ezagutu zuten, baita asolamendu moduren bat
ere, hots: laboreak eta landak konbinatzeko metodua, beren bizitza sedentaria erraztu
ziena. Harrizko zimenduz eta pesozko hormaz egindako etxe errektangular ederretan bi
zi ziren, eta hiriska harresiz babestu zuten. Estable bizi ziren hirietan eta hauzoetan, lurrak ongarriztatzeko asolamendu sistema ezezagun horri esker. Baina, hala ere,
laborantzak aina garrantzi zuen abeltzaintzak haien ekonomian.
Otzaki hirian, buztingintza kardial eta Starcevo-Kbr8s kulturen gainean dago Ses-klo kultura hau; leina hauen azpian, Sesklo kultura zaharreko buztingintza pintatua =
kausitu da.

VINN-K0 KULTURA (SERBIA, HUNGARIA, RUMANIA)
Ipar Balkan mendietan, ordea, Vinaa-kultura loratu zen Vardar eta Morava hibaien
herbeheretan, Serbian, Huangarian (Tisza eta Koros hibaien Ekialdean) eta Rumaniako
Mendebalean.
Laugarren milurtearen lehen partean hasi zen debelopatzen eta bigarren milurteraino iraun zuen. Bi partetan zatitu ohi da VinC'akultura. Erdi Neolitoskoa, hau da zaharra Vinja I.a edo VinEa-kultura deitzen da, eta Goi Neolitoskoa VinCa II.a edo VinEa-Ploenik kultura.
Sesklo kulturan egon bazen ere, hemen ez da igartzen Hassuna-Halaf-ko eraginik, ez
bait dago ez harrizko ontzirik, ez zigilurik, ez laberik, ez irudi kultualik kultura
zaharrean (Vin7a
Alabaina buru zapaldua duten giza irudi bakanak egin zituzten.
Indietan estableturik bizi izan ziren lehenengotan.
Hasieran ontzirik ez zuten pintatzen, lustratu bai, ordea. Kolore naturaleko on-tzi finak egiten zituzten. Halako ontzi pintatu gabe baina lustratuak, itsas Egearreko bi kostetan egiten ziren, Hassuna-Halaf-ko buztingintza asmatu baino leheli.
Gero, VirZa II, kulturaren garaian motibo espiralez eta bihurgunez dekoratzen hasi ziren. Kultura danubiarretik hartu bide zuten dekorazio mota hau nahiz danubiarrek
bezala aintzinateko mamut ehiztari jatorrengandik, zeren arrantza harpoiak eta zura e
bakitzeko haitzurttoak eta pikotxak ere, orain adarrez eginak, epipaleolitostar ezeza

gunengandik heredatu bait zituzten,

BOIAN-GO KULTURA (BULGARIA)
Bulgarian, Balkan mendietatik Danubioraino dauden eskualdeetan eta, Rumanian, Danu
bio hibaiaren zabaldietan Boian kultura basi zen loratzen laugarren milurtean, Starce
vo-KW5s kulturaren ordez. Boian Danubio hibaiaren ondoan Bukarest-ko Hego-Ekialdean
dagoen aintzira da. Beronen izena hartu du inguru hartan laugarren milurtean debelopa
tu zen Erdi Neolitos kulturak.
Estableturiko nekazariak ziren eta bi gari klase lantzen zituzten; baina ohitura =
zaharrak ere zaindu zituzten, zeren haitzurttoa, habail bolak eta "Spondilus" izeneko muskuilu maskorrez egindako apaingarriak atxeki bait zituzten. Ez dago, bestalde ,
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ez lurrezko irudi kultualik ez asiarrek ugaritasunari eman zioten kultoa praktikatu =
zutela adierazten duen ezer, Alabaina buztinazko giza irudiak egin zituzten hauek ere.
Buztingintza ez pintatua egin zuten, motibo espiralez eta bihurgunez dekoratua; alegia bandadun buztingintza danubiarra, baina ziztatua. Ontziei egindako ebakidurak =
pintura zuriz betetzen zituzten.
Irugarren milurtean hiri nahiko haziak eraiki zituzten eta zangaz defendatu.
Boian kulturak brontze aroraino iraun zuen eskualde batzutan; baina Gumelnitza kul
tura kalkolitostarra nagusitu zen eskualderik gehienetan,

DIMINI-K0 KULTURA ((3REZIA)
Grezian loratu zen Dimini-ko kultura, Balkandarra izan bide zen. Volo ondoan dago
Dimini hiria. Tesalian bostgarren eta laugarren milurteetan loratu zen Neolitos kultu
ra eboluziotuari deritza Dimini-kultura.
Uste denez, herri balkandarrak, Starcevo-K8r5s kulturadunak, Greziara jaitsi ziren
eta Sesklo-tarrak menperatu zituzten; zeren Diminitarrek, Sesklo-kulturako anitz usario utzita, balkandarren buztingintzako teknika eta dekorazio mota, orein adarrez e-gindako pikotxak eta agian etxagintza berdina erabili bait zituzten.
Alabaina Sesklo-kulturako karakteristika nagusiak atxeki zituzten; hau da: ekonomi
moldeak, haitzurttoak, habail bolak eta irudi kultualak. Buztingintza pintatuak ere ,
iraun dirau; baina Dimini-kulturako buztingintzak, Sesklokoa bezala pintatua den arren, Starcevo-KbrÖs kultura balkaniarra gogora arazten du.
Geroxeago, hiri defentsak eta palaziotxoak agertzen dira. Dimini bera ere harresiz
defendatua dago. Nabari dago harresiak eraiki ziren boladan etxagintza ere aldatu egin zela eta Megaron izeneko etxe mota nagusitu; hau da: aurre osoa zabalik eta bi =
gela dituen etxea; bata, ataria eta bestea, gela nagusia, errektangularra eta erdian
sutegia duena.
Dimini-kulturakoek egin zituztela egia baldin bada, orduan zera esan beharko: Balkandarrak Grezian aristokrazia dominari bilakatu zirela eta Sesklo-tarrak morroi; bai
na harresiok eta palaziotxook geroago etorri zen beste herriren batek eraikiak dirate
ke. Nolanahi ere, megaronaren nagusitzea eta estruktura sozialen aldatzea bateratsu
suertatu ziren. Dimini-kultura sortu zuen taldea izan nahiz geroagoko beste talde migrari ezezagunen bat izan, behintzat herri migrari bat nagusitu zen gerra bidez Grezi
an eta aristokrazia dominari bilakatu. Tesalian eta Korinton gainera, agian erregeren
moduko agintaritzaren baten pean bizi izan ziren luzaro.

LARISSA0•K0 KULTURA (GREZIA)
Itas Egearraren Mendebalean -Grezian, bada, hau ere- Karissa kultura debelopatu
zen Dimini kulturaren hurrengo. Kultura honexegaz bukatzen da Greziako Neolitos kultu
ra.
Buztingintza beltz lustratua erabili zuten Larissa-tarrek eta gaina finduz egiten
zioten dekorazioa. Honela dibujoak distiratsu egitea lortzen zuten. Hots: Anatoliako
Amouq-kulturakoen (Mersin) dekorazio mota kopiatu zuten.
Gero Greziarrak Eneolitos kulturara pasatu ziren.
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DANILO•KAKANJnKO KULTURA (avoosLABIA)

VinEa kulturaz bateratsu, laugarren milurtetik aurrera loratu zen Jugoslabian Erdi
Neolitosko kultura hau. Lau hankadun ontziak, alde batetik asko zabaltzen zi enak, e»
gin zituzten. Ontzia zabaltzen zen tokian ez beste aldean hazta dekoratu haundi bat
zeuXaten. Tresna erlijiosoa zela uste da eta Tesaliako kultura Erdi-Neolitostarrean
ere ezagutu zuten. .

NEOLITOB BIGARRENAREN KULTURALDIA GAINERAKO EUROPAN

[
Lehendabiziko aldian kolonitzaileak ekarri egin zituzten Eurepa epipaleolitostarre
ra Neolitos kulturako hastapenak eta aipatu ditugun hiru lurralde zabaletan zelanbait
loratu ziren.
Bigarren aldi honetan kolonitzaile zaharrak Europa osoa zehar hedatuz doazen bitar
tean eta epipaleolitostarrekin nahastekatuz, Ekialde Hurbiletik kolonitzaile berriak
iristen dira ideia berriekin, Neolitos kultura zaharra loratzen zegoen anitz tokitara.
Bestalde eskualde bakoitzean Neolitos kultura zaharra bertako kondizio objetiboetara
egokituz doa eta Epipaleolitos kulturako usario asko hartuz. Beraz, aldi honetako Eu
ropak anitz kultura diferentez egindako mosaikoa dirudi.
Nolanahi, Europan Neolitos kultura finkatzen ari zen artean, Mesopotamian eta Egi2
ton erreboluzio urbanoa eginik zegoen, hauetako komertzioaren eragina Europako lurral
de batzutan nabaritzen delarik.

DANUBIAR II, KULTURA

Drave eta Maros hibaien iparraldean, danubiar I. kultura zaharra sortu zen lurraldeetan guti gorabehera, ekonomia hobetuz zihoan laugarren milurtean, nahiz nekazari-tza nomadak hauzo estableen esistentzia eragozten zuen. Abere taldeak libre dabiltza,
bazka bila, oihanik gabeko lurretan, artaldeak eta behi taldeak bereziki; ehiztaritza
eta arrantza -lehenengo aldian ihizi eta arrain asko egon arren, bertan behera utzia- berriko hustiratzen hasi dira, epipaleolitostarren antzera.
Harea-lurra bakarrik probetxatzen bait zituzten nekazaritzarako, populazioaren haz
teak eta epipaleolitostarren nekazari bilakatzeak kultibo lurren eskasia ekarri zuten
batik bat abere taldeak bazkatzen hasi zireneant lur agortuen indarberritzea anitz ur
tetan atzeratzen bait zen.
Libre zebiltzan abereak, nahiz abelxeheak nahiz abelgorriak, harrapari zirautenentzat, tentazio haundiegia ziren geldi uzteko, eta epaskoa egunoroko gauza bilakatu =
zen. Ez da harrigarri, bada, gerra ere gehitzea lehenago baketsu ziren nekazari hai
en artean. Danubiar II. kulturako anitz hauzo hesiz eta zanga sakonez babesturik dago;
baina ez da kausitu gudal burorik izan zenaren testigantza segururik. Harrizko mailu,
haizkorak, izan litezke beharbada, gudalburuzagitzaren adierazgarri.
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Lehenagoko etxe luze haundiak ia arras desagertu dira eta bi gelatako etxe ttipiago
ak ugaritzen. Luzeran seitatik bederatzi metrotara dira eta zabaleran lautatik bosteta
ra. Gela bakoitzean dago labea. Familla normal bat bizitzeko moduko etxeak, Ala
baina, ezin frogatu izan da aitaren agintaritzapean bizi zirenik. Alderantziz, aurki ;
zeren Erdi Europako Danubiar II. kulturakoek onartu bait zituzten ugaritasunaren usa-dio ekialdetarrak, Ama Jainkosaren eta animalien kultoak, alegia.
Danubiar II. kultura Hungarian, Austrian, Txekoslobakian eta Hego Polonian loratu
zen bereziki.
Danubiar I. kulturako buztingintza bandadunak eragin berriak dauzka anitz tokitan.
Erdi Europako lurraldeotan laugarren milurtean buztingintza bandaduna zen nagusi oraino eta I. kultura zaharreko motibo berdinez dekoratu zuten; baina labetik atera ondo-ren gain beltzean motibook pintatzea zen ohizkoena. Alabaina Alemaniako eskualde batzu
tan banda ziztatuak, eztenaz nahiz orraziaz eginak, agertzen dira. Dekorazio ziztatua
deritza honi. Laugarren milurtean Alemaniako Rassen eta Hinkelstein kulturek erabili =
zuten eta hirugarren milurtean, Austria, Hungaria, Txekoslobakia eta Poloniako kulture
tan hau izan zen erabiliena, adibidez, Pisza kulturan. Hala ere, Rumanian eta Bulgarian bostgarren milurtetik erabili zuen jadanik Hamangia-kulturak buztingintza zitatua .
Hauxe da, bada, buztingintza mota hau lehen aldiz erabili zuen kultura.
Kultura zaharreko (Danubiar I.ko) komertzioa antzeko bideetatik dabilela dirudi, =
muskuilu maskorrezko edergailuak jarraikitzen bait dira. Baina lur-errezko zigiluak agertzen dira eta Ekialde Hurbileko hirietan fabrikatutako merkantziak ere ediren dira.
Beraz zerbait debelopatuagoa zela uste da.
Obsidiana minak ere hustiratu zituzten eta kobrezko pitxiak egin eta trukatu. Ezin
jakin izan da, Hungariako kobrea nekazari danubiarrek aurkitu zuten ala mea-bilatzaile
ekialdetarrek, zeintzuk irakatsiko bait zieten danubiarrei haren balioa. Dena dela, ne
kazari danubiarrek (II) kobrezko pitxi banakak egin eta trukatu zituzten.
Talde migrariak ere jaio ziren, zeren Alpe Menilerroa gurutzatu eta Italia Garaira
lur berrien bila aurki joan zirenen aztarrenak kausitu bait dira. Geroxeago Danubiar
II. kulturako usadioak Mediterraneoko kostetan agertzen dira. Liguriako kobetan esate
baterako; lurrezko zigiluak, Ama Jainkosaren irudiak, buztingintza bandaduna eta musku
ilu maskorrezkoak aurkitu dira hemen.
Danubiar II. kultura loratu zeneko hauzoak aurkitu ahal izan dira. Hungariako Lengyel-en laugarren milurtean eraikia dago bat. Erraz defendatzeko lekuan dagoen arren,
zanga bikoitz batez babestua dago. Hauzoko aurkientzarik hoberenetan etxe biribilak eraiki zituzten. Hilobiak ere topatu dira hauzo barrenean. Sarrien kokoriko ehortzi zuten, baina inoiz erreta ere bai. Buztingintza banda bihurriz dekoratu zuten. Lnr-errez
ko irudi asko dago, emakumeen eta animalienak. Lengyel kultura Hunijarian, Austrian, =
Txekoslobakian eta Babieran loratu zen eta, bigarren milurtean, Jordanow kulturari eman zion sorrera.
Txekoslobakiako Bylany-n ere laugarren milurteko hauzoa dago. Hogei hektarea okupatzen zituen. Anitz etxe, labe, bihitegi eta hondarkin zulo dago. Etxerik zaharrenek 35
metrotatainoko luzera dute, baina gero ttipiagoak egin zituzten, gutienez bederatzi bi
der bir-eraiki bait zen. Aztarrenik gehienak Danubiar II. kulturakoak dira. Buztingintza bandaduna erabili zuten beti.
Mendebalderantz etorririk, Alemaniako Renanian dago kultura danubiarreko hauzo bat.
Cologne-Lindenthal. Lau bider okupatu zuten nekazari nomadek eta laurtan buztingintza
bandaduna agertzen da. Instalaziorik zaharrena Danubiar I. kulturako da eta etxeek zu
rezko harmadura dute. Bigarrenez establetu zirenean zangaz inguratutako bi barruti altxa zituzten, zangaren barren aldea zur-hesiz osatuz. Bakoitzak zortzi metrotako atea
zuen. Bi barrutietan etxe errektangularrak daude eta etxe nagusien ondoan aire librean
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zuloak; baina batzu habe zuloak dira eta teilatua bide zeukaten. Teilatudunak denda eta abel-etxe bide ziren eta besteak honarkin zulo. Azkenekoz establetu zirenean barrutitik at ere altxa zituzten etxeak.
Belgikan ere kausitu da kultura Danubiarreko hauzo bat, Liege-ko Omal. Bordatan bizi ziren eta anitz jende, aurki. Renanian laugarren milurtean egin zen buztingintza =
bandaduna bezalakoa erabili zuten. Suharrigintzaren fokoa izan bide zen; beraz, suha-rriminak franko hustiratu zituzten. Liege-inguruetan, Hesbaye-ko ordeketan bereziki, =
denbora honetako hainbat suharriola ediren da.
Jugoslabian, ostera, bigarren milurtean loratu zen Butmir Danubiar II. kultura. Bos
nia-Herzegobina-n ediren dira hibai ondoetan eraikita kultura honetako hauzo haundiak.
Etxeen zorua buztina errezkoa da. Banda bihurriz dekoraturiko buztingintza ez ziztatua
erabili zuten, Morariako Danubiar II. kulturakoen antzera. Eta madariformadun ontziak
egiten zituzten sarrien. Lur-errezko giza eta animali irudi asko aurkitu da.
Arestian aipaturiko lurraldeetatik at (alegia, Hungaria, Austria, Txekoslobakia,
Hego-Polonia), laugarren milurtean Danubiar I. kultura jarraikitzen da eskualderik gehienetan eta mendebaleko lurralde berrietara hedatuz doa nekazaritza nomada dela me--dio. Oraintxe heltzen da, adibidez, Frantziako Marne eta Paris aldera.
Alabaina, laugarren milurteko nekazariok ez dira baketsuak, lehen ziren heinean, ze
ren hauzoak babesturik agertzen bait dira. Gerra zaleago ziren, bada; baina ehiztari-tzan ere ari dira. Behar bada, epipaleolitos-tar harraparien eragina ere nabarmenagoa
da milurte honetan, mikrolanabes geometrikoak aniztuz bait doaz, ehiztaritza aboro ==
praktikatzen bait da, hilotzak nonahi erretzen bait dira eta, post-izoztekoek ehorzten
zuten modura, gorpuak sarriago hilobiratzen4
Jugoslabiako Lepenski-Vir-en, Rumaniatik hurbil, Danubio ertzean, trapezioformadun
etxeak dituen hauzoa dago, Danubiar I. kulturakoa. Lauzazko sutegiak eta harrizko es-kultura bakanak daude: estilo ordurarte desezagunez egindako giza buru ederrak.
Erdi-Alemanian, ostera, buztingintza ziztatua erabiltzen duen kultura zerbait berezia loratu zen. Funtsean kultura danubiarra izan zen; baina bi kulturetako ohiturak na
hasturik eta epipaleolitos-kulturako elementuak erantsita agertzen dira.
Zurezko trapezioformadun etxeak eraiki zituzten. Etxerik gehienak tamainuz ttipiak
dira; bosgarren milurteko nekazari batetsuenak baino askoz ttipiagoak, haik senitarte
osoarentzat egin ziren bezala, hauk familia batentzat dira.
Abeltzaintzak zerikusi garrantzitsua ukan bide zuen ekonomian. Zulodun mailu-haizko
rak, girtena zulotik sartuta osatzen zirenak, ezagutu zituzten, baina anitz haitzurtto
erabili zuten.
Erdi Rijn-en uhaldeetan, Worms-ko eskualdean loratu zen laugarren milurtean buztingintza ziztatua. Hinkelstein kulturakoek madariforma eman zieten ontziei eta triangulu
tik eratorritako motiboz dekoratu zituzten, baina buztingintza ziztatua beti zaindu zu
ten.
Renania-Palatinadon ere, Mayen ondoan aurkitu da kultura danubiarreko hauzo bat;
Plaidf. Hemen buztingintza bandadun ziztatua egin zuten, baina orraziaz inprimatzen zu
ten dekorazioa. Plaidf-ko estiloz dekoratutako zeramika Holandan, Belgikan, eta Fran-tzian ere badago.
R6ssen kulturakoek ere buztingintza ziztatua egin zuten. Rijn-en eta Goi-Banubioren
uhaldeetatik Erdi Elbaraino dauden eskualde alemaniarretan loratu zen. Talde migrariak
ere sortu ziren. Bat Hegoarantz jinik Alpeetaraino iritsi zen eta Liechtenstein-en establetu. R6ssen kulturaren eragina Paris-ko eskualdean ere nabari daiteke.
Baden-Wurtemberg-ko Grossgartach hauzoan R6ssen kultura loratu zen. Nekazariak ziren bereziki eta anitz gelatako etxe errektangularretan bizi ziren. Etxe-horma berezi-
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ak asmatu zituzten, hots: errektangulu osoa habeztatu, haberik habe adarrak gurutzatu
eta zuraia guztia buztinaz jantzi. Sarri buztina irudi geometriko anizkolorez apaindu
zuten. Sutegiak zuloetan egin zituzten eta probisioak ere etxe barneko zuloetan gorde
tzen zituzten. Mailu haizkora zulodunak aurkitu dira.
Hirugarren milurtean, Hungarian, Txekoslobakian, Austrian eta Polonian loratu ziren kultura mota ia guztiek erabili zuten Buztingintza ziztatua. Inportanteenak aipa
ditzagun

TISZA-K0 KULTURA

Tisza kulturak StarUevo-K8rs kulturatik eratorria dela dirudi; baina aurreko mi-lurteetan toki berean loratu ziren Danubiar I. eta II. kulturen eragina argia du. Nekazari eta abeltzain trebeak izan ziren, beren ekonomiaren funtsa hortxe zutelarik.
Ganibetak eta tragaza punta geometrikoak (triangularrak nahiz kordaformadunak) erabili zituzten. Buztinazko emakume eta animali irudiak modelatu zituzten; aurkitu ere ugari aurkitu dira.
Iruletza ezagutu zuten, goruak eta ardatzak topatu bait dira eta oihalgintzan an-tzetsuak izan ziren.
Erdi Neolitosko kulturatzat hartzen da; Danubiar II. kulturakotzat; hirugarren milurtean hasi zen loratzen Hungarian, Austrian, Txekoslobakian eta Polonian. Hungariako Tisza hibaiak utzi dio izena. Lengyel kultura baino zerbait zaharragoa da, aztarna
tegietan haren azpian bait dago.
Buztingintza pintatudun kultura Morabiarrekin (Danubiar II.ak hauk ere) harreman =
hertsiak ukan zituen. Azpi leuneko goporrak egin zituzten; baina, baita azpi barren--hutsak ere sarritan.

HAMANGIAnKO KULTURA (RUMARTA, BULGARIM

Rumanian eta Bulgarian bostgarren milurtetik jadanik (oso goiztik, ikusten den le
gez) loratu zen kultura Erdi Neolitostar eta kalkolitostar hau.
Hibai ertzetan bizi ziren eskuarki eta lurpean oinarrituriko etxeak eraiki zituzten, nahiz-eta inoiz lurraren gainean egindako borda errektangularretan bizi izan ziren. Anitz mikrolanabes geometriko eta haizkora trapezioformadun erabili zuten. Azkenerako (laugarren milurtean) kobrezko tresnak ere ezagutu zituzten. Marmola erabili =
zuten eskumuturrekoak, irudiak eta ontziak egiteko.
Buztingintza ziztatua erabili zuten (Europan berauek erabili zuten lehenengo al-diz) eta erretentxoak margo zuriz pintatzen zizkieten ontziei, Madariformadun sabela,
eta xilindroformadun sama zuten ontziak eta oin laburreko kopak ziren usatuenak. Giza
itxurako anitz irudi aurkitu da, zutik nahiz eserita. Janariak eskaintzen zizkieten
hilei, basurdekia eskuarki.
StarCevo-Kis kulturaren adinide lehenengetan, eta gero Boian kulturarena, izan
zen. Hamangia kultura honek Gumelnitza kultura kalkolitos-tarrari eman zion sorrera.
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TRIPOIATE-K0 RULTURA (DANUBIO BEHEREAN, DNIEPER)

Behe Danubio hibaiko herbehereetatik Dnieper hibaikoetaraino dauden eskualdeetan
loratu zen kulturaren elementurik nagusiena Danubiar I. kulturarena izan zen; baina ,
aurreko mendeetan Starcevo-Kbrbs kultura loratu bait zen, hemengo elementuak ere be-daude, eta aspalditik inguru haietan zebiltzan epipaleolitostar harrapari ezezagunen
tradizioak ere nahasturik daude.
Eskualde oihantsu, basati eta kontinentala zen arren, Tripolje kultura ederki ego
kitu zen klimahartara eta luzaro iraun zuen. Alabaina harea lurretan soilik finkatu
zen, nekazaritza nomadaren ohiturei eutsirik. Izan ere, ekonomiaren funtsa nekazari-tza nomada izan zen eta Danubiar I. kulturakoen modura landu zuten lurra. Uzta pegar
haundietan gordetzen Zuten, familia bakoitzak berea. Baina abeltzaintzak, ehiztari--tzak, arrantzak eta basafruitu bilketak beren garrantzia ukan zuten.
Oherik zaharrenetan ihizi hezurrak daude bereziki, gehien bat ihizikia kontsumi--tzen zutenaren seinale; baina gero abel-hezurrak ugalduz doaz. Zaldikia kontsumitu zu
ten asko, lehenengotan basati zela, ehizatu beraz; baina azkenerako, dirudienez, hezi
a. Beraz, luzaroan haragitarako izan zena, indar mugitzailetzat ere erabiltzea asmatu
zuten. Erruberazko karrorik ez bait zuten ezagutzen, gehien ere zaldi gainean ibiliko
ziren edo, agian, zaldiaz lerak erabiliko zituzten; beraz lurrezko garraioa oso ele-mentala izan zen; baina hibaiak ongi probetxatu zituzten untzia ezagutu bait zuten.
Zurezko borda ongi finkatutan bizi ziren;" hiruzpalau gela zituzten eta heletan la.
beak edo aldare gurutzeformadunak egin zituzten. Semeak ezkontzen zirenean etxe bera
haunditu egiten zuten. Etxe askotan, bada, senitarte osoa biltzen zen. Hauzo bakoi--tzak berrogeitaka etxe zeuzkan eta hesparruan eginak ziren. Hauzoak, amildegiz, zan-gaz eta harresiz babestuak zeuden.
Vladimirovka hauzoak, esate baterako, hibai ondoan eraikiak, berrehun etxe baino =
gehiago ditu baina bost hesparrutan banaturik eta etxe hesparru bakoitzaren barnean a
baltegia bide zegoen. Etxeak zurezko borda errektangularrak dira eta barnean buzti-nazko labeak, oheak eta aulkiak daude. Batzuk berrogei metro dute luzeran eta anitz =
gelatan zatituak daude. Agian aldareak ziren buztina pintatuzko mahain ttipiak ere
aurkitu dira.
Tripolje kulturakoek §aria, garagarra eta artaxehea bederen landu zituzten. Lehenengotan, hezurrezko hamuz egin zuten arrantza eta azkenerako kobrezkoz. Abeltzaintza,
(behi, ahuntz, ardi, zerri eta, azkenerako, zaldia ere) progresiboki debelopatuz doa
eta ehiztaritza gainbehera jinez.
Harrizko eta hezurrezkoa zen lanabesik gehiena: kobrea oso guti erabili zuten azke
nean ere. Bizi moldearen aldaketa, ostera, erraz igartzen da, abeltzaintza indarberri
tu egin bait da eta larre-premiak eraginik nomadatza nabarmentzen.
Merkatalgo aberatsa zuten. Obsidiana Hungariatik eta Transilbaniatik ekarri zuten;
berdin kobrea eta urrea, eskumuturreko, pitxi, pikotx eta sastakai banakak kausitu =
bait dira.
Buztingintza labeek kobrea funditzeko aina bero bazeukaten, baina ez da sumatzen =
metalurgi aztarrenik.
Eskuz egin zuten zeramika, baina oso ederra zen. Motibo pintatu eta distiratsuz de
koratu zuten; lehenengotan kultura danubiarreko motiboz soilik, baina gero nahasturik
dago dekorazioa.
Ideologia berezia zuten, zein adierazten bait zuten emakume irudiz, animali irudiz,
etxe, ohe eta aulkien imitazioz; lur-errezko zigiluak ere kausitu dira. Kulto familia
rra atxeki zuten.

130
Baina lur-errezko zakilek eta zezen irudiek arraren garrantzia adierazten dute kul
toan bertan ere; beraz sistema sozial berrira iragaten ari dirateke, Patriarkagora alegia,

CUCUTENI ETA USATOVO-KO KULTURAK (RUMANIA, ITSASO BELTZA)
Cucuteni eta Usatovo kulturak Tripolje kulturaren ahaideak dira eta konplexo bakarrekotzat jo ohi dira.
Cucuteni Rumanian loratu zen hirugarren milurtean. Hauzoak, muino gainetan eraikitzeko ohitura zuten; hala ere gutienetan karkabaz defendatzen zuten.
Motibo biribildun ontzi anizkolore ederrak egin zituzten.
Nekazaritza utzi eta abeltzaintza indartzean datza berezitasunik inportanteena. Ekonomi molde aldaketa honek lehengo leinuetxea etxe familiar bilakatzea ekarri zuen e
ta estruktura sozialen aldaketa.
Cucuteni-n bertan eta Ariusd-en froga daiteke aipaturiko eboluzioa. Ariusd, rnuino
gainean eraikirik zegoen arren, karkabaz, pezoiz eta hesi bikoitzez defendatu zuten.
Usatovo kultura Itsaso Beltzaren ondoan loratu zen. Hirugarren milurtean Hegoako e
ragina ikusten da, kobrezko lanabesak agertzen bait dira. Esate baterako, sastakaiak,
haizkora leunak, zulagailuak, eta baita zilarrezko edergailuak ere. Baina zaldiaren
hezkuntzaz nomadatza birloratzen da, eta gudalgizonak dira buru. Baina kultura hone-taz geroago mintzatuko gara, Burruka haizkora kulturari buruz hitz egitean.

IPAR EUROPAKO KULTURA
Nekazari danubiarrek, beste lur guztiak okupatu zituztenean bakarrik hasi zuten Ipar Europako ordeken kolonizapena. Klima hotz eta hezea, lur buztintsuak, oihan zarra
tuak eta hareatzak zeuden arren, nekazari nomadek lortu zuten azkenean kondizio haietara egitea.
Iritsi berritan, bertako jende harrapariaz egin zuten topo, lantzeko nahi zituzten
lur beretan bizi bait ziren arrantzale-ehiztaririk gehienak. Laborantzan (hiru gari =
klase) ari ziren bereziki. Abereak lotuta edukitzen zituzten urte osoan eta negu luze
etan ospelez elikatzen zituzten.
Gerora jende berria heldu zen; hau artzaina izan zen bereziki eta oihan arlo zabalak erre eta abeltzaintzarako prestatzen zituzten. Hala ere aurkientza bakoitzean ez
ziren luzaro gelditzen eta anitz belaunalditan jarraiki ziren oihanak erretzen eta le
kuz aldatzen.
Migrariok, aurki, epipaleolitostar harrapariekin nahastekatu ziren, zeren, nahiz =
nekazaritza eta abeltzaintza kultura danubiarrekoak diren, ez ideologia eta ez lana-besgintza bait dira kultura danubiarrekoak. Estae baterako, eskaintzak aintziretara
jaurtikitzeko ohitura, hala gizakiak eta nimaliak nola baxera, suharrizko lanabesak =
nahiz anbarrezko pitxiak; atinik ehorzteko usadioa; haitzurttoen ordez haizkoren era
biliera eta tragaza eta arkuen iraupena. Usadiook Post-izoztean bertan loratu zen Er
tebÖlle-kultura gogora arazten digute.
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Laster Vistula hibaitik Rijn-eraino dauden zabaldiak nekazari gerra zalez beterik a
gertzen dira. Bazegoen hauen artean diferentziarik, noski, buztingintzako dekorazioan,
ehorzteko moduetan eta beste anitz ohituretan; baina funtsean xit berdintsuak izan ziren.
Dinamarkan, adibidez, iladan egindako borda gelabakarretan bizi ziren. Barkaer-en
58 borda daude bi iladatan eta elkarren ondoan eraikiak. Bost hobi ere kausitu dira =
bordapeetan eta luzetara etzanda ehortzi zuten, hobi bakoitzean hilotz bakarra. Baina
beste toki batzutan zurezko edo lauzazko gelatxo hestuetan zutik ehortziak ediren dira.
Hauzook buru baten mendean bide zeuden; baina buruzagi bakoitzak hauzo asko eduki =
zezakeen bere .menpeanm gerraz irabazitako buruzagitza bait zen. Ipartarrak gerra zale
porrokatuak ziren. Harmatzat, tragaza eta arkuak eta gerra-haizkorak erabili zituzten.
Merkatari trebeak ziren. Anbarra izan zen komertzioan erabiliena; alabaina suharri
arraiatua hustiratu zuten Plonian; haizkolgintzan espezialdu zen hemen jendea eta har
ma esportazioan ari.
Haitxurraz landu zuten lurra ia eskualde guztietan, baina Polonian nahikoa goiz hasi bide ziren lurra idiz eta goldez lantzen; erruberazko karroa ere ezagutu zuten agian; zaldi hezurrak nonahi aurkitu dira eta bridak direla uste diren tresnak. Beraz, =
Oldea eta xirringadun karroa, idia eta zaldia ezagutzeak anitz posibilitate eman zizkien alafede; baina oraino ez dago hain goiz ezagutu zutenaz segurantza osorik.

HEGO EGROPAN, CORTALLOID-CHASSEI-LAGOZZA.K0 KULTURA (FRANIZIA, ITALIA, SUIZA)

Hego Europan, Frantzian, Italian eta Suizan bereziki loratu zen kultura kardialaren
ondoren. Eta kolonitzaile ekialdetarrak bertako epipaleolitostarrekin nahastu zirenean
sortu zen kultura mota hau.
Epipaleolitos kulturako anitz lanabes mota atxeki zuten, adibidez karraskailuak, ma
lerak, tragazak, pikotxak eta labanak, baina haizkora berriak eta sastakai ederrak nagusituz doaz. Eskualde bakoitzean lanabes berezitasuna nabari da. Post-izoztean jaio =
zen bezala. Estae baterako Suizan eta Frantzia Ekialdetarrean hezurgintza debelopatua
dago, pikotxak, haitzurrak eta mailuak hezurrezkoak bait dira. Haizkora berriak haitz
gogorrez egin zituzten, baina inoiz ere suharriz. Daudentxoak inportatuak dira. HegoFrantzian ostera, hezurrezko lanabesik, ia, ez da ezagutzen ere. Mendebalean, Euskal
Herritik Bretainiaraino, lanabesgintza pobrea eta nortasunik gabea dago. Paris aldean,
tamainuz haundiak dira eta kultura danubiarra gogora-arazten dute. Ipar-Italian mikrolanabes geometriko franko dago.
Eta ez lanabestean soilik, edonon sumatzen da Epipaleolitos kulturaren eragina.
Bestalde, eskualderik gehienetan beste Neolitos kultura moten eragina ere badago.
Atlantik itsasaundiko kostetan kultura almeriarrarena suffiatzen da; Iparrean eta Ekialdean kultura danubiarrena eta Michelsberg kulturarena.
Bizi-modua nekazaritzatik eta abeltzaintzatik ateratzen zuten gehienik, baina kos-taldean eta Suizan batik bat arrantzak garrantzi haundia ukan zuen. Ehiztaritza guztiek praktikatu zuten, eta fruitu biltzea lan inportantea izan zen anitz tokitan. Artzan
tza eurrez debelopatu zen aldi honetan eta eskualderik gehiena artaldez jantzi zen, a-
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huntzaz eta behiaz ahantzi gabe. Haitzurttoa baino gehiago erabili zuten haizkora laborantzan.
Mediterraneo inguruan sortutako buztingintza fina, lustratua, ongi egosia eta kalita
te onekoa egin zuten; horrek ematen dio bere batasuna kultura honi. Larrugintzatik ateratako motibo geometrikoz dekoratu zuten, erre aurretik nahiz ostean finki ebakiz. Mendebalean, Euskal Herritik Bretainiaraino, Espainiako buztingintzatik hartutako motiboz
ere dekoratu zuten eta Suizan buztingintza bandadunaren eta dekorazio ziztatuaren in-fluentziak igartzen dira. Alabaina buztingintza da kultura honi askatasuna ematen diona.
Oihalgintza eta gaztagintza bederen ongi ezagutu zituzten, goruak eta ardatzak eta
gaztan-ontziak anitz lekutan aurkitu bait dira.
Ekialdean (Suizan, Juran eta Italian bereziki) palafitoetan bizi ziren; hots: laku
edo hibai hegaletan, ur ondoan edo uretan, habe gainean eraikitako zurezko etxe bigela
errektangularretan. Aldi honetako palafitoak Suizako Cortaillod-en, Jurako Chalain-en e
ta Italiako Lagozzan ediren dira; baita beste anitz tokitan ere laku ondoetan bereziki.
Italian eta Frantzian kobetan ere asko bizi ziren,adibidez Liguriako Arene Candide-n eta Lot-ko Roucadour-en. Baina Frantzian abarorik seinalatuenak hauzo ongi defendatu
ak dira.
Chassey-le-Camp haitz muino mehar batetan eraikia dago, haitzek babesten dutela zati
rik haundienean eta igateko biderik errazenak zanga sakon eta zabal batek. Etxeak eta =
sutegiak ez ziren ongi estudiatu Chassey aztertu zenean eta ilunpean dago hauzia.
Ois6-ko Catenoy ere antzera dago, haitz-muinoan eraikirik, eta kultura berdinekoa da.
Neolitos kulturako haizkorak epipaleolitoskoekin batera ediren dira.
Dreux-ko Fort-Harrouard ere egitura eta kultura berdinekoa da.
Merkataritza franko debelopatu zuten. Oraintxe hasi ziren Grand-Pressigny-ko suharri
meatzak hustiratzen eta esportaziorako atontzen.
Kolore beilegidun su-harria baitzegoenyll erraz ezagutzen da. Arrakasta itzela ukan =
zuen eta haretaz egindako lanabesak Bretainian, Hego-Frantzian eta Suizan kausitu dira.
Frogatu ahal izan denez Grand-Pressigny-tarrek serien fabrikatu zuten eta sastakaietan eta haiztoetan espezialdu ziren. Hamar kilometrotan zehar hedaturik daude harriolak.
Levallois teknikaren parekoaz antolatzen zuten suharri-enborra, zeini hiruzpalau ezpal
ateratzen bait zizkioten.

MICHELSBERG-K0 KULTURA (ALEMANIA)

Alemaniako Baden-en dago Michelsberg, hauzo fortifikatua. Laugarren milurteko kultur
mota honek haren izena darama; baina Alemanian, Suizan, Belgikan eta Frantzian loratu =
zen.
Hauzo babestutan nahiz palafitotan bizi ziren Michelsberg-tarrak. Etxe errektangularrak egin zituzten ia beti baina inoiz biribilak. Uzta, zuloetan gordetzen zuten; eta
ehortzi, etxe barnean ahorzten zuten, inoiz bihitegitzat erabilitako zuloetan.
Harlanabes asko erabili zuten, hala arraskailuak eta malerak nola haiztoak, labanak
eta tragaza puntak. Haizkora berriak haitz gogorrekoak dira, ez suharrizkoak. Mailu zulodunak ere eurrez daude.
Hezurgintza debelopatua daukate, pikotxak, haizkorak, lanabes girtenak, zulagailuak,
orratzak eta hamuak bederen egin bait zituzten.
Aintzira ondoetako hauzoetan zurezkoak ere kontserbatu dira: mazuak, arkuak, traga-zak, goilareak, kaikuak, gatiluak...
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Suizako Robenhausen, esate baterako, aintzira hauzoa da. Lau mila metro karratu pala
fitoz beterik dago. Bertan girtendun haizkorak, arkuak, mazuak, kanoak eta lihozko heri
bolak, sareak eta oihalak, ongi kontserbatuak ediren dira.
Alemaniako Schussenried ere laku ondoan dago eta palafitotan bizi ziren; baina hemen
go zeramika ebatura finez egindaRo motiboz dekoratua da. Nahiz buztingintzaren teknikak
eta estiloak Cortalloid-Chassey-Lagozza kultura gogora-arazten duen, Michelsberg kulturakoa da.
Oihalgintzan bazekiten, goruak, ardatzak, oihal zatiak eta hari bolak aurkitu bait =
dira. Nekazaritza ekonomiaren zati ttipia izan zen eta abeltzaintza ere haundia ez. Garrantzirik gehiena arrantzak eta ehiztaritzak ukan zuten. Arrantzarako kanoak, hamuak e
ta sarea uretan itotzeko harrizko pisuak nonahi editen dira.
Anitz itxuratako ontziak egin zituzten; baina, dotore eginak diren arren, gutitan de
koratu zituzten.
Belgikako Spiennes-en kultura honetako hauzo inportante batekin egin zen topo. Ber--

tan aldi honetan hustiraturiko suharrizko mina putzuak daude. Suharria guztiz probetxatzeko inon hamasei metrotako zuloa egin zuten beherantz, nondik mea zulo luzeak irteten
bait dira. Ia 50 hektarea dago zulaturik. Minariek suharrizko eta adarrezko pikotxez egin zuten lan. Gain osoa ezpalez josita egon zen. Laminen ateratzean eta pikotxetan espezialduriko lantegiak eta denda bide ziren bordak kausitu dira inguruetan. Spiennes--tarrak idia, ardia eta ahuntza hazi zituzten eta oreina, orkatza eta basurdea ehizatu.

KATALUNIAKO HILOBI KULTURA

Bostgarren milurtearen azkenetan (4.200), Katalunyan Montserrat kulturak hilobi kulturari irekitzen dio atea. Lurrean egindako eta harri ertezez inguraturiko zuloak dira
hilobiak. Birmila urtetan zehar dirau kultura honek Katalunian, brontze aroko megalitos
-ak iritsi arteino. Hilobietatik soilik ezagutzen da kultura mota hau. Hemendik hilobi
kultura izena. Ez dakigu oraino nolako etxeak egiten zituzten, ez eta egiten zituztenik
ere.
Hilobiak non egin zituzten aztertuz, pentsa daiteke, jende nekazari zela, zeren orde
ketan eta lurralde emankorretan finkatu bait ziren. Gainera, lurra lantzeko haitzur eta
haizkora aproposak aurkitu dira.
Jende gerratia Zela uste da, ezen tragaza punta asko aurkitu bait da. Lurgintza, ema
kumeen eta haurren lana bide zen eta gizonek gerran eta ehiztaritzan bazeukaten lanik
franko.
Arrantzaz osatzen zuten ekonomia, arrain hezur asko bait dago bizilekuetan.
Establetzerako joera agertzen dute: denbora iraganez, finkotuagorik ikusten bait dira eta lurgintza debelopatuagoa bait daukate.
Frantziatik inportaturiko tresnak aurkitu dira eta merkatalgoa edo nolabaiteko harre
manak ezagutu zituzten.
Aho karratudun zeramika egin zuten, garai hartan Frantziako Hegoan eta Italian egin
zen bezalakoa.
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HEGO.4KIALDEKO KULTURA ESPAIMAN

Bostgarren milurtearen erdian (4.500), Espainiako Hego Ekialdean nekazari bilakatu-rik dago jendea. Haran buruetan egiten zituzten hiriak eta murrailaz babesten. Etxeak ,
borda biribilak dira eta teilatuak abarrez eta larruz estaltzem zituzten. Hilobi sakone
tan nahiz suil ttipietan ehorzten zuten, gorpuak kokoriko, fetoen antzera, ipinirik.
Uzta gordetzeko putzuak egiten zituzten; eiharak laboreak ehotzeko; suharrizko haiztoak, haizkorak, haitzurrak eta igitaiak aurkitu dira.
Mahatsa eta Mliba ezagutzen zituzten. Lur asko lantzen zuten; haria eta garagarra,
behinik behin, teknika onez laboratzen zituzten.
Eskuz egiten zuten zeranika; baina ontzi mehe eta finak ateratzen zituzten. Itxura =
denez, Egiptotik ala Palestinatik ekarritako teknika zen.
Milurtebete dirau kultur mota honek.
Hirugarren milurterako, bada, migrari ekialdetarrek, hango landare eta abereak Europara klimatu ondoren, eskualde guztietara eraman zituzten laborantza eta abeltzaintza ;
epipaleolitostarrekin zelanbait nahastu ziren eta eonomi molde berriak irakatsi zizkie
ten. Lurra lantzeko formak, nekazaritza nomadak alegia, hauzo estableen esistentzia eragotzi egin zuen. Hauzo bakoitzean familia guti bizi zen, hogei bat edo gutiago. Lurra
lantzeko lanabes desegoliak bait zeuzkaten, hauzotarrak ez ziren kapaz izan artisau espezialdurik mantentzeko, eta gutiago apaizik. Kultoa, bada, etxe barnean egiten zen,
deologia erlijiosoen jabe bait ziren. Saindutegi publikorik ez zuten egin. Hauzoaren bu
ruak berak ere, beste guztien modura egiten zuen lan.
Europa •endebaldarrean, nekazaritza baino gehiago, artzantza dehelopatu zen; baina
artzantzak ere ez zuen lortu hauzo estableen finkapena, ez saindutegiak jasotzerik. Artzainak berak izan ziren artisau, apaiz eta nekazari.
Denhoraz ekonomia hobetuz joan ziren, baina ez hauzo estableen finkapena lortzeko =
aina.
Europan anitz talde linguistiko zegoen, baina ez organizazio politikorik. Muga kultu
ralak ere argi daude. Hauek ez zituzten harreman komertzialak eragotzi, baina ekonomia
zarratua indartu zuten eta gerrak aisetu.
Gizarte desber-linen arteko komertzioa, komertzio internazionala alegia, lujozko merkantziek osatzen zuten praktikan; harmak eta lanabesak gutitan uzten ziren merkataritza
renpean eta janariak inoiz ez.

NEOLITOS AROKO KULTURA EUSKAL HERRIAN

Nebiitos fenomenoa Euskal Herrian Ekialde Hurbilean baino bost milurte geroago eman
zen. Euskaldunok animalia heztea zer den ikasi genuenerako, haiek eneolitos erreboluzio
a amaiturik zeukaten eta inperio sendoen jabe ziren.
Cainera, Neolitns kulturak beste biderik hartu zuen Euskal Herrian, ez zen egon giza
konzentrazinrik eta ez zuen nekazaritzarik debelopatu: abeltzaintzan, artzaintzan batez
ere, espezialdu zen,
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Euskalduna, Epipaleolitos aroan bezalatsu bizi zen Neolitos aroan, klima berdina darraiki: agian, piska bat epelagoa, magurio eta muskuilu gehiago bait dago euskal kostetan.
Ehiztaritzatik bizi ziren, batik bat; kostaldekoak, ordea, arrantzatik eta soinberen
biltzetik, asko. Denak jarraiki ziren fruituak biltzen.
Kobetan, behintzat, bizi ziren. Santimamiriek, Lumentxak, Bolinkobak, Los-Husos-ek,
Urtiagak, Ermitiak, Urionagainak eta Isturitzek, horixe erakusten digute.
Erriojako Los-Husos eta Trebirioko Txarratu (harpe artifiziak) interesgarriak zaizkigu, adierazten bait digute lur barnera abiatzen ausartu zirela ordurako eta mediterrane
ar lirainak ere heldurik zeudela Euskal Herrira.
Oraino ez da topatu harpeetatik kanpo normal bizi zirela frogatzen duen argudiorik:
baina klima epela (egungoaren antzekoa) bost milurtetan zehar eduki bait zuten, proba-bleena da populazio gehiena kobetatik kanpo bizitzea. Hauxe beraz adierazten digute Tre
birio eta Erriojako suharriginen aire libreko harriolek.

LANDAREAK ETA ZUHAITZAK

Landareak eta zuhaitzak. Neolitos aroko landaredia eta egungoa itxuraz arras ezberdi
nak dira, ordukoa berezkoa bait zen eta egungoa gizakiak landu eta hezia, ala kanpotik

ekarria.
Euskaldunak aldatu egin du lurraren itxura: ez bakarrik lurrak landu dituelako, baizik laboreak, barazkiak, ortuariak, lorak, belarkiak, zuhaimuxkak eta zuhaitzak trans-fnrmatu egin dituelako eta oihanak berak ere gisatu.
Esate baterako, Neolitos nahiz Epipaleolitos aroetako zuhaitzen eta egungoen arteko
desberdintasuna haundia da nahiz zuhaimu mota berdinak diren. Har ditzagun, adibidez,
, aztaina, gerezia eta bagoa: Hiru zuhaitz mota hauk, itxura batetan guti hezirik daude-ak, euskaldunentzat garrantzitsuak izan dira noizbait jatorrizko izena bera ere galdu
dutelako.
Bago -fagus- izen arrotza izaki, askok uste du izenaz bateratsu inportatu zela zulitza bera ere. Guk, ordea, zera uste dugu: klima aldatuz Wirm izoztea desagertu zeneLk dagoela, gutienez, bagoa Euskal Herrian.
Baina bagoak gauza askotarako balio zuen: zur ona zuen, aise lantzen zen, urak ez zu
n usteltzen: uztarriak egiteko balio zuen; adartsua zen eta egur ona eta ugaria ematen
ikatz ona ere.
Erromatarren garaian, garraioa eta burdin olak ugaldu zirenean batik bat, xit ekonolkoa gertatu zen eta bago-esplotazioa debelopatu egin zen. Bagadiak nonahi ipini ziren
ta gainera, landu, edo inausi bederen: ; nausitako bagadiak, tantaidiak baino adar gehi
go ematen bait zuen: ikazgintzarako egurra behar zenn, alajainko. Hustiraketak izena
arazi zion eta hustiratzaileen izena garaitu zen.
Alabaina suma daiteke zein zen orduko zuhaitz asko. Egungo eta orduko klimak berdin
samarrak bait dira, demagun landaredia ez zela asko aldatu. Ez da suposatze zentzugabea
zeren ekologi kondizio berlinekin landaredia antzekoa izaten bait da. Neolitos arorako
klima arras estableturik zegoen Euskal Herrian eta lurrak ematekoak zituen landare guztiak jaiorik, noski.

Haritza, artea, lizarra, ereinotza, haltza, makala, urkia, zuharra, astigarra, ler-txuna, bagoa, elorria, ezpela, gorostia, ametza, gurbitza, txara, ginarra, bimena, zume
a, isatsa, laharra, orea, sasia, hontza, iratzea, ihia, kanabera, mihura, honddoa, pe-rretxikoa, andura, lihoa...
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Urritza, eltzaurra, aranatzea (basaranatzea), sagartzea (basasagartzea), madariondo
eta makatza (basamakatza), mahatsa (basamahatsa), gaztainondoa (basagaztainondoa), gere
ziondoa (basagerezi ondoa).
Ira-iratze, ur-urritz, eltzaur-eltzaurrondo, aran-aranatze, sagar-sagartze (sagarron
do), madari-madariondo, mahats-mahatsondo, gaztainia-gaztainondo, gerezi-gereziondo:
Hitz hauek adierazten digute ekonomian nonoiz garrantzirik ukan dutela, eta bereizteko
premia egon zela.
Esate baterako, ira azpigarritarako oso erabilia izan da gaurdaino.
Gaztainak eta gereziak, ostera, izen arrotza hartu dute. Alabaina, uste dugu Neoli-tos aroan bazeudela Euskal Herrian. Gaztainek eta gereziek eskari haundia eduki dute.
Gaztain-ondoaren zura estimatua izan da erredizak egiteko eta beste zeregin askotarako;
gaztain fruitua, gordinik, egosirik eta erreta, janari usatua eta estimatua izan da.
Gerezia ere, udaren hasieran, fruitu ederra izaten da eta gerezi-ardoa egiteko erabili ohi da. Beraz, edo hustiratzaileek edo kontsumatzaileek edo biek batera lortu zu-ten euskaldunek ere izen arrotzez dai zezatela.
Beste gauza interesgarri bat ere jazo da zuhaitz fruitalez. Basa landu gabea, asto
nahiz sasi aurrizkiak ipinirik, berez hazitakoa dela adierazten du maiz euskarak: Arana
tze-basakaran (astokaran, sasiaran), arrosatze-basarrosatze (sasiarrosatze), gaztainondo-basagaztainondo, gereziondo-basagereziondo, mahats-basamahats (sasimahats), makatz--basamakatz, zume-basazume, lizar-basalizar, harbi-basarbi...
Ikusten denez, euskaldunak, landu dituen arbolei, batez ere fruitalei, "basa", "asto" edo "sasi-" ezartzen die, "landu gabe", berez erne eta hazitakoak direla adierazteko.
Ekonomiaren eragina hizkuntzara ere heldu dela frogatutzeko argudioa, noski; baina
zuhaitzok Neolitos aroan Euskal Herrian bazeudela frogatzea interesatzen zaigu orain.
Alabaina, daitekeena da, agian, jatorriz Euskal Herrikoak ez izatea, atzerritik ekarritakoak baino; eta, Euskal Herrian klima eta ekologi kondizio egokiak bait zeuden,
bertakotzea. Ezin uka bazin hori; baina asko behintzat, jatorriz Euskal Herrikoa dela ,
(edo aitzinatetik daudela behinik behin) frogatzeko, beste arrazoi bat badela uste dugu.
Ez basamadariondo edo basaudareondo, basamizpiratze, ez basalaranjatze, ez basalimoiondo edo basazitriondo, ez basoliba, ez basairasagar, ez basabriskondo, ez basamertxikondo: ez hitzok eta ez zuhaitzok ezagutzen dira Euskal Herrian.
Salbuespena, bikatzea da, arrotza uste bait da zuhaitz-mota hau; baina "basabikatze"
hitza, idazle erlijiosoek bikatze familiako zuhaitz egiptotar bat adierazteko erabili =
duten hitza besterik ez da. Beste herriek "sikomoro" izen gerkarraz deitzen dute, zuha
itz sonatua izan bait zen aitzinatean; baina fruita indijestoa ematen bait du, ez da ha
rritzekoa "garbizaleek" basabikatze deitzea, nolabait deitu beharrean aurkitu zirenean.

ANIMALIA1C

Hona Neolitos aroan Euskal Herrian bizi ziren animalia batzuren zerrenda: Basahuntza,
oraina, orkatza, otsoa, ora, sarrioa, erbia, lapina, basurdea, zezena eta behia, zaldi
a eta behorra, azeria, hartza, basakatua, katamotza, mierlea, lepaxuria, katagorria,
garaba, azkonarra, kirikinoa.
Hegaztinak: antzara, ahatea, faisaia, basoilarra, eperra, pospolina, oskilasoa, usoa,
zozoa, birigarroa, saia, aztorea, zapelatza, mirua, belea, erroia, mozolua, ontza, oila
gorra, mingorra...
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Izpelkiak: Magurioa, ostra, ostratzarra, xirla, lapa, lanperna, muskuilua, margola,
karramarroa, kiskila, ixkira, ereza, xangurrua, haitz-karramarroa,...

HERBESTEAREKIN KULTUR HARREMANAK

Ehiztari euskaldunek ihizi bila bait zebiltzan Euskal Herri osoa zehar, eduki zezaketen harremanik arrotzekin; edo, hobeto, artzain arrotzak hurbiltzen ziren beren ar-taldeekin Euskal Herrira. Dena dela, gauza bat da segurua: euskaldunek nolabait ukan
zituztela harremanak Neolitos kulturako jendearekin: dela iparrekoekin (Chassey-kultura) dela ekialdekoekin (Kataluniako hilobi kultura) dela hegoakoekin (Almeriako kultura).
Posible da merkatariren batzu Euskal Herrira ailegatzea; baina oso inprobablea iruditzen zaigu, ez bait zegoen inguruetan merkataritza debelopaturik oraino.
Garai hartako euskaldunek ez zuten eduki harreman sakonik atzerritarrekin, ez bait
da agertu, oraino bederen, aztar7- baina Neolitos kulturako lorpenak heltzen hasiak ziren. Buztingintza kardiala Galdamesko Arenazan (Bizkaia) bederen kausitu
da (J.M. APELLANIZ, Estudio de Argueologia Alavesa. Tomo VII. 186 or.). Agian iritsiko
ziren Arenazako ontziarekin kultura kardialaren inharrak ere; baina, heldu baziren ere
oso guti eta motelak izan bide ziren, eta ez dirudi Euskal Herrian Neolitos kulturaren
debelopamendua biztea lortu zutenik. Alabaina, ordukoxeak izan daitezke gure Neolitos-aren hastapen murritzak. Zientziak, nolanahi, ezin desestali ukan du arazo hau.
Europan Neolitos kultura fin),
-J_hoan boladan, -hau da, danubiar II. kultura eta Cortaillod-Chassey-Lagozza kultura loratzen zeudeino (ikus arestian) eta Penintsu-lan Catalunyako hilobi kultura eta Almeriar kultura ia azkenetan zeudela-, piskanaka
helduz zihoan Euskal Herrira ere Neolitos kultura. Europatik eta Catalunyatik etorri
zela uste da. Baina, agertu, behintzat, ez zen indartsu ez iniziatibatsu agertu, motel
baino. Dena dela, nabari dago nola joan zen indartuz eta erroak hartuz. Gaurregun zi-hur dakigu ordurako ailegatzen ari zela.
Hilobi kolektiboetan ehorzteko ohitura baino zerbait lehenago agertu ziren harlan-duzko lanabesgintza, buztingintza eta abeltzaintza. Agertu zirela esan dugu eta horixe
da egia soila, zeren Neolitos kultura lokaldu den kobetan igarri baino ez bait da egiten. Etorri zela irakasteko lain aurkitu da soil-soilik.
Laugarren milurtearen azken aldirako edo hirugarren milurtearen hasieran heldu zela
esan daiteke. Hiru milagarren urtea, bada, nahikoa konbertzionala da. Arabako Los-Hu-sos koban eta Montico-de-Charratu-n eta Bizkaiko Arenazan frogatu aha] izan da Megalitismoa etorri aurretik Neolitos kulturako zenbait gauza ezagutzen zirela.
Lanabesgintzan teknika eta forma epipaleolitostarrek dute zabaikunderik gehiena.
Montbani teknika, Campigny teknika nahiz Levallois teknikaren antzekoa usatu ziren lanabesgintzan; epipaleolitostarrek erabili zituztenen berdinak. Lanabes motak ere tradi
zio zaharrekoak dira. Los-Husos-en Neolitos aroaren hasieran egin ziren suharrizko la
nabesak eta Epipaleolitos aroan Marizulon (Gipuzkoa), Kobeagan (Bizkaia) nahiz Tarre-ron-en (Kantauria) egin zirenak, berdintsuak dira. Mikrolanabesak, Montbani orriak eta
beste anitz orri mota, karraskailu eta abar aurkitu dira.
Baina zihur jakin ahal izan da harria lantzen bazekitela, hau da: Neolitos kulturaren teknologia berezia, harlanduarena, ezagutu zutela, harlangailuak ediren bait dira,
Los-Husos-en. (J.M. APELLANIZ, Estudio de Argueologia Alavesa. Tomo VII. 170 or.).
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Neolitos kulturako haizkorak eta mailuak, zorroztariak eta dardoak ere aurkitu dira.
/gitai haginekin nahasturik Ekialde Hurbilean topatu diren suharrizko mikrolanabesak
ere kausitu dira hala Hego Euskal Herrian nola Iparrean. Halaber ehogailu dela demos-tratu den beste lanabes mota bat Lumentxan. Hezurrezko lanabesgintza oso elementala izan zen eta haien forma Paleolitos arotik ezagutzen zen Euskal Herri osoan; esate bate
rako: orratzak, eztenak, malerak...
Buztingintza ere Megalitismoa etorri aurretik ezagutu zen Euskal Herrian. Suil lodi
eta latzak, dekoratu gabeak eta sarri otarrez jantziak egiten ziren lehenengotan. Arra
ultzeformadun zeramika egin zuten. Los-Husos-en argi geratu da, baita, hilobi kolekti
boetan ehorzteko ohitura baino lehenago ikasi zutela ontzien dekoratzea. Dekorazioak
Roessen-kultura, danubiar II.ekoa, gogora arazten du; Baina seguru aski Suizako Cortai
llod kulturakoa izanen da. Dekorazioan bi teknika erabili ziren, inprimatua eta zizta4
tua; eta forma geometrikoz eginiko dibujo mota izan zen usatuena: trianguluak, poligonoak, eta abar. Haztadun ontziak ere kausitu dira hala Ipar Euskal Herrian nola Hegoan.
Dekoratzen hasi zirenean ez zen ontziak egiteko teknikarik aldatu, geroxeago baizik.
Jakin ahal izan da, halaber, Megalitos fenomenua ailegatu aurretik ezagutu zutela
Abeltzaintza, nahiz eta ez dakigun oraino nola ikasi zuten. Baina Los-Husos-en ezagutu
zituzten bederen zerria (Sus scrofa), ahuntza (Capra hircus), ardia (ovis aries), eta
behia (bostaurus). (J.M. APELLANIZ, Estudios de Arqueoloqia Alavesa, Tomo VII. 167 or)
Sumatzen da lehenengotan abeltzaintzak ez zuela indar haundirik ukan ehiztaritzak
garrantzi haundia eduki zuelako; anitz orein, orkatz, basahuntz, basahehi eta abar ehi
zatzen zituzten eta aberekiz baino gehiago elikatzen ziren ihiziz. Gehiago oraino. Megalitismoa ezagutu aurretik ez dirudi Euskal Herri osoak Neolitos kultura ezagutu zuenik, Soil soilik eskualde batzutara ailegatu zela uste da eta gero Megalitismoarekin =
bateratsu debelopatu zela.
Baina Euskal Herriarentzat ere Neolitos aroa izan zen gerora hedatu eta indartu zen
bizi modu berriaren hasiera aroa. Ekonomi era berriak arras aldatuko dio luzarora le-hengo itxura.
Neolitos aroko teknik erreboluzioa (ekonomi moldeena, hargintzako teknologia berria, buztingintza, eta abar) oso berandu heldu zen Euskal Herrira. Agian, Europako herri
etan beranduen; baina nahikoa agudo trebetu ziren eta gauza batzutan espezialdu, artzantzan bereziki.
Ardia eta zerria inportatu zituztenean eta hazte eta hezte teknikak ezagutu, lehen
ehizatu egiten zituzten behia, ahuntza eta zaldia hezi egin zituzten. Oraino egun Euskal Herriko mendietan ikusten den behi arraza eta Epipaleolitos aroan ehizatu zena ber
dinak dira: hots, "arraza piriniotarra". Behia, orduan, ihizi zen; orain, ordea, abelgorri,
Baina argi geratu da, baita, gustora oratu ziotela euskaldunek Abeltzaintzari, eta
berehala debelopatu zutela Ekonomi molde berri hau, denbora gutian artzantzak hegada =
haundia hartu bait zuen. Artaldeak egin eta behia, ahuntza eta zaldia hezi zituztene-an, larre bila hasi ziren. Udaterako larrerik onenak mendi garaiak zirela ikusi zuten;
baina negutean elurrez janzten bait ziren, kostaldera eta herbeheretara jaisten ziren.
Hementxe du hasiera euskal artzainen larre aldaketak.
Baina giza kontzentraziorik ez egotearen gakoa ere artzantzara makurtzean egon zen
eta, beraz, hargintz teknologiaren ez debelopatzea, (premiarik ez bait zuten sentitu),
merkataritza distiratsurik ez sortzea (ekonomi molde autarkikoa izan zen eta) eta beste mila abar artzantzara makurtzean oinarritzen dira.
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Lurgintzaren aztarren frankiarik ez da topatu. Gehiago oraino: J.M. Apellaniz-ek di
oenez, Los-Husos-tarrek ez zuten Neolitos aroan laborantzarik ez nekazaritzarik ezagu-

tu (J.M. APELLANIZ; Estudios de Arqueologia Alavesa. Tomo VII, 169 or.). Lumentxako ei
harak ez duela gehiegi frogatzen, irakasten da: biltzen zituzten ezkurrak ehotzeko ere
berdin erabil zezaketela. Eta igitai haginik ere ez da oraino inon kausitu, nahiz eta,
igitai haginekin batera, Ekialde Hurbileko Natouf kultura Mesolitostarrean agertu ziren mikrolanabes motak ediren diren. Alabaina abeltzaintza, hargintza berria eta buz-tingintza ezagutu zutenek lUrra laboratzen ere ikasi zutela pentsatzea bidezko irudi-tzen zaigu, nahiz eta gero Ekonomi molde hau debelopatu ez, kondizio objetibo egokirik
egon ez zelako, nahiz artzantzarako kondizio objetibo eta subjetibo askoz hobeak eduki
zituztelako orduko euskaldunek.
Aurkitu diren arrain hezurrek eta Aturri hibaian topatu den Neolitos aroko kanoak ,
arrantza praktikatzen zutela eta barkugintza ere ezagutzen zutela segurtatzen digute .
Aturriko kanoa enbor hustua da. Beraz, beren harremanak zein kulturarekin ukan zituz-ten jakiteko bidea ematen digu.

Galiziarrek eta Asturiarrek (eta beharbada Hego Mendebaleko euskaldun guztiek) zurezko saihestiari larrua josten zioten eta itsas-untzi hauexetaz baliatzen ziren. Suizatarrek, ordea, (eta Ipar Europako herri guztiek)zuhaitz enborrak hustutzen zituzten.
Beraz, barkugintzako bi teknika arras diferente. Ipar Euskal Herrian topatu den kanoa
bakarra Europako teknikaz egina da,
Gizarte eratuaren aztarrenik ez da inon nabaritzen. Ez zela egon uste dugu. Jabetasun
ideia, ostera, oraintxe indartzen da eta abeltzaintzaz loturik dago. Halaber, aurrezte
a, produzioa eta aberastasuna. Guzti hauen ondorioa harreman berrien antolaketa izan =
behar; batik bat larreak nola eta nork erabili. Larre-banaketek, abeltrukeek,... orain
txe hasiko ziren; baina ez dakigu ezer segururik.
Oraino ez zegoen agintari politikorik; leinuen bakoitzaren burua zela uste da agin
te posturik nagusiena eta leinuen artean ohiturak zirela lege. Honela izan zitekeela,
guti gorabehera, irakatsi ohi da.
Euskal Herriko Neolitos kulturak harremanik gehien Catalunyako hilobi kulturaz eta
Europa Mendebaldarreko Cortaillod-Chassey-Lagozza-kulturaz eduki zuela ematen du. Los-Husos koban, esate baterako, Suizako Cortaillod kulturak erabili zuen Roessen dekora
zio mota agertzen da. (J.M. APELLANIZ, Estudios de Arqueologia Alavesa. Tomo VII, 181
or.). Mikrolanabesek eta ontzi haztek batez ere Kataluniako hilobi kulturara hurbil-tzen dute (J.M. APELLANIZ, Estudios de Arqueologia Alavesa. Tomo VII, 180 or.).
Euskal Herriko Neolitos-ak Penintsulako Hego Ekialdeko Almeria kulturaz harremanik
eduki ez zuela ematen du, Baina Ipar Euskal Herrian dauden bezalako suharrizko lanabesak daude Hegoan ere.
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VIII. HIRI IRAULTZA EKIALDE
HURBILEAN ETA EGEOAN

METALURGIAREN AURKIKUNDEA

Harri aroan hasi zen gizakia lanabesak egiteko harri gogorren bila. Neolitos kultu
ra indartu zen lekuetan ikusi dugu, nola gizakiak bere lanabesak egiteko harri mota ja
kinak erabili zituen: suharria, obsidiana, sumendi-harriak... Beraz hargintzak eman =
zion hastapena lehendabiziko mineriari ere. Eskaria gehitu egin bait zen, errentagarri
ziren harri meatzetan harrobiak egin ziren.

METALEN AURKIKUNDEA
Harri gogorren bila zebiltzala, metalak ere topatu zituzten: urrea, zilarra, burdina, kobrea, estainua,...; baina ikusi zuten ez zirela harria bezala lantzen. Hala ere,
denboraz haien propietateak ezagutuz joan ziren: edertasuna, bakantasuna, astuntasuna,
gogortasuna,
Apaingarri bezala erabiltzen hasi ziren lehenengotan (zilarra eta urrea, batez ere
egun bezala); baina, lanabesetarako eta harmetarako nola egokitu, zen xede nagusia. Iharduera honetan ari zirela deskubritu zuten suaz goritu eta urtu egiten zirela eta, =
beraz, nahi zen forma eman zikiekeela. Hona hemen metalgintzaren sorrera. Kobrea bilakatu zen metalik preziatuena, lanabesak, harmak eta galdarak egiteko ezagutzen zuten
egokiena berau bait zen (oraindino ez zekiten burdina lantzen).
Kobre-eskaria asko gehitu zen berehala; baina ez zegoen behar zen aina. Eskasiak =
ondorio inportanteak ekarri zituen:
1.- Kobredun meetatik kobre hutsa atera nahi ukan zuten eta lan honetan ihardukitze
ak, metalurgiaren deskubrimendua ekarri zuen: alegia, Mea nahastekatu horiek zeuzkaten
metal moten bereiztea eta kobre hutsa bakartzea. Gerora debelopatuko zen metalurgi has
tapenak emanik zeuden.
2.- Orobat metalginak herririk herri hasi ziren kobre bila eta ailegatu ziren leku
guztietara ekonomia berria, teknik asmaketak eta kultura eraman zituzten. Europa osora
zabaldu ziren teknika berriak.
Merkatalgoa indarberritu egin zen eta kobre-minak zeuden lurraldeetako herriak eu--
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rrez aberastu eta indartu ziren, Europa Ekialdetarra eta Espainiako Hego-Ekialdea batik bat.
Urrutitik ekarri behar bait zen lehen materia, nabegazioak eta garraioak sakada izugarria hartu zuten.
3.- Baina zeregin batzutarako kobrea ez bait zen nahi zuten bezain gogorra, beste
metal batzurekin nahasteak entseiatzen hasi ziren, ea metal gogorragoren bat asmatzen
zuten. Zilarraz, berunaz, arsenikoaz, antimonioaz... egin zituzten entseiuok.
Azkenez, estainuaz egitean kobrea asko gogrtzen zela konturatu ziren. Brontzea asmaturik zegoen.
Estainu bilaketak, urri bait zegoen, leku gehiagotara hedatu zuen kultura. Marinela Atlantik Itsasaunditik nabegatzen ere ausartu zen. Estainu-irlak Atlantik Itsasaun
diko toki ezezagunen batetan bait zeuden.

METALGINTZA
Metalurgia, egungo Turkiako Ekialdean, Wan lakoaren iparrean asmatu zela uste da,
bostgarren milurtean.
Brontzegintza, kobregintza bezala berehala hedatu zen Mesopotamian eta Egipton, =
hauk bait ziren garai hartan aurreratuenak eta aberatsenak. Brontzegintza azkar debelopatu zen eta orduko mundu ezagunean zehar hedatu.
Metalgintzaren inguruan langile asko enplegatu zen: metalgin, merkatari, minari ,
garraiari, marinel, meatzabilatzaile... Beraz, klase sozial heterogeneo, iniziatibatsu eta boteretsua jaio zen metalgintzaren inguruan.
Burgesia zaharra asko indarberritu zuen: baina baita lehendik zegoen klase zanpatu
a bortizki gehitu ere.
Buztingintza, nekazaritza eta beste industri mota gehienak, metalgintzak sendotu
zuen merkatalgoaren zerbitzuan eroriz zihoazen; azkenean metalgintza bera ere merka-talgoaren pean erori zen eta klase merkataria gertatu zen ekonomiaren buru.
Lur jabe haundikiek agintzen zuteneko herrietan Jaun Feudalismoa zegoen Politik
moldetzat; Elizgizonek agintzen zutenekotan, Teokrazia; eta Lur Jabe haundikiek eta
elizgizonek elkar harturik agintzen zutenekotan, Jaun Feudalismoaren eta Teokraziaren
bitarteko Politik moldea, Ez zegoen aginte posturik burgesia merkatariarentzat, ez po
litik molde egokirik merkatalgoarentzat.
Burgesia merkatariak eratu zuen ekonomi era berria, bada, berehala hasi zen poli-tik molde zaharrei azpi jana egiten, zeren burgesia nagusi izango zeneko eta ekonomi
forma berria aurrera araz zezakeen politik era berria behar bait zuen.

APAIZERIAREN JOKOA MESOPOTAMIAN

Ekonomia neolitostarrak Paleolitos aroko aztia berehala bihurtu zuen Ama Jainkosaren apaiz. Ekialde Hurbileko anitz hauzotan, gainera, egunoroko lanetik goiz liberatu
zuten apaiza eta kulto publikoan espezial-arazi. çatal-en eta Jeriko-n adibidez, seigarren milurterako saindutegi publikoak eraikirik daude.
Apaiz liberatua pertsonaia inportante bilakatu zen orduko gizarteetan, eta sarri ,
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xit aurrelari herriko giroaz bateratsu.
Ekonomia neolitostarra gaintzeko elementu garrantzitsua bilakatu zen metalgintza ere. Asmaketa bera, beste osagarririk gabe, ez zen aski izanen, noski, horretarako, eta
egon ere luzaro egon zen debelopatu gabe, eskari faltaz.
MESOPOTAMIAR LURGINTZA
Baina Halaf-kulturakoak Mesopotamia nekazaritzarako prestatzen hasi ziren mementuan
Ekialde Hurbileko gizartea asmaketa berria probetxatzeko gaitu zen. Eremu haik emankor
bihurtzeko lanabes egokien premia gorria sentitu zuten, har-lanabesez soilik lan astun hura burutzea ezinezkoa bait zen. Metalgintzak, bada, zerbait erraztu zien, zeren,
erreminta sendoagoak eta aproposagoak asmatzeko bazintasuna ematen bait zien.
Nekazari mesopotamiarren eskariak biziro indarberritu zuen metalgintza. Lehendabizi
ko pausoa metalezko erremintez jabetzea izan zen, eta honetarako zeramikaz baliatu ziren bereziki, oraino trukerako beste merkantzia egokirik ez bait zeukaten haranean fin
katzen zeudeino.
Finkatu ondoren, erregadioaren laguntzaz lortutako nekazaritza intentsiboaren debelopamenduak janaria aniztu egin zuen, honek langile espezialduak, artisauak bereziki u
galtzen zituztelarik.

BESTE EKONOMI BIDEAK
Berehala, Mesopotamian bertan ipini zuten metalgintza, eta atzerritik mea gordinik
ekartzen hasi ziren. Metalginak janari bilaketaren arduratik liberatu ziren, hiriak =
mantentzen bait zituen eta metalgintzan oso-osoan ari.
Langileria asko espezialdu zen metalgintzaz: mea bilatzaile, minari, garraiari, marinel, metalgin... Metalgintzako anitz ofizio nekazaritza eta buztingintza baino arriskutsuagoa zenez, elikadura eta zerbait gehiago (arriskuen ordaingarri) eman beha-rra zegoen, langileriak enplegu horietara animatzeko. Mesopotamiako hiriek agudo lortu
zuten langileriaren gastuak ordaintzeko aina produkzio.
Aitzinatetik produzitzen zen Ekialde Hurbileko hauzo frankotan, adibidez, Jarmo-n e
ta Jeriko-n, hargina edo buztingina mantentzeko aina, baina Ama Jainkosaren apaiza
beratzea erabaki zuten, metalgintzak eskatzen zuen beste langile mantentzeko kapaz zen
gizarterik, ostera, ez zen egon Mesopotamiakoen aurretik eta lorpen honetan apaizek =
zerikusi haundia ukan zuten, halaz ere: gizarteko pertsonaia inportanteenak izaki, horien kontseiluz, konjuruz eta eraginaz ausartu bait ziren Halaf-tarrak Mesopotamiako
herbehereak nekazaritzarako atontzen.
Haranean finkatu ondoren, nekazaritza intensiboa, hirigintza, merkataritza eta me-talgintza erregulartu zirenean, berez desagertu zen ahaidegoan oinarritutako sistema
sozial zaharra; senidetasuna bigarren mailara jaitsi zen eta hiria bilakatu zen sistema sozial berriaren ikur eta oinarri. Hiria gurtzeak, hirko babesletzat Jainko berezia
aurreratzeak eta apaizgoaren indarberritzeak hementze daukate erroa.
Apaizeriak aitonengandik buruzagitza eskuratzeko probetxatu zuen giro egoki hau eta
gobernua zentraltzea lortu ondoren, botere erresorte guztiez 5abetu zenean, esplotatza
ile eta atzerakoi bilakatu zen. Bitartean, aitzindari agertu zen eta hibaiak bide ko-mertzial ekonomiko bihurtu zituen. Kanalak zabaldu eta barkugintza hobetu; merkantzien garraioa hibaietaraino erregulartu zuen eta merkantziak, laboreak bereziki, saindutegietan gorde artisauen eta familien elikadura segurtatzeko eta komertzioko trukeak
posible egiteko.
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Eskaria eta merkatua antolatu zituenean, mineria eurrez debelopatu zen eta merkataritza internazionaldu. Mina ondoetan eta bide komertzialen inguruetan bizi zirenek,
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ti izaki, metalgintza beren kontura eratzeko gai ez zirenek, Siriatarrak adibidez, metalezko produktoak eskuratu ahal ukan zituzten eta Sumeriako merkatuaren garantiaz, mi
nari, metalgin eta merkatari bilakatu ziren. Europako Neolitos-tarrak ere Egiptóko eta
Mesopotamiako merkatuei esker montatu zuten metal industria.

KAPITALTZEA

Alabaina, metalgintza eta merkataritza antolatzeko behar izan zen kapitala, neka-zalteriaren eta langileriaren lepotik bildu zen, hots: masen esplotazioa legaldu egin
zuen apaizeriak. Sumeriako hirietan apaiz agintariek nekazarien gaindiak pilatu, bildu
eta zentraldu egin zituzten eta langileei gutiegi ordaindu zieten kapital hori guztia
bildu arteino.
Dirutza guzti hori ez zen zentraldu industrian eta obra publikoetan gastatzeko

soi-

lik, lujoan eta Jainkoen omenez ere eurrez bota bait zen. Milaka bihi ontzi eta ala-bastrozko baso dago haundikien hobietan. Sumeriako Jainko bati ehundaka litro garagardo ematen zitzaion egunoroko egarria ase zezan. Sumaeriar edozein hiritako saindutegia eta jauregiak langileen eta nekazarien etxeez gonbaratu besterik ez dago, Jainkoaren
eta apaizen ekonomian eta gastu publikoetan etxeek nolako inportantzia zuten ikusteko.

SAINDUTEGIAK ETA ERLIJIO BIZIERAREN ONDORENAK
Ipar-Mesopotamiako hauzoak apaizak liberatzeko eta saindutegi ederrak eraikitzeko
aina populatdrik zeuden jadanik, baina Mesopota-iako Delta kolonitu zutenean, tradizio
erlijioso zaharrei eutsirik, Hiri bakoitzak sekulako saindutegiak eraiki zituen. Sarri
leku berean bir-eraikirik bait daude, ikus daiteke nola joan ziren beti hobeagoak eta
dotoreagoak eraikitzen, hiriaren inportantziarekin bateratsu. Froga daiteke hau, hala,
E1-Ubaid-en nahiz Uruk-en nola Eridu-n, Lagash-en nahiz Kish-en. Ur-en, adibidez, zaha
rrenak 3 x 2 metro ditu eta berrienak 70 x 30. Tamainuz hazteak arkitekturaren hobetze
a, dekorazioaren dotorezia eta edergailuen aniztea zeramatzan berarekin; honek erakusten digu Jainkosa erreginaren nahiz Jainko erregeren aberastasuna.

SAINDUTEGIAREN ONDASUNAK
Saindutegiaren ugazaba, teoriaz Jainkoa, herritar jainkotiarren hamarrenez eta hasikinez bizi zen; baina praktikan apaizeriak herri osoa esplotatzen zuen Jainkoen kontura.
Hiriaren eta lurren jabe Jainkoak irakasten zuen, zeren Jainkoek egin bait zituzten
ahala hiria nola lur emankorrak, nahiz, errealitatean, hiritarrak izan ziren hiria era
ubideak eginez aintzirak, lingirdak eta eremuak lur emankor bihurtu, kanalak dragatu eta bideak zabaldu zituztenak.
Jainkoaren lurren zati bat hiritarren artean ,,anatzen zen, hauek lanez eta zerbi--tzuz ordaintzen zutelarik beren errenta. Gelditzen zena, errentariek eta zerbitzari es

144
pezialduek hustiratzen zuten, lurraren ugazaba zen Jainkoarentzat. Parte hau, Jainkoa
ren ornenez egindako oturuntzat eta beste rastuak ordaintzeko zen, baina baita lehen ma
terien inportazioa (meatza, zura, harria...) eta artisauak ordaintzeko ere erabiltzen
zen. Langileriak, bada, bizi modu segurua zuen, eskasa bazen ere.

ERLIJIOA, AGINTE TRESNA
Apaizek bakarrik zekiten Jainkoaren desira interpretatzen; baina badaezpadan, bete
arazteko boterea eskuratu zuten. Jainkoaren propietateen administrazioa eta hiriaren =
zuzenketa ere, zama astuna zen arren, borondate onez eta pozez eraman zuten. Ordaindu
egiten zitzaien lana eta ederki alajainko. Lagash-ko apaiz batek hamalau hektarea lur
lantzen zituen, nekazari normal batek hektarea bat lantzen zuen bitartean. Petxa betegaitzak ezarri zizkieten hiritarrei, eta errentari herbalenei lurrak edeki zergen ez-pagamendua atxakiatzat harturik. Ehorzketa-sari haundiegiak kobratzen zituzten, orduko textoetan irakur daitekeenez.
Apaizak ez dituzte jadanik hiritarrek izendatzen, Jainkoak apaizen ahotik baino. Iz
kritura misteriotsua, Jainkoak irakatsia, aurki, apaizeriak soilik ezagutzen zuen; halaber Jainkoaren etxekokontaduria.
Hiri osoa maneiatzea eskuratu zutenean eta klase zuzendari bilakatu zirenean, apaiz
goaren barnean hierarkia eratu zuten. Hiritarrak, teoriaz, Jainkoaren zerbitzari ziren
nakazari eta artisau ziren aina, Jainkoaren herri bait ziren; baina klase dominatu,
sabel erdi-hutsik eta lana gainezka zeuzkan klase esplotatu bilakatu ziren. Gorporazio
hierarkituaren burua hiriko egin zen eta, Jainkoaren mantuz, berak era:)akitzen zuen ge
rra noiz egin, gerra-gizon zein izan eta gerra nork zuzen; hiriko bihitegien kontrola
berak zeukan. Teoriaz beste hiritarrak bezala Jainkoaren zerbitzari zenak, eta zerbi-tzaririk morroinena gainera, erresorte ekonomikoak, erlijiosoak eta militarrak eskuratu zituen eta hiri osoa bere manupean zanpatu. Laster, bere burua boteretsu sentitu zu
enean, beste hiriak ere dominatzea asmatu zuen, bere hiritarren onerako -zer esanik e
re ez- zeren konpetentzia egiten bait zieten merkatuetan, eta hiri dominariko Jainko
edo Jainkosa beste hirietako jainkoen buru egin zituen, Jainkoen artean ere hierarkia
bat osatu arteino; baina hiri dominaturen bat nagusitzen zenean, bertako Jainkoa bila
katzen zen zen Jainko hierarkian buru era berean.
Erregeenak bezala onartu beharreko laugarren milurteko anitz jauregi, saindutegi eta hobi kausitu dira esate baterako Kish-en, Ur-en eta Mari-n. Apaiz burua, bada, erre
geturik zegoen ordurako Sumeriako hirietan. Eta hirugarren milurteko Uruk-en sumatzen
den etxagintz garrak ez bide du besterik edierazten, Sumeriako hiri-buru izan zela bai
noo. Aldi honetan Uruk-en egindako zigiluetan ere anitz gatazka eskena eta gatibu kate
atu agertzen dira.
Sumeriako hiri-estatuetan agintaria ez da hiritarrek aukeratua. Jainkoaren ordezkari erregetua baino. Merkataritza bera ere, erregeren monopolioa da eta zer esanik ere
ez mineria eta metalgintza. Langileriari ere elikadura segurtatu zion arren, morrointza ekonomikoan atxeki zuen. Beraz, artisauak janariaren truke estatuarentzat lan egiten zuten proletari hilakatu ziren.
Jainkoaren ordezkaria, ostera, dirudun eta boteredun bilakaturik dago. Guzti hau
bortxaz eta maltzurkeriaz lortu zuela ematen du. Baina ez. Gizarte atzeratuen gobernurako, herriaren mendeetako esperientziatik eta jakituriatik sorturiko ohiturak aski di
ra: haren interpretazio jatorra altonek ematen dute. Baina Sumeriako hiri aurrelarie-tan non aitthnek apaizeriari utzi bait diote agintaritza-postua, hori ez zen nahikoa ja
danik; beraz, usadioa Ja::nkoak bere apaizen ahotik emandako legez eta arauz hobetzen
da.
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Legeak interpretatzeko eskubidea Jainkoak apaiz buruari edo apaizeriari eman zion ,
zeren berauek bakarrik bait zeukaten Jainkoaren desirak ezagutzeko dohaina. Beraz, Sumeriako Jainko guztien desira izan zen apaiz burua dirudun eta boteredun izatea (ongi
sariztatzen zuen Jainkoak bere zerbitzaririk finena), eta legeak horixe agindu zuen.
Herria Jainkoaren desiratara leialki makurtu zen, zeren, janari erreserben kontrola
eta metalezko harmen eta burruka-karroen monopolioa apaiz-buruak bait zeuzkan. Beraz ;
itsu-itsuan Jainkoari obeditzea zen zuhurrena.
Dena dela, sistema berriko agintariek aitonen kontseiluek baino hobeto gobernatu zu
ten eta ekonomia debelopatuagoa lora-arazi; baina baita zanpatu ere.
Aristokrazia Sumeriarra hain guti arduratu zen nekazaritzaren eta industriaren hobekuntzaz, non laugarren milurtean erabilitako lanabes berdinak usatu bait ziren lehen
engo milurtean ere nekazaritzan eta metalgintzan. Eta ez zen izan langileriaren inizia
tiba faltaz, lanabes hobeak erosteko diru faltaz baino. Nekazaleriak ezer erosteko
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rurik ez zuen irabazten eta langileriak ez zuen promoziotzeko biderik aurkitzen. Aristokrazia erlijiosoak, ostera, gero etaaberastasun gehiago pilatu zuen.

MERKATARIEN KASTA
Alabaina, Sumeriako apaizeriak ez zuen merkatariak dominatzea lortu, edo, hobeto, =
manupetik ihes egin zion.
Merkatariari, beste langil. eak bezain hiri-estatuko langile zen arren, askatasuna ematen zion bere lanak. Sarri gertatzen zitzaion hiritik at lanean ibiltzea, eta legedi
ari tranpa egitea ez zitzaion zail.
Hiritik-hiri ibiltzen bait zen, zelanbait internazionaldu egin zen eta ez zegoen
hiri bati arras loturik. Sorterriko erregeren babesak atzerrian errespetagarri egiten
zuen. Erregeri, zeinentzat egiten bait zuen lan, ezina zitzaion merkantzia guztien balioa kontrolatzea, lujuzkoena eta urrutitik ekarritakoena bereziki.
Mundu ezagun guztian barna ibiltzen bait ziren, anitz erlijio mota eta gobernu sistema desberdin ezagutu zituzten, eta erlijioen jokoaz kontyratu ziren.
Albo-herrietan eta atzerrian, inoren kontrolpean ez zeuden merXatuak bilatu zitu-ten eta piskanaka eratu.
Beraz, opresio erlijiosoa gainditu zutenean, beren nagusiaren kontrolari ihes egite
ko moduak asmatu, erregeren babesa eskuratu eta esplotatu eta merkatuak ireki zituztenean, berehala aberastu ziren eta pertsonaia inportante bilakatu ezein hiritan.
Merkatarien inguruan, kasta berezia eratu zen: merkatariek, itsas-gizonek, mea-bila
tzaileek eta inork ezagutzen ez zituen lurralde alegiazkoetan aberastu ziren beste anitz antzekok osatua. Burgesiaren lehen urratsak emanik zeuden.
Burgeseriak, erlijiosoki zaindu zuen lanak ematen zion askatasuna, hiri bakarrera
gehiegi ez hurbilduz, eta ahal zuen ginoan sendotu egin zuen. Horretarako diruaz balia
tu zen bereziki eta bere burua finko ikusi zuenean, hiriko jokoan sartzea erabaki zuen.
Sumeriako hirietan nahikoa goiz agertzen da burgeseria apaizeriaz konpetentzian, eta beronek eginen ditu ezagutzen diren lehen erreboluzio sozialak. Alabaina, proletari
tza zanpatuago jarraikiko da orduko burgeseriak bere iraultza egin bait zuen.
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HIRI KULTURA

Hiri bizitzak bi premisa eskatzen zituen: lurraldean finkatzea eta lanean espezialtzea.

TALDE IBILTARIETATIK ABERRI EGONKARIRA

Gizakia Neolitos aroan finkatu zen lurgintzaren eraginez. Nekazaria, lurra onga--rriztatzen ikasi zuenean, establetu zen guztiz: simaurraren eta erregadioaren deskubri
menduei esker, hain zuzen.
Abeltzaintzak, ordea, nomada porrokatu bihurtu zuen gizakia; nomada jarraiki arazi
zion. Abeltzaintzak larre aldaketa berarekin zeraman eta.
Nomada izateak hiri bizitzara iragatea eragosten du. Nomada bizitza, ibiltari deino,
ezin da eboluziotu gehiago. Herri nomada guztiek -Indo-Europarrek, mongolek, semitek,
turkiarrek, euskal artzainek- ez zuten gizarte arloan gehiago aurreratu, finkatu ez =
zireino.
2Stabletzeak, ordea, ideia berriak asmatu zituen: aberria, lur-jabego pribatua, hau
zokidegoa lanean espezialtzea...
Berehala, famili loturak eta senidegoa bezain indartsuak bilakatu ziren aberria eta
hauzo-kidegoa.
Finkatzeak, lurralde mugatuetan jarri zituen herriak. Beraz, hurren bizi zirenek =
talde politikoak eratu zituzten. Segurantza eta zorte onak edukitzeko, Ama Jainkosaren
babesaren pean nahiz beste herri Jainkoren batenean jarri ziren. Ama Jainkosa nekazaritzaren Jairikosa zen. Izan ere, nekazaritza zen garai hartan ekonomiaren oinarria herri haietan; eta ez ehiztaritza, beraz, beraz, Ama Jainkosaren zeregin printzipala, ne
kazaritza babestea bilakatu zen.
Talde politikoaren nagusia apaiz eta agintari zen batera. Agintaritza, Ama Jainko
sak nahiz herri Jainkoak emanik zeukan; eta apaizgoa Ama Jainkosa zein herri Jainkoa
pozik edukitzeko erabiltzen zuen. Baina Ama Jainkosaren babesa bezain ona zela konturatu ziren hiriak murrailez eta dorrez etsaiengandik babestea.

HIRIA, ETA GIZARTEAREN EBOLUZIOBIDEA

Hirian bizitzeak, baltsa lana, defentsa erraza, lanean espezialtzea eta abar elkar-zekartzan. Hiria, bada, maite zuten eta gurtzen hasi ziren. Hiri gurpena hala jaio =
zen; aberri-maitasunaren ezaugarri, noski; Mesopotamiako eta Egiptoko hiri guztietan
finkatu zen; gerora, Grezian ere berdin jazoko zen. Mesopotamiako eta Egiptoko nekazaritz era berriak (nekazaritza intensiboak, alegia) hiri bizitza indarberritu eta trans
formatu egin zuen: gizarte loturak trinkoago egin zituen; klase herbalak, zanpatuago;
boterea, indartsuago eta zentralduago; merkataritza, errazago; baina lur jabe haundiki
ak eta elizgizonak jarraiki ziren nagusi izaten.
Hiriak elkarren kontra burrukatzen hasi ziren eta, indarrez nahiz gogoz (gehienetan
indarrez eta beti eragin ekonomikoz), konfederaziotuz joan ziren.
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Politik - Estatuak haundiki indartsuenen agintaritzarenpean sortu ziren. Lehenengo

konfederazioak lur jabe haundikiek eta eliz-gizonek lortu zituzten.
Lurra lantzen zuen oro izan zen ugazaba eta jabe, nekazari finkatu berrien artean;
baina gizartea eratuz zihoan heinean zihoazen diferentzia sozialak ere gehituz.
Herri nomaden artean ere egon ziren desberdintasun sozialak. Leinu buruak, haundiki; eta bentzutuak, erdi-jopu; haina lurrean establetzeak eta haren jabegoak, haundiki egin zituzten lur jabe klasekoak. Gizartea klasistaago bihurtu zuen orduan: haundi
ki erdi-jopuen arteko lehengo diferentzia eta aberats xiroen arteko berria.
Lur jabe aberatsak zaldun bilakatu ziren; baina lur jabe guztiak ez ziren berdin
boteretsu; mailak zeuden lur jabegoaren arauera. Elkarren kontra burrukatuz erabaki
zuten nagusi nor izan. Ohi den legez, indartsuenek irabazi zuten, eta agintari jarririk, boteretsuen bilakatu ziren.
Gizaki haik xit erlijiosoak bait ziren, eliz-gizonak indartuz joan ziren; leku askotan klase dominari bilakatzeraino. Honetara, domeinu-sistema eta klase-sistema gero
eta finkatzenago zihoazen. Boteretsuenek beren boterea eta aberastasunak gehitzeko era egokian antolatu zuten gizartea. Boterea esku gutiagotan pilatu zuten eta jende ge
hiago beheko klaseetan.
Klase ahuletako jendearen lanaz baliatuz, aberastasunak pilatu zituzten. Giza es-plotazioa nabarmenduz eta gehituz joan zen.
Lur jabe haundikiek dominatu zuten gizarteak Jaun feudalismoaren era politikoa har
tu zuen eta eliz-gizonek dominatu zituztenetan, teokrazia nagusitu zen.
Egiptoko eboluzioaz hau dio Pirenne-k:
"Eboluzio mota hau guztiz jenerala izan da. Aurkitzen dugu hala Ekialde zaharrean,
nola Indian eta Txinan; eta forma berdinaz agertuko da lehenengo erakunde politikoa
Rijn osteko Germaniarren artean Jesukristo osteko bostgarren eta hamabigarren mendeen
artean". (H. PIRENNE, Historia Universal. Tomo I, 8 or.).

LANKETA BEREZITUAK
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Lanean espezialtzea aspaldiko gauza zen, paleolitos aroko kultura ehiztarian ere e
gon bait zen azkenerako; baina, herri nekazarien artean, ekonomia eta gizartea korapi
latuz zihoazen ginoan, lana ere espezialduz joan zen. Eta batzuk behingoan sentitu zu
ten beste batzuren premia. Elkarturik bakarka baino gehiago progresa zitekeela konturatzeko beste arrazoi bat, elkargoak lan espezialtzea errazten bait zuen.
Kolektibitatearen balioa eta premia sumatu zituzten, zeren baltsak progresoa bul-tzatzen bait zuen eta bizi modua errazten.
Lan espezialtzea asko gehitu zenean, lur jabe haundikiek eta eliz-gizonek agintzen
zuten hirietan, merkatalgoak indar itzela hartu zuen. Oraino berak ajrraikitzen ziren
boteretsuen izaten; baina merkatariak, metalginak eta marinelak argiro indartuz zihoa
zen. Oraino, jaun feudalismoaren eta teokraziaren pean zeuden. Gainera, zuzendaritza
buru'..suz eramandako baltsaren eraginez, hiriek aurrerakada iz4arria egin zuten feuda
lismo eta teokrazi garaian. Merkatalgoari bultzada eta aukerak eman, interesatzen zitzaielako eman zizkioten, noski, klase dominariek. Merkatariei esker debelopatu zen
nekazaritza bera ere, zeren beste lurralde askotara eramaten bait zituzten laborantz
produktoak salmentarako eta trukerako. Gainera hirian eskas zeuden produktoak ekar-tzen zizkieten merkatariek.
Industria ere merkatariei esker debelopatu zen, merkatu berriak topatzen bait zizkioten.
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Lur jabe haundikiek eta elizgizonek beren komenentzirako eratu zuten gizartean aberastu ziren merkatariak, metalginak eta marinelak. Hala jaio zen hiri feudal eta teo-kratikoetan burgeseria, eta aberastuz zihoan neurrian joan zen indartuz ere.
Hurbil dago, bada, klase dominarien eta burgesiaren arteko eztabaida, zeren, botere
erresorteak klase dominariek dauzkaten arren, burgeseria aberatsagoa bait da eta inizi
atibatsuagoa eta, beraz, botere erresorteak ere eduki nahi bait ditu. Klase dominariek
beren zerbitzurako debelopatu zuten burgesia;baina ez zituzten ondorioak ongi neurtu ,
antza, zeren, konturatu zirenerako, berak baino aberatsagoa egin bait zitzaien eta,
beraz, dominagaitz.
Erreboluzio sozial burgesa biztu zenean, burgesiak irabazi zuen leku askotan. Erreboluzio burgesik zaharrenak (ezagutzen direnak) Batibirra-ki-koa (Sumeria) eta Basiris
-koa (Egipto) dira. Burgesiak irabazi zuen, baina merkatariak jarri ziren agintari,
Burgesia nagusitu zeneko hiriei (itsasora jalgiera zuten lekuetan nagusitu zen batik bat), beste hiri-antolaketa bat ezarri zitzaien feudalismoagandik, funtsean desber
dina.
Hiri merkatari hauek sortu zuten kultura (politik molde berriaren barnean egosia) i
zan zen benetako hiri kultura. Merkatalgoa ipini zuten ekonomiaren oinarri eta beste
adarrak merkataritzaren barnean. Burgesak bilakatu ziren eskubide osodun bakar; baina
merkatariak goiengo mailan, Iniziatiba bultzatu zuten, pertsona (burgesa) haintzat har
tu eta indibidualismo burgesa defendatu. Lur jabe haundikiak desegin zituzten, lurrak
bir-banatu, lurgintza indarberritu; baina nekazariak eta langileak bigarren mailako hi
ritar jarraiki ziren.
Elizgizonek, burgesiarekin ere, klase dominari izaten segitzea lortu zuten anitz hi
ritan; Erregetzak dirau hiri gehienetan eta esklabutzak hiri guztietan.
Merkatari benturariak jaiotzen dira nonahi eta merkataritza asko debelopatzen dute
mundu ezagun guztian.
Burgesiaren hiri antolaketak bizi berria eman zien hiriei. Oraintxe jaio zen egiazko hiri-estatua ere.
Baina burgesiaren agintaritzarenpean ere, hiriak elkarren kontra burrukatzen jarrai
ki ziren, dominapenak, konpetentzia kenduz eta petxak ezarriz, garaileen ekonomiaren
hobetzea zekarrela eta. Indartsuenek irabazi zuten.
Garai honen azkenerantz beste politik forma bat agertu zen, gudaloztean oinarritua:
inperioa.
Burgesiak hiriaren gidaritza politikoa galdu egin zuen: baina ez gidaritza ekonomikoa; eta ez zuen txartzat hartu politik molde berria, zeren merXatu berri asko ireki-tzen bait zion eta segurantza ematen. Gainera, diru gehiago pilatuz, ez zitzaien zail
izanen inperioa liberaltzea eta demokratatzea, hots: inperioa maneiatzea.

NIKAZARITZAREN DEBELOPAMENDUA ETA HIRI BIZITZAREN EBOLUZIOA

Zagro Mendikatearen Hegoan haran zabal eta haundi bat zegoen, Eufrates eta T igris =
hibaien erdian. Uholdeek ekarritako lur emankorrez horniturik zegoen orduan. Nekazaritzarako ahalbide haunditako lurra, garai hartan; baina bakarka ez zegoen zer eginik.
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Lan kolektiboz bakarrik bihur zitekeen errentagarri. Hementxe loratu zen lehenengoz ne

kazaritza debelopatua.
Inguruetako Neolitos kulturako jendea ohartu zen, Mesopotamia laboratzeak eman zeza
keen aberastasunaz itxura batean eremu eta agor izan arren. Ordura arte leku euritsu-tan bakarrik eman zen nekazaritza.
Sumeriarrek, ordea, agor zen baina heze zitekeen lurraldera eraman zuten nekazaritza.
Bostgarren milurtean hasi ziren Tell-Halaf-koak Mesopotamia lurgintzarako prestatzen .
Urrats hauexen debelopamenduak ekarri zuen geroagoko hiri-kultura: zibilizazio sumeria
rra.
Mesopotamian finkatzeak, merkataritzarako nolabait gaiturik egotea eskatzen zuen.
Mesopotamian, lehen materia askoren eskasia nahiz gabezia zegoen; beraz, hara jaisteko
trukean onartzen zen produktoren bat behar zuten. Tell-Halaf-tarrek zeramika paregabea
egiten zekiten eta buztingintzaz baliatu ziren trukeetarako. Tell-Halaf-ko zeramika Anatollan, Armenian eta Sirian aurkitu da; alegia, Mesopotamian faltatzen ziren lehen
materien frankia zegoen lurraldeetan. Hala bakarrik ausar zitezkeen Tell-Halaf-tarrak
Mesopotamian finkatzen.
1.- E1-Ubaid-ko jendeak egin zituen lehenengotan aurrerapenik distiratsuenak Mesopo
tamiako haran osoan erregadioari esker; Ubideak eta erretenak zabalduz, zingirak, is-tildiak eta hidoiak saneatu zituen eta lur emankor bihurtu. Horretaz gainera, haziak,
landareak, laboreak eta fruituak hobetu egin zituen, landu.
Berehala hasi ziren kontsumatzen zuten baino gehiago produzitzen eta gaindia trukatzen nahiz saltzen. Aberastasunen pilatzea ez zen ondorioa besterik 'zan; premiazkoa
bazitzaien, bestalde, zeren Mesopotamian merkataritzarik gabe ez bait zitekeen bizi,
anitz lehen materiaren mentsa zegoen eta.
El-Ubaid-ek debelopamendu politiko-sozial hain haundia lortu zuen, on egiazko esta
tu bilakatu bait zen. Jaun-feudalismoa izan zen E1-Ubaid estatuko politik moldea.
Mesopotamia uholdeek ekarritako lur finez jantzirik bait zegoen, han ez zegoen ez =
harririk, ez zurik, ez mearik. Zegoen zuhaitz bakarra, palmondoa, ez zen zurgai. Pezoz
ko etxeak egiten aitzinatik zekiten; baina, hala ere, lehen materia askoren premian
aurkitu ziren eta inguruetako jendeaz harremanik franko eduki zuten. Nekazaritzaren emankortasunak ongi ordaintzen zituen lehen materia horien gabezia eta merkataritzaren
gastua.
E1-Ubaid, haran osoan dominatzera heldu zen: Iparrean Tepe-Gauza-n hasi eta Hegoan
Eridu eta Ur arte; harremanak, ostera, iparrean Wan Lakura arte (Pisdeli) ukan zituen,
eta Ekialdean Kaspio itsasora arte (Tepe-Sialk).
E1-Ubaid estatuko populazioa hiritan bizi zen.
2.- Laugarren milurtearen erdi bueltan, El-Ubaid dominatu ondoren Uruk nagusitu zen
Mesopotamian. Teokrazia zen Uruk-eko politik era; teokrazia feudalista, hobe, zeren elizgizonak bait ziren lur jaberik haundienak ere. Apaiz nagusia, Ama Jainkosaren ordez
karia zen erree ere.
Erlijioso zirenaren seinale (ala, izan arazten zietenaren seinale), pezozko tenplo
ederrak eraiki zituzten Uruktarrek nonahi (ederrenak, Uruk-ko tenplo zuria, Ama Jainko
sari eraikia).
Azkenerantz, (3.000-2.900) eskritura asmatu zuten.
Uruk-tarrek haranaren batasuna finkatu egin zuten E1-Ubaid-ko jendeak ezarritako lo
turak sendoagoturik. Zibilizazio sumeriarraren heldutasunerako urratsik inportanteenak
emanik utzi zituzten. Burgesia, berenetan jarraikirik, asko indartu zen Mesopotamia osoan. Uruk-en nagusitasunaren babesean; baina ez iraultza egiteko lain, oraino.
3.- Eskritura asmatu zen garaian, kultura sumeriarrak heldutasun osoa lortu zuen.
Burgesia aberastasunez josirik dago eta bere eragina gehituz doa egunoro. Hiri inpor--
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tanteenak eraikirik daude: Eridu, Ur, Uruk, Lagash, Iarsa, Batibirra-ki, Surupak, Uma
Nipur, Borsipakish, Agada...
Zibilizazio sumeriarrak bere baitan zeramatzan: a9inLaritza politiko zentraldua,
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zarte klasista, inperialismoa, arte eta erlijio ta-£diak, debelopamendu teknikoa eta
ekonomikoa.
Buztingintzarako errubera asmatu zuten; gurdia idiz erabiltzen zuten; hibai-nabegazioa aisetzeko eta hedatzeko ubide berriak eta dragatzeak egin zituzten; ebasle eta ohoinen kontra segurantza osoa jarri zuten bide nagusietan; Metalgintzan (urrean, zilarrean eta brontzean) lortu zuten maila teknologikoa erromatarren garaira arte ez zen =
hobeki. Sumeriako metalginen produktoak Mediterraneo itsasoraino Siria zehar eta Hego
Errusiaraino hedatu ziren.
4.- Nor nagusi izan erabakitzeko -nagusi izateak aberastasuna erakartzen zuen etaSumeriako hiriak sarri burrukatu ziren elkarren kontra. Nagusigoa hiriz-hiri aldatuz =
joan zen, gehienetan aberastasunen arauera: herene~ E1-Ubaid zen; atzo, Uruk; egun E
ridu da; bihar Ur; etzi, Uruk berriro; etzidamu, Kish;...
Herri guztietan dago erregea eta klase dominariak bi dira: elizgizonak eta lur jabe
haundikiak.
5.- Baina burjesia ez dago geldirik. Merkataritzak eta industrigintzak aberastu egin dute eta urduri dago boterea ere eskuratu arte. Botere premia sentitzen dute ekono
mi erak egokitzeko eta bizitza beren gisara antolatzeko. Konformagaitz, protestazale ,
gobernuaren aurkari eta erreboluziogile bilakatu da.
Batirriba-ki-n brontzegintzari esker burjesia haundia batu egin zen eta beste hirie
tan baino indartsuago eta urduriago bilakatu. Metalginek eta merkatariek elkarturik erreboluzio soziala egin zuten eta lur jabe haundikiak garaitu, Burjesia jarri zen agin
tari eta errege berria ipini zuen. Politik molde berria ezarri zuen hirian: hiri estatu burjesa, ekonomian burjesean oinarritua. Sumeria osoan nagusitu zen berehala poli-tik molde berri hau.
Hirugarren milurtearen erdian Lagash-ko burjesiak egin zuen erreboluzioa eta Urukagina ipini zuen errege. Urukaginak, burjesiaren laguntzaz, erreforma demokratikoa egin
zuen, klase pribileioak ezabatu zituen: gizaki "libreei" (burjesei, noski) eskubide
berdinak eman zizkien. Ekonomi sitema irekia ezarri zuen eta arrotzak ere eskubide ber
dinez ari zitezkeen tratuan Lagash-en mendean zeuden hiri guztietan, zerga berezirik
ez bait zeukaten.
Elizgizonengandik ere askatu zen Urukagina eta burjesiaren lagiintzaz bakarrik hasi
zen agintzen. Lege guztiak kodigoan bildu zituen (historiak ezagutzen duen lehen kodigoan).
6.- Talde semitar bat ere establetu zen Mesopotamian, mendebaletik jinik eta Tigris
hibaiaren uhaldean Agade hiria eraiki zuen. Aitzinatik zeuzkan merkatalgo harreman
hestuak Sumeriarrekin; baina arrazaz eta hizkuntzaz Siriarren kide ziren.
Agadeko politik moldea jaun feudalismoa izaten jarraiki zen, Sumeriako erreboluzio
burjesaren ostean ere.
Bimila eta laurehungarren urte bueltan, Sargon Agadeko errege zela, Agadetarrak Sumeria osoan nagusitu ziren.
Ordura arte Sumerian nagusi izan ziren hiriek, hiri bakoitzeko politik forma erres
petatu egin zuten gehiago zein gutiago. Behintzat hiri bakoitzak bere gustora molda--tzen zuen politika, askatasun osoaz izan ez arren ere. Hiri dominariak eragin haundia
ukaten zuen, noski; baina ez zien dominatuei askatasun osoa kentzen eta politik berezi
tasunak finko gelditzen ziren.
Agadetarrek, ostera, indar militarrez nagusitu ziten eta Mesopotamia osoari ezarri
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zizkioten beren politik erakundea eta mintzaera, Gainera, hiri bakoitzeko
molde berezia ez ezik, burutza ere kendu zieten hiriei, Agade ipinirik politik zentro
bakartzat. Mesopotamia osorako hiri-buru bakarra ipini zuten eta estatu bakarra gertatu zen.
Sargonek, Agade egin zuen ekonomiaren zentro ere, Sumeriako hirien bizkarretik. Aga
de-ra ekarri zituen azoka mota guztiak; merkatalgoaren zentro Agade izan zen aurrerantzean.
Sargonen inperioak Mediterraneo itsasora arte dominatu zuen Mendebalean: Beraz, Siriako merkatu guztia beregahatu egin zuen eta Mediterraneoko merkatalgoa eskuratu hiri
feniziarren laguntzaz. Ekialdean, Susa ere harrapatu zuen. Indiaren eta Sumeriaren artean zegoen Susa eta hantxe biltzen ziren bietako merkatariak. Ekonomi zentro inportan
tea zen, bada, Susa.
Agade-ko Sargon-ek era politiko berria asmatu zuen: Inperioa, alegia, historian eza
gutu den lehenengo inperioa, baina Sargon-en inperioa berehala desegin zen. Haren heri
otzak inperioaren hondamendia ekarri zuen, haren ondorengoak ez bait ziren ga . :za izan
inbasio gutiarrari eusteko.

Lur hobeen bila zebilen herri Indo-Europarren adarra zen herri gutiarra.

HIRI BIZITZAREN ZABALKUNDEA

i
EJIPTO

Ejipton, Nilo hibaiaren kondizio ezin hobeei esker eta Palestinatarren eraginez,
ijoiz loratu zen hiri bizitza.
Nilo hibaiaren uhaldeetan berezko erregadioa zegoen. Urteoro hazten da Nilo hibaia
udaberrian eta lurralde haundiak ureztatzen ditu. Udan, ordea, sikatu egiten da berriro eta hibai normal bilakatzen.
Soro hezeak probetxatuz, nekazaritza berehala debelopatu zuten egiptotarrek. Garai
predinastikoan (laugarren kilurtean) eraikirik zeuden hiriak Niloren uhaldeetan: MeteAtribis, Sais, Bubastis, Hermopolis, Bruto...
lis, Mendes,
Produzio laborari haundia ateratzen zioten lurrari. Nekazaritza intensiboaz eta mer
kataritza ere behingoan debelopatu zen. Eta merkataritzaren gerizpean indutrigintza.
Merkatariek itsasorako joera hartu zuten: Kretara, meabila; Siriara, zur eske; eta
Sumeriarrekin, produktoak trukatzera, Siriara sumeriarrek ere jotzen bait zuten; baina
laster baita Nuliara ere joko zuten, Nilo jarraikiz, urre bila, batik bat.
Ejiptoko hirietan ere lur jabe haundikiek eta elizgizonek dominatzen zuter lehenengotan baina burjesia aberastu zenean, elizgizonen lagun izaten jarraiki zen; Ejiptoko
elizgizonek burgesia integratzea lortu zuten.
Eduki ere, Heliopolis-ek, Ejiptoko hiri sainduak, egiptotar guztien artean eduki zu
en itzala eta burjesia ere hara joaten zen baimendua eskuratzera.
Ejiptoko burjesiak, indartsu zela konturatu zenean, erreboluzio soziala egin zuen
eta garaile jalgi zen. Lur jabe haundikien ordez burjesia jarri zen agintaritzan, Busi
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ris-ko burjesia jalgi zen lehenengoz garaile eta Heliopoli-a abiatu zen elizgizonek
haintzat har zezaten. Agintaritza bortxaz ahrrapatu bazuen ere, Eliopolis-ko elizgizonek ontzat hartu zuten errege berria, joko garbitzat bait zeukaten haiek boterea bor--txaz harrapatzea. Ontzat hartzeko elizgizonek ipintzen zuten kondizio bakarra, hiriko
boteretsuena izatea zen. Eta Egiptoko hiriak nagusi nor izanen zen erabakitzeko, elka-rren kontra burrukatzen hasi zirenean, Heliopolis-ko bedeinkapenak Egipto osoan agintze
ko eskubidea ematen zuen.
Busiris-ko erreboluzioa egin berritan, burjesek aukeratzen zuten errege eta Heliopolis-ko elizgizonek ontzat ematen, baina erregetza finatu zenean, here,litari egin zen.
Beste hirietan, ostera, eboluzio burjesak ezabatu egin zuen erregetza eta, honen ordez,
magistratu aukeratuak itdni zituen: 4'Hamar gizonak".
Horien artean gatazka asko egon zen nor nagusi izan erabakitzeko. Hiri berri bat nagusitzen zen bakoitzean, ohizko bidaia egiten zuen Menopolis-a elizgizonen bedeinkapena lortzera.
Busiris-en ostean, Letopolis-ek eskuratu zuen nagusitasuna; gero Sais-ek Hermopolis-ek eta Buto-k.
Butotarrak nagusitu zirenean, Nilo hibaiaren deltan errege bakarrak agintzea lortu
zuten: Butoko erregek.
Botere guztiak, berak eskuratu zituen eta gobernu zentrala Buton ipini zuen.
Butotarrek, bada, Egipto-ko deltan, jarri zuen inperioa, Buto eginik Delta osoko hiri-burua.
PENIZIA
Mesopotamian eta Egipton Inperio politik forma ezarri zenean, bi Inperioen hegaletan
hasi ziren loratzen Hiri-Estatuak. Merkatalgo bideen arauera jaio ziren, hiriak ere. Be
raz, ekonomiaren eraginaz.
"Abanol zedro-oihan ederrak eta anitz mea-mota zeuzkan: eta, lehen matriok erakarririk eskasian ziren Mesopotamiak eta Egiptok desiratzen zuten eta gerraz dominatu nahiz
ibili ziren luzaro.
Bi inperio hauen lehen ekai e2kasiaz probetxatuz aberastu ziren libanotarrak. Kostal
dean, batez er, nahikoa goiz loratu zen hiri-bizitza feniziarren eraginaz (Biblos, Tiro, Sidon...).
Biblos, Feniziako hiria, bilakatu zen Tauro mendietan idokitako meen azoka. Berehala
bertara ekarri zen Libanoko zura ere. Gainera, sumeriarrak eta egiptotarrak hantxe bil
tzen hasi ziren trukeetarako. Haraxe ekartzen ziren Egipto-ko laboreak eta produkto industrialak, Nubia-ko urrea eta marfila, Txipre-ko kobrea, Egeo-ko merkantziak eta Sumeriako produktoak; Indiako merkatariek ere bertara jotzen zuten.
Biblos, bada, ez bakarrik zen Feniziako azokarik inportanteena, lehen mailako ekonomi zentro internazionala ere izan zen 1u7aioan.
Ikusten denez, merkatari arrotzen er,i p inez loratu ziren Fenizian hiri bizitza eta hi
ri kultura burjesa; baina hiri feniziarreLan politik forma burjesa hain sendo finkatu
zen, non burjesia izan bait zen beti boterearen jabe bakarra.
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EGEAR KULTURAK: METAL AROA ETA HIRI KULTURA

Egeo itsasoko kostalde eta irletako biztanleak goiz probetxatu ziren Ekialde
Hurbileko zibilizazioaren abantailez. Egeo inguruetan bizi zirenok kulturaz lehengusu
ziren, nahiz desberdintasun ttipirik bazuten beren artean. Arrazan bareziki, diferentzia haundiak nabari dira.

EGEAR KULTURA ZAHARRAREN BOST TALDEAK
Kultura egear zaharra prehistorilariek bost taldetan banatzen dute sarrienik.
- Troade kultura zaharra: Troade-n, Misia-n, Galipoli-n eta Lemmos eta Lesbos-ko
irletan loratu zena.
- Helade kultura zaharra: bereziki Tesalian, Atika-n, Peloponeso-n eta Leuka eta
Itaka irletan loratu zena.
- Kultura Zikladatarra: Egeoko arkipelagoetan loratu zena.
- Kultura minostarra Kretan.
kultura egearretik
- Kultura txipretarra: lehenengotan beste ezeinetatik
hurbilago zegoena, Txipren kobre mina ospetsuak egon ziren 32ren.

BIZIMODU, POPULAZIO ETA LANBIDEEI BURUZ OHARRAK
Eskualde guztiok, agian irlarik ttipienak izan ezik, Neolitos arotik egin ziren okupaturik= eta nahiz Metal aroan anitz kolonitzaile atzerritar iritsi zen, egearrek,
ez bakarrik bizitzen diraute, baizik, arrotzen aurkikunde teknikoak berehala ausnar-tuz, kultura funtsean itsastarra, berezia beraz, lora-arazi zuten. Egeoko jendeek, ir
latarrek batik bat, elkarren arteko premia gorria sentitu zuten. Harremanak hestutzeko, nabegazioa goiz debelopatu zuten eta marinel trebe eta ausartak bilakatu ziren.
Merkataritza itsasoz erregulartzeak kostaldetarrak eta irlatarrak franko hurbildu
zituen, zeren merkantzien trukeek aniztu egin bait zituzten ideienak eta pertsonenak
ere. Lur-barnekoek, ostera, Arkadiakoek eta Beoziakoek adibidez, ez zuten aldi hone-tan aurrerakuntzarik egin.
Neolitos aroko hauzoetan bizi zen populaziorik gehiena; baina orduantxe eraikitako
hauzo berri asko ere aurkitu da. Etxeek harrizko zimenduak zituzten; kale mehar eta
bihurriak zeuden eta jende establea zen, hauzo batetan egoten bait ziren etengabe eta
nomadatza-arrastMrik inon ez bait dago. Troia bost bider birreraiki zen eta Lesbos ir
lako Thermi berdin, baina epe laburragoan.
Kultura egear zaharra hirugarren milurtean loratu zen. Kostatarrek nekazaritzatik,
abeltzaintzatik eta arrantzatik atera zuten bizi-modua. Laboreak eta ortuariak aina ,
mahatsa, oliba eta arbola fruitalak landu zituzten. Lurra laboratzeko idiz eta goldez
baliatu zirela frogatu ahal izan da.
Irlatarrak, ostera, batez ere itsas-merkataritzatik bizi zirela dirudi. Esate baterako Pseira-ko irlan, Kreta ondoan, bizi zirenek beren bizi-modua komertziotik atera beste erremediorik ez zuten, zeren, ur ederra bazegoen ere, laboratzeko patxadazko
lurrik ez bait zegoen. Eta antzera jazotzen zen beste anitz irla ttipitan, janaria in
portatu behar bait zuten bizi zitezen.
Kultura egearra loratu zeneko eskualde guztietan artisautza eta merkataritza xit
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inportanteak bilakatu ziren. Troian, adibidez, tornuaz lan egiten zuten buztingin espezialduak bizi ziren jadanik, eta Kretako buztinginak ere, nahiz tornurik ez zuten e
zagutu, zigilu partikularrak odukitznko aina espezialdurik zeuden. Kretakoak, bede-ren, bidaianteak ziren, hauzo bakoitzeko merkatua ez bait zen aski familia mantentzeko eta irla osotik saltzen zuten baxera. Errementari profesionala, hauzo zerbait inportante guztietan zegoen. Lehen materia Txipre, Naxos eta Kretatik exportatzen zen .
Atikako Rafina-n birfindegia kausitu da. Kobre-mea Naxos-tik itsas-ontzitan ekartzen
zuten eta Hymetto eta Penteliko-ko oihanetako egurraz egindako ikatzaz funditzen zu-ten. Grontzea ere ezagutu zuten. Thermi-n eta Troia-n, adibidez, hainbat tresna edi-ren da. Beruna, zilarra eta urrea nonahi usatu zitnzten.
Alabastrozko eta marmolezko zerarn.ika oral_ntxe agertzen da; eta ontzigintza merkatu
eskarlaren arauera espezialduz doa, eta artisau profesionalak (ontzigin, harotz, erre
mentari urregin, merkatari, barkugin...) gehituz.
Ofizio guztiak arrotzek irakatsi bazazkieten ere, berehala egokitu zituzten egea-rren gustoetara eta nongoek irakatsi zizkieten igartzen zen arren, eskola bereziak
sortu zituzten hala metalurgian eta barkugintzan nola ontzgintzan eta urregintzan.
Obsadanaren komertzioak eraine indartsu iraun zuen. Melos-ko obsidiana irlan bertan laminaforma emanda exnertatzen zen Egeo osera eta zilarra Atika-tik eta Asia Ttipitik bereziki.
Ziklada arkipela goan egindako marmelezko ontziak eta iruditxoak Troade-n, Kretan e
ta Peloponeso-n saltzen ziren; gantzuz, espeziaz eta lujezke jeneroz beteriko ontzi
gerkarrak Troian erosten; Troadekoak Trazian, Eubea irlan eta Grezia osoan; Kretako
merkantziak Peloponesc-n, Tesalian eta Troade-n.
Mesopotamian eta Egipton egindako produktoak ere kausitu dira aldi honetako Egeo-an, Kretan batez ere. Baina Mesopotamian ez da aurkitu kultura egear zaharraren aztarrenik; Ejipton, ostera, marmolezko ontzi bakanak ediren dira.
Uste da, beraz, egearrek lehen materiak eta jenero galkorrak (olioa, ardoa, oantzu
a, jantziak...) komertziatu zituztela. Ordurako jadanik egearrek Ekialde Hurbil eta
Ejiptoko merkatuetan sal zitzaketen zura, barkuak, kobrea, estainua, beruna, zilarra,
obsidiana eta marmola behintzat. Kretako oihalak binnilagarren urteko textu sumeria-rretan aipatzen' dira jadanik. Egeo inguruko lurraldeetan estainu minar.ik ez zegoen arren, hirugarren milurtean dagoeneko beste inork haino gehiago maneiatu zuten, sumeri
arrek eta ejiptotarrek berek baino gehiago. Erdi-Europan eta Mendebalean lortzen zu-ten, beste inork ezagutzen ez zituen tokietan. Hirugarren milartean Europatik produktoak iritsi zirela zihur dakigu: Lipari-ko irletatik inpnrtaturiko marmola ediren
bait da Kretan eta aurki Dinamarkatik ekarritako anbarra Troia-n.
Egear zaharrak gerra zale porrokatuak izan bide ziren. Zikladetako hobietan harma
asko dago eta antzera, nahiz zerbait gutiago, beste eskualdeetakoetan. Troia-n, Lemmos-ko Poliochi-n eta Greziako anitz hiritan harresi sendoak daude, Alabaina Lesbos-ko Thermi, Melos-ko Filakopi eta Kretako hiriak defentsarik gabe konpondu ziren. Dirudienez, epe labur batean Troia nagusitu zen Egeoko Eklaldean: Thermi-k eta Poliochni-k, nolanah.i, behera-aldia jasan zuten Troia indartsuen agertu zen mementoan; baina
gerraz eskuratutako buruzagitza izan bazen ere, ez zuen lortu inperio iraunkorrik, egoera honek ez bait zuen luzaro iraun.
Troia goiz heldu zen hiri hizitzara baina ez zuen inoiz lortu hiri bizitza burje-sik, Haren politik moldea Monarkia feudala izan zen beti; ezen ez demokrazia burjesa.
Asia Ttipiko hirietan ez zen sekula burjesia gehiegi ipdartu eta ez zitzaien posible
izan hiri bizitza burjesa ezartzerik. Lur jabe haundikiak edo gudal buruak beti aristokrata jarraiki ziren. Beraz ez ziren inoiz Mesopotamia eta Ejiptokoak bezain domina
ri izan, burjesia ez bait zen hangoak bezain boteretsua izan.
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Hirugarren milurtearen azken partean ipartar migrariek Troia arras erre zuten eta
aristokrata aberatsenak garbitu. Hauek, zeukaten urre eta zilar guztia ezkutatzea lortu zuten hil orduko, zeren aberastasunok oraintsu kausitu bait dira (1.873 K.o.). Arti
sauak eta jende herritarra, aberastasunon berririk ez zuena nolanahi, ez zituzten erhan, argi bait dago bir-eraikitako hirian bai arkitekturan eta bai zeramikan tradizi
o zaharrei atxeki zitzaizkiela. Populazio bentzutuak erre aurreko Troia baino ederrago
a eraiki zuen.
Bigarren milurtean, Troia, erresuma garrantzitsua bilakatu zen eta hatiarrek ere ez
zuten inoiz arras menderatu. Berak, ostera, Anatoliako lurralde zabalak eta Egeoko irla asko eduki zituen bere mende; eta akearrek bentzutu arteino (Homerok goraltzen duen
Troiako gerra) iraun zuen haren nagusitasunak Asia Ttipiaren Mendebalean.
Hirugarren milurtearen azken mendeetan, Troia erre zen garaian, indo-europarrek Ana
tolia bortxaz harrapatu zuten. Hatiarrak, talde indo-europarra, Ekialdetik eta Mendeba
letik sartu ziren eta talde ttipitan zatitu ziren Erdi-Anatolian eta bertako jendeaz
nahastekatu zirela uste da; baina talde agintaria izatea lortu zuten.
Nahiz ordura arte nomada izanak ziren, lehenengotatik ezarri zuten Jaun feudalismoa
forma politikotzat, establetu ziren lurralde guztietan.
Merkatari semitek Kanesh hiria eraiki zuten Halys hibaiaren ertzean, hatiarren lu-rraldeetan. Merkatariok kobre, zilar eta beste mea moten eske joaten ziren Anatoliara,
eta Kanesh laster egin zen hiri populatu eta ospetsu. Kanesh-ko azokak aglutinatu zituen talde hatiar guztiak, eta boterea esku gutitan kontzentratu zen. Hatussas jarri
zuten hiri burutzat eta bertako aristokraziak eratu zuen inperio hatiarra.

TROADE
Kultura egear zaharra (3.000-2.000) loratu zen aldian ez zen gerraz inor nagusitu
Egeo-inguruetan, Troia eta Peloponeso-ko Lerna gudalburuaren jauregiak dominatu zituela sumatzen den arren. Bi hiriotan jauregi ederrak daude, hiria erraz dominatzeko toki
an eraikiak; baina ez dirudi beste hirietan dominatzea lortu zutenik. Hiririk gehienetan gudalburuek agindu zutela adierazten duen ezer ezin kausitu izan da. Diferentzia
sozialik, ostera, nonahi sumatzen da. Poliochni-n adibidez, aberatsak etxe dotoretan
bizi ziren eta pobreak ttipi eta desegokitan; baina diruak egindako diferentzietatik
at, hau da, legeek babesturiko dibisio sozialik egon zenik ez dirudi. Egeoko hirietan
ez gudalburuek ez klase aberatsak eskuratzen zuten produzioaren gaindia.
Ehorzteko ohiturek ere estruktura sozial sinplea erakusten dute. Egeoko hobiak ezin
gonbara daitezke Egiptokoekin. Ederrenak Kretako hezurtegi biribilak dira, non leinuko
anitz belaun-aldi ehortzi bait zen. Krazi-koan, esate baterako, komunitate osoa dago.
Baina sarritan hobi bakoitzean hilotz bakarra ehortzi zen, hala pegarretan (pithos) no
la buztinazko katabutetan (larnax) edo lauzazkoetan (zista). Kultura egear zaharreko
hobi-arkitekturan funtsezko diferentziarik sumatzen ez den arren, edergailuek argi adi
erazten dute aberatsen eta pobreen artekoa. Arbasoen kultoa izan bide zen solidaritate
sozialaren faktore garrantzitsua eta aberastasunen zentralketa eragotzi zuena.
Erlijio alorrean Neolitos kulturako ohiturak atxeki ziren funtsean. Jainko berririk
ez zuten asmatu; apaizik ez zuten liberatu eta ez zuten eraiki merkantzia eta janariak
gordetzeko moduko saindutegirik. Ez da ediren inon saindutegi izena merezi duenik. Kre
tan, esate baterako, kobak eta mendi gailurrak izan ziren leku sagaratuak: horietara i
ruditxoak eta ontziak eramaten ziren eskaintzaritzat eta, soinuaren laguntzaz, dantzan
egiten zen.

156
Kulto familiarra ere gorde zuten, zeren anitz emakume irudi aurkitu bait da etxeetan, Neolitos kulturakoak baino estilizatuagoak, baina Ama Jainkosa beraren esan nahi
az. Zikladatarrek gizonenak eta musikarienak ere eduki zituzten.
Geroagoko anitz hiri-estatu gerkarren zaindariak Damak izan ziren arren (Atena, He
ra, Artemis, Afrodita...), oraino batek ere ez dauka saindutegirik.
Neolitos aroan bezala, zezena gurtzen dute. Arra inportantzia hartuz doa eta honen
sinbolu "zakila" sarri agertzen da, batez ere goldea ezagutu eta, nekazaritzaz gizonak arduratu zirenean. Ordura arte emakumeek lantzen zuten lurra haitzurraz. Goldeak,
bada, ez bakarrik nekazaritza eraberritu, baizik pentsaera ere nabarmenki irauli zu-en.
Hirugarren milurteko egoarrek brontzegintza eratzea lortu zuten, mineria atontzea,
merkataritza antolatzea eta anitz lehen materiaz egitea. Eta nekazaritzak produzitzen
zuen artisanalgoa, langileria eta merkataleria mantentzeko aina jenero.
Sumeria eta Egiptoko merkatuei esker, kapital haundiak pilatzeko premiarik ez zu-ten eduki, eta Mesopotamian edo Ejipton egon zen bezalako dibisio sozial legaldurik e
re ez zuten jasan. Nolanahi, aberatsen eta txiroen artean desberdintasun itzelak sortu ziren; baina artisanalgoa eta merkataleria ez ziren inoiz klase zanpatu bihurtu.
Seguru aski, beti atxeki zuten iraultza burjesak Sumerian altxatu zitueneko maila. Ne
kazaleria, ordea, esklabutzaraino erori zen praktikan.
Brontze aroko ekonomia egearra ekialdeko kapital pilatuei esker eratu bazen ere, e
ta zekiten ia guztia ekialdetarrek irakatsi bazieten ere, hauek ez zuten inoiz Egeoa
beren kolonia egiterik lortu. Iritsi ziren migrari artisauak merkatu bila jin ziren e
ta bertan bizimodua ateratzeko asmoz. Migrariok berehala egin ziren Egeoko gustoetara
eta ikasle jatorrei zekitena irakatsi zieten. Ejipto edo Mesopotamiako merkantzia kla
siko guti aurkitu da; hirugarren milurtean bertan ere ia guztiak forma berezia dute
jadanik.
Izan ere, Egeoko merkatua Sumeriakoa eta Ejiptokoa baino askotarikoagoa izan zen;
produktoei jalgiera erraza emateko premiazkoa zen barietatea. Geroago, Homerok Kreta
"ehun hiritako irla" deitzen zuen; nork asma beraz, zenbat hiri egon zen Egeo osoan!
Alabaina merkatua huraxe zen eta hantxe atera behar zuten bizi-modua. Ordutik omen dauzka bezeroak arrazoia. Troia-n eta Lerna-n bertan ere, nahiz bezerorik onena buruzagia izan, bertako jauregietan frogatzen denez, hiritarrak merkatu ona ziren. Eta po
breenen boltsiko herbalaz erosteko moduko merkantziak egiteko lotsarik ez zuten ukan
artisau egearrek, boltsikoa, herbala nahiz mardula, janari bait zen.
Artisauek eta merkatariek, bada, merkatua aukeratzeko ahalbidea zeukaten: milaka
hauzo bait zegoen, eta, anitz bakarka ttipiegia zen arren gehienak hurbil zeudenez
gero, erraz osatzen zen artisau batentzat aina merkatu.
Halaxe, anitz komunikabide berri zabaldu zen itsasoz nahiz lurrez eta merkatu in-ternazionalaren hastapenak ipini ziren.
Eshualde bakoitzak gusto bereziak bait zituen, artisauek eskaria kontutan edukirik
egin behar zituzten produktoak. Merkatu berrien irabazi-nahiak artisautzaren konpeten
tzia teknikoa iraunarazi eta indarberritu egin zuen. Mesopotamian eta Ejipton jazo ez
zena. Artisau onak nonahi zeukan merkatu segurua: hau, beti teknika hobetuz joateko
akuilu zirikaria izan zen.
Hirugarren milurtearen azken mendeetan kultura desberdina loratzen da Egeo itsasoa
ren kostaldeetan hala Grezian nola Asia Ttipian. Burruka haizkorak agertzen dira, arkitektura eta buztingintza diferenteak usatzen, eta ohitura berriak sumatzen. Greziako hiri asko arras deuseztu zen, hondamendiren bat suertatu balitz legez (ikusi dugu
nola berdin jazo zen Troian). Iparretik talde gerrariak, indo-europarrak aurki, jin
zirela uste da eta, irlak ez beste Egeoko inguru osoa desegin ondoren, nagusi geratu
zirela.
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KRETA

Kretara ez zen heldu migrari ipartarrik; baina hemen jauntxo aristokratak aberasta
sunaz eta botereaz jabetu ziren hirugarren milurtea bukatu aurretik, eta klase domina
ri bilakatu.
Kretan jendea lan espezialtzearen arauera bildu zen irletan: baina itsasorako joerak eta

nabegazioaren debelopamenduak eraman zuen batez ere hiri bizitzara. Ikusi du-

gu nola goiztik hasi zen harremanetan Egeoko irlekin, Txiprerekin, Asia Ttipiarekin e
ta Ejiptorekin berarekin.
Sumeriako hiri zaharretan eman zenaren antzeko eboluzioa nabaritzen da Kretako hirietan ere. Knossos eta Mallia iparraldean eta Hagia-Triada eta Faistos Hegoan, errege aberats eta boteretsuen manuaren pean bizi dira jadanik. Boterea haundiki aristo-krata gutiren eskuetan kontzentratu zen; industrigintza eurrez debelopatu zen, merkataritza sendotu eta nekazaritza klase zanpatuaren lan bilakatu, Klase dominaria abe-rastasunez beterik agertzen da berehala.
Haundikien palazio inguruetan eraiki ziren hiriak; entzutetsuak egin ziren Kretako
jauregiak antigoalean, Knossos buru zela, batez ere merkatarien artean: Knossos, Palaikastro, Zakro, Mallia, Faistos, Gurnia, Hagia-Triada... Eta berehala eraiki ziren
hiri dotoreak eta merkatu inportanteak palazio inguruetan. Hala ere aristokraziak ez
zuen agintaritza galdu, bere eskuan bait zeuzkan barkugintza eta nekazaleria arras do
minatzen bait zuen.
Megalitos-ak, -hots: hilobi kolektibo haundiak- oraintxe loratzen dira Kretan.
Sumerian iraultza burjesa egina zegoen eta, uste denez, nekazaleria izan zen klase
esklabutu bakarra, zeren minariak gatibu joputuak zirela bait dirudi. Artisautzak, ba
da, libertate tradizional guztiak atxeki bide zituen.
Mea-bilatzaile egearrek Erdi-Europa eta Mendebaleko minak ongi ezagutzen zituzten,
hirugarren milurterako. Baina, bigarren milurtean aristokraziak KreLan boterea eskura
tu eta hiri kultura jauregien babesean antolatu zuenean, minok eurrez hustiratu ziren.
Knossos, iparraldera begira bait zegoen, lehen materien merkatu aproposa zen eta Kretako ekonomi zentrorik inportanteena bilakatu zen. Nahastekatu ziren han arraza eta
kulturarik exotikoenak, eta hango azokan produzitzen ziren merkantzia guztiek aurki-tzen zuten eroslea.
Kretako burjesia azoka indartsuei esker aberastu zen eta denbora laburraren buruan
indar izugarria hartu zuen. Egeo-ko merkatua ttipiegia bait zen lehen materia eta pro
dukto guztiak erosteko, gaindia Ejipto eta Mesopotamiako merkatuetara eramaten zen;
hasi ere, bir-milagarren urte inguruan hasi zen loratzen Ejipton Erdi-inperioa eta
1.700erarte jarraiki. Aldi berean Ur-ko erregeek Sumeria osoa dominatu zuten eta, geroxeago, Babilonia-ko Hammurabi-k Ipar Mesopotamia. Biak hiri-buru boteretsu baina
merkatu boteretsuago bilakatu ziren.
Merkatu zabal hori segurtatu zutenean, Kretako buruzagiek berehala erdietsi zuten
erregetza. Eduki ere, Knossos, Mallia edo Faistos-ko jauregien arkitekturak, palazioarena baino Sumeriako saindutegiaren itxura aboro zuen, errege jainkotuak balira le-gez; zeren dotorezia, apaindura eta haundikeria guztien azpian, hantxe bait zeuden
artisauen lantegiak eta ganbarak, non ardoz, olioz edo gantzuz beteriko pegar haundiak gordetzen bait ziren, merkatura noiz eramanen zain. Beraz, gure errege jainkotuok,
ez ziren merkatari porrokatuak besterik eta hauen erregetzaren oinarria ekonomikoa =
besterik ez zen, hau da, Ejipto eta Ekialde Hurbileko merkatuen monopolioa.
Bigarren milurteko errege minostarrek artisau espezialduak kontratatzeko aina diru lortu zuten eta anitz atzerritar (ontzigin, urregin, margolari...) iritsi zen Kretara kontratu bila. Errecre negozianteon babespean hiriburuetan eskolak ipinirik, a-nitz irakasle jarri zen.
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Kultura minostarra formabakarra zen arren, politik batasunik ez zen egon Kretan.

Knossos izan zen beti hibururik inportanteena eta, agian, hamabostgarren mendean hiriburu bakarra ere bai; baina Kretako palazioek ia beti zaindu zuten zintzoki beren ba-bespean zeuden hirien independentzia politikoa.
Artisau espezialduen klasea hiri guztietan agertu zen iniziatibatsu eta beste inon
lortu ez zen bezalako arte maila erdietsi zuen. Buztinazko zeramika, adibidez, ordurako aheratsek arbuiatua, hain fina eta dotorea egin zuten, non Ejiptoko Faraoiek ere erosi eta erabili bait zuten. Kamares-ko buztingintza izan zen ospetsuena, egin ziren
ontzi artistikoei esker. Laster portzelanaz eta harriaz ere eder-ederrak egin zituzten.
Kretako baxera modan jarri zen eta leku guztietara exportatu; gauza berdintsua esan =
daiteke metalgintzaz eta hartilagintzaz ere. Errementariek, esate baterako, teknika be-rriak usatu zituzten, nahiz Sirian, eta ez Kretan, asmatuak izan beharbada.

Idazkari kontratatuak ere ekarri zituzten jauregietara; hauek kontaduria eta beste
liburuak eramaten zituzten. Hieroglifikoak eta izkritura (lineal A) asmatu zu

ten.

Indo-europarren migrazioek herri asko ipini zuten iheska, aberririk gabe. Ejiptoko
Erdi-inperioa ere desagertu zen. Herri mugimendu ikaragarri honek arras desegin zuen
merkataritza internazionala. Ez Mesopotamiak, ez Asia Ttipiak, ez Feniziak, ez Ejiptok
ukan zuten luzaroan burua altxatzerik.
Knossos-ko eta Kreta osoko burjesiak ere hain hertsia aurkitu zuen bere burua, non
iraultza soziala egin bait zuen (1750.urtean), lehenago Batibirra-ki-n edo Busiris-en
egin zuten bezala. Errejimen feudala arras aienatu zuen. Ekonomiari joera berria eman

zion eta beharbada oraino itsasora begirago ipini zuen eta, nabegazio feniziarraren
krisiaz probetxatuz, itsasoko domeinua osoki eskuratu zuen.
Knossos eurrez aberastu, indartu eta debelopatu zen, burjesiak ekonomi moldetzat ezarri zuen itsas-merkataritzari esker. Itsaso ezagun guztia dominatu zuen eta hango
kultura nonahi loratzen da: Grezia kontinenteko eta Peloponesoko hiriak (Mizenas, Ti-rinto, Argos, Tebas...) Kretako komertzioari esker indartu ziren. Faktoriak ere nonahi
eraiki zituzten: Peloponeson, Atikan, Asia Ttipian, Sirian, Sizilian... Eta, Knossos
buru zela, benetako inperioa eraiki zuten berehala; baina inperio mota berria: Itsas--Inperioa.
Kretako jauregiak sarri bir-eraiki ziren, beti haundiago eta ederrago; hamabostga-rren mendean (1,450) Knossos hondatu zutenak kontinentetik jindakoak eta arraza dife-rentekoak (indo-europar gerkarrak) zirela uste da, agian Minos ospetsuaren familia,
zeinek Kreta osoa dominatu bait zuen. Eskritura molde berria (lineal B) ekarri zuten ,
Mizenas, Pylos eta Tebas-en ere ezagutu zena; agian hizkuntza desberdina hitzegiten zu
ten; hizkuntza gerkar indo-europarra, alegia. Baina dinastia berriak ez zuen mende oso
bat iraun zeren hamalaugarren mendearen hasieran etsaiek (indo-europar gusuek, seguru
aski) erre bait zuten eta berriro ez bait zen Knossos bir-eraiki.

MIZENAS
Egeoko nagusitza ekonomiko-politikoa Mizenas-en eskuetara pasa zen, hau da, Peloponeso-ra.
Indo-europar ,#errariak, hirugarren milurtea amaitzen zegoela hasi ziren heltzen Gre
ziara (Jonitarrak eta Eolitarrak). Anitz hiri desegin zuten arren, ia guztiak bir-erai
ki ziren; baina aurrerantzean gudalburuen manupean bizi beharra ukan zuten. Gudalburuok errege mailara nahiko aise igan zirela dirudi: herritarrenez gonbaratuz, agintariaren hobia eta jauregia nabarmen gelditzen bait dira.
Orduko Greziako hiri guztien buru Mizenas agertzen da. Egon ere, leku estratejikoan
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eraikirik zegoen Mizenas, hemendik hainbat bide komertzial ederki kontrolatzen zelarik.
Mizenas-ek, gerra eta epaskoa zirela medio, aberastasun asko eskuratu zuen, usadio e
zaguna bait zen etsaien harrapatzea. Hobiak harmaz beterik daude: gainera urrezko ontziz, bitxi grabatuz eta beste anitz edergailuz, Asko, minostarrek eginak, noski, eta ,
beharbada,'Kretan gabe, Mizenas-en bertan, zeren artista minostarrak kontinentera pasa
bait ziren bizi-modua ateratzera; baina beste asko harrapaketetan Kretako palazioetan =
ohostuak. Inoiz gatibuak ere ekarri zituzten, artistak eta artisauak gogozkoenak izan-ki. Mizenas-ko oroitarri batetan ikus daiteke erregea zaldiek daramaten garro gainean ,
etzanda dagoen etsaiaren gainetik iragaten.
Hirugarren milurtearen ingurura arte, erregeak zulo-hobitan ehorzteko ohitura egon
zen Grezian; baina hamabostgarren mendean, Toloietan ehorzten hasi ziren hala Erdi-Grezian eta Tesalian nola Peloponeson. Talde migrari berria (indo-europar akearra) nagusitu zenaren seinale agian.
Zulo-hobi eta Toloi ukitugabeetan, antzeko aberastasuna dago eta ez da sumatzen funtsezko desberdintasunik. Herritarrak ere haitzean egindako hobitan ehorzten jarraiki zi
ren. Greziako alegi heroien aberri izandako hirietan (hau da, hiri akearretan) aurki--tzen dira ia beti toloiak, eta asko, Hegoa zaintzeko aproposak diren golkoetan: Tesalia
ko Volo-n adibidez, edo itsas-bideak gordetzen zituzten portu ondoetan, esate baterako
Peloponeso mendebaldarrean.
Mizenas bera, hiri baino gehiago, gaztelua zen; erregearen palazioa eta funtzionari
eta zerbitzarien bizilekuak soilik zeuden han. Herritarren etxeak, gazteluaren inguruan
eraikitako baina defentsarik gabeko hauzoetan banaturik zeuden, hauzo bakoitza bere hilerri eta guzti. Hiri murrailatuak ere egon zirela uste da: baina, esate baterako Argos
-en eta Tebas-en, hiri klasikoa eta modernua elkarren gainean eraikirik daude, eta ezin
daiteke idoki orduan nolako inportantzia ukan zuten, hilerrietatik eta beste arrasto gu
titatik izan ezik. Denbora historikoetako Grezian anitz tenplo eder dagoen arren, garai
honetakorik ez da batere kausitu.
Nahiz hegemonia ekonomikoa eskuratu zuen, Mizenas ez zen gauza izan Greziako hiriak
harmaz dominatzeko eta hainbat hiri berjabe jaio zen, bakoitza bere erregetxo eta guzti.
Erregetxook Jainkoen seme zirela jakinerazten zuten; baina, errealitatean, esku lanak e
giteko eta beste ezein herritarrez elkartzeko ez zeukaten lotsarik.
Artisauek eta artistek, aitzinatean bezala, eskubide guztiak atxeki bide zituzten eta ongi hartuak izan ziren leku guztietan. Orain, gainera, erregearen ondoan erdiko kla
se aberatsa sortu da, hobietan froga daitekeenez eta merkatu ona ezein hiri da. Produktoak ez dira kultura minostarrekoak bezain artistikoak, baina teknika hobetuz doa.
Aldi hartako gerkarrek nahiko ongi errespetatzen zutel elkar; baina atzerriko hirietan, Ejipton eta Ekialde Hurbilean bereziki, harrapaketak egiteko urrikirik ez zuten inoiz eduki eta anitz aberastasun bildu zuten. Baina aberastasun iturri segurua eta nagu
sia komertzioa izan zen, egear zaharren eta minostarren ohiturei eutsirik, hots: itsaso
ko domeinua gorderik.
Txipre, kobrearen irlan, Rodas-en eta beste anitz irletan kolonia mizenastarrak zeuden. Ekialde hurbileko kostetan ere faktoria komertziala zeukaten, lehenengo minostarra
eta gero mizenastarra izan zena, Ugarit-ko portuan.
Hamalaugarren mendean, ardoz, olioz eta gantzuz beteriko milaka ontzi mizenastar exportatu zen, hala Ejiptora nola Palestinara eta Siriara. Merkantziok garraiatzen zituzten barku guztiak mizenastarrak ziren eta, zer esanik ere ez, merkatariak; Merkantziak
berak, ostera, ez ziren gerkarrak soilik. Ordurako lehen materia ia guztiak Europatik e
kartzen zituzten. Estainua ez da jakin oraino nondik, agian Cornualles-tik eta Bohemiatik; anbarra Baltik itsasoko kostaldeetatik lurrez eta, agian, itsasoz ere bai, zeren -
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Espainia ekialdetarrean eta Grezian kausitu diren anbarrezko bitxien berdinak ediren
bait dira Bretainia Haundian ere.
Komertzio mizenastarrak, Kretarrek egin zuten bezala, Mediterraneo itsaso osoa domi
natu zuen, Sizilian, Lipariko irletan, Sardinian, Hego-Frantzian eta Espainia ekialdetarrean froga daitekeenez.
Alabaina, badirudi, barku gerkarrak Lipariraino baino ez zirela heltzen, hemen hartzen bait zituzten sarrienik Mendebaleko lehen materiak. Mediterraneo mendebaldarraz ,
bada, ez bide zuten komertzio zuzenekorik eduki.
Komertzioari esker loratu ahal izan ziren Kretan eta Grezian hiri bizitza eta inperio itsastarra; baina aberastasunak eta boterea esku batean pilatu gabe eta Ekialdeko
erosle totalitarioen manu ekonomikoaren pean erori gabe.
Aberastasun mordo haundia etorri zen erdiko klasearen eskuetara; baina nekazaleriak,
tecbriaz ez, baina praktikan esklabutza jasan beharra ukan zuen.
Talde migrari indo-europar berriak (doritarrak seguru aski) hankaz gora bota zuen
kultura mizenastarra bigarren milurtearen azken mendeetan, eta Grezia osoa denboraldi
ilunetan murgildu zen.
Alabaina, brontzegintza eta merkataritza Erdi Europan eta Mendebalean antolaturik
zeuden ordurako.
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IX. METAL AROA MENDEBALEAN

Mendebalean ere, Egeo itsasoko eskualdeetan eman ziren bezalako pausoak eman ziren
guti gorabehera t Brontze aroa erdietsi arteino. Alabaina, Mendebaleko eboluzioa, Egeo
ko mea bilatzaileen eraginez lortu zen arren, zerbait nahastuago eta konplexoago ager
tzen da, eta ez hain distiratsu eta iniziatibatsu.

MEA BILATZAILEAK

Neolitos arotik ezagutzen zen nekazaritza Mendebalean; kultura kardiala iritsi zenetik, hain zuzen; baina hastapenetan gelditu zen; ez zuten jankin debelopatzen; edo,
hobe, harlanabesez debelopatzea kasik ezinezkoa zen; abeltzaintza baino askoz zailago
a bederen.
Beraz, abeltzaintzara makurtu ziren, eta eurrez debelopatu zuten. Hutsegin gabe esan daiteke, Neolitos aroko Mendebaldarrek ez zutela hirugarren milurteraino nekazari
tzarik ezagutu eta gutiago nekazaritza intensiborik. Abeltzaintzan geraturik iraun zu
ten ekialdetar metalginen sakada hartu arteino, eta orduan ere ez zen eskualde guti-tan baino taxuz hustiratu.
Nekazaleriarik ezean, artzainen metal eskaria urria zen; praktikan, harmen eta edergailuena soilik, Metalgintzaren eta merkataritzaren debelopamendua, bada, nahiko a
tzeratu zen.
Mea bilatzaileak, mineria hustiratzeko asmoz bereziki jin ziren Mendebalera, baina
merkataritza desprobetxatzeke, jakina. Minak nonahi aurkitu zituzten; merkatua, ostera, eskasa zen lurralde guztietan; Mendebaleko kondizioak eta Egeokoak ez ziren berdi
nak, ez eta gutiagorik ere. Jende guti, zegoena elkarrengandik urruti, komunikabide-rik ez...
Beraz, merkatua berton sortzea baino errazago eta probetxugarriago iruditu zitzaien minak hobeto hustiratzeko hauen ondoan koloniak eraiki eta han establetzea. Espainiako Hego-Ekialdean finkatu zirenak, adibidez, ekonomia xedeak argi zeuzkaten eta ko
loniak mina hustirapenari zegokion eran antolatu zituzten. Los-Millares kultura da le
kuko.
Mea bilatzaile hauek (edo hauetariko talde batek) ekarri zutela uste da Megalitismoa Mendebalera. Baina hauzia ez dago horren argi oraino.
Egearrek estainu minarik ez zuten aurkitu beren lurraldeetan eta, brontzegintza de
delopatu zenean, merkantzia estimatu bilakatu zitzaien. Itsastar porrokatuak izanki ,
Mediterraneo mendebaldarreko kostalde eta irlak arakatzen hasi ziren.
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Metalurgiaren debelopamenduak eta mea-eskasiak, bada, Egeoko mea-bilatzailea, merkataria, benturazalea, tekniko minaria eta marinela bilarazi egin zituzten eta, bostok el
karturik, urrutietara abiatu ziren itsasoz. Gizakion xede nagusia metal komertzioaz Eki
aldeko merkatuetan aberastea izan zen. Lurralde ezezagunak aztertzen zituzten, ea minarik kausitzen zuten, aurkitutakoak hustiratu eta produktoak Ekialdeko merkatuetan sal-tzeko.
Hirugarren milurtetik, Brontze aroko kultura egear zaharra loratzen zegoenetik, naba
ritzen da Mendebaleko jendeetan mea-bilaketaren eragina; mendebaldarren bizi-moldeak al
datzen hasten dira, batik bat Italian, Frantziako Hegoan eta Espainiako Hego-Ekialdean.
Egearrak hirugarren milurtean Erdi eta Mendebal Mediterraneo itsasoaren kostetan ibili
zirela frogatzen duten testigantza argiak ediren dira. Harrez gero, egearren eragina eta Ekialdeko zibilizazio-izpiak gero eta nabarmenagoak izanen dira. Mea bilatzaileok eragin haundia dute milurtean zehar; baina minak ere hustiratu zituzten. Metalen ordaine
tan, ekonomi teknika hobeak, kultura, ideia eta moda berriak eta molde sozio-politiko
Mendebalean ezezagunak ekarri zituzten.
Lehendabiziko datu segurua Megalitos-ak dira. Hobi kolektibo hauk eraiki zituztenak,
hiri babestuetan bizi zirela uste da; baina Lebus Hego-Frantzian, Los-Millares Espainia
ko Hego Ekialdean, Zambujal eta Vilanova-de-San-Pedro Portugalen, Tajo ondoan, eta beste guti batzu baino ez dira kausitu.
Ehorzketa kolektiboa usadio berria bide da Mendebalean; kultura ekialdetar batzuk,
ostera, Neolitos arotik erabili zuten. Kostaldeko Megalitos hilerriak, guti gora behera
denbora historikoetako kolonia gerkarrak egon ziren lekuetan daude. Paestum-go hilerrian ehortziak bizi izan zirenen hiria, esate baterako, Cumas Mendebaleko kolonia gerka-rrik zaharrenaren aitzindari prehistorikoa izan liteke. Eta Arles ondokoan ehortziena ,
Marseila, Hego-Frantzian eraikitako lehenengo portu gerkarraren aitzindaria.
Dena dela, hilerri bakoitzak bere kultura propioa dauka eta ez Egeoan ez Ekialde Hur
bilean ez da ediren kultura motarik, kopia dela esan daitekeenik. Hobi arkitektura bera
ere desberdina da lekurik gehinetean. Haundi eta kolektiboak izateak bakarrik ematen =
diete batasuna. Eskaintzariak eta edergailuak ere diferenteak dira eta ez da, berandura
arte, Egeoan egindako merkantziarik inon kausitu. Zaharrena, 1.800.ean, Grezian egindako ontzi bat, Sizilian aurkitua.
Mea bilatzaile zaharrenok, bada, ez zuten ekarri aberritik ez lanabesik, ez sistema
ideologikorik, ez merkantziarik. Alabaina Mendebalean ordura arte ezagutu ez zen arraza
burubiribila agertzen dal gehiago nahiz gutiago, mea-bilatzaileak dabiltzan leku guztie
tan; Txipre kobre irlan eta Ekialde Hurbileko anitz eskualdetan zegoena bezalakoa. Sasoi berdintsuan agertzen da arraza burubiribila Erdi-Europan ere.
Ama Jainkosa gogora-arazten duen emakume irudia ere nahiko sarri agertzen da. Esate
baterako, Sizilian, hobi lauzetan emakume grabatuak aurkitu dira; Hego-Frantziako oroikarrietan kultura egear zaharrean egin zirenen modura estilizatuak; Sardiniako hobietan
Zikladetakoen antza duten imajinak; Espainiako Almerian eta Portugaleko Algarve-n emaku
me oso konbentzionalak. Esan liteke, ugaritasunaren Ama Jainkosa Herioaren Jainkosa bilakatu dela Flendebalean.
Megalitos zaharrenak eraiki zituzten kasik guztiak nekazariak izan ziren, orduko ege
arrak izan ziren modura: baina mineria izan zen haien xede nagusia. Sardinian, Hego--Frantzian eta 'spainiako Hego-Ekialdean kobre minak ediren zituztenean, buztingin eta
metalgina ere etorri ziren. Kobrea funditzen bazekitela frogatu ahal izan da Almerian e
ta Portugaleko Tajo uhaldeetan; baina ez zegoen oraino merkatu indartsurik eta, eskari
faltaz, metalurgia ez zen patxadaz debelopatu. Nolanahi, merkatu hastapenak emanak daude, kantanformadun zeramika, kobrezko sastakaiak eta metalezo edergailuak sal daitezke
eta. Mea-bilatzaileekin nahasturik, merkatari bidaianteak dabiltza lurraldez lurralde .
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Tasalokrazia grekarra Mediterraneo itsasoan nagusitu zenean, merkatu mendebaldarra
nahiko indartu zen; eta buruzagitza mizenastarrek eskuratu zutenean, mendebaleko merkatuak bizitza propie

lortu zuen. Almeriak, Algarve-k, Galiziak, Bretainiak, Irla bretai

niarrek, eta, agian, Baltik itsasoak ere harreman hestuak zeuzkaten elkarrekin, eta =
brontzegintza anitz eskualdetan ezagutzen zen.
Europan ere, Italiatik Baltik itsasoraino eta Bretainiatik Transilbaniaraino, bide-are nahiko segurua eratu zen. Merkataritza eurrez debelopatu eta bide-sare komertzial
honen inguruko herrietan brontzegintza franko indartu zen, artisau bidaianteei esker,

HILOBI HORIKAIL-EN KULTURA

Neolitos aroan, Baltik itsasotik Ural Mendi lerroraino hedatzen diren zabalbidetan ,
sarri kultura danubiarreko nekazarien artean, han-hor-hemen herri artzainak bizi izan
ziren, lehenengotan behintzat nahiko berdintsuak zirenak. Erdi nomadak izan ziren eUJ ,
larreak zirela eta, sarri burrukatzen ziren, herri nekazarien eskualdeak errespetatzen
zituzten arren.
Herri artzain hauetariko bat izan zen aldi honetan Milobi Horikailen kultura lora arazi zuena eta artzain hauexek izanen dira gerora burruka haizkora kulturako herri ere.
Kaukaso mendilerrotik Belga hibairaLno dauden eskualdeetan eta Itsas Beltzeko kosta
ipartarretan Danubio hibairainokotan bizi izan ziren herri artzain neolitostarrek putzu
itsurako hilobietan -zeinei muinoa eraikitzen bait zieten gainean (kurgane izeneko tumulus)- ehortzen zituzten hauts horikailez beteriko hilotzak. Hemendik "hilobi horikai
len kultura" izenaz ezagutzea kultur mora hau.
Tumulus talde bakoitza familia batena bide da. Hilobi inguruko lur alorretan artaxehea laboratzen zuten. Alabaina artzantza jarraiki ziren ekonomiaren oinarri izaten.
Lanabes oro neolitos kulturakoa izan zen, Kuban eskualdean izan ezik, hemen metalezkoak ere (harma eta edergailuak eskuarki) bai bait zeuden. Baina hegoatik inportatuak
ziren eta buruzagiek baino ez zeukaten.
Iparreko larreetan ere badaude holako hilobi horikailak, Dniepropetrovsk-en, esate
baterako, non bi gurpildun gurdi sumeriarra kausitu bait zen, gainera.
Inon hilobi ganeko muinoa (tumulus)grabatu geometrikoak dituzten lauzez, hesparruan
ipiniek, sostengatzen dute. Beste inon gizaformadun oroikarriak aurkitu dira.
Kuban-go tumulus-ak bederen, erregeenak direla dirudi. Hirugarren milurteko horielako
hogei ta lau errege hilobi ediren dira. Orein eta Xastore hortz zulatuez egindako edergailuak eta basurdearen hortzez eginiko oroikarriak zeuden hilobietan; baita kobrezko
tresna bakanak ere. Hauetaz gainera suharrizko orriak eta haizkora landuak, ehogailuak
eta mailu buruak ere topatu ziren. maikop-koan, adibidez, zurezko gela batetan, errege
aren hezurdura zegoen eta aldamenean, lurrean ehortzita,: bi morroinenak. Erregearena,
lurrezko eta zilarrezko lehoin eta zezenaz apaindurik zegoen, metal ederrezko edergai-luz, harrizko, urrez: -ta zilarrezko ontziz eta kobre hutsezko harmaz. Harma berdinak
erabiltzen ziren Ipar-Iran-en eta Kaspio itsasoz handiko hirietan; beste irudi imajina,
edergailu eta ontziak ere Kaspioz handiko hiriren batetakoak bide ziren.
Kaukaso mendilerrotik iparrerantz doazen hibai bazterretan artaldeekin bizi ziren ar
tainak jabetu ziren nolabait Kaukasoko hegoan bizi zirenen aberastasun zati batez, hego
atarrak aberatsago eta aurreratuagoak bait ziren, agian hiritarrak jadanik. Iparreko ar
tainak, bada ; aberastun joan ziren; baina, dirudienez, ez horrenbeste hegoakoei ohosten
zietelako baizik Kaukason bertan lan egiten zuten mina hustiratzaile eta merkatari sume

Fi

I

165
riarrek balio haundiko erregaloak eman zizkietelako, bakean utz zitzaten. Alabaina mina
hustiratzaileen erregaloez buruzagiak aberastu ziren gehien eta klase nagusi bilakatu ,
Ekialdeko zibilizazioan bezala errege-jainko eginez. Lehenengotan brontzegintzarik ez
zuten debelopatu, baina anitz asmazioa ezezagun hartu zuten, bi gurpildun gurdia adibidez, Ipar Mendebalean bizi ziren herri ahaideei (gerora burruka haizkora kulturakoak izanen direnei) irakatsi zizkietenak.
"Hilobi horikailen kultura" anitz izenez ezagutu ohi da behin metal arora hurbildu
deneari. Kuban eskualdean nortasun sendoko kultura egon bait zen, "Kuban kultura" deri-tza askok lurralde hauetan kalkolitos eta eneolitos aroetan loratu zen kulturari; Sa-rri, ostera, "kultura pontotarra" izenaz aipatzen da. Guk sinonimotzat hartzea erabaki
dugu, eta hiru partetan zatituko dugu hilobi horikaileen kultura.
"Kuan zaharra" nahiz "pontotar zaharra",
"Erdi Kuban" nahiz "erdi pontotarra",
eta "Kuban berria" nahiz "pontotar berria",
Erdi kuban garaian errege hilobirik ez da agertzen, ez eta Ekialdetik inportaturiko
ezer. Aberastasuna kultura zaharrean bezain zentraldurik ez zegoen arren, metalurgia
bultzatzeko aina bazegoen eta eskariak nahiko indartsu iraun zuen, mina berriak zabaltzeraino eta Metalgintza eratzeraino. Uste da, Itsas Egearretik Kaukasora metal eske etorri ziren merkatarien iniziatibaz antolatu zela merkatua erdipontotarren artean, ze-ren hala lanabesak nola harmak eta edergailuak Egearren arteko nodeluen kopiak bait dira, nahiz erosle berrien gustoetara egokituak izan. Hala ere, bitxi xit bakanak egin zi
tuzten eta "ezko galduz" izeneko prozedura erabiltzen bazekiten.
Ezin kausitu izan da errementari hilobirik ez errementeriarik kultura pontotar berri
raino; horregatik uste da, merkatari-artisau bidaianteak zirela. Brontze aroko Europa
Zentralekoak izan ziren bezalatsu.
Bidaianteok inoiz merkantzia ezkutatu beharrean aurkitu ziren, antza, sasoi berean
Europan bezala, bi gorde leku topatu dira eta. Iparreko larreetan ere ongi saldu ahal
ukan zituzten kobrezko lanabesak, zeren eurrez bait daude eta denetarikoak. Merkatua,
bada, nahikoa zabaldu zen.
Garai honetantxe hasi ziren egearrekin komertziatzen, Kaukasoz eta Kaspioz handikoa
utzirik. Hilobi horikailak eskualde batzutan desagertu egiten dira eta SESB.tarrek kata
kunba deitzen dituztenak agertzen. Odessa-n hasi eta Daghestan eskualderaino, Itsas Bel
tzeko kostetan, Dnieper, Donetz eta Don hibaien uhaldeetan eta Manytch lakuaren inguruetan,
Hilobi mota berria (katakunba) lurpean eginikoa da, nora eskaileraz jaisten bait da.
Kultura egear zaharrean, Ziklada irletan eta Eubean, berdinak egin ziren; baita Asia
Mendebaldarrean ere, Egearren eragina, bada, nonahi sumatzen da,
Garai berean, buruluzeen artean pertsona burubiribilak agertu ziren; baina eraztun
baten laguntzaz, artifizialki, luzatzen zuten burua, Txipren eta Ipar Sirian laugarren
milurtean egiten zuten legez. Kanpanformadun buztingintza kultura Europa osoan zehar he
datu zutenak ere burubiribilak izan ziren, baina hemen ez zuten kanpanformadun ontzirik
hedatu, merkatua sendoagoa zelako seguru aski.
Uste da, bada, egearrek lehen materien eske ireki zutela bidea Europara, urak Itsas
Beltzera dakartzaten hibaietatik gora, nahiz eta komertzioaren aztarren guri ediren den.
Erdi Kuban kulturako mailuformadun orratz bereziak, Erdi-Anatolian (Alaka-ko errege
hilobietan), Troian eta Grezian kausitu dira; baina baita Mosku inguruan burruka haizko
ra kulturako hilobietan, Baltik Itsasoko Sammlandian, E/di Alemanian eta Dinamarkako hi
lobi megalitos-tarretan ere. Leku guztietan eskualde bakoitzeko gustoetara egokiturik
daude.
Bestalde, kultura Erdi Pontotarreko hilobietan burruka haizkorak sarri agertzen dira,
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baita buztingintza kordatua ere. Buztingintza kordatua eta burruka haizkora kasik leku
guztietan nahasturik agertzen dira, Kalkolitos eta brontze aroetan. Buztingintza Kordatukoek kordaz inprimatzen zizkieten dibujoak ontzi gordinei, eta gero erretzen. Gorputz
lodi eta zabalduz zihoan sama luzedun pegarra eta esferaformadun sabela zuen suila erabiltzen zituzten gehien. Burruka haizkora biahokoa zen eta harrizkoa.
Kultura honetakoak ez bide ziren hirietan establetu ia inon eta gerrariak izan ziren
batez ere. Artzain pontotarrek harreman hertsiak eduki zituzten egearrekin, baina baita kultura kordatuko europarrekin ere; eta, dirudienez berauk izan ziren bitarteko Ekialde aurreratuaren eta Europa atzeratuaren artean. Europara Kaukasotik iritsi zen txi-rringa, errege hilobietan bierruberako gurdia gordetzeko ohitura eta beste anitz usan-tza mesopotamiar.
Pontotarrak ez ziren Europako herri artzain eta nomaden katea zalu eta jarraikiaren
punta ekialdetarra besterik, zeinen artean harremanik franko bait zegoen.
Luzaroan Ekialde aurreratuaren eta Europa atzeratuaren arteko zubi izan zela jakin
ahal izan den arren, oraino ezin argitu izan da ea Alaka-Anatoliako erregeak Ipar Kauka
soko Larreetakoak ziren eta Mizenas-Greziako putzu itxurako hilobiak herri berauek eginikoak diren; halaber, ea hizkuntza indo-europarrak, adibidez, Anatoliako hatiarra eta
Greziako gerkarra, hauexek ekarri zituzten. Jakin ahal izan da, ordea, ahaideak direla.
Baina nork jakin eskierki zein eskualdetakoak izan ziren, nahiz eta jakin den burruka
haizkora -1.11turakoak izan zirela?
Ez da guztiz argitu, ez eta, ea burruka haizkorako herriak, -kasik zihur keltarren,
alemaniarren eta eslabiarren arbasoek- hilobi horikailen kulturako herrietatik sortu
ziren ala burruka haizkora kulturakoak bertora jaitsi ziren; zeren, Hego-Errusian eta
Ukranian araketa arkeologikoak gaurregun dauden mailan jarraikitzen direino, arrazoi
berdinaz esan bait daiteke herri mugimendu hauk Kaukasotik Ipar Mendebalerantzekoak izan zirela nahiz Europatik Ekialderantzekoak.

BURRUKA HAIZKORA-REN KULTURA

Neolitos aroan Baltik Itsasotik Ural mendilerrorainoko zabaldietan ibili ziren artza
in herri haien semeak dira burruka haizkoraren kulturako hauk. Artzantz ekonomi moldeak
gerrarako joera gehitu zien. Izan ere, gerrati porrokatuak izan ziren eta burruka haizkora bilakatu zen haien artean harmarik erabiliena eta gogozkoena, gerrateetan nahiz ba
keteetan, kalkolitos arotik aurrerantzean.
Burruka haizkora biahoduna zen eta harrizkoa. Badirudi Ekialdean hirugarren milurte
an egin ziren kobrezkoen kopia izan zirela hasieran. Dena dela, burruka haizkoraren kul
turako europarrek forma berriak eman zLzkieten, herri bakoitzaren gustoetara egokituz .
Kalkolitos aroko haizkora biahodun hau ez zen lanabesa izan, harma baino; eta burru
ka haizkoraren kulturako herriek bakarrik erabili zuten kalkolitos aldi hartan. Guztiak
biahodunak ziren arren, anitz formatakoak egin zituzten. Esate baterako, itsasuntziformadun burruka haizkora.
Burruka haizkoraren kultura edo kultura Kordatua (era bietara deitzen bait dute prehistorilariek) Europako anitz eskualdetan loratu zen; Holandan, Dinamarkan eta Ipar-Alemanian; Suezian (itsasuntziformadun burruka haizkoraren kultura); Baltik Itsasoko
Sammlandian (Rzuczewo kultura), Erdi Errusian (Fatyanovo kultura); Ukranian eta Galitzi
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(Zlota kultura); Itsas Beltzean (Usatovo kultura ). Baina aurki daiteke, baita, Bo
hemian (Saxe-Thuringe kultura), Jugoslabian (Vu2edol kultura), Erdi eta Hego Alemanian,
an

Austrian eta Suizan (Auvernier-ko palafitoak), Frantzia Ekialdetarrean eta Europako
beste anitz eskualdetan ere.
Suezian eta Ipar Europan itsasuntziformadun burruka haizkoraren kultura loratu zen.
Honela deitzen da, biahoko haizkora mota berezi bat egin bait zuten eskualde horietakoek, Hau da, aho bat luzea eta bestea motza zituena zeinak itsasuntziaren antza ema-ten bait zion. Hemendik haren izena. Baina funtsezko gauzetan burruka haizkoraren kulturakoa da.
Fatyanovo kultura Erdi Errusian loratu zen hirugarren milurteaz gero. Lehenengotan

Neolitos-tarra izan zen; baina berehala kalkolitostar bilakatu zen. Burruka haizkoraren kulturako herritzat hartu ohi da hau ere.
Alboetako kulturekin ahaikorik ez baitdu, kanpotik etorritako artzain erdi nomadak
izan zirela uste da.
Oka eta Bolga hibaietako haranetan aurkituriko hilobietatik atera ahal izan diren

sollik dauzkagu oraino. Hogei bat hilerri dira, alturetan eginak ia guztiak. Hi
lotzak eskuin aldera etzanik ehorzten zituzten, hankak okerturik zituztela.
Hilobietan anitz tresna dago: burruka haizkorak (inoiz kobrezkoak eta brontzezkoak),
abel hezurrak (behi, ardi, zerri eta zaldi hezurrak), sabel biribildun eta sama luze-dun pegarrak.
Buztingintza kordatua erabili zuten eta abeltzaintza izan zen ekonomiaren funtsa.
Etxerik ez da inon aurkitu.
Zlota kultura kalkolitostarra Polonian, Goi-Bistula hibaiaren uhaldeetan debelopatu
zen. Buztingintza kordatua eta burruka haizkora dira kausitu den guztia.
Saxe-Thuringe kultura Elba hibaitik Rin hibairaino dauden eskualdeetan eta Alsazian loratu zen hirugarren milurtean. Burruka haizkoraren kulturako besteak bezala, kultura kalkolitos-tarra da hau ere. Kultur foko sendo eta iniziatibatsua izan zen Saxe--Thuringe-koa, baina ez zen hemen sortu burruka haizkora, bat-batean agertu bait zen.
Talde ttipitan bilduriko tumulus-etan ehorzten zuten, hilobi bakoitzean gorpu bakar
bana. Artzain eta ehiztari erdi nomadak ziren; burruka haizkora eta buztingintza korda
tua erabili zituzten.
VU2edol kultura kalkolitostarrari Jugoslabiako VliZedol hiriak utzi dio izena.
dol-go aztarnategian Starcevo-K6r6s kultura agertzen da lehenengo; gero kalkolitos-ko
Baden kultura danubiarra (ikus Baden kultura) eta, azkenez, Vu -Eedol kultura.
Artzantza izan zen ekonomiaren funtsa. Tragaza puntak eta suharrizko ezpal bakarraz
egindako ilgoraformadun igitaiak erabili zituzten; laborantz motaren bat ezagutu zute
naren seinale. Kobrezko haizkorak eta haiztoak ere kausitu dira.
Margo zuriz dekoratzen zuten buztingintza; esparru kontzentriko sailak ziren dekora
zio guztia, zur landua balitz legez.
Wurtemberg-ko Alpeetatik Bosniakoetaraino dauden eskualdeetan eta ,Eslabonian loratu
zen bereziki, beste anitz eskualdetan brontze aroan murgildurik zeudelarik. Gero VuEedol-en La-Tene kultura debelopatu zen.
Herri guzti hauk, kultur sail batekotzat jotzen dira, elementurik nabarmenenak berdinak bait dituzte; baina xit diferenteak dira beren artean, bakoitzak bere berezitasu
na eta kultura zaharretako usadioak zaintzen bait ditu eta sarri arrazaz ere gusu baino ez bait dira.
Guztien arteko elementu komuntzat, zerak aipa daitezke: gizonezkoen hilobietan bu-rruka haizkorak jartzeko ohitura (mutikoen hilobietan ere aurkitzen dira lur errezko
haizkolta-jostailuak), tumulus-egiturako hilobietan ehorzteko usadioa, kordaz egindako dibujoz inprimaturiko baxera eta elkarren arteko harreman sakonak. Gainera gerrati

datuak
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eta abeltzain porrokatuak izan ziren denak.
Baina haizkoren egitura eta ontzien forma, diferenteak dira kasik herri guztietan.
Halaber herri bakoitzak tumulus-ak egiteko modu berezia du. Lehenengotan, belaunaldi o
soak hilobi batean ehorzteko ohitura guztiek eduki bazuten ere, gerora usadio berriak
sartzen hasi ziren eta anitz tumulusetan gorpu bakarra dago. Inon, hilotz errearen hau
tsa baino ez.
Ekonomian guztiz nabari da herri hauen arteko ahaidetasuha. Denek konbinatzen zu-ten laborantza abeltzaintzaz eta ehiztaritzaz. Ez dira abeltzain soil, haien gerra zaletasunak eta nomadatzak hori aditzera ematen badute ere; baina bai abeltzain porroka
tu.
Organizazio patriarkala guztiek ezagutu zutela uste da. Frogatu da, bederen, inoiz
buruzagia hildakoan, honen hurkoak sakrikikatu egin zituztela. Buruzagi hauen hilobiak
Erdi Errusian Itsas Beltzeko Usatdivo kulturan, Alemania Ekialdetarrean eta Suizan aurkitu dira.
Itsas Beltzeko kostetan eta Ukranian, behintzat, Metalgintza ezagutu zuten eta me-talezko lanabesez baliatu ziren ia denetarako. Hauen kultura, bada, kultura eneolitostarra izan zen, eta ez kalkolitostarra. Beste guztiek, ostera, ez dirudi metalezko erremintak usu erabili zituztenik. Burruka haizkorak berak, maiteen zituzten harmak, ha
rrizkoak ziren, dirudienez kobrezkoen kopiak edo kobrezkoetan inspiratuak. Beraz, hauen kultura, kultura kalkolitostarra izan zen.
Zihur jakin ahal izan da, Fatyanovo kulturakoek erruberadun karro-gurdia ezagutu zu
tela, zeren lurrezko gurdi bat, -jostailua kasik zihur- kausitu bait da haur baten
hilobian. Uste da, beraz, kultur sail osoak bazekiela karroa-gurdia zer zen. Ikusi dugu, gainera, nola Kuban kulturakoek ezagutu zuten (ikus hilobi horikailen kultura).
Zaldi hezurrak ere nonahi aurkitu dira, hala Fatyanovo eta Usatovo kulturetan nola
Ukranian eta Galitzian. Alabaina oraino ez da zihur jakin basatiak ala heziak ziren, seguruenik ordurako hezirik zeukaten arren.
Burruka haizkoraren kulturakoak, lehenengo mendeetan, ez ziren kultura nekazaria

lo

ratzen zegoen eskualdeetara hurbildu; esate baterako Tripolje kultura loratu zenera edo kultura danubiarra eta inbutuformadun ontzi kultura (Ipar Europan, Sueziatik Morabi
ara eta Belgikatik Poloniara debelopatu zen azken hau) finkatu zirenetara; aitzitik ,
beren inguruetan ibili ziren. Ipar Europan, adibidez, burruka haizkoraren kultura zaha
rreko hilobirik ez ezein haizkora motarik ez da aurkitzen Jutlandian ez Elba eta Weser
hibaien arteko eskualdeetan, non kultura nekazaria indartsu bait zegoen.
Gerora, ordea, nekazarien lurrez ere jabetu ziren.
Agian, burruka haizkoraren kulturako gerrariak, ezkontzaren bidez sartuko ziren familia megalitostarretan; baina hauek ez zuten ideologia megalitostarrik onartu, zeren,
ez bait zuten gehiago megalitosik eraiki.
Antzera jazo zen Suizan, S.O.M.-Horgen kultura loratu zen eskualdeetan, non buztingintza kordatua eta Saxe-Thuringe kulturako antza duten burruka haizkorak agertu bait
ziren; adibidez, Auvernierko palafitoetan. Jugoslabian ere Baden kultura danubiarraren
hurrengo VuEedol kultura loratu zen.
Uste da, bada, burruka haizkoraren kulturako anitz herri aurreko kulturetako herri
nekazariekin nahastuz joan zela, baina nagusi geraturik. Ez da iritzi funtsik gabea,
bada, kultura nahastuak agertzen diren herrietan burruka haizkoraren kulturakoak aristokrazia dominari bilakatu zirela pentsatzea. Eta zibilizazio nekazari zaharra bat-batean arras desagertu eta burruka haizkoraren kultura soila debelopatzen hasi zeneko
eskualdeetan (Dinamarkan, adibidez), ongi suposa daiteke herri zaharra guztiz garbitu
egin zutela edo esklabu bihurtu bederen.
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Itas Beltzeko Usatovo kulturan argi geratu da klase sozialak bazirela, baina hilobi
horikailen kulturako jendea izan zitekeen hemen klase dominaria; burruka haizkoraren
kulturako herriak nolanahi haren sortzailea izan ez bazen, arestian ikusi dugunez. Usatovo-n, Odessa ondoan, etxeak eta hilobiak kausitu dira. Batez ere, bi hilerri guztiz
desberdin. Aurkikunde hauk direla bide jakin ahal izan da, Ekonomian Tripolje kulturako
moldeak jarraikitzen direla oraino; baina abeltzaintzak garrantzi izugarria hartu zuela.
Zerriak abereen ehuneko bi (% 2) baino ez ziren; ardia eta ahuntza ehuneko berrogei ta
zortzi (X, 48) gehitu ziren eta zaldia ehuneko hamairu (% 13); behia ere eurrez ugaldu
zen. Bi buztingintz teknika desberdin erabili zituzten; bata Tripolje kulturako tekni-kaz egina zem; bestea buztingintza kordatua.
Tripolje kulturako nekazariek, ugaritasuna eskatuz, Ama Jainkosari ematen zioten =
kultoa bizirik zegoen oraino; baina sexoa bera ere ez ezagutzeraino estilizatu zituzten
Ama Jainkosaren irudiak, Badakigu, burruka haizkoraren kulturakoak patriarkago zale porrokatuak izan zirela. Nekazariak hilobi arruntetan izan ziren ehortziak, baina ia beti
metalezko harma eta edergailuekin. Ugazabak, ordea, artzain herrietako semeak, tumulus
ederretan ehortz arazi ohi ziren. Hemengo tumulus-ak ere lauza iladaz sostengatutako mu
inoak ziren. Barnean erdi erdian dagoen buruzagiaren hilotzarekin, beste batzu lurpean
ehortzirik daude (esklabuenak edo gortegizonenak seguru aski) eta eskain sariak: animali hezur, zezen estilizatu eta zezen buru, zilarrezko eraztun... Baina klase sozial
guztietakoek (ala nobleak nola herri xeheak) zeukaten sastakaiak eta burruka haizkorak
hilobietan eskain saritzat ipintzeko eskubidea.
Usatovo-n eta Ukranian metalgintzaren hastapenak emanik zeuden. Kuban kultura, ordurako loraturik zegoen eskualde beretan. Usatovo Itsas Beltzaren Kostan, Odessa ondoan
dago, eta ikusi dugu Kuban kulturakoek (hilobi horikail kultura) nola eratu zuten metal
gintza, egearren laguntzaz. Garai honetan metal merkatua sendotu eta hedatu egin zen;
errementari profesionalak mantentzeko gauza izan ziren; baina ez dirudi metalurgiari
aurrerakadarik eman ziotenik. Teknikarik bederen, ez zuten hobetu eta, aitzinatean beza
la, aire libreko labeez baliatuz, kultura egear zaharreko modeluak trakeski imitatzea
aski izan zitzaien. K.a. hamabostgarren mendetik, Erdi Europako teknika metalurgikoa erabili zuten eta Hungariako lehen ekaiak usatu. Behar bada, Usatovo-ko errementariak jo
pu bilakaturik zeuden eta ez zuten ukan teknika hobetzeko kondizio egokirik, Europako
artisau bidaianteek ukan zuten bezalakorik; edo, aglani egearrek Erdi Europako bidea
Alpeetako Brenner atetik antolatu zutenean, Itsas Beltzeko hibai bideak utzi egin zi-tuzten eta Usatovo-tarrak gain behera etorri ziren; dena dela, Ponto-ko eskola metalur
gikoak ez zuen sekula hastapen maila hori gainditu eta XV. mendean betirako desagertu
zen.
Alabaina Sammlandia-ko anbarra beti iritsi zen Ukraniara eta Usatovo-ra l nahiz eta
oraino jakin ez den, zein izan zen merkataritza bide hori. Era berean Transilbaniako eta Eslobakiako minetatik mea eramaten zuten Itsas Beltzera bide ezezagun batzutan barna.
Ez da jakin, ez eta ere, itsas Beltzeko zein portutara eramaten zuten mea hori. Kasik
dena dago oraino ilunnean.
Brontze aro zaharrean Polonian eta Erdi Alemanian dominatzen zuten buruzagiak burruka haizkoraren kulturako herrien ondorengoak izan ziren; halaber Erdi Brontze aroan Dinamarkan eta Erdi Europan nagusitu ziren nekazariak ere, nahiz-eta zein zeinen seme izan zen oraino jakin ez den.
Abeltzaintza zela medio, burruka haizkoraren kulturakoen mugikortasunari esker, ordu
ko Europan anitz harreman egon zen herrien artean. Horregatik ideien korronte sendoa eta herrien hurbilketa mesedegarria eman zen. Buru orratz pontotarren hedadurak adieraz
ten du argienik eraginaren errealitatea, zeren Europa osoa zehar zabaldu bait ziren; esate baterako Sammlandian, Dinamarkan eta Alemanian.
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Guzti hau hala izanik ere, burruka haizkoraren kulturako artzain gerrariak kanpanfnrIn kulturako merkatari gerrariekin nahastu ez ziren arteino, ez zen sortu Europan a',.=rnaren hedatzaile eragilerik.

MEGALITOS KULTURA

•egalitos-a, garai hartan Ekialdean (Kreta irlan, batik bat) denboraldi batez mo-dan egon zen hobi mota bat da. Egearrek ekarri bide zuten moda hori Mendebalera, eta
laster Europako lurralde gehienetara hedatu zen.
Hitzak berak adierazten eu Megalitos "harri haundi" dela, eta hemendik harri haundiz egindako hobiak Megalitos deitzea; baina, horretaz gainera, hilobi kolektibcbak di
ra, hots: anitz gorpu ehorzten deneko hobia, harri haundiz egina.
Moda berriak ideia berriak zeramatzan berekin t talde kutsua, famili eta leinu lotu
ren trinkatzea... Famili lotura hauxe izanen da, agian, Los-Millares-ko mina hustiratzaile plutokraten artean, adibidez, nabarmenen agertu zen usadioa; nawsitasuna eta
boterea ez galtzako oso egokia, bestalde.
Tallo ala familia bakoitzak bere hilobia zeukan eta luzaro usatu zuen.
Moda megalitostarra Mendebalera ekarri zutenak kolonitzaile porrokatuak izan ziren.
Sarri gorraz, inoiz bakez; era gaztiak probetxatzen zituzten; baina ez zihur jakin oralno zein asmoz. Seoure aski, mea bilaketa izan zen haien xede nagusia; baina inork
uste du misiolariak izan

Nolanahi ere lot gaitzak ez dira bi xedeok.

Eguzkiaren omanez egindako oroikarriak direla uste da eta Egiptoko obeliskoak nahiz paramideab e•artzen dituzte gogora berehala; Geroko bizitzan sinesten zutela uste da halaber.

SoRRERA: EGS0 ITSAS
Megalitismoak bere sorrera Sgeo Itsasoan eduki zuela dirudi. Europa Mendebaldarrean finkatu aurratik behintzat bazeuden egon Egeoan Megalitos-ak.
egia
Mendebalera barek ekarri zutela susma arazten duen arrazoirik topa daiteke,
esan. Hona haman batzu:
Egearrek, betidanik ukan zuten itsasorako joera, premiak behartzen bait zituen horretara: beraz, nabegazioa goiz debelopatu zuten eta oarinel trebe eta ausartak izan
ziren. Garai hartan, gainera, itsasoko jaun eta jabe ziren (Tasalokrazia kretarra).
Kretan, batez ere, esku gutitan kontzentraturik zegoen bcbterea: honek urrutietarako bidalak erraztu egitan zituen.
Feniziako eta Egiptoko mea merkatariek Egeorako joera haundia eduki zuten, fama =
zen eta sgeoan mina onak zeudela. Kretako azokatan, adibidez, beti zegoen mea franko;
bana Europa ezezagunetik ekartzen zuten, eta isilean gordetzen nondik. Merkatari a-rrotzak Kretan metalak erosteaz kontentatu ziren beti.
Megalitos garalan egearrek harreman asko eduki zuten Egiptogaz; baina Ejiptoko megalitos-etatik (piramideak eta obeliskoak) baino hurbilago dago Kretakoetatik Mendeba
leko megalitos-a.
Egearrak aspalditEk zebiltzan Italia osoa zehar eta handik ere eramaten zituzten
meak. Bazabiltzan baita Maltan, Sizilian eta Sardinian ere; eta seguru aski Hego-Fran
tzian eta .c;spainiako Ekialdean ere bai.
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HEDAPEN BIDEA
Megalitos-ek (hezurtegi biribilek, Tholoiek eta koba artifizialek, batik bat) Mendebalera heldu arteino segitu zuten hedapen bidea ari dago egun.
Itsasoan agertzen dira lehendabizi, gerora Malta eta Gozo irletan agertzen di
ra ("Diganteen hilobiak"); Sizilian eta h'ardinian geroxeago (koba artifizialak); Italian eta Hego-Prantzian hurren (Cumasko eta Arlesko megalitos-ak); azkenez, Mallorean
eta .Menorca-n (Koba artifizialak, taulak, nabetak eta talayot-ak), laster Espainiako
Ekialdera heltzeko.
Baina megalitos-a ez zen mendebalean aina loratu Ekialdean; beraz, Mendebaleko fe
nomenoa izan zela aitortu behar. Italian, Hego-Frantzian eta Espainiako Ekialdean hiEgeo

.

rugarren milurtean hasi ziren kolonitzaile ezezagun batzu Megalitos-ak eraikitzen. Mi
siolariak ala minariak izan ziren eztabaidatzen den arren kolonitzaileak izan zirela
ez du inork dudan jartzen. Los-Millares-en, esate baterako, hirugarren milurteko erdi
bueltan (2.400) agertzen dira, hiriko harresiez bateratsu. Hiri ondoan dago hilerria
eta bertan ehun hilobi megalitos-tar baino gehiago. Hilobiko gela nagusia, doberaduna,
kupula faltsoz amaitzen da. Behea lauzaz jantzirik dago eta hormak barne aldean, lauza margotuz apaindurik. Hilobi batzu, bederen, mendetan erabili zen.
J.M. Apellaniz-ek irakasten duenez, karbono 14ak adierazi du ehorzmendu kolektiboak 2.780rako egiten hasirik zeudela. Euskal Herriko Los-Husos-en; eta Los-Millares
kulturaren eraginik ez da sumatzen 2.200 urte ingurura arte.
Los-Millares-ko mea-bilatzaileek Hego Ekialde osoan zabaldu zituztela ematen du.
Gerora, Andaluziako eta Portugalgo merkatariak ibili zireneko leku guztietara iritsi
zen moro herria. Herri asko kulturazioz jabetu zela dirudi.
Herri guztiek ez zituzten teknika berdinaz eraiki megalitos-ak. Lqu talde egin litezke: baina talde bakoitzekoek ere desberdintasun larriak dauzkatela jakinik.
1.- Hilotz-gela biribila kupula faltsoz estalirik eta iragangu estalia gelara heltzeko: zaharrenak omen, tholoi gerkarren antzik gehien hauek bait dute.
2.- Hilotz-gela errektangularra eta lauza haundiz apainduriko iragangu estalia gelaraino.
3.- Hilotz-gela poligonala eta estalki leuna (dolmena).
4.- Hilotz-gela biribila eta estalki leuna (kromlekea).

PENINTSULA ETA EUROPA
Megalitos fenomenoa berehala hedatu zen penintsulan eta Europako zati haundi batetan. Mea-bilatzaileak eta mina hustiratzaileak izan bide ziren hedatzailerik onenak
baina leku askotara iritsi zen kulturazioz ere, antza denez.
Espainiako Hego Ekialdean finkatzen ari zenean, agertzen hasi ziren Andaluzian.
Kobre, zilar eta urre bila zebiltzan minari haiek Andaluzia osoa arakatu zuten eta me
galitos-ak han-hor-hemen utzi (Alcores, La-Pastora, matarrubil1a, Aljarafe...). Torma
rik zaharreneko hobiak (tholoi-itxurakoak, alegia) daude hemen ere; baina Andaluzian,
koba artifizialak ere badaude. Koba artifizial hauk, herri xeheak eginak direla dirudi, ez aberatsek. E1-Argar kultura sortu arteino iratn zuten megalitos-ek Andaluzian.
Megalitismoa Andaluziara heldu zenean, mina hustiraketa ere iritsi zen eta orain-txe eraiki ziren lehen hiriak ere.
Portugalen ere agudo eta bortizki finkatu zen moda megalitos-tarra. Itsasoz heldu
zenentz ala Extremadura-tik lurrez, ez zaigu gehiegi ardura. Artzainek egin zituzten
Portugalen, Euskal Herrian bezala, hilobi megalitostarrak. Gainera, pertsonalitate ha
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undia du Portugaleko megalitismoak. Askok uste du, Los-Millares-koaz ez duela zerikusi
rik. Izan ere, Los-Millares-koak baino arruntagoak dira,herritarragoak; baina baita

ja

torrago eta bakanagoak ere. Egeoko tholoietatik oso urruti eta desberdinak agertzen di
ra.
Baina, Vilanova-de-San-Pedro, harresidun hiria, Tajo hibaiaren uhaldeetan eraikia ,
Los-Millares eta Legus-en antzekoa da; eta kanpotik ekarritako hamairu kilo limonita
mea aurkitu bait dira, mea bilatzaile arrotzen eskua ekartzen du burura. Legus-en eta
Los-Millares-en egin ziren bezala, hemen ere beste talde mea-bilatzaile bat establetu
zela uste da. Los-Millares-en mina hustiraketan gogor ihardun zuten. Anitz mina bait
zegoen bertatik hurbil. Legus-en eta Vilanova-de-San-Pedro-n, ordea, bereziki mea bila
ketari eta merkataritzari eutsi zietela dirudi.
Galizian ere megalitos asko dago. Dolmenak, gehienak; baina badaude iragangu eta ge
la poligonaldunak ere. Estainu bideti eraman zen ala Portugalgo artzainek ekarri zuten
eztabaidatu da; agian biek eramanen zuten, zeren artzainek ere Galiziarako joera haun
dia bait zuten; hain haundia, non Euskal Herriko ardia, Galiziako eta Portugalgoa arra
za berdinekoak bait ziten eta behi piriniotarra Portugalaino hedaturik bait zegoen;
baina antigoaletik da ezaguna estainu-bidea ere, aldi hartaxetik, alafede. Lurrez eta
itsasoz joaten ziren meariak, Galiziarrek ongi gorderik zeukaten estainuaren bila.
Askoren ustez, metal merkataritzari esker eraman zuten megalitos moda Galiziar-Portugaldarrek Bretainiara, irla bretainiarretara eta iparreko lurraldeetara, handik ekar
tzen bait zituzten estainua, zilarra, urrea eta kobrea; baina Europako jakintsu asko
ez da iritzi berdineko, uste bait du orduko mea bilatzaile eta merkatariek nahiago zutela Europan lurrez ibiltzea, Atlantik Itsasaundiko kostetatik untziz baino. Geroxeago
behintzat bi bide hauk erabili zituztela eskierki jakin ahal izan da.
Bretainian, Ipar Europan, Irlandan eta Bretainia Haundian megalitismoak' (Kromleke e
ta dolmen espezialitateetan) indar haundia hartu zuen eta megalitos distiratsuak altxa
zituzten (Stonehenge-ko Salisbury-kromlekea, esate baterako).Berauk dira eskualde hori
etako bizi-mailaren ezagugarririk onenak, mea merkataritzak aberastu bait zituen.
Euskal Herrira ere heldu zen megalitos moda. Artzainek ekarri bide zuten Galiziatik
baina mea biltzaileak ere heldu ziren lurrez Euskal Herriraino; beraz, hauen eragina e
re ezin daiteke uka. Aldi hartako euskaldunek Katalunyarekin harreman hertsiak eduki
zituzten, kultura berdina egiterainokoak eduki ere (kultura piriniotarra). Catalunyako
bidetik, Pirinio Mendilerroa zehar iristea bada, oso probable iruditzen zaigu.
Catalunyara itsasoz sartu zela dirudi eta franko loratu zen, Pirinio hegietan batez
ere. Frantziako Hegoan bait dago Lebus eraiki zutenak, Los-Millares eta Vilanova-de---San-Pedro egin zituztenak, legez, Mediterraneo osoko kostetan zehar ibili ziren mea
bilatzaile ekialdetar hoietakoak izateak dirudi probableen eta ez Los-Millares-tik joanak, inork esaten duen legez. Alderantziz, zera esatea litzateke normalena, kontrako
arrazoi sendorik ez dagoeino: Lebus-a Los-Millares-a baino lel enago heldu zirela.
Beraz, megalitismoa Europan hedatu zutenak edo Portugalgo eta Galiziako marinelak e
do Hego-Frantziako merkatari bidaianteak edo bi bide komertzialetakoak izan zitezkeen.
Dena dela, jakintsuak ez dira oraino ados jarri, megalitos fenomenoak zein bide eraman zuenari buruz.
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ERLIJIO MOTA ETA ERLIJIO MEGALITOSTARRA
Megalitismoa erlijio mota ere izan bazenaz ez dago gaurregun dudarik. Mendebalean
harrera haundia ukan zuen erlijio mota gainera. Ezin uka mea bilatzaile egearrak

psiko

logo zuharrak izan zirela.
Erlijio megalitostarra hilobi biganteak eraikitzean agertzen da nabarmenkien; baina
ehorzmendu kolektiboak izatean datza haien benetako funtsa.
Hilobi koletibotan diferentzia itzelak nabari dira eskualde batetik bestera, ala
arkitekturan eta apaingailuetan nola ehorzte ohituretan.
IZnitz arrazatako hezurdurak kausitu dira megalitos-etan eta kultura diferentetako
tresna eta edergailuak. Arkitekturaz hilobi berdinak dauden eskualdeetan, sarri bi kul
turatako tresneria dago; eta hilobiak buztingintza berdinak apaintzen dituzten bi esku
aldetan arkitekturaz diferenteak dira megalitos-ak.
Ezin froga daiteke inon, megalitostarrekin batera nekazaritza agertu zenik eta guti
ago metalgintza; lurralde ia guztietan, megalitos kultura baino zaharragoa da lurgin-tza; metalgintza, ostera, gazteagoa. Mea bilaketaz, berriz, baduela zerikusirik uste
du anitzek. Inork soil-soilik mugimendu erlijiosoa izan zela uste du.
Lurralde batzutan erlijio megalibbstarra bakezale agertzen da, esate baterako, Bretainia Haundian. Bakezale hauen hilobi kolektiboak saindutegiak dirateke, misiolarien
babesean zeuden elizaftoak, non populazio nekazaria bilduko bait zen otoitzetarako. Nekazari neolitos-tarra misiolari megalitostarren inguruan gustora sentitzen zela omen
dirudi, baina nekazari izaten eta bere familiarekin bizitzen jarraikiz; hau da, ordura
arteko bizi moldea eramanez. Lurgintzarako apartekoak diren eskualdeetan jazo omen zen
hau eskuarki.
Baina Euskal Herrian, adibidez, non artzain bait ziren eta, beraz, nekazaritzarik o
raino ez zela usatzen uste bait da (usatzen zutenik ezin frogatu ahal izan da) ehorz-mendu kolektiboak egiten hasi ziren sasoian ez ziren hasi nekazaritzaz baliatzen, gero
ago baino; hau da, Los-Millares kulturaren bidez hilotzak erretzen ikasi zutenean.
Artzain herrietako lurraldeetan megalitostarrak ez omen ziren horren bakezale izan,
gerrari baino; esate baterako, S 0.M. kulturakoak (Seine-Oise-Marne).
Gerrari megalitostarren artean, Ama Jainkosa nekazaria Herio Jainkosa bilakatu omen
da eta, beraz, ez da jauzi nabarmena gerra-jainkosa bilakatzea. Anitz eskualdetan, Espainian bereziki, sastakaietan agertzen da Ama Jainkosa hau. Paris inguruan eta S.O.M.
kultura loratu zen eskualderik gehienetan erlijio megalitostarraren misiolariak herriko buruzagi izan zirela omen dirudi; baita gudal buru ere. Xanpainian, adibidez, bi hi
lobi mota daude; bata misiolari gudalburuena, aurki; eta bestea gudari soil jarraiki-tzaileena, non inoiz berrogei hezurdurataraino aurkitzen bait dira misiolari gudalburu
enetan, askoz ederragoak izanik, gehienik zortzi dauden artean.
Xanpainian gudalburu megalitostarrek dominatu egin zituzten nekazariak eta egitura
sozial berriak jarri, klase sozialak sortuz. Paris-en, ostera, ez dirudi klase sozia-lik egon zenik, gerrariak ziren arren.
Baina gerrari guztiak izan ziren kolonitzaile porrokatuak, artzain izanak bereziki,
zeren, nonahi finkatu bait ziren; esate baterako, S.O.M. kulturakoak Normandian, Jer-sey-n, Bretainian, Belgikan, Wesfalian, Hesse-n, eta Dinamarkan bederen; eta, gainera,
Horgen kultura loratu zeneko eskualdeetan, S.O.M. kulturakoa bait zen...
Uste da, bada, "misiolari megalitostarrok", jarraileen (artzainen, bereziki) gudalburu eginik, Neolitos-tarren lurrak ohosten ari zirela. Ezin daiteke zihur jakin oraino ea gerrari megalitostarrok populazio garaitua arras garbitu egin zuten, beroriekin
nahastu ziren ala aristokrazia gobernari geratu ziren. Gaurkoz, dirudienez, nahastu egin ziren, zeren eskualde askotan kultura hibridoa sumatzen bait da; nekazari neolitos
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tarrak bizi zirenetan, hauen kulturako anitz elementu nabari da; burruka haizkoraren
kulturako artzainak bizi zirenetan, berauenak. Hau da, eskualde guztietako hilobi me
galitostarretan kultura zaharreko usantza eta lanabes asko topatzen da.
Dena dela, erlijio megalitostarrak ez zion Europako ekonomiari funtsezko aurreraka
darik eragin. Portugalen, Euskal Herrian, Espainian, Catalunyan eta Frantzian geroago
indartu ziren merkataritza eta brontzegintza. Bretainia Haundian ere, zeramika kanpan
formaduna agertu zen arte, metalginek ez zuten brontzegintzarik hedatu, ez merkatari
ek merkaturik eratu. Ipar Alemanian ere artisauak ez ziren burruka haizkoraren kulturakoen artera iritsi, ez megalitostarren artera.
Ekonomiari ezertan funtsezko bultzadarik eragin gabe, europar ia guztiak erlijioaren bidez horrela lilura araztea ez da guti, Eta dirudienez, lortu egin zuten.

BUMINGINTZA KANPANFORMADUNAREN KULTURA
Megalitos kultura baino zerbait geroxeago, birmilagarren urte inguruan agertu zen
Europan beste kultur mota ekialdetar bat. Ontzi kanpanformadunak nonahi hedatu bait
zituen, buztingintza kanpanformadun kultura izenaz ezagutua.
Buztingintza kanpanformadunaren kulturakoek, gerrariak noski hauk ere, beste gerra
ri orok baino eragin eraikitzaileagoa eman zieten Europako kulturei.
Azkar ibiltzen ziren eta talde ttipi baina ongi harmatuetan; Hauen xedeak ez ziren
ez larre bazkadunak ez lur lankorrak, merkataritzaren eta metalgintzaren oinarri zi-ren lehen materiak baino.
Ontzi kanpanformadunetatik ezagutzen dira errazen. Haiek bereiztasun nagusiak hauk
dira: kanpanforma berezia, xingolaz eta grekaz egindako dekorazioa, apaindura sarko-rra baina puntuz nahiz marraz egina.
Teknika berri hau Ekialdean agertu zen lehenik eta gerora Europan. Ez da harritzeko, beraz, mea-merkatariek Mendebalera ekartzea.
Baina kanpanformadunen bakantasuna ez datza honetan soilik, ez eta funtsean ere. A
rraza berezikoak ziren, Mendebalean ezezagunak ordura arte, jadanik Asia Ttipian, Itsas Egearrean eta Itsas Beltzean ezagunak baziren ere, burubiribilak bait ziren.
Haien hilobi guztietan harma bereziak daude: arkua eta sastakaia. Hilobi leunak egiten zituzten, sarri elkarren ondoan, hilerri ttipi balira bezala. Guzti hau froga
daiteke, hala Ipar Italian eta Danubio hibaiaren uhaldeetan zehar Babieratik Budapest
-eraino, nola Txekoslobakiako Morabian eta Bohemian, Poloniako Bistula eta Oder hibai
en tarteko eskualdeetan eta Alemania osoan Belgika eta Holandaraino.
Europa Mendebaldarrera ere (Penintsula Iberiarrera eta Frantziara) anitz etorri
zen, baina hemen hilobi megalitostarretan izan ziren ehortziak, nahiz eta berek sekula Megalitos-ik eraiki ez. Ontzi kanpanformadunak eurrez daude Espainia osoan, Tajo
hibaia itsasoratzen den Portugalgo eskualdean eta beste anitz megalitosetan, eta Gali
zian. Los-Millares-en bertan eta Almeriako hilerri frankotan ere badaude. Baina orain
go boladan ez zen Los-Millares izan zabalkunde iturria, Andaluzia baino. Ekialdeta--rrak, bada, agudo hasi ziren Andaluziaz ere harremanetan.
Andaluziatik penintsula osora zabaldu zen, Los-Millares-ra bertara ere bai, ikusi
dugunez. Atlantik Itsasaunditik, untziz, Bretainiara, Holandara, Dinamarkara eta irla
bretainiarretara iritsi zela irakasten du anitzek, eta Rijn eta Elba hibaietatik Euro

I

11

[II[

I

175
pa barneraino sartu zela. Agian ausartegia izan liteke iritzi hau defendatzea, zihurta
sun osoz jakinik, lurrez eta hibaiez bide egokia zabaldu zutela. Bide komertzial famatu hau Italiatik Ipar Europaraino zihoan; gaurregun ere jarraiki daiteke Italiatik Bal
tik itsasoraino Austria, Alemania eta Erdi Europa gurutzatuz. Eta beharbada, Rijn eta
Elba hibaietatik barnerantz

soilik

gabe, itsasorantz ere etorri ziren, Neolitos aroko

usantze'i jarraikiz.
Ontzi kanpanformadunak Sizilian eta Sardinian ere aurkitzen dira eta baita Afrikan
Gibraltar aurrean ere. Hego Frantzian eta Pirinio mendilerro osoko dolmenetan ere nona
hi kausitzen dira. Halaber Bretainian. Mantxa itsasoko irletan eta irla bretainiarre-tan. Euskal Herrian berton ere ontzi kanpanformadunak nonahi ikusten dira; baina burubiribilak berak ere ediren dira Nafarroako Urbiolan nahiz Asturiasko minetan.
Aipatu ditugun eskualde guztietan apaindura eta egitura berdinekoak dira ontziok;
ontzi kanpanformadun paneuroparra.
Sarri talde ttipi ongi harmattok finkatu egin ziren eta eskualdeko populazio zaha-rraz nahastu, honen usadioak onartuz. Esate baterako, exenplu bila urrutirago joateteke, Nafarroako Urbiolako taldean Los-Husos-tarren eragina nabari dela irakasten du J.
M. Apellaniz-ek (Estudios de Arqueologia Alavesa, 254 or.).
Berehala agertu ziren ondorioak; hots, buztingintza kanpanformaduna eskualde bakoi
tzeko buztingintza tekniketara egokitu zen eta anitz kultura nahasi sortu. Kultura piriniotarrean ere (beraz, Euskal Herrian berton, Los-Husos taldean bereziki) mota kan-panformadun berezia ere kausitu da "kanpanformadun piriniotarra" izenaz sarri ezagutua.
Iritsi ziren leku guztietara eraman zuten kobrezko tresneria; baina ez askorik Euro
pan ez bait zegoen oraino merkatu eraturik.
Aztarren gehien berezko bide komertzialen inguruetan aurkitzen da; honek esanahi ga
rrantzitsu bat du, hots: buztingintza kanpanformadunaren kulturako gerrarien artean
merkatariak ere bazebiltzala eta haien expedizioen xede bat behintzat komertziala izan
zela.
Kanpanformadunek Brenner atetik gurutzatzen zuten Alpe mendilerroa eta seguru aski,
berek zabaldu zuten bide hori, laster Erdi Europa eta mundu mediterranearraren arteko
bide komertzialik inportanteena bilakatu zena.
Kultura kanpanformaduneko gerrariekin, errementariak ere ibili zirela jakin da, Morabiako burubiribil baten hilobian ontzi kanpanformadunak eta errementarien erremintak
kausitu dira eta. Hilobi hauxe hartu ohi da Europan ezagutzen den artisau zaharrenaren
hilobitzat.
Jakin da, baita Talde kanpanformadunek minak hustiratzen eta mea funditzen bazekite
la; baina ez zuten lortu Europan industria metalurgikoa ipintzerik, ez eta mineria mon
tatzeko behar den aina behe egitura, merkatua eratzen etenak egin bazituzten ere.
Arraza burubiribil honek Mediterraneo Mendebaldarraren kolonikuntzan ere parte hartu zuen. Buztingintza kanpanformadunak adierazten digunez, Andalucia mea merkatarien e
raginaz indartuz joan zen Megalitos garaian; eta bertako jendea ere merkatari eta mari
nel bilakatuz joan zen. Portugaldarrekin eta galiciarrekin nahasturik, lasai abiatzen
ziren Atlantik itsasaundia zehar Baltik itsasoraino. Ontzi kanpanformadunen eta Megali
tos-en hedatze azkarrak adierazten digu, mea bilaketa eta mea merkatalgoa asko indartu
zirela Europa osoan.
Buztingintza kanpanformaduna eta Megalitos-a nahiko batera hedatu ziren anitz lekutan, Berauekin batera hedatu zen kobrezko sastakaia ere. Baina Portugalen ikusten denez, merkatari burubiribilek artzain eta nekazari populazioarengandik bereizirik iraun
zuten gizarte nomada antzeko zerbait eginik. Urbiolan ere ez dago ekialdetarrak besterik.
Mea bilatzaileek goiz ezagutu zituzten Europako zentro minari nagusiak, adibidez,
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Bretainiako Cornualles-ko kobrea, Irlandako urrea, Alpeetako eta Asturiasko minak
Metal bila zebiltzan, eta, batik bat,kobrea, estainua, zilarra eta urrea aurkitu zituz
ten, hau da, ezagutzen zituzten metal motarik inportanteenak. Ontzi kanpanformadunak e
ta kobrezko sastakaiak eramaten zituzten metalaz trukatzeko. Merkataritz sare nahiko
ongi eratua eraiki zuten Europan.
Kultura kanpanformadunekoak jarri ziren nagusi ia leku guztietan, kultura megalitos
tarreko Aristokrazia baztertuz. Aldiz, Hego Frantzian eta Pirinioetako bi ertzetan (Ca
talunyan eta Euskal Herrietan) burubiribilak guztiz irentsiak izan ziren eta ideologia
zaharra jarraiki zen dominari, dolmenak eraikitzen segitzeak adierazten duenez.
Penintsulan ere kultura kanpanformadunekoak arras desagertu ziren, hilobi kolektibo
etan ehorzteko ohituragaz bateratsu, B erehala, herri berriak agertu ziren, Hego-Ekial
dean brontzegintza eratu zutenak.
Erdi Europan gizarte berri nahastuak sortu ziren; baina ezin daiteke jakin kultura
kanpanformadunekoen eragina noraino heltzen den. Danubio eta Goi-Elba hibaietan, kultu
ra Xanpanformaduneko tradizioak Baden kulturakoekin nahasturik daude, Bodrogkeresztur-

-koekin, buztingintza inbutuformadunaren kulturakoekin eta burruka haizkoraren kultura
koekin; baina kultura berriek burruka haizkoraren kulturatik, gonbarazio batez, haizko
ra, Tumulus hilobiak eta buztingintza kordatuko dekorazioa bakarrik onartu zituzten.
Hiru gauzok baino ez.
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X. BRONTZE AROA

BRONTZEGINTZA EUROPAN

Buztingintza kanpanformadunaren kulturako burubiribilek Europara Brenner atetik ire
ki zuten bidea; Brontze Arorako xit erabili eta inportantea bilakatu zen eta komertzio
rik gehiena hantxetik egin zen. Anbarrari esker, erraz jarraikitzen dira orduko Europa
ko merkataritza bide nagusiak eta guztiek Alpeetako Brenner atera jotzen zutela froga
tzen, handik merkatu egearrera heltzeko.

MERKATAL BIDE NAGUSIAK
Itsaso egearretik bi itsaspide zeuden gutienez Alpeetaraino. Bata Adriatik Itsaso-tik Benezia golkoko portu ezezagun batetara zihoan untziz eta handik lurrez, Goi-Adi--gio gurutzatuz, Brenner atera. Bestea untziz Hego Italiako Lipari irletara, nora Mende
baleko europar guztiak ere etortzen bait ziren, Iperkantziak trukatzeko eta saltzeko as
motan, merkatu aberatsa bait zegoen. Liparitik berriro untziz jalgitzen zen bidea Iparrerantz, Italiako portu ezezagun batetaraino. Lurrez Apenino mendilerroa gurutzatuz ,
Goi-Adigiora heltzen zen. Hemen beste bideaz topo egiten zuen.
Brenner muinoa gurutzatu ondoren, Inn hibaira iristen ziren, egungo Innsbruck hiri
ingurura, eta Inn hibaiadarrari jarraikitzen zitzaizkion, Danubio hibaira arteino. Danubiora heltzean, bidea zatitu egiten zen. Danubion gora, Mendebalerantz hartzen zuen
batek, Danubio utzi eta lurrez Saale hibairaino joaten ziren Main hibaia gurutzatuz.
Saale hibaiadarrari jarraikiz, Elba hibairaino heltzen ziren. Ikusten denez, behetik
goraino gurutzatzen zuen Europa.
Besteak Danubion behera Ekialderantz hartzen zuen. Danubio utzi eta Bohemiako oihanak iragaten zituen. Bohemia erdian Elba hibaira iristen zen; handik, hibaiari jarraikiz, Saale hibaiadarreraino joaten zen. Hemen bat egiten zuten bi bideek, berriro hana
tzeko: bat Jutlandiara jalgitzen zen eta bestea Sammlandiara, biak bait ziren anbar-ha
bia.
Baina egearrak ez zetozen anbar bila soilik. Askoz nahiago zituzten metalak, adibidez, estainua, kobrea, urrea eta zilarra. Hala, bada, Cornuallei-ko estainua itsasoz e
kartzen zuten Holandara ere, Alemania lurrez gurutzatuz, Elba hibaira eramaten, Saale
hibaiadarraz topo egiten duen lekura.
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Bohemia eta Vogtlandiako estainu minak anbarraren bidetik hurbil zeuden. Transilba-niako urrea lurrez eramaten zuten Szeged-tik Budapest-eraino eta han Danubio hibaira =
sartu, eta Inn hibaiadarreraino ontziz.
Duda izpirik gabe esan daiteke bidesare guzti hau merkatu egearrari esker antolatu
zela. Kretarrek eta Mizenastarrek pilatu zituzten aberastasunetan fidaturik ausartu ziren minariak eta merkatariak Europara etortzera; baina bidesarea osatu eta merkataritza
eratu zenean, inguruetako herriak erraz probetxa zitezkeen beren abantailez. Jazo ere
horixe jazo zen eta metalezko lanabesez baliatu ziren ordutik aurrera. Brontzegintza,
bada, berehala hasi zen loratzen merkataritza-bide inguruetako herri europarretan, besteak kalkolitos kulturan murgildurik erdilotan zeuden artean.

Bide sareko aztarnategi askotan nahasturik daude anbarra, brontzezko harmak eta erosle europarrentzat eginiko edergailuak.

BIZI-MOLDEAK

Bidaianteok, anbarraz batera, merkatu desberdinetara egokitutako tresneria eta bron
tzezko lanabes erdifabrikatuak eramaten zituzten; hau da, sastakai orriak, haizkora buruak eta abar, erosleek eskatzen zizkieten mementoan erraz bukatzeko moduan eginak.
Gordeleku hauetan, sarri, alanbre matazak daude anbarraren bidea zehar, Adriatik itsasotik Baltik itsasoraino eta Suizatik Transilbaniaraino. Erosleei saltzeko kobre totxoak zirela uste da. Bigarren milurteko Ekialdean anitz holako zegoen eta balio haundi
ko eskainsari legez ematen zitzaien Jainkoei. Ugarit hirian, esate baterako, artisauen
edo metalgin espezialduen

patroi zen Jainko baten

lepoan aurkitu da halako alanbre mata

za.
Mea bilatzaileek Europa Zentraleko minak goiz topatu bazituzten ere, ez zuten mina
aurkikundeez probetxatzerik ukan, Kretarrek eta Mizenas-tarrek Itsas Egearrean merkatu
sendoa eta itsaspide seguruak moldatu arteino.
Europan zebiltzan artisauak ez zirela bertako semeak dirudi, zeren ehorzte ohitura
diferenteak bait zeuzkaten. Alpe Ekialdetarreko kobre minen inguruetan alanbre matazak
eurrez egoteak adierazten digunez, K.a. hamaseigarren menderako mea esplotazioa xit debelopaturik zegoen. Dauden mina putzuak, zuloak, zabarreri pilak eta labeak aztertu ondoren jakin da, K.a. hamairugarren mendean bostehun (500) langile gutienez bazeudela en
plegaturik Alpeetako minetan. Horren inportante ez ziren arren, Salzach hibai ondoan eta Eskolabian ere hustiratu ziren meatzak.
Mina hauetan funditzen zuten metala merkatari artisau bidaianteentzat. Anbarra eskualde guztietan aurkitzen bada ere, Europa Zentraleko hilobietan eta artisau bidaianteen
gordelekuetan harma eta edergailu bereziak daude, eskualde hartantxe baizik ezagutzen
ez direnak; berdin jazotzen da Italian ere. Buztingintzan eta ehorzte ohituretan ere =
nortasuna adierazten du eskualde bakoitzak.
Metalezko lanabesen berezitasun lokalok erakusten digute, ez herri bakoitzak ideia,
moda eta gusto diferenteak eduki zituela bakarrik, inportanteago den beste zera hau bai
zik, hots: merkatariak desberdintasun horietara egokitzen zirela.
Artisauen gordelekuetan anitz kulturatarako egokiturik dauden merkantziak aurkitzen
dira sarri; eta kultur mota baterako eginiko merkantziak gehienetan kultura hura loratu zen eskualdeko hilobi eta aztarnategietan badaude ere, inoiz urruti ere kausitu dira,
adibidez, Irlandako haizkora mota Suezian eta Saale hibaiko haranean aurkitu da. Alemania Zentraleko orratz mota Bretainia Haundian eta Bohemiakoa Goi Italian eta Suizan.

179
Brontze aroaren hasierarako jadanik, merkatu egearretan oinarritzen zen sare komer-tzialak, zeinen xede nagusia mea bilaketa izan bait zen, bildu egin zituen ekonomi alorretan Italia, Europa Zentrala eta Baltik Itsasoko kostak gutienez.
Ekonomi batasun honi ez zegokion batasun politikorik, ez kulturalikt baina sare

ko--

mertzial hau kultur mordo baten zerbitzuan jarri zen. Nekazaritzan oinarritzen ziren
kulturek berek anitz gauza desberdin zeuzkaten, adibidez, buztingintza, jantzia, eder-gailuak, hilobiak, sastakaiak, eta haizkorak gutienez, L'ainera Dinamarkan eta Suezian ,
esate baterako, abeltzaintza izan zen ekonomiaren funtsa eta tumulusetan ehorzten zuten
Bretainian bezala; honek zera pentsarazten digu: burruka haizkoraren kulturako ideologi
ak eta usadioek iraun zutela hagusi oraino,
Europa Zentralean hilobi leunetan ehorztea zen ohizkoena, Unitize kultura loratu

zen

eskualdeetan bederen, hau da, Morabian, Bohemian, Erdi Alemanian, Babierako Straubing--en, Eslobakiako Mad'arovce-n, Tisza hibaiko Nagy-Rev-en, Tisza-Maros-ko Perjamos-en,
Goi-Italiako Polada-n...
Baina kisapostag kultura loratu zen eskualdean (Hungaria) hilotzak erre egiten zituz
ten eta hautsak kutxetan ehorzten, Neolitos arotik behintzat loratu ziren kulturetakoek
eskualde hartantxe egiten zuten bezala.
Kulturak aztertuz, badirudi, eskualderik gehienetan botere ekonomikoa eta politikoa
ez zirela esku bakarretan konzentratu, hau da, buruzagien eskuetan. Alabaina Bretainiako hilobiak hain ederrak dira, non abeltzain aberatsen Aristokrazia izan zela dominari
sumatzen bait da; baina ez da ediren oraino dominatua izan zela suposatzen den herri xe
hearen hilobirik. Saale (Alemania) eta Warta (Polonia) hibaien herbeheretan, ordea, tumulus haundi eta aberats guti batzuren ondoan, Unetize kulturako hilobi leun txiroak
mordoka daude; honek bi klase sozial zeudela adierazten du argiro: buruzagiak eta gorte
a, edo, hobe, errege-familia eta morroinak. Erregeok ez zuten erresuma boteretsurik ez
luzarokorik eraiki: baina Kuban kultura zaharreko buruzagiak baino pobreagoak (ikus hilobi horikailen kultura) izan ziren arren, eskuratu zuten aberastasunik aski produkzioa
akuilatzeko eta artisautza ernarazteko. Bestalde, Erdi Europako eta Italiako nekazariak
metala eta artisauen tresneria erosteko bezain aberats egin ziren eta heuren hiriak mer
katu inportante bilakatu. Metalezko lanabesei esker, baina goldeari eta gurdiari batez
ere, franko igan zen nekazaritzaren produktibitatea. Goldea nonahi ezagutzen zen. Ordurako hare lurrak erraz lantzeko gaiturik zegoen nekazaritza teknologia Europan.
Brontze aro zaharreko hiriak egun muino bezala (Tell) agertzen dira Goi-Italian, Hun
garian eta Eslobakian, haundiak izan zirenaren seinale argi. Berrehun ta berrogei ta ha
mar (250) hilobitako hilerriak ere ediren dira zeinak adierazten bait digu gutienez hiri nahiko haundi eta estableak zirela. Goi-Italian eta Hungarian hiri bakoitzak bere errementaria eduki zuen agian, zeren Brontze aro zaharrean errementariek lanabesak egite
ko erabiltzen zituztenak bezalako tresnak aurkitu bait dira aztarnategietan. Baina badi
rudi Europan ez zela beste inon egon errementaria mantentzeko gauza zen hiririk; beraz
bidaiari jarraiki bide ziren hiruzpalau hiriren zerbitzuan. Aldi honetako errementari
hilobirik ez da inon kausitu (ez Italian, ez Erdi Europan, ez Ipar Europan). Seguru aski, bada, nekazariek eta artzainek artisau bidaiariei, zeinak anbar merkatari ere bait
ziren, erosten zizkieten hala lanabesak eta edergailuak nola lehen materiak eta tresna
erdibukatuak.
Europan zebiltzan martxandari eta merkatarien bizimoduak gogor eta arriskutsua izan
behar derrigor ez bait zaukaten ez aberats, ez klase dominari izatearen defentsarik. Italian eta Bretainia Haundian edirendako abaroei kasu eginez gero, palazioetan gabe kobetan bizi izan zirela aitortu behar. Gainera burubiribil kanpanformadunak gerrari trebeak izan baziren ere, oraingo artisauak ez dirudi harmatu izan zirenik, baketsuak baino.
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Areago, inon ez bait da topatu artisau hilobirik eta bai, ordea, artzain eta nekazarienik, artisau hauk Europako erakunde sozialetatik kanpo geratzen zirela uste da. Agian, Sirian bezala, metalgin europarrek gorporazio moduko bat egin zuten eta herri orok
errespetatzen zuen metalginen gorporazio hau, mesedegarri bait zitzaion. Errespetatuak
izan ziren eta, ez zuten harmaturik ibili beharrik eta harmak utzi egin zituzten. Atzerritar ziren, noski; baina ez etsai, zeren premiazko zitzaien anitz gauza eta ederki ze
torkien ezagutzapen asko ekartzen bait zizkieten.
Anitz desabantailaren barnean, Europako artisau bidaianteok balio haundi bat ongi za
indu zuten, askatasuna alegia. Ez ziren ezein nagusiren morroin, ez zeuden ezein aristo
kraziaren mende, merkatu internazional baterako egiten zuten lan, Europa osoko herrientzako. Eta Europako erosleen ostean beti zeukaten merkatu egearra.
Europako merkatua anitz kulturala bait zen, anitz formaduna beraz, bakantasunera bul
tzatzen zuen artisanalgoa. Gainera, bidaiari izateak harremanak gehitzen zituen, eta ho
rrek berezkoa akuilatzen du. Harremanik aberasgarrienak, seguru aski, gusto diferenteta
ko herrien zerbitzuan zeuden artisaukideenak izanen ziren, hauek beste metal mota batzu
edo metal nahaste berriak edo teknologia hobea erabil bait zitzaketen agian.
Argi geratu dena zera da: merkatariek anitz metalgintza klasez egindako merkantziak
erabiltzen zituztela; eta burdingintza bera ere herri debelopatuak baino lehenago onartu zutela.
Europako merkataritza sarearen estrukturak brontze-industriari mesede izugarria egin
zion, hots: esperientzia guztiak bildu egin zituen. Europako artisanalgoak asmamen ha-rrigarria agertu zuen. Ekialdeko teknikak erabili zituen, noski; baina lanabesen, har-men eta edergailuen eboluzio tipologikoa Ekialdean inon inoiz egin ez zen bezain azkar
egin zen. Gaurregungoak bezalako haizkora buruak egitea lortu zuten aurretikoen metal
erdia gastatuz. Haizto-sastakai hiruangeluarra ahoz eta puntaz ebakitzen duen ezpata bi
hurtu zuten. Buru-orratza katekorratz eta orratz apaingarri bilakatu zen.
Aurrerapen teknologikoa ez zen metalgintzan bakarrik eman; jazotzen dena da, hemen-tXe gaudela dokumentatuenik, aztarren ugari dago eta. Baina, zurgintzan, adibidez, zein
eboluzio egon zen jakin nahi izango bagenu, ezer garbirik ez genuke aterako, gonbarazioz izan ezik, ez bait da nahikoa aztarrenik geratu.
Europarrek, bada, teknikak maisu asiar eta egearrengandik hartu bazituzten ere lehen
engotan, hobetzeko eta aplikazio berriak emateko aina asmamen eta iniziatiba agertu zi
tuzten. Eta Europako mineria merkatu egearrari esker debelopatu zen arren, merkatu mize
nastarra desagertu zenean eta Grezia mende ilunetan erori, nekazari europarrak hain aberats bilakaturik zeuden, non hauen berauen metal-eskariari esker indartsu iraun bait
zuen mineriak.
Merkatu egearraren papel erabakitzailea Europako brontzegintzaren hasieran argi dago,
Brontze aro zaharrean Europako hilobietan eta hirietan metalezko lanabesak urri zeuden
eta; anbar bidean bakarrik zeuden: Transilbanian, Sizilian, Bretainian eta Espainiako
Hego-Ekialdean; eta hauetan ere oso guti.
K.a. hamaseigarren mendean, Europako estruktura politiko ekonomikoa, mila urte lehenago Itsas Egearrean egon zena bezalakoa izan zen guti gorabehera, hau da: Merkataritza
internazionalak elkartzen zuen anitz talde politiko ttipi. Guzti hauk, zirela hiri-esta
tu nahiz leinu, autonomia gorde nahian ibili ziren, baina berjabetasun ekonomikoa guz-tiz galdu zuten. Ondorio legez, ideia eta ohituren elkar-trukaketa etorri zen eta azkenerako antz haundiko kulturak sortu. Alabaina ez zen talde politikorik dominari bilakatu; hala ere nekazariak gero eta morroinago agertzen dira anitz eskualdetan.
Aldika, Neolitos kulturako lanabesak, nahiz zerbait hobetuak, berekin harturik, herri osoak migratu ziren Frantzian zehar Penintsula Iberiarrera, Ipar Europara, Balkan
Mendietara eta Europa Ekialdetarrera (Ikus Indoeuroparren migrazioak).
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BRONTZEGINTZA PENINTSULA IBERIARREAN

Itsas Egearreko gorabehera ekonomiko-politiko nagusien oihartzunak Europa Mandebal.
darrean ere berehala entzuten ziren.

BIDESAREA

Kultura egear zaharra loratzen zegoen garaian hasi ziren Mendebalera heltzen Egeo I
tsasoko jazoeren oihartzunak. Megalitos-ak eraikitzean plasmatu zen distiratsuenik; ba
ina kolonitzaileek lortu zuten gehiagorik ere. Itsaspidesarearen hastapen sendoak ja-rri zituzten, batik bat; baina zentro minariak ere eratu zituzten; gonbarazio baterako
Los-Millares, Penintsulako Hego-Ekialdean.
Kretarrak nagusitu zirenean eta Tasalokrazia Kretarra send ►tu, burubiribilen koloni
kuntzari eman zion sorrera. Itsaspidesareari segurantza osoa eman zioten Kretarren Inperio itsastarraren babesean. Ekialdearen eta Mendebalaren erdian, Lipari irletan, era
iki zuten mea azoka oso inportante bat; hara joaten ziren mendebaldarrak mea saltzera.
Europa osoa bidesareaz bildu zuten eta Merkataritza sendotu ontzi kanpanformadunez,
doloz eta metalezko sastakai eta edergailuz baliatuz. Baina brontzegintzaren hastape-nak ere eman zituzten, zeren hamaseigarren menderako -hots, Grezian Mizenastarrak na
gusitu orduko- Europan brontzegintza nahikoa debelopaturik bait zegoen.
Buztingintza kanpanformadunaren kulturako burubiribilek Penintsula Iberiarrean ere
bidesarea nahiko ongi eratu zuten. Catalunya osoa gurutzatuz Hego Frantziatik Penintsu
lako Hego Ekialderaino zihoan bat. Pirinio Mendilerroaren Iparretik Euskal Herriraino
heltzen zen beste bat. Ebro hibaiari segituz Errioxaraino behintzat heltzen zen bat ere egon zen; baina beste bat ere bazetorren Hegoatik Euskal Herrira, ordeka zentralak
gurutzatuz. Penintsula, Ekialdetik Mendebalera gurutzatzen zuen, Galiciatik Andaluciaraino.
Portugaldarrek eta Galiziarrek, merkatari ekialdetarren zirikadaz, Atlantik Itsasaunditik Baltik itsasorainoko itsaspidea zabaldu zuten, dirudienez, eta, zihur, Bretainia eta Irla bretainiarretaraino.

EKONOMIA

Merkatalgoa, bada, bortizki debelopatu zen burubiribilen garaian eta Andaluzia bila
katu zen Penintsula osoko fokorik nagusiena.
Badirudi, artisau bidaianteek Penintsula baino maiteago ukan zutela Europa, eta Penintsulan Europan baino jatorriz bertako merkatari gehiago egon zela; baina Penintsu-lan ere lanik errentagarrienak ekialdetarren esku egon ziren, esate baterako Hego Ekialdeko eta Asturiako minak. Dena dela, burubiribil ekialdetarrak Penintsula osoan
li ziren luzaro, hala mea bila nola merkataritzan; eta Penintsulan ere merkatu interes
garria sortu zen, bizimailaren igoerari esker eskaria franko gehitu bait zen. Hemen ere ez ziren trukeetarako aski jadanik ontzi kanpanformadunak, idoloak eta kobrezko sas
takai eta edergailuak, eta Metalurgia hobearen premia sentitu zuten. Alabaina minen hustiraketa burubiribilen esku zegoen, eta, Itsas Egearrean Kretarrak nagusitu arteino
Penintsulako mina hustiraketa posible izan zitzaien kobregintza pobre batez baliatuz e
ta, beraz, ez zuten taxuzko metalurgiarik eratu, nahiz eta Merkatalgoak dagoeneko merkantzia hobeen eta teknologia berriaren premia sentitzen zuen.
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Mementu honetan lortzen dute gorenengo maila zeramika kanpanformadunak, sastakaiek

eta idoloek, lantza eta tragaza puntek eta urrezko edergailuek, zeinek adierazten bait digute aitzinatean mina hustiratzaile soilik edo kasik bakarrik zirenak orain merkatari porrokatu ere bilakatu direla.
Ekonomi joera berri honek, hau da, eskariaren gehitzea zela medio, merkatu ederraren sorkundeak, ekonomi molde berriak sortzea zeraman bere baitan, eta halaxe jazo =
zen jazo ere, Europako mineria aski debelopaturik zegoen jadanik eta Penintsulako mer
kataritza ere indarturik. Alabaina bigarren milurtearen lehen partean (2.000-1.500)
El-Argar kultura indartu arteino, merkatari penintsularrek, merkantzia pobre hauxetaz,
Bretainiatik urrea, anbarra eta kobrea, ugari ekartzen zituzten eta Ekialdetarrei Lipari-n, dirudienez, saltzen. Irlandatik eta Bretainia Haunditik ere estainua eta urre
a franko ekartzen zela uste da.
Zeramika kanpanformadunak, kobregintzaren hastapenak eta merkataritza penintsula-rraren jaiotzeak adierazten digutenez, hurbil daude Europako penintsularik mendebalda
rrenean ere kobregintza, hiri-bizitza eta botere zentraldua.
Br8ntzegintza Penintsulara ekartzea, Itsas Egearreko jazoera politiko nabarmen batek, -hots, talde indoeuropar baten inbasioak- bizkortu eta erraztu egin zuen, hala
e re
Mizenastarrek Tasalokrazia kretarra hankaz gora jaurtiki zuten hamabostgarren mendean eta nagusi geratu ziren. Kretarren inperio itsastar guztia bereganatu zuten eta
kolonikuntza bide berdinei jarraiki zitzaizkien. Baina kolonitzaile berriok (Mizenastarrok) Penintsulan, gonbarazio baterako, mineriaren eta merkatalgoaren jabe aurreko
kolonitzaileak zirela konturatu ziren. Eta, beraz, hauei mea erosteko, Brontzegintza
penintsulan bertan ipintzea zela onena pentsatu zuten, dirudienez. Ematen duenez, behintzat, mina hustiraketa penintsularen esku egon zen eta kolonitzaile berriek erosi
egiten zuten mea. Zera jazo izan bide zen: aurreko kolonitzaileak penintsularturik agertzen direla jadanik, Egeoan beste agintari talde bat dagoenetik. Eta Egeoko jabe
berriek Mendebaleko mea erosi egin behar diete Ekialdeko kolonitzaile zahar mendebaldartuei.

EL ARGAR KULTURA

Berehala hasi ziren kolonitzaile berriak Penintsulako Hego Ekialdean brontzegintza
eratzen eta kultura berria lora arazi zuten, El-Argar kultura izenaz ezagutzen dena :
(1.500-1.200).
Ekialdeko merkatari mendebaldartuak Megalitos-ak eta buztingintza kanpanformaduna
Europan zehar hedatzen eta kobrea, estainua, urrea eta zilarra erosten zebiltzan arte
an, beste giza talde berri bat iritsi zen Espainiako Hego Ekialdera. Egeoan nagusitu
berria zen eta Penintsulan ere nagusi izan nahi zuen; baina ez indar militarraren bidez, behar ekonomikoei hobeto erantzunez baino.
Mendebalean metalekin trukatzeko merkantzia hobeak behar zirela eta, kolonitzaile
berriek zilargintza eta brontzegintza ekarri zituzten Ekialde Hurbiletik.
Los-Millares-ko jendea Egeotik etorri zela ia mila urte zen eta Egeoko jendea asko
aldatu zen bitartean, egoera sozio-ekonomikoaren eta izan ziren inbasioen arauera. Mi
llares-tarrak, bada, beren anaia egearrengandik urrunduz joan ziren, Egeo Itsasoan Ta
salokrazia Kretarra nagusitu zenetik bereziki, harreman komertzialak atxeki zituzten
arren. Milurte osoan jarraiki ziren Ekialdetarrei mea saltzen, baina aurrerapen tekni
ko eta kultural guti inportatu zuten; Mineriatik kanpo ezer ez, dirudienez, zeren mo

I
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da kanpanformaduna buztingintzara eta kobregintzaren hastapenak talde burubiribil

ba-

tek ekarri bait zituen Tasalokrazia kretarra Egeoan nagusi geratu zenean.
Mineria eta Merkatalgoa, jatorriz egear baina jadanik mendebaldarturik zeudenen es
ku geratu zirelako, Egeoko nagusi berriak konturatu zirenean estruktura sozio - ekonomi

ko diferenteen aurrean zeudela eta beraz Mendebalean bertan behar zela harreman

komer
egokitzea mea lortu ahal izateko, Ekonomi molde berriekin establetu ziren Men

debalean. Errentagarri zitzaien hauei ere teknika berriekin Mendebalean finkatzea, au
rrekoek legez hauek ere lehen materien premia zeukaten eta.
Talde migrari berriak ere ez zuen Los-Millares aukeratu finka-lekutzat. Alabaina ,
Hego Ekialdean finkatu ziren gehieneik (Almeria, Alicante, Mlaga, Jaen, Granada, Mur
cia), berau bait zen merkatalgorik gehiena eta mineriarik debelopatuena zegoeneko

lu-

rraldea; baina ez zituzten ezetsi Andaluzia eta Portugal, hauetan merkataritza indartsua bait zegoen. Mina asko zegoen lurraldeetan finkatu ziren, metala hain aise lor
zezaketelako.
E1-Argar kultura deritza brontzegintza ekarri zuen kultura honi, E1-Argar delako
estruktura sozio-ekonomiko berriko hiririk inportanteena.
Argartarrak ez zitzaizkigun merkatari agertu. Merkatari ere baziren izan, beraue-xek bait ziren metalak hemen erosi eta Ekialde Hurbileko azoketara saltzeko eramaten
zituztenak, baina beste zeregin errentagarriago bat betetzeko establetu ziren Mendeba
lean. Merkataritzak merkantzi eskaria gehitu egin zuen (trukeetarako batik bat): baina eskaintza gehitzeko industriarik ez zegoen. Beraz, huts hau betetzeko asmoz etorri
zen metalurgian espezialdurik talde migrari berria. Metalurgia penintsulan ipintzeak,
arras indarberritu zuen merkataritza penintsularra.
Industria berriagaz moda kultural berriak ere iritsi ziren, kultura desberdineko
jendea bait zen etorri zen taldea. Megalitos-ak utzi eta hilobi indibidualetan ehorzten hasi ziren. Hilotzak kokoriko ehorzten zituzten eta inoiz zatiturik. Gorpuaren on
doan pegarra, harmak eta edergailuak ipintzen zituzten. Zezena eta Ama Jainkosa gur-tzen zituzten; honek Egeo Itsasoko irletan pentsatzera eramaten gaitu, non garai hartan zezena eta Ama Jainkosa (Cybele-Venus) gurtzen bait ziren.
Lehendik ezagutzen diren industri motak ere teknika aldetik hobetu egin ziren Penintsulan talde hau heltzearekin. Hona nola. Buztingintza teknika aldetik hobetu zen
asko, ez dekorazio aldetik. Akaso tornu modukoren bat ere erabili zuten, zeramika ondo landua egiten bait zuten. Hala ere gehiena eskuz egina izan zen. Buztingin artetsu
ak izan ziren. Aurkitu diren pegar, suil, eltze, edontzi, baso, gatilu, lapiko eta =
galdarek adierazten digutenez, kanpanforma baztertu egin da. Honen ordez, arraultzeforma ematen zieten gehienetan; ondo fintzen zituzten, kolore belzara ematen eta bar
niztatzen. Eskuarki estetikaz egina da; salmentarako eta truketarako noski; baina buz
tingintza truke komertzialetan bigarren mailako produkto bilakatu dela nabari da.
Lurgintzari ere indar berria eman zioten, ureztapenari esker batik bat. Ehungaiak
eta barazkiak, aitzinekoez gonbaratuz, eurrez produzitu zituzten; baina,oihalgintzak
behar zituen lehen materiak ez, beste nekazaritza ez zuten merk05algo mailara altxatu.
Baina, askogatik, metalurgian izan ziren trebeen. Bostehun kilo kobre meaz ehun
bat kobre metal ateratzen zuten. "Ezko galdua" deitzen den teknikaz fabrikatzen zuten
batez ere eta erreminta mehe, zehatz eta dotoreak ateratzen zituzten.
Brontzegintza ere ezagutzen zuten; alegia, nola estainua, 232 gradutan urtzen dena,
% 10 proportzioan kobreari nahastuz gero, metal berria, brontzea, kobrea baino askoz
gogorragoa idokitzen den. Baina Hego Ekialdean estainurik ez bait zegoen, lehenengo-tan brontze arsenikalaz fabrikatzen zituzten lanabes Tiztiak. Laster ikasi zuten nola
ekartzen zuten estainua marinel penintsularrek irla ezezagun batzutatik eta, eztainua
lortu ahal ukan zutenean, benetako brontzeaz hasi ziren lanabesak eta harmak fabrikatzen: haizkorak, ezpatak, sastakaiak, alabardak, dardapuntak
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Harma guztiek kiroa zeramaten erdian, gogorrago izan zitezen.
Zilarrezko eta urrezko edergailuak ere egiten zituzten; batez ere, esku muturrekoak eta eraztunak; baina Merkataritzarako egoki ziren edergailu mota guztiak egin zi-tuzten.
Metalurgisten etorreraz Merkataritzak irabazi zuen gehien. Nabegazioak bultzada
tzela hartu zuen merkataritzaren debelopamenduaz. Andaluziako kostak, Portugalgoak eta Galiziakoak merkatariz bete z;ren (batik bat, Huelva, Lisboa ingurua eta Galizia).
Penintsulako kostalde mendebaldarra oraintxe hasi zen loratzen, Atlantik itsasbidetik
Europaz zeukan merkatalgoa indarberritu bait zen, trukerako produktoen gehitzeari esker.
Lurrez ere merkatalgoa indarberritu egin zela dirudi, oraintxe hasi bait zen Eus-kal Herrian ere mina hustiraketa.

HIRI•EIZITZAREN HASTAPENAK MENDEBALEAN

Brontze aroan El-Argar-ko metalginek merkataritzari eman zioten indarra berehala i
garri zen hirigintzan eta hiribizitzan ere.
Millares-tarrek, minariak izan zirelako batik bat eta Mendebala xit atzeraturik ze
goelako oraino bestalde, merkataritzaren oinarriak ipintzea bakarrik lortu zuten, ira
un zuten milurtean; ez ziren gauza izan, ez gutiagorik ere, hiribizitzaren lehen urra
tsak emateko ere. Hiribizitzak eskatzen dituen forma sozio-ekonomikoak antolatzeko atzeratuegi zeuden Mendebaleko artzain herri haik.
Burubiribil kanpanformadunek Merkataritza franko debelopatu zuten, egia da; baina
guti baino ez ziren nahastu mendebaldarrekin beranduraino, Mizenas Itsas Egearrean na
gusi geratu arteino seguru aski. Penintsulan ez da aurkitu aldi hartan eraikitako hiri modukorik.
Argartarrek, ostera, metalurgiaren bidez merkataritzari eustera etorri ziren haiek,
metalurgiaz batera merkataritza indarberritu zuten eta hiribizitza eta politik molde
berriak agudo hedatu zituzten.
Merkataritza finkatuz zihoan lurraldeetan, hiriak ere eraikiz joan ziren.
El-Argar, Mas-de-Menete, Mola-Alta, Montefrio.
La-Herradura, Lugarico-Viejo, Fuente-Alamo.
E1-Oficio, La-Bastida, Cerro-de-la-Virgen.
La-CarigUela, Castro-de-Olelas, Casal-de-Zambujal.
Peria-de-la-Duefla
Gehienetan, harresiz babesturiko mendisketan eraiki zituzten. Batzuk harresi bikoi
tza zuten eta askok dorreak ere bai. Ez ziren hiri haundiak. E1-Argar-ek berak sei-ehun biztanle inguru zeuzkan. Etxe errektangularrak eta karratuak egin zituzten eta bi
gelakoak ziren. Hiri batzutakoak, ostera, megaron antzekoak dira, baina badaude inon,
pezozko hormaz eginak ere. Karrikak irregularrak dira oraino. Hiri gehienetan metalolen aztarrenak aurkitzen dira.
Argartarrek eraiki zituzten hiriak hiri berriak dira, lehen ez bait zen inor bizi
leku haietan. Hirigintz mota bera ere, eraikitzeko modutik hasita, arrotza da.
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Ekialdetik, kultura Mizenastarretik alegia, inportatua, hiri ziklopearrak bait dira.
Leku garaietan jasoak eta harresi sendoz babesturik egoteak defentsa errazeko egiten =
zituen, egiazko akropolis. Akropolis hauetan haundikiak bizi ziren batik bat, inguruko
lurralde guztiak dominatzen zituztenak. Aristokrata hauetariko asko errege bilakatu
zen denboraz, botere zentraldu eta sendoaren jabe egin ziren eta gizarte klasista eratu zuten. Hiri bakoitzeko haundikiek berekasa antolatu zuten hiria; baina denetan zego
en boterea haundiki batzuren eskuetan eta gizartea denetan izan zen klasista. Klase so
zialak lan espezialtzearen arauera egin ziren. Diferentzia ekonomiko larriak egon ziren klaseen artean, hilobietan ikus daitekeenez.
E1-Argar kulturaren jatorria Itsas Egearrean egon zela baieztatzeko seinale asko to
patu da:
-Mizenas-tarrek Kretarrak bentzutu•zituztenean hauen Inperio itsastarraz jabetu

zi-

ren eta berehala marinel trebe bilakatu; )jainera, Mendebaleko metal merkataritza guzti
a beren esku hartu zuten.
-Penintsulan establetu zirenen arraza eta garai hartan Itsas Egearra populatzen a-

gertzen direnetariko bat berdinak ziren.
-Argartarrek eta garai hartako Mizenastarrek modu berdinean ehorzten zituzten defun
tuak. Ama Jainkosa eta zezena gurtzen zituzten biek. Arkitektura ziklopear berdina era
bili zuten leku bietan.
E1-Argar kulturak hiru bat mende iraun zituen bakarrik, Mizenastarren nagusigoak Egeoan iraun zuena; baina aski izan zen Penintsulako Hegoan hiribizitza sortzeko, haundikiak sendotzeko, boterea esku gutitan konzentratzeko eta merkataritza debelopatzeko.
Doriarrek, Iparreko nonbaitetik Greziara jaitsirik, Mizenastarren inperio desegin
zutenean, Grezia denbora ilunetan murgildu zen eta E1-Argar kultura betiko itzali, seguru aski Ekialdeko metal merkatua desegin zitzaielako.
El-Argar kultura desagertu zenean, Portugalek eta Galiziak hartu zuten nortasuna, .
nabegazioan eta merkataritza europarraren eskuratzeari esker. E1-Argar-ko garaian eta,
lehenago ere, nabigazioa eta merkataritza europarra debelopaturik egon ziren, noski,
Portugalen eta Galizian; baina El-Argar itzali zenean loratu ziren gehien. Ekialdeta-rrek, ez dirudi sekula ausartu zirenik Atlantik Itsasaundira bakarrik abiatzen eta, be
raz, ez zuten inoiz guztiz dominatu itsasbide hau. Atlant Itsasaundiko bide komertzialetan, inor izan bazen, Penintsulako Mendebaldarrak, kau da, portugaldarrak eta galiziarrak izan ziren egiazko jaun eta nagusi. Ekialdetar kolonitzaileak beti konformatu
ziren lurralde erdi ezezagun horietako penintsularrek nahiz penintsulartuek itsasbide
haserrekor horretan zeuden minetatik ekarritako meak azokan erosteaz. Baina Ekialdeko
merkatua desegin zenean ere, eztainua eta zilarra jarraiki ziren merkataritza itsasaun
ditarraren funtsa.izaten; merkatua penintsulan bertan eginik zegoenaren seinale, dudarik gabe. Gainera, oraintxe, Ekialdeko merkatua desegin denean aberastu bait ziren gehien, merkataritza itsasaunditarraren fruitu nagusia jadanik haien esku gelditzen zela
pentsatzera garamatza.
Gerora, Penintsulako Hegoan Tartessos hiriak hartu zuen nagusitza eta, beste hiri
guztiak dominatuz, ehun hiriren erresuma sortu zuen Andaluziant Tartessos-ko erreinua,
berehala inperio boteretsu bilakatu zena.
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LOS MILLARES KULTURA (2.500 - 1.700 K.a.)

Kultura egear zaharreko meabilatzaileek deskubritu zituzten nolabait Espainiako Hego Ekialdeko minak. Ez da ezagutzen braino ez nola, ez noiz; bakarrik Megalitismoare-kin bateratsu ailegatu zirela eta megalitismoa onartzen zutela. Birmila eta bost-ehungarren urte bueltan estableturik agertzen dira minari ekialdetarrok Los-Millares hauzo
an. Hiria bera ere eraikia daukate jadanik.
Los-Millares leku egokia zen minarientzat, mea zentro aberatsa bait zen.,Gainera,
Sierra-Morena, Jaen eta Huelva, betidanik mea lekutzat ezagutu izan direnakr,1 Los-Milla
res-tik hurbil daude. Berehala ekin zioteu mina hustiraketari.
Ekialde Hurbiletik inportaturiko molde sozio-ekonomikoak loratu zi
ren, Mendebalean ordurarte inoiz ezagutu ez zirenak; baina minari arrotzok agudo hasi
zirela dirudi bertako jendeaz harremanetan, zeren harresitik,kanpo ere laster agertzen
bait dira etxeak eraikirik.
Los-Millares kulturak, kolonitzaile izateko, ez dirudi aportazio haundirik ekarri
zuenik Mendebalera. Ekarri zuen teknologi aportazioa baino gehiago izan zela uste da e
raman zuen mea pila. Dena dela, merkataritza bidesarearen hastapenak jarri zituzten.
Minariok Los-Millares hiria mendiska baten gainean eralki zuten, haran buruan, hi-baira begira, aisa defendatzeko moduan. Gainera, harresiz, karkabaz eta dorrez babestu
zuten.
Hiri minaria eta merkataria izan arren, ez zegoen azokarik Los-Millares-en. Minetan
ateratzen zuten mea kialdeko azoketara eramaten zuten salmentarako. Ez zen, bada, fun
tsean hiri merkatari, minari baino.
Etxe biribilak eraiki zituzten, harrizko zimenduz eta kupula faltsoz. Barnean, gela
karratuak, bihitegiak eta eskaratzea egiten zizkieten. Etxe barneko beheak buztinazkoak ziren. Etxeak elkarren kontra zeuden, ordenarik gabe eta ez zegoen kale artezik.
Ekialdetik oso urruti bizi zirelako, hiri autarka zen praktikan, batez ere elikatze
ko behar ziren gauzetan, ez bait zegoen Ekialdetik janari gaiak ekartzeko posibletasunik.
Ekialdetarrak izateko, ez dirudi nekazari trebeak zirenik. Baina Ekialde aurreratutik ez bait ziren Mendebal atzeratura nekazaritzara dedikatzeko asmoz etorri, metal bi
la baizik, agian premiazkoenak zitzaizkien jeneroak baino ez zituzten hartzen eta denbora guztia mineriara emanak zeuden; beraz, nekazaritza ez debelopatzea ez da harritze
koa. Gainera Los-Millares inguruan ez zegoen lan espezialtze haundirik, ez merkatu za
balik, Los-Millares-en ez zen errentagarri lurgintza..Hala ere haitzur asko aurkitu da
eta lanabesen artean haizkorak, opaitzurrak, haiztoak, zerrak, ziriak, trintxak eta abar daude.
Erregadioa ere ezagutzen zuten; laboreak ere bai, batik bat, garia eta garagarra; ,
barazkien artean dilista, baba, ilarra,...; ehun-landareen artean lihoa eta espartzua,
ortuariak...
Ardia, ahuntza eta zerria, behintzat, hazten zituzten. Bazekiten gazta eta koipea e
giten ere, baina basa animalien hezur asko topatu da eta, ehiztaritzari ere lotu zi-tzaizkiola uste da.
Marinel trebeak izan ziren, ostera; penintsularrekin gonbaratuz, bistan da. Ez baka
rrik Los-Mil]ares inguruetako minetan ateratzen zuten mea Ekialdera itsasoz eramatdn
zutelako, Penintsulako kosta osoan (Ekialdean, Andaluzian, Portugalen eta Kantauri i-tsasoan) koloniak eraiki zituztelako ere baizik. Agian, marinel trebeok ez ziren iza-nen minari-millares-tarrak; Los-Millares-ko mea Ekialde Hurbilera eramaten zuten merka
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tariak baizik. Merkatari talde honek (Los-Millares-era etorri zirenak legez, egearra
hau ere) eman zion hastapena Andaluziako eta Portugalgo merkataritzari. Portugalen, gainera, Los-Millares bezalako hiriak eraiki zituzten, Vilanova-de-San-Pedro eta Zamnu
jal; baina hauk bereziki merkatari eta mea bilatzaile izan zirela dirudi, hemen ez bait bide zegoen minarik.
Millares-tarrek plutokrazi errejimena ipini zuten hirian politik moldetzat. Los-millares eraiki zuten mina esplotatzaileak, kultura egear zaharreko burjesiakoak izan arren, eristokrata bihurtu ziren Mendebalera etortzeaz batera. Agintaritza berek eskura
tu zuten eta eskubidedun bakar egin zituzten beren buruak. Minako langileak, gainera ,
esklabu bide ziren.
Ekialdean lur-jabe aristokratek ezarritako jaun feudalismoaren kontra sarri altxa
ziren burjes konformagaitzak (Sumerian, Egipton, eta Kretan ere laster jaikiko dira) ;
jaun feudalismoak eskubide pertsonalak kentzen bait zituen eta iniziatiba eragozten.
Halaxe airatzen zuten behintzat. Baina jaun feudalismoaren kontra zeuden burjes berauek Mendebaleko kolonietan (Los-Millares-en, esate baterako) eskubide pertsonalak labur
tzenago zituzten oraino eta iniziatiba indibiduala.arras kentzen. Pertsona kolektibita
tean galtzen da. Jaun feudalismorik ez zuten ipini, guztiak burjes izanki, ez bait zegoen lur jabe aristokratarik haien artean; hau da, ez zen ekonomi molde feudala. Beraz
plutokrazi errejimena ipini zuten, burjes haundiak (zeuden guztiak) jarri ziren aginta
ri eta. Alabaina, Los-Millares-ko herria jaun feudalismoaren mende zegoena bezain zanpaturik behintzat eduki zuten burjes plutokratok.
Ekialdean demokraziaren izenean burrukatzen ari ziren burjesek Mendebalean demokraziarik gabeko hiria antolatzea, kontraesana dela dirudi. Argudio hau ipini ohi da, Los
-Millares-koak ez zirela burjes ekialdetarrak frogatzeko. Nola antolatuko zuten, bada,
demokrazi zaleek demokraziarik gabeko gizartea? Baina argudio berauxe erabil daiteke
izan zitezkeela frogatzeko ere. Burjesiak, bai aitzinatekoak (sumeriarrak, egiptota--rrak, kretarrak...) bai egungoak (Ipar-amerikarrak, frantziarrak, Bretainia Haundia-~
rrak...) "bere erreboluzioa" egin du beti. Beretzat eskubideak eskura arteino burrukatu da. Eta agintaritza hartu duenean, beheko klaseak esplotatu ditu. Aitzinatekoak jopuak esplotatu zituen gehien. Oraingoak langileria.
Ekonomi formek eskatzen duten heinean esplotatzen ditu. Baldin ekonomi moldeak (Neo
kapitalismoak, esate baterako) klase esplotatuari eskubide batzu ematea eskatzen badu,
errendimendu ekonomikoa hobetzeko, burjesiak (edo klase agintariak) ez du eragozpenik
edukiko.eskubideok emateko; baina errendimendu ekonomikoak eskubideen moztea eskatzen
duenean, modu berean burjesiak ez du eskliibideak.laburtzeko eskrupulorik edukiko. Hala
jokatu ukan du burjesiak ez kolonietan bakarrik, baita metropolian bertan ere.
Beraz, Los-Millares-ko kolonia, Metropolitik urruti gainera, burjesiak bere gisara
eratu zuen, askatasun osoz, mina hustiraketari errendimendurik hoberena,idokitzeko modurik egokienean. Eta boterea esu gutitan kontzentratzea aukeratu zuen, guztiari kontrol osoa ezartzea, gizarte klasista jartzea, minariak behintzat joputzea...
Kretako aristokraten orduko politik moldea kopiatu zuten funtsean; baina lur eta in
dustrigintz hustiraketaren ordez mina hustiraketa zela hauena kontutan harturik.
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XI. KULTURA KALKOLITOSTARRA
ETA ENEOLITOS AROA

Kultura kalkolitostarra deitzen dugu Neolitos Kulturatik Brontze arora bitartean
loratu zen kultura sail bat, alegia, hargintza soilik zeukan kultura saila, nahiz eta
metalezko lanabesak ezagutu zituen, inportatu egiten bait zituen. Baina kultura hau
loratu zen eskualdeetan ez zegoen Metalgintzarik eta har-lanabesak ziren usatuenak,
metaleskoak nahiko urri zirelarik.
Metalurgiarik gabeko herriok sarri harrian imitatu zituzten albo herrietako meta-lezko lanabes motak. Metali;intzak, bada, hargintza kalkolitostarra gainbeherarazi beharrean, indarberritu egin zuen harrizko lanabesik ederrenak orduantxe eragiteraino.
Kultura kalkolitostarra Brontze aroko kulturen adinide ere luzaroan izan bait zen,
arotzat baino galga tekniko-ekonomikotzat hartzea hobe iruditzen zaigu.
Europako kultura, bada, kalkolitostarra izan zen oso beranduraino eskualderik gehi
enetan; eta zer esanik ere ez Euskal Herrietan.
Eneolitos aroa, ostera, metalezko lehenengo tresnak egin ziren garaia deitzen dugu;
hau da, Metalurgia asmatu zenekoa. Kobrea erabili zen eskuarki, baina metal nobleak
ere usatu ziren edergailuak egiteko, urrea eta zilarra, batez ere.
Anitzek oraino kultura eneolitostartzat hartzen du, metalezko lanabes bat, nahiz
inportatua izan, duen kultura oro; eta inork, kultura eneolitostarrekin erlazioren
bat eduki zuen kultura oro, baldin haiengandik zerbait hartu badu, adibidez buztingin
tza edo lanabes mota bat, harrizkoa izan arren, Hauek, eneolitos eta kalkolitos, esanahi berdinekotzat hartzen dituzte eta hauetariko askok kalkolitos hitza bera ere ez
du erabiltzen.
Egun, ordea, ko regintza ezagutu zuten kulturak edo, hobe, brontzegintza agertu au
rretik metalurgia e agutu zutenak bakarrik hartzen dituzte gehienek kultura eneolitos
tartzat. Beraz, Eneolitos aroa eta kultura eneolitostarrak brontzegintza jaio zenean
hil ziren; kultura kalkolistarrek, ordea, bizirik iraun zuten anitz tokitan Brontze a
roan ere.
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KULTURA DANUBIAR KALKOLITOBTARRA

Kultura danubiar kalkolitostar hau sarri kultura danubiar (III.a) ere deitu ohi da.
Izan ere, kultura danubiarren jarraipena besterik ez da; baina eginez doazen aurrera-kuntza tekniko-ekonomikoen jabe ere bada.
Nekazaritza lehen bezain indartsua da; baina abeltzaintza indartuzago doala nabari
da. Ehiztaritzak eta arrantzak lehengo inportantzia atxekitzen dute. Bizi maila zer--bait hobetu da. Zaldia hezia ezagutu zuten, Baden kulturakoek behintzat.
Hargintza jarraiki zen industriarik inportanteena izaten; haina kobrezko lanabesak
eta edergailuak ere bazituzten nahiz eta metalurgiarik ezagutu ez. Burruka haizkora =
kulturakoekin harremanak ukan zituzten, hauengandik hartu bait zituzten burruka haizko
ra eta zaldi hezia. Halaber egearrekin ere, hauek egindako kobrezko edergailu eta lana
besak ediren bait dira.
Zurezko etxe errektangularrak eraikitzen segitu zuten; baina Gumelnitza-tarrak, adi
bidez, etxeak alturetan egiten hasi ziren. Jordanow-tarrek, ostera, trapezioformako etxetzarrak egin zituzten. Bubanj-Hum-darrek, berriz, karratuak eta lurpean oinarrituak
gainera.
Buztingintza pintatua egin zuten eskualde batzutakoek, Neolitos aroko tradizioari
jarraikiz; adibidez, Gulmenitza kulturak; baina beste eskualde batzutakoek, kultura da
nubiar (II)-koek bezala, buztingintza ziztatua usatu zuten, esate baterako Baden kultu
rak.
Animali eta emakume irudiak ere jarraiki ziren, hala hezurrezko nola lur errezko.
Ez dirudi ideia erlijiosoak aldatu direnik, errotik behinik behin. Eskualde batzutan,
antigoalekoek legez, hilotzak erre egiten zituzten eta hautsa ehortzi; esate baterako,
Hungariako Baden kulturakoek. Jordanow eta BodrogkeresztUr kulturakoek, berriz, gizo-nezkoak eskuinera begira eta e akumeak ezkerrera kokoriko ehorzten zituzten.
Iruletzan trebe izan zirela ere jakin ahal izan da, zeren buztinazko ardatzak eta
goruak ediren bait dira.

GUMBLNITZA KULTURA
Laugarren eta hirugarren milurteetan loratu zen Rumanian eta Bulgarian Gumelnitza
kultura danubiar kalkolitos-tarra. Etxe errektangularrak taldeka eraiki zituzten alturetan, Buztingintza pintatua egin zuten eta grafikoz dekoratu. Ekonomian nabari da nekazaritzatik abeltzaintzarako eboluzioa. Kobrezko eztenak, hamuak eta edergailuak erabill zituzten; baina hargintza izan zen lanabes-industria bakarra. Tragaza puntak eta,
girtenarentzat zuloa erdian duten haizkora landuak, topatu dira. Animali eta giza itxu
ra duten irudiak egin zituzten hezurrez eta lurrez ere.
Boian eta Hamangia kulturen eragina nabari da.

BUBANJ—HUM KULTURA

Yugoeslabian loratu zen Bubanj-Hum kultura danubiar kalkolitos-tarra hirugarren eta
bigarren milurteetan. Aisa defendatzeko moduko lekuetan egin zituzten hiriak. Etxeak
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karratuak ziren eta lurpean oinarrituak. Baden kulturakoekin anitz harreman ukan zuten
hasieran; baina azkenerantz Brontze aroko kultura egearraren eragina nabari da.

BODROGKERESZTOR KULTURA
BodrogkeresztUr kultura danubiar kalkolitostarra, Hungariako zabaldietan loratu zen
Danubio hibaiaren Ekialdean bereziki, bigarren milurtean, Tisza kulturaren hurren; Bodrogkeresztiir Hungariako hiria, Bodrog hibaiaren ondoan dago.
Kultura honetaz dakigun gehiena hilobietatik jakin da. Gizonezkoak eskuin aldera be
gira ehorzten zituzten suharrizko ganibet haundi batekin. Emakumeak, ordea, ezker alde
ra begira eta bitxidun lepaztunez eta edergailuz apaindurik.
Kobrezko haizkora motzak eta eztenak ezagutu zituzten. Bi haztadun ontziak eta edal
ontzi azpi barren hutsdunak egin zituzten.

BADEN KULTURA
Baden kultura danubiar kalkolitostarra Hego Polonian, Txekoslobakian, Austrian, Hun
garian eta Rumanian loratu zen bigarren milurtearen hasieran. Hego-Austriako Baden hiriak utzi dio izena, bertan kultura honetako aztarnategi inportantea dagoelako. Jorda-

now kulturaren eta buztingintza pintatudun Bohemiako kultura danubiar (II)-aren adinidea da.
Baden kulturako buztinginek haztak gaina baino gorago jalgitzen zitzaizkien kopak e
gin zituzten eskuarki; baina baita oindunak eie. Bandadun buztingintza ziztatua erabili zuten, hots: puntaz egindako zintaz dekoratzen zuten. Emakume eta animali irudiak e
re egin zituzten.
Erdian zuloa z ten harrizko burruka haizkorak eta girten labur baina aho luzedun sastakaiak erabili zituzten harmatzat. Eskualde batzutakoek,,Hungarian adibidez, hilotzak erre egiten zituzten eta hautsa ehorzten.
Ekonomiaren funtsa artzantza (zerri eta abelgorrien laguntzaz) eta laborantza izan
ziren; baina arrantzak eta ehiztaritzak ere bazuten inportantziarik. Austriako Ossarn-en hofei ta hamar kilo garigaz kausitu da zulo bat. Zaldi hezia ere ezagutu zuten. Iruten bazekitela adierazten diguten buztinazko ardatzak eta goruak anitz tokitan edi-ren dira. Zakur, hartz eta basurdearen hortzez egindako lepaztunak ziren edergailurik
gogozkoenak.
Bigarren milurtean Rumanian eta Hungarian loratu zen Cotsofeni-kostolac izeneko kul
tura Baden kulturaren ahaide eta adinide da.

JORDANOW KULTURA
Kultura dAnubiar kalkolitos-tar hau Jordanow, Krakobia ondoko Ilmenau hiriaren izen
zaharraz geratu da. Bigarren milurtean, Tisza kulturaren ondoren Polonian, Hungarian e
ta Austrian loratu zen. Kultura honetako berrogei eta hamazazpi hilobiko hilerria topatu da. Hilotzak kokoriko ehortzirik zeuden; gizonezkoenak eskuinerantz etzanda eta
andrazkoenak ezkerrerantz. Orein adarrez eginiko haizkorak, hezurrezko guraizeak eta
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basurde hortzez egindako zulagailuak aurkitu dira gizonezkoen hilobietan; andrazkoenetan, berriz, anbarrezko eta kobrezko edergailuak, hezurrezko bitxiak eta besaztunak, =
maskorrezko apaingailuak eta lur errez nahiz hezurrez egindako bitxiak dituzten gerrikoak.
Puntuz nahiz ebakiduraz dekoratutako sama duten ontziak, konoformadun goporrak, esferaformadun sabel eta adar itxurako haztak dituzten pegarrak eta arraultzeformadun
platerak aurkitu dira.
Trapezioforma duten etxe itzelak eraiki zituzten, luzeran hamabost metrotik berro-geiraino zutenak, kultura danubiar (I)-ekoek egin zituztenak bezalakoak.

KALKOLITOS KULTURA PRANTWAN

Mediterraneo Mendebaldarreko kosta guztian bezala, goiz sumatzen da egearren eragina Hego-Frantziako kostaldean ere. Megalitos-ak eta Hiri babestuak (Lebus), burubiribi
lak, buztingintza kanpanformaduna eta kobrezko sastakaiak, bakoitza bere garaian agertu ziren han ere, beste eskualdeetan legez.
Espainiako Hego Ekialdetik ala Egeotik artez ailegatu ziren asko eztabaidatu da. Akaso bi aburuok edukiko dute arrazoi parte bat. Gaurregun prehistorilariak bikoiztasun
hau onartzera makurtuz doaz. Dena dela, hantxe daude kostalde osoan Ronne hibaitik Firinioetaraino, eta Neolitos kulturako jatorrak ideia eta teknika berriak ikasiz doaz .
Oso astiro, hala ere, eta gutienez milurte osoa iraganen da merkatua sortu eta brontze
gintza indartu arteino.
Hirugarren eta bigarren milurteetan Hego-Frantzian loratu zen kultura, funtsezko gauzetan xit berdintsua izan zen. Ekialdetik helduriko ideia nagusi guztiak onartu z3.tuzten; ia guztiek artzantzatik zuten bizibidea; praktikan harlanabesez soilik belia,u
ziren. Nahiz egitura desberdinez egin zituen talde bakoitzak, guztiek erabili zituzten
hilobi kolektiboak. Herioaren Jainkosa gurtu zuten; burubiribilekin tratuan denak ari
izan ziren. Alabaina, desberdintasunak ere nabari dira.
Ronne hibaiko ahoan La-Couronne kultura eta barnerago Gard eskualdean Fontbouisse
kultura loratzen dira hirugarren eta bi@arren Milurteetan, Chassey kulturaren hurren?
Arles inguruko Megalitos-ak hurbil daude ikusten denez.
La-Couronne kulturakoek ordeketan eraiki zituzten hauzoak eta harrizko etxeak egin
Artzainak ziren arren, inguruko lurrik onenak lantzen zituzten. Ostera, arrantzarik eta ehiztaritzarik ez zuten praktikatu.
Azpi biribildun ontzi ezdekoratuak egin zituzten; baina ontzi kanpanformadunak ere
usatu zituzten, zerbaiten trukez erosita, aurki. Metalezko lanabesik, ostera, ez da
kausitu, harlanabesak soilik. Harmak berak ere, harrizkoak ziren, ehiztaritzarik praktikatu ez bazuten ere, anitz tragaza punta topatu bait da.
Fontbouisse kulturak Chassey kulturako tradizio asko zaintzen du. Buztingintza, esa
te baterako, errazen froga daitekeena, bestalde. Ontziek gain fina lustratua daukate e
ta erretentxozko dama-tabulaz eta girlandaz dekoratua, Hala ere, buztingintza kanpanformaduna ez da falta, eta Megalitos-etan ehorzten zuten.
Harlanabesez baliatu ziren bereziki eta anitz tragaza punta erabili zuten; baina sastakaiak, harrizkoak diren arren, metalezkoen imitazio arrunt besterik ez dira. Sali
nelles-ko suharri minak famatuak izan ziren eta ingurumariko suharrioletan egindako su
harlanabesak eurrez esportatu ziren. Suharrigintza indartsua egon zen. Kobrezko lana-bes franko ere ,urkitu da, harrizkoekin batera; baina inportatuak dira®
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Harrizko zimendudun bordetan bizi ziren. Artzantzatik zuten bizibidea.
Buztingintza kanpanformaduna saltzen zuten merkatariekin harreman asko ukan zuten
eta berdin Mendebalerago loratu zen Perrieres kulturagaz ere.
Ferrieres kultura, Fontbouisse kulturaren moduan, Languedoc-en loratu zen; baina
Mendebalerago, Montpellier inguruan. Artzantz kultura izan zen hau ere eta karakteristika nagusi gdztietan Fontbouisse kulturakoen senide; baina buztingintza desberdina egin zuten; baldarragoa eta botonformadun figurez dekoratua.
Mendebalerago oraino, Languedoc-ko Aude-n eta Pirinioetako bi maldetan (Catalunya-tik Euskal Herriraino) kultura Piriniotarra loratu zen.
Harlanabes asko darabilte hauek ere; harmak berak ere bai; esate baterako, sastaka
iak eta azkon puntak.
Hilobi kolektiboetan ehorzteko usadioa hartu zuten eta dolmen nahiko arruntak egin,
Euskal Herriko artzainenen antzekoak, baina zerbait ederragoak. Kobrezko zulagailuak
eta urrezko edergailuak ediren dira, batik bat. Buztingintza kanpanformadun piriniotarra aurkitu da gehien.
Kultura piriniotarrak luzaroan iraun zuela dirudi, ez bait da sumatzen funtsezko al
daketarik beranduraino.

SEINZ-OISE-MARNE KULTURA (S.O.M. KULTURA)

Paris inguruan loratu zen hirugarren eta bigarren milurteetan (2.400-1.600). Hilobi
ak ezagutzen dira ondoen. Hypog6e izenaz ezagutzen dira. Haitzean sarrien, baina inoiz
lurpean egindako hilobi kolektiboak dira. Iragangu estalia dute; sarrien dolmen luzanga bezala egina, baina inoiz hormaduna. Hilotzak edergailuz apaindurik ehorzten zituzten.
Hilobiak haizkoraz eta Herioaren Jainkosa irudiz dekoraturik daude, esate baterako,
Coizard-Joches-en eta Courjeonnet-en. Baina Herioaren Jainkosa erraz bilaka daiteke Ge
rra Jainkosa eta haizkorak burruka haizkora, zeren oso gerratiak izan zirela bait diru
di. Hego Frantzian ere agertzen da Herio Jainkosa dela uste den hori haizkora bategaz,
eta Espainiako Hego Ekialdean sastakaiarekin.
Gain latzeko eta dekoraziorik gabeko buztingintza egin zuten; azpi leundun tazak
aurkitu dira gehien. Anitz harlanabes mota kausitu da, tragaza puntak, batez ere; baina, baita suharrizko haizkorak, ganibetak, haitzurrak eta haitzurttoak ere. Kobrezko
produktorik badago egon, baina oso gutzi eta inportatuak dira, Metalurgiarik ez bait
zuten ezagutu,
Abeltzaintzaz eta nekazaritzaz ateratzen zuten bizibidea; baina ehiztaritzak paper
inportantea jokatu zuen elikaduran.
Artzainok gerra gizon ere izan zirela dirudi. Marne-n behintzat gudalburua hilobi
ederragoetan ehorzten zuten. Egon ere, Xanpainian hilobi kolektibo ederrenen aldamenetan, zeinetan zortzi hezurdura baino gehiago inoiz ez bait da aurkitu eta, aldiz, beti
luxozko edergailu inportatu asko, hilobi arruntagoak daude, gerra gizonenak aurki, hezurdura guztiek marka jakin bat buruan bait dute. Hauk ttipiagoak diren arren, gutie-nez berrogei hezurdura dauzka bakoitzak; baina edergailu guti eta pobreak. Paris aldean, hala ere, ez da igartzen klase diferentzia hau.
Hobietan edirendako ezerk ez du Mediterraneoko kulturarik gogora arazten; bai, orde
a, abeltzaintzatik, neb,:azaritzatik eta ehiztaritzatik zutela bizibidea,
Abeltzaintza eta nekazaritza Neolitos aroko danubiarrek ekarriak direla dirudi (a-restian ikusi dugu nola Danubiarrak Paris aldera ailegatu ziren Neolitos aroan) eta
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harmak eta lanabes asko epipaleolitos-tarrenak.
Horgen eta Vienne-Charente kulturak S.O.M. kulturaren ahaide dira.
Horgen kultura Frantzia Ekialdetarrean eta Suizan loratu zen. Suizako palafitodun
hauzoetako aztarrenek agertzen dutenez, laborantza franko praktikatu zuten eta arbola
fruitalak landu ere, sagar eta aranondoak behintzat, Ganibeta, haizkora eta tragaza
punta asko erabili zuten. Buztingintzak azpi leuna eta gain latza ditu eta ezdekoratu
a da.
Vienne-Charente kultura, Frantzia Mendebaldarrean loratu zen eta S.O.M. kulturako
karakteristika guztiak gorde zituen. Agian, merkatari penintsularren eragina (Portu-gal eta Galizia) sumatzenagch da. Ontzi azpi-biribil nahiz leundunak egin zituzten eta
inoiz dekorazio kordatua erabili zuten (Ikus burruka haizkora kultura).
Kobrezko edergailuak eta buztingintza kanpanformaduna nahiko sarri agertzen dira
hilobietan. Dolmenetan nahiz iragangu estali laburretan ehorzten zuten.
Bereziki artzantzatik zuten bizibidea eta S.O.M. kulturakoen moduko harlanabesgintza erabili zuten.
Charente itsastarrean Peu-Richard kultura loratu zen. Karkabaz inguratutako hauzoe
tan bizi ziren, borda ttipietan.
Hauen buztingintzak Espainiako Hego Ekialdeko kulturakoaren antz haundia zuen, gir
landa eta zig-zag-ez dekoratua bait zen.
Tragaza puntak eta haizkorak aurkitu dira eta S.O.M. kulturaren eragina gero eta
gehiago sumatzen da, bigarren milurtean batez ere.

KALKOL1TOS KULTURA BRETAINIA HAUNDIAN

Bretainia Haundian Windmill-Hill kultura loratu zen hirugarren milurtean. Lehenengotan Neolitos-tarra izan zen, baina laster kalkolitos-tar bilakatu zen.2.900. urtean
loratzen ari zen Cumberland-en, baina kultura neolitos-tarra zen oraino.
Chassey eta Michelsberg kulturetatik sortu direla uste da. Populazio zaharra men-diska gainetan bizi zen, hauetan zangaz babestutako abaroak eginik. Zubiz irteten ziren kanpora. Hala ere, ganadu gortak zirela uste du anitzek; behintzat ez ziren betiko egonleku. Zangaz babestutako abaro hauk Hego Ingalaterran daude gehien eta Tamesis
hibaia ez bide zuten inoiz gurutzatu. Etxe errektangular banakak kausitu dira.
Gero, tumulus luzeak egiten hasi ziren, inoiz ehun metro baino gehiagokoak (Long--barrows). Hauk hilobi kolektiboak dira. Orain Eskozian eta Irlandan ere bizi dira.
Hilobietan giza irudiak eta zakilak landu zituzten.
Ekonomiaren funtsa abeltzaintza izan zen, behi, ardi eta zerri zaintza bereziki;
baina laborantza ere ezagutzen zuten eta ez zuten ehiztaritza sekula utzi.
Lehenengotan buztingintzak ez zuen dekoraziorik ukan. Ontzi esferikoak egiten zi-tuzten eskuarki. Campigny tradiziokoa zen hargintza, hots: zazpigarren milurteko Maglemose kultura epipaleolitos-tarretik galdu gabe zetorren hargintz tradizioa, zeinetan pikotxak eta trantxetak egiten bait ziren batez ere. Tragaza puntak eta arraultze
formako haizkora landuak ere eduki zituzten. Hezurrezko lanabes guti ezagutu zuten,
ordea,
Suharrizko minak hustiratu zituzten; bertan haizkorak egiten dira eta esportatzen
hasi ziren, batez ere kultura kanpanformaduneko merkatariak ailegatu zirenean, zein-tzuenkin harremanak eduki bait zituzten.
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KALKOLITOS KULTURA EUSKAL HERRIAN

ARTZANTZA KULTURA

Garai luze honetan, Neolitos aroan ezagutu baino egin ez ziren ekonomi teknika berriak debelopatu ziren Euskal Herrian; baina orduan ikasitako teknik mota guztiak ez
zituzten berdin debelopatu. Batez ere animali hezkuntzari lotu zitzaizkion gogoz eta
Abeltzaintza debelopatu zuten asko; Abeltzaintzarer espezialtze den Artzantza, zeha-tzago esateko.
Eman ere, Artzantzak eman zien loria bolada hartako euskaldunei. Beste ekonomi mo- ,
ta guztiak motel gelditzen dira Artzantzaz gonbaratuz eta honek lora-arazi zuen kultu
raren ondoan.
Ardiak eta ahuntzak ukan zuten garrantzirik haundiena orduko ekonomian. Bi abelxehe hauen ondoan bazeuden beste hiru abere nahiko inportante, hau da, behia, behorra,
eta zerria.
Ardia eta zerria, inportatuak eskierki; ahuntza, behia eta behorra lekukoak; seguru aski. Bost abere mota hauen inguruan debelopatu zen euskal artzantza.

ARTZANTZA DEBELOPATZEAREN ARRAZOIAK

Zergatik debelopatu zuten artzantza eta ez lurgintza (hau izanik eboluzio sozio-ekonomikoaren eragilerik zihurrena) adierazten diguten aztarrenak nabari dauzkagu.
Nolanahi ere, gizataldearen instintoek, joerek eta gaitasunek, eraturik daukan gizarteak, edoski dituen kulturak eta hizkuntzak eta abarrek inportantzia izugarria dute herri baten bizitzaren antolaketan, alafede f baina historiak (eta prehistoriak) ar
giro erakutsi du halaber, arrazoi sozio-ekonomikoek duten inportantzia herrien jokabi
dean.
Konturatzen gara garai hartako euskaldunek ez zekitela artzantz ekonomia eboluzio
sozio-ekonomikoa eragotzi egiten duela maila batetik aurrera, arras establetzea galerazten bait du, eta Nekazaritzak bere baitan zeramala eskualde batean finkatzea eta,
beraz, eboluzio sozio-ekonomiko-politko-kultural aurrelariagoaren giltza. Nekazaritza
ra makurtu ziren herriek ere, ez zekiten horrelako ijauzarik, bistan da. Ezin pentsa
dezakegu, bada, herriek horrelako arrazoiengatik hartu zituztenik ekonomi moldeak eta
erabakiak.
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Baina historia ezagutu nahi duenak (ez da hau estrukturalisten kasua) ezin dezake
inola ere pentsa, gizataldeek kasketaldien eta sentimendu desrazionalen eraginez joka
tu dutenik, edo beren urratsak patuz eta halabeharrez eman dituztenik, beren emanen
balira bezala.
Giza arrazoirik egon zen ala ez, eta zeintzu izan zen jakitea ez da erraza. Ostera
nabariak dira beste hauk:
- Euskal Herriko ekologia, adibidez, egungo ekonomistek, Kantauriako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako klima aztertu omdoren, airatzen dute laborantza baino errentagarriago de-la abeltzaintza eskualde horietan, hezetasunari esker. Egun bezain euritsua zen orduan ere Euskal Herriko klima. Belardiak eta , larreak, bada, nonahi zeuden; edo hobe, oi
hanik eta xararik ez zegoen lekuetan, larreak eta belardiak ernatzen ziren; ez didudi
beraz, laborerik ernatzen zenik. Artaldeak elikatzeko, bada, bazka eder eta ugari; iturriak eta errekak, eurrez; hibaiak asko; giro billuna,itsasaldean lurralde hezeak,
lur barnean zerbait idorregoak; belar jaleentzat, bada, lurralde aproposa zen Euskal
Herria.
- Gainera, menditsua de Euskal Herria. Ikusi dugu nekazaritza batik bat, hibai haundietako uhaldeetan (Sumeria eta Egipto) debelopatu zela; eta lehenengo nekazariek
haraxe joan behar ukan zutela mendi maldetatik (Zagros eta Palestina) lurgintza debelopa zedin. Beste lurraldeetan, kondizio hain onik ez zegoenekotan, arrotzen eraginez
bakarrik debelopatu zen nekazaritza, teknikak asko aurreratu zirenean edo herri berri
a migratu zelako, edo merkataritz harremanez lurgintz teknika egokiak ikasi zituztela
ko. Beste lurralde ia guztietan, ezagutzen bazen ere, debelopatzeke gelditu zen. Euskal Herrira ere herri migrariek ekarri zuten nekazaritza; baina bolada honetan ailega
tzeke zegoen oraino herri keltarra.
- Garai hartako euskaldunek sentitzen zituzten premiak asetzeko lain ematen zuen
Euskal Herriak. Lehen ekai guztien jabe egin ziren, Neolitos aroan ardia eta zerria
eskura zituztenean eta teknika berriak (hezte eta hazte teknikak) ikasi.
- Menditsu izateak eta haran egokirik ez egoteak, nekazaritzarako tirakada guztiak
aienatu egin zituen. Gainera lurgintz teknika pobreak ezagutzen zituzten eta lanabes
egokirik ez zeukaten. Kricharski prehistorilariak irakasten du, Neolitos aroko lana-besekin abeltzaintzari eta ehiztaritzari lotu zitzaion ekonomiak esplota zitzakeela
ondoren Europako lurrak. Artzantz aro honetan ez zegoen oraino Euskal Herrian Europan
Neolitos aroan ezagutu zen bezalako lanabes onik. Zailegi zitzaien, bada, nekazari-tza taxuz debelopatzea zirkunstantzia haietan. Kondizio objetiborik ez zela ematen edo kondizioak ez zeudela heldurik aitortu behar.
- Euskal Herrian basa fruituak ugari zeuden; ostera, basa laborerik ez; beraz, Paleolitos aroaz geroztik basa fruituak biltzep ohiturik zegoen arren, bihiak ez zituen
patxadaz ezagutzen. Ez zegoen, bada, laborantzarako joerarik. Baina badirudi arbola
frutalak (sagarrak eta abar) landuko zituztela agian, Sesklo eta Horgen kulturakoen
antzera, nahiz eta inork inon horrelako ezer oraino kausitu ez duen; ezen, ordurako
kondizioak heldurik ez ezik, usteldurik ere bai bait zeuden.
- Artzantzarako ere kondizio objetibo ezin hobeak suertatu ziren, bazka ugari eta
fina urte osoan, udatean mendietan eta negiltean haranetan, hibai ertzetan eta kostal
deetan. Lur alde asko erdi hutsik. Beraz, ardia ezagutu eta ahuntza hezi zutenean, be
rehala debelopatu zuten artzantza. Artaldeak ugalduz joan ziren, behiek eta behorrek,
lasai bazkatzen zuten taldeka ehiztarien beldurrik gabe, artzaina, babesle harmatua ,
zaintzen bait zeukaten hantxe. Belardi eta larrerik hoberenen inguruetan bordak eraiki ziren; larre eta zelai berriak egin zituzten lurrak garbituz. Artzainek agudo igarri zuten udatean mendi garaietan zegoela bazkarik hoberena eta laster hasi ziren abe
reak hara eramaten; baina mendietan neguan elur asko egiten zuen eta ezinezkoa zen ur
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te osoan artaldeak han edukitzea. Negutean lurralde behereetara, kostaldera eta hibai
herberehetara ekartzen zituzten. Urte osoan artaldeei bazka segurtatu beharrak, ohitura berri inportantea sorrarazi zuen Euskal Herrian, hau da, larre-aldaketa. Artzainek urte oro Euskal Herri osoa gurutzaten zuten goitik behera eta behetik gora (J. M.
BARANDIARAN, El Hombre Prehist6rico en el Pafs Vasco. Pig 81; 133 or.). Hegoan, Ebro
hibairaino bederen heltzen ziren; mendebalean Galiziaraino, Iparrean Garona eta Dor-doinia hibaietaraino eta ekialdean, beharbada, Mediterraneo itsasoraino.
Artzantz ekonomi moldeak, bizi modua aisetzeko eratuak, eragin itzela ekarri zion
Euskal Herriari, larre aldaketa eta bizi mailaren hobetzea zirela medio.
J,M. Barandiaranek, orduko artzainek maitee zituzten tokiak izendatzen dizkigu:
"Mendietan zebiltzan asko, batez ere beltzainak. Izendatu beharrekoak dira
Gorbeia mendia, Betaio, Mazo, ArminOn, Ereza, Eskartxabel, Oiz, Kalamua, Gibi
jo, Arrato, Entzia, Urbasa, Andia, l Ataun-Burunda, Altzania, Aizkorri, Elosua,
Polpol, Aralar, Orinbelabieta, Larrun, Atxuri, Artzamendi, Iuskadi, Urrixka ,

Bergaritz, Sorogain, Astakarri, Lindus, Atalosti, Abodi, Irati, Ahuski, etab.
Badira beterrietan ere,: Atiesaldean, Errioxa, Kuartangon, Araba zelaian, Arta
xonan, Haizkibelen, Landarbason, Urruflen, Askain-Sara inguruan, Mendibealde-an, etab.". (Lehen Euskal Gizona; 85 or.).

KULTURA BAKARRAREN DIFERENTZIAK ALBO HERRIEN ERAGINEZ
Bosch-Gimpera jauna konturatu zen lehenengo, Pirinio Mendilerroaren bi maldetan
kultura berezia, baina nahiko berdintsua loratu zenaz kalkolitos aroan. "Kultura Piri
niotarra" izenaz bataiatu zuen. Bera konturatu zen, baita kultura piriniotarra toki
guztietan berdina izan ez zena; eta Pirinio Mendebaldarraren egietan bi kultur talde
zeudela irakatsi zuen. Bata Halliade kultura Iparreko maldetan loratu zena, hau da,
Ipar Euskal Herrian; eta bestea, Hegoako maldetan loratu zena, hots, Hego Euskal He-rrian, kultura euskalduna deitu zuena.
Gaurregun oraino Bosch-Gimperaren esanetara makurtzen dira funtsean jakintsuak; =
baina Hego Euskal Herrian bi talde kultural daudela erantsirik. Bata, Santimamifie tal
deitzen dute eta Kantauri itsasora doazen urek bustitako eskualdeetan loratu zen.
Bestea, Los-Husos talde kulturala deitzen dute eta Ebro hibaira doazen urek bustitako
eskualdeetan loratu zen. Hego Euskal Herriko prehistorilari berriek aipatu ere ez dituzte egiten Ipar Euskal Herriko kontuak, baina uste dugu Halliade kultura loratu zela irakasten jarraikiko direla. Kantauriam, Koba kultura zentrala loratu zela iraka-tsi zuen Bosch-Gimperak. Baina Los-Husos taldekoen kulturak ere koba kultura zentrala
ren eragin haundia du. Hain nabarmena da, non jakintsu talde batek galdetzen bait du
ea ez ote litzatekeen hobe izanen Koba kultura zentraleko taldea dela aitortzea eta
ez Kultura Piriniotarrekoa. (J.M. APELLANIZ, Munibe, 1.973. 227 or.). Los-Husos taldea, Megalitismoa ailegatu zenetik, eta beharbada lehenagotik, Atapuerca talde kulturalaren kidea da (Ibeas de Juarros, Burgos), talde kultural batekotzat hartzeraino. A
labaina, beti esan izan da Atapuerca-taldekoak kultura zentralaren partalier dir ē la .
Hala ere, J.M. Apellaniz-ek insistitzen du: "Ez dut aurrera egin nahi argiro uzteke
talde desberdintasunek,Los-Husos eta Santimamifie taldekoen artekoez ari da,ezin ilun
dezaketela inola ere kultura bakarraren parte direnik", (Munibe, 1973. 218 or.). Zein
den biak biltzen dituen nagusiago hori? "Kultura europar mendebaldarra" (227 or.).
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Koba kultura zentralak, bada, Kantaurian finkatzea lortu zuen; gainera Los-Husos
kulturari bortizki eragin zion, Santimamifien bertan ere nabari da eraginik ukan zuela,
eta zerbait gutiago, baina baita Halliade kulturan ere. Halaber, kultura europarren eragina argi agertzen da Los-Husos taldean eta Kantaurian ere zerbait bai; eta zer eSanik ere ez Santimamirien eta Halliade kulturetan.
Dena dela, Euskal Herri osoko orduko kultura berdintsua izan zen, artzantzan oina-rrituriko estruktura zuelako. Hala Halliade kulturaren eta Santimamifiekoaren nola Los-Husos-koaren eta Kantaurikoaren molde sozio-ekonomikoa artzantzan finkatzen zen. Baina, era berean, kultura piriniotarra nahiz koba kultura zentrala artzantzan oinarri--tzen ziren. (J.M. APELLANIZ, Munibe. Aflo XXV. N. 2-4. 1.973. 227 or.).
Ez dugu aipatzeke utzi nahi beste jazoera bat, begien bistako dena, egia esan. Hau
da, nahiz eta Euskal Herrietako orduko kultura denetan Europako kulturen eragina beste
inongoena baino bortitzagoa eta sakonagoa izan, kultura penintsularren eragina nabarme
nagoa da Hegoako eskualdeetan Iparrekoetan baino; eta alderantziz, kultura europarrena agiriagoa da Iparreko eskualdeetan Hegoakoetan baino; (Munibe, Año XXV. N. 2-4, 221
or.)
Aldi honetan Euskal Herriak ez ziren kultur zentro izan, ez eta gutiagorik ere; bolada hartako zentro ekonomiko kultural distiratsuen mende egon zen. Kultura pilda be-rri ia guztiek berauengandik hartzeraino. Kultur zentrorik iniziatibatsuena Europa Zen
tralean ere Penintsulako Hego-Ekialdean suertatu ziren, Metalurgia debelopatuari esker
eta bi kulturen inhar motelduak ailegatuz joan ziren Euskal Herrira ere. Bi zentro kul
tural hauek itsas egearrean eduki zituzten sostengua eta arnasa.
Alabaina, bereziki artzantzan oinarrituriko molde sozio-ekonomikoaz bizi maila nahiko ona eskuratu zuten orduko euskaldunek. Artzantz kultura hura loratu zen aldeko anitz puntu dago oraino lainopean. Prehistorilariak ez dira heldu oraino akordio batera
puntu guztietan behintzat; baina alor nagusiak jadanik argiturik daudela esan daiteke.
Komeniko litzateke, jakintsuak aro hartan sakonagotuz era iritziak aldatuz nola joan
diren ikustea.
Arestian esan dudu Bosch-Gimpera jaun catalunyarra izan zela Euskal Herriko artzantz kultura, kultura piriniotarraren baitan sartu behar zenaz konturatu zen lehenengoat
1.923an.
Kultur batasuna ematen zuten elementu nagusiak, haren ustez, hauk ziren: artzantza
debelopatua, nekazaritza pobrea, megalitos-etan ehorzteko ohitura eta antzeko hilarriak, lanabesgintza berdintsua, buztingintza kanpanformaduna... Baina Euskal Herrian
tinko atxeki ziren paleolitos eta epipaleolitos aroetako sustratoak; batez ere arraza
piriniotar mendebaldarra. Gainera Euskal Herriko dolmenak berak ere zerbait bereziak
ziren. Irakatsi zuen, baita, Ipar Euskal Herriko Kultura Piriniotarrak bere kutsua zeu
kala eta Halliade kultura deitu zuen prehistorilari frantsesen terminologia onartuz.
Hego Euskal Herriko kultura piriniotarrak koba kultura zentralaz harremanak ukan zi
tuela ere irakatsi zuerv Santimamiñeko koban bertan froga daitekeela ere berak esan
zuen. Baita Kantaurian koba kultura zentrala loratu zela ere eta, Euskal Herriko Hegoa
ko mugetan barnera sarturik, Nafarroako bihotzeraino bederen iritsi zela (BOSCH-GIMPERA, E1 Problema Etnol6gico Vasco. 614 or.). Megalitos-etan ehorzteko ohitura Ipar Por
tugaldik hartu genuela irakatsi zuen, galiziarren bitartez, Asturiatik pasatuz.
J.M. Barandiaranek praktikan Bosch-Gimperak esandako ia guztia onarturik, Etnografi
eta ekonomi alorretan sakondu zuen bereziki eta funtsezko aurrerakada eman zion Euskal
Prehistoriaren ezagupenari. Aldi honetan Euskal Herrian hiru ekonomi molde egon zirela
irakatsi zuen. Artzantz ekonomi moldea izan zen inportanteena eta batez ere mendietan,
debelopatu zen. Kostan, ostera, arrantz ekonomi moldea eman zen eta nekazaritza harane
tan debelopatu zen, batez ere Hegoako ordeketan, eta Ebro hibaiaren uhaldeak bilakatu
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ziren nekazaritzaren zentro nagusi. Badirudi aurkikuntza arkeologiko berriek erakusten
dutela Joxe Migelen iritziaren kontra, aldi honetan oraino nekazaritzak ez zuela inpor
tantzi gehiegirik ukan hemen ere. Gainera, Euskal Herri osoa zehar hedatu zen euskalduna eta gehitze demografikoa ere egon zen. Euskal kulturak Europako herrien eragin
bortitza jasan zuela irakatsi zuen, mitologiak, lanabesgintzak, haizkora erlijiosoak e
ta mila abarrek adierazten dutena. Gauzarik funtsezkoen eta distiratsuenak inportatuak izan zirela esan zuen; baina, baita ez zela bolada hartan herri berririk etorri ere
eta, beraz, epipaleolitos aroko kulturak irauten zuela zimendarri legez euskerarekin
batera, nahiz eta herri indoeuroparren mitologia barne-barneraino sartu. Dolmen fenome
noaren diferentziak ekonomi molde desberdi
eta, beraz, estruktura sozial diferenteen eraginez sortu zirela uste du. Ez zire bada, inongo kopia soil, estruktura sozio-ekonomiko jakinen produktua baino. Jakina, megalitos fenomenoa bera kanpotik ekarri i
zan zen.
Bitartean, puntu gutiago inportanteak eztabaidatu ziren; adibidez, nondik etorri
zen megalitismoa. Denetariko eritziak agertu ziren. Portugaldik etorri zela, baina, ba
tzuren ustez, Galiziako bidetik; beste batzurenez, ostera, Extremadurako bidetik; Hego
Frantziatik ailegatu zela uste zuen talde batek; Espainiako Hego-Ekialdetik joan zela
Catalunyara eta, Pirinioak zehar, Euskal Herriraino ailegatu zela esan zuen beste talde batek. Uste dut ez zitzaiola inori ere bururatu itsasoz etor zitekeela esaterik.
Eta zergatik ez, diot nik, baldin Hego Frantziara, Penintsulako Hego-Ekialdera eta Men
debalera itsasoz heldu bazen?
Eztabaidatu zen, baita, ea eboluziorik egon den dolmen formetan. Eta esaten zen, egon bazen ere, ez zela Bosch-Gimpera jaunak esan zuen moduan izan.
Pericot jaunak irakatsi zuen,megalitos fenomenoa gutienez hiru tokitatik iritsi zela Euskal Herrira: Portugaldik, baina ez Galizia zehar, Extremadura, Burgos zehar baino. Hego Frantziatik nora itsasoz ailegatu bait zen, eta, Pirinioak gurutzatu ondoren,
Euskal Herriraino ailegatu zen. Bi bide hauetatik, megalitos-em arkitektura etorri zen
bereziki. Hirugarren bidetik, Espainiako Hego-Ekialdetik alegia, edergailuak eta usantza batzu ekarri zituzten bereziki.
Maluquer jaunak Trebiflo-ko suharrigintzaren deskubrimendua egin zuen eta Campigny--teknika erabili zutela irakatsi. Badakigu nola Campigny-teknika erabili zuten Ipar Eu
ropako Maglemos kulturakoek zazpigarren milurtean jadanik; batez ere oihanetan bizi zi
renek. Eta nola teknika honek neolitos aroraino iraun zuen Frantzian eta Breainia Haun
dian; eskualde batzutan, gainera, Brontze aroraino bertaraino: "Campigny tradizioko
kultura kalkolitostarra" deitzen zaio. Maluquer jaunak, bada, Trebiflo-n kausitu zituen Campigny tradizioko suharrigintza olak. J.M. Barandiarani jarraikiz, uste zuen, Eus
kal Herriko dolmengintzaren diferentziak, estruktura sozio-ekonomikoen desberdintasuna
ren arauera esplikatzen zirela. Ekonomiaren zimendarritzak artzantza zutenek era batekoak egin zituzten dolmenok eta nekazaritza zutenek, besteXoak„ Dolmen arkitektura penintsulako Hegoaldetik ekarria zela uste zuen, eta Nafarroan barna Europara pasa zela,
Grahadan eta Almerian aurkituriko ate zulatuen berdinak bait zeuden. Nafarroan ere eta
halaber Europan. Baina ez du zalantzarik egiten Euskal Herriko kulturek Cataluinyakoa
rekin harremanak eduki zituztenaz.
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BIDE BERRIEN BILAKETA ETA HORREN ARRISKUA
Gaurregun, bide berriak topatzen ari dira jakintsuak, puntu ilun hauk nolabait argi
tzeko itxaropenetan. Argitzea lortuko balitz, aurrerakada haundia eginen luke euskal
prehistoriak.
Erabiltzen den bide bat, zeramikaren estudioa da. Neolitos kulturaren funtsa, har-landuzko lanabesak edukitzean jarri zen luzaroan. Hemendik aro honi Neolitos izena ezartzea ere (Neolitos-harri berria). Baina deskubrimendu berriek demostratu zuten, har
landuzko lanabesgintza ez zela erreboluzio neolitos-tarraren funtsa, ez eta lehen lorpena ere. Alde batetik demostratu zen, gizateriak lehenago deskubritu zituela abeltzaintza eta nekazaritza, eta gero, Ekonomi teknika berriei egokiago erantzuteko, lanabesak egokitzearen eta berriak asmatzearen premia sentitu zuela. Hala asmatu zuen har-landuzko lanabesgintza. Baina, gainera, argi ipini du zientziak, lanabesgintza berriaren asmazioa ez zela Neolitos aroko lorpenik inportanteena izan, nahiz eta lanabesak ,
(hau da, gizateriaren organo artifizialak) inportantzia haundia duten gizateriaren eboluzioan.
Neolitos aroko lorpenik inportanteena, iraultza neolitostarraren benetako giltzarri
a, Ekonomi molde berrien kreatzea izan zen, hau da: harraparia izatetik Xreatzaile iza
tera pasatzea. Izadiarekiko erlazioak funtsean aldatu bait ziren. Izadiarekiko erlazi
o berriekin bateratsu, talde haundietan bizitzen hasteak ere izugarrizko inportantzia
eduki zuen: baltsako lanak eraginik, aurrerakuntza sinets ezina egin zuelako zientziak
denbora laburrean; zeren berehala ikasten bait zituzten herritar guztiek batek egindako deskubrimenduak. Nekazaritzaren debelopamenduak ekarri zuen batez ere jendearen mul
tzoka biltzea. Giro egoki honek egin zituen posible beste aurkikunde guztiak.
Alabaina, produzio era berrien zati inportante bilakatu zen harlanabesgintza berri
aren aurkikundea: teknologia hobetzen zuen eta erreminta berriak eta hobeak egitea posibleztatzen zuen; hau da, organo artifizial berrien kreatzea zen, zeren, Nekazaritzaren debelopamenduaren eragilerik printzipalenetakoa bilakatu bait zen.
Geroago, buztingintza ere asmatu zen eta aportazio itzela bilakatu zen laster: lana
bes paregabea bait zen likidoentzako, eta beste mila gauzatarako balio bait zezakeen .
Buztingintzaren asmazioa, organo artifizial berriaren asmazio bilakatu zen berehala.
Ekialde Hurbilean, behingoan lthrtu zuen buztingintzak industri mota inportante izatea.
Bolada nahiko luzean, harlanabesgintza berria bera baino industria distiratsuagoa izan
zen agian. Zeramikak, artea eta funtziotasuna bildu zituen. Forma aldetik, ederren,
rainen eta artistikoen egin nahian. Dekorazio aldetik, arlo zabala eta librea; pintatu
a, lustratua, grabatua, ziztatua, kordatua... Mila konbinazio asma zitzaketen; eta as
matu ziren, hobe ez. Buztinginak hain ontzi dotoreak egiten hasi ziren, ezen arrakasta
haundiko merkantzia bilakatu bait zen. Edergailu gosea aspaldidanik sentitzen zuen jen
de hura, erosle porroltu egin zen, ontzi artistikoak zirela konturatu zelako, seguru
aski. Eskaria harrigarriro gehitu zen eta, eskariaz probetxatuz, berehala debelopatu
zen. Assuna-Halaf-tarrek eurrez erabili zuten truke merkantziataz, lehen materiarik ez
bait zuten. Sumeriako nekazari joan berriek, esate baterako, franko hustiratu zuten es
kari hori lehenengotan, laborantza debelopatu zen artean eta kapitalaren metatzea egiten ari zireino. Bolada hartako trukeetan erabili zuten generorik ugariena, zeramika i
zan zen eta, honi esker, poliki jarrai daiteke gaurregun Sumeriako merkatariak noraino
heltzen ziren eta nondik ekartzen zituzten falta zitzaizkien lehen materiak.
Geroago, Itsas Egearreko burubiribilek kanpanformadun zeramika erabili zuten Europa
osoa zehar emendio berdinerako, mearen ordez trukatzeko Europan metalurgia inplantatu
zen arte.
Beraz, buztingintza asmazio inportantea izan zen lanabes den aldetik eta herri batzutan industri mota fundamentala izan zelako zirkunstantzia kohkretu batzutan.
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Gaurregun ere, prehistoriarientzat laguntzaile ona da; batez ere antigualeko herriek zenbaterainoko zentzu estetikoa ukan zuten ezagutzeko nahiz gure gusto estetikoekin
gonbaratzeko; sarri, baita, zein herrirekin eduki zituzten harremanak ezagutzeko ere;
eta merkataritzarik ezagutu zuten jakiteko eta beste mila abarretarako. Arkeologiarentzat laguntzaile paregabea denik ezin uka. Beraz, zeramikan espezialduak egotea beha-rrezkoa da prehistoria ondo ezagutzeko. Baina, aitzinateko herrien historia Zeramika-ren menpe edo zeramikaren inguruan jartzea, gehiegitxo iruditzen zait. Esate baterako,
gauza polita litzateke antigoalekoak nola janzten ziren jakitea eta arropen eboluzioa
ongi jarraiki ahal izatea. Nola iruten zuten; nolako oihalak egiten zituzten; ehuna no
la apaintzen zuten; nolako dibujoak egiten zizkioten,; nola dekoratzen zuten; zein kolore mota gustatzen zitzaien; zein zen kolorerik erabiliena; ea jantzi merkataritzarik
egon zen; noraino joaten ziren saltzera: zein merkantziaz trukatzen zuten; zein herrik

polit. Badakigu, gizakia-rentzat (batez ere eskualde hotzetako gizataldeentzat) jantzia erreminta ona dela; bedebelopatu zuten jantzigintza edo oihalgintza eta mila abar

raz, organo artifizial ezin hobea, gizateriaren eboluzio bidean inportantzia haundia
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kan duen asmazioa. Eta oihalgintzan espezialdua den jakintsu bat hasiko balitz pre-historia zatitzen Oihalgintzadun prehistoria eta Oihalgintzagabekoa, zer? Posible denik ezin uka; baina bide okerra hartu duela aitortu behar. Berdintsu esan beharko
tzateke hilobi motei burua, ehorzteko ohiturei buruz, etxagintzari buruz eta abar.
Ezin uka daiteke, giza talde baten epoka historiko bat aztertzerakoan, inportantzia
rik haundiena ekonomi moldeei, produkzio erei, teknologi berrikuntzari eta bizikerari
eman behar zaiela eta hauen inguruan eraiki diren kulturari eta estruktura sozialei.
Beste alorrak hauen inguruan eta zerbitzuan jarri behar dira, bitxikieriatan arortzeko
arriskua gainditu nahi baldin bada. Adibidez, bai bakana dela jakitea nola joan ziren
aldatuz orrazkera gustoak eta modak Erroma Inperio aldian. Eada, jaio zen, jaio, jakin
tsutara iritsi zen haur bat, Erromako Inperio aldiko bustoen estudio polit bat egin zu
ena, non klarki ikusten bait da hala emakumeen nola gizonezkoen orrazkeraren eboluzioa. Gauza bitxia eta zehatz egina dela aitortu behar. Baina historia erromatarra ezagu
tzeko interes gutikoa, nolanahi.
Zerbait jazo dakiguke zeramikarekin ere, baldin merezi duen baino inportantzia gehi
ago ematen badiogu. Eta badirudi azken urteotako arkeologari talde euskaldun batek inportantzia gehi9.clitxo ematen diola zeramikari, prehistoria jatorraren kaltetan.

ARTZANTZA KULTURAREN EBOLUZIOA (3.000 - 1.000 K.a.)

Artzantza kulturak bi milurtez iraun zuen gutienez Euskal Herrietan nagusi. 3. milurtearen hasieratik lehen milurtearen hasieraraino, ke].tarrak etorri arte. Bi milurte
hauetan, ekonomiaren funtsa artzantza izan zen arren (ala, akaso, artzantza izan zelako) Euskal Herriak ez zuen hertsirik iraun, aldi hartako korronte kultural nagusiak ezagutu eta beretu hait zituen. Metalurgia eta beste anitz aurrerapen teknologiko eta e
konomiko inportante bereganatzeko, ostcra, ez zen kapaz izan.
Birmila urte luze hauetan, nekazaritzak berak ere, hastapenetan, ezer debelopatzeke
iraun egin zuen soil-soilik, bigarren ala hirugarren mailako aberastasun iturri izanez.
Hego eta Ipar mugetako herbehereetan, ekonomiaren osagarri izatera heldu zela esan liteke; baina beste eskualde guztietan horixe izatera heldu zela esatea ere, gehiegitxo
dela aitortu behar, aurkikundeak, gaur dauden mailan jarraitzen duteino. "Aire libreko
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harriolak" izenaz ezagutzen diren aztarrendegietan bizi zirenak daude haranei lotuen.
Zelaietan ere herbehereetan aurkitzen dira eta sedentariak zirela uste da. Alabaina, e
maten duenez, nekazaritzak ez zuen Los-Husos koban baino indar gehiago ukan; eta Los--Husos-en indar haundirik ez zuela eduki zi#ur jakin ahal izan da. Dena dela, ez dirudi nekazaritza inon nagusitu zitzaionik artzantzari; baina hala ere, nekazaritzak in-dar gehien hartu, aire libreko harrioletan eta kobetan bizi zirenen artean hartu zuela
dirudi.

ARTZAIN KULTURAREN GAILURRA
Artzantza, ostera, debelopatuz joan zen eta lehenengo milurtearen hasieran lortu

zu

en bere gailur maila. Bolada honetarako, gehitze demografiko nahiko haundia egon zen ,
eta bizi-maila ere poliki igan zen. Nahiz-eta, ezagutu, zerbait lehenagotik ezagutzen
ziren metalezko lanabesak (kanpanforma iritsi zenetik behintzat), oraintxe, lehenengo
milurtean, ugaldu ziren. Alabaina, ez ditudi Euskal Herrian inon (Urbiola eta Asturia
dira akaso salbuespen) ezagutu zenik metalurgia; merkatua, ordea, azkenerako nahiko on
gi eraturik egon zela dirudi anitz eskualdetan eta merkatari bidaianteek ez zutela ora
in lehen legez arbuiatzen.

EBOLUZIO EKONOMIKO KULTURALA PAUSOKA

Ikus dezagun, bada, pausoka, aldi hartako Euskal Herrietan egon zen eboluzio ekonomiko kulturala, eta nola heldu ziren orduko korronte kultural nagusien inharrak.
Hilobi kolektiboetan ehorzteko ohitura heldurik zegoen Euskal Herrira K.a. 2.780rako; beraz, hirugarren milurtearen hasierako. Ekorzketa kolektiboekin bateratsu ikasi
zuten hilei eskain sariak ipintzen ere. Aberekia nahiz ihizikia, biak erabili ohi zi-ren eskain saritarako. (J.M. APELLANIZ, Estudios de Arqueologia Alavesa, Tomo VII, 187
or.). Los-Husos harpean eta Montico-de-Txarratu-n argi dago nola ehormendu kolektiboak egiteko ohitura euskaldunei irakatsi zietenek ez zieten nekazaritzarik irakatsi, ez
lanabesgintzako teknologia berririk. Eta abeltzaintza ezagutzen zuten ordurako. Neoli
tos aroko harlangailuak eta lanabes motak ediren dira soil-soilk aldi honetako hilobi
kolektiboetan eta abaroetan. Ekonomi moldeetan eta lanabesgintzan, ez da inolako aldaketarik nabari (J.M. APELLANIZ, Estudios de Argueologia Alavesa, 187-188 or.).
Europa osoan jazo zen gauza ber-bera pasa zen Los-Husos-en ere; alegia, Megalitis-moak ez zuela teknikaren hobekuntzarik ekarri eta Ekonomi alorrean ez zuela deusik aldatu. Abel mota berririk ere ez da inon ediren. Neolitos aroak Epipaleolitos aroari
harturiko suharrigintzak berak ere antzera dirau: Neolitos arokoa bezain pobrea da Megalitos kultura iritsi zenean egon zen lanabesgintza eta, gainera, teknika berdinaz egina da.
Buztingintzan ere ez da sumatzen diferentziarik. Arrautzaformadun ontziak egiten di
ra orain ere; baina, uste da, ontziei sama egiten ikasten oraintxe ari zirela. Hau fro
gatuko lukeen ontzi puska bat topatu duela Los-Husos-en, dio J.M. Apellaniz-ek, (191192 orrialdeetan). Baldin megalitostarrek irakatsitakoa bada, ezdeusa baino gehiago de
la ezin uka. J.M. Apellaniz-en ustez dekorazioan ere ageri da zenbait aldaketa ttipi,
(193 or.).
Karbono 14ak adierazi digu 2.780rako ehorzmendu kolektiboak egiten hasiak zirela
Los-Husos-en; baina ez da jakin oraino sasoi honetan dolmenak eraikitzen hasiak ziren,
ala ez, zeren, karbonoaren froga koha batetan bakarrik egin bait da gaurdaino. Dena de

202
la, baietz uste dugu: toki guztietara bateratsu heldu bait dira Megalitos-a eta hilobi
kolektiboetan ehorzteko ohitura. Megalitos-aren funtsa, hilobi kolektiboa izatean datza, eta ez haundi izatean. Baina nola karbono 14aren froga Los-Husos-en egin den (eta
hau koba da eta ez Megalitos); eta nola anitzek uste duen Megalitismoa gutienez hiru
bidetatik iritsi zela Euskal Herrira; eta nola beste askok irakasten duen Euskal Herri
ko Megalitos-en diferentziak estruktura sozio-ekonomiko desberdinek eraginda sortu direla: honela, ezin ezar diezaiekegu fetxa dotore hori dolmenei zientzia zehatz-zehatze
an. Nolanahi ere, Apellaniz-en ustez, Biaizteriko Sotillo dolmena eraikirik zegoen aldi honetan (Est. de Arq. Tomo VII, 214 or.).
Hauez gero, euskaldunek ez dute dolmene
tan ehorzteko ohitura utziko keltarrak etorri arte behintzat.
Geroxeago, ehorzmendu kolektiboen eta eskain sarien usadioa galtzeke, hilotzak ehor
tzi aurretik erretzen ikasi zuten, Los-Husos-tarrek behinik behin (J.M. APELLANTZ. Estudios de Arqueologia Alavesa. Tomo VII, 195 or.). Birmila eta berrehungarren rte in
guruan hasi ziren Los-Husos-tarrak ehortzi aurretik hilotzak erretzen. Los-Millaros
kulturakoek lehenagotik praktikatu zuten usadio hau. Apellaniz-en liburuak, Leisner-ek
bere liburuan hitzez hitz hauxe diola esaten du:
"Nach den uns gemachten Mitteilungen und einer zur VerfUgung gestellten
Skizze, fand er in der Mitte des Grabes zerbrochene Langknochen kreuzwei
der ilbereiarder, teill angebrandt; der Boden war rot, augenscheinlich
war unter ihnen ein Kleines Feuer angemacht".
(Est. de Arq. Alav. 332 or.).
"Hitzez hitz" aldatu dudan hau Apellaniz-en liburuan konprenitzen duenak konprenitu
ko ahal du hemen ere. Eta jarraitzen du: "Los-Husos-en ez dirudi surik dagoenik ehorzmendu bakoitzarenpean; baina ritoa oso berdintsua da".
Gorpuak erretzeko ohitu r arekin bateratsu ezagutu zutela nekazaritza adierazten du-ten seinale zihurrak aurkitu dira, nahikoa igitai ediren bait da (195 orrialdean); eta lurra lantzen nahiz suharri mehatzetan erabiltzen zirela uste diren hezurrezko piko
txak ere bai. Alabaina ez dezagun pentsa laborantza debelopatua ekarri zigutenik. Eho-

gailuak berak ere, oraintxetik ezagutzen diren arren, geroago hedatzen dira. Eta hau ,
Errioxan, Ebro hibai ondoan, eta hemen egon da beti debelopatuenik nekazaritza. Haizko
ra landua ere ezagutzen da jadanik eta harlangailuak tamainu haundiagokoak dira, mugi
ez daitezkeen harritzarrak.
Bizi maila igan dela ere argi dago, aitzina baino abereki gehiago jaten bait dute ;
ardia eta ahuntza batez ere. Artzantza debelopatuz doala sumatzen da.
Aldi honetan behintzat, populazio mediterranear liraina eta piriniotar mendebalda-rra gurutzaturik daude Los-Husos taldean.
Suharrigintzan ere teknika berriak agertzen dira Euskal Herri osoa zehar heda-tzen. Mikrolanabesak eurrez ugaltzen dira, trapezioak, errektanguluak, triangeluak, =
Montbani orriak, Dufour orriak eta beste orri mota batzu, trantxetak eta puntak. Hezurrezko lanabesak (pikotxak batez ere), europarrek maneiatu zituztenak bezalakoak dira.
Europako kulturekin erlaziotu ziren seinale, kultura piriniotarrekin eskierki.
Sasoi honetan dolmenak egiten bazekitela ere, gauza segurtzat har daiteke: teknika
berriaz egindako suharrigintza mota hura Sotillo eta Pozontarri dolmenetan aurkitu da
eta.
Buztingintza ere zerbait aldatzen da, eta pilula teknika agertzen. Kultura piriniotarra loratu zeneko eskualdeetan, nahiko indartsu debelopatu zen buztingintza teknika
hau, adibidez, Catalunyan eta Pirinio Mendilerroko Ipar hegietan. Euskal Herria, bada,
ez zen salbuespen izan. Alabaina, tradizioz zetorren buztingintza erabili zen gehien ;
oraintxe gehitzen dira samadun ontziak, samarik gabeak, ordea, gutitzen. Ontziak dekoratzeko teknika berririk ez zen sartu; lehenean bezala, ziztatua eta inprimatua erabi-
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li ziren; dekoratzen zenean, bistan da, zeren ontzi dekoratu guti bait dago aztarren
degietan. Nolanahi ere, dekoratzeko teknika berririk ezagutzen ez zuten arren, dekorazio mota berriak badaude. Ediren da, baita, inportatua izan den ontzi bat ere; bai
na ontzi bakarra denez gero, froga ahulegia da merkatalgorik egon zela baieztatzeko.
(Hauxe pentsatzen dugu behinik behin).

EUSKALDUNEN HARREMANAK
Hirugarren milurtearen azkeneraino iraun zuen egoera honek Euskal Herrian. Aldi
honetan, Euskal Herriak tratu haundia ukan zuen Europagaz; baina Hegoaldekoek, Los--Husos-tarrek bereziki, Penintsulako Hego Ekialdeaz ere eduki zuten zenbait tratu,
Los-Millare-3-ko idoloak ezagutzen bait zituzten ordurako. Hilotzak erretzeko usadioa
ere Los-Millares-tik hartu bide zuten. Ikasi zuten nekazaritza apurra ere, penintsularren eraginez ikasi zutela uste da gaurregun. Los-Husos-tarrek behintzat, hauengan
dik ikasi zuten. (J.M. APELLANIZ. Est. de Arq. Alav. Tomo VII. 212-213 or.). Eta eus
kaldun guztien artean, Los-Husos-tarrek ekin zioten gogozkoen nekazaritzari orduan
ere. Besteak, artzain soil jarraitu ziren oraino, ezen Los-Husos-tarrak ere artzain
izan bait ziren printzipalki.
Aldi honexetan eraikiak dir2la uste da Biaizteriko (Errioxa) S. Martin, Kuartango
ko Gurpide, Igaiko Basaranatze (lbaia Hibaia Ebroratzen den eskualdean) eta Harangor
tea Mina (Artaxona-Nafarroa).
Bigarren milurtearen hasieran hasi ziren Euskal Herrietara heltzen kanpanformadun
kulturaren inharrak. Karbono
14ak adierazi digu K.a. 1.970erako, ehun urte gora be,
hera, Los-Husos-en ezagutzen zela jadanik ontzi kanpanformaduna (J.M. APELLANIZ, Estudios de Arqueologia Alavesa. Tomo VII. 232 or.).
Kultura kanpanformaduharen ailegadan ere zertxobait igaten da bizi maila Euskal
Herrian. Harlanduzko lanabesgintzak inportantzia piska bat hartzen du. Harlangailu
gehiago eta hobeak daude; baina lehengo aldiko harritzar haietakoak dira, nahiz-eta,
azkenerako, harlangailutzarrok ere desagertu egiten diren eta eskuzko zorroztarriak
agertzen. Teknologia hobetuz doa eta zorroztarri berriek, lanabes osoa leuntzeko bai
no gehiago, ahoa zorrozteko balio dute; beraz, haizkorak eta labanak gogora arazten
dizkigute. Igitaia bera ere egokitu eta hobetu egiten da. Oraintxe agertzen dira ira
gazkiak; baina Los-Husos-tarren artean bakarrik ezagutu ziren. Anitzek uste du, iragazki hauk gazta egiteko zirela; besice anitzek, ostera, gazta egiteko ez zutela bali
o uste du; hala ere, hauek berauek esaLen dute, esne industri motaren bati lotua dagoela. Dena dela, artzantzaren d2belopamenduaren ezagugarritzat hartu ohi da.
Tradizio zaharreko harlanabesgintza, hots, Epipaleolitos arotik ezagutzen genuena,
gutitu egiten eta ordutik geneukan lanabes mota asko galdu. Alabaina, suharrigintzan
lanabes mota berri bat agertzen da, sastakai izenaz ezagutua. Kultura piriniotarra
loratu zeneko lurralde guztietan ezagutu zen; beraz, Euskal Herri osoan. Puntak, mi
krolanabesak, zizelak, txarrantxak, eta Montbani orriak egon bada • de, baina gutiago.
Hezurrezko ziriak, orratzak, paletak eta abar, berdin.
Buztingintza tradizionalak, hau da, arrautzeformadunak, iraun dirau, kanpanformaduna erabili zen arren. Ontzi kanpanformadunak bi motatakoak dira: kanpanformadun pa
neuroparra eta kanpanformadun piriniotarra. Zaharrena, paneuroparra dela dirudi Euskal Herrian ere, elialdetar burubiribilek ekarri zutela uste den hura. Piriniotarra,
ordea, gazteagoa dela esan ohi da, dirudienez 1.500ean agertua. Baina Euskal Herrian
biak merkataritzarekin erlazioturik daudela ematen du; beraz, ontzi kanpanformadun
piriniotarrekin komertziatzen zutenak mendebaldarrak zirela dirudi; hau da: Egeo aldeko burubiribil haietakoak mendebaldarrekin nahastekatu ondoren sortu ziren kulture
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tako merkatari mendebaldarrak. Alabaina, ezin frogatu ahal izan da eskierki, ekialde
tar burubiribilek komertziorako kanpanformadun ontzi piriniotarrak erabili

ez zituz-

tenik, zeren Euskal Herrian bederen xit zaharra bait dirudi mota kanpanformadun ho-nek, Urbiolako ekialdetarrak berak baino zaharragoa.
Arestian lehenengo aldiz agertu zen pilula teknika hura, oraintxe indartzen da on
tzi kanpanformadunekin bateratsu. Ontzi karenatuak ere oraintxe agertzen dira lehenbiziko aldiz.
Abeltzaintza debelopatuz doala eta ehiztaritza inportantzia galduz, nabari dago.
Abel hezurren eta ihizi hezurren arteko aldea abereen aldekoa dela argi bait dago. A
beltxehe hezurrak aurkitu dira gehien, alde haundiarekin. Artzantza gora doala seina
1e.
Xiri-xiri oraino ere, baina nekazaritza indartuz doa, Los-Husos-tarren artean eta
Ebro hibai ondoko eskualdeetan gehienbat. Igitai mota hobeak daude behintzat. Hala e
re, hau tamala!, ale edirenak ez dira numeroz gehiago eta ehogailu kausituen numero
a ere ez da gehitu. Numero aldetik, lehenaren eta orainaren artean ez dago, esateko,
alderik. Nekazaritzak, bada, ez du oraino inon indar gehiegirik. Artze.ntzal- dirau
euskal ekonomiaren zimendarri Euskal Herri guztietan.
Metalezko lanabes guti dago oraino; egon baldin badago, zeren sasoi honetan metalezko lanabesik ezagutu ere ez zela egin pentsatzea bait da probableena. Hemendik ere ibili ziren mea bilatzaileak eta merkatari artisau bidaianteek ezagutzen zuten me
talurgia, Europako kideek bezala; zeren Biaizteriko San Martin dolmenean, adibidez,
aurkitu bait da kultura kanpanformaduneko gerrariek
zituzten sastakai eder
horietako bat. Eta Sotillo-n, Biaizteri ondoan hau ere, sastakairik ediren ez den arren, arkularien besobabesa topatu da. Badakigu nola gerrari burubiribil haien ezagu
garri diren Europa osoa zehar sastakaia eta arkua: sastakaiak eta besobabesak, bada,
gerrari burubiribil merkatari artisau bidaiante kolonitzaile horietan pentsatzera ga
ramatzate. J.M. Apellaniz ere iritzi berdinekoa dela ematen du, esaten bait du: "So
tillo-n eta San Martinen ehortzirik dagoen talde kanpanformadun ttiki batetaz hitz e
gin liteke". (Est. de Arq. Alav. 235 or.). Baina burubiribilek ez zuten Europan me
talezko merkantzia askorik erabili lehenengotan. Metalezko merkantzia falta hau beren sorterrian Metalurgia debelopatzeke zeukatelako izan zen ez dirudi. Aitzitik Metropolian egindako merkantziak Europaraino ekartzea errentagarri ez zitzaielako, izan zela uste da. Europako merkatu ahmlegia bait zen lehenengotan merkantzia hain ga
restientzat. Ontziek, ostera, arrakasta ederra zuten sasoi hartako Europan eta, gainera, ez ziren horren garestiak, berton ere aisa egin bait zitzaketen. Beraz ontzi
kanpanformadunetaz baliatu ziren bereziki, Metal rgia Europan berton ipini zuten arteino.
Badakigun arren kultura kanpanformadunekoek ez zJtela inon Megalitos-ik eraiki,
badakigu, baita, ez zutela eragozpenik ukaten hilobi k ,lektiboetan ehorzteko eta, ehormendu kolektiboak egiteko ohitura zuten herriekin nahastekatu zirenean, ez zirela
usadio horren kontra inon jaiki; gehien ere, talde nahiko haundia finkatu zeneko eskualdeetan ez zutela Megalitos-ik gehiago eraiki; baina anitz tokitan (Euskal Herrian berton ere bai) zeharo onartu zituztela hala ehorzmendu kolektiboak nola dolmenak.
Biaizteriko San Martin eta Sotillo, lekuko.
Lehenengotan, burubiribilak etortzen hasi zirenean, Zeramika kanpanformaduna iritsi zen arren, ez zen metalezko lanabesik etorri. Geroxeago, ostera, nonahi hasten
dira agertzen; baina ez asko orain ere.
Europan berton eta Penintsulako Hego-Ekialdean ere Metalurgia ipinirik zegoen garaian eta Europa barna Merkataritz sarea nahiko ongi eraturik zegoela, agertu ziren
metalezko lanabesak Euskal Herrian.
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Metalurgia Euronan lekutzeak, metalezko lanabes garestiegi haik merkatu egin zitu
en. Baina, gainera, kanpanformadunen iniziatibaz eta eraginez, bizi maila igan egin
zen orduko Europan. Euskal Herrietan sumatzen da piska bat bizi mailaren hobetze hau
artzantzaren debelopamenduan, batez ere; baina, Europako beste anitz eskualdetan, bi
zi maila franko hobetu zen Euskal Herrikoaren ondoan.
Beste jazoera inportante bat ere eman zen aldi hartan. Itsas egearrean herri berria nagusitu zen, eta burubiribilak Europatik kasik desager arazi ondoren, bere ga
in hartu zuen mer•ataritza lana. Penintsulako Hego-Ekialdean, E1-Argar kultura berri
a, zeinetan Metalurgia franko debelopatu bait zen, lora arazi zuen eta Europan eskualderik aurreratuenak murgiltzea lortu zuen Brontze Aroan.
Euskal Herrian, metalezko lanabesekin bateratsu, oihalgintza ere ezagutu zuten; e
hotzeko ardatzak metalezko lanabesekin batera kausitu dira behintzat eta aztarrendegietako ohe zaharragoetan ez da aurkitu inon iruten bagenekiela adierazten digun
tresnarik.
Metalezko tresna guti aurkitu da, aldi honetakoak diren arren Urbiolan bizi izandako ekialdetarrak, Metalurgia ondo ezagutzen zutenak, Ez da inon zurkitzen euskaldu
nek Metalurgia ezagutu zutenaren datu zihurrik; soil-soilik, metalezko lanabesak era
bili zituztela frogatu ahal izan da gaurdaino. Ez da inon ediren metal olarik, ez errementeriarik; haizkora molde bat bakarrik aurkitu da; baina badakigu merkatari artisau bidaianteek metalurgia ezagutzen zutela; eta errementari bidaiante hauetakoen
haizkora moldea erraz izan liteke Euskal Herri osoan kausitu den ale bakartxo triste
hori. Euskal Herriko alegi zaharretan, gauza ezezagun legez agertzen da Metalurgia ,
metalgin arrotzek irakatsi nahi ez dieten sekeretu misteriotsu bezala. Palmella punta izenekoak, sastakaiak eta beste lanabes mota bakarren bat topatu dira. Gogora dezagun, geure txirotasunaren lotsa pixkatxo bat gaintzeko baino ez bada ere, artzainek ez dutela lanabes mota askoren premiarik ukaten gehienetan.
Hezurgintza aberastu egin dela dirudi. Halaber, harlangintzak eta suharrigintzak
indar haundia dute; horretatik suma daitekeenez, Metala ez da guztiz sartu oraino
Euskal Herrietara.
Sama arteza duten ontzi zilindroformadunak agertzen dira; arrautzeformadunek, ostera, iraun diraute oraino, askoz gutiago dagoen arren. Orain ez dago ontzi kanpan-formadunik praktikan. Jakitun gaude nola Europan berton, Metalurgia debelopatu artei
no baliatu ziren merkatari arrotzak zeramika kanpanformadunaz; baina, metalezko aski
merkantzia ukan zutenean, nola buztingintza ia guztiz baztertu zuten. Penintsulan
hau jazo zen, E1-Argar kultura brontzetarra indartu zenean. Ontzi kanpanformadunen
desagertzea K.a. hamabostgarren mendean suertatu zen.
Palmella puntak El-Argar-tarrek egiten zituzten; beraz, argi dago Penintsulako He
go-Ekialdearekin erlaziotu zirela euskaldunak; harreman komertzialak behintzat ukan
zituzten. Baina, batez ere, kultura piriniotarraz erlaziotu ziren, estruktura sozio-ekonomiko kulturaletan xit kide bait dira; E1-Argar kulturaz baino askoz kideago no
lanahi ere. Kultura piriniotarraren bidez, Europako kulturen anitz inhar heldu zen.
Oraino dolmen berriak egiten jarraitu ziren euskaldunak eta zaharrak erabiltzen.
Oraintxe eraikiak dira, esate baterako, Gasteizko Axpea, Gibijo-ko Ataguren eta En-tziako Berjalaran.
Artzantz kulturak, keltarren etorreraraino distiratsu iraun zuen. Bigarren milurtearen azken mendeetan eta lehen milurtearen lehenengoetan izan zen distiratsuena.
Gehitze demografikoa ere sumatzen da aldi honetan. Metalezko lanabesak gero eta gehi
ago daude. Artaldeak franko gehitu dira eta bizi maila hobetuz doa. Merkataritza zer
bait indartu da. Euskal Herrian nolabaiteko merkatua sortu denaren seinale seguru---
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tzat har daiteke oraingo merkatariek kontutan hartzen dutela Euskal Herria. Lanabes
eta edergailu inportatuak lehen baino gehiago agertzen dira, eta Hego Frantziatik ekarriak direla dirudi. Artzainek, bada, merkatarien jeneroak erosteko kapazitatea
lortu dute. Dirurik ez bait zegoen, trukeak zein jeneroz egiten zituzten ez da jakin
baina ardia eta artilea bahintzat, izanen zirela pentsatzea ez da desarrazoizkoa.
Oraingoxea da ezagutzen diren ehorzmenduen mordorik nagusiena ere. Aldi honetakoak, aurreko guztiak baino gehiago dira.

ARTZANTZA GIZARTEA

ARTZANTZAREN ABANTAILAK ETA DESABANTAILAK
Keltarrak etorri aurreko bi milurteetan euskaldunek Artzantzatik atera zuten bizi
modua printzipalki. Ehiztaritza eta honetan oinarriturik sortu zen gizartea ere, gaindurik zeuden jadanik.
Aro berrian, Artzantza izan zen gehienen bizimodua: Paleolitos eta Epipaleolitos
aroetako ohituren jarraitzapen berezkoa noski, ehiztaritzan trebeak bait ginen orduan eta animaliekin ohiturik bait geunden. Erdaldunek abetxeheak ezagutarazi zizkigutenean, Ekialde Hurbiletik ekarririk, bizkor eta gustora ikasi genituen artzantza
teknikak eta aisa hedatu ziren Euskal Herri osoan barna. Abere mantso haiekin bai erraza bizimodua ateratzea!
Lurraldeak ere aproposak ziren Artzantza debelopatzeko; menditsu eta euritsu, hain zuzen. Udatean, artaldeak elikatzeko belar fina mendietan; negutean, haranak eta
itsas bazterrak hotzei eta elurteei ihes egiteko; belar zaporetsua beti franko.
Udatean mendian, negutean haranean; bizitza erdinomada, beraz. Hala ere ehiztaritza arokoa baino askoz finkatuagoa izan zen.
Denbora hartan guti populaturik egon zen Euskal Herria. Familia bakoitzak bere bi
zitza egiten zuen eta ez zen elkartu beharrik sentitzen.
Artzantza ekonomia ez da gauza izan elkargo trinkoak eta indartsuak sortzeko eta
sasoi hartako euskaldunek ez zuen organizazio politikoaren beharrik sentitu. Senitar
teko loturez aski zuten eta hauexetan sakondu zuten.
Artzantza, elkargo sendoak eraikitzeko kapaz ez bada ere, ohitura zaharrak gordetzeko xit egokia da. Gurasoak itzal haundiz hartzen dira. Berauk dira elikatzaile,
hezitzaile, irakasle eta agintari. Seme-alabek gurasoengandik ikasten dute guztia:
"Haurraren zentzuna, etxean entzuna". Ez zegoen orduan familiatik kanpo harreman segiturik artzainen artean; noizean behingoak bakarrik. Eta seme alabek gurasoek zekitena ikasten zuten, hauek arbasoek zekitena ikasi zuten bezalaxe. Ahaide zaharrak zi
ren, jakina, gizaki jakintsuenak, beneragarrienak. Gauza normalena eta bidezkoena
zen, bada, ahaide zaharra buruzagitzat hartzea. Hara hor, Ahaide Nagusien hastapenak.
Artzantza ekonomiaren ondorio berezkoa. Hala ere, artzantza kulturatik ezin daiteke
atera "Ahaide Nagusi" hauk gizonezkoak zirenik soilik. Gizonezkoak bakarrik izatea
"Ahaide Nagusi", Nekazaritza kulturak lortutakoa izanen Utzateke, edo, gehienez ere, artzain gerrarien kulturetakoen lorpena. Gogora dezagun, esate '-aterako, nola
burruka haizkora kulturako artzain gerrariak patriarkago zale porrnkatuak izan ziren.
Euskaldunen artean, ostera, erromatarren garaian oraino eta askoz geroago ere, emaku
meak bazituen gizonezkoak beste eskubide.
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Artzantzak barnean darama higitu beharra ere, beraz, han-hor-hemen berri askoren
biltzea. Nekazaria lurralde konkretu batetan estableturik dagoen bezalaxe, ongarri
teknikak ikasi zituenetik bederen, artzaina ibili dabil larre bila. Nekazariak harreman segituak eta sakonak dauzka hauzotarrekin; artzainak, aitzitik, urrutiko jendea
maiz ikusten du eta, azaleko harremanak edukitzera baino ez bada heltzen ere, berri
asko biltzen du eta kanpoko asmazioen eta aurrerakuntzen berri jakiten. Bere kultura
halaxe osatzen du, ibiliz eta han-hor-hemen aurkitzen dituen jendeez mintzatuz.
Artzaina ez da asmatzaile; ez du asmatzeko kondizio sozio-ekonomiko egokirik bere
inguruan. Artzainak entzun eta ikusi egiten du batik bat; eta hori berori ikasi eta i
rakatsi; transmititzaile da eta ikasitakoaren gordeleku.
Artzantza kulturak ez zuen organizazio politikorik eratu, ez Merkataritzarik sendo
tu; baina ondo bete zituen komunikatze eta elkartze lanak. Mendilerroak eta mendikate
ak ez ziren komunikatzearentzat oztopo gertatu, biltzartegi eta komunikaleku baino.
Pirinioak, Belate, Aralar, Arlaban, Aundimendi, Urbasa, Entzia, Kantauri mendikatea ,
Badaia, Gibixo, Garobel, Gorbea, Anboto, Oiz, Haizkorri, Andatza, Ernio, Adarra, Mandoegi, Aldura, Biandiz,... izan ziren udateko biltzartegi eta komunikaleku. Dordoinia,
Garona, Atturri, Errobi, Uriazuri, Bidasoa, Oria, Urola, Deba, Mundaka, Ibaizabal,
Nerbioi, Kadagua, Aso, Losa, Ibaia, Zadorra, Ega, Arga-Arakil, Aragom, Ebro... negute
an. Egon lekurik ezak eta toki lotura faltak (artzantza ekonomiaren ondorio, bistan
da) kultura eta hizkuntza berdindu egin zituzten, herri kultura aberastu, erdaldunen
asmazioak bereganatu eta hedatu eta euskal endaren loturak, atxeki ez-ezik, sakondu
ere egin zituzten organizazio politkoaren zeregina bere gain harturik. Beraz, Artzantzak, ahal ukan zuen neurrian, hurbildu egin zituen Garonatik Ebroraino eta Ariegetik
Asturiaraino dauden lurralde guztiak„ Gerora loratuko ziren kultura guztiek baino hobeto, alajainko!
Artzantza ekonomiak ongi bete zuen, noski, bilketa lana; baina organizazio politi
koaren sendotzea eragotzi zuen, bestalde. Artzainak ez du inoren premiarik bizi modua
ateratzeko. Artaldea berea du; okela, esnea eta esnekiak ematen dizkio. Borda ondoan,
baratza eta lur-landu alor batzu aski ditu elikadura segurtatzeko, lurrak berez ema-ten dituen fruituak ere hor bait daude. Badu artilerik eta abeltxehe larrurik jantziak egiteko. Iruten eta ehuntzen badaki eta aisiarik badauka. La-labes eta tresna ia
guztiak egiteko gai da; beraz, egin-gaitzenak erosiz gero (eta ez dira asko), erraz a
tera ditzake aurrera bizimodua eta familia. Askatasuna, bada, badu ukan, eta maite du
gainera.
Artzaina ez da asko zalea; balitz, beste bizimodu mota bat aukeratuko luke. Asko
nahi izan duten herriak artzantza utzi eta beste bizimodu bati lotu zaizkio, lapurretari, gehiagorik ez badago. Gogora ditzagun burruka haizkora kulturako herri migrariak eta geroagoko indoeuropar artzainen migrazioak.
Zertarako, bada organizazio politikorik? Artzainak inor gorrotatzen baldin badu,
inor hori organizazio politikoaren ordezkaria da. Eta arrazoiz, guti ematen eta anitz
kentzen bait dio.
Artzantza ekonomian dagoen herriari, gaitz egiten zaio organizazio politiko sendoa
egitea, defendatzeko ez denean. Etsaiz inguraturik suertatuz gero, defendatzen ahaleginduko da eta horretarako prestatuko, talde osoa gudaloste bilakatuz; baina defendatzeko premiarik ikusten ez badu, arrotzekiko errespetu eta askatasun zalea den gizarte mota bat eginen du; alabaina, gazteriak eta iniziatibatsuek ez dute heldutasuna
lortzeko erraztasunik kausituko; ausart eta aurrelari izateko giro egokirik ez du sor
tzen artzantza ekonomiak eta aurrerakuntzak lortzeko organizazio egokirik gutiago.
Artzantzak balio asko debelopatzoko kondizioak ditu, noski; baina barnean darama-tza aurrerakuntza eragozten duten harrak: egonlekurik eza eta giza-kontzentrazio falta, alegia.
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Mundu osoa probetxatu zen Ekialde Hurbilean egindako erreboluzioaz. Milurte asko
geroago, egia esam, baina Euskal Herria ere baliatu zen erreboluzio haren zati batez:
artzantzaz batik bat, lehenengotan.
Artzantzarako ekologi kondizio onak zeuden Euskal Herrian eta ezin izan zen giza
kontzentraziorik lortu artzantza aldian, keltarren eraginez nekazaritza garaile jalgi
zen arteino.

ARTZANTZA KULTURA GUTI EZAGUTZEN DA, ONDORIOAK.
Euskal Herriko artzantzak larre aldaketa praktikatu zuela jakin ahal izan da, hau
da: udatea mendian ematen zuela eta negutea beste nonbait, beterrietan, seguru aski,
baina non seguru demostratzeke. Oraino ez da erabaki, ordea, ea artzainen familia oso
a bizi zen mendian, larre lekuen inguruetan, ala, egun bezala, artainak bakarrik bizi
ziren mendiko bordetan eta familiak lurralde behereetan; ea artzantzatik bizi ziren
guztiak nomadak ziren ala, egun bezala, artzainak bakarrik aldatzen ziren lekuz.
Xit inportantea iruditzen zaigu zientziak zehatz argi diezagun zein artzantza mota
izan zen orduko euskaldunena; zeren era batekoa ala bestekoa izateak, ondorio sozio--politiko-kultural arras diferenteak bait dakartza.
Familia osoa artzainekin mendian bizi izateak, zera adieraziko luke: artzantza hutsaz bizi zirela, edo hobeto, ez zutela, esateko, lurgintzarik praktikatu; bordetan
bizi zirela eta egungoak baino haundiagoak eta txukunagoak izanen zirela; baldin familiak urte osoan mendian irauten bazuen, negutea zerbaitetan eman beharko zuela.
Ostera, baldin mendiko bordetan edo larre alorretan artzainak bakarrik bizi bazi-ren, egun bezala, familiek lurgintzaren bat edo beste zerbait praktikatuko zuten lu-rralde behereetako etxe inguruetan. Ez dugu uste ezkurra eta basa fruituak biltzeaz
konformatuko zirenik nahiz eta Euskal Herriko inon aurkitu ez den nekazaritza normal
praktikatzen zutela adieraziko ligukeen lanabes frankiarik. Beraz, ekonomia bikoitza
praktikatuko zuten seguru aski, eta bizi maila askoz hobea edukiko.
Baldin artzantzatik bizi ziren guztiak aldatzen baziren lekuz artaldeekin batera,
talde osoak edukiko zituen harremanak erdaldunekin. Beraz, erraz eta eurrez sartuko
ziren Euskal Herrira ohitura arrotzak, pentsaera, mintzaera, eta beste mila abar.
Euskal Herriko biztanleak (hots, urte osoan Euskal Herrian bizi zirenak) bezain he
rritar, hauzo eta lagun izanen zitzaizkien atzerriko biztanleak, urte erdia -negute
osoa- pasatzen bait zuten hauekin. Eta bizi maila eta kultura hobeak baldin baziren
euskaldun sedentariek baino eragin bortitzagoa eginen zieten, noski. Negute osoan kan
poan egoteak eragin zorrotza ukan behar nahi-ta-ez artzain populazioan larre aldaketa
urrutira egiten zuenean batez ere.
Caro-Barojak aipatzen du erronkarikoek, larre aldaketa zela bide galdu zutela euskera. Erronkariko artzainak urteoro hegoaldera (Bardeetara alegia) jaisten omen dira
artaldeekin. Herritar guztiak (artzainak eta besteak) Erronkarin bertan gelditzen dira urte osoan. Hemeretzigarren mendearen azken urteetan, artzainak erdaraz mintzatzen
omen ziren, euskara ulertu arren. Emakumeak, haurrak eta haranean gelditzen ziren guz
tiak, euskaraz mintzatzen jarraitzen omen ziren; baina azkenerako, artzainen mintzaera nagusitu zen. (Los Vascos. 201 or.). Artzainek, haraneko migrari bakarrek, erdara
mintza arazi baldin badiete Erronkariko biztanle guztiei, egin kontu nolako eragina
ukan lezakeen, haurrak eta emakumeak ere tarteko zirela, urteoro urrutietara urte erdirako joaten zen populazioarengan. Aitzitik, baldin artzainak bakarrik joaten bazi-ren neguteko larrelekuetara, eta baldin haurrak, adinekoak eta emakumeak Euskal Herri
an gelditzen baziren, ezin esan dezakegu artzantzatik bizi zen jende euskalduna noma-
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da zenik, ez erdi-nomada zenik ere, establetua baino, nahiz eta artzantza nomada zen,
artaldeak eta artzainak lekuz aldatzen zirenez.
Artzantz forma honek, -hau da, populazio establetuetako artzantza nomadak- abantail asko eta desabantail guti du. Lehenago ala geroago, artzainek ekarri eginen

zi--

tuzten albo herrietako ohitura, ideia eta teknika berriak, Euskal Herrian ezagutzen
ez zirenak, baina komenienteak zirenak. Merkataritzarik ezaren hutsunea, artzantzak
beteko zuen, noski; beraz, Euskal Herria ez zen izanen harremanik gabeko herria, he-rri hertsia; baina, ez-eta kanpotarrek aisa irensteko eran antolatua ere, non eta atzerritarrak harmaz hartzera ala kolonitzera ez zetozen bederen, talde ttipi bat bait
zen kanpotarrekin harremanetan zebilena.
Erronkarin jazo zena ezaguturik ere, inprobable iruditzen zaigu, negutean artzainek arrotzekin edukitzen zituzten harremanen bidez etorria izatea euskara Euskal Herri
ra; ezin uka, hala ere ohitura, ideia eta teknika berriekin euskararen puska asko ekarriko zutela artzainek atzerritik.
Alabaina, ez arkeologiak, ez beste ezein zientziak ez dizkigu oraino aski argitu
puntu ilun hauk.
Dena dela, dolmendiak eta larrelekuak toki berean egotea aski zaigu hau esan ahal
izateko: orduko Euskal Herrian ohiturak, kultura eta ideia erlijiosoak artzantzara be
reziki moldatu zirela. Beraz, egungo artzantzak baino eragin bortitzagoa zuela orduko
ak euskal estruktura sozio-kulturaletan.

ARTZANTZA BIZIMODUTZAT EDUKI EZ ZUTEN EUSKALDUNAK. ITSASTARRAK ETA BETERRITARRAK.
Ez dago gaurregun dudarik, bizimodutzat artzantza bakarrik ez zuenik bizi izan zela Euskal Herri kalkolitostarrean; baina gehiago ere esan daitekeela uste dugu, hots:
bazeudela orduko Euskal Herrian artzantzaz guti baliatu zirenak ere, artzantza motela
eduki zutelako ala, agian, artzantzaz baliatu ere ez zirelako egin.
Franko harpetan bizi zen oraino. Hego Euskal Herriko ehun kobatan bizi izan zirela
jakin da (Munibe. Suplemento n 2 1. 1.973, Catlogo de Yacimientos en Cueva.7-143 or)
Jakina, hauetako asko artzantzatik bizi izan zela zela dirudi; baina, uste dugu, koba
tan guztiak ez zirela bizimodu horretatik bakarrik bizi, are gehiago, ez zirela bizimodu horretatik bereziki bizi ere.
Artzantzak erakusten digu, harpeetatik kanpo bizitzen ohiturik zeudela ordurako, e
ta jenderik gehiena kanpoan biziko zela uste dugu, nahiz aztarren guti aurkitu den oraino. Alabaina, kausitu da zerbait. Hemeretzi aire libreko harriola ediren dira Hego
Euskal Herrian (Munibe. Suplemento n2 1. 1.973. Parte II. "Estaciones al aire libre"
144-146 or.). J.M. Barandiaranek dio: "Lurpetik harat ere bazituzten aterpeak: Urbi
ako sarreran den ELOLA zelaitxoan, Santimamilleko elizaflo ondoan. Errioxa-Laguardia in
guruko rios MOLINOS Soroan, etab," (Lehen Euskal Gizona, 85 or.).
Ez da ezagutzen, ordea, nolako etxeak eraiki zituzten, ez bait da arrastorik inon
topatu. Euskal Herri osoan bizi bide ziren: kostaldean, batik bat arrantzatik eta ehiztaritzatik bizi izanik; lurralde behereetako haran eta ibarretan; artzantza larreen eta lur behereen tarteko mendi hegietan (hauetan, agian, artzainen familiak biziko
ziren, gehien bat); Euskal Herri barneko zelaietan, hala Iparrekotan nola Hegoaldekotan, ehiztaritzatik eta lurgintzatik bizi bide zirelarik, baina abeltzaintzaren lagun
tza ederraz. Mendietan, artzainak bakarrik bizi izan zirela dirudi.
Dolmengintza ezagutu ez zuten eskualdeetakoek ez zutela artzantza debelopaturik ematen du. Beraz, Bizkai osoan praktikan eta Hego Euskal Herri osoko haran eta ordeketan bizi zirenek (ez du.gu Ipar Euskal Herriko daturik lortzerik ukan, barkal) badiru-
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di ez zutela artzantza ukan bizi modu bakartzat. Alabaina, ez da egin oraino nahiko
deskubrimendurik, konklusio zihurrak ateratzeko behar den besterik, behintzat, guk us
te. Hala ere, J.M. Barandiaranek uste du (eta honen usteak egiatik hurbil ibiltzen di
ra gehienetan) ehiztaritza, arrantza, nekazaritza eta abeltzaintza konbinatzen zituztela, Ez dirudi guztiak berdin dominatzen zituztenik; eta ez da jakin ahal izan zein
neurritan ere. Bakarrik jakin ahal izan da, Nekazaritzaz oso guti baliatu zirela, lur
gintzarako lanabes desegokiak baino ez dira topatu eta. Kobetan bizi izan zen anitzek
eta mendietako artzainek, ez dirudi ekonomi molde berdina eduki zutenik. Onenean, anitz kobatar izanen zen artzain; baina beste anitzek, artzantza ez beste bizibideren
bat ukan zuela uste dugu. Puntu hau, hala ere, ez dago argiturik oraino, zeren, Los--Husos kobakoak gehien bat artzain izan ziren arren, ez bait dugu uste kobetan bizi
izan ziren guztiez gauza bera esan daitekeenik. Arrazoi inportante bat behintzat bada
go,

alegia: anitz kobatarrek ez zuela dolmendirik eraiki; adibidez, bizkaitar ia guz-

tiek. Baina Bizkaiko artzainek eraiki zituzten dolmendiak, esate baterako Gorbean,
Anboton, Oizen eta Kalamuan. Menditarren eta harandarren arteko diferentzia hauen arrazoiek ihes egiten digute; hala ere, arrazoi sozio-ekonomikoak izan zirela uste dugu.
Agian, lurralde behereetako dolmendiak ere -hau da, Artaxona, Biaizteri (Errioxa
Arabarra), Hagurain, Kuartango, Salzedo (Turiso-Ebro) eta agian Arratzua- artzain so
ilenak ez baino nekazari merkatarienak izan litezke. Dolmendi hauetako dolmenak, egituraz diferenteak dira, hibaietatik hurbil daude jeneralean eta, ematen du, Ebro hi-baitik Euskal Herri barnerako antigoaleko biderik ohizkoenetan eraikiak daudela, geltoki balira legez. Arga hibaiaren haranean dago Artaxona dolmendia; Arakil hibaiada-rra Argaz biltzen deneko tokian dago Sarbil dolmendia. Honek ez digu gehiegirik era-kusten, dolmen bakartxo bat baino ez bait da ediren oraino eta bera artzainek egiten
zituzten haietako bait da; baina Irurtzun ondoan dago Larraun dolmendia, bide honen
zedarria izan litekeena, zeren Aralar, Huizi, Belate, Adimendi, Urbasa,... ingurumari
ko mendi guztiak dolmendiz beterik bait daude. Arakil hibaiari iturrietarantz jarraikiz, Hagurain dolmendiaz egiten da topo; bidearen beste geltoki inportante bat,
artzantza bide gurutze oso erabilia izan bait zen. Hurrengo geltokia, Gasteizko Arratzu
a dolmendia izan liteke erraz.
Badirudi Gasteizko Arratzuara egon zela beste bide bat Biaizteritik (Errioxa araba
rreko dolmenditik) Okina dolmendia zehar irganez. Okinako geltokiak zain lezake Gas-teiz Mendikateko bortua. Gasteiz mendikatean aire libreko bi harriola aurkitu dira eta Trebifioko Ayuda hibaiadarrean, Gasteiz Mendikatean jaio eta Zadorrara doanean, lau
herritan aurkitu dira aire libreko harriolak.
Ibaia hibaitik ere beste bide bat egon zela dirudi. Turiso-Ebro dolmendia da bide
honen lehenengo geltokia, eta hurrengoa, Kuartango dolmendia izanen litzateke. Hemendik, Badaia eta Gibijo mendikateetako artzainekin erraz jar zitezkeen harremanetan.
Eta nahi izanez gero, Gorbeakoekin eta Garobelgoekin ere bai.
Nekazari-merkatari deitu ditugun hauk, artzain ere izan bide ziren, nekazari baino
gehiago gainera (hala pentsa daiteke behintzat): baina horien berezitasuna honetan da
tza: nekazari ere izan zirela eta alta merkatari ere bai.
Hirugarren milurtean artzain soil ez ziren euskaldunentzat, ehiztaritza zen oraino
ekonomiaren funtsa; baina denbora iragan ala ekonomi formak aldatuz zihoazen. Nekazaritza, bera ere, indartuz eta hedatuz zihoan; egia esan, oraino (eta geroago ere)
lurgintza oso elementala zerabiltzen. Nolanahi, lanabesak gehituz zihoazen: haitzu--rrak eta nabarrak, igitaiak eta eiharak. Ez zekiten lurra abelgorrien laguntzaz lan-tzen. Keltarrak iritsi arteino ez zen, bada, debelopatu nekazaritza. Laborantzarekin
batera, bazuten, ekonomiaren hornigarri, abeltzaintza moduko bat, zabaldietan batik

bat, uste denez.
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Oraino, lehen milurteraino, artzainek zeramaten abantaila ia denean eta, agian, ar
tzainen eskuetan zegoen agintaritza Euskal Herri guztietan. Baina aztarnategiak aztertuz eta gonbaratuz, badirudi nekazaritza eta artzantza konbinatzen zituztenek lortu zutela bizi mailarik onena. Izan ere, haran eta ordeketako dolmenak dira ederrenak
(Hagurain, Kuartango, Biaizteri, Artaxona) eta, eraikitzaileak euskaldunak balira eta
ez merkatari arrotzak, Merkatari-nekazari-artzainok bizi maila ona eduki zuteia argi
legoke.

Aire libreko harrioletakoek zein ekonomi molde zuten, ez da guztiz argitu oraino
baina lurbarrenekoek nekazaritza ere praktikatu zutela jakin ahal izan da; esate bate
rako, Artaxonan, Zankozan, Irunberrin, Kastejon-en, Muskarian, Korellan, Biaizteriko
Los-Molinos-en, Trebiflon, Langrares-en eta Salzedo-n. Guzti hauk (eta beste guztiak e
re) suharrigintza zutela bizimodu dirudi. Ez da jakin oraino suharrizko lanabesok nolako eskaria zuten eta ea saltzeko ere egiten zituzten, ez bait du inork estudio sako
nik egin harriola hauetaz.
Ez da aurkitu merkataritzaren aztarren gehiegirik ere; baina badago zerbait; adibi
dez, zeramika kanpanformaduna eta satakaiak, brontzezko dardapuntak, e$kumuturrekoak,
eraztunak eta beste anitz edergailu. Ama Jainkosaren irudiak eta idoloak, Europako ha
izkorak eta haizkol-kutunak, kobrezko eta brontzezko lanabesak, harmak, edergailuak e
ta kutunak.
Zeramika kanpanformaduna eta metalezko erremintok, Merkataritzaren frogatzat har
daitezke, zeren euskaldunek ez bait zuten metalurgiarik ezagutu burdin arora arte. Alabaina, Urbiolako talde ekialdetarrak eta Asturiako minari burubiribilek ezagutu zuten.
Arrantza ere askoren bizimodua izan zela dirudi. Mendebal osoa, Iparretik Hegora
kosta izanki, arrantzak debelopatua egon behar zuela pentsa liteke, baina ez dirudi
hori jazo zenik. Hala ere, kostaldean jendea bizi izan zen eta dolmendi guti baino ez
da ediren. Batere ez, hobeto esan, zeren daudentxoak (Haizkibel, Txoritokieta, Muna-rriko Landa) artzainenak bait dira. Mendietan daude eta artzain kulturakoak dira. Munarriko Landa, gainera, ez omen da dolmena, Tumulus baino. Arrantzaleek, bada, ez zuten dolmengintzarik ezagutu, eta, baldin ezagutu bazuten ere, ez zuten onartu.
Aire libreko Kurtzia suharriola eta itsasbazterretako kobak kenduz gero, ez da
non aztarrendegirik kausitu. Beraz, oso guti dakigu oraino arrantzaleez.
Epipaleolitos arotik zekiten itsasoko janariez baliatzen eta ordutik jaten zituz-ten arrainak nahiz izpelkiak. Ez dirudi geroztik progreso estimagarririk egin zutenik.
Untzia ezagutzen zuten eta itsasbarnera abiatzen bazekiten; baina famili ekonomiatik
aurrera ez zuten progresatu. Merkatu indartsurik kreatzeko adorerik ala beharrezko
kondiziorik ez zuten ukan, eta lehenean gelditu ziren.
Itsasoa, sasoi hartan, arrantz lantegia izan zen soilik euskaldunentzat; familia-ren beharrizanak asetzeko, edo hauzo bakoitzeko premia ekonomikoak asetzeko gehien ere. Herri aurreratuek garraiorako, harremanetarako eta benturarako ere, biderik egoki
ena zela bazekiten. Garraioa eta harremanak errazteko, untzigintza debelopatu zuten ;
Mediterraneo osoa arakatu zuten; Ekialdetik, Indiaraino gutienez, eta, Mendebaletik ,
Atlantik Itsasaundiko Karitiades irla ezezagunetaraino (Irlanda, agian). Merkatari--tzak egin zituen aurrelari.
Kostaldeko euskaldunek, aitzitik, ez zuten merkataritzaren beharrik sentitu, ez le
hen materien faltarik, ez bentura egarririk, ez harreman premiarik. Bestalde, erromatarrak agertu arteino, ez zen Euskal Herrira jin itsas kontuetan trebe zen iende er-daldunik; galiciarrak berak ere ez, Asturiara izan ezik. Itsas zaletasunak eta untzigintzak, bada, aurrerapenik egin gabe, iraupen egoeran jarrait• zuen mendez mende.
Erromatarren garaian ere ez ziren ausartuko itsasoz abiatzen.
Itsasoa, kultura berrien haize garbiaz oxigenatzeko lehio aproposa, hertsirik edu-
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ki genuen.

HALLIADE KULTURA

Arestian aipatu dugunez, Ipar Euskal Herrian, Garona hibairaino, Halliade kultura
piriniotarra loratu zen, Euskal Herriko Artzantz aroan. Artzantz kultura izan zen hau
ere eta hirugarren eta bigarren milurteetan loratu zen.
Puntsean beste Euskal kulturak bezalakoa izan zen; baina bazuen berezitasunik. Aipa ditzagun nabarmenenak.
Tumulus biribilaz estalitako ziztetan nahiz iragango estali partituetan ehorzten
zuten. Iragango estaliaren zatiak, elkarren ondoan ipinitako ziztak direla dirudi.
Gorpuak erreta nahiz erregabe ehorzten zituzten.
Hilobietan sarri agertzen da zeramika kanpanformaduna; , baina egunoroko ontziak arruntago eta latzagoak ziren. Azpi leuneko, sabel karenatuko eta oin ttipikoak egiteko ohitura zuten, Buztingintza karenatua, bada, erabili zuten hauek ere. Ontzi karenatuek karenan baino ez daramate dekorazioa.
Grand-Pressigny-ko sastakai ederrak aurkitu dira; baina harlanabes traketsez balia
tu ziren eskuarki, batez ere, tragaza haztak eta puntak eta haizkora landuak kausitu
dira. Harrigintza pobrea ukan zuten.
Hilobietan, beirazko bitxiak eta urrezko edergailuak ere ediren dira, aldi honetan
txe Portugalen eta Bretainian erabili zirenak bezalakoak.

DOLMENDIAK

Megalitos-etan ehorzteko ohitura eta ideia erlijioso berriak, Europa Mendebaldarre
an sendo finkatu zirenak, Euskal Herrian artzantzari lotuak daude bereziki.
Artzainek, larre-aldaketek hala eskatzen bait zieten, ez zuten asko ibili beste erremediorik. Ibilaldi hauetan erlaziotu ziren nonbait Megalitos ohitura harturik zuen
talderen batetaz, eta ohitura berria, barnean zeramatzan ideia erlijioso eta guzti,
onartu zuten.
Az dago argi oraino zein taldek kutsatu zituen artzain euskaldunak; baina puntu
hau ez da hain inportantea ere. Nolanahi, ongi errotu zen hilobi mota berria artzai-nen artean. Laurehun ta berrogei ta hamar dolmen inguru omen daude Hego Euskal Herri
politiko-administratiboaren mugen barruan; hau da, gaurregungo Nafarroa, Araba, Gipuz
koaeta Bizkaian. Dolmenok 73 dolmenditan banaturik daude (Munibe. Suplemento n2 1.
1.973. "Catlogo de d6lmenes", 147-335 or.).
J.M. Barandiaranek erakusten digu nolakoak diren:
"Landu gabeko harri mokorrez egina izaten da. Harri horiek, lurrean zutik ja_rriak, lauki edo lerro gehiagoko oroia mugatzen dute. Mokorren gain, harri za
bal bat edo beste, estalkiLzat. Sortaldetik dadukan zutikako mokorra besteak
baino motxagoa -apalagoa- izaten da, eta berorren eta estalkiaren artean hu
tsune bat agertzen da; hilotzak sartzeko ateka dirudi. Kutxa hau sarritan mui
no edo lur eta harri pila batez inguratua eta estalia egoten da.
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"Eolmen batzuek ateka aurrean sarbide bat dute: harluxe lerro birekin mugatu
a eta gainetik hartzabalez estalia -Aizkomendi, Sorgintxabola, Igartza, Ar
tekosaro, Gurpide-. Beste batzuk, berriz, kutxa bikoak dira: Jentik harri,
(Arrastarangoa) Harzabal eta Berdarizkoa.
"Triku harrien lusea sortaldetik sartalderantz doa. Beraz sarrera aurrez aurre sortaldeari dagokio. Barruan hileñ soinak, luzeka etzanik, burua sartal
dean eta oinak sortaldean direla".
(Lehen Euskal Gizona. 86 or.).
Euskal Herriko dolmen fenomenoak, Arkitektura eta Erlijio aldetik duen esanahiaren
inportantzia baino haundiagoa du, guk uste zera erakusten digulako:
Euskaldun zirela artzain haik. J.M. Barandiaranek honela idazten du:
"Eneolitos aroan gure lurralde honetan zebiltzan lagunak euskal endakoak zirela adierazten daukute Santimamifien eta Urtiagan agertu ziren giza hezu--rrek; bai eta Euskal Herrian zehar ageri diren tribu harrietan bildutakoak
ere".
(Lehen Euskal Gizona. 84 or.).
Ez zen izan, bada, artzain-talde arrotza Euskal Herriko mendietan finkatu zena; =
baina Peolitos aroan abereak ezagutu zituzten euskaldunek, debelopatu egin zuten artzantze. Kalkolitos galga kultural honetan. Artzain talde honexek aglutinatu zuen Euskal Herria, bere ibilaldiei esker.
Euskal Herriko giza talde haundi batek bizi maila nahiko ona eduki zuela ere adierazten digu. J.M. Barandiaranek bost mila bat biztanle karkulatzen du:
"Ezagutzen diren dolmenetatik idoki daiteke, Euskal Herriko populazio artzai
na bost mila bat biztanlek egiten zutela". (E1 hombre prehist6rico en el
Pafs Vasco 1953. Buenos Aires, 137 or.).
Josemigelek liburu hau argitara zuenetik egundaino anitz dolmen berri aurkitu da
Euskal Herriko lurretan.
Bost mila biztanle hauek, egungo artzainek antzeko bizi maila eramateko gaitasuna
bazuten; baldin gaurko bizimailarik ez bazuten, merkatuan egun aina merkantzia ez ze
goelako izan . zen soil-soilik. Ez zen izan Artzantza aski debelopatu gabe zegoelako, =

beste ekonomi alorrak -adibidez, merkataritza, metalurgia, nekazaritza eta abar- de
belopatzeke zeudelako baino.
Euskal Herriko dolmendiak, udateko larrelekuetan daude batez ere. Benantxio Otae-gik hala dio:
"Mendi hoietan aurkitutako trego-arriak, uda aldian egindako hilobiak dira ,
noski. Gaur egunean toki hoietan dabiltzen artzaien antzo, eneolitos aldiko
artzaiak ere, lurralde bigunagoak beharko bait zituzten beren negu aldia igarotzeko".
(Lehen Gizarteak, 151 or.).
J.M. Barandiaranek, ostera, ez du esaten udateko hilobiak bakarrik direnik. Ez du
ez baieztatzen, ez ezeztatzen; bizilekuetan edo hauen inguruetan eraiki zituztela, esaten du soil.
"Dirudienez, bizilekuetan edo hauen aldamenean eraiki ohi zituzten mairietxe
ak. Hauk gehienetan larreki asko izaten den tokietan daude, larre eta luondo haundien barnean edo sarreran, harrate inguruan, ibar batetik besterako_
bideak elkartzen diren tokietan, lepaketan, etab." (Lehen Euskal Gizona. 87
-88 or.).
Neguteko larreleku izan daitezkeen tokietan, hau da, haran eta ordeketan, ez da
dolmendirik agertzen. Kostaldean dauden dolmenetaz t Benantxio Otaegi berak hauxe esaten du:
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"Mendi txikiagotan ere aurkitzen dira trego-arriak... adibidez, Jaizkibel,
Altxista, Adarra-Mandoegi, Elosua-Peltxi, Kalamua, Estrakinbur-ko barrutia,
Oiz eta Igoin Akola. Aipatu ditugun trego-arri hauek itsas inguruko mendietan jasotakoak ditugu... Itsas-inguruko mendietako trego-arriak mendien biz
kar gainetan aurkitu ohi dira. Mendien urmugak aurkitzen diren tokietan, ha
in zuzen".
(Lehen Gizarteak. 155 or.).
Kostaldeko mendiak izan arren, mendigainetako lurrak ez dira neguteko bazkaleku ez
bizilekurik egokienak; udaterako, aitzitik, xit egokiak dira.
Kostaldean, Bidasoa hibaitik Mendebalerantz hamaika domeldi leudeke baldin kostalde dei badaitezke Oiz eta Kalamua, zeren bi hauekin osatzen bait dira hamaika. Hona
hamaika dolmendi hauk: Haizkibel (35), Txoritokieta (37), Igoin-Akola (36), Andatza--Ernio (34), Kalamua (14), Oiz (13), Ganguren-Abril (9), Munarriko landa (10), Eska-txabel (7), Mello-Mufiecas (6), Betaio-Ventoso (4).
Hamaika hauetako bost dolmendi mendebaldarrenetan, tumulusak bakarrik daude prakti
kan, Betaio-Ventoso-n, bost hilobitatik lau tumulus biribil eta dolmen bat daude. Mello-Muftecas-en, lautatik, laurak tumulusak dira. Eskatxabeleh, hirutatik Tumulus biri
biI bat; kromlekedun dolmen eta dolmen soil bana. Munarriko landan, bat bakarra dago,
eta bera tumulus biribila. Ganguren-Abril-en ere bat bakarra eta Tumulus biribila bera. Ez dugu uste, tumulus hauk, lur barnetik zetozen (baldin etortzen baziren) artzai
nen neguteko hilobiak zirenik, udatean bederen bertan bizi ziren artzainenak baino.
Beste dolmendietako tumulusak legez.
Haran eta zabaldietako dolmenetaz, hau esaten du Benantxio Otaegik:
"Ordeketan ere ba ditugu euskal trego-arriak, eta ez txarrenak. Gasteizko or
"Arabako lurraldean ditugu inolaz
dekan eta Errioxan batez ere..."
ere trego-arririk bikainenak. Aizkomendi-koa eta Laguardiako San Martin-goa oso mardulak dira. Eta Pirene mendietakoen oso ezberdinak". (Lehen Gizarteak. 152 or.).
Bost dolmendi daude soil-soilik haran eta ordeketan; horietako lau Araban, hots:
Biaizteri (Errioxa Arabarra), Agurain, Kuartango eta Salzedo (Turiso-Ebro); eta bat
Nafarroan: Artaxona.
Bost dolmendi hauetako dolmen ia guztiak arkitekturaz eta teknikaz diferenteak iza
teak adierazten digunez hauen egileak ez ziren mendietan dolmenak egin zituzten ar-tzainak izan.
Euskal Kulturako dolmendi banaka batzu badaude Burgos-en eta Logrofio-n ere (J.M. A
PELLANIZ. Est. de Arq. Alav. 366 or). Nafarroako Erriberan, ostera, ez dira aurki--tzen. Artaxona dolmendia da Hegoaldean urrutien dagoena. Los-Husos taldekoak bietan
daude, haranean nahiz mendian. Beste Euskal Herrietan, berriz, kasik mendian bakarrik
daude.
Los-Husos-en haranetako dolmendiak, hibaietatik hurbil daude jeneralean eta nadiru
di Ebro hibaiari eta honen hibaiadarrik nagusienei jarraikiz, (Arga eta ibai hibaiada
rrei jarraikiz bereziki) Euskal Herri barnera Hegoaldetik datozen bideetako mugarriak
direla, edo geltokiak, hobeto, Halaber, badirudi antigoaleko biderik erabilietan era
ikiak daudela; esate baterako, Ebrotik Arabako lautadara, Kantauri eta Gasteiz mendikateak gurutzatuz, zegoen bidean.
Mendietako dolmenak, mendikateetako bortu edo ateetan daude eraikirik sarrien, alboko larrelekuetara errazen heltzeko lekuan. Dolmen bakoitzak larretoki bati erantzuten diola dirudi. Larre on bar dagoeneko leku guztietan, hantxe dago dolmena ere.
Euskal Herriko dolmen motak, honako hauk dira guti gorabehera.
1. Dolmen pasaiaduna.
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Ebro eta hibaietako herbehereetan dago mota hau. Ez dago holako askorik; Sorginaren-Txabola, Laiaza, San Martin, E1-Sotillo, Pecifia, Gurpide I, San Sebastian II,
Los-Andrinales, E1-Encinal, Igartza M, Etxarriko Portugane eta beharbada, gehiagorik
ez. Haranetan bakarrik dago mota hau, nahiz-eta akaso Entzia Mendikateako bat agian,
hauetakoa izan.
2. Dolmen irgangoduna.
Ez dira ezagutzen bost baino. Bi Artaxona dolmendian: Harangorte eta Harangortea
Mina; Kuartango dolmendian Gurpide H, Aralar Mendebaldarreko dolmendian Jentilarri E.
Eta, Erronkari-Anso dolmendian Arrako. Ikusten denez, hiru haranean daude eta bi men
dian: Jentilarri E Aralarren, eta Arrako Erronkarin.
Dolmen mota hau da ederrena.
3. Dolmen poligonala.
Badago, egon, mota hau ere; baina ez da askorik aurkitu; hogeitara ez dira hel-tzen guztiak. Aguraingo dolmendian daude bi, Aitzkomendi eta Sorgin-Etxe; beste dolmendi guztietan bana baino ez da kausitu: Kuartangon, San Sebastian I; Aralar ekialdetarrean, Seakoain II; Larraunen, Millaldapa; Ultzama-Atezen, Auzaldia, Urepel-Ibafietan, Lindus I.
4. Dolmen sinplea.
Euskal Herri osoa zehar daude dolmen sinpleak; baina batez ere mendietan. Artzain
ek gehien maite duten dolmen mota.
Dolmen sinple guztiak ez dira arkitekturaz berdinak. Bi talde nagusitan bana
daitezke:
a.- Dolmen luzanga, irekia, nahiz hertsia.
b.- Dolmen laburra, irekia nahiz hertsia. Bigarren hau da, Dolmen laburra, gehien
dagoena.
Dolmen ia guztiek daramate gainean tumulusa; gehienetan biribila. Ohitura sartua
zen, bada, dolmenari gainean tumulus biribila ezartzekoa. Baina ia dolmendi guztie~tan daude tumulus uoilak ere, hau da, dolmenik gabeak.

GIZADI EUSKALDUNA KALKOLITOS GALGA KULTURALEAN: ARRAZA BATASUNIK EZA.

Euskal Herrian, artzantza kultura loratu zen garaian, arraza piriniotar mendebaldarrekoak bizi izan zirela hemen irakatsi zuen Aranzadik. Pirinio mendilerroaren bi
hegietan, ala kobetan nola dolmenetan, kausitu zituen eskeletuen estudio zehatzari
esker erakutsi ahal ukan zuen hau.
Goi-Paleolitos aroan, berton bizi izan zen gizakiagandik eratorria zela irakatsi
zuen, Cro-Magnon arazatik bereziki; aurkikunde berriei esker, zeharo demostratu zen
hala zela, hau da: Euskal Herrian berton, Cro-Magnon arraza ebuluzio armonikoz euskaldun bilakatu zela edo, izen teknikoaz esanda,"pinitiotar mendebaldarli:
Aranzadiren gizaldian ez zen gehiagorik sakondu, eta luzaroan uste izan zen, Ebro
hibaitik Garonaraino Piriniotar Mendebaldarrak bizi izan zirela eta, gainera, "eus-kaldun" eta "Piriniotar Mendebaldar" gauza bera zirela eta esanahi berdinekoak.
Paulette Marquer emakume frantziarrak euskal arrazari buruzko bere liburua argitara zuenean, dudatan jarri zen Piriniotar Mendebaldarraren esistentzia bera ere, e

ta euskalduna, arraza Mediterranearraren adarretako bat zela esan zen. Baina jakin--
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tsuek birdemostratu zuten, Aranzadik bazuela arrazoirik eta Euskal Herrian bazegoela
Piriniotar Mendebaldarrik, Goi-Paleolitos aroan Euskal Herrian bizi izan zen giza
taldetik eratorrita.
Baina era berean argitu zuten, Nafarroako Erriberan, Errioxan, Araban, Ipar Burgos-en, eta agian Kantaurian ere, arraza Mediterranear liraina xit finkaturik zegoela, Epipaleolitos arotik bertatik agian, eta, zihur, kalkolitos gala kultural honetan.
Nonahi aurkitu dira piriniotar mendebaldarraren eta mediterranear lirainaren ar
teko gurutzapenetik sorturiko aleak. Talde gurutzatu berri hau onartu beharrean aurkitu dira prehistorigileak, antropologarien aurkikunde berriei esker. Gaurregun ez
du inork zalantzapean ipintzen talde berri honen esistentzia Euskal Herrian eta "Los
-Husos taldea izenaz ezagutu ohi da. ErrioxakoLos-Husos harpeak (Elbillar-Araba) eman dio izena. Ez da zeharo argitu oraino, nondik noraino hedatu zen; baina uste da,
(guti gorabehera, bistan da), urek markatZen zutela Los-Husos-tarren iparreko muga .
Ur mugetatik zenbat eta hurbilago, hainbat eta piriniotarrago bait ziren, eta zenbat
urrutiago, hainbat mediterranearrago. Ebro hibairaino hedatzen omen ziren Los-Husos-tarrak; eta Ebroz handikoak mediterranear lirainak omen ziren. Baina ez da oraino
aski estudiorik egin, eskier jakin ahal izateko ea, Los-Husos-tarrik bizi izan zen
ala ez Ebroz handik dauden Los-Husos-koen dolmenetan. Dolmen berdintsuak egoteak, e
ta horren hurbil gainera, kulturaz eta arrazaz ere kide izanen zirela pentsa arazten
bait du. Dena dela, hauzi hau ez da oraino guztiz argitu. Alabaina, zihur jakin ahal
izan da, Ebroz •hemengo aldean ere bazebiltzala mediterranear lirainak.
Demostratu ahal izan da, baita, Los-Husos-tarrek Santimamifie taldeko piriniotarre
kin harremanik ukan zutela. Gipuzkoako Marizulon (Urnieta) eta Arabako Solakueban
(Jokano Kuartango) froga daiteke harreman hauen egia: Marizulon, mediterranear lirai
na eta Solakueban, piriniotar mendebaldarra topatu dira eta. Harreman kulturalen esistentzia, ordea, nonahi ikus daiteke. Jakin da, halaber, Los-Husos-tarrak Halliade
kultura piriniotarrarekin harremanetan egon zirela, lanabesgintzak eta buztingintzak
behinik behin adierazten digutenez. Kantauriarrekin ere harreinanak ukan zituztela
jakin ahal izan da. Tarreron koba, lekuko, baina ez lekuko bakar.
Kantauriara ere iritsi ziren mediterranear lirainak, koba kultura Zentrala ailega
tu zenean behint2at. Ordurako han zebiltzen piriniotar mendebaldarrekin nahastekatu
eginen zirela iruditzen zaigu probableena; baina ez da braino argitu, zenbaterainoko gurutzaketa eman zen Kantaurian; ez eta eman zenik ere.
Pirinio mendien iparrean, Halliade kultura loratu zeneko eskualdeetan bereziki ,
piriniotar mendebaldarrak bizi izan ziren. Halliade kultura, funtsean piriniotarra
da, kutsu berezi duen arren, eta kultura piriniotarrean sartu ohi da. Hala ere "Ha-lliade kultura" izen soilaz ezagutzen da Europan sarriago. Artzantz kultura izan zen;
Tumulus biribildun hilobietan ehorzten zuten eta Hegoaldeko euskaldunekin, Santimami
fietarrekin, batez ere, harreman hertsiak izan zituzten.
Pirinioaren hegietan bizi zirenak artzainak ziren soil; baina zenbat eta iparrera
go, hainbat eta lotuago zeuden nekazaritzari; batez ere, Atturri eta Garona hibai er
tzetako zabaldietan.
Hauek anitz harreman ukan zuten Europako kulturekin, Los-Husos-tarrek Hegoaldeko
penintsularrekin ukan zituztenak baino askoz gehiago seguru aski; Iparreko zabaldietan, franko nahastekatu ziren indo-europarrekin, keltarrak etorri aurretik ere.
Beraz, mediterranear lirainak Ebro hibairaino iritsi ziren antzera, anitz indo-eu
ropar iritsi zen Garona hibairaino, eta barnerago ere, eta piriniotar mendebaldarre
kin gurutzatu. Iparrean ere, arraza gurutzatu berri bat sortu zeka ezin uka; eta,
azkenerako, nekazaritza ekonomi moldean finkaturiko kultura debelopatu zutela dirudi
eskualde batzutan.
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Keltarrak etorri aurreko mendeetan, Euskal Herriko gizateria honela banatzen

zela

dirudi: Euskal Herriaren bihotzean, Pirinio mendien bi aldeetan, piriniotar mendebal.darra zen nagusi.
Hegoaldeko mugetan, mediterranear lirainaz gurutzatua dago; baita Kantaurian ere,
agian. Gainera, nonahi agertzen dira mediterranear lirainak berak ere.
Iparreko mugetan, ordea, indo-europarrekin nahastekaturik agertzen da; eta talde
indo-europarra, han-hor-hemen, nonahi azaltzen dira.
Ezin utz dezakegu aipatzeke, Asturiako meatzetan eta Nafarroako Urbiolan Ekialde-tar burubiribilak aurkitu direla. Ez dirudi Nafarroara asko etorri zirenik; Asturiara ordea, baietz dirudi, zeren gaurregun ere burubiribiltasuna nahikoa ematen bait da
Asturian. Ez da oraino burubiribilik beste inon ediren.
Goi-paleolitos aroan, Euskal Herrian arraza bakar bat (Cro-Magnon arraza alegia)
egon zela emanik ere (hau ez dago horren argi) esan beharra dago Antropologiak argi
ipini duela beste hau: artzantza kultura loratu zen aroko Euskal Herrian, keltarrak
etorri aurrekoan, beraz, ez dagoela jadanik arraza batasunik,

TAULAK

DOLMENDI TAULA (Munibe; Suplemento n 2 1. 1.973)

Bizkaiko dolmendiak

1.- Kotobasero dolmendia. Lau hilobikoa.
Laurak, dolmen Tumulus biribildunak.
2.- Altubal-Mazo dolmendia. Lau hilobikoa.
Hiru, dolmen Tumulus biribildunak.
Bat, dolmen arrautzeformako tumulusduna.
3.- Armaflon dolmendia. Lau hilobietakoa.
Hiru, dolmen tumulus biribildunak.
Bat, dolmen tumulus bikoiztuna.
4.- Betaio•Bentoso dolmendia. Bost hilobikoa.
Bat, dolmen tumulus biribilduna.
Beste laurak, tumulus biribil soilik.
5.- Artzentariz dolmendia. Sei hilobikoa.
Bat, dolmen soilik.
Beste bostak, tumulus soilik.
6.- Mello-Mufiecas dolmendia. Lau hilobikoa.
Laurak, tumulusak soilik.
7.- Eskatxabel dolmendia. Hiru hilobikoa.
Bat, dolmen tumulusduna.
Bat, dolmen kromlekeduna.
Bat, tumulus biribila soilik.
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8.- Ereza dolmendia. Hilobi bakarrekoa.
Kromleke bikoitza.
9.- Ganguren-Abril dolmendia. Hilobi bakarrekoa.
Tumulus biribila soilik.
10.- Munarriko landa dolmendia. Hilobi bakarrekoa.
Tumulus biribila soilik.
11.- Gorbea dolmendia. Zazpi hilobikoa.
Bi, dolmen tumulus biribildunak.
Bat, dolmen tumulusduna.
Hiru, dolmen soilik.
Zazpigarrenak (Aranako Harriak) ez dirudi dolmena.
12.- Anboto dolmendia. Hiru hilobikoa.
Bat, dolmen tumulus biribilduna.
Beste biak, tumulus biribil soilik.
13.- Oiz dolmendia. Hiru hilobikoa.
Hirurak, dolmen tumulus biribildunak.
14.- Kalamua dolmendia. Hiru hilobikoa.
Hirurak, dolmen tumulus biribildunak.

Arabako dolmendiak
15.- Aftes dolmendia. Hiru hilobikoa.
Hirurak, dolmen tumulus biribildunak.
16.- Gibijo dolmendia. Hiru hilobikoa.
Bi, dolmen tumulus biribildunak.
Bat, dolmen tumulus erraktangularduna.
17.- Kuartango dolmendia. Lau hilobikoa.
Bat, dolmen iragangodun tumulusduna.
Bat, dolmen pasaiadun tumulusduna.
Bat, dolmen poligonal tumulusduna.
Bat, dolmen tumulusduna (lehen, beharbada, pasaiaduna).
18.- Badaia-Arrato dolmendia. Bederatzi hilobikoa.
Bat, dolmen tumulus biribilduna.
Zortzi, dolmenak.
19.- Turiso-Ebro dolmendia. Hiru holibikoa.
Bi, dolmen pasaiadun tumulusdunak.
20.-

21.22.-

23.-

Bat, dolmen poligonal tumulusduna.
Errioxa Arabar dolmendia. Zazpi hilobikoa.
Sei, dolmen pasaiadun tumulusdunak.
Bat, dolmen poligonal tumulusduna.
Okina (ikus tumuslustegi-taula).
Arrantzua dolmendia. Bi hilobikoa.
Bat, dolmen tumulusduna.
Bestea, dolmen pasaiadun ala iragangodun tumulusduna.
Hagurain dolmendia. Hiru hilobikoa.
Bi, dolmen poligonalak.
Bat, dolmen tumulusduna.
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24.- Entzia dolmendia. Hamalau hilobikoa.
Zortzi dolmen tumulus biribildunak.
Bi, dolmen tumulusdunak.
Bi, tumuluS.
inork ez daki non dauden.
Beste biak,

Gipuzkoako dolmendiak
25.- Elgea-Artia dolmendia. Hamaika hilobikoa.
Bi, dolmen tumulus biribildunak.
Zortzi, tumulus biribilak.
26.- Udala-Intxorta dolmendia. Bi hilobikoa.
Biak, tumulus biribilak.
27.- Elosu-Plaentxia dolmendia. Hamazazpi hilobikoa.
Hamasei, dolmen tumulus biribildunak.
Bat, tumulus biribila.
28.- Satui-Arrolamendu (ikus Tumulustegi taula).
29.- Izarraitz dolmendia. Bi hilobikoa.
Biak, dolmen tumulusdunak.
30.- Brinkola-Zegama dolmendia. Bi hilobikoa.
Biak, dolmen tumulus biribildunak.
31.- Aitzkorri dolmendia. Zazpi hilobikoa.
Zazpirak, dolmen tumulus biribildunak.
32.- Altzania dolmendia. Hamairu hilobikoa.
Hamar, dolmen tumulus biribildunak.
Bat, dolmen arrautzaformadun tumulusduna.
Bat, dolmena soilik.
Bat, tumulus biribila soilik.
33.- Murumendi dolmendia. Hilobi bakarrekoa.
Dolmen tumulus biribilduna.
34.- Andatza-Ernio dolmendia. Bost hilobikoa.
Lau, dolmen tumulus biribildunak.
Bestea, dolmen arrautzaformadun tumulusduna.
35.- Haizkibel dolmendia. Bi hilobikoa.
Biak, dolmen tumulus biribildunak.
36.- Igoin-Akola dolmendia, Zortzi hilobikoa.
Zortzirak, dolmen tumulus biribildunak.
37.- Txoritokieta dolmendia. Hilobi bakarrekoa.
Dolmes tumulus biribilduna,
38.- Belabieta dolmendia. Lau hilobikoa.
Laurak, dolmen tumulus biribildunak.
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Nafarroako dolmendiak
39.- Otsabio-Zarate dolmendia. Bi hilobikoa.
biak, dolmen tumulusdunak.
40.- Arats-Altsatsu dolmendia. Hiru holibikoa.
hirurak, dolmen tumulus biribildunak.
41.- Ataun-Borunda dolmendia. Hamazazpi hilobikoa.
hamabi, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen pasaiadun tumulus biribilduna.
bat, dolmen poligonal tumulus biribilduna,
bi, dolmen tumulusdunak.
bat, tumulus biribila.
42.- Aralar Mendebaldar dolmendia, Hamairu hilobikoa.
bat, dolmen iragangodun tumulusduna.
hamar, dolmen tumulus biribildunak.
bi, dolmen tumulusdunak.
43.- Aralar Ipartar dolmendia. Bi hilobikoa.
biak, desagertu dira; 1.926an apurtu ziren.
44.- Erdi Aralar dolmendia. Hamar hilobikoa.
bat, dolmen poligonal tumulus biribilduna.
zortzi, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen tumulusduna.
45.- Adarra-Mandoegi dolmendia. Sei hilobikoa.
hiru, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmena soilik.
bat, tumulusa soilik; eta bestea dolmena omen da.
46.- Aralar Hegoaldetar dolmendia. Hogei ta bi hilobikoa,
hamazortzi, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen arrautzaformadun tumulusduna.
hiru, dolmen tumulusdunak.
47.- Aralar Ekialdetar dolmendia. Hamalau hilobikoa.
hamabi, dolmen tumulus biribildunak
bat, dolmen poligonal tumulus biribilduna.
bat, dolmena.
48.- Biandiz-Agina dolmendia. Bost hilobikoa.
hiru, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen arraultzeformadun tumulusduna.
bat, dolmen tumulusduna.
49.- Urbasa dolmendia. Hamairu hilobikoa.
hamaika, dolmen tumulus biribildunak.
bat, ddilmen pasaiadun tumulus biribilduna.
bat, dolmen arraultzeformadun tumulusduna.
50.- Andimendi dolmendia. Bost hilobikoa.
lau, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen elipseformadun tumulusduna.
51.- Sarbil dolmendia. Hilobi bakarrekoa.
dolmen tumulus biribilduna.
52».- Txuslapain dolmendia. Hildbi bakarrekoa.
dolmen rumulus biribilduna.
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53.- Gorriti-Huizi dolmendia. Hiru hilobikoa.
bi, dolmen tumulus biribildunak,
bat, tumulus desegina.
54.- Haritz-Belate dolmendia. Hogei ta lau hilobikoa.
hogei ta bat, dolmen tumulus biribildunak.
bi, tumulus biribilak.
bat, Makittola.
55,- Larraun dolmendia, Bederatzi hilobikoa.
bat, dolmen poligohal tumulus biribilduna.
lau, dolmen tumulus biribildunak,
bi, dolmen tumulusdunak,
bat, dolmen arrautzaformadun tumulusduna;
bat, tumulus biribila.
56.- Erakurri-Mendaur dolmendia. Hilobi bakarrekoa,
dolmen tumulus biribilduna,
57.- Ultzama-Atezibar dolmendia. Lau hilobikoa.

58.59.-

60.-

61.-

62.-

bat, dolmen poligonal tumulus biribilduna.
bat, dolmen tumulus biribilduna.
bi, tumulus biribilak.
Artaxona dolmendia. Bi hilobikoa.
biak, dolmen iragangodunak.
Saioa-Loiketa dolmendia. Sei hilobikoa.
Bost, dolmen tumulus biribilduna,
bat, tumulus biribila.
Anue-Esteribar dolmendia. Bi hilobikoa.
bat, dolmen tumulus biribilduna,
bat, tumulus biribila.
Ardaitz dolmendia, Bost hilobikoa.
hiru, dolmen tumulus biribildunak.
bi, dolmen tumulusdunak.
Idokorri-Ugarra dolmendia. Hamar hilobikoa,
zortzi, dolmen tumulus biribildunak.
bi, dolmen tumulusdunak,

63.- Lexuri-Illon dolmendia. Hamairu hilobikoa,
hamar, dolmen tumulus biribildunak
bat, dolmena soilik.
bat, tumulus biribila,
bat; agian, Kromleke (011ate Ateka).
64.- Erronkari-Berari dolmendia. Sei hilobikoa,
lau, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen iragangoduna.
bat, tumulus biribila.
65.- Baigura-Zaraitzu dolmendia. Bi hilobikoa.
biak, dolmen tumulus biribildunak.
66.- Abodi dolmendia. Bederatzi hilobikoa.
zortzi, dolmen tumulus biribildunak.
bat, dolmen tumulusduna.
67.- Elke-Korona dolmendia. Si hilobikoa.
bat, dolmen turmilusduna.
bat, tumulus biribila.
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68.- Auritz dolmendia. Hamairu hilobikoa,
bederatzi dolmen tumulus biribildunak,

hiru, dolmen tumulusdunak.
bat, tumulus biribila.
69.- Alkurruntz-Lerate dolmendia. Zortzi hilobikoa.
sei, dolmen tumulus biribildunal.
bat, dolmen tumulusduna.
bat, tumulus biribila.
70.- Iparla dolmendia. Hilobikkarrekoa.
bera, tumulus biribildun dolmena.
71.- Errazu-Aldude dolmendia. Hemeretzi hilobia.
bat, dolmen iragangodun tumulus biribilduna.
bat, dolmen poligonal tumulus bribilduna,
bat, kronlekea duen dolmen tumulus biribilduna.
hamabi, dolmen tumulus biribildunak,
bat, dolmen tumulusduna,
bat, dolmena.
bat, tumulus biribila.
bat, ezezaguna (Urrixka!)
72.- Urepele-Ibafteta dolmendia. Bederatzi hilobikoa.
bat, dolmen poligonal tumulus biribilduna.
sei, dolmen tumulus biribilduhak.
bat, dolmen arrautzaformadun tumulusduna.
bat, tumulus biribila.
73.- Urkulu dolmendia. Zazpi hilobikoa.
zazpirak, dolmen tumulus biribildunak.
Oharra.- Ikusten denez, Munibek argitaratu dituen taula hauetan ez dago, Araba ez
den Errioxako dol=dirik, ez Zuberoako, ez Laburdikorik. Euskal Herriak
benetan eskertuko du taula hauk osatzen animatuko dena.

TUMULUSTEGI - TAULA

1.- Afies tumulustegia. Hilobi bakarrekoa.
Tumulus biribila.
2.- Kuartango tumulustegia. Hilobi bakarrekoa.
Tumulus arraultzeformaduna.
3.- Okina tumulustegia. Hilobi bakarrekoa.
Tumulus biribila
4.- Satui-Arrolamendu tumulustegia. Lau hilobikoa.
hiru, tumulus biribilak.
bat, tumulus arraultzeformaduna.
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AIRE LIBREKO ABARO TAULA (Munibe, Suplemento n g 1, 1.973)
1.- Kurtzia abaroa (Getxo-Gaminiz-Urdulitz)
Abaroak
2.- Irunberri-Agoitz abaroa
Suharriola
3.- Zankoza abaroa
Suharriolak
4.- Olazagutia abaroa
Suharriola
5.- Araia abaroa
Suharriolak
6.- E1-Gritadero abaroa (Mendiola)
Suharriola
7.- Gasteizko bortu abaroa
Suharriola
8.- Dehesa-de-San-Bartolom abaroa (Gasteizko bortu)
Suharriola
9.- Langrares abaroa
Suharriola
10.- Trebifio abaroa
Suharriolak
11.- Ibaia-Omecillo abaroa (Salzedo-Iberguenda)
Suharriolak
12.- Los-Molinos abaroa (Biaizteri)
Suharriolak
13.- Korella abaroa
Suharriolak
14.- Valdelafuente (Muskaria) abaroa
Suharriolak
15.- La-Albea (Muskaria) abaroa
Suharriola
16.- Cerro-de-la-Brea (Kastejon) abaroa
Suharriola
17.- Cerro-del-Castillo (Kastejon) abaroa
Suharriola
18.- Cerro-del-Soto (Kastejon) abaroa
Suharriola
19.- Harangortea abaroa (Artaxona)
Abaroa eta hilerria

HARPE ABARO TAULA (Munibe. Suplemento n g 1. 1.973)

Bizkaian
1.- Los-Judios (Karrantza)
2.- Urdillo (Lanestosa)
3.- Tarreron (Veguilla-Kantauri)
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4.- Las-Pajucas (Lanestosa)
5.- Cuestalaviga (Lanesbosa)
6.- Aldeakoba (Karrantza)

7.- Kubia I (Karrantza)
8.- Polvorin (Karrantza)
8 bis.- Laperra Benta (Karrantza)
8 ter.- Bortal (Karrantza)
9.- Garazal (Iturriotz)
10.- Arenaza I (Galdamiz)
11.- Galao (Muzkiz)
12,- Harriotxe (Barakaldo)
13.- Los-Mosquitos (Barakaldo)
14.- Ginerradi (Forua)
15.- Atxeta (Forua)
16.- Gerrandio (Ibarrangelua-Akorda)
17.- Santimamine (Kortezubi)
18.- Sagastigorri (Kortezubi)
19.- Harizti (Ereno)
19 bis.- Harizti (Ereno)
20.- Aretxalde (Ereno)
21.- Kobeaga I (Izpazter)
22.- Kalzaburuko Jentilkoba (Izpazter)
23.- Abitta (Amoroto)
24.- Txotxinkoba (Gizaburuaga)
25.- Lumentxa (Lekeitio)
26.- Goikolau (Berriatua)
27.- Atxurra (Berriatua)
28.- Atxarte (Igorre)
29.- Getaleuta (Igorre)
30.- Balzola (Dima)
31.- Balzola (Dima)
32.- Albiztei (Abadino)
33.- Atxuri (Maflaria)
34.- Bolinkoba (Abadino)
35.- Oialkoba (Abadino)
36.- Eguzkiola (Zeanuri)
37.- Jentilkoba (Manaria)
38.- Kobazulo (Murelaga)
39.- Atxubita (Lemoa)

Araban
40.- Elizako koba (Artzeniega)
41.- Marizulo (Okendo)
42.- Arraldai (Murgia)
43.- Lazaldai (Zarate)
44.- Mairuelegorreta (Murgia)
44 bis.• Mairuelegorreta III (Murgia)
45.- Erruziribai (Arriano)
46.- Gobaederra (Zubilana)

47.-

Las-Calaberas (KarK,1",„

48.-

E1-Lechon

(Artaza)

49.- Kobairada (Zubilana)
50.- Solakoba (Kuartango)
51.- Jentilak (Araia)
52.- Lamikela (Kontrasta)
53.- Mairuak (Atauri)
54.- Arratiandi (Atauri)
55.- Obenkun (Arana San Bizenti)
56.- Txarratu Muinoa (Albaina)
57.- Ameiugo
58.- Herrera bortua (Kantauria Mendikatea) (Samaniego)
59.- Los-Husos I (Elbillar)
60.- Los-Husos II (Elbillar)

Gipuzkoan
61.- Jentiletxeta I (Motriku)
62.- Jentiletxeta II (Motriku)
63.- Jentiletxeta III (Motriku)
64.- Jentiletxeta IV (Motriku)
65.- Agarre (Elgoibar)
66.- Urtiaga (Itziar)
67.- Ermitia (Deba)
68.- Leretxiki (Arrasate)
69.- Haitzorrotz (Eskoriatza)
70.- Haitzbitarte (Errenteria)
71,- Marizulo (Urnieta)
72.- Sorginzulo (Belauntza)
73.- Txispiri (Gaztelu)
74.- Olatzazpi (Alkiza)
75.- Zopita II (Alkiza)
76.- Pikandita (Ataun)
77.- Limurita (Ataun)
77 bis.- Zabalaitz (Urbia)

Nafarroan
78.- Atabo (Altsatsu)
79.- Urbiola (Urbiola)
80.- Etxauri (Etxauri)
81.- Abauntz (Arraitz)
82.- Mairukoba (Aizpurgi)
83.- Urrizelki (Ariasgoiti)
84.- Valdesoto (Nabazkoze)
85.- Lafozko mairuak (Nabazkoze)
86.- Arteta (?)
87.- Zelaieta (Urdazubi)
88.- Berroberria (Urdazubi)
99.- Akelarren lezea (Zugarramurdi)

90.- Bidartia (Zugarramurdi)
91.- Espilleta (Nabazkoze)
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BURDIN AROA EUSKAL HERRIAN

(1.000 - 600)

Burdin aroan, bi gertakari inportante eman ziren Euskal Herrian:
- Herri berri bat establetu zen: HERRI KELTARRA
- Artzantza kultura birloratu zen: KROMLEKE KULTURA

A. HERRI KELTARRA

HERRI KELTARRAREN AILEGA-A

Euskal Herrira etorri ziren keltarrak, arraza indoeuroparrekotzat hartu ohi dira,
indo europarren adarrik mendebaldarrentzat. Nolanahi, indoeuropartzat hartzeko eragoz
penik ez badugu ere, arras nahastekaturik zegoela aitortu behar.
Arraza indoeuroparra franko ugaldu zen, mendeetan zehar. Ugaltzen zen arauera heda
tzen zen. Arraza batekoa izan arren, barnean herri diferenteak sortuz joan ziren. Kel
tarrak berak ere, gutienez bi kulturatan zatitu ziren; baina gusuak bait ziren, berri
ro bat egin ziren, egoera ekonomiko berri desberdinari esker.
Ikus dezagun, bada, horien historia, pauso haundika baino ez bada ere.

INDOEUROPARREN SORRERA ETA AILEGADA
Indoeuroparrak (anitz herriren izen generikoa) Europa osora eta Asiako zati haundi
batetara hedatu ziren. Afrikaraino ere heldu ziren. Tokirik gehienetan nagusi geratu
ziren eta, inperio haundiak eginik, gainartzaile bilakatu.
Ekialde Hurbilean luzaro nagusi izan ziren Hatiarrak, indoeuroparrak ziren. Halaber, historia zaharrean sarri aipatuak izan diren Hurritak, Mitaniarrak eta Kasitak .
Egipton nagusitu ziten Hiksoak; Dabit Israelgo errege famatflaren kontra burrukan gal
du zuen digante Goliat filistearra; Tartesos-ko kultura birlorarazi zutenak; aitzinateko egiptoarrek eta egungo prehistorigileek "Itsasoko herri" deitzen dituzten herriak; Indiako Ariarrak, Mediarrak eta Persiarrak; guztiak izan ziren indoeuropar. Greziako zibilizazio mizenastarra eta klasikoa kreatu zituztenak: Inperio Mazedoniarra
biribildu zuten Filopo eta Alexandro; Erromako Inperioa jaso zutenak, eta, azkenez,
Europa Mendebaldarrean zabaldu ziren keltarrak, indoeuroparrak ziren.
Boppp filologari alemaniarrak, herri hauen hizkuntzen eta kulturen estudio gonbaratua egin ondoren, hauen ahaidetasuna demostratu du.
Indoeuroparrek, banandu aurretik, ez zuten lurralde epeletako abeldirik, ez landaredirik ezagutu; itsasoaz zerikusirik duen hitzik ez zeukaten, ez arrantzakorik, ez
nabigaziokorik, Beraz, lurbarrukoak ziren, larrekoak aurki. Hamarnaka kontatzen zuten;
gurdia eta zaldia ezagutzen zituzten. Nekazari baino gehiago, abeltzainak izan ziren,
behia, ardia, ahuntza eta idia ere ezagutzen zituzten.
Aitaren agintaritzarenpean bizi ziren; hau da: patriarkagoan; etxea, familia eta e
maztea aitarenak zir2n. Sasoi hartarko gauza xit bakantzat jotzen da aitaren agintari
tza hau, beste herri abeltzain guztiak amaren agintaritzarenpean bizi bait ziren garai hartan.
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Gobernu eta ideia demokratikoen jabe ziren oraino; herri osoak zuen, dirudienez,
erabaki publikoetan partehartzeko eskubidea. Erregerik edo antzeko agintaririk ez zuten ezagutu.
Banandu aurretik omen ziren honelakoak.
Arrazaz garaiak ziren, segail, ile-beilegi, begi-urdin, buru-luzeak, baina, ibilal
di luzeak eta mendeak zirela medio (jatorriz Kaukasotarrak zirela uste bait da), arra
zaz eta kulturaz nahastekaturik iritsi ziren Mendebaldeko eskualdeetara behintzat.
Gerrari trebeak izan ziren ia guztiak, domeinu zale porrokatu, konkistatzaile famo
so, iniziatibatsu eta harrapari lotsagabeak.
Goi-paleolitos Aroko Madeleine aldian (15.000-8.000) -gogora arestian esana-, Euskal Herrikoa bezain zibilizazio aurreratua debelopatu zen Ekialde Hurbileko eskualde jakin batzutan ere: Iran, Luristan, Zagro Mendiak, Kurdistan, Kaspio Itsasoko nego
aldea, Armenia, eta Kaukaso Mendilerroa, Itsas Beltzeko kostaldea, Anatolia eta egungo Turkia osoa, Siria, Libano, Palestina eta Europako Hego-Ekialdea (Bulgaria, Erruma
nia, Moldabia, Balkan Mendilerroa eta Grezia).
Ekologi batasuna zegoen eta ekonomi molde berdintsuak debelopatu zituzten. Basalaboredun zelaitzarrak zeuden, ehiztaritzarekin batera labore biak biltzen zituzten eli
katzeko.
Wrm izoztea desagertu zenean, (8.000) lurralde haietako ekologi batasuna desegin
egin zen. Hegoaldeko lurraldeetan lehorteak agertu ziren; eskualde asko eremutuz joan
zen eta jendea leku hoberenetan bilduz. Premiak eraginik, berehala asmatu zuten zibi
lizazio neolitostarra.
Kaukaso aldean, ostera, ipartar eta menditsua izanki, euriak jarraiki ziren; beraz

Kaukasotarrek ez zuten ukan iraultza neolitostarra egiteko behar zen kondizio objeti
borik, Anatolian, Palestinan, Zagro Mendietan eta Penintsula Balkandarrean sortu zena
bezalakorik, eta Paleolitos aroko ohituretan jarraiki ziren. Epipaleolitos kultura,
bada, nahikoa luzatu zen. Kaukasoko herrietako bat bide da indoeuroparra. Baina nomadak ziren eta mendi hegiak utzirik, iparreko eta-rrrer:dcbal-eko_zabaldietan barreiatu zi
ren (gogora, nola aldi honetantxe joan ziren euskaldunak ere itsas aldetik Nafarroako
eta Arabako ordeketara Ebroraino). Hemen epipaleolitos kulturako heste talde batzurekin nahastekatu ziren. Aldi honetako bizi moldeari buruz, ezin jakin izan da askoz ge
hiagorik.
Indoeuroparrak jatorriz zein eskualdetakoak diren aipatzerakoan, eztabaida gogo--rrak zortzen dira oraino jakintsuen artean. Guri ez zaigu problema hori gehiegi ardura, baina neolitos aroan itsas Baltikotik Ural Mendilerroraino hedatzen diren lurralde zabaletan, han-hor-hemen herri artzainak bizi ziren, lehenengotan behintzat xit
berdinak zirenak. Erdi nomadak ziren eta, larreak zirela medio, sarri izaten zituzten
nahasteak eta gatazkak, herri nekazarien eskualdeak errespetatzen zituzten arren. Familia asko batera bizi bait zen (leinua) halako momentuetan, herri osoa harmatuz, "Es
tatu" bilakatzen ziren. Artzantza forma berezi honek, gerrarako joera gehitu zien. Ha
uen bandera, burruka haizkora bilakatu zen (ikus Burruka Haizkora kultura).
Europako eskualderik Hego Ekialdetarrenean (Itsas Beltzeko kostetatik Kaspio Itsasorarte) hilobi horikail kulturakoak (burruka haizkora kulturako adarrik ekialdetarre
na) nagusitu ziren. Eneolitos aroan, finkatu zuten, batik bat, bere nagusigoa. Indoeu
roparren adar ziren. Garai honetan, Sumeriarrek irakatsita, teknik eta garraio molde
hobeak eskuratu bait zituen, berau bilakatu zen burruka haizkora kulturako adarrik au
rrelariena (Kuban kultura pontotarra ) eta sumeriarren anitz asmazio transmititu zizkien beren anaiei.
Geroxeago, bigarren milurtean, Egeoko burubiribilen eraginez, Metalurgia ere ikasi
zuten (Usatovo kultura) eta Tripolje kulturako nekazariak dominatuz agertzen zaizkigu.
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Sasoi berean, burruka haizkora kulturako beste anitz talde europar agertzen dira nona
hi, bidean topatzen zituzten kultura nekazariak deseginez,
Bimila ta bostehungarren urte bueltan (hori da: Neolitos kulturakoak zirela), ora-

ino guti ezagutzen diren fenomenoak eman bide ziren indoeuroparren artean.
Askok uste du, ekologi kondizioen aldaketa bat gertatu zela, eta jadanik ez zirela
abeltzaintzarako egokiak okupatzen zituzten lurraldeak; beraz, migratzeko premia sentitu zutela. Frogaturik dago, bestalde, indoeuroparrak ordurako eurrez ugaldu zirela.
Eskualde zaharretan gelditu zirenak eta migratuak kontatzea da frogarik nabarmenena;
beraz, espansio beharra ukan zuten, artzantza jarraitzen baitzen ekonomi moldetzat.
Ikus, esate baterako, burruka haizkora kulturako herrien hedadura norainokoa izan zen.
Aldi berean guti gorabehera, Ekialde Hurbileko merkatariak (sumeriarrak lehenengo,
eta kultura egear zaharreko burubiribilak laster), kobre bila heldu ziren indoeuroparren lurraldeetara, non mina aberatsak aurkitu bait zituzten, adibidez, Kaukason,
Transilbanian eta Eslobakian. Indoeuroparrak asko aberastu eta indartu ziren merkataritzari esker. Baina Ekialde Hurbileko nazio debelopatuetan bizitzeko gogoa ere sortu
zitzaien, antza; eta beren indarretaz fidaturik, enpresa hori burutzea erabaki zuen
zein eskualdetakoa zen oraino ez dakigun anitz taldek.
Arrazoi hauk eta beste ezezagun batzu ere eman ziren, jakina; funtsean, problema e
konomikoaren ondorioak. Seguru dakiguna da, Ekialdeko herri debelopatuetara ere talde
ka joaten hasi zirela indoetilroparrak; baina ez morroin edo langile izateko asmoz; aitzitik, gerraz garaitu ondoren, dominari izateko ideaz baino. Herri mugimendu honek,
eragin ikaragarria ukan zuen mundu osoan.
Historiak ezagutzen dituen izenez, honela geratu zen indoeuroparren panoramika,
haundi-maundika esanda baino ez bada ere:
"Eslabiarrak" izenaz ezagutuko direnak Europaren Ekialdean geratu ziren. Historiak
"Germaniarrak" izenaz aipatzen dituenak, Ipar Mendebalerantz abiatu ziren eta Baltik
Itsaso kostaldeetaraino heldu ziren larre bila: bidean kausitu zituzten nekazaritza
kulturak deseginik, abeltzaintza ezarri zuten. Gogora, burruka haizkora kulturakoak
nola ihardun ziren kultura nekazariak nonahi desegiten eta hauekin nahasten, baina be
ti dominari geraturik, nahiz-eta azkenerako (Brontze aroan) burruka haizkorakoen anitz seme nekazari bilakatu. Asia Ttikira abiatu ziren eta 2.200. urterako han esta-bleturik zeuden. Sasoi honetan, "Hurritak", "Kasitak", "Hiksoak" eta "Ariarrak" Meso
potamiako Iparraldeko Zagro Mendietan aurkitzen ziren, Sumeriako aberastasunen inbidi
az erreta eta haiexen jabe izateko irrikatan. Baina "Mediarrek" eta "Persiarrek" saka
tzen zieten Iparretik, eta norabaitera jo behar: "Kasitak" Babiloniara jaitsi ziren ;
"Hiksoak" (Herri artzainak) Ejipton nagusitu ziren; "Ariarrak" Indiara heldu ziren
1.500ean. "Mediarrek" eta "Persiarrek" nahasmendu hau probetxatu zuten, Zagro Mendien
Iparrean nagusitza eskuratzeko.
Hego-Europan ere herri berriak agertu ziren, indoeuroparrak guztiak. Birmila bueltan, "Joniarrak" eta "Eoliarrak" Greziara iritsi ziren, eta, bostehun urtez geroago ,
"Akearrak" (Mizenastarrak hauetakoak izan ziren). 1.200. urte inguruan, "Doriarrak"
Morea Penintsulan (lehengo Peloponeson) establetu ziren. Denen artean, Greziako kultu
ra klasikoa lora arazi zuten.
Aldi berean (1.200 bueltan) heldu ziren lehenengo indoeuroparrak Italiara; "Herri
Italiko" deritzate. Gerora (850ean), herri latinoak helduko ziren eta Inperio Erromatarra lora araziko zuten.
Mendebalean ere, Frantzian bederen, establetu ziren.
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Bigarren milurtean, herri migrazio hauk eman zireneko garai berdintsuan, buztingin
tza kanpanformadun kulturako burubiribil gerrariek, mea eske (kobrea bereziki) eta

merkataritza eratu nahirik, Brenner atetik Alpeak gurutzatu eta Europa osoa zehar, bi
de komertzialak ireki zituzten. Burruka haizkora kulturako herriekin ere anitz harremen ukan zuten, nahiz-eta Europako beste herriekin baino gutiago, dirudienez.
Burubiribilak desagertu zirenean (Itsas Egearra Mizenastarrek dominatzen zutelako)
laster eratu ziren Europako herrietan mineria, merkataritza eta metalurgia, eta kultu
ra berriak debelopatuz joan ziren. Mizenastarren garaian, ongi antolaturik geratu ziren Europan Metal industria eta merkatua, eta kultura ederdun herri aberats bilakatu
ziren. Metal industriaren eskariz, arras establetu ziren, eta bakete luzea eman zen.
Egearrek eraturiko sare komertziala, Europako kultura mordo baten zerbitzutan jarri zen Brontze Aro zaharrean (Ikus Brontzegintza Europan); beraz, Europako herrien
arteko harremanak trinkatuz joan ziren eta arraza diferenteak nahastekatuz. Brontze
aroan nonahi nahasturik daude kultura danubiarraren ondorengoak, kultura Megalitostarren jatorrikoak eta burruka haizkora kulturatik sortuak, zein zeinen semeden ez ezagutzeraino, kultura hibridoak bait dira.
Europako herriak establetu zirenean eta mugimendu bolada amaitu (Brontze aroa), es
tabilitate haundia egon zen Europan. Nekazariak ziren eskuarki, baina hainbat herri
artzain zegoen craino. Metalurgia asko debelopatu zuten eta eurrez aberastu ziren. Ha
ran eta ordeketako herriak aberastu ziren gehienik. Herri artzainak ordea, mendi maldetan bizi izan bait ziren bereziki, pobreagoak izan ziren.
Merkataritza ongi antolaturik edukitzeak aberastu zituen europarrak; beraz, Merkataritza sarea ez apurtzeko (herri diferenteen arteko harremanak, alegia) bake premia
4
sentitu zuten, eta egon ere, bakete luzea egon zen Europan aldi hartan. Bake giro honexetan hazi zen herri keltarra, zein xit urruti bait dago, bai kulturaz eta bai arra
zaz, lehenengotan Ekialdera migratzen ikusi ditugun herri gusuengandik.
Iberia Penintsula urruti bait zegoen, Europako beste puntan, Europa alderik alde
gurutzatu ukan behar zuten indoeuroparrek Penintsulara heltzeko, eta bidean mende asko iragan behar. Euskal Herrira heldu zirenean, bada, bidean topatutako anitz herriz
nahasturik eta kutsaturik heldu ziren; gehiago oraino: xit gurutzaturik eta garai har
tako Erdi Europan loratzen zeuden kulturen jabe zirela. Alabaina, indoeuroparrak masi
boki etorri aurretik ere, Euskal Herrira iritsia zen haien kulturetako anitz inhar.
Ez ahantz euskaldunek betidanik ukan zituztela harremanak europarrekin.
Euskal Herrira lehen milurtearen hasieran jin zirenek, bi kultura hauk ekarri zi-tuzten bereziki: Hauts kutxa kultura deritzaiona eta Tumulus kultura izenaz ezagutzen
dena.

HAUTS KUTXA KULTURA
Unetize kulturako azken partea deitzen da Hauts Kutxa Kultura. Erdi Europa Ekialde
tarrean dauden eskualdeetan loratu zen bereziki: Alemaniako Ekialdean, Txekoslobakian
eta Austrian, batik bat. Nekazaritzatik bizi ziren eta Laborantzan espezialdu ziren.
Labore teknika berriak ikasi zituzten eta Nekazaritzari bultzada bortitza eman zioten.
Abereen laguntzaz goldatzen eta lantzen zuten lurra. Brontzezko lanabes eta harma askoren jabe ziren, Brontzegintza eurrez debelopaturik bait zeukaten.
Tumulus.kulturakoek baino bizi maila hobea zuten. Geroaz, ideia erlijioso berriak
onartu zituzten; alegia, hilotzak erre, eta hautsa kutxa biribiletan gorde eta lurpean sartzen zuten; hilobietan eskain sarietarako ontzi ttipiak ipintzen zituzten. Ba-den kultura Kalkolitostarreko talde batek egiten zuena bera, eta eskualde haiexetan
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Neolitos-tarrek (eta Epipaleolitostarrek berek ere) egin zutena: kultura danubiarreko
usadioak hartu zituztela adierazten digu honek. Egon ere, Tumulus ku1tura baino lotu
agoa zegoen ekonomian eta beste anitz ohituratan kultura danubiarrari, zeinak Neoli-tos aro osoan ez bait zuen zerikusirik ukan herri indoeuroparrekin.
Ontzi gainfindunak egiten zituzten. Ekialde Hurbileko zibilizazioaz harreman asko
ukan zuten Metal Merkataritzari esker. Baina Danubio hibaitik gora ere iristen zitzaizkien teknika eta ideia berriak, batez ere Mizenastarren kultura eta inperio itsas-tarra gainbehera etorri zirenean. , Burdingintzaren ezagutzapena bederen, Danubio hibai
bidetik jin zela uste da, eta ez Alpe Mendilerroko Brenner atetik, zeren hau ez bait
zen egearren aportazioa izan, Brontzegintza izan zen bezala; baizik Hatiarrekin harre
man komertzial herstuak eduki zituzten merkatari talde ezezagun batena, agian, Europa
ko merkatari talderen batena.
"Itsasoko Herri" izenaz ezagutzen diren herri migrariak hauts kutxa kulturako indo
europarrak izan ziren. Grezian hankaz gora jaurtiki zuten zibilizazio akearra (Mize-nasko Zibilizazioa). Trazian eta Anatolian Inperio hatiarra desegin zuten eta bidean
topaturiko herri askok bategin zuen hauekin eta elkarregaz abiatu ziren. Mediterraneo
Itsasoko Kostaldeetan establetu zen asko (Filistea, Ejipto, Libia, Etruria, Tartessos
Italiara lurrez iritsi ziren lehenengo indoeuroparrak ere, "Herri Italikoak" alegi
a, hauts kutxa kulturakoak izan ziren. Mendebalerantz ere abiatu ziren; hemen, Tumu-lus kulturaz egin zuten topo.

TUMULUS KULTURA
Europa Mendebaldarreko anitz eskualdetan debelopatu zen Brontze Aroan,kultur mota
hau, Alemaniako Hegoan eta Mendebalean hasi eta Atlantik Itsasaundiraino, Frantzia
barne harturik.
Abeltzainak ziren eta hauzo ttipietan bizi ziren, ].andaz inguraturik edo belardun,
mendi barrenetan. Guti finkaturik zeuden; erdi nomada, bada; abeltzaintzaren ondorio,
noski. Bizi maila eskasa zuten hauts kutxa kulturakoez gonbaratuz, bistan da, zeren ,
bolada hartako euskaldunek baino hobea bait zuten. Ostera, hauts kutxa kulturakoak
baino burrukalariagoak ziren, larre aldaketaren esijentziaz agian.
Metalurgiarik berek ez zeukaten arren, brontzezko harmak erabiltzen zituzten, ordu
rako ongi antolaturik bait zegoen Merkataritza Europa osoan, eta apaindura jalgia zuen haien buztingintzak. Hilotzak hilobietan ehorzten zituzten, hilobiak harri lauzaz
inguratzen zituzten, hesitu eginik eta, azkenik, lurrez tapatzen mendiskak egiteraino,
burruka haizkora kulturakoen ohiturari jarraikiz. Merkataritza ere ez zuten gehiegi
debelopatu; praktikan, herri autarka izan ziren. Ehorzte ohituretan eta ekonomi molde
etan, hauts kutxa kulturakoak baino hurbilago daude burruka haizkora kulturatik.

HAUTS KUTXA ETA TUMULUS KULTURAREN BATASUNA
Bigarren milurtearen azkenetan bi kulturek elkar chsatu zuten, merkataritzaren eraginez; eta, gusu bait ziren bai arrazaz eta bai hizkuntzaz, nahastekatu egin ziren.
Euskal Herrira osoro nahastekaturik etorri ziren.
Sasoi honetan, aurreraka itzela egin zuen Metalgintzak eskualde hauetan; hots, Bur
dingintza ezagutu zuten.
Burdingintza, beste herri indoeuropar batek asmatu zuen (herri hatiarrak) Armenian,
Wan Lakuaren ondoan. Aurkikunde berri hau, Europako Hego Ekialdeaz trafikatzen zuten
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merkatariek ekarri zutela uste da Erdi Europaraino Danubio hibaibidetik, zeren Europa
Zentralekoek Brontze aro zaharretik jadanik bai bait zuten harremanik pontotarrekin
bederen. (Ikus burruka haizkora kultura atalean Usatovo-ko Metalgintza). Pontoko esko
la metalurgikoak, hamaseigarren menderako (K.a.) onarturik zeukan Europako artisauen
teknologia. Dirudienez Pontotarrei Europako teknologia eraman zieten merkatari arti-sau europarrek ikasi zieten burdingintza hatiarrei, zeren artisau europarrak berri za
le amorratuak izan bait ziren teknologi alorrean.
Erdi Europan bategin zuten bi kulturek (hauts kutxatarrek eta tumulustarrek), eta
herri keltarra indarberriturik jalgi zen.
Migratzea erabaki zutenean, ondo ezagutzen zuten burdingintza eta aberez "ekarri"
ohi zuten gurdia, "karroa". Zaldia ongi ezagutzen zuten eta "garraioa" bizkor egiten.
Burdingintzaren eta garraio azkarraren ezagutzapena bilakatu zen indarrik eragileena keltarren artean.
Burdingintzaren ezagutzapenak erreboluzio haundia ekarri zuen. Hatiarrek asmatu zu
ten Armenian; baina zintzoki gorde zuten asmazioa eta ez zioten teknika berria inori
irakatsi. Usatovo-ko gusuei ere ez eta gutiago Mesopotamiako herri debelopatuei. Burdinazko harmen laguntzaz, erraz nagusitu ziren hatiarrak eta Anatolian inperio sendoa
sortu zuten. Hauen indarra, burdinaren monopolioa gordetzean funtsatu zen.
Akearrek, Hatiarren menpean egon bait ziren bolada batetan, burdingintza ezagutzea
lortu zuten; baina hauek (Mizenasko kultura) ez zuten debelopatu burdin industria;
brontzegintzan gelditu ziren.
Alabaina, merkatari akearrek edo, seguruago, Hatiarrekin berekin zuzenean harreman
komertzialak zituen talde merkatari europarren batek irakatsi zien hauts kutxa kulturakoei; eta hauek, eurrerakada itzela eman zioten berehala. Baina burdingintzak berak
ere ekarri zien ondoriorik herri keltarrei. Adibidez:
Indarra. Harmarik gogorrenak eta onenak egin zituzten burdinaz. Haatik, defendatze
ko nahiz erasotzeko, aurkikunde itzela, bidean eragozpenak jartzen zizkietenak menperatzeko ezin hobea.
Segurantza. Burdin meatzak toki askotan zeuden; nonahi Europa Mendebaldarrean, eta
burdinginak edonon finka zitezkeen. Ordurarte brontzegintzari lotuta egon ziren. Bron
tzea, metale urri eta garestia zen. Ezin urrutiratu, bada, brontzegintzaren eskualdeetatik; edo, urrunduz gero, merkataritza agudo eratu behar; bestela, berehala zeto--rren bizi mailaren gainbeherea. Burdingintzak, aitzitik, askatasuna eta independentzi
a ematen zizkien burdin frankiari esker, edozein eskualdetan kausi bait zezaketen lanabesak eta harmak egiteko aina lehen materia.
Independentzia. Egoera berri honetan, bakarka ere bizi zitezkeen herriak; ez zegoen lehengo elkarren premiarik, autarkia errazagoa bait zen. Beste herriengandik askatu ez-ezik, herri bakoitzaren loturak trinkatzenago ziren. Herri bakoitzekoek, elkar
laguntzaren eta baltsaren premia bortitzagoa sentitu zuten. Burdingintza, bada, abertzaletasunaren eragile sendoa bilakatu zen, luzaroan baketea eta erlazio sakonak eduki zituzten europar haien artean. Aisa migra zitezkeen taldeka, Askatasun gosea edo
bentura egarria aski ziren alde egiteko; eta zer esanik ere ez, bizi modua ateratzea
zailtzen zenean edo nolabaiteko arriskuren bat sumatzen zenean.
Higikortasunak ere asko lagundu zituen. Paleolitos Aroan jadanik bazekien jakin gi
zateriak gauza astunak lera antzeko tresnaz eramaten; baina neolitos aroaren hasieran
gurpilak,ipini zizkioten lerari Ekialde Hurbildarrek, eta lera gurdi bihurtu zuten.
Bestalde, elikadura errazteko, animaliak hezi zituzten eta ekonomiari bide berriak za
baldu; baina, urteak joan urteak etorri, gurdia gizakiek erabili ordea, abelgorriek
erabil zezaketela asmatu zuten; eta zezena bait zen abelgorririk indartsuena, iditu e
gin zuten, gurdia eraman zezan. Idia, indartsua bait zen, laboratzeko zen aproposena;
, - aa'
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rin batetarako.
Nork hezi zuen ez.da jakin oraino, baina zaldia ere hezi zuten nonbait. Eta hau, a
nimalia bizkorra zen, alajaina. Dena dela, indoeuroparrek aitzinatetik ezagutzen zu-ten zaldia; gainera, zaldi gainean ibiltzen ere oso trebeak ziren: gurdi gurpilduna e
zagutu zutenean (hilobi horikail kulturakoek ezagutu zuten lehenengo, Sumeriako merka
tariei esker, dakigun legez), zaldiarentzat egokitu zuten, gurdia lando eginez. Garra
ioak, erraztasuna ez-ezik, higikortasuna ere eskuratu zuen. Herri keltarrak jaio zire
nerako, hauen arbaso indoeuroparrek ongi debelopaturik zeukaten garraioa.
Bi lorpen hauekin mundu osoa menperatzeko gaiturik zeudenaz konturatu ziren Kelta
rrak. Segurantza osoa zuten.

HERRI KELTARREN MIGRAZIOAK

Lehen milurtearen hasieran (K.a.) goldea eta idia, gurdia eta zaldia, eta burdin-gintza ezagutzen zituela, indoeuroparren jatorriko herri keltarra, Frantzia osoan eta
Iberia Penintsulako eskualderik gehienetan establetu zen.
Ez dezagun pentsa Euskal Herria alde batetara utzi zutenik, ez gutiagorik ere. Eto
rri ziren Euskal Herrira ere eta "Hallstatt burdina" deritzaion kulturaren jabe zirela hemen finkatu.
Milagarren urte bueltan, Catalunyan agertu zen herri keltar bat. Hauts kutxa kultu
rakoa zen. Burdina ezagutzen bide zuen; baina ez ziren trebeak izan burdingintzan eta
brontzezko tresneria, lanabesak eta harmak erabili zituzten. Ez zuten burdingintzarik
zabaldu.
Nekazariak izan ziren. Goldea eta idia, gurdia eta zaldia, Europako abelgorriak eta abeltxeheak, garia eta garagarra ekarri zituzten.
Ekarri zuten guztia ezagutu, ezagutzen bide zen ordurako. Federiko Zabalak hala
dio:
"Behi;idi, zezen, ahuntz, ardi, ahari, zakur, zaldi, hitz euskaldunek ez dute indoeuropear sustrairik eta Barandiaranek digunez, hbrrek, aipatutako abereen hezi
era, Metalt-aroa eta indoeuropar inbasio aldiak baino lehenagokoa dela frogatuko
liguke". (Euskal Herriaren Historia 1. Lur Ekonomia. 33 or.).
Baina, artzantza debelopaturik geneukan arren, ez dirudi golde eta idiez lurra lan
tzen, gurdi eta idiez garraiatzen eta zaldi gainean ibiltzen bagenekienik.
Antza denez, ez ziren nomadak, baina, lurralde egoki bila bait zebiltzan, nomada i
txuraz agertzen zaizkigu, finkatu arteino.
Catalunyako eskualdeetan finkatu zen asko; baina beste anitzek aurrera egin zuen .
Talde bat Hegoaldera abiatu zen, eta bestea, Ebro hibaitik Euskal Herriko Hegoaraino
etorri zen. Euskal Herriak Iparrean legez Hegoaldean ere muga zihurrik ez bait du, =
Euskal Herri barneko eta kanpoko lurraldeetan finkatu ziren: Aragon-Soria-Nafarroa-Errioxa.
Hauts kutxa kulturako hauek, Ebro hibaiaren euskal herbehereetan establetzen zihar
dutela, beste herri keltar batzugaz egin zuten topo zortzirehungarren urte bueltan.
.Beste hauek Iparretik.Hegoaldera pasa zuten Euskal Herria; Akitaniako mugetan (hau
da, Garona hibaian) hasi, Pirinio Mendilerroa Orreaga zehar gurutzatu eta Iruineatik
Hegoalderantz joan ziren. Erriberan, Catalunyan barna etorriekin bategin zuten.
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Orreagatik jaitsi zirenok, guztiz nahastekaturik zetezen; baina, esan liteke, Tumu
lus kulturako jende asko zegoela. Hilotzak erre egiten zituzten eta hautsa kutxatan e
horzten; baina, harriz inguraturik, lurrez tapatzen zituzten.
Burdina eta burdingintza ongi ezagutzen zituzten; baina bazeuzkaten teknika zaha-rraz egindako eta apainduriko tresneria, erremintak eta harmak ere. Oso gerratiak ziren eta erdi nomadak. Batez ere abeltzainak izan ziren.
Megaron gerkarraren itxurako etxe errektangularrak eraikitzen zituzten. Jasotzen
zuten hauzo bakoitzean denbora guti egiten zuten; beti lurralde hobeen bila; baina
hauzorik ehienetan, talde tti.piren bat hantxe gelditzen zen. Abelgorria eta abeltxehea ziren ekonomiaren oinarri, etorri zirenean; baina gari eta garagar laboreez osa-tzen zuten. Ez ziren, bada, abeltzain soil. Eta lurraldeen gaitasunak ezagutuz zihoazen ginoan, nekazaritzarako eta burdingintzarako joera agertzen zuten.
Zein bidetatik ibili ziren, froga daiteke egun ere; Iparretik sartu ziren Euskal
Herrira eta Landetan, Laburdin eta Behe Nafarroan bederen egon ziren, talde ttipi,banaka batzu bertan gelditu ziren. Besteak, Orreagako atetik Pirinioak gurutzaturik, de
nak batera etorri ziren Iruinearaino. Iruinean zatitu egin ziren. Talde bat, Nafarroa
ko Sakanetik, Arabako Lautadara abiatu zen; bestea, Arga hibaiari jarraikiz, Muskaria
alderaino heldu zen.
Zazpirehungarren urte bueltan, beste talderen batek Akitania gurutzatu, Irundik Bi
dasoa,pasa eta itsas ertzetik aurrera egin bide zuen. Talde batzu Mendebalean gelditu
ziren, gaurregungo Bizkaiko lurraldeetan. Karistiarrak eta Autrigoniarrak izanen dira
gerora. Burdingintza ezagutzen zuten. Hallstatt kulturako zeramikaz horniturik jin zi
ren. Hilotzak erre eta hautsa kutxetan ehortzen zituzten.
Keltarren'Inbasio-aldiak" honela labur litezke, baina gauza zihurtzat oraino ezer
emateke, jakintsuak ez bait dira ados jartzen.
1.- Milagarren urte bueltan etorri omen ziren lehendabiziko keltarrak Orreagatik e.
ta Catalunyatik. Nahastekaturik zeuden (keltarrak, iliriarrak, traziarrak, frigiarrak,
beneziarrak,... etorri omen ziren) eta brontzezko erremintak ekarri zituzten. Orreagatik sartu zirenek, tumulusetan ehorzten zuten eta gurutzatzeko behar ukan zuten den
bora baino ez omen zuten egin Euskal Herrian, aurrera eginez. Catalunyatik sartu zire
nak ere brontzedunak ziren; baina, kutxetan gorderik lurperatzen zituzten hauek hi-lotz hautsak. Beszetaniarrak, hauetako talde bat omen dira.
2.- Zortzirehungarren urte bueltan, Catalunyatik jin omen ziren hauts kutxa kulturako herriak. Abeltzainak ziren eta burdingintza ezagutzen zuten, zerbait bederen. Agian hauetakoak izanen omen ziren Zeretaniarrak.
Orreagatik ere etorri zen beste talde bat. Hauek, hilotzak erre, kutxatan gorde, e
hortzi, hilobiak harri lauzez inguratu eta lur muinoz estali zituzten. Kulturaz ere
xit nahastekaturik zeuden. Ebro hibai inguruan establetu ziren. Asko, Ebro hibaiaren
bi uhaldeetan, Kortes ingurutik Biaizteri ingurura arte. Beroniarrak hauetakoak omen
ziren. Talde haundi bat, hala ere, Errioxa atzean utzi, eta Duero hibairantz abiatu
zen.
3,- Zazpirehungarren urte bueltan Pausu-Urantzutik etorri omen zen beste talde berri bat. Kostaldetik Bizkaira heldu omen ziren. Hilotzak erre, eta hautsa ontzitan ehortzen zuten. Burdingintza ezagutzen zuten. Karistiarrak eta Austrigoniarrak, haueta
koak omen ziren. Besteak, bi taldetan zatitu ziren Bizkaian. Bata, Kantauriatik aurre
ra joan zen. Bestea, Penintsula barnera, Soria aldera, abiatu zen.
Zortzigarren mendean, bada, Burdin Aroaren hastapenak ziren Euskal Herrietan, keltarrei esker.
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XELTARREN AZTARRENAK EUSKAL HERRIAN

Dolmengintza eta artzantza non finkatu ziren ikusten badugu, konturatuko gara nola
keltarrek ez zituzten kasik ukitu ere egin dolmendiak ugari daudeneko eskualde haik.
Eskualde hutsetan finkatu ziren batez ere. "Eskualde hutsak" esan dugu; baina, uste
dugu, ez zirela guztiz hutsik aurkitzen. Ordurako heldurik zeuden hara ere euskaldu-nak; baina, egia esan, gutien populaturiko eskualdeak zirela dirudi.
Kantauri itsasoaren kostaldean, betidanik bizi izan da jendea, baina Neolitos arotik aurrerantz, euskaldunen joerarik sutsuena, mendirakoa izan zen, artaldeentzat baz
karik hoberena hantxe bait zegoen. Egia, keltarren garairako, euskaldunak hasiak ziren kostaldeko ibarrak birpopulatzen. Lurralde behereetan bizi, ez zen noski ekonomia
itsastarrean espezialduriko jende arrantzalea bakarrik bizi; aitzitik, haranak ere abeltzain-nekazariz populatzen hasirik zeudela esan liteke ordurako. Alabaina, ez arrantzaleek, ez abeltzain-nekazariek zeukaten oraino pertsonalitate haundirik. Gainera mendietako artzainak haranetara eta kostaldera jaisten ziren negutean; haatik, lurralderik gehiena laboratzeke zegoen, keltarrak heldu zirenean.
Erriberaz eta Akitaniaz, gauza berdintsua esan dezakegu. Artzantzak gehien populatu zituen lurraldeak, Mendikatea eta Mendilerroa izan ziren. Arabako eta Nafarroako
eskualde behereak eta Akitaniakoak, guti populaturik zeuden; baina hauk ziren nekazaritzarako eskualderik hoberenak.
Populazioa non finkaturik egon zen eta nolako lanabesak erabili zituen ikustean,
hau adierazten digu: orduko euskaldunek ez zutela oraino nekazaritzarako joerarik. Ar
tzain jarraikitzen ziren batik bat.
Keltarrek, ostera, ez zuten mendietarantz jo, artzainei gogozkoen zitzaizkien lu-rraldeetarantz. Burruka haizkora kultura zaharreko beren arbaso haiek haranetako neka
zariak errespetatzen zituzten bezala, hauek mendietako artzainak errespetatu zituzten.
Zabaldietan eta haranetan establetu ziren batik bat: Akitanian, Erriberan, Errioxan ,
Arabako lautadan....
zen lur bila etorri zirela
Euskal Herrian finkatu ziren keltarrak, laboratzeko
dirudi; abeltzain zirenak berak ere bai. Eta erdi hutsik kausitu bait zituzten aisa
labora zitezkeen lurraldeak, hauexetan gelditu ziren. Euskaldunek erdi libre zeukaten
area bakarrik populatu zuten; beraz, ezin har dezakegu inbasiotzat, guk uste, kelta-rren etorrera. Hobe litzateke, lurralde erdi huts eta emankor batzutara, bizimodua ateratzeko asmotan iritsi zen herri anaiatzat kontsideratzea herri keltarra. Behintzat
ez ziren ez dominari geratu ez morroin. Hartu zituzten lurraldeetatik, ez zuten eus-kaldunik jaurtiki ez esklabotu; bortxarik ez zuten erabili eta bakez jokatu zuten. Gainera, keltarren arrimura, anitz euskaldun bilakatu zen nekazari, eta keltarrek era
ikitako hirietara bizitzera ere asko joan zen. Kobatan bizi zen jendea franko gutitu
zen justu aldi honetantxe. Hauxe dirudi behintzat, gaurregun zientzia dagoen mailan.
Keltarrak zein bidetatik ibili ziren jarraikitzea oso interesgarria da, Artzantz
garaian Euskal Herriko bide sarea zein izan zen ezagutzeko, keltarrek ez bait zuten
bide berririk zabaldu etorri zirenean, eginik zeudenak erabili baino.

EUSKAL HERRIKO ARTZANTZ KULTURAKO BIDESAREA
Birkonfrogatzen da Catalunyatik Euskal Herriraino bazegoela bide bat, Ebro hibaiari jarraikiz; eta xit erabilia eta famatua zela, anitzek erabili bait zuen. Agian, He
go Frantziatik Ipar Euskal Herrirainoko bidea ere erabili zuen talde batek. Orreagako
atetik milagarren urte bueltan etorri bide zen talde hark.
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Hego Mendebalerantz, Pankorbotik Duero hibaira pasatuz, bideren bat bazegoela diru
di, hortxetik joan bait zen talde bat.
Bazegoen bat, Euskal Herri osoa Iparretik Hegoaldera gurutzatzen zuena, Bordeletik
Muskariaraino, Erromatarrek egin zuten hura baino lehenagotik; hau da, Artzantza arotik jadanik. Baionatik Muskariaraino nahiko erraz segi daiteke. Errobi hibai ertzetik
zetorrela ematen du Aldude hibaiadarreraino bederen. Hemen, seguru aski, Errobi hibaia utziz, Aldude hibaiadarrari jarraikitzen zion Pirinio Mendilerroraino. Pirinio Men
dilerroko atea babesten bi dolmendi zeuden; alegia, Errazu-Aldude dolmendia eta Ure-pel-Ibafieta dolmendia. Ingurumari horretakoxe ateren batetik gurutzatzen zituen Pirinioak: Orreaga atea dei dezakegu, halaxe deitu izan bait zaio antigoaletik; eta Arga
hibaira jaisten zen. Arga hibaitik, Iruinearaino zetorren. Artzantza garaian, ez dirudi Iruinean geltokirik zegoenik. Aitzitik, keltarrek berek eraiki zutela Iruinea
lehenbiziko aldiz. Dena dela, Iruinea inguruan bidegurutze bat zegoen. Batak, beti Ar
ga hibaiari jarraikiz, Artaxona dolmendira jotzen zuen. Keltarrek berek ere Artaxona
haintzat hartu zuten eta talde bat gelditu zen. Hemendik Ebrora zihoan. Iruinea ondoko bidegurutzean, Arakil hibaiadarra hartzen zuen beste bideak eta Sakanara jotzen,
hau da, Aralarko dolmendietara; eta Haguraingo dolmenditik Gasteiza zihoan (Arrazua
dolmendira). Gasteiz inguruan ere utzi zuten aztarrenik keltarrek, esate baterako,
Salbatierra bidean. Zadorra hibaiari jarraikiz, Iruifiara heltzen zen. Artzantza kultu
rako ezerk ez zigun argi adierazten bidea hona zetorrenik; edo hobe, hemen geltokirik
zegoenik; baina keltarrek erraztu digute aurkikundea. Badaia mendikatea gurutzatuz,
Kuartango dolmendira heltzen zen eta hemen Ibaia hibaiaz topo egiten zuen. Ibaia hiba
iaren haranean, Kuartango dolmendia zen Artzantza garaiko Iparreneko geltoki jakina ;
keltarren denboran ordea, Murgia geltoki inportante bilakatu zen Iparrerako bidean.
Hemendik erraz joan zitezkeen, bai Altube hibaiko bai Nerbion hibaiko haranetara.

KELTARREN AZTARNAK
Keltarren aztarrenak Euskal Herri osoan kausitzen dira. ftona hemen batzu:
- Erriberan: Kortes-en; Arketako Kastejonen, Valtierran, Etxaurin (Nafarroa); Biaizteriko Lahoyan (Araba); E1-Redal-en (Errioxa).
- Nafarroan: Artaxonan, Lizarran. Iruinean.
- Araban: Kurutzemendin eta Salbatierrabiden (Gasteiz ondoan); Iruiflan (Badaia ondoan); Saratxon, Obenkunen eta Oron (Murgia ondoan); Solakoban....
- Bizkaian: Karrantzako Bortalen, Santimamifien, Sagastagorrin, Nabarnizko Arrolan,
Berriatuako Goikolaun....
- Gipuzkoan: Intxurren....
- Laburdin: Sarako Urion, Askaineko Oletan, Biriatuko Pittaren....
- Nafarroa Beherean: Donamartiniko Harixtoin, Irisarriko Behorsaetan, Bankako Trai
karlepon....
- Zuberoan: Larrafleko Egizurin.
Etxe errektangularrak egiten zituztela froga daiteke Kortesen, Kastejonen, Iruiflan,
Kurutzemendin, Arrolan, Intxurren....
Etxaurin eta Kortesen hilerriak kausitu dira. Euskal Herriko keltarrek, hilotzak
erre egiten zituzten eta hautsa kutxatan nahiz ontzitan ehorzten. Toki askotan topatu
izan dira frogak.
Biaizteriko Lahoya hiria eraikirik dago oraino, murraila, kale eta guzti. Gerrateren oatetan erre zuten, aurki. Laboragintza debelopatua eduki zuten Lahoyatarrek; eta
Zeramika bikaina egin zuten.
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Euskal Herri osoan aurkitu da zenbait lanabes, tresna, harma, irudi eta erreminta
keltar; hala nola:
- burdinazko ganibetak, haiztoak, ezpatak, eztenak, tragaza puntak, goldenabarrak,
zaldien ahokoak, igitaiak, aihotzak, haitzurrak, haizkorak, orratz-galezkorrak, josto
rratzak, kateak....
brontzezko eraztunak, orratzak....
- hezurrezko eztenak, Jainko eta J ainkosa irudiak, arrakadak....
- gatitu, gopor, abats, zali, xali, eltze, paliko, suil, pegar, eta beste tresna
mota asko.
Baina oraino ez du inork konjuntoko estudio sakonik egin

KORTES HERRIA
Nafarroako Kortes herriaren azterketa, xit interesgarria gerta dakiguke, kultura
keltarra ezagutzeko. Bata bestearen gainean, sei herri daude gutienez. Hiritik hurbil
hilerria dago. Bertan, haurrak ez besteak ehorzten zituzteñ; baina ehortzi aurretik,
gorpuak erre egiten zituzten. Haurrak, ostera, ez zituzten erretzen, baina etxapean e
horzten. Haur asko kausitu da etxapeetan.
Etxetzar errektangularrak daude; harrizko nahiz pezozko hormaz eginak; barnean
geltsuztatuak eta gorriz margotuak.
Ekonomi bikoitza zuten; nekazariak (laborariak batik bat) eta abeltzainak izan ziren. Lehenik bizi izan zirenak, hauts kutxa kulturakoak izan ziren (onenean Catalunya
tik etorriak). Gerora, aldaketa nabari da; hau da, etxeak haundiagoak eta aberatsagoak dira; tresneria ere hobeagoa. Brontzegintza debelopatua ezagutzen dute; baina burdingintzaz hasten dira. Burdinolak labe espezialekin eta errementeriak kausitu dira .
Kortestarrak, Moncayo Mendikateatik ekarritako burdin meaz konpondu ziren, Moncayo-ko
burdin mea, burdinoletan barreiaturik aurkitu bait da. Kortestarrak burdin eske joa-ten ziren Moncayo-n ere Iruifla dago.
Gerora, Euskal Herri bsoan horren zabalkunde haundia ukanen zuten burdinola eta errementeriarik zaharrenak, Kortesen daude keltarren esku. Caro-Barojak esaten du, herri jakintzak beti eduki dituela burdinginak gizon trebe eta zuhurtzat; nekazariek ez
zituztela begi onez ikusten eta bidezko dela burdinginak kasta berezia zirela pentsatzea.

KELTARREN APORTAZIOAK

BURDINGINTZA
Burdingintza, gerora Euskal Herriko aberastasunik haundienetakoa izanen zena mende
etan zehar, guztiz inportantea bilakatu da (burdinolak eta egungo industria siderometalurgikoa dira lekuko). Ikus dezagun laburki haren eboluzioa.
Ikusi dugunez, keltarrek ekarri zuten burdingintza Euskal Herrira. Denbora hartako
burdinola bakarra (ezagutzen dena), Korteskoa da. Baina hastapenetatik ukan zuen burdingintzak eskari haundia: premiazkoak bait ziren harmak, lanabesak eta beste anitz e
rreminta mota; burdingintzak, bada, muinean zeraman debelopamendua eta, bidezko denez,
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eskaintza berehala gehitu zen. Ez zaigu harrigarri egiten, ezta, burdingin eta erre-mintari keltarrak euskaldun artzainengana hurbilduz joatea, merkatu berrien bila, nahiz eta ematen duen, egin diren deskubrimendu arkeologikoak kontuan edukiz gero, ar-tzainek ez zutela burdinazko (eta brontzezko) tresna guti baino ezagutu oso berandu-rarte. Gainera, burdingintzak behar zituen lehen materiak nonahi zeuden orduko Euskal
Herrian; alegia, burdin meatzak eta oihanak. Dirudienez, orduan ere mendietan ematen
ziren oihanak bereziki; eta burdin meatzak ere bai sarrien.

ERROMATARREN APORTAZIOAK
Erromatarrek ez zioten burdingintzari funtsezko aurrerapen teknikorik gaineratu.
Burdinolek berdintsu jarraitu zuten; hots, haizeola izaten, hau da, egurrezko ikatza
sua egiteko, ahuntz larruak egindako hauspoak sua bizkortzeko, eta tobera luzeak ikatza eta burdin mea zeuden lekura haizea eramateko, alegia buztinaz eta erretzen ez
den materialez tapaturiko zurezko ontzira. Azpian zuloa, arragoa, xatarrarentzat.
Meatzei, ostera, sakada apur bat eman zieten; batik bat, Bizkaiko meatzei; baina,
hauei ere ezer guti, dirudienez. Bestalde, asko gehitu zuten burdinezko erreminten es
karia. Beraz, erromatarren garaian burdinolak eta errementeriak asko ugaldu ziren. Fe
rratokiak eta harmategiak ere, erromatarrekin hartu zuten pertsonalitatea.
Erromatarren garaian franko debelopatu zen garraioa, eta abereak ferratzea premiaz
ko bihurtu zen. Gainera, erromatarrek gerraren bidez altxa zuten inperioa; soldaduak
eta harmak, beste ezer baino beharrezkoago zitzaizkien inperioa mantentzeko; aldekoek
eta kontrakoek, guztiek zeukaten harmen premia. Oso probablea da, bada, gerora pertso
nalitate osoz agertzen diren harmategiak eta ferratokiak oraintxe sortu izatea.

ERDI AROTIK AURRERA: ZEARROLA ETA LABE ALTUAK
Hamairugarren mendean jadanik, Europako lau meatoki nagusietako bat Euskal Herria
izan zen, Bretainia Haundia, Suezia eta Inperio Germaniarrarekin. Hamaseigarren mende
an (K.o.), elementu berri inportante bat sartzen da burdinolara: Ura; alegia. Lehenda
bizi, hauspoa mugitzeko bakarrik erabili zen; baina laster, mailuak ere urez egingo
dira. Haize-ola, zearrola bilakatu zen. Hemeretzigarren mendean, erreboluzio industrf
alak eraginda, burdinolak desagertu egin ziren eta labe altuak, olaberriak sortu. Har
mategiek, ostera, harma modernuak egiten jarraituko dute. Errementerien ordez; lana-bestegi eta etxetresna fabrika berriak eraikiko dira. Ferratokiak motoreari emanen
dio pasoa.

NEKAZARITZA
Nekazaritzan, euskaldunak baino trebeagoak izan ziren keltarrak. Orduko euskalduna
nekazaritzan espezialdu gabe zegoen; eza§utzen zuen, noski, baina taxuz hustiratzen
hasi gabe zegoen oraino. Keltarrek goldea ekarri zuten; nahiz lehenagotik ezagunak izan, garia eta garagarra inplantatu zituzten. Ekonomiaren oinarritzat, Nekazaritza ezartzea lortu zuten; batik bat honen espezialpena den Laborantza. Laster debelopatu
zen Erriberan. Araban, Nafarroan eta Akitanian. Lurgintzak finkarazi zuen euskalduna,
Euskal Herriko lurrak, basatiak izatetik landuak izatera pasatuz joan ziren, eta lu-rra dominatzen ahalegindu zen euskalduna. Oraintxe du bere hasiera, euskarari horren
atxekirik dagoen Nekazaritza kulturak. Gure hizkuntza nekazaltzen hasi zen, gaurregun
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Kaletartzen diharduen antzera. Bizi maila franko igo zen eta EuskalHerriaren zentroa
oraintxe jaitsi zen, menditik ordekara eta haranetara. Ez erlatiboki soilik, absolutu
ki ere gutitu egin zen artzantzatik bizi zen jendea. Anitz euskaldunek maiteago zuen
atzerritarrek ekarritako bizimoldea, bizimodua errazten bait zuen; eta ez zuen eragoz
penik ukan kultur mota berria (kultura nekazaria) onartzeko; baina euskaidundu egin
ZUOX1

Mugetako eskualdeak bilakatu ziren aurrelarienak, eta gidaritza eskuratu zuten.
Kaskante, Kalahorra eta abar dira lekuko.

ABELTZAINTZA
Garai hartako euskaldunak artzain crebeak ziren; mende askotako esperientziaz horniturik gainera. Egun ezagutzen diren abelgorri eta abeltxehe ia guztiak hezten bazekiten; baina artzantzari laguntzeko komeni zitzaien abeltzaintza baino-ez zuten prektikatu.
Keltarrek, ordea, abel arraza berriak ekarri zituzten, zamari arrazak batez ere; e
ta abeltzaintz teknika berriak. Abelgorria ez zen soilik basoan hazi eta okela probetxatzen zitzaion animalia; horretaz gainera, zeregin konktetu batetarako behar zutent
idia, lanerako eta gurdiaren garraiorako; behia, arraza gordetzeko, esnetarako eta la
nerako; zaldia, ibilbidea bizkortzeko. Sasoi hartan, aurrerapen izugarria.
Keltarrek abeltzaintzarako aukeratu zituzten lurraldeak, ez ziren mendi garaiak 1zan, mendiska eta mendi maldak baino. Zelaiak, laborantzarako; mendiskak, abeltzain-tzarako; baina anitz landa ere larre bihurtu zuten, abereek belar fina eduki zezaten.
Abeltzaintza, bada, indarberritu egin zuten. Karistiarrek (eta Uribetarrek) abeltzain
tza debelopatu zutela dirudi; Bizkaiko haran eta mendisketan, Nekazaritza bera baino
gehiago.

GARRAIOA
Keltarrak izan ziren Euskal Herrian garraioa debelopatu zutenak. Euskaldunek, bistan da, ezagutzen zuten garraio elemental bat, zeren artzainak mende askotan ibili
bait ziren leku batetik bestera; baina keltarrek ekarri iituzten oraino garregun ezagutzen den gurdia eta aitzina ez dela erabiltzen ziren bi gurpilduz karro motak. Bizkortasun haundia ekarri zien zaldiak bidaiei. Aranzadiren eta óteizaren ustez, irrintzina hain ederki abesten duen gurdiaz eta idiez, gauza astunak eta tamainu haundikoak aisa ekartzen ikasi zuten keltarrei esker. "Garraio", "ekarri", "karro", erro ber.!dineko hitzak dira; guztiak, keltarrak. Gurdiaren hornigarriak eta hauen izenak ere ,
keltarrek ekarri zizkiguten.

HIRI BIZITZA
Keltarrak etorri arteino,ez dirudi Euskal Herriak hiri bizitzarik ezagutu zuenik.
Keltarren garaian, ostera, nonahi jaiotzen dira hiriak eta hiriskakt Kortes, Valtie-rra, Kastejon, Etxauri, Artaxona, Iruinea, Lahoya, Salbatierrabide, Surbi, Kurutzemen
di, Irufla (Araba), Urratx, Arrola, Intxurre,... Haran buruetan eta tontorretan egin
zituzten gehieneik.
Berehala hazi zen hiri mordoska bat, eta boteretsu milakatu; Kalahorra, adibidez.
Hiri bizitza Erriberan debelopatu zen batik bat, nekazaritzaren, burdingintzaren eta
merkatalgoaren eraginaz.
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Hauxe izan zen gehien papulatu zen eskualdea ere/ eta beroni ezarri zioten erdaldu
nek Baskonia izena ere lehenbiziko aldiz.
Ezin jakin izan dugu nolako politik moldea eraiki zuten, ez gizarte klasistarik ze
goenentz. Honetaz isildu egiten dira jakintsuak. Hala ere, Hallstatt kulturako keltarrek feudalismoa eduki zuten politik moldetzat eta haundikiek zuten boterea. La-Tene
kulturan, ostera, apaizgoak ere bere inportantzia ukan zuen.
Zihurra da, bestalde, artzantzan funtsaturiko estruktura sozio-ekonomiko zahar hura, bigarren mailako bilakatu zela. Keltarrak Euskal Herrian finkatu zirenerako, Hego
aldeko anitz euskaldun keltarrekin nahastekatu zela dirudi, eta hauen ohitura eta bizimodura egokitu zirela gehiago ala gutxiago. Baina artzain asko geratzen da oraino
eta hauk keltarrekin ez zirela guti baino erlaziotu ematen du. Nolanahi, Los-Husos ko
ban, adibidez, jende gutiago bizi izan zen bolada honetan. Apellanizek esaten du, ani
mali hezurrak eurrez gutitzen direla aldi honetako oheetan, eta su arrastorik ia ez
dela ikusi ere egiten Los-Husos-en. Badirudi Los-Husos-en jendea ez dela aldika baino
bizi eta ' lanabes guti eta oso pobrea bakarrik agertzen da. (Est. de Arq. Alav. 283or)
Beharbada, hauzoko Lahoya hiriskara jaitsiko ziren Los-Husos kobakoak, normala denez.
Aldi honetantxe, halaber, Euskal Herriak islatuz joan ziren eta gizarte berriak eratuz.Barduliarrak, Karistiarrak, Uribetarrak, Autrigoniarrak, Beroniarrak, Baskoniarrak, Jakatarrak, Akitaniarrak, Kantauriarrak, Asturiarrak.
Oraintxe sortu ziren, leku jakinetan, giza konzentrazioak, lehendabiziko aldiz Eus
kal Herrian, hiri berrien babesera.
j. Caro-Barojak "Los Vascos" bere liburuan hau esaten digu:
"Probisionalki esanen dut nola, hizkuntza alde batetara utziz, uste dudan Euskal
Kulturak, osoan harturik eta sinkroniaz nahiz diakroniaz azterturik, antz gehiago due
la Hego Alemaniako eskualde menditarretako, Rhijn hibaiaren herbehere hegoaldetarreko
eta eskualde alpetarrekoekin jeneralean, Espainiako ordeketako eta Mediterraneo kos-taldeetakoekin baino".
Esaten digu beitas
"Jurako etxearen eta euskal basetxearen artean badago kidetasunik. Suizako eta Hego Alemaniako eskualde batzutan, etxagintzaren hezurdurak ere Jurakoaren antz haundia
du. Hauen eta gure basetxearen arteko lotura historikoa ez dago, hala ere, argi".
Beste leku batetan dio, garijoteak egiteko módu bat omen dela "azaoak lauza, ohol
edo enbor baten ertzean jo, eskualde alpetarretan egiten den legez".
Neure aldetik, hauxe erantsi nahi diot, soil-soilik; hots: Herri keltarrak Hego Alemanian, Rhijn hibaiaren herbehereetan eta eskualde alpetarretan hazi zirela, zeren,
arestian esan dugun legez, Hauts Kutxa kultura, Alemaniako Ekialdean, Xekoslobakian
eta Austrian loratu bazen ere, Tumulus kultura Alemaniako Hegoaldean eta Mendebalean
loratu bait zen, hau da, Rhijn hibaiaren uhalde hegoaldetarretan.

LEKU IZENAK: ATZIZKIAK
Euskal Herri osoan sumatzen dira oraino keltarren aztarrenak. Has gaitezen leku
zenetatik. Jakintsuek irakasten dutenez, keltarrak dira
-ama, -briga leku izenen atzizkiak.
-rKA atzizkiaren ugaritasuna ikusteko Bizkaiko leku izenetan, exenplu batzu jarriko ditugu. Ez dugu esan nahi keltarrak direnik, gu ez bait gara jakintsu alor honetan
baina zerbait esan nahi duela uste dugu. Busturialdean, Gernikaz gainera, Gabika, Muxika, Gerrikaitz, Gorozikai eta Herrigoitiko hauzoak dira: Atxika, Borika, Memorika ,
Ketxika. Ingurumari hartantxe daude baita, Baldatika, Barandika, Atxirika; Uribealde-
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an topatzen ditugu, Barrika, Fika, Gatika, Sondika.
-AMA atzizkidunak: Lezama, Uxama (Osma), Sesma (?), Aldama, Beizama, Ultzama, Zega
ma.
-BRIGA atzizkidunak: Deobriga, Flaviobriga.
Deba ere keltarra omen da.

EUSKALDUNON IZENA
Nor garen esateko, geuk euskaldunok erabiltzen dugun izena bera, nahiz kanpotarrek
gu izendatzeko erabiltzen dutena (eusko-ausci-vascon-Gascon-vasco-basque), keltarra
omen da; "garaiak" esan nahi du. Eta Vasconiak, "garaien eskualdea".
"Burdina" adierazten duen "ayas" hitz indoeuroparraz, zenbait leku izen egin da.
Gipuzkoan hiru "Aia" daude gutienez; bat, gainera, Oihartzungo meatoki zaharraren ga
inean. Araban, Araia eta Aiala; Errioxan, Aiabarrena.

GRAMATIKAN, HITZETAN, MUSIKAN
Sujeturik ezagutzen ez denean, intransitiboaz pasiba adieraztearen forma, kelta--rrek eman digute, alegia, "haiek sagarrak eta madariak ekarri zituzten"; baina: "Saga
rrak eta madariak ekarri ziren".
Hizkuntzan eta Artean, ohituretan eta erlijioan, uste den baino keltismo gehiago
dago. Adibidez, Arteko anitz dekorazio forma, keltarrek ekarria dugu; berdin, sukalde
ko laratza eta suburdina ere. "Izokin" (arraina), hitz keltarra omen da, "Urre" eta
"zilar" hitzak, hizkuntza indoeuroparren ahaide omen dira. "Senar" eta "andere" ere
bai agian. Jainkoa eta zerua, hitz bakarraz adierazten zituzten indoeuroparrek; eta,
gainera, trumoiaz biltzen, anitz euskaldunek bezala (Ortzi). Euskal mitologiak "eguzkia" eta "ilargia" amonatzat dauzka, indoeuroparral legez.
Musikari buruz egin diren estudioek erakusten digute, keltarren eragina nabari dela Euskal Musikan bertan ere. Musikariek ez dute eztabaidatzen keltarren influentziarik eduki duen ala ez, zenbaterainokoa den baino. Anitzek (Azkue, Donosti) Euskal Musika berezia dela aitortzen dute, kutsu keltarra duen arreri; beste talde batek, ostera, (Gaskuek, adibidez) musika keltarraren adar dela soil-soilik irakasten du. Ezta-baida hauetan murgiltzeke, guri ardura zaiguna nabarmen geratzen da, alegia: euskal
musikaraino iritsi dela kutsu keltarra.

ODOLA

Odol berria ere ekarri ziguten. Federiko Zabalak hala dio.
"Euskaldunen odola analizatuz gero, hau nabarmentzen da: % 60, O taldekoak direla, B taldekoak % 1 den bitartean. Asiarrak B taldekoak dira. Garbi nabari
da, beraz, euskalduna dela Europan gutien asiartua". (Euskal Herriaren Historia. 1. Lur Ekonomia, 23 or.).
Marshall-Chalmers, Ikin eta Mourant, Bretainia Haundiko inbestigariek zera diote
odolaz:
"Euskaldunak, % 50,9, O taldekoak dira; % 43,71 A taldekoak; % 4,19 B taldekoak; % 1,20 AB taldekoak".
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Hirszfeld anaiek, Balkanetan egon zen gudaloste aliatuko midikuek, irakatsi zuten,
A taldekoak gutituz zihoazela Ekialderantz eta B taldekoak, alderantziz, gehituz. India omen da B taldeko gehien dagoeneko lurraldea, % 40 baino gehiago, hinduen artean.
Europako Ekialdean (Austria, Polonia, Errumania, S.E.S.B., Grezia, Turkia), % 15
baino gehiago omen dira B taldekoak. Europako Mendebalean, ostera, (Alemania, Italia,
Prantzia, Beljika, Holanda, Bretainia Haundia, Espainia eta Portugal) % 15 baino guti
ago.
O faktoreaz ordea, beste fenomeno bar jazotzen omen da. Europa osoan, Euskal Herri
a omen da O taldeko gehien dagoeneko eskualdea; % 50 baino gehiago, inbestigari guzti
en eritziz. Eta Euskal Herritik zenbatenaz urruntzenago garen, hanbatenaz gutitzenago
da 0 faktorea.
Europako herriak, indoeuroparren jatorrikoak bederen, A taldekoak omen dira gehienik; eta 0 eta B faktoreak, kanpotik inportaturikoak omen dira. Ameriketako indita--rrak ere 0 taldekoak omen dira ia guztiak. A taldeko eta B taldeko oso guti omen da.
Rh+ eta Rh- direlakoei buruz irakatsi ohi da: Indoeuroparren artean, % 85 Rh+ taldekoak omen dira eta % 15 Rh- taldekoak. Beltzen artean, % 95 omen dira Rh+ taldekoak
eta % 5 bakarrik Rh- taldekoak. Horien artean % ehun omen dira Rh+ taldekoak eta prak
tikan ez da ezagutzen Rh- taldekorik. Ameriketako, Australiako eta Ozeaniako herri au
toktonoetan ere, % ehun omen dira Rh+ taldekoak.
Marshall-Chalmers, Ikus eta Mourant inbestigariek diotenez % 69,5 euskaldun Rh+
taldekoak dira eta % 30,5 Rh- taldekoak.
Beraz, baldin euskaldunen jatorrizko odola ORh- taldea balitz, agirian legoke fran
ko nahastekaturik dagoela, zeren % 40 inguru bait dira A taldekoak eta % 70 inguru
Rh+ taldekoak. Guk uste, keltarrek ere eduki zutela odol berriztapen honetan parte-rik asko.
Baina odolari buruzko autuaz bukatzeko, beste zerbait oraino; hau da, Txinpantzeek ere badutela 0 eta A taldeko odola. Eta 1.931n J. Troisier inbestigariak egin zitu
en esperientziei esker jakin ahal izan da, A taldeko txinpantzeen odola ongi hartzen
dutela Â taldeko gizakiek, beste gizaki batena bezalaxe

HILABETEAK
Urteko hilei nekazaritzatik ateratako izenak jartzea ere, keltarren aportazioa da,
(epail, jorrail, orril-lorail, garil-garagarril, uztail, irail, hazil, lotazil); honek, bestalde, keltarrek nekazaritzari nolako inportantzia ematen zioten adierazten
digu.
Influentzia haundiko arraza izan zen indoeuroparra, agintzen zekiena eta eskualde
gehienetan agintaritza eskuratu zuena. Euskal Herrira etorri zitzaigun herri keltarra
ostera, ez zen dominari bilakatu; baina kulturan, ekonomian, politikan, odolean,.. eragin itzela egin ondoren, arras euskaldundu zen. Integrazio haintzat hartzekoa! Migrapen aipagarria, alafede!
Keltarrak zergatik finkatu ziren Euskal Herrian argitzen duten arrazoiak sumatzen
dira; honako hauk behintzatt
- Bazegoela Euskal Herrian keltarren begiko zen lurralderik, hala nekazaritzarako
eta abeltzaintzarako nola burdingintzarako. Beraz, gogozko zitzaien erara bizimodua a
teratzeko posibilitateak topatu zituztela.
- Ordeketako, haranetako eta herbehereetako lurraldeak, erdilibre kausitu zituztela.
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- Euskaldunek ez zietela eragozpen haundirik ipini herri berriei; aitzitik, harrema
netan hasi zirela behingoan eta nahastekatzeko konforme egon zirela. Erromatarrak iritsi zirenerako behintzat, nahastekaturik zeuden Erriberan.

B. KROMLEKE KULTURA

HUTSAREN HIPOTESIA
Badakigu Goi-Paleolitos aroan kultura oso distiratsua egon zela Europa Mendebaldarrean. Egun Euskal Herria dagoeneko lurraldeetan eta ingurukoetan loratu zelako, kultu
ra euskalduna deitu dugu.
Aro hau ongi aztertu dute prehistorigileek eta aurkitu dute espezialtze haundia egon zela Arte alorrean batez ere. Artegintzan espezialduek irakasten dutenez teknika
onez egina da eta aurrerapena nabari da. Bere tokian ikusi dugu nolakoa izan zen.
Wirm izoztearen desagertzeaz bukatu zen egun Euskal Herria dagoeneko eskualdean Goi
Paleolitos kulturako Artea. Post-izoztean ere, Ehiztaritza izan zen ekonomiaren funtsa
Goi Paleolitos aroan bezalaxe; baina kondizio ekologiko berrien aurrean ez zuen erreak
ziotzerik ukan eta ehiztaritza kultura distiratsu hura gainbehera etorri zen. Beste
lurralde batzutara egin zuen ihes Arteak, eta pausoak argi jarraiki daitezke Iparreko
Artean. Dirudienez, baita Penintsula barnean ere. Askoren ustez, Goi Paleolitos aroko
arte euskalduna eboluziotuz joan zen Penintsula barnean estilizazio bidetik, hieroglifiko izateraino eta, finean, eskritura bilakatu omen zen. Hala deskribatzen dute "zibi
lizazio mendebaldarrean" hazi eta hezi diren arte kritikalariek.
Herri zibilizatuak Goi Paleolitos aroko Artearen bideetan murgildu ziren, gehiago
zein gutiago debelopatuz (Altamira, edo Lascaux bideetan, dio Oteizak).
Post-izozteko euskaldunak, bada, pobretuz eta ahulduz joan ziren, eta erdaldunen
deskubrimenduei esker (iraultza neolitostarrari esker), bizirik iraun zuten. Prehistorigileek ez dute aberastasun eta zibilizazio seinale haundirik aurkitzen, bilatu duten
arren, Epipaleolitos aroko euskal lurraldeetam.
Milurte askogarrenera (bostpasei garrenera) aurkitzen dute beste kultur lorapen i-zendagarri bat: artzantza kultura, alegia. Mendebal osoan hedatu zen Megalitos fenomenoa, iritsi zen Euskal Herriko artzainen artera ere eta, pobreak ziren arren, piska
bat egokitzeko gauza izan ziren, Megalitos kultura atzerritarrari gurpilada emanik. Ha
la ere, Megalitismoak argi jartzen du euskaldunen pobretasuna eta ekonomia subdebelopa
tua, nahiz eta artzantza debelopatua eduki zuten.
Artzantza giro berri honen eraginez, piska bat berrindartu zen Euskal Herria. Megalitismoa, dolmengintza, alegia, Euskal Herri osoan hedatu zen. Ehiztaritza ia guztiz
utzirik daukate eta artzain bilakaturik agertzen zaizkigu. Bolada luze honetan, artzan
tz kultura ari da loratzen. Geroxeago, keltarrak etorri berri zirela esan liteke (K.a.
lehenengo ilurtean), mendietan artzantza birloratzen da eta menditarrek kromlekeak eraikitzeko ohitura hartzen dute. Kromleke fenomenoa artzantzari eta artzantz kulturari
loturik dago eta ez du zerikusirik nekazaritzaz. Gehiago oraino: nekazaritz kultura euskalduna oraino loratzen hasteko zegoen praktikan.
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Euskal Herriko kromleke fenomenoa, normala denez, beste lurraldeetan ulertu izan
den legez ulertu da; alegia, Euskal Herrira ere nonbaitetik ailegatu zela ohitura berria eta Euskal Herritarrek beren jitea eman ziotela, beren izakera, kultura eta ekonomi moldea zirela medio. Esate baterako, Apellanizek esaten du ez dirudiela kromleke
fenomenoa keltarrek ekarritakoa denik, artzainen kultur mota, artzantz kultura zaha-rretik eratorria baino (Munibe. Aflo XXV, n2 2-4, 1.973. 223 or.).
Mementu honetan agertzen da euskal artista talde batek, Oteiza buru dela, planteatzen duen hauzia, hots: Hutsaren hauzia.
Antropologariek kausitu duten guztia ikusi, aztertu eta estudiatu du Oteizak. Ar-tista izanki, arte ikuspuntutik, estetika mailatik aztertu du behin eta berriro arkeo
logariek topatu duten oro. Eta konklusioak atera ditu.
Euskal artearen interpretazio jatorra egiteko behar diren kondizioak baditu, inork
edukitzekotan, euskaldun, artista eta zientzi gizon delako gutienez. Honen teoria a/reatzea komeni dela iruditzen zait, batez ere jakinik, Txillida eskulturgile euskaldu
nak ere "hutsaz" topo egin zuela 1.951n Hernaniko errementeria batetan eta "huts" ho
ri ediren zueneko mementuan berjaio egin zela esaten duela.
Oteizaren hipotesia, Arte goi paleolitostarraren eta Kromlekeen obserbazioan eta
estudioan oinarritzen da.
Asmaziorik distiratsuenak eta egiarik arruntenak, obserbazioz eta intuizioz lortu
dira. Gehienetan ironiaz, sineskaizki, eskandaloz eta gaitzezpenez hartu ohi dira le
henengotan. Ez daukagu zertan Galileoren denboretara joan hau frogatzeko. Prehistoria
ren historian bertan aurki daitezke holako gertaldirik, alafede. Esate baterako, eboluzionismoa airatu zenean; goi-paleolitos aroko gizakiek pintatzen bazekitela irakasten hasi zirenean eta mila holakotan. Gaur, frogez bentzuturik, onartu egin behar.
Hipotesi bat egozten duenak, baditu bere baitan segurantza osoa ematen dioten arra
zoiak. Oteizak ere baditu.
"Ez zuhurtzia (ez duda) dira jadanik zientifiko guretzat".
(Homenaje a D. J. M. Barandiaran. 146 or.).
"Arkeologariak ondo oharrarazten die literatura egiteko arriskua beren
aurkikundeak inpazientziaz interpretatzen dituzten beste inbestigariei.
Baina itxaroten gehiago jarraiki ez daitekeeneko tenorea ere ailega--tzen da inoiz. Artegatzen denarengan eta itxaron arazten duenarengan
berdin dago ausardia".
"Barandiaranek ohar egiten du" hipotesiak eta proposizio sostengaitzak
asmatu zale dela literatua". Egia da hau literaturarentzat; baina espe
zialistak, bere alorrean sartzen ez den oro, literaturatzat hartzen du.
Eta ni literaturekin ez bait nabil, espezialistei eskatzen dizkiet sos
tengu puntuetan sostengu puntuak nere hipotesiarentzat. Frogak bila--tzen direnean, galderak egiten direnean, erantzunak badaudelako egiten
dira eta frogatu nahi delako".
(153-154 or.).
Aipamen hauetan argi ikusten da, Oteiza komentziturik dagoela bere hipotesiaren ga
rantiaz. Harentzat gauza segurua da eta ongi asmatua; baina harentzat bakarrik. Kontu
ratzen da ez daukala nahikoa argudio komentzi arazteko eta, beraz, "sostengu puntue-tan sostengu puntuak" eskatzen dizkie espezialistei; alegia, bera espezialista ez deneko alorretako sostengu puntuetan frogak bilatzen lan egiteko.
Galileoren antzera ikusten du Oteizak bere burua. Galileok ongi zekien Koperniko-ren hipotesia egia zela: alegia, lurra eguzkiaren inguruan zebilela eta ez eguzkia lu
rraren inguruan; baina ezin zezakeen froga. Inkisizioak bizitza osorako gartzelatu zu
enean, lelo bakarra zekien esaten Inkisizioaren aurrean: "Hori egia da".

244

"Hori egia da" esanik ez duela inork sinesten ondo bait daki Oteizak sostengu puntuetarako sostengu puntuak eskatzen dizkie espezialistei. Garraisia zolia, bene-benetan; eta zolia bezain larria. Entzunen ote dute espezialistek Oteizaren garraisia hau
ala bakardadean egin beharko ote du lan garaitu arteino (baldin garaitzen bada)? Espezialistek, baldin espezialistarik badago, ez dute sorbaldak altxa eta arbuio olinpi
koa egiteko eskubiderik. Edo ez dabiltzala zientziaren alde esan beharko.
Hipotesi bidea izan da eta da, zientziak aurrera eramateko bide bat. Ongi dakigu
asmaziorik distiratsuenak eta egiarik arruntenak intuizioz ikusi direla eta gero frogaz hornitu. Beraz, Oteizaren salakuntza zientifikoa da esaten duenean:
"Barendiaran bere aportazio guztietan (arkeologia, historia, etnografia ,
mitografia eta folklore aportazioetan).... Konklusioak benturatzen zintzo
tasunik haundienaren exenplu da. Arras froga ez daitezkeen interpretazio
guztiak ezeztatzen ditu.... Baina zer dela eta, lan bakarti hau? Eta gal
dera hau egiten dut uste bait dut bakardadea inbestigariengan eragozpe-nik haundiena dela interpretaziorako, ez bakarrik inbestigariarentzat berarentzat baizik eta bere heldutasun teoriko, esperimental eta partikularraren mementu jakin batetan besteekin harremanak derrigorrez eduki behar
dituen ororentzat. Egoera larri honetan aurkitzen naiz eta (errudun ala
ez), baina niretzat gogor, eragozle, etsai den bakardadeagatik kritika be
harrean aurkitzen naizen inbestigazioaren alderdi batzu mugatuegi, hertsi
egi aurkitzen ditut" (152-153 or.).
Zientziari uko egin, ez zaio bakoitzak aurkitu dituen materialak gordetzen dituene
an bakarrik egiten; baita deskubrimendu horik direla medio, atera dituen hipotesiak
argitaratzen ez dituenean, edo hipotesi zientifikorik egin nahi ez denean, edo egiten
dituztenei lahuntzen ez zainean ere uko egiten zaio zientziari.
Hipotesia ez da zientzia frogatua; baina asmatu duenak froga daitekeela uste du,
nahiz eta oraino behar aina argudio ez duen. Agian, kontrako argudioak kausituko dira bilaketa horretan, eta argi geratuko da hipotesi hura faltsua zela. Hipotesiak ez
airatzea (hipotesiak egiteko mailan dagoen espezialistak, bistan da), zientziari hegal bat ebakitzea dela erakusten digu gizaldietako esperientziak; beraz, hipotesia eraikitzen denean, bi bide baino ez daude. Ala hipotesi hura ez dela arrazoizkoa eta
defendiezina dela argudioz frogatu, ala frogatzen ahalegindu eta beraz sostengu ilu-nak argitzen saiatu, zeren bere zientzi alorrean aurrera egiteko derrigorrezkoa bait
zaio hipotesiaren ardatzeko puntu ilun horik argitzea.
Prehistoriako puntuak argitu behar direnez, prehistorigileek hartu behar dute be-ren sorbaldetan erantzukizun hau. Zientziaren ezein alorretan espezialdurik dauden zi
entifikoei beste espezialista batek beren alorretako puntu ilunak argi ditzatela eska
tzen dienean (esku artean darabilen lan zientifikoa aurrera ateratzeko interesatzen
zaizkiolako) puntu ilunok argitu egin behar dira ahal diren ginoan, zientzian ez bait
dago jabego pribaturik (ez luke egon behar, hobe).
Oteizak egiten duen eskaria, bada, bidezkoa da; kapitalismoak diraueino bederen,
entzungor eginen dioten arren. Artistak edo estetistak eta arkeologariak, biek dute
inbestigatzeko eskubidea (bakoitzak bere ikusmiratik) prehistoriako alor konkretu batzutan. Eta arkeologiaren lana datuak metatzea eta aurkikundeak egitea bait da, gero
berak (nahiz beste batek) inbestigatzeko, inbestigariek eskatzen dizkioten datuak
(kontrakoak ala aldekoak diren gero ikusiko da) biltzen saiatu behar du arkeologariak.
G. Oteizaren hipotesia funtsean hauxe da: Paleolitos aroan euskaldunek egin zuten
Artetik Burdin aroan egin zituzten Kromlekeetara, funtsezko konzepzio aldaketa dagoela, alegia.
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Paleolitos aroan, Arte eboluzioaren lehendabiziko mailan agertzen da euskalduna. Fa
se honetan gizakiak (eta artistak) ez du oraino izadia arras ezagutzen, ez menperatzen.
Ez du ulertzen izadian ikusten duen gauza asko. Esplikazio egokirik ez die bilatzen
Ez daki nola joka. "Izadiaren nahasiaz zanpaturik dago artista". Baina nahasi hori ulertzen saiatzen da. Horretarako, zergatiak bilatzen dihardt. "Axteak izadiaren azalpe
na bilatzen du". Problema hauk argitzen ari dela, bere barrua (pentsamendu, sentimendu,
desira....) azaltzen du. "Artistak bere izpiritua agerian ipintzen du".
Gizateria, bada, kanpora begira dago: izadia aztertzen ari da; Izadian kausitzen
du sostengua (elikadura, harmak, lanabesak....). Izadiaren laguntzaz dirau. Eta honen
lagun izan nahi du, bere alde edukitzeko.
Ez du ezagutzen izadian nabaritzen.dituen aldakuntzen eta transformazioen zergatia.
Uste du, beraz, indar ezkutuak daudela, bere kontra jar daitezkee]a eta bere izpiritua
ri kalte egin diezaioketela. Bera ez dela gaiztagina erakusteko, aitzitik izadiari eskertu egin nahi dizkiola egiten dizkion mesedeak, bere barrua azaltzen du.
"Artistak bere izpiritua agerian ipintzen du eta fidantza honetan gerizatzen
da"•
Gizadiak ez du bakardaderik maite. Harentzat, bakarrik egotea eta indar ezkutuak ha
serre edukitzea, berdin da. Bakardadearen ezagugarria, "hutsa" da, eta "hutsa fi rl bel-dur dio gizakiak.
"Artistak hutsaren aurrean beldurra sentitzen du".
Bitartean, progresoan murgildurik dago gizateria. Aurrera abiatzen da. Adierazpen
artistikoa hobetu egiten da. Ideia erlijiosoak osatu. Kultura debelopatu. Eta bere bai
tan konfidantza eskuratuz doa, pertsona osatuz.
"Artistak ideia erlijiosoak aldatu egiten ditu eta hizkuntza aberastu".
"Adierazpen artistikoa haziz doa".
Ez da argi ikusten, ea Oteizak frase honetan Azti-Artea ukatu egiten duen ala ez.
Alabaina argi azaltzen du, arrazonamenduaren zeregina xit inportantea dela, arrazona-menduaren laguntzaz ematen bait ditu pauso guztiak.
"Kultura zaharrari azti pentsaera ezartzen ohiturik gaude, pentsaera magikoa
arrazonamendurako preparazio bidea balitz legez eta ez.gara konturatzen alderantziz dela; azti pentsaera beti ematen da azkenean, espresioaren arrazo
namendua gainditu denean" (163 or.).
Aztipentsaeraren ukapena ez dela argi ikusten esan dugu arrazonamendua eta ilusioa,
biak, eman bait zitezkeen Goi Paleolitos aroko Artean. Jakintsu guztiek behintzat, aho
batez baieztatzen dute Arte Goi Paleolitostarra Azti Arte ere izan , zela. Paleolitos Aroko Artistek ilusioaren bidez errealtzen zituztela errealitate desiratuak. Artitzea
erabiltzen zutela errealitatea harrapatzeko, menperatzeko. Honek.ez du esan nahi arte
kritikari horiek arrazonamendua ukatzen dutenik. Eta, gure ustez, zentzu berdinean G.
Oteizak ere ez die ukatzen aztipentsaera artista goi paleolitostarrei.
Burdin aroan, lehenengo milurtean (K.a.) Kromlekegintzaz iristen da artzantz kultura euskalduna, Arte eboluzioaren azken mailara.
"Euskaldun kromleke arotik jadanik transformaturik dago eta haren egintza erritmikoa ez da Izadiaren kontrakoa, bera ere ez da murgiltzen kantuaren ba
rruan, egin egiten du soil-soilik".
"Bere baitatik jalgitzearen alderantzizkoa da; bere baitaratzea bait da".
(169 or.).
Gizakiak (Artistak) eboluzio bide horretan gainditu du izua, ezagutu du izadia; bere buruarangan hartu du fidantza eta bere barnera sartzen da. Isilduz doa eta isilta-sun osoa egiteak, bere buruaren kontzientzia hartzea lortu duela esan nahi du.
Euskaldunek, Kromleke aldiko artzantz kulturaz hartu zuten hori. Bera ez, beste iza
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dia dominatu du eta bere buruarengan konfidantza osoa dauka.
"Euskaldunak bere buruarengan konfidantza osoa dauka" (158 or.).
Hutsari ez dio izurik, eta honen aurrean . ez du larririk, ez hesturarik sentitzen;

Izadia ezagutzen etsi gabe, iharkun duelako, bakardadea menperatzen ikasi du.
"Bakardaderako kapazitaterik haundiena euskaldunak dauka g,:,urregungo giza
kietan" (157 or.).
"Ez dago nire hitzetan afirmazio gratuitorik" (150 or.).
Euskaldunek ez dute aboro Arterik eginen, ez bait dute haren premiarik. Arterik Ar
teena "Kromleke" horixe da: HUTSA. Eta "hutsa" bere bizitzaz betez doa.
Oteizak hibaiaren alegiaz azaltzen dizkigu estiloak (145 or.). Funtsean bi era omen daude hibaiari jarraikitzeko: hibai ertzetik joanda ala hibai barnera sartu eta
ur artetik joanda. Kultura alorrean atzeratuena hibai ertzetik doana da; eta hauxe omen da Arte Mendebaldarraren historian estilo modernoa. °raino beldur da eta arrazona
tzearen premia du: kontatu, neurtu, finkatu, espazioan segurtatu. Bi bariante dauzka.
- klasikoa, hibai ertzetik inoiz urruntzen ez dena
- eta Barrokoa, inoiz bide zidorrak hartzera ausartzen dena; baina beti lu
rrez doana.
Bi bariante hauk aurkitzen ditugu Arte goi paleolitostarrean ere: "Lascaux-tik Altamiraraino".
Baina Burdin aroan azken konklusiora heltzen da arte euskalduna. Euskalduna hibai
barnera sartzen da. Kromleke hutsaz hasten da estilo berria bizitza osoan Artean beza
laxe, hau herritar eta bigar-en rnailako bilakatzen delarik.
"Euskaldunak bere estilo zaharrari, bere espresio bizikoari eman dion azken forma konzepto-kromlekea da eta beronegaz geure tradizioaren barren
barrenean dagoen aztipentsaerara sartzen da" (164 or.).
"Euskaldunari askutasuna noiznahi garantizatzen dion estiloa" (168 or.).
Hara non Oteizak garraisia zoli eta larriz egindako galderei erantzuteko premia:
gure Kromleke huts hori, dolrnena bezala, hilobi ote da, ala Altamira, Santimamifle, Ekain eta Lascaux bezala, gure arte kreazioen mailan ote dago natura estetikoz? "Urzi"
eta "huts" hitzek edo konzeptuek zerikusirik eduki ote dute inoiz euskaldunen artean?
Kromleke aldiko artzantz kultura lora arazi zuen gizakia Goi paleolitos aroan Euskal
Herrian bizi zen harengandik eholuziotua ote da ? Bizitzaren aurrez-aurre zer egin
behar zuten sakontzeko et:a gizabidea aztertu eta artezteko biltzen ote ziren euskal-dunak kromlekeetan?
"Arte obra transmititzen eta luzatzen da bizitza eta berritzen proiekta-tzen du arimak" (141 or.).
Oteizaren hipotesian, interpretatzeko eta inbestigatzeko metodoak oso inportante
bilakatzen dira. Baldin beste kultura batek (Kromleke konzeptuaren maila eskuratu ez
duen kultura batek) emaniko metodoez interpretatzen bada Euskal Herriko Kromleke feno
menoa, egiatik aldentzeko bide aproposa hartu du. Baldin Kromleke aldiko artzantz kul
tura euskalduna kultura mendebaldarraren agerpen arrunt bat baino ez bada, orduan bai,
orduan kultura mendebaldarrak irakasten dizkigun metodoak interpretazio bide egokiak
izanen dira. Baina, baldin kultura mendebaldarren agerpena gabe, Rultura mendebaldarra oraino heldu ez deneko kultur maila bada, orduan interpretatzeko metodo berria
sortu beharko da, barnekoa; eta beste metodo oro laguntzaile izanen litzateke gehie-nez ere. Metodo berri hori topatzen ez den artean, ezin aurrerapen haundirik eginen
da.
Oteiza, artista izanki, estetikaren bidetik iritsi da hipotesi horretara; baina,
baldin Arte eboluzioaren barnean jauzi hori eman bada, bidezkoa da bizitzaren eta kul
turaren beste alorretan ere eman zela pentsatzea eta, agian, gizakiarengan berarengan
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ere bai. Beraz, fenomeno osoa aztertu beharko litzateke, ez Artea soilik. Hau da:
Kromleke aldiko gizaki euskaldun hark eraiki zituen kultura, gizartea, harreman sozi
alak, politik erakundeak eta abar (superestruktura osoa, dudarik gabe) eta, gainera ,
produkzio indarrak eta produkzio harremanak (orduko infraestruktura, alegia). Honi bu
ruz, J.M. Barandiaranek irakasten duenez, etxe eta larreen jabego pribaturik ez zen
egon Euskal Herriko artzantz kulturan (Antigoaleko komunismoak darrai); bai ordea artaldeen jabego pribaturik.
Kromleke aldiko gizatalde haren giro edo ingurumari oso hori ongi arakatu beharko,
da hipotesia osorik aurreratzeko, erren gera ez dadin. Inbestigatu beharko litzateke,
zein indarrek eragin zuen eboluzio hori eta zergatik ez zen garaile jalgi; ea sozia-listek intuitzen duten gizaki berri horregaz zerikusirik baduen ala ez.
"Euskalduna transformaturik dagoen gizakia da" (196 or.).
Kromleke aldiko euskaldunen lorpenak ez bide ziren nagusitu munduan. Oraino azta-rrenik badagoela dio Oteizak.
"Euskal kantua (Txalaparta) gizateriari zuzendurik eta zabaldurik dago,
ez izadiari" (169 or.).
"Haren estiloa izadiaz bateginik bait dago, ezregularra da, egongaitza, si
metriarik gabekoa" (171 or.).
Baina, hala ere atzerakada bat egon omen da. Eta geratzen diren aztarrenak, Kromleke aurreko gizakien izakeraz (edo erdaldunengandik harturiko jokaeraz) nahasturik
agertzen omen dira.
"Geureen antzekoak diren erdaldunen gauzekin baino gehiago eta lehenago er
laziotu behar ditugu kausitzen ditugun dokumentuak geure Kromlekearen iza
te ispiritualaz. Hantxe egin eta menperatu bait du euskaldunak pentsaera
berria" (157 or.).
Gaurregun Kromleke aurreko portaeraz agertzen gara, gehienetan geure izaera jato-rra galtzeraino.
"Egun gehiago gara ez garena, izatea lortu eta orain ere izaten jarraiki-tzen garena baino" (140 or.).
Beste era batetara esanik, arras alienaturik gaudela, gu ez bait gara geu.
Analisis sakonak eta zuhurrak, teknikarik aurreratuenak, zientziarik berrienak eta
mila abar beharko ditugu galtzear dugun geutasuna betiko ez galtzeko. "Iya guriak egin du" oihukatzen du bertso zaharrak; baina irrebertsibilitate (atzeraezintasun) legeak ematen du orraitio itxaropen piska bat.
Hutsaren hauzia aldera zein kontrara argitzen ez deino, ez gara ausartzen kromleke
aldiko artzantz kulturari buruz eritzirik ematen. Beraz, soil-soilik aipatuko ditugu
arkeologarien aurkikundeak.
Kromleke fenomenoa Ipar Euskal Herri osoan dago hedaturik, Ariege-tik Laburdiraino
(ArAge, Goi-Garona, Goi Pirinioak eta Behe Pirinioak); gainera, Gipuzkoako Ekialdean,
Nafarroako Ipar Mendebalean eta Bizkaiko Mendebalean; baina Euskal Herrian nonahi kau
si daitezke banaka batzu, Los-Husos taldea loratu zeneko eskualdean izan ezik. Lauzaz
inguraturiko zirkuluak dira; barnea hutsik daukate eta orain arte ez da deusen azta-rrenik aurkitu ahal izan, Laburdiko Mendittipiakoan izan ezik, non tragaza puntak, su
harrizko orriak eta beste lanabes batzu ediren bait dira soil-soilik.
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XII. ARTE MENDEBALDARRAREN
EBOLUZIOA

Goi-Paleolitos Aroan, bi eskualde abantailatu egon ziren Europan, Bata Mendebalean,
hau da, kultura euskalduna loratu zeneko eskualdean. Arestian aipatu dugu nola hemen
eurrez loratu zen Artea bolada hartan. Arte mendebaldarrak hementxe omen du sorrera.
Beste eskualdea, Hego-Ekialdea eta Asia Ttikia izan zen. Prehistorigileek ongi estu
diatu dute nola egin zen hemen erreboluzio sozio-ekonomikoa hamar milagarren urte buel
tan hasirik, eta nola izan zen hau egungo.teknik erreboluzioaren zimendarria.
Ekonomi erreboluzio hark ekarri zituen, erneminean baino ez bazen ere, teknikarik
berrienak berak ere. Lehenengo, animalien hezkuntza eta landareen laborantza; geroxeago,.lanabesgintza.berria, hirigintza, garraioa, merkatalgoa eta.metalurgia eta orain-tsu, makinagintza, industri erreboluzioa, erreboluzio nuklearra, komunikabideak... Estruktura sozio-ekonomikoa osoa. Eta guztiaren funtsa, animalien hezkuntzan eta landare
en laborantzan datza.
Pauso guzti hauk eman, produkzio-harremanen funts bera atxekirik,eman dira; alegia,
gizakiaren zanpaketa eta herrien menekotasuna (edo beste hitz batez, jabego pribatua).
Produkzio harremanok ere Neolitos aroko erreboluzio hartantxe eduki zuten sorrera. Bi
konstante hauk (edo bakarra, hobe) ezin gainditu ukan ditu gizateriak. Zanpaketa eta
menperaketa hauk segurtatzeko sortu ditu superestruktura guztiak eta egin dituen lor--.
pen guztiak jarri ditu helburu hauen zerbitzuan, hau da, politik organizazioak, morala,
deretxoa, legeriakt Artea....
Zanpatuak beti egon dira gehiago ala gutiago askapen burrukan konprometaturik eta
asmatu izan diren bide eta metodo guztiak erabili dituzte; baina ez dira garaile jalgi.
Herri sozialistek (mende honetako lorpena) diote azkenik berek lortu dutela bi konstan
te hauk garaitzea; hots, betiko bentzutu dituztela,zanpaketa eta menperaketa.
Botereaz jabetuz eta gizarte sozialista ezarriz, langileriak produkzio-harremanak e
gokitzeko zimentarria ipini duela (hots, jabego pribatua kendu duela) irakasten dute ,
eta zanpaketa-era guztiak laster desagertuko direla herri sozialistetan. Gainera, lehe
nago nahiz geroago, mundu guztira hedatuko dela sozialismoa, eta kapitalismoa, gaurregungo zanpaketaren funtsa arras deseginen dela. Bitartean, hemen gauzkate.
Artea ere, Neolitos aroan Ekialde Hurbilean loratu zen kulturaren baitan murgildu
zen eta honen barnean debelopatu mendetan zehar.gaurdaino.
Aitzinateko Artea, ehiztaritza arokoa alegia, Azti-Arte ere bazela esan ohi da. Gizakiak izadia gaizkoatu eta faltsutu eta gizartea maliziatu eta gaiztatu ez bait zituen oraino, artistak eskuratu eta menperatu gabe zeuzkan izadiko alorrak (errealitate
desiratuak) "harrapatu" nahi zituen, menperatu eta bere fantasian errealtzen zituen;
ilusioz egiten zuen, bada, errealitate desiratuaren satisfamendua.
Errealitate desiratua eskuratzeko bide egokia ez bide da ilusio-teknika. Ilusioak
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ez bait dio errealitateari eragin zuzenik egiten; errealitate desiratuaz jabetzeko bi
de egoki bakarra, teknika erreala da, progresoa. Baina ilusioak beta berri batez erre
alitatearen aurrean ipintzen bait du gizakia, errealitatea zeharka behintzat aldatu e
giten du. Ilusioa, bada, teknika errealaren eta progresoaren akuilatzaile bilakatzen
da; beraz, pertsona osatzen du, desalienatzen..
Azti-pentsaerak ilusioa darama bere baitan, errealitate desiratua edukitzeko ilusi
oa. Oraino ez du menperatu izadia; baina menperapen-bidetik abiaturik dago. Ilusioak
errealiate bilakatuz doaz, ez dira errealitate fantasian bakarrik. Pertsonak, orduan,
beste errealitate batzu, desiratzen ditu eta lehenengo fantasian bihurtzen ditu errealitate; ilusio direino, artean agertzen dira. Oroikarri, hil-harri ez dena aztitze
da. Gizateriaren desirak era askotakoak dira; beraz, desira mota guzti horietan ager
daiteke artea.
Goi paleolitos kulturako artistak ez zituen bere lorpenak inoiz kritikatzen. Ez ze
goen bere,gizartean eta bere transformazioetan zer kritikaturik; bai, ostera, zer eskuraturik, ondo menperatu behar den alor arriskutsurik.
Teknikaren bidez, izadia menperatuz joan zen gizateria. Aurrerakuntza aiparagarriak benetan Izadiko indarrak ezagutu eta menperatzea. Izadiko legeak ezagutu eta hobetzea, izadiaren eboluzioa bere esku hartu eta guzti hau errazteko teknika sortzea.
Neolitos aroan abiada izugarria hartu zuen teknologiaren hobetzeak. Ez zen hau egun
bateko lorpena izan. Milurte asko eta anitz gizakiren adimena eta izerdia behar izan
dira, gizateria gaurregun dagoeneko mailara hel zedin.
Baina Neolitos aroko teknik aurrerakadak ekarri zuen ondorio dohakaberik ere, hau
da: gizarte zanpatzaile bat sortu zuen eta zanpaketa hau atxekitzeko eta gehitzeko erabili zuen boterea.
Orduan Artea funtsez aldatu zen. Lehen izadia estatu naturalean zegoen, inork uki
tzeke, ezer aldatzeke; bere baitako eboluzioak nora zeraman hara bait zihoan izadia ,
gizateria eboluzio natural horri bidea ezartzen hasi arteino. Aurrerakuntza goragarri
a zen izan gizateriak bere adimenaz izadia ordenatzea, baz-araztea; baina sarri izadi
a bortxatu egiten zuen. Izadiaren bortxatzea gehienetan, gainera, gizakikideak domina
tzeko egiten zuten gizaki boteretsuek. Izadiaren ordenu eta hazkuntza armonikoa ez zi
ren beti, ez gutiagorik ere, aurrerakuntzaren xede bakar, baizik, gizatalde boteretsu
ak izadiaz baliatzen ziren berak sendoagotzeko eta beste gizataldeak (gizatalde ahu-lak) menperatzeko.
Hona hemen.Artearen zeregin berria: Izadi faltsuaren arteztea eta egia ezkutatua-ren erakustea, "argi" bilaka zedin. Arteak bide hauxe hartu zuen eta kritika tresna
bilakatu zen. Kritikatzeko aski zitzaion.artistari Arte errealista. Errealismoak, errealitatea "den bezala" plasmatzerakoan, izadiaren egia defendatzen zuen, izadia beren interesetarako okertzen zuten guztien kontra.
,Baina Arte errealista ez zen krit.j.ka bide izan soil-soilik; eraiki ere egiten zuen, erakusten bait zuen egia zer zen, nondik zihoan bide jatorra....
Elkarturik errazago eta lan gehiago egiten bait zen eta bizi modu hobea eramaten.
Gizakiak elkartuz joan ziren; eta elkarte bizitzak eskatzen zituen harremanak antola
tuz, legeztatuz. Gizarte sendo bat eratu zuten; bizi maila hobetu eta bizi-moldea erraztu egin zen.
Baina boteretsuenek, beren instintoak hasetzeko egoki zen gizarte mota antolatu zu
ten eta beren zerbitzupean ipini zituzten gizaki kide ahulagoak, ahal ukan zuten aina. Batzuk nabarmenRiago, eta beste batzuk ezkutuanago; baina guztiek gauza berdina
lortzeko asmoaz: domeinua eta giza esplotazioa. Gizarte harremanak eta legeak, produk
zio indarrak eta ekonomia osoa beren helburu jatorretatik idoki eta, guztien onerako
gabe, boteretsuen probetxurako antolatu zuten. Herriko giza talderik haundiena eta
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beste herri asko ere menperatu zituzten.
Izadiari probetxua atera arazten zieten "dominatuei", gero "dominariek" berek pro
betxua dastatzeko.
Gizarte zanpatzaile honen aurrean ere Arteak postura hartu zuen eta deihadar egiten hasi zen. Protesta egin zuen; baina ez zen "protesta soila" izan, gaizki eginak
airatzen zituen neurrian azaltzen bait zuen nolakoa izan behar zuen gizarte jatorrak.
Arteak "ideala" azaltzem zuen garai hartan. Artistak gizarte errealaren aurrez au-rre gizarte ideala ipintzen zuen.
Errealismoak edertasuna, ontasuna, armonia, baretasuna, barne sentimenduak eta a
bar arteratzen ditu. Beraz, gozatzeko, atsedenerako, oporraldietarako, edergailutzat
balio du. Hau da, dirutzeko xit egokia izan daitekeen arte mota da. Kapitalismoak
merkantzia bihurtu du arte errealista eta gainera, alienatzaile. Errealismoa alienatzaile bilakatuz joan zen neurri berean, joan zen, baita, ktitikatzeko ahalmena galduz ere. Boteretsuei ez bait zitzaien interesatzen Artea kritikabide izaterik, zegoen Arte-mota sisteman integratu zuten.
Artistek (edo, nahi bada, artista iraultzaileek, zeren sistema zanpatzailearen al
dekoak ere "artista" deitzen bait dira) kritika bide berriak topatzera beharturik ikusi zituzten beren buruak, iraultzaile izaten jarraitzeko. Arte-bide berriak, inoiz
izatekotan, orduantxe ziren beharrezko herri aurreratuetan, gizarterik traketsenak
eta zanpatzaileenak berak bait ziren. Herri hauetako artistak, bada, Artea zerbait
probetxugarri izan zedin, tdde berriak bilatzen saiatu ziren: Arte surrealista, abstraktua, inpresionista, disonantea, formalista, kubista, futurista
Egungo estatu kapitalista hain zanpatzaile eta totalitario bilakatu da egun, ezen
guztia kontroltzen bait du, askatasun itxura ernanik gainera, Beraz, estatu totalita
riek ("demokratikoek") komunikabideak dominatzenago dituzten neurrian bilakatzen da
Artea irrealistago, surrealistago, konkretu izatetik abstraktuago izatera eboluzio-tzen da, armoniatik disonantziara pasatuz doa, funtsetik formara aldatuz.
Arteak honela ukatu egiten du errealitate sozialaren parterik haundiena (botere-tsuen eta hauen morroien partea). Herri kapitalistetan bide honi jarraiturik lortzen
du Arteak konprometatua izatea. Ikusten da, bada, nola lege ekonomikoek dirijitzen
duten Artea bera ere; ez bakarrik boterestuek beren helburuetarako erabil dezakete-lako, baizik eta boteretsuengandik aske iraun.nahi duenak berak, boterestuek egindako gizartea eta ekonomi erak kritikatzerakoan, haien ingurumenduan ibili beste erremediorik ez daukalako.
Ezin has daitezke, burgesiaren baitan jaio izan diren mugimendu artistiko guztiak,
gazteak ziren garaian behintzat, iraultzaileak izan zirela frogatzen; alabaina, ikus
dezagun adibidez Xabier Lete poeta euskaldunak nolako eritzia duen inpresionismoaz.
"Inpresionismoa, gauzen gauzatasunetik sorturiko joera estetiko bat da, nere
ustez (pinturan, azken mendetako akademizismo burgestu eta salduari bere garaian kontrajarri zitzaion joera askatzailea, natura eta paisajeari, argiari, margoei garrantzi ematen zitzaielarik). (X. LETE, Xabier Lizardi, olerka
ri eta prosista. 27 or.).

Breton surrealistaren ustezwt Surrealismoa ez da "errealismo irekia" besterik (12
or.); eta mugimendu surrealistaren asmoa aldi baten esnahi ezkutuaren azalpena da,
hau da, gertaeren azpian estalirik geratzen den funts historikoarena. Xede hau lor-tzeko surrealismoak bereganatu egiten ditu materialismo dialektikoaren tesiak. Hala
ber, izem horren babespean biltzera doaz nazio guztietako idazle eta artista aurrela
rien aspirazioak. (Breton; Surrealismo frente a Realismo Socialista).
,Futurismoa ez dela forma artistikoetara mugatu uste du anitzek, adibidez, Trotski

-k, eskola formalista errusiarrak baietz irakasten duen arren, eta hasieratik egon
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zela gertaera politiko ota sozialei loturik, Italian bereziki.
Errusiako futurismoa, esate baterako, 17ko iraultza demokratikorako preparatzen a
ri zen gizarte hartan jaio zela, uste du Trotski-k.
Kointzidentzia honek abantailatu egin zuen Errusiako futurismoa. Baina etapa be-rrian ere (iraultza ostekoan, alegia ) bere baitan kontserbatu zituen jatorri sozialaren arrasgoak, hau da, buhameria burgesarenak. (Trotski, Literatura eta Iraultza).
Errusiako futurismo.hasi berria, intelektual burgesen Estetika hertsiaren kontra
jalgitako buhameriaren, hau da, inteligentsia-ko ezker erditxirotuaren zalaparta izan zen.
Zalaparta poetiko honen baitan, futurismoak berak ere ulertzen ez zituen indar so
zial sakonek aktuatzen zuten. Futurismoaren alderdirik hoberena, itsu-itsuan lan egi
tearen kontrako protesta izatean datza; alor guztietan errepresentatzaile itzaltsuak
dituen eskola literari boteretsu horren kontrakoa izatean, alegia. Eta ohitura, usadio, tradizio eta nagikeriaren ordez, lan sistematiko eta sakona egitea proposatzen
zuen.
"Edozein arte obrak, benetakoa baldin bada, beti darama bere baitan errealitate
aren kontrako protesta bat, protesta konszientea nahiz inkonszientea, aktiboa nahiz
pasiboa, optimista nahiz pesimista, baina protesta" uste zuen batez ere erreboluziogile izan zen Trotski-k.
Errealitate desiratuaren arteratzea ez dela guztiz galdu dirudi: gizaterian asko
dago zapaldurik; ahula da, indargabea. Paleolitos aroko ehiztaria bezain herbala; eta, batez ere, errealitate desiratu gehiago darama bere baitan. Giza teria osoa,da
praktikan errealitate arruntenen premia gorrian aurkitzen dena. "Ilusioa", bada, inoiz baino gehiago dauka egun gizateriak. Eta ez dezagun pentsa Hirugarren eta Lauga
rren munduetan edo herri subdebelopatuetan bakarrik. Kontsumo gizartearen barne-barnean bizi diren beheko klaseak ere hor daude, Halaber, askapen burrukan murgildurik
dauden herri zapalduak. Batzuek eta besteek badute (nola ezi) azti-pentsaererik; errealitate desiratua harrapatzeko gogorik eta beharrik. E zin daiteke, beraz, aztitze
a subkontzientziara soilik zokora eta sexuaz bakarrik daukala zerikusirik esan.
Artea, milurtetan zehar asko ibili bait da, inoiz okertu ere egin da bere bideeta
tik."Okertu" ez da hitz egokia, aurreritzi bat agertzen bait du askoren ustez. eraz
baldin Artearen zeregina iraultzaile izatea bada, sarri galdu ukan du bere izate
hori. Artea, inoiz, boterearen zerbitzura makurtu da eta haren morroi bilakatu. Zapaltzaileen konzepzioak hedatu ditu; liskar sozialak leundu; erreboluzio arriskuak
baretu,....
Platonek eman zien boteretsuei Artearen menperapenerako zergati ideologikoaren arrastoa, zera irakatsi zuenean: politikoek zaindu egin behar zutela Artea ere, - zeren
legea eta ordenua arriskutan ipin bait zitzakeen Arteak. Baina,ordurako, boteretsuek intuiturik eta praktikara eramanik ere bazeukaten "printzipio eder" hau, Aitzina
tetik, Herri aurreratuenetan (Sumeria, Babilonia, Egipto....) Arte publikoak, Loria
haundia eduki zuen. Estatuaren boterearen adierazlerik, nabarmenenetakoa hauxe izan
zen, izan ere. Halaxe jazo zen Grezian eta Erroman ere, baina Platonen ostekoek beste helburu bau ere ezarri zioten Arte publikoari. Hau da, Artea estatuaren indarra-ren eta aberastanunaren adierazle ez-ezik, estatuaren eritzien eta interesen hedatza
ile ere egin zuten politikoek. "Baldin artista estatuaren morroi esaneko izatea lortzen bada, "Artearen arrisku" guztiak gainditurik daude", pentsatzen zuten.
E eharbada, Platonen eritzia zuzena izanen litzateke, funtsezko supostu bakar eman
en balitz, alegia, "Estatua guztien zerbitzari dela". Nor estatua baino egokiagorik
ordea, arte-artea egiteko eta artearen helburuak osoki, zintzoki (eta beste mila -ki)
hobetzeko?
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Sarri pentsatu izan da honetara, eta pentsatzen du oraino anitzek. Honetara, pertsonaren askatasuna segurtatu ez-ezik, osatu ere egiten zen. Desbideratzearen arris
kua gainditurik gelditzen zen. Baina supostu bakartxo hau ez orduan ematen zen, ez
geroago eman zen. Eta artea moztu ez-ezik, botere zanpatzailearen morroi eta defenda
tzaile porrokatu bilakatu zen.
,Harrez gero, artea klandestinoa da; arte jatorra, noski. Estatua indartsu ez zene
an, edo eta bizi mailaz iganez, giza talde zapalduek nortasun piska bat bereganatzen
zutenean arteak ihes egiten zion estatuaren presioari eta arte ileala (edo "arrisku
tsua") egitea ez zen hain arriskutsu.
Baina teknikaren aurrerakuntzaz estatu modernoek berriro dominatu dute artea. Ez
dute dekretuz isil-arazi; beren zerbitzuan jartzen dute, integratu egiten dute.
Gizarte burjesek duten boterea nabari geratu da arte alorretan ere; zeren beren
xedeal kortzeko, hau da, sasoian sasoiko mugimendu artistiko ?errebeldeak" menpera
tzeko, asimilatzeko eta "onespen ofizialaren babesean" jartzeko, burjesiak poliki
konbinatzen jakin bait du hala presioa eta aholkua, boikota eta balakua, nola saria
eta miseria, eta beste mila holako. Bide honexetatik abiatu dira klasizismoa, erro-mantizismoa, errealismoa, naturalismoa, espresionismoa, inpresionismoa, futurismoa e
ta beste anitz "ismo". Azkenerako guztiek amore eman zuten eta burjesiaren xedeen au
rrean ohorez belaunikatu ziren.
Artearen eta burjesiaren arteko elkar konponketa guztiz osoa eta haserrerik gabekoa izan ez bada ere, nahiko establea izan da burjesiak agintea bere eskuan eduki du
eneko historia osoan, Eta gainera "demokrazia" errejimen politikoa eta morala munta
tzeko kapaz izan da: eta anitz tokitan aski luzaroan atxekitzeko ere bai.
Dirudienez,eskola artistikoak eurrez jaio dira azken mendean bata bestearen jarra
ian eta debelopamendu osoa lortzeko anitz itzali ere bai. Arteak, kulturaren elemen4
turik konplexoena, sensibleena eta era berean samurrera denak, beste ezerk baino gehiago jasatzen ditu gizartearen barreiatzea eta usteltzea. Sarri esan ohi da, bada,.
artearen egoera hau gizarte burjesa halaxe egotearen seinalea baino ez dela; alegia,
XX. mendeko gizarte burjesa hiltamuan edo dagoela.
Dena dela, arte jattora sarrien hauts artean gelditzen da oraino edo proiektuan.
Eta biderik seguruena isiltzea dela uste du anitzek. Estatu modernoek badute oraino
indarrik sobera arterik arteena ere beren interesetara egokitzeko; eta artistarik ar
tistenak mututzea erabakitzen dute. Nola eginen, bada, egoera larri honetan Arantzazuko hilerrirako imajinak? Arantzazurako bide bazterrean aldi batean agiri ziren ha
rritzarren (proiektu artistikoen) mututasunak arterik onenak baino garrasi larriago
ak egiten zituen eta, batez ere, ulerkorragoak. Nork ez zuen entzuten eta ulertzen
harritzar haien mututasunaren protesta zolia?
Erlijioak ere (beste botere boteretsu bat) arlo zabala eskaini dio arteari. "Trazendentziaren" ezagugarri egin du artea. Izaditik eta gizateriatik kanpo bai omen da
go Zera bat jakintsuen, ahalguztidun, egile dena; gauza guztiak bere itxurara eta irudira egin dituena; baina nolabait sartu da gaiztoa ere izadira eta gizaterira.
Erlijioak ez datoz bat gaiztoa nondik eta nola sortu den izadira eta gizaterira
azaltzean. Erlijio talde batek azaltzen du, bi zera daudela trazendente direnak. Ona
ren sortzailea, bata; eta gaiztoarena, bia; Dualista deitzen da talde hau. Beste tal
deak sortzaile trazendente bat bakarrik dagoela irakasten du. Izadia eta gizakia beronek eginak dira. Baina gizateria askatasunaren jabe egin bait zuen, askatasuna
gaizki erabilirik, gaiztagin bilakatu zen. Monista deitzen da talde hau.
Trazendentzia, zera pertsonaltzat hartzen dute guztiek. Azti-pentsaerak ere, badu
trazendentzi kutsurik. Errealitate desiratuak arteratzen dituenak ez dauzkala adie-razten bait du, argi dago harengandik kanpo daudela; beraz, trazendentzi mota bat onartzen du.
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Baina erlijio trazendenteak esanahi berria ematen dio trazendentziari; alegia, izaditik kanpo dagoela birtute eta botere guztien jabe den deus pertsonal imitagarri
hori. ArTearen zeregina orain ez da, bada, errealitate desiratuak arteratzea. Errealitate guztiak deus trazendente horrek emanen dizkigu. Zerbait horrek prometatu duen
geroko zoriona da, besterik gabe, izakiak eskura behar duen ijauza bakarra; eta horre
tarako haren aginduak bete behar ditu. Arte erlijiosoaren zeregina, bada, zerbait
trazendente horren goralmena, horren promesaren edertasuna eta zorion hori lortzeko
zaindu behar den bidea erakustea izanen da. Artistek era askotara adierazi dute trazendentzia; edertasuna, indarra, ontasuna, baretasuna, armonia nahiz mugimendua plas
matuz, itsusitasuna, konkordura, gaiztakeria, mina nahiz bizioa adieraziz, gaiztoa
ikusi ona zer den jakin dezagun. Inoiz isiltasuna, bakardadea, iluntasuna nahiz sendotasuna erabili ditu artistak gizateria trazendentziara begira ipintzeko; inoiz estilizazioa, argitasuna eta arintasuna usatu ditu gizakia zerura begira jartzeko; inoiz teknika, geometria, zientzia nahiz gizateriaren progresoa arteratu 4itu zientzi
aren eta gizateriaren goralmenaz trazendentziaren haunditasuna sumatzeko; inoiz giza
ki erlijioso beneragarriak eraman ditu, imitatuz loriara heltzeko. Erlijioek, bada,
beren zerbitzuan erabili dute Artea.
Erlijioek, gainera, beretu egin dute arteari buruz egin den teoria guztia.
Artearen Monumentaltasuna sarri bereganatu dute. Hor daude piramideak eta Megalitos-ak (hilerriak, noski); baina, baita, Babiloniako eta Ejiptoko tenploak, mairuen
mezkitak, kristauen katedraleak eta fraideen Monastegiak. Arte monumentala boterea-ren eta aberastasunaren ezagugarri bait zen, boteretsu eta aberats azaldu dira erli
jioak.
Estatu dominatzaileek artea gidatu nahi ukan dute. Artea sarri "arriskutsua" bait
zen eta arriskutsu izateko arriskua bait zegoen, nolabait gainditu beharra ukan zu-ten erlijioek ere arrisku posible hori, erlijioen eta beraz, gizateriaren,onerako,
zer esanik ere ez. Artea mugatzea eta artistari askatasuna laburtzea dira, bada, biderik egokienak. Edo hizkuntza erlijiosoz azaldurik, artea gardentzea, iragaztea edo
garbitzea eta artistei artearen arlo propioa erakustea. Zertarako? Gizateriaren one
rako, bistan da. Eta artistak eskutxotik eramatea lortu zuten erlijioek ere: artea-ren domeinua. Erlijioek ere, bada, artea gidatu egin zuten. Nork erlijioa baino kapa
zago, izan ere, artea zer zen erakusteko eta erlijio dominatzaileek estatu domina-tzaileei ikasiriko metodoak erabili zituzten batere bakantasunik gabe, bekatua bera
ere zigor materialaren pareko bait zen. Erlijioa eta botere politikoa elkarregaz
biltzen ohiturik daude.
Denboraz, erlijioek atzerakada itzela egin zuten. Zientziei eta progresoari esker
gizakia erlijio dominatzaileak kritikatzen hasi zen eta geroxeago erlijio guztiak.
Pauso berri bat emanik, zerbait trazendente pertsoanl hori ukatu egingo du. Trazen-dentziaren dotrina kolokan jarriko da, eta esanahi berria emanen diote. Trazendentzi
a, orain, progesoaren xedea, izanen da; hau da, gizateriak ikusten, sumatzen duen ho
ri baina oraino "harrapatzeke", dominatzeke daukana; edo oraino ikusten, sumatzen ere ez duena, baina gizateriak progresoari esker eskuratuko duen gero ezezagun hori.
Ikusten denez, Goi-paleolitos kulturako azti pentsaera xit hurbil dago "trazenden
tzi konzeptu" honetatik. Trazendentzi konzeptu honen defendatzaileek oso-osorik sinisten dute progresoan. Progresoa ukatu, ez; baina, kritikatu beharra dago gaizki eramaniko progresoa (?) barreiari ez-ezik, hondagarri bilaka daitekeelako. Krikika bi
de honetan murgildurik, urrutien Nihilismoa iritsi da. Hona, horren garraisiak: "Izadiak ez du zentzurik"; "gizakia absurdoa da"; "progresoa, hondamendira hurbiltzea
baino ez da". Pentsa daiteke, itxura batean, baduela arrazoirik: egungo gizateria ab
surdoa dela bait dirudi eta progresoak hondamendia ekartzeko arriskua bait du.
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Herri kapitalistetan, honen antzeko mugimendu asko sortu da eta kapitalismoak zorrozki jazartzen du. Halako gauzetan, egia da, inoiz hutseman du kapitalismoak, baina ia beti asmatu du.
Artea, gaurregun, jator gordetzea zail bihurtu da. Artistak bere obren bidez esan nahi duena eta ikusleak nabaritzen duena, sarri ez da berdina izaten. Arte-obbra
horien esanahi objetiboa bazterturik, ikusleak esanahi subjetibo berria ezartzen dio
sarritan. Agian, hori ez da beti posible izanen (ez beharrezko): baina estatu modernoen aurrerakuntza teknikoa ezagutuz gero, gehienetan behintzat posible dela esan
behar. Honela, arterik jatorrena morroirik onena bilaka daiteke. Beraz, zein garanti
a daukate artistek? Zertarako erabiliko ote dira horien obrak? Zein interpretazio
ezarriko ote zaie? Bete ote dezake arteak gaurregun zeregin iraultzaile hau herri
burgesetan? Egungo artista ez ote da boteretsuen morroi? Baietz uste da sarri. Ar?teari kendu egiten diote boteretsuek bere izate erreboluziogilea (duenean, jakina)
eta erreformista bihurtzen dute. Eta mekanismo kapitalistaren liskarrak eta kontra-dikzioak nabarmentzeko eta konfliktiko bihurtzeko gabe, haik leuntzeko, baretzeko eta biguntzeko erabiltzen dute. Artea, orduan, faktore konpentsatzaile bilakatzen da;
beraz, erreakzionari.
Artearen funtsezko zeregin bat, atsegin estetikoa ere bai omen da. Eta boteretuek
atseginaren metatzea behar bait dute gizakikideak menderaturik baina pozik atxekitze
ko hona nola atsegin estetikoa ere faktore alienagarri bihurtzen duten.
Kapitalismoak menderaturik zituenak, halako batetan burruka gorrian hasi ziren.
Kontzientziapena haziz zihoan neurrian eta burruka indartuz, teoria ere eginez zihoan, Sozialismoa zientifikoa izan zedin lortu zuen langileriak. Herririk debelopatue
netan, kapitalismoaren barneko kontradikzioek erakarriko omen zuten sozialismoa. Hala ere langileriak Errusian hartu zuen agintea eta Leninek erreboluzio sozialista ezarri.
Denbora hartako Errusia ez zen Leninen ustez erreboluzio sozialista aurrera ateratzeko tokirik egokiena, nazio feudala zelako oraino eta industrigintzak indarrik
ki ez zuelako oraino. Alemania, Bretainia Haunia edo Frantzia bera ere, nazio egokia
goak ziren.
Leninek Errusian gizarte sozialista ezartzeko eduki zuen arrazoirik bortitzena,
beste nazio debelopatu horietan ere (edo behintzat horietako batean) langileria bere
hala botereaz jabetuko zenaren itxaropena izan zen. Baina uste hau ez.zen bete.
SESBko sozialismoaren kalbarioaren funtsa hementxe omen datza, alegia, langileriak
Errusian bakarrik lortu zuela aginteaz jabetzea. Eta ahul, bakarrik, etsaiz inguratu
rik aurkitu zuen bere burua.
Hala ere agintean finkatzea erabaki zuen etsi gabe, amore emateke. Zirkunstantzie
tara egokitzen eta erreboluzio sozialista zientifikoki aurrera eramaten saiatu zen .
SESBko marxismoak ondo zekien komunismotik urruti zegoela oraino. Produkzio inda--rrak . ahul eta subdebelopatuak ziren. Erreboluzio industrItala egiteke zegoen. Trena
bera, progesoaren ezagugarria oraino amets zen hamazazpiko Errusian. SESBko ekonomia ez zen gauza, ez gutiagorik ere, zorion materiala emateko langileriari; ez zegoen gaiturik behar zen aina produzitzeko. Zorion materiala ez baino gosetea egon
zen. Beraz, lanik behinena, ekonomia ahul hura indartzea zen, debelopatzea.
Langileria ez omen zegoen kapazturik oraino erreboluzio sozialista errealtzeko..
Eta langileriaren ordezkari izan zedin, alderdi komunista asmatu.zen. Lehenedabizi,
denboraldi labur batetarako: erreboluzioa martxan ipini arteino, langileria bere
zereginez jabetu arteino. Baina denboraldi labur hori luzatuz joan zen. Alderdi komu
nista, behintzat, ez zen desegin, haren premia bait gegoen nonbait; eta SESBn, erre
boluzio sozialistaren gidari bilakatu zen. Gaurdaino, sortu zenetik (eta Sobietarrek
berek ere ez dakite noiz arte), Alderdi komunistak langilediaren ordezkaritzat jo-
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tzen du bere burua.
SESBko ekonomia erdi kapitalista debelopatuen mailara altxatzeko, asko sufritu ukan behar zuten SESBtarrek. Ez bakarrik herri kapitalista debelopatuen maila harrapatzea berez zaila zelako (hain atzeraturik utzi zuten Zar-ek Errusia, non erraldoi
lana bilakatu bait zen herri debelopatuen maila harrapatzea); aitzitik -eta batez
ere- inguru oso-osoa etsi amorratu zitzaielako.
Sozialismo Sobietarra kapitalismo Mendebaldarraren beldur zen, zeren gerraren bi-dez SESBko sistema sozialista hankan 15ora aise bota zezakeela kapitalismoak sinetsi
ruk bait zegoen.
Sobietarrek, bada, harmamenduz hornitzea erabaki zuten. Baina horretarako inbertsi
o izugarriak egin•behar ziren eta kapitaltzarrak gastatu zituzten. Harmamenduan gastatzen bait zuten dirua ez zitzaien kontsumorako gelditzen eta kontsumo elementalaz
baliatu behar.
Herri kapitalistek ikusi zutenean SESB harmatuz zihoala, harmatzen jarraiki ziren berak ere. "Harmatzen hasi beharko zutela badaezpada" airatzen zieten kapitalista
boteretsuek mendebaldeko herriei. Kapitalistek ondo frogaturik zeukaten harmamendu in
dustria bide itzela zela dirutzak pilatzeko, merkatu ase hartan merkatu berria sortze
a bait zen. Beraz, SESBtarren harmatzea atxakiatzat harturik, harmamendu industriari sakada ikaragarria eman zioten. Hala sortu zen mendebaldarrek "harmamendt-karrera"
deitzen duten fenomenoa.
Baina ekonomia kapitalistarentzat harmamendu karrera jalgibide itzela eta kapital
mordoak pilatzeko era ederra zen ?.urrian, ekonomia sozialistari galga izugarria bila
katu zitzaion bere xedeen erdierpenerako. Lehenengotan uste zen baino gehiago luza--tzen zen komunismoaren etorrera etsaiei esker.
Hala ere SESBko Marxismoa bir-airatzen hasi da laster edozein sesb-tarrek eurrez e
dukiko,duela nahi duen guztia; produzio indarren debelopamendua hain haundia izan omen da, non bazina egin bait du zorion-promesaren errealtze materiala eta xit hurbil
bait omen dago haren etorrera. Marxismo sobietarrak behin eta berriro aipatzen du ipi
nirlk daukala transformazio hura lortzeko behar den behe estruktura.
Zorionaren promes hori, trazendentzia hori, izan da Artearen funtsa; bada, horren
zimentarria ipinirik omen dauka jadanik sozialismo Sobietarrak. Errealitatearen eta i
dealaren biltzea hurbil omen dago. Egia esan, SESBko komunismoak onartzen du bere gizartean badagoela hutsik, akatsik, okerrik, atzerakuntzarik. Beraz, badago zer kritikaturik. Baina hutsak omen dira kritika-gaiok, eta ez gizartearen funtsa. Berak sortu
tako gizartean ez dagoela funtsezko akatsik defendatuko du komunismo sobietarrak.
Egundik biharrera ez da egonen kontradikzioen arteko eztandarik. Geroa ez da izanen
orainaren antagonikoa. Eta gaurregun oraino egon ez arren askatasunik, ez zorionik
(errepresioa baino), aitzinekoek egindako basakerien ondorioa besterik ez da hori, eta, beraz, progresoa dagoen mailan dagoeino, gaurregun eduki daitezkeen gorenengo mai
lako askatasuna eta zoriona dira eta egon daitekeen beherenko mailako errepresio mota.
Denboraz eta guztien ahaleginez, askatasun eta zorion hori eskuratuz joanen dira eboluzio bide leunetik, progresoaren arauera.
Gizarte sobietarrean ez omen da lehertzapenik egonen; guztia eboluzio bigunez lor
tuko da. Baina liskarrak sortzen dituen eztanda eta lehertzapenok izan bait dira Arte
aren zentroa, sagaratua utzi zuenetik, sobietarren artean ezin daiteke arte kritiko-rik egon. Hain gauza hutsalak dira kritika gaiak gizarte sesb-tarrean, non ez bait du
te arteratzerik merezi izan. Baietz uste duena, erreakzionaria omen da. SESBko alderdi komunistak galerazi egiten dizkie arte kritikoa eta liskarren adierazle izatea artista sesb-tarrei, ez bait du admititzen bere gizartean funtsezko akatsik. "Gizarte
sobietarrean arte kritikoak ez dauka lekurik" airatzen dute, "Arte kritikoa gizarte
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burjesetan bakarrik da,posible".
.Arte kritikoa, bada, eta honen formak, desagertuz doaz herri sozialistetan; edo ho
be, jazarriak dira erreakzionariak direlako eta ilegalak bilakatu dira ; Artearen arlo
a laburtu egin bait da. Sistema kritikatzen duen artea kapitalismoaren aldekotzat eta
langileriaren etsaitzat jotzen da ia beti. Alabaina, ez beti, zeren Sistemaren barnetik kritikatzea, hau da Sistema onarturik, ez bait da beti erreakzionaria; Arte kriti
ko hau probetxugarria izan daiteke.
Sozialismoa materialista proklamatzen da. Zerbait pertsonal trazendentea ukatu egi
ten du. Arte erlijiosoak ere ez dauka, bada, tokirik herri sozialistetan. Hala ere ,
Artea ez dela bukatu irakasten dute sobietarrek. Sozialismoak aurrerapenean sinesten
bait du eta aurrerapen horren zimentarria eraikirik bait dauka, Artearen zeregina Antigoalean (Goi-Paleolitos aroan) eduki zuen berbera da: Azti-Artea. Ilusio artistikoaren bidez, errealitate desiratua, "gero hobea", "harrapatu" nahi du, errealdu. Beraz
indar menperagaitzen edo izter-begien kontra burrukatzen da ekintzailea, langilea, he
roia nahiz abertzalea eramanen dira artera. Neolitos aroko erreboluzioan produkzio bi
deen jabego pribatua ezarri zenean Arteak bere gain hartu zuen lana gainditu egin du
Herri Sozialistetako Arteak, hemen ez bait dago jadanik produkzio bideen jabego priba
turik. Horrexegatik hartzen du bere zeregin printzipaltzat Goi-Paleolitos aroko (hau
da, produkzio bideen jabego pribaturik egon ez zeneko) Artearen zeregina.
Herri kapitalistetan, ostera, produkzio bideen jabego pribatua dagoen aroetako kul
tura mora bait dago oraino, Artearen zeregin printzipala ere kritiko izaten jarraikitzen da bereziki, liskarrek sortzen dituzten eztanda eta lehertzapenen arteratzea.
Herri sozialistetako gizakia (langileria) nekatu egiten du lanak, eta atsedena behar du; arerioen kontra,burrukatzeko adore premia sentitzen du. Artearen beste zere-gin bat hauxe izanen da, hots; egokitze sozialaren erreminta izatea;,edertasuna, armo
niadun formak, entrega eta abar, atsedentzeko, adoretzeko, baretzeko, puntuan ipintze
ko erabiliko dira.
Sobietarrek aitortzen dute baita, gizaki sozialista, hezi bide jatorretik abiatuta
egon arren, oraino arras hezteke dagoela. Beraz, errepresio baten premia dagoela, lan
gileria desbidera ez dadin. Langileriak (edo honen ordezkari den Alderdi Komunistak),
bada, bere buruari (hau da, langileriari) mugak ipintzen dizkio, norma batzu. Eta kul
turaren zati bat bait da Artea, kontroldu egin behar da ; desbidera ez dadin. Beraz,
dekretuz agintzen du zertaratu behar den. Muga konkretu batzuren barnean jokatu behar
ko du artistak. Halaber, gero hori, errealdu nahi den gero hori, arazo politikoa da,
izan. Eta artista bakoitzak, berak sumatzen duen erara agertzen badu geroa, legea eta
ordena arriskutan jar daitezke. Beraz, hor ere aginteak (langileriaren ordezkariak)
parte hartzen du eta alor arriskutsu horren agerpena, oraino menperatzeko dauden in-dar horiena, kontroldu egiten du. Oraino behintzat, guztiz dirijiturik eta kontroldurik dago Artea SESBn. Berek ere aitortzen dute hau, kontroltze honen arrazoia argi da
go, hots: artisteriak ez duela oraino bide artezetik desbideratzeko arriskua gainditu.
Artisteria, izan ere, langileriaren talderik gerakaen, konformagaitzen eta gutien dis
ziplinatuetakoa da. Gerora zen izanen den, geroak esanen du.
Gizarte sobietarrean dauden errepresioa eta askatasunaren laburtzea argudioz justifikatzenditu Alderdi komunistak; hala izatea beste erremediorik ez dagoela esaten
du. Produkzio indarren eta giza eskubideen artean konponezina dagoenean, giza eskubideak laburtu egin behar dira. Produkzio indarrak sagaratuak.dira, uki-ezinak, Axioma
tzat hartzen den printzipio hau zientifikoa ere bada. Beraz, giza eskubideak (zelan-bait esateko, zeren mementu konkretu honetan eta SESBko gizarte konkretuan, produkzio
indarrak egun dauden mailan bederen, hauk ez bait dira giza eskubide) mugatu egin behar dira.
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Sobietarrek hartu duten bidea eta bide horren hartzea justifikatzeko ipintzen dituzten argudio berak ipini ukan dituzte Platon-en osteko boteretsu guztiek (Estatuek
nahiz Erlijioek). Esperientziak erakusten digu, Mendebaleko boteretsuek zanpatzeko e
rabili dituztela bide eta arrazoiok orain artean beti. Guztiz normala da, bada, Mendebaleko ezkertiarrak sinetsgaitz eta eskeptiko agertzea sobietarren arrazoien eta
jokabidearen aurrean. Nola jokabidean eta rrazonamenduan ez den ikusten orijinaltasu
nik, pentsatzen dute funtsean ere berdin izanen dela eta SESBko Alderdi komunista
klase zanpatzaile bilakatu dela, hamazazpiko erreboluzjoarl traizio eginaz. Baina ha
la ere, orijinaltasun ageri bat dagoela dirudi, hau da, produkzio indarrak eta gizar
te osoa beste inon baino gehiago daudela langileriaren zerbitzuan, orain arte inoiz
inon ikusi ez den beste. Sobietarrek bereganatu duten Platon-en teoriako supostu hura -"Estatua guztien zerbitzari dela"-, nahiko ongi betetzen dutela dirudi; eta
langileriak.nahiko gustora erantzuten duela.
Hala ere, marxista guztiak ez daude konforme SESBtarrek Iraultza ostean Arte alo
rretan eraman duten jokabideaz.
Breton-ek, adibidez, garratz azaldu zuen bere eritzia, esan zuenean ezen."Errea-lismo Sozialista"ren kontzepzioa, zeinak, beste arte mota guztiak galeraziz, miseria
proletariaren eta askapena lortzeko proletalgoak daraman burrukaren pintura inposatu
nahi bait dio artistari, faltsutzat ezesten duela. (Breton, Surrealismo frente a rea
lismo socialista).
Goi-Paleolitos aroaz gero franko debelopatu dira produkzio bideak, bistan da; eta
gaurregungo ekonomiaren konplexutasunak ez du zer ikusi gehiegirik orduko ehiztaritz
ekonomi eraz. Baina, badakigu, baita, gizarteak Estatu-instituzioa sortu duela,bitar
tean. Eta jabego pribatudun gizarteek asmatu eta indartu duten instituzio hori, bere
ganatu egin du Sozialismoak; Marxismoak berak ere bai, Proletalgoaren diktadurak ira
uten dueino bederen.
Marxismoa•, Anarkismoaren kontra, uste zuen instituzio horren premia zuela eta ho
rregatik hartu zuen; baina uste zuen, halaber, jabego pribatua errotik kentzen zenean, Estatu horrek ez zuela Arte alorretan diktadurarik jarriko. Eritzi honetakoa zen
adibidez, hamazazpiko Iraultza Errusian egin zuen Trotski. Iraultza egin ondoren, =
SESBn zegoela ere, honela pentsatzen zuen eta Artearen askatasunaren alde jokatu zuen.
"Ezin daiteke esan Alderdiak geroko Arteaz ikuspuntu zehatz eta jakinak ditue-nik eta artista talde batek ikuspuntu hauei azpi-jana egiten dienik. Alderdiak
ez dauka eta ezin dezake eduki ere ideia mugaturik bertsogintzaz, antzerkiaren
eboluzioaz, literatur hizkuntzaren berrizkuntzaz, arkitekturako estiloaz eta abarrez.... Artearen debelopamendu erreala eta forma berrien bilaketaren aldeko
burruka ez dira Alderdiaren lanaren eta arduren parte".
(TROTSKI. Literatura eta Iraultza).
"Jakina, Arte berriak proletargoaren burrukari jarri behar dio atentzio nagusia;
baina Arte berriaren goldea ez dago hildo jakinetara mugaturik; alderantziz, alor osoa goldatu behar du eta direkzio guztietans:
"Inork ez die poetei gairik ezarrikol Idatz beza bakoitzak burura datorkion
guztial"
"Proletalgoa, bere baitan formulatzen hasi berria dagoen perspektiba izpiritual
berriaren espresioa kausitu behar du Arteak eta honi forma ematen lagundu. Baina hau ez da.inola ere agindu estatala, exigentzia historikoa baino".
Estatuak, bada, ez du parterik hartu behar arte kontuetan. Artistak askatasun oso
-osoa eduki behar du. Dirudienez, Artean askatasunaren moztea erraz etor zitekeela
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sumatzen zuen Trotski-k, zeren bait bai zekien marxista sobietarren artean bazegoela
eritzi horretakorik. Hauek "arrisku burjesa" jartzen zuten arrazoitzat, antza; zeren
behin esan bait zien:
"Zein "ideologia burjesaren presio izugarri" egon daiteke, bada, gure arte
an? Ez dezagun exajera, mutilak!".
Gainera urrutirago ere joanen da Trotski, eta hau esatera ausartuko da behin: ora
ino denboraldi luze batetan egon eginen direla batzoki eta taldeen desbideratzeak,
zalantzak eta huts ideologiko eta kulturalak, eta hauen kausa, sakonean, langileriaren heldutasun kulturalaren falta dela eta ez beste ezer. Hala ere, kuznitsa Agiria
egin zutenen eritzikoa izanen da.
"Gobernuak babesten auen artea, ilunabartzen dagoen eremuaren parekoa da".
(Kuznitsa-burdincla-AgIrla,.
Trotski, bere "ideia burjes ttipiengatik" jazarria izan zen eta azkenez herbesteratua. Berak, Lenin-egaz egin zuen erreboluzioak ala talde erreakzionari konkretu ba
tek atzerrirarazi zuen, eztabaidatuko du. Berak uste zuen burokrazia erreakzionaria
izan zela eta ez erreboluzioa. Atzerritik ere ozenki salatuko du SESBko nagusi berri
ek (Stalinistek, alegia) literatura proletariaren kreazioa lan ofiziala dela aldarri
katzen dutenean. Behin eta berriro esanen du erregimen burokratikoak ito egiten ditu
ela proletalgoaren tendentzia kreatzaile autoktonoak. Ez dago konforme, ez gutiago-rik ere, SESBn erreboluzioak (edo erreakzioak) hartu duen bideaz. Haren ustez, garai
le jalgi den iraultzan ez dago iraultza soil-soilik; badago baita iraultzaren lepora
igan den kapa pribilejiatu berri bat ere. Pribilejiatu hauen beldur izan zen beti

Trotski, zeren boteretsuaren esanetara erraz makurtzen zirela uste bait zuen baina
boterea eskura arteino; eta, eskuratuz gero, zeharo ahanzten zirela proletalgoaz.
Urriko iraultzak bultzada pareaabea eman zion arte sobietarrari alor guztietan; E
rreakzio burokratikoak, ostera, berbizkunde artistikoa zanpatu egin du bere esku totalitariaz, eta guztia hondatu du.
"SESBko arte ofizialak -eta han ez dago besterik- zuzentasun totalistari
aren patua partekatzen du, hau da gezurrarena eta iruzurrarena".
Indar erreakzionaririk handiena Stalismoa dela esanen du, zeren aginte iraultzaileak ezin bait dezake beregain har artea "zuzentzeko" lana eta gutiallo aginduak ematekoa, ez agintea nartu aurretik, ez hartuta gerc. Arteak eta zientziak, beren iza-tez, ezin duten jasan inoren direkziorik: askatasunaren premia dute, eta aginteak
"zuzendu" nahi dituenean, errebalatu egiten dira ala ito.
Bortizki salatuko ditu SESBko jokabidera makurtzen artista mendebaldarrak ere,
Intelektualeria ezkertiarra jabez aldatzen hasi dela esanez. Eta atzerrian bizi izan

zen garaian, hauxe aitortu beharrean aurkitu zen, alegia, azken hamar-hamabost urteetan, intelektualeria ezkertiarraren belaun aldi osoa Ekialdera begira jarri zela eta, hestuago ala ez hain hestu, proletargo iraultzaileari eZ baino garaile jalgi den
iraultzari lotu ziola bere destinoa. Problema, bada, ez da SESBra mugatzen, Intelektualeria mendebaldarraren ezkerra ere belauniko jarri bait da burokrazia sobietarraren aurrean; baina ez aago guztia galdurik oraino, esaten bait du.
"Talentu eta nortasundun artistak, jeneralean, ez dira belauniko jarri burokrazia sobietarraren aurrean; baina porrot egin dutenek, ezdeusek eta ga
uza ez direnek, hauek ipini zuten ardurarik nagusiena lehen mailan aljertze
ko". (Artea eta Iraultza. Trotski 1938. Partisan Revierr-errebistari egindako eskutitza).
Urriko iraultza egin bazuen ere, Trotski ez zen nagusi jalgi SESBn eta Estatu so-

bietarrak, beste estatu boteretsuek legez, artea dominatu egin zuen; ez zion askatasunik eman; "zuzendu" egin zuen; bere zerbitzuan jarri zuen; hegalak moztu zizkion ;

ito egin zuen; musa isilarazi zuen; artea hil zuen;

Mila eratara esan izan da;
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baina funts beraren inguruan dabiltza guztiak.
Marxisten arteko eztabaida honetan, SESBn badagoela arterik esaten dute SESB zaleek; kontrarioek, ostera, ez dagoela Arte dei daitekeen ezer airatzen dute; baina Iraultza egin zuen proletalgoak ez du horren errurik, Urriko iraultzaren lepora igan den
burokrazia erreakzionari eta totalitari horrek baino, zeinek urriko iraultza desegin
egin bait du.
Marxista ez den arte kritikari batek, Donald Drew-ek, ostera, hara zer idazten duen:
"Batek Stalinismoa onartzen ez duen arren, ezin uka daiteke horren fidelek
aportazio eta laguntza inportanteak egin zizkiotela Artearen teoriari, eta
teoria honek kutsatu dituela ez bakarrik Arte Sobietarrak baizik eta Alderdi komunistadun beste laterrietako leinu SESB zaleak ere". (E1 Arte en la
teorla Marxista y en la prctica soviAtica; 68 or.).
.Dena dela, Txinaren indartzea zela kausa Khrushchev SESB desestalintzen hasi zene
an, mendebaleko Alderdi Komunistek Polizentrismoaren teoria aldeztu zuten, eta 1963an
Togliatti-k, Italiako alderdi komunistaren buruak, alor kulturaletan tolerantzia esen
tziala zela irakatsi zuen.
"Ezin diezaioke inork artista bati esan nola idatzi behar duen poema bat, musika
egin edo pintatu". Baina gaurregun oraino ez dute artista SESBtarrek Arte gauzetan as
katasunik lortu. Artearen alorra mozturik dago.
Ez dirudi, bada, munduan gaurdaino sortu denik Arete iraultzaile eta protestazalea
baketan utzi duen Estatu boteretsurik. Estatu boteretsu-askatasunzale hori ezin daite
keela inola ere sortu pentsatzen dutenei eman bide die arrazoia orain arteko historiak, SESBko historia ere kontutan edukirik. Txinak eta Kubak kenduko ote diete orainar
teko historiak emandako arrazoi hori?
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XIII. ERROMA

EUSKAL HERRIAK ERROMA ETORRI AURRETXOKO MENDEETAN

(500 - 200 K.a.)

Ez da erraza erromatarrak Hispaniara iritsi aurretik Euskal Herriak nola bizi izan ziren jakitea. Anitz arrazoigatik.
1.- Euskal Herriko enda bakoitza bere kontura konpontzen zelako eta sarri alboherrietako kultura arrotzekin euskal endakoekin baino harreman eta lotura hertsiagoak
eduki zituztelako. Adibidez, Iparrekoak kultura galiarraz kutsaturik daude. Hegoalde
koak eta Ekialdekoak, herri Keltarrekin nahastekaturik agertzen zaizkigu. Eta keltarrak bait ziren nagusi, keltiberiarrengana hurbildu ziren; beraz, keltiberiako eta
iberiako kutsua franko ezarri zitzaien. Mendebalekoak -hots, Kantauriarrak eta Astu
riarrak- bazterturik gelditu ziren Keltarrak jin zirenetik, zeren Autrigoniarrak Bu
rebatik Kantauri Itsasoraino hedatzen bait ziren; eta, beraz, beste euskal leinuekin
harremanak edukitzea eragozten zieten, Herri iberiar eta keltarrez inguraturik geratu bait ziren, nabaria da bai keltarren bai iberiarren eragina. Euskal Herriaren bihotzeko leinuak artzantz kulturapean jarraiki ziren eta funtsean kultura zaharra auxeki zutela ditudi, deusik ez ala, deus guti aldatuz.
2.- Historialari erromatarrek guti ezagutu zuten Euskal Herria; gainera, Erromaz
zerikusia duten egintzak bakarrik kontatzen dizkigute. Euskal Herriek, Euskal Herri
bezala edo Euskal Herriaren izenean, ez bait.zuten sekula Erromaren kontra nahiz alde ezer egin, "Euskal Herri fi rik ez zegoelako, euskal jendeaz zerikusirik duen egin-tza konkreturen bat kontatzea tokatzen zaienean, leinu konkretu haren karakteristika
rik nabarmenenak aipatzen dituzte soilik, irakurleria erromatarra zerbait situatzen
laguntzeko behar dituztenak.
3.- Egungo historialariek, ia guztiek, gaurko Euskal Herri politiko administratiboaren mugen barnean bizi ziren "euskal leinu garbikoak" bakarrik hartzen dituzte
euskalduntzat. Beraz, Asturiarrak eta Kantauriarrak iberiartzat jotzen dituzte; halaber Jakatarrak; talde batek Akitaniarrak ere iberiartzat dauzka; beste batek, oste
ra, galiartzat. Errioxakoak eta Erriberakoak keltiberiartzat jotzen dituzte, nahiz e
ta Erriberatarrak euskalduntzat hartzen dituen inork, mugen barnean bait daude. Ja-kintsu talde batek Autrigoniarrak eta Karistiarrak keltartzat jotzen ditu; Autrigoni
arrak, bereziki, Bureban ere nagusi izan bait ziren. Inork euskal leinukotzat dauzka

biak.
Garai hau estudiatzen duten historietan, bada, Kreazio aurrean baino nahasmendu
kasik gehiago dago euskaldunez mintzatzen direnean. Nahaste borraste honetatik argi
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piska bat idokitzea zail den arren, horretan ahaleginduk gara, denetan asmatuko ez
dugunaz zihur gauden arren.
Sasoi hartan oraino ez zegoen erresuma euskaldunik, ez beste ezein politik molderik, Euskal Herriak biltzen zituenik. Ez zegoen gure artean politik erakunde zentral
durik (eta lurralde osorako bat bakarrik gutiago); Euskal Herriko herriak ginen, ge
hien ere. Arraza eta kultur batasuna bageneukan agian; baina horixe ere ez jadanik ,
mugetan behintzat. Gelditzen zaizkigun lotura apurrak ere apurtuz zihoazen; baina be
rriak sortuz ere bai. Krisi aldia izan zen.
Aldi hau irakasten duten prehistorilariek ez dituztela Asturiarrak eta Kantauriarrak euskalduntzat ere hartzen esan dugu. J.M. Barandiaran da salbuespen aipagarria
hauxe bait dio:
"Jesukristo baino 200 urte lehenago beste herri batek hasi zuen hemen
bere eragintza: erromatarrak alegia. Garai hartan Euskal Herria noraino hedatua zegoen, Estrabonen, Pomponio Melaren, Senecaren eta beste i
dazle batzuen bidez eta herrien ohikundeei begira susma dezakegu: As-turtarren aldetik Garona hibaira arteko lurraldeak -Mendi Pirinio eta
ibarrak.erdian- bere muga barruan zituen. Beraz, Asturtarrak, Kantauriarrak, baskoinak, barduliarrak, autrigoiak, karistiarrak, ilergeta-rrak, zerretarrak, jakatarrak eta akitaniarrak euskaldun zirela dirudi
eta egiaz hala zirela esatea da bidezko, beste eritzi bat, hobeki oina
rritua agertzen ez zaikun arte behintzat" (Lehen Euskal Gizona. 107 orrialdean).
haien hizkuntza euskera edo honen ahaidea zen. Akitanian euskal-i
zen edo euskal-kutsua duten izen asko ageri da orduko hilarri eta alda
re-harrietan. Adibidez: cison, sembe, senicco, neskato, andere, andere
xo, sembexo, ilixo, ittixo, erhexo, gerexo,,arixo, baixorrixo, ilurberrixo, lurgorr, ilunno, lelhunno,,astoiluno, ele, lex, belex, harbelex,
arte, baeserte, bioxus, leherenno, harsus, idiatte, ande, garre, erditse, erripe, etab, Bestalde, asturiarrek, kantauriarrek eta baskoinek
hizkuntza bat zutela diote garai hartako lekukoek". (Lur eta Gizon:
"Euskal Etnia eta Jatorria". 85 or.).
B. Estornes Lasak, ostera, "Historia General de los Vascos" bere liburuko "Fronte
ras de Euskalherria" kapituluan (20-22 or.) bi presupostuz bederen interpretatzen di
tu historialari erromatarren esanak; alegia.
a.- Kantauriarrak ez zirela euskaldunak; eta Asturiarrak gutiago, bistan da; na-hiz eta hauxe esan beharrean kausitzen den:
"Eskualde hartako populazio paleolitos-tar zaharraz egindako herri na
hastu.bat izanen litzateke",
b.- Barduliarrak, Karistiarrak eta Autrigoniarrak, ostera, euskaldunak zirela.
Beraz, ez du horren gaizki ikusten Kantauri Itsasoko kosta bizkaitar eta gipuzkoa
rretan bizi zirenak "baskoiniar" nahiz "Akitaniar" deitzea; baina ez du ongi ikusten
"Kantauriar" deitzea. (Agian, "A" esanez gero, "zeta" ere esan beharra suerta liteke
elako edo). Guztia legoke.konponduta, kantauriarrak (eta Asturiarrak berak ere) euskalduntzat hartuko balitu, J.M. Barandiaranek eta beste zenbait prehistorilari eus-kaldunek egiten duten legez. Gainera, eritzi hauxe dago egiatik hurbilen, zientzia
gaurregun dagoeneko mailan jarraikitzen deino bederen, zeren kutsu keltarra eta iberiarra kantauriarren eta asturiarren artean baino sartuagoak bait daude Erriberata-rren, Beroniarren eta Autrigoniarren artean, adibidez.
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Bosch-Gimpera jaun kataluniarrak, bere aldetik, zeinek bestalde anitz lan egin
bait du euskal prehistoriaren alde, ez du uste Kantauria, Jakitania eta Akitania eus
kaldunak zirenik, iberiarrak baino. Asturia, ordea, Brontze Arotik jadanik Erdal Herri dela dio; burubiribil ekialdetarren eraginez bilakatu bide zen Asturia Erdal Herri. "Iberiar" kontzeptuak, euskaldun ez diren Penintsula Iberiarreko herri autoktonoak adierazten ditu sarrien; inoiz, hala ere, euskaldunak ere barnean hartzen ditu.
Zentzu honetan, Penintsula Ibertarreko herri autoktono guztiak izanen lirate» ibe-riar; baina Bosch-Gimperal lehen zentzuan ulertzen du. Inork ez ditu sekula kelta--rrak iberiartzat hartzen, kanpotik etorriak izan bait ziren.
Egia da burubiribil meatzariek Asturiako meatzak hustiratu zituztela eta ordutik
burubiribil asko dagoela Asturia4. Joxemiel Barandiaranek "Mendebal Kantauriarreko
turubiribilak" esaten du (E1 hombre prehistdrico en el Pais Vasco. 138 or.). Arkeolo
giak ere hauxe erakusten du eta seguru aski beste ,Euskal Herrietan baino nabarmenago.eragin zuten Asturiako herrian. Gerora, Galiziako herrien influentzia ere nabari
da, beste euskal eskualdeetan egon ez zena. Ezin daiteke, bada, uka bere berezitasunak eduki zituenik; baina ez euskaltasuna galtzeraino, Behintzat Hego herbehereetako
euskaldunek baino gutiago eduki zuten, hala keltarrena nola iberiarrena, eta agian
Brontze Aroko merkatari meatzari ekialdetarren kultur eragina ere (ez arraza eragi-na) nabarmenagoa izan zen Ebro inguruan. Eta ikusiko dugunez, Erriberako hauxek de3tuko dituzte erdal historielariek "Baskoiniar" lehenen boladan.
Kantauriari buruz ere, upa bezalako teoriak asmatu zituen Bosch jaunak. Datu zihur batzurekin jokatu zuen, ezin uka. Alegia, Penintsulako koba kultura Zentralaz
zer ikusi haundia duen kultura loratu zela Kantaurian Eneolitos aroan eta ez kultura
piriniotar izenaz ezagutua; baina egun Hego Euskal Herria den lurralde zati batetan
(Santimamifie taldean) loratu zen kultura piriniotarra eta egun Ipar Euskal.Herria de
nean loratu zena (Halliade kultura) ez ziren guztiz berdinak.izan. Gainera, Los-Hu-sos kulturak koba kultura Zentralaren antz haundia du. Beraz, Kantaurian loratu zena
rena, alafede. Bestalde, Bosch berak irakatsiko du Nafarroaren bihotzeraino sartu ze
la koba kultura Zentrala (E1 problema etnol6gico Vasco. 614 or.). Keltarren eragina
ostera, Asturian eta Kantaurian baino nabarmenagoa izan zen Euskal Herriko beste zen
bait eskualdetan; esate baterako, Akitanian, Erriberan, Errioxan eta Autrigonian; eta Karistian bertan ere baietz esanen genuke; nolanahi, Karistiako Hegoaldean zihur
egon zela.
Hiru§arren mendean (K.a.) Iberiarrak etorri zirela Kantauriara, esanen digu Bosch
jaunak. Iberiarren urratsak nabari dira.nolanahi; ezin uka hau ere. Baina beste anitz euskal eskualdetan ere nabari dira, garai hartan berak bait ziren Penintsulako
indartsuenak, keltarrik gehienak menperatzeraino. Ez da, bada, harritzeko gauza haien artekoak Kantauriaraino heltzea. Akitaniaraino heldu zirela dakigularik batez ere.
Erraz ulertzekoa da, izan ere, merkataritzari esker, anitz harreman eduki bait zuten
greziarrekin eta feniziarrekin, eta guztiz boteretsu bilakaturik bait zeuden.
Kantauriarrek eta Akitaniarrek antz haundia dutenaz konturatzen da Bosch jauna,
antigoaleko historialariak konturatzerainokoa, Julius Caesar, esate baterako (BOSCH
GIMPERA, El problema etnol6gico Vasco. 647-649 or. La prehistoria de los iberos,501
-502 or.). Beraz, ez da ausartzen kantauriarrak direla segur baieztatzera. (Problema etnol6gico Vasco. 633 or.); ez eta Ebro Behereko iberiar jatorrak direla ere, nolabait azaldu egin behar bait ditu (esplikazio koerentez, jakina) Kantauriarren eta
Akitaniarren arteko harreman hertsiak, kidegoa eta elkar laguntza mementu larrietan;
eta itsasbidea ez zaio aski iruditzen.
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Hala, bada, bazintzat ematen du akitaniarrak, Galiarrez presioz, ez bakarrik 4'akara
ino etortzea Pirinioak pasatuz, baita talderen bat Euskal Herri osoa gurutzatuz Kantau
riaraino heltzea ere (Problema etnol6q3co Vasco. 648 or). Ez ahantz akitaniarrak eta
kantauriarrak iberiarrak direla Bosch-entzat. Honela esplikatuko lirateke kantauria--rren eta akitaniarren arteko harremanak eta kidetasuna; baita Autrigoniarrei, haren us
tez euskal leinu garbikooi, eduki zieten gorrotoa ere (647 or.); halaber ere erromatarrek Jakatarren lurraldeak (Akitaniako iberiarrak izanik eta kantauriarren adiskide)
euskaldunei ematea eta harrez gero Jaka hiri euskalduna izatea (646 or.); eta abar.
Guztia, aurrez ezarritako xede batez pentsatzearren, hots: gaurregungo euskaldunak
etnia, arraza eta kultura berezi baten jabe direla.
"Insistir en la naturaleza 4tnica del pueblo vasco, en su derivaci6n del
pirenaico del Eneolitico, a la vez que en su distinci6n del Ibero". (La
prehistoria de las Iberos y la etnologia vasca. 492 or.).
Euskaldunontzat, ulergarri ez-ezik eskergarri ere bada Bosch-Gimpera jaunaren jokabidea, honi eta honen antzera jokatu zutenei esker, gaurregun zientzia arras frogatua
bait da Euskal Herria hainbat milurte duen herria dela eta herririk europarrena gainera.

Meyer-Liffike alemaniarrak zalantzatan jarri zuen, dela 50 urte, Bosch-en hipotesia ,
eta akitaniarren eta baskoiniarren artean kidego hertsia dagoela esan zuen; Bosch jaunak ukatzen ez duena, bestalde:
"En el SW de Francia -Gascufta, Beara, Akitania- segurvramente las super
vivencias pirenaicas tuvieron una importancia mucho mayor todavla, puesto
que alll no fueron borrados antes del Eneolltico los nUcleos
no es.extraflo que subsistiera tambi4n debajo de los m4s recientes dominadores, los Aquitanos ibricos".
(La prehistoria de los Iberos. 501 or.).
Schuchardt-ek ere Akitaniako hizkuntzaren eta Baskoiniakoaren artean kidetasunik ba
zegoela erakutsi zuen; gaurregun sobera frogaturik dagoena; baina gaurregun frogatua
dago jadanik Akitaniarrak euskaldunak zirela ere.
Guk ez dugu.esan nahi Bosch jaunaren deskubrimenduak okerrak direnik, ez gutiagorik
ere, Bakarrik, aurkikundeok kontutan edukirik eraiki.zuen hipotesia ez dela arrazoiz
koa argitu nahi dugu, hots: Asturiarrak, Kantauriarrak, Akitaniarrak eta Jakitaniarrak
ez zirela garai hartan euskaldun.
Aitzitik, guk onartzen dugu mugetako euskaldunek oraino gehiago jasan zutela alboko herrien eragina. Garona eta Ebro hibaietako herbehereetakoek bereziki. Eta Euskal
Herri osoak eduki duela gehiago ala gutiago, sasoian sasolko eragina, hala arraza eta
etnian nola kulturan eta erakunde sozio-ekonomikoetan; mugetan, gainera, sekulorum sekulotan jasan ukan du zorionez itoginaren antzera; eta noizbehinka herri berriak eto-rri dira euskal leinu zaharra odol berriz bizkortzera. Herri hauk orain arte beti izan
dira irentsiak eta asimilatuak. Eragin iraunkor horrek eta herri berrien etorrerak, d3
ferentziak eta krisiak sortu ditu Euskal Herrien artean; baina denborak leundu egin di
tu beti desberdintasunok, herriak ber-hurbildu eta Euskal Herriak berrindartu. Garai
honetan oraino, bada, Asturia, Kantauria, Akitania Garonaraino eta Jakitania euskal he
rriak ziren eta ez herri iberiarrak, nahiz eta agian menperaturik egon batzu.
Mendeak geroago hasi ziren erdal historialariak euskaldunez mintzatzen; baina egiaren izenean aitortu beharra dago euskaldunak baino mendeak lehenago hasi zirela eta da
kiguna beraiei esker dakigula. Merezi du antigoaleko idazleek nor deitzen zuten baskoin ikusteak, egiazta dezagun haien esanetatik ezin daitekeela nahiko argitasunik idoki
eta, ezer ateratzekotan, konfusioa atera litekeela agian.
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Adolf Schulten-en lanari jarraikiko gatzaizkio: "Las referencias sobre los Vascones
hasta el afio 810 despuês de Jesucristo".
Lehen boladan Ebro hibai ingurukoak ziren baskoinen lurrak, erdal idazle hauentzat,
hots: egungo Erribera eta Hego Nafarroa (Tito, Libio, Salustio) (232 or.). Kelteuskaldunen lurraldea, hain zuzen ere.
Ptolomeus-ek hamabost hiri euskaldun izendatzen ditu. Hona zeintzu:
Iturissa LAurizperri?), Pompaelo (Iruinea), Bituris (Bidaurreta), 4ndelos (Andoin?),
Nemanturissa, Curnonium (Cornaba?), Jacca (Jaka), Graccurris (Alfaro), Calagurris (Kalahorra),.Cascantum (Kaskante), Encavia (Milagro?), Tarra (Larraga), Muscaria (Muskari
a-Tutera), Segie (Ejea), Alavona (Alagon), (230-231 or.),
Erreskada honetatik ateratzen denez, Jaka kenduz gero, Hego Nafarroak eta Erriberak
osatzen zuten Baskoinia. Gainera Jaka ez dela Baskoina baskoinen mugakidea baino esaten du anitzek (Estrabon-ek adibidez) X233 or.). Hala ere,,gerora hiri euskalduntzat
edukiko dute guztiek Jaka. Estrabonek irakatsiko du, baita, Baskoiniarrak eta Kantauri
arrak mugakideak direla (228 or.).
Dena dela, Pirinio Mendilerroraino iristen zela Baskoinia deskubritu zuten laster e
ta Oiartzungo meatzeak ere baskoinen esku zeudela; gainera, Kantauri itsasora zeukatela irteera.
Estrabon-ek Baskoinia Kantauriaren mugakide dela esan badigu ere, Varron-Plinius-ek
honela idazten dute: "Saltus Vasconum. Olarso, Vardulorum oppida, regio Cantabrorum".
Bardulia egun uste dena balitz, hau da Gipuzkoa, Deba hibairaino iritsiko litzateke
Kantauria; beraz, Bizkaia Kantauriaren barnean legoke (228 or.).
Baskoiniaren baitan dago Araba ere eta agian Gipuzkoa eta
Seigarren mendean
Bizkaia ere bai. Juan-de-Biclararen aburuz. Baina Bisigotuen garaian gaude jadanik.
"Leovigildus partem Vasconiae occupat et civitatem quae Victoriacum nuncupatur condidit". JUAN-DE-BICLARA (234 or.).
"Victoriacum" hau Arabako Bitoriano omen da.
Tours-ko Gregorius-ek, ostera, Akitaniari deritza Baskoinia, seigarren mendean bertan. Honentzat Novempopulaniakoak ere baskoinak dira; edo hone, Novempopulaniakoak soi
lik dira baskoin-baskoin. Besteak Spaniae-baskoin gehienez ere dira. Dudarik gera ez
dadin, Ravenna-k zera idatzi zuen VII. mendean:
"patria quae dicitur.Guasconia, quae ab antiquis Aquitania dicebatur",
Argi gera bedi, bada, Baskoinia zein lurralde den Ipartarrentzat. Hego euskaldunak
"Spaniae Vascones" deitzen zituzten, eta haien lurraldearen izena "quae nominatur Spano guasconia" zen. Ravenna-rentzat, bada, Baskoinia Ipar Euskal Herria da eta Garonan
ditu Ipar.mugak; hots, Erromatarren Inperio Behereko Novempopulania. Hego Euskal Herri
a, ostera, Baskoinia espainiarra da; baina Erribera.eta Hego Nafarroa ez ditu Baskoini
a espainiarraren baitan sartzen (235 or.). Egon ere, bisigotuen menpe zeuden bi eskual
de hauk aldi hartan.
Fredegario frankoa ere (VIII. mendean) antzera mintzatzen da:
"Vascones in regione Aquitania".
"Vascones qui ultra Garona commorantur".
Baskoinak, bada, Garonaraino heltzen dira. Beatus-aren Mapa Mundi-n ere, Pirinio
Mendien eta Garona hibaiaren bitartean lekutzen da Baskoinia (238 or.).
Einhardo frankoak honela idazten du IX. mendean: .
"per bella memorata primo Aquitaniam et Vasconiam, totumque Pyrinei montis iugum et
usque ad Hiberum amnem qui apud Navarros hortus..." (239 or.).
Hementxe agertzen dira lehenengoz Nafarrak. Ikusten denez, Erriberako jendea da, =
beste inor baino lehenago baskoin izan zirela ikusi dugun kelteuskaldun berberak.
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Alabaina, milurte luze bat.pasatu da ordutik. Gero erromatarren Inperio aldiko Bas
koinia bilakatuko da Nafarroa, hots: Nafarroako erresuma zaharra. Azkenez, badakigu
zeintzu diren "vasco" eta "basque"; baita "vasco-navarro" ere; halaber "vasco francs"

eta "basque espagnol" ere.
Sumatuko zen Kantauriarrak eta Asturiarrak ez direla sekula baskoin bezala ezagu-tzen antigoaleko idazleen liburuetan; baina ez dezagun ahantz Barduliarrak, Karistiarrak eta Autrigoniarrak ere ez direla sekula baskoin legez ezagutuak izan, ez aipatuak. Bakar-bakarrik, ikusi ditugu aintzinatean karistiarrak bizi izan zireneko Arabako
lurraldeak baskointzak hartzen VI. mendean, bisigotuen garaian; baina Erromako inork,
ez zuen inoiz argi esan, baldin jakin bazuen ere, hemen bizi ziren endak baskoinak izan zirenik. Liburuetatik berdin idoki daiteke baskoinak zirela nahiz kantauriarrak
zirela.
Baina hara zer dioen San-Julian-ek VII. mendean.
illo tunc tempore (675) religiosus Wamba feroces Vasconum debellaturus gentes adgrediens in partibus commorabatur Cantabriae".
Eta A. Schulten-en komentarioa:
"Es_dudoso lo que se quiere decir aqui con Cantabria".
(237 or.).
Wamba erlijiosoak, bada, Kantaurian jarri zuen bere egon lekua, baskoinen kontra
burrukatzeko, Ea gero Wamba erlijiosoak ere baskointzat zeuzkan kantauriarrak? Baldin kantaurian kantauriarrekin egon bazen, ez zaigu ezinezkoa iruditzen euskaldunak
zirenaz konturatzea.
Baina nahasi mahasiago izan dadin, ekar dezagun hona, Bosch jaunaren zita luze bat:
"En algunos autores (Mela y Plinio) se.tom6 a veces a los Vdrdulos como
representativos del grupo. Por ejemplo, cuando Mela dice: tractu Canta-bri et Vardulitenent, suprimiendo a los demds. Plinio sin embargo cita
tambien a los vascones y autrigones. Ello parece indicar que la base mds
precisa de la etnografia del Pals Vasco fue la epoca de la querra cdntabra y que al apartarse de ella los autores no conociendo bien el pais co
menzaron las confusiones. Por ello se tomaron los Vdrdulos por los tipicos en lugar de los Vascones que lo habian sido siempre y adn se lleg6 a
mayor.confusidn cuando mds adelante arbitrariamente por el recuerdo, vago ya„ de la guerra cdntabra se acabd englobando a todos los pueblos
del N. y principalmente los Vascones con los cdntabros (recuerdese por e
jemplo el caso del Ducado de Cantabria)".
Guk idokitzen dugunez, aurreritzi ezkutu bat dago textu interpretatzaJleetan, hau
da: Nafarroakoak ez diren euskaldunak, zentzu zabalean baino ez bada ere, baskointzat
hartzea gustatzen zaiela, apika "baskoin" eta "eusko" erro bereko hitzak izan litezke
elako edo. "Barduliar" deitzea jasan daitekeela, probintzianoak erro-errotik.euskal-dun direlako edo agian; baina'kantauriar" deitzea, hori sekula santan ere ez, Jainkoa
ren amodioarren.
Alabaina, historian zehar "vascon" izenez euskaldun oro ezagutu izan den bezala,
"vizcaino" izenez ere ezagutu izan da; meatzeei esker Bizkaiko euskaldunak entzutetsu
izan ziren mendeetan; halaber "bizkaitar" izenez Euskal Herriko.abertzale oro, Aranis
ten garaian. Beraz, ez zaigu arraro egiten, xit probable baizik, gerra kantauriarrari
esker kantauriako euskaldunek eskuratu zuten fama zela bide, "Kantabres" deitzea bes,r
te eskualdeetako euskaldunak. Axularren beraren buruan ere, euskaldun eta kantabres ,
esanahi berekoak dira:
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"Zu izan zara eta.izanen zara, euskaldunen ohorea, habea, iabea, sostengua e.ta kantabres fina, naturala eta egiazkoa",
(Gero. Gomendiozko karta". 43 or.).
Problema honen funtsa ez dago, eta ez.da egon, kantauria noraino hedatzen zen jaki
tean, Urumea hibairaino, Deba hibairaino, Nerbion Ibaiaraino ala Ason hibairaino; bes
te honetan baino,hots: Kantauriarrak euskaldunak ziren ala ez jakitean, zeren euskaldunak zirena onartzetik abiatzen bagara kantauriako euskaldunak zerbaitegatik modan
zeudenean beste eskualdeetako euskaldunak kantauriar nahiz kantabres deitzea xit logi
koa bait da. Zer gehiagorik egin zen, bada, "baskoin" hitzarekin?
Herri batetan arraza eta kultur batasuna ematea, xit komenigarria izan da orain ar
teko historian Politik erakunde jator bat antolatzeko, elkar anaiatzat hartzen zutela
ko denek eta gainera antzeko ohitura, joera eta gustoak eduki zituztelako. Baina arra
za eta kultur batasuna ez da beti aski izan herri bat izaten jarraikitzeko. Funtsarri
horren )jainean,,Politik erakundea eraiki egin behar da. Edozein faktore ekonomikok,
ustez ttipienak, puska dezake mila zatitan kultur batasuna, baldin Politik erakundeak
eusten ez badio eta zorionez ala zoritxarrez sortuz doazen faktore berriei erantzun
jatorra ematen ez tedio. Eta zer esanik ere ez arrazaz diferentea den herri berria ji
ten denean, zeren herri berri honek kultur eta ekonomi molde desberdinak edukiko bait
ditu seguru aski.
Lehen milurtean (K.a.), Erroma agertu aurretik, bi barreiapen faktore eman ziren
Euskal Herrian:
.
Bata, nabarmena, zirtizartakoa; hau da, arestian aipaturiko keltarren inbasioa (ekonomi mo3.de berriak, kultura desberdina, arraza.diferentea, organizazio dohainak...)
Bestea,.isila, geldia, baina eragin haundikoa, hots: Iparraldeko eta Hegoaldeko euskaldunak, kultura desberdinen eragin isil baina iraunkorraz, barneko euskaldunengan
dik urrunduz joan ziren; gainera, arrazaz.ere franko gurutzatu ziren. Beraz, Iparraldeko eta Hegoaldeko mugetakoak, batez ere, elkarrengandik desberdinduz doaz eta herri
arrotzen itzulinguruan sartuz. Euskal herria, bada, ez doa batasunerantz, barreiatzera baino.
Euskaldunen gidari artzainak izan zireino, Euskal,Herriek batasuna atxeki zuten/
baina hiri bizitza egosten hasi zenean eta, ondorioz, herbehereetako,eta zabaldietako
hiritarrek gidaritza hartzean, Euskal Herriak barreiatzen hasi ziren, ahaikoa atxeki
zuten,arren eta baita harremanak ere, mendietako artzainak zirela medio bereziki; ala
baina, merkataritzak ere garrantzi haundia ukan zuen.
Aurrerantzean, Hego Euskal Herriek Ebro hibaiko herbehereetan eduki zuten beren zi
bilizazio fokua eta Ipar Euskal Herriek Garona hibaiko uhaldeetan. Indar ekonomikoek
eta azpi egiturak eraman gintuzten barreiapen horretara. Ez dezakegu ahantz, atzerriko dominatzaileek ere barreiapen korronte hau berrindartu egin zutenix. Hemendik au-rrera,-sarri entzlinen dira euskaldunen ahultasunaren garrasi zoliak.
Sasoi honetantxe hasiko dira agertzen leinu desberdinak ere. Erdal idazleek behintzat (eta euskal idazlerik thraino ez da jaio) desberdinak garela uste ukanen dute, na
hiz-eta ahaidetasunik ere sumatuko duten gure artean. Arrazoirik egonen zen, bada, guk uste, desberdinak ginela pentsarazten zienik. Alabaina, ez dute Euskal Herririk
aipatuko geroraarte, "bake erromarra" hau da "dominapena" ezarri arte. Baina, orduan
ere, Ipar Euskaldunak Akitaniar edo Novempopulaniar izanen dira; kostatarrak, Barduli
ar, Karistiar eta Autrigoniar; Mendebalekoak, kantauriar eta asturiar; eta Hegoaldeko
ak, baskoiniar. Aitor dezagun, behin gehiago, geuk eman geniela horretarako anitz a-rrazoi, geroago ikusiko dugunez.
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Erromak, Kartagotarren atxakiaz baliaturik Penintsula Iberiarra menperatzeko eraba
kia hartu zuenean eta Scipio-tarrak hidali zituenean lan hau burutzera, ez daRigu zihur Euskal Herria nola aurkitzen zen, ez noraino hedatzen zen. Prehistorilari euskaldunek ez digute oraino behar den bezala aztertu aldi hau; edo agian ez da posible iza
nen datu berriak ateratzerik. Egia esan, dominatzaileek emaniko datu batzu bil daitez
ke, baina datu hauk ez dira seguruak; gainera, Euskal Herriko historiarentzat interes
gutikoak dira gehienetan. Historialariek, datu hauetaz eta berrietaz baliaturik, zer
bait argitu digute hala ere.
Garai hartako Euskal Herriak hauk zirela dirudis
Akitaniarrak, Jakatarrak, Baskoiniarrak, Beroniarrak, Barduliarrak, Karistiarrak ,
Autrigoniarrak, Kantauriarrak, Asturiarrak eta agian beste leinu ttipiren batzu.'
Baina ez dugu uste Beszetaniarrak eta Ilerdatarrak euskaldun zirenik. Pirinio Mendilerroaren erdi inguruan, Ekialdeko partean Nafarren eta Ilerdatarren erdian, baina
Jakatarren Hegoaldean bizi izan ziren Beszetaniarrak, eta gaurregungo Huesca eduki zu
ten hiriburutzat. Keltarrekin nahastekaturik bizi izan ziren eta keltarrek agintzen
bide zuten Beszetanian. Ebro hibaiko euskal herbehereetan bizi ziren kelteuskaldune-kin ongi konponduko zirela iruditzen zaigu probableena, elkarren ondoan bizi hait. zi
ren eta bi eskualdeetan keltarrek agintzen bait zuten. Gehiago oraino, gure ustez, he
rri bezetaniarrak atxeki egin zituen euskaldunekiko kidetasunak batez ere Nafarroako
eta Jakako mugetan; baina badirudi euskaldunekin baino harreman gehiago eduki zuela i
beriarrekin eta Catalunyako herriekin, iberiarrak eta beste Catalunyarrak euskaldunak
baino aurreratuagoak eta aberatsagoak ziren eta. Beraz, ez gara ausartzen euskaldunak
zirela esaten.
Herri ilerdatarra, goi Catalunyako hegi piriniotarretan bizi zen. Catalunyan eta
Pirinio Mendilerroaren bi hegietan kultura piriniotar kalkolitostarra loratu zen in-dar handiz Brontze Aroan eta kultur foku garrantzitsu bilakatu. Badakigu nola kultura
honek Pirinioen Mendebalean loratu zirenen antz haundia eduki zuen, ahaide izan zirela aitortzerainokoa; beraz, ilerdatarrek euskaldunen antza eduki behar, gehiago nahiz
gutiago, erromatarrak iritsi zirenean. rlerdatarrak ez ziren keltarrak, autoktonoak
baino. Gaurregungo Lerida eduki zuten hiriburutzat eta inoiz Ekialdeko kostalderaino
heldu zen horien agintaritza. Jatorriz Penintsula barneko eta Pirinio ondoko herriak
izan arren, bazuten Mediterraneoko kostatarrekin harremanik franko. Apika ez ziren
kostatarrak,bezain iberiarturik.egonen; baina euskaldunak ez zirela esateko lain be-hintzat bai, guk uste. Ordurako, hango gizaki Piriniotarra eta Mendebaldarra xit desr
berdindurik zeudela dirudi hala ekonomi joeretan nola kulturan eta arrazan. Ezin uka,
jakina, kidetasunik bazegoela orduan oraino.
Aitzitik, goraxeago euskaldun zirela esan dugun herri haien artean uste dugu bazegoela ahaidetasunik eta denbora haietarako harremanik aski, kontutan harturik ez zego
ela orduan lotura politikorik.
Anitz etnologok irakasten du, karistiarrak eta Autrigoniarrak arrazaz keltarrak zi
rela eta Beroniarrak kelteuskaldunak. Herri hauen artean keltarren aztarren asko dago
ela agertu du Arkeologiak eta badirudi keltarren esku zegoela aldi honetan agintari-r
tza politikoa ere (zegoen apurra); baina euskaldunak zirela nagusi kantitatez. Agian,
Beronian keltarrak izanen ziren nagusi kantitatez.
Asturiarrak, Kantauriarrak, Barduliarrak, Akitaniarrak, Jakatarrak eta Ipar Baskoi
niarrak oso-osorik euskaldun izaten jarraikiko ziratekeen, nahiz eta Akitanian eta
Baskoinian bazegoen egon keltarrik, (Karistian baino gehiago hehintzat) eta agian iberiarrik ere. Hauk Jakara eta Kantauriara heldu bide ziren III. menderako (K.a.). =
Baskoiniako herriberakoak, kelteuskaldunak ziren.
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Ikusia dugu nola talde keltarrak Euskal Herrira etorri ziren eta nola Ebro hibaiko
herbehereak berentzat hartu zituzten; baita nola han-hor-hemen, Euskal Herriko toki
askotan (Ebro hibaitik urruti ere) aurkitzen den keltarren nahiko aztarren. Ez da harritzekoa, hauetako banaka batzu euskal lurraldeetan gelditzea, nahiz lur tentagarriren bat aurkitu zutelako nahiz emakume lirainen bat, nork jakin. Nolanahi ere ez zego
en sasoi hartan (hala dirudi) populazio gehiegirik euskal lurraldeetan. Jatorriz bertokoak guti bait ziren eta gainera iniziatiba gutikoak, taldetxo keltarraren izenez
deitu izan zituzten erdaldunek eskualde askotako biztanleak; Autrigchnia, Karistia eta
Baskoinia, adibidez.
Gure eritzia nahikoa aldetzen duelako baino ez bada ere, Bosch jaunaren zita hau
jarriko dugu.
"Como siempre tratdndose de invasiones sobre regiones que estaban pobla-das con cierta densidad los nuevos conquistadores dan nombre al pueblo y
atin al territorio pero nonstituyen la mayorÍa del pueblo ni hacen desaparecer los anteriores habitantes, los cuales con un nombre dtnico distinto
y perdiendo su personalidad como pueblo, siguen existiendo en los mismos
lugares que antes". (E1 problema etnolÓgico Vasco. 632 or.).
Autrigoniarrak orduko Euskal Herri Zentraleko Mendebalean bizi ziren, gaurregungo
Bizkaia Mendebaldarrean, Araba mendebalda •rean eta Ipar Burgosen. Denbora haietan, di
otenez, Autrigoiak Kantauri Itsasoan hasi, Kantauria • eta Karistia eskualdeez mugatu e
ta Hegoalderantz Bureba osoraino hedatzen omen ziren, Oka Mendietararte guti gorabehe
ra. Hego Ekialdetik, Beroniaren mugakide omen ziren.
Euskal Herriko historialdi luze batetan, euskalduntzat eduki izan dira lurralde
guzti hauk. Gaurregun, Autrigoien Bizkaiko eta Arabako lurraldeak bakarrik hartu ohi
dira euskalduntzat. Hala.ere, azken urteotako Euskal Herriko ekonomi joera berriak (e
konomia kapitalistarenak, noski; baina ekonomiarenak), egungo Bizkaia Mendebaldarrera
begira jarri ditu Autrigoien aitzinako lurralde guztiak, eta ekonomi berdineko eskualde bilakatu dira. Ekonomian partehartzen duten indarrek, historiaren funtsezko eranora eramanen ote gaituzte? Hona zer dioen Jose Luis Luzindiak eskualde
gile
honetaz:
"Hiru alderdi zehatz bereziak ditu Burgosko probintziak; Aranda aldea, hi
riburuaren ingurua eta Iparraldea. Lurralde antolakizun batean,hau (Ekono
miaren eraginaz mintzo da Lizundia jauna) kontutan izaten bada, badaiteke
behinola Iruineko euskal erreinuaren barrutiko izandako herrialde.batzuk
gure alorrean izatea. Eta kasu hortan behintzat, ekonomiari esker, egon .
daiteke itxaropen pixka bat; bestela, inondik ere ez. Aipa ditzegun, bada,
herrialde historiko bi, Bureba eta Okamendieta". (Lur eta Gizon, Cuskal
Herria: "Eusko Lutra". 17 or.).
Karistiarrak ere Bizkaian bizi ziren, baina ez Bizkaian bakarrik; guti gorabehera,
bizkaiera mintzatzen zeneko lurraldeetan baino; Gipuzkoako eta Arabako lurralde bizka
ieradunak barnean harturik. Ez dago argi ehuneko zenbat keltar zegoen, ez nola nagusi
tu ziren lurralde hauetan, ez noraino heldu zen haien nagusigoa; ez dakigu ea organizazio politikorik eratu zutenentz, eta gutiago nolakoa izan zen. Gainera, hementxe
daude Uribetarrak ere, zeinetaz deusik ez bait dakigu oraino.
Dena dela, Bizkaiak beti ukan du bere nortasuna historian, eta Karistiarren lurral
deek beti eduki dituzte beren politik berezitasunak. Egun bertan ere, Esizkaiko lurral
de Karistiarretan mintzatu egiten da euskara; Autrigoniakoetan, ostera, ez. Beste a-rrazoi batzutan eduki dezakete sorrera berezitasun hauek, nork jakin; baina errealita
tea horixe da.
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Bizkaiera, beste euskalkiak bezain zaharra dela irakasten dute hizkuntzalariek.
Karistiako keltarrak, bada, beren hizkuntza utzi eta Bizkaian erroturik zegoen min-tzaerarekin gelditu ziren, euskerarekin alegia. Baina euskarari beren jitea emanik ,
bizkaiera sortzeko aina pertsonalitate eduki zuten nolanahi. Geroko gauzak dira, e• baina keltarren denboran hasi ziren egosten ge
gia da, Merinaldeak, Jaurerria,
roko berezitasunok, guk uste.
Egungo ikusmiratik begiratuta, Karistiako keltarrak arras euskaldundu ziren; Au-trigoien lurraldeak, aitzitik, batez ere Hegoaldekoak, arras deseuskaldundurik daude.
Baina Euskal Herriko Ekialdean eta Hego Ekialdean ez zen berdin. Penintsulako Eki
aldea, garai hartan, xit aurreratua zen. Eta Ekialdeko kelteuskaldunek harremanik ba
zuten hango herriekin. Ebro hibai zelarik harreman biderik nagusiena. Bi herrialde
sortu ziren Hego Ekialdeko kelteuskaldunen artean; Beronia eta Erriberako Baskoinia.
Etnologari talde batek esaten du Beroniarrak keltiberiarrak zirela; alegia keltarren eta iberiarren kultur aztarren asko agertzen dela Beroniarren artean. Baina Beroniarren hauzia argitu beharra dagoela uste dut. Beronia egungo Errioxaren eskualde
rik ipartarrena izan zen; alegia, Zadorra hibaiadarrak Ebro hibaiaz topo egiten duen
tokitik Iregua hibaiadarrak topo egiten dueneraino guti gorabehera. Ebro hibaiaren
bi uhaldeetan hedatzen zen; eta Hegoaldetik Demanda Mendietaraino heltzen zen.
Ikusi dugu nola finkatu ziren hemen keltarrak eta aztarren ugari utzi zuten. Bertan aurkitu zuten jendeaz nahastekatu ziren, hau da Los-Husos eskualdeko euskaldunez. Nahastekatu ondoren han sortu zen herri berrla, bada, ez zen keltiberiarra izan
kelteuskalduna baino. Nolanahi ere badakigu argi askok ez dituela bereizten iberiar
kontzeptua eta euskaldun kontzeptua; baina ez dago inor kelteuskaldun kontzeptua era
biltzen duenik. Hala ere ezin uka daiteke erromatarrak etorri aurreko bi mendeetan
beroniarrek iberiarren eragina jasan zutenik, bolada hartan iberiarrak xit indartsuak bait ziren. Beharbada, lehenengotik ere jasanen zuten, Ebro Behereko herbeheree-tan aspaldidanik fi_nkaturik bait zeuden iberiarrak.
Historian zehar, Erdi Aroan batez ere, Nafarroak eta Gaztelak sarri eztabaidatu ,
zuten Errioxa. Egun sakabanaturik dago; zati bat euskalduna da (Araba-Nafarroa) eta,
bestea, gaztelarra (Logrofio). Errioxak beti eduki ukan ditu Nafarroaz 1otura ekonomi
koak; eta egungo ekonomi joera berriak oraino gehiago ipini du Errioxa osoa Euskal
Herrira begira; eta lotura berriak sortuz doaz batez ere Nafarroaren eta Errioxaren
artean.
Erriberako kelteuskaldunak izan ziren boteretsuenak erromatarrak etorri aurreko
mendeetan. Hiri joriak zeuden eta boteretsuak. Dirua ere egiten zuten. Leinu kelta-rretakoek zeukaten eskuraturik agintaritza. Numeroz ere berak zirela gehiago uste da
eta euskal leinuetakoak herritar soilak; baina Nafarroan, Iparrerago eta gutiago agintzen zuten. Iruifie ingururaino heltzen zela haien nagusigoa ematen du.
Akitaniarrak Pirinio Mendilerroaren Iparrean bizi ziren eta Iparreko lurraldeetan
urrutiraino hedatzen ziren, Garona hibairaraino, seguru aski. Hauxe dio Julius Cesar
-ek behintzat. Ez da erraza Garona hibaitik Hegoalderantz bizi ziren herri guztiak
euskaldun ziren ala ez jakitea; baina keltarren eta iberiarren leinukorik egon bazegoen. Alabaina ez da jakin zihur oraino zein herri zein leinutakoa den. Dena dela,
Pirinioetara hurbilduago eta euskaldunago ziren; zehatzago esateko, artzantz kultura
zaharraren semeago. Herri hauen artean harreman ugari zegoen. Akitania erresuma zen
sasoi hartan jadanik..Julius Cesar-ek dio, Pison izeneko bat zela errege bere denbo12, 4). Beste Euskal Herriekin gonbaratuz, oso debelopa
ran (De Bello Gallioo,
turik zegoen, noski, politik erakunde debelopatua behar bait da erresuma izatera hel
tzeko.
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Beste euskal herriak baino aberatsagoa eta Erribera bezain aurreratua bide zen.

Inbasio arriskua zegoenean, Akitaniarral elkartu egj.ten ziren Kantauriarrekin bederen
atzerritar etsaien kontra burrukatzeko. Seguru aski, beste herrietako euskaldunak ere
joanen ziren gerrateetan laguntzera, baina hau ez dute esazen idazleek; beraz ez daki
gu segur.
Akitania eta Hegoaldeko euskal herriak zatikatzeko,politika eraman dute beti menpe
ratzaileek, Erromatarrengandik hasita, Erdaldunentzat, Pirinio Mendilerroa beti izan
da barreiatzaile. Euskaldunek, berriz, Pirinioak ez dituzte inoiz eragozpentzat eduki
baizik komunikalekutzat, gordelekutzat nahiz ihesbidetzat. Pirinio Mendilerroa, itsasoa bera baino bide seguruagotzat eduki du euskaldunak (artzantz kulturaren lorpena ,
noski) eta hauxe izan da gaurdaino dominatzaile eta menperatzaile quztiek hersteke utzi diguten ateka. "Muga natural", "eragozpen geografiko" eta hainbat holako abestu u
kan dituzte dominatzaileek; baina euskal kulturak ez du sekula holakorik sinetsi eta
euskaldunek ateka horren bidez atxeki dituzte beren harremanak mementurik hestuenetan
ere.
Ekonomiaren joera berriak Euskal Herrira begira ipini ditu berriro aitzinateko Aki
taniako lurralde guztiak eta Hego Euskal Herriko industriak gero eta,gehiago sentitzen du Akitanian dagoen merkatuaren premia. Lehengo loturez gainera, bada, berriak
sortuz doaz.
Asturia eta Kantauria ere Euskal Herri ziren garai honetan. Goi Paleolitos arotik
Epipaleolitos aroko kultura asturiarra loratu zen arteino, Euskal Herrikoa bezalako
kultura egon zen beti Asturian eta Kantaurian. Neolitos aroan Kantaurian loratu zen
kultura, beste Euskal Herrietakoa baino lotuago dago koba kultura zentralari, orduko
aztarnategiei kasu egiten badiegu bederen; baina ez horregatik Euskal Herriaren Hegoaldetako mugetakoa baino lotuago, hau bezain lotua baino. Castillo koban, Hornos-de--Pefia koban eta Iruzko Canto-Pino koban, adibidez, ikus daiteke nolako eragina eduki
zuen, eta gero Los-Husos kobaz, esate baterako, gonbaratu. Honela jakinen genuke zein
dagoen hurbilago koba kultura zentralekoa den Atapuerca kobatik (Burgos), gonbarazio
batetarako, Eneolitos aroan ere, beste beste Euskal Herrietan kultura piriniotarra lo
ratu zeino, Kantaurian eta Asturian Hego Penintsulako koba kultura Zentralak eragiten
du gehien; baina ahanzteke beti Los-Husos-en (eta Bizkaian bertan ere) garbiki igar-tzen dela horren eragina; eta kanpotarren eragina konjuntoan harturik, beste Euskal
Herrietan baino motelagoa dela dirudi,Kantaurian eta Asturian. Bestalde, kultura piri
niotarra ez da horren joriki loratzen, Bizkaia, Araba eta Nafarroako anitz eskualde-tan; gainera, Iparrean loratu zenak, Akitanian alegia, Halliade kultura izenaz ezagutzen den hark, nortasun berezia du, Aro honetan, bada, Kantauria eta Asturia bereiz-ten dira zerbait,kultur alorrean beste euskal lurraldeetatik : dolmengintzan bereziki.
Brontze aroan, burubiribil ekialdetarrak agertzen dira Asturiako meatzeetara kobre
eta eztainu bila (Aramo, Cangas-de-Onis). Asko etorri zirela dirudi, egun ere burubiribiltasun hori gordetzen bait da Asturiako meatzarietan. Ohartxo moduan baino ez ba
da ere, bota dezagun burubiribilak Nafarroan ere establetu zirela (Urbiola) eta Eus-kal Herri osoan zehar utzi zituztela beren urratsak.
Alabaina, estudiatzen dugun alji honetan, Kantauriarrek eta Akitaniarrek (Euskal
Herriko bi puntetakoek) ohitura berdinak zeuzkaten; gerrateetan elkar laguntzen zuten
eta hizkuntza berdinez mintzatzen bide ziren. Hauxe aitortzen du Julius-Cesar-ek. Cesar-en,esanen arauera, ahaide eta adiskide ziren. Eta gaurregun zientzia arras frogatua da, Akitaniarral euskaldunak zirela.
Bosch jaunak, bere aldetik Hegoako iberiarrak (tartesiarrak hobe) ez zirela Penintsulako Iparrera hirugarren menderaino nehintzat iritsi irakasten du (E1 problema etnolgicoyasco, 648 or.).
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Gainera, Kantauriarrak Hegoaldeko Iberiarrak direla esatea ez zaio gehiegi gustatzen, bide honetatik ezin bait daitezke koerentziaz esplika Kantauriarren eta Akitaniarren ahaikoa eta kidetasuna. Beraz, beste hipotesi bat sujerituko du; hau da, hirugarren mendean Ebro Behereko herri iberiar ezezagunen bat nahiz Akitaniako bertako
herri iberiar bat joan zela nolabait Kantauriara. Eta, azkenez, etsirik, hala aitortuko du:
"Dena dela, baldin kantauriarrak iberiarrak badira, eskierki beranduko elemen
tuak dira" (649 or.).
Zeren, laugarren mendean oraino, Iparreko post-hallstatt kulturako.eragina bait
da nagusi: alegia, kutsu keltardun kultura; kutsu iberiardunik, ordea, ezer ez. Be-rak dio hau ere:
"El elemento ibrico en la Meseta (S. III) es relativamente poco denso y re-ciente, lo cual significa que desde el N. de la meseta poco pudo influir en
regiones mas extremas del N. de la Peninsula".
(BOSCH, E1 problema etnolÓgico vasco, 632 or.).
Hirugarren mendean, beste Euskal Herrietara legez edo antzera iritsi zen Kantauri
ara ere iberiarren eragina.
Guzti hau aztertu ondoren eta,Baskoinismoa eta Kantabrismoa arakatutzerakoan frogatu bait.dugu bata nahiz bestea, biak, direla modu berdinean mito (Agramont-dar/Bea
umont-dar, Oinaztar/Ganboatar,... eta abar-abar), gu Joxemiel Barandiarani jarraikitzen gatzaizkio eta oraino euskaldun zirela uste dugu.
Ipar Nafarroako Baskoiniarrak, Barduliarrak eta Jakatarrak -Euskal Herriaren bihotza!- guztiz ziren euskaldun eta artzantz kultura zaharra bide zegoen loratzen oraino, Jaka hirian izan ezik, hau ordurako Merkataritz bideko hiri inportante bilaka
turik bait zegoen.
Herrien artean ez zegoen garai hartan (K.a. III. mendean) Politik batasu-:.
nik, Euskal Herri bakoitzean ere ez da uste politik lotura sendorik zegoenik. Herri
bakoitza bere gisara antolaturik zegoen eta antolaketa haundirik gabe gainera. Era-kunde politiko debelopatuak edukitzeko beste bizi mailarik ez zegoen orduan oraino .
Euskal Herriko herri gehienetan. Alabaina, bazegoen botere zentraldua zuen hiririk ,
adibidez, Kalagorri.

KELTEUSKALDUNAK

Hego aldeko eta Ekialdeko kelteuskaldunak <hau da, Erriberako eta Errioxakoak) no
lakoak izan ziren guti gorabehera antzemateko, prehistotilariek keltiberiarrez zer
dioten azalduko dugu. Sekula ez ahantz, baina, keltiberiar eta kelteuskaldun kontze2
tuak (eta errealitateak) ez direla berdinak.
Hemen keltiberiarrez mintzatuko gara; beraz, diogun guztia ez zaie derrigor eza-rri behar kelteuskaldunei, nahiz eta badakigun keltiberiarrez idatzi zutenean kelteuskaldunen izakera ere kontutan eduki zutela, diferentziarik ez bait zegoen haien us
tetan.
Erakunde politiko eta sozialari buruz, hara zer esaten duten. Nahiz eta,Polibiok,
Monarkia zela politik era esaten duen eta erregeak izendatzen dituen arren, ez dirudi horrela zenik, zeren beste historilariek ez bait dute holako konturik aipatzen.
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Gainera, Polibiok idatzi zuenean, Erromatarrek ez zit-ten keltiberiarrak ondo ezagutzen. .
Aitzitik, gobernua zaharren Batzarrearen eskuetan zegoela dirudi. Gazteek parte-rik ez zuten hartzen Batzarre honetan. Parterik ez hartze hau sarri izan da nahasketa bide. Adibidez, gazteak Numancia-ri laguntzeko prestatzen ari zirela esan zion Lu
tia-ko Batzarreak Scipio Emilianus Afrikarrari. Beste behin, Numancia-ko zaharrak ha
serre jarri ziren gazteek erromatarrei ihes egin zietelako.
Premia zegoenean, gudalburua izendatzen zuen Zaharren Batzarreak. Sarri, hautes-kunde bidez aukeratzen zituzten gudalburuak eta agintariak. Demokrazi hastapenak bazeuden, bada. Hauziak, harmen bidez erabakitzen zituzten sarrien. Erakunde politikoek, ikusten denez, bazeukaten eduki kutsu keltarrik.
Ekonomi era printzipala abeltzaintza izan zen; baina, hiri kulturara pasatzen ari
ziren erromatarrak etorri zirenean. Abeltzaintzaz batera, gerra zuten bizi modua ate
ratzeko ogibiderik inportanteenetakoa. Gerra zale porrokatuak izan ziren eta etsaien
buru moztua bilakatu zen trofeorik desiratuena.
Nonahi agertzen dira sari gudari bezala burrukatzen, hala kartagotarrekin nola.erromatarrekin, gehien ordaintzen zuenaren a1de t seguru aski. Adibidez, K.a. 212an,
20 mila keltiberiar daude Lorca-n sari gudari bezala; K.a. 207an, 9 mila Magon-en,
K.a. 206an, lau mila joan ziren Afrikara. Sari soldadutza, bada, ogibide inportantea
izan zen.
Keltiberiarrak bentzutu zituenean, nekazari bilaka zitezen ahalegindu zen Erroma,
bal bait zekien, ongi jakin ere, baldin nekazari egiten baziren, establetu eginen zi
rela eta gerra zaletasuna gutitu eginen zitzaiela. Nekazaritza joririk eduki ez zutelako edo, okelaz elikatzen ziren bereziki, baina ugari edaten zituzten garagardoa,
nahiz ardoa. Errioxa eta Erribera orduantxetik bide dira ardoleku. Bizi maila nahiko
ona eduki zuten. Nolanahi ere, mendietako artzainek baino askoz hobea.
Oinezko soldaduak entzutetsu egin ziren erromatarren artean, beren arintasun, azkartasun eta trebetasunagatik. Eta zaldunik onentzat zeuzkaten, Anibal-i loria eman
zion Numidiako zalduneria bezain ospetsutzat.
Aldi honetan, Metalurgiak ere garrantzi haundia hartu zuen. Keltiberiarrak Moncayo-ko meatzeak hustiratzen hasi zirenean, Beronia eta Erriberako kelteuskaldunek han
txetik ekartzen zuten burdin-mea eta haien Metalurgia Keltiberiakoaren menpe geratu
zen. Lehen gai bila, bada, Keltiberiara jo beharra eduki zuten. Metalgin, leinu keltarrekoak ziren legez, eta ez euskal leinukoak, bi herrietako keltarrak bilakatu ziren harreman zubi eta, keltarrei esker, kelteuskal Herriak erlazio hestuak eduki.zituen Keltiberiarekin eta franko hurbildu ziren bi herriak, bai ekonomi moldeetan,
bai kulturan eta bai erakunde sozio-politikoetan, anitz.prehistorilarik herri bakartzat hartzeraino. Kelteuskaldunek, keltiberiarren bidez, anitz harreman komertzial
eta kultural eduki zuten kostako iberiarrekin ere eta, keltiberiarrek bezala, alfabe
to iberiarra onartu zuten, txanponetan ikus daitekeenez.
Poseidonio-k zera idazten du keltiberiarren harmagintzaz:
harmak "egiteko modu bakana dute. Burdin laminak ehortzi egiten
dituzte, burdinaren parterik ahulenak erdoildurik gogorrenetik bana
daitezen arteino. Honela egindako harmen aurrean ipintzen zaien oro
apurtzen dute. Ez dago ezkuturik, ez kaskorik, ez hezurrik eutsiko
dionik".
Erromatarrek kopiatu egin zieten harmagintza molde hau.
Ehorzmendu usarioei buruz, hara zer idazten duen Silius-Italicus-ek:
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"Gaixotasunez hiltzen direnak erreta ehorzten dituzte; baina gerran hilak saiei
ematen dizkiete, hegaztin sakratuak direla uste bait dute".

EUSKAL LEINUKOAK

Estrabon-en eritziz, Asturiatik Baskoiniarainoko ipar herriek ohitura eta usadio
xit antzekoak zituzten; baina Penintsulako beste herriengandik arras diferenteak.
Iparrean ez zegoen hiririk; bai horregatio hauzorik. Senide taldeak eta ahaide
jendeak osatzen zuten hauzoa, eta familia baino elkargo nagusiagoetan bizi ziren, na
hiz eta etxe bakoitzean familia bakarra bizi. Merkatalgai bereziak (jenero ebatsiak,
bereziki) adrerian banatu ohi zituzten.
Asturiarrek etxe biribilak egiten zituzten eta etxe multzo ttipitan bizi ziren;
urbanizatu gabeak eta leku altuetan eraikiak dira hauzook. Kantauriarrek etxe karrar
tuak egiten zituzten; eta beste euskaldunek bortlak, karratu, luzanga nahiz biribil ,
denetarikoak bide zirenak. Etxeak ttipiak ziren, lauzaz egi ak; teilatua lastozkoa
nahiz zohizkoa izan ohi zen. Egungo artzain borden antzekoa beraz, Barnean ez da az
tarren arkeologikorik aurkitzen. Asturiako etxeek zizeilua zuten inguruan. Hantxe eserita bazkaltzen eta afaltzen zuten eguraldi ona zenean, ordena hlerarkikoa zaindurik.
Esnea, harri berotuen bidez egosten zuten; bazekiten belarrez midizinak eta pozoi
nak egiten. Kantauriarren artean ohitura matriarkalak zeudela eskierki dakigu t idazle erromatarrek hala bait diote; baina beste Euskal Herrietan ere ohitura berdinak
zeudela ongi suposa daiteke, okerrean erortzeko arriskurik gabe. Gurasoen heredentzi
a alaben esku gelditzen zen; baina semeak ezkontzen zirenean, arrebei dotea eskatzeko eskubidea zuten. Senarra zen emazteari dotea eskaintzen ziona. Emakumeak ardura-tzen ziren semeen ezkontzaz; noiz eta norekin ezkondu amak eta arrebek erabakitzen
zuten. Matriarkagotik Patriarkagora iragatea, keltarren eta erromatarren aportazioa
(ala kontra-aportazioa (1)) izan zen; baina agian dagoeneko hasia zen gizonezkoa familiako nagusitza eskuratzen.
Emakumeei berehala igartzen zitzaien ezkongai, ezkondu ala alargun ziren, diferen
te jantzirik eta apaindurik ibiltzen ziren eta. Emakumeak sendo eta indartsuak ziren
eta lurgintzarako erabiltzen zituzten lur alor guztiak hauek laboratzen zituzten. Be
larrezko oihalez eginiko jantziak erabiltzen zituzten.
Gizonezkoek.ile luze arroa erabiltzen zuten. Zaldun trebeak ziren eta urrutitik e
zagutzen ziren, larruzko kaskoan ilargi erdia eramaten bait zuten apaingarri legez .
Larruzko soinekoz eta ahuntz ilezko kapusaiaz janzten ziren neguan, eta abarkak ziren oinetakorik erabilienak. Gerrasketan habilak ziren eta beldurra sartzen zieten e
tsaiei ikaragarrizko erraztasunez ibiltzen bait ziren mendi eta haitz arteetan. Bi-hoztun eta ausartak ziren; ez zioten beldurrik heriotzari eta etsaiek gurutziltza--tzen zituztenean, askatasunaren aldeko abestiak kantatuz hiltzen ziren. Gizonezkoen
bizimodurik ohizkoenak harrapaketa eta gerraska ziren. Sarri jaisten ziten taldeka
haran eta ordeketara, mendietan ez zeuzkaten ardo eta laboreakharrapatzera, gudalbu
ruak (edo buruzagiak) gidari zituztela.
Ekonomia guti debelopatua zuten. Labore guti jaten zuten. Ezkurrezko ogiz elika-tzen ziren ia urte osoan. Ahuntza, ardia eta zerria hazten zituzten bereziki. Mendie

277
tan basabehi eta behor taldeak nonahi ikusten baziren ere, artaldeak eta ahuntz taldeak askoz gehiago ziren.
Abeltzaintzara emanak ez zirenak, Izadiak berez ematen dituen fruituak janda bizi
zirela esan genezake, gaztaina eta sagarra bereziki; sagardoa eta garagardoa edaten
zituzten; baina ehiztaritza jarraikitzen zen hauen artean elikaduraren odagarririk
inportanteena bezala; kostaldean, aitzitik, arrantza. Larruzko itsas-untziz balia--tzen ziren eskuarki orduan oraino; baina zurezkoak ere egiten bazekiten (enbor hustu
ak, alegia),.Iparrekoek behintzat.
Egia esan, haien bizimoduak Epipaleolitos arokoa gogora arazten digu. Nekazaritza
hastapenetan zegoen eta emakumeen esku. Merkataritza, ostera, ia eratzen hasteko anitz eskualdetan. Nabegazioa guti debelopatu zuten. Itsas bazterretan ibiltzeko modu
ko untziskak ezagutzen zituzten soilik.
Erlijioari buruz, bereziki ilargi betean egiten zituztela beren kultoak esaten di
gute. Egun hauetan dantzak eta alegiazko burrukak egiten zituzten txistu soinuaren
airera. Inoiz, zaldiak, akerrak eta gizonak ere sakrifikatzen zituzten; gero, animalia sakrifikatuen odola edaten zuten. Akerra, behintzat, gurtzen zuten. Prokreazioaren aldeko Jainkoa zela uste da.. zeren, beste anitz ritoren artean, barrabiletan muin ematen bait zioten. Igarleei, aztiei eta sorginei itzal handia zieten. Geroko bizitzan sinesten zuten eta senideen arimen alde anitz otoitz eta kulto egiten zuten.
Igarle iaiotzat eduki zituzten.
Guraso-erhaileak, beren eskualdetik at eramanik, harrikatu egiten zituzten; eta
herio zigorraz gaztigaturiko beste gaiztagin guztiak haitzetan behera amiltzen.
Jauziak, arineketak, burrukak eta,beste anitz deporte ,ota praktikatzen zuten. Ga
urregungo burruka leondarra bera ere,,aldi honetan jadanik Euskal Herrian praktika-tzen ziren burruka motetako batetatik, Asturiarretik alegia, sortua omen da.

ERROMATARRAK EUSKAL HERRIAN

MITO ERROMATARRA
Pirenne historilari ausartarentzat, Historian ezagutzen den agintzarik aipagarrien eta desiragarrienetako bat, Erromako Inperioa da, hauxe bait dio:
"Zibilizazioaren goraldi boladak, giza komunitateko taldeak zabalaraz.:.:
ten dituztenak dira, gero.eta herri gehiagoren artean Kidego materiala
eta morala egiten dutenak, gizakien arteko ez aditzeak, itsukeriak edo
harremanik ukan ezinak soilik altxatu dituzten mugak desegiten dituztef.
hak. Edozein indar higikorrek berez eskuratu nahi duen meta historikoa,
hauxe da: mundu osoa elkartzea halako oreka egonkor eta baketsuan, nola
koa lortzear egon bait zen aitzin aroko azken denboretan, "Inperio aldi
a" dei daitekeela uste dudan sasoi hartan. Behere aldi boladak dira, ko
munitate nagusiak zatitzen direnekoak eta gizartea gorpuaren antzera us
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teltzen eta desegiten denekoak", J. PIRENNE, Historia universal, I Liburuaren sarrera).
Agustin jakintsua ere.eritzi berekoa izan zen. "Jainkoaren Hiria" bere liburu sonatuaren boskarren tomoan, Erromako Patrizio errepublikatarren hiri birtuteak goral-tzen ditu. .
Alabaina, historilari guztiak ez dira eritzi berdinekoak. Adibidez, B. Estornes La
saren Historia General de los Vascos liburuari sarrera egin dionak honela idazten du:
"Erromak gaizki kopiatu zuen kultura greziarra eta txarrera desnaturaldu.
Europa okupatu zuenean, ez zeuden tokietan mugak jarri zituen eta zeuden
batzutan kendu; legeak hautsi eta herriak zapaldu zituen bere onerako
zen orotan. Haren jokabidearen arrazoi bkarra, inperio erromatarraren
handitasunaren alde egitea izan zen beti, medioak eta pertsonak haintzat
hartu ere egiteke. Politik molde artifizialak jarri zituen, lapurketa administratiborako egoki zirenak. Hala desnaturaldu zituen herri europarrak
ezen haren jokabide politiko kaltegarri eta ankerrek oraino iraun bait di
raute eta mende honetan gainera ordukoxe figura berdinaz ber-jarriak izan
bait dira".
Erromatarren etorrera Penintsula Iberiarrera laguntzaren banderapean egin zen 218Cartago-tarrak bait zeuden Penintsulako herriei odola zurrupatzen.
an
Publius-Cornelius-Scipio-k bota zituen Cartago-tarrak Penintsulatik 208an (K.a.).
Mementu honetan, Penintsulako gauzak konpon zitzala agindu zion Erromako Senatuak Sci
pio-ri; alegia, herri menderatuen erara berrorganiza zezala Penintsula. Senatuaren agindua nola aditu zuen Scipio-k ikusteko, ez dago honek bere zer-ja biltzaileei emanda
ko kontseilua irakurtzea baino hoberik. Hara zer dakarren Polibio-k:
"Soldaduei alogera seguratu behar zaio; beraz, Hispaniako herri guztiei
aurretik kobratu behar zaizkie gudalostea mantentzeko jarritako zergak urrikirik gabe eta berehala".
Penintsularrek, engainoaz konturatu zirenean, erresistentzia eratu zuten, domina-r
tzaile berrien kontra. 206rako jadanik ilerdatarrak Scipio-ren kontra kaikiak ziren,
erromatarren zergak astunegiak zirela.eta, Cartago-tarrenak baino askoz astunagoak.
Ilerdatarrak berehala konturatu ziren, erromatarrak ez zirela askatzaile, Cartago-tarrak baino dominatzaile zakarrago baizik. Scipio-k irabazi zuen gerra eta Erromak zer
ga gehiago ezarri zien.
Penintsularrak bi mendetan burrukatu ziren; baina Erromako gerra makinaren aurrean
amore eman beharra eduki zuten. K.a. 19an, Penintsulako "bake erromatarra" oihukatu
zuen Octavius-Augustus jainkotuak eta Inperioa aldarrikatu.
K.a. 152an, Claudius-Marcelus bake harremanetan hasi zen Arevaca-tarrekin. Bake hi
tza aipatu zuelako, Senatuak traidoretzat hartu zuen eta Penintsulako agintaritza ken
du egin zion. Hurrengo gudalburuei, Keltiberiako herriekin politika gogorra eramateko
agindu zien.
Urte berean, Luculus-ek ezustean harrapatu zuen Erromarekin bakea eginik zeukan Co
ca hiria, eta hiritar oro hil zuen, bertan birmila soldadu ipintzeko. Urte berdinean,
Galba-k lurrak eskaini zizkien lusitaniarrei laborantzarako, eta hogei ta hamar mila
lusitaniarrek harmak eman eman zizkioten Galba-ri, baietzaren ezagugarritzat. Galba e
rromatarraren ihardespena lusitaniarrak harmarik gabe gelditu zirenean, hauxe izan
zen: hamar mila hil eta beste,hogei milak esklabuturik saldu.
Orduantxe hasi zen Biriato, lusitaniar erresistenteen buruzagitza eskuraturik, erromatarren kontra burrukatzen. Erromatarrek ez zuten Biriatoren erresistentzia desegiterik ukan hamar urtetan. Azkenez, Cepio, kontsul erromatarrak Biriatoren hiru la
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gun erosi zituen eta traizioz hil Eiriato. Traidoreak sari eske joan zitzaizkionean,
Cepio-k, ohore erromatar loriatsuaz jantzirik, hala erantzun zien hirurei: "Erromak
ez du sekula traidorerik sariztatu".
K.a. 133an, Scipio Emilianus "Afrikarrak" gosez bentzutu zituen Numancia-tarrak.
Harmak kendu eta berrogei ta hamar ez beste guztiak esklabuturik saldu zituen. Berro
gei ta hamar haik, Erromara eraman zituen garaitiaren seinale. Ez zuen,Numancia-ko
beste deus harrapatu nahi ukan, ez ukitu; eta, arras erre ondoren dena, berreraiki-?tzea galerazi zuen. Erromaren betiraunerako madarikazio ohoretsu hori jaurtiki zion,
erromatarren ongi nahi eta bihotz beratasunari oztopoak jarri zizkion herri itsu eta
oskurantista hari.
Mementu honetan, Erromak menperaturik zeuzkan jadanik Penintsularen Ekialdea, Hegoaldea eta Erdia. Penintsulako lurralderik aberatsenak, Hegoaldea eta Ekialdea zi-ren, Mendebala eta batez ere Iparra, herri pobreenen eskualdetzat edukiak garai hartan, falta zitzaizkien konkistatzeko. Ez zegoen, bada, presa haundirik.
K.a. 68an, heldu zen Julius-Cesar lehen aldiz Penintsulara, hartzedunengandik lheska baina fama hartzeko asmo eta desiraz. Dirua eta loria behar zituen bere handinahi ametsak betetzeko. Bi gauzok irabasteko erarik onena, gerra zen;,baina, zoritxa
rrez ala onez, Penintsulan ez zegoen gerrarik bolada hartan. Ordurako, esklabuturik,
nahiz hilik zegoen erresistente oro. Zer egin? Eragin. Atxakiaren bat bilatu eta Men
debala dominatzea posible izan zitekeela iruditu zitzaion. Lusitaniarrak berehala
bentzutu zituen eta Corufla-raino heldu zen. Orduantxe gelditu ziren Erromaren menpe
Lusitaniar guztiak eta Galiziarrak. Julius-Cesar, franko aberastu ez-ezik, gudalburu
argitzat hartua izan zen Erroman.
Iparra falta zitzaien soil-soilik, alegia, Kantauri Itsasoaren kostaldea, Pirinio
Mendilerroko haranak eta Ipar Euskal Herri osoa.
Erromatarrek harrapaketa izugarriak egin zituzten Penintsulan hasiera-hasieratik.
Hona hemen batzu:
Publius-Cornelius-Scipio-k 14.342 libera zilar kuinatu gabe harrapatu zituen Cartago-Nova-ra sartu aurretik. Ez dago beste datorik; beraz, ez dakigu zein herriri.
Cartago-Nova bentzutu zuenean, 276 urrezko plater azal, liberakoa bakoitza, eskura zituen eta 18.300,1ibera zilar. Hauetaz gainera, ehundaka zilarrezko ontzi, 40 mi
la anega gari, kobre, burdina, oihal, espartzu,eta abar. Ez ditu inork liburutan bil
du soldaduek egindako harrapaketak, dirudienez, harrapaketa ohoretsuak ez zirelako ,
zeren ttikiak zirelako ez bait,zen izan.
Jar ditzagun orain Betica-n, hots, Penintsularen Hegoaldean egindako batzu:
200. urtean
Lentulus-ek ebatsi zituen
Acidinus-ek, ostera, ez gehiegi
198. urtean (K.a.)
Blasius-ek ohostu zituen
Staninius-ek
paperak ez du urre konturik aipatzen.
195. urtean (K.a.)
Helvius-ek lapurtu zituen
Mirucius-ek

45.000
2.450
1.200
30

libera
libera
libera
libera

zilar
urre
zilar
urre

54.000 libera zilar
1.515 libera urre
50.000 libera zilar

58.755 libera zilar
285.800 libera zilar
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194. urtean (K.a.)
Cato fi zaharra" ospetsuak eskura zituen

148.500 libera zilar
1.400 libera urre

192. urtean (K.a.)
Nobolior-ek eraman zituen
185. urtean (K.a.)
Manlius-ek lapurtu zituen

12.200 libera zilar
127 libera urre
26.300 libera zilar
15.000 libera urre

Esklabutuen daturik ez da topatzen; baina K.o. bigarren mendean hamar milioi giza
ki omen zeuden Penintsulan. Esklabutuak bost milioi omen ziren (erdiak, beraz).eta
hiritar erromatarrak, milaka batzu soil-soilik; beste 4.900.000 eta moko luzea, biga
rren eta hirugarren mailako pertsonak ziren. Eta baldin Caracalla enperadore jainkotuak Inperio osoko gizaki libreak hiritar erromatar egin bazituen K.o. 212ko edikto
iraultzaile haren bidez, Erromako arketara nahikoa diru heltzen ez zelako izan zen,
gerrarik eta harrapaketarik,egiteko kapazitaterik ez bait zegoen orain.
Hiritar erromatar eginik, hiritzar izateak ondoriotzat zituen aginduen betetzea e
xijitu zien Caracalla-k; batez ere, soldadutzan parte hartzea eta zergen ordaintzea.
Hiritar berriek eskubide guztiak hartu zituzten; baina paper bustia baino ez ziren i
zan eskubide sonatuok, beste arrazoi askogatik erabilezinak ziren eta; ostera, solda
dutza eta zergen ordaintzea drrigorrez,bete beharrean aurkitu ziren.
Betica-n legez, edo antzera bederen, jokatu zuten beste esRualdeetan ere; baina ez dirudi beti suerte berdina eduki zutenik. Apiano historilariak, behintzat, hau idatzi zuen:
"Luculus-ek 151n (K.a.) Keltiberiarrei zilarra eta urrea eskatu zizkien,
zeren uste bait zen Hispania metal hauetan aberats zela. Uste honek bultza
turik egin zuen gerra Luculus-ek. Baina ezin lortu ukan zituen, Keltiberia
rrek ez bait daukate horrelako metalerik".
Penintsula menperaturik eta Galia dominaturik, nola gelditu ote ziren aske.euskal
leinuak? Pirinio Mendietako aberastasun . mitoa desmitoturik zegoelako ordurako, seguru aski. Diodoro historilariak, Poseidoniogandik hartuta, hala idazten du bere histo
rian.
"Diotenez, gure asaben denboretan, zuhaitzez jositako oihan zarratu asko o
men zegoen Iberian eta artzain talde batek sua emanik mendilerro osoa hala
erre zuen nola luzaroan erretzen egonik lurpea ere erauzi bait zen -hemendik Mendilerro honi Pirinio deitzea- eta zilar mordoak jario bait ziren.... Zilarra zertan erabiltzen zen ez bait zekiten artzain haiek, merka
tari feniziarrek jazorikoa jakin zutenean edozein purtxileriaz trukatzen
zieten zilarra".
Pirinioak, beraz, mendi agorrak ziren erromatarrentzat.

EUSKAL HERRIEN KONKISTA
Pirinio Mendilerroa Itsaso Kantauriarrera heltzen denean ttipitu eta zabaldu egiten da. Bizkaiko golkoa mendiz jantzirik dago eta euskaldunak Mendi hauen hegi eta
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haranetan bizi ziren, Asturiatik Jaka aldaraino gut±enez hedaturik eta Bordeletik
St-Girons-eraino.
Garona hibaiaren inguruko herriekin eta Ebro hibaiaren ertzetako keltiberiarrekin
ez bide ziren ongi konpontzen euskaldunak. Erromatarrak keltiberia menperatzera etorri zirenean behintzat, Hegoaldeko euskaldunak nahiko ondo konpondu bide ziren erromatarrekin; dirudienez, ez zuten gerra gogorrik egin hauen kontra eta inoiz laguna
ere.egin zieten. Akitaniakoak, ostera, Julius-Cesar-en kontra gerra egiten hasi zi-ren, Galia konkistatzera etorri zenean; baina irabazteko esperantza galdu zutenean,
amore eman zuten eta etxera itzuli ziren. Hala ere, erreboltak ematen bide ziren noizbehinka.
Dena dela, erromatarrek Euskal Herriko eskualderik baliotsuenak harrapatu zitaz ten,.hau da; lurgintzarako egokienak ziren bi hibai nagusienen herbehereetako eskaa
deak, meatze lekuak eta Kantauri itsasoaren zokorik estrategikoenak. Finkaturik aurkitzen ditugu behintzat Nafarroan, Erriheran, Errioxan,,Bureban, Araban eta Akitandan, Gigia-n, Portus-Victoria-n, Flaviobriga-n, Forum-en, Oiartzunen, Lapurdum-en
beste zenbait tokitan.
Laboratzeko on zitzalzkien zelaiak, reatze lekuak, Kantauri Itsarorako irteerak
eta bide erromatarrak dominatzeaz konformatu ziren. Zertarako gehiago?, barbaro men• ordurarae ez baldin bazuten taxuzko gerra
ditar haik hake zale agertzen bazir e h
rik egin beren kontra....; aitzitik, berei lagantzen ahalegindu baziren....
Cato Zaharra izan zen Euskal Herria lehenengoz zapaldu zuen erromatarra. 195ean
(K.a.) Emporion-en desbarkatu zen zazpirehun mila soldadurekin. Euskal Herriaren Hegoaldean zeuden ia herri guztiak Erromaren kontra gerran zeuden. Cato-k Ebro ingurn.ko herri guztiak bentzutu zituen eaa Jakaraino heldu zen (K.a. 194ean).
180an (K.a.) Sempronius-Gracchas jarIt_ zaen Senatuak Keltiberiako agintari; baina
Keltiberia dominaturik bait zegoen, Easkal Herria harranatzen hasi zen. Alabaina, ez
euskaldunek, ez berak. eduki zuten burrukatzeko gogorik, antza, mintzoz konpondu bide
bait ziren. Dena dela, herri piriniotarren, hots, euskaidunen beldur zelako edo, 178
an, (K.a.) Gracchurris (Alfaro) fundatu zuen. Gracchus-egaz euskaldunak pozik geratu
zirela dirudi eta pakturen bat egitera ere iritsi zirela; behintzat, 184ean (K.a.),
Gracchus etorri baino lau urte lehenago, Varro-k Suesse-tarrak (leinu keltarra) bentzutu egin zituen eta Gracchus-ek haien lurrak (Zangotza) euskaldunei eman zizkien
goberna zitzaten. Askok esaten dute, erromatarrek Zangotzatik kanpora jaurtiki zituz
tela hango keltarrak; baj_na erromatarrek keltarrei dgintaritza kendu eta Zangotzako
euskaldunei eman zietela, jotzen da gaurregun probableentzat.
Bigarren mendean (K.a.), Kalagorrin ere finkaturik zeuden erromatarrak. Gaurregun
oraino ezin daiteke xehetasun haundiz jarraiki nola joan ziren erromatarrak Euskal
Lurrez jabetuz. Baina 80 ingaruko (K.a.) gerra zibil erromatarretan, Errioxa, Erribe
ra, Jaka eta Nafarroaren zati haundi bat erromatarren menpe zeuden.
77an (K.a.) Sertorius, iheslea, Errisxan dago bere gudalostearekin Pompeyus, situ
azio establetuaren aldekoari, itxaroten. Sertorius, ihesle jazarria, keltiberiarren
lagun haundi egin zen; halaber, kelteuskaldunena ere, Kalegorritarrena behintzat. Ba
dirudi Sertorius-en denboran oraino Hego Euskal Herrian, Erriberan batez ere, leinu
keltarreko jendearen esku egon zela agintaritza eta, beraz, Euskal leinuko jendeek
Pompeyus-en alde jokatu zutela. Ebro inguruko eskualde kelteuskaldunetan bi talde easai agertzen zaizkigu beti bolada honetan, edo pentsakera eta jokabide desberdineko
oehintzat. Erromak parte hartzen dueneko hauzirik gehienetan, bata alde eta bestea
kontra jartzen dira. Dirudienez, leinu keltarrekoek eta euskal leinuetakoek ez dute
-5raino guztiz bategin; baina bi kulturetakoak bizi dira nahasturik: batzuk eta beste
lk

agintea eskuratu nahirik.
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Eskierki dakiguna da, Ebro inguruko herriak ongi konpontzen zirela Sertorius-egaz
eta lagundu ere egin zutela gerra zibil hauetan. Hainbeste lagundu zuten, ezen Cala
gUrriS (egungo Kalagorri), Sertorius hil ondoren ere, haren oroitzapenean fidaturik,
burrukatu bait zen Pompeyus-en kontra. Gerra Pompeyus-ek irabazi zuen eta 73an (K.a.)
Calagurris arras desegin. Kalagorri hiri berria, euskalduntzat edukia izan zen aitzi
natean.
Sertorius, Sila-gandik iheska etorri zen Hispaniara eta penintsularren oso lagun
egin aen; batez ere Keltiberia eta Lusitaniakoena; Silagandik iheska zebilen anitz
oilitiko bereganatu zuen eta Anti-Erroma egin zuen Huesca, hirurehun gizonez osaturi
ko senatu eta.guzti. Haren xedea zen Hispanian indarra hartu, gero Erromako nagusigo
a eskuratzeko, etsai politikoak dominatu ondoren.
Gogoz saiatu zen Erromako kultura Hispanian zabaltzen eta Huesca-ko eskolan jauntxo penintsularren semeak (Kelteuskaldunak ere bai, antza) Erromako patrizioen antze
ra hezten ari zen.
Sertorius-en kontrako gerra irabazi zuenean, Pompeyus eskuzabal agertu zen penintsularrekin, bereganatzeko gogoa bait zuen. Erroman izar distiratsu izateko, Hispani
an indartsu izatea ederki zetorkion berari ere, alajainko. Euskal Herrian ere bi hiri eraiki zituen: Pompaelum (Pamplona, Iruifteren ondoxoan) eta Convenae; hau Akitani
ako Lugdunum Converanum da (S. Bertrand-Comminges). 76-75eko negua Pompaelum-en eman zuen Pompeyus-ek. Galiarako Jaka-Oloron bidea Sertorius-ek bere menpe zeukan legez badirudi Pompeyus-ek Orreaga atetik Akitaniara zihoan bidea bere eskuetan eduki
zezan eraiki zuela Pompaelum, zeren gudalostearentzat elikadura eta harmak Galiatik
ekartzen bait zituen;.baina ematen du halaber, Iruine inguruan agintaritza ez zeukatela kelteuskaldunek, euskaldunek baino, hau da, Pompeyus-en aldekoek.
Pompeyus-ek Sertorius bentzutu eta Calagorris harrapatu zuenean, Jakako eskualdean eta Erriberan (Kalagorri, Kaskante eta abar), lehenago Zangotzan legez, euskal le'
inukoak agertzen dira agintari. Tolomeo idazleak, Kaja hiri euskalduna zela aitortu
zuen. Beraz, anitz historilarik esaten duena -alegia erromatarrek politika filo-eus
kalduna eta anti-keltiberiarra eraman zutela- neurri batetan onar daiteke, baldin
Gracchus-ek eta Pompeyus-ek egin zutena bada politika filo euskalduna. Baina kontu-tan har dezagun, Euskal Herrian ez zegoela herri keltiberiarrik, keltiberiarrekin on
gi konpontzen ziren herri kelteuskaldunak baino, zeinetan erromatarrak iritsi arte
leinu keltarrak izan bait ziren nagusi ia beti eta, beraz, kidetasun keltarra zela
akuilu f keltiberiarren adiskide. Gainera, gerra Xantauriarretan, Asturia eta Kantauriko euskaldunen kontra ikusiko dugu Erroma eta Autrigoniarren eta Karistiarren alde,
zeinetan keltarrak zirela agintari bait dirudi.
Mendebaldarrek ez beste euskaldunek zuzenki gerrarik egin ez bazuten ere Erroma-ren kontra, Erroma euskal eskualderik onenez jabetu zen; baina ez zuen euskaldunik
esklabu egin eskualde hauetan. Gerra kantauriarrak eman zirenean, ordea, urrikirik
gabe esklabutu zituen Kantauriko eta Asturiako euskaldunak.

GERRA KANTAURIARRAK

29tik 19ra (K.a.) iraun zuten gerra Kantauriarrek. Kantauriko meatze aberastasu-nez jabetzea zen gerra hauen arrazoi nagusia. Euskal Herriko lurretan gertatu ziren,
Mendebaldetik Asturiaraino hedatzen bait zen orduan Euskal Herria. Historilari erromatarrak berdin samar deskribatzen dituzte kantauriarrak eta beste euskaldun mendita
rrak.
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Baina kantauriarrak eta asturiarrak etsai bilakatu bait zitzaizkien erresistentzi
gerra eratu zutenean, beste euskaldunak adiskide jarraiki zireino, ez da harritzekoa
kantauriarrez eta asturiarrez talde diferenteez bezala mintzatzea, gerra Kantauria--rrak eman zirenean. Gogora dezagun, esate baterako, historilari erromatarrek esaten
dutela Octavius Augustus-en goardia partikularra Kalagorriko baskoinek osatzen zute-la. Normala iruditzen zaigu, bada, idazle hauk uste izatea Kalagorriko baskoin euskal
dunak eta Kantauriko euskaldunak ez zirela enda eta kultura,batekoak, Kalagorri-ta--rren eta Kantauriarren artean anitz diferentzia zegoen eta, alafede; baina euskaldun
menditarrak deskribatzen dituztenean, Kantauriarren antzekotzat jotzen dituzte.
Gaurregungo prehistorilari talde batek esaten du, influentzia keltarra sakonagoa
dela Kantauriarrengan beste euskaldunengan baino. Nahasketa bide izan ez dadin, esan
dezagun euskaldun hauen,artean bakarrik sartzen dituztela artzantz kulturan bizi ziren menditarrak. Jakina, ez dituztela sartzen Autrigonian eta Karistian bizi ziren
keltarrak eta gutiago Errioxan eta Erriberan bizi zirenak.
Erromatarrak,Penintsulara etorri zirenean, Iparreko herriek basati eta pobre fama
zuten. Alabaina, laster zabaldu zen urre meatze ederrik bazegoenaren zurrumurrua, nahiz eta hustiratzen hasteke zeuden oraino. Cesar-Augustus-ek urre meatzok hustiratu e
gin nahi izan zituen; baina horretarako eskualde hura harrapatu egin behar zuen lehenago.
29an (K.a.) Agripa-k atxakia polita kausituko du: alegia, kantauriarrek,eta asturi
arrek Hegoaldeko hiri bakezaleei kexarazten zietela. Kexatu zirenetako bat, herri autrigoniarra izan zela esan ohi da. Dakigunez, kantauriaren mugakidea berau; baina orduan ia Burgos hiriraino iristen zena Hegoaldetik eta Kantauri Itsasoraino Iparretik.
Anitz,keltar bizi zen bertan eta, dirudienez, beren esku zuten orduan agintaritza.
Baina, Erromaren eraginez keltarren domeinua ahuldu zenean, mendietara zokoraturik ze
goen euskal leinu kantauriarra berrindartzen hasi zen eta gerraskei esker hedatzen.
Villarcayo-ko eskualdea hartu ondoren, Burberaino jaitsi ziren eta Errioxako beroniarrenganaino heldu. Autrigoniarrek lurralde zati haundi bat galdu zuten eta erdibitu-rik geratu ziren, itsas ertzeko eta Hegoaldeko zatitxoekin soil-soilik. Gehiagorik
pentsatzeke, Erromari laguntza eskatu zioten. Cesar-Augustus-ek ezin ukan zuen bere
Inperioko gizatalde hauen egoera larri hura jasan eta berehala konpontzea erabaki zuen.
Gerra Kantauriarrez mintzatzen denean, Floro historilari erromatarrak hauxe esaten
du bere liburuan:
"Kantauria aberatsa zen urretan, malakitatan eta aluminiotan; eta bes
te emari askotan ere ugaria".
Dudarik gera ez dadin, Kantauriko urre meatzeen hustirapena Cesar-Augustus-en bera
ren denboran hasi zen eta Inperio aldian errentagarritasun handiaz hustiratu zituzten.
Asturiako meatzeetan 20 mila libera urre ateratzen zen urteoro. Kantaurian zilarra
hustiratu zen, eta Autrigoniako Iparrean burdina.
Gerra Kantauriarretan, gaurregungo Euskal Herriko leinuek erromatarren alde egitea
erabaki zuten. Erroma, eskualde haietako meatzeen bila zihoan batez ere eta.gerraren
pisu osoa berak eraman zuen eta hamar urtetan gogor burrukatu zen. Alabaina, Euskal
kostako portuetan gordetzen zen untziteria erromatarra, sartu-irterak nahi zuenean egitea libre utzi bait zioten gaurregungo euskal kostetako orduko euskaldunek. Anaia
mendebaldarrez arras ahantzi ziren beste euskaldunak.
29an, bertan, eman zen lehen gerra Kantauriarra. Hiru herri burrukatu ziren Erroma
ren kontra, hots: Vacceo-a, Kantauriarra eta Asturiarra. Behingoan bukatu zen gerra e
ta herri Vacceo-a ez da aboro gerraratuko. Ez da aurkitzen inon gerra honen berri askorik. Dena dela, beste bi herriak gogor jarraiki ziren, zeren Octavius-Augustus bera
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etorri bait zen gerra zuzentzera 27an (K.a.).
Bi herri euskaldunek gerrasken bidez defendatu . zituzten askatasuna eta lurraldea.
Erromak serioski antolatu zuen gerra. Gerra lekua, Bribieskatik Tuy-ra artekoa izan .
zen. Hiru gudaloste ipini zituen hor. Bat, Segisama-Burgos-en; bigarrena, Asturica-n,
(Astorga) eta hirugarrena Bracara-n (Braga).
Octavius-Augustus-en estrategia, itsarora zihoazen bide nagusiak harrapatzea izan
zen. Gainera, Bizkaiko golkoan Untziteria jarri zuen bi helbururekin: kosteldea zaintzeko eta Akitaniatik janaria ekartzeko. Gerra krudela izan bide zen. Erromatarrek mi
laka euskaldun gurutziltzatu omen zituzten eta gurutziltzatuek abestuz hiltzen omen
ziren. Beste bentzutuak esklabuturik saldu zituen, nahiz Galiako eskualdeetan maizter
jarri.
25ean eta 22an (K.a.) erreboltak egon ziren Asturian. Baina esklabuturik salduak eta maiztertuak, zeuden eskualdeetatik ihes eginik, beren mendi zokoetara etorri ziren
berriro. Euskal Herrian egon den lehen "Itzuli" mugimendu ezaguna hauxe da. Bir-jin ha
uexek akuilaturik, 19an (K.4.) eratu zuten azken errebolta. Agripa-k errebolta hau ere
dominatu ahal ukan zuen eta, dominapena segurtatzeko, koloniak eraiki zituen; adibidez
Lucus-Augusta (Lugo), Bracara-Augusta (Braga), Asturica-Augusta (Astorga), Octaviolca,
Iuliobriga (Reinosa), Portus-Victoria (Santander).... Euskal Herri Mendebaldarrean ere, Erromak agindu zuen ordutik aurrera.
Gerra bukatu eta laster, Autrigoniarrak aurkitzen ditugu berriro agintzen Goi Errio
xan eta Bureban eta aitzinateko lurralde guztietan. Karistiarrak, ordea, Bizkaia osoan
zehar hedatu ziren eta Uribetarren izenik ez da gehiago agertzen.

IPAR EUSKAL HERRIEN KONKISTA
Iparraren konkistaz ere ez dakigu gauna,handirik. Julius Cesar izan zen Galiaren
konkistatzailea eta zortzi urte laburretan, 58tik.50era, harrapatu zuen Galia osoa,'
Julius Cesar bera Galia konkistatzen zebileino, horren manupeko Publius Graccus-ek,
zuzendu zuen Akitaniako gerra. Erromaren kontra burrukatzeko, Euskal Herri osotik (Ipa
rretik eta Hegoaldetik) 50 mila euskaldun bildu bide ziren; baina 58an bertan, erromatarrak konturatu egin ziren non zegoen ezkutaturik gudaloste euskalduna, eta ezustean
harrapatu zuten. Baldin Julius-Cesar-ek dioenari kasu egiten badiogu, hiru laurden gar
bituak izan zirela aitortu behar; beroarena,kenduta ere, asko nolanahi.
56an (K.a.), bi urte pasa baino lehenago, Crasus-ek, Akitaniako probintzia erroma-tar egin zuen Ipar Euskal Herria. Zortzi eskualdetan zatitu zuen Akitania eta bakoitze
an gudaloste bat ipini. Hau da, Bigorren, Akizen, Convennae-n, Kokosa-ko eskualdean,
Onobriza-tarrenean, Pirinioko haranetan, Belindian, eta Benamian. Geroxeago, bederatzi
garren gudalostea ere jarri zuen Erromak Oppidum Novum-en, Akize eta Tolosa bitartean.
Hemendik, Novempopulania izena.
Harrez gero, gerra berririk egin gabe dominatu zituen Ipar Euskal Herriko eskualde
guztiak. Hemen ere ez zuen inor esklabutu; baina Laburdin (Tarbeliarren, keltarrak zihurkien, eskualdea zen hau; baina badirudi euskal leinukorik ere,bazegoela) Lapurdum
(Baiona) gaztelu militarra izan zen Behere Inperioan. Azkenerako, Laburdi eta Zuberoa
bera ere dominatzea lortu zuten. Euskal Herriaren bihotzean ere nabari dira erromata-rren seinaleak, Mendiak bilakatu ziren orduan ere askatasunaren eta euskaltasunaren
gordeleku; eta, agian, gordeleku bakar.
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BAKE ERROMATARRA

Erromak, K.a. 19an, bake erromatarra aldarrikatu zuenetik Inperioa erori arteino
(sei mendetan, ordea) guzti hau lortu zuen penintsulan: geografiaren batasuna, etniena (Euskal Herriko menditarrak izan ezik), ekonomiarena eta kulturarena. Antzera jazo
zen Galizian ere.
Inperio erromatarraren denbora luzeetan, Euskal Herriak, isilik dirau;,ez du bururik agertu nahi; baina gero eta ahulagoa da. Eusko-erromatarrak, aitzitik, indartsu
dira, aberats eta Erroma maite dute.
Inperioa ahultzen denean eta barbaroak indartu, euskaldunen izena ere berriro entzunen da dominagaitzekin batera, bagauden artean.
"Bagauda", keltarren hizkuntzan, "lapur", "ebasle", "ohoin", "harrapari" omen da ,
Sasoi hartako idazle kultoek lorez betetzen zituzten bagaudak: "oihandar", "basati" ,
"nekazari' ez jakin", amama deitzen bait zituzten. Eta ez ziren gizarte hartako jenderik ahulen,,zanpatuen, pobreen eta gosetienak baino. Baldin gaurregungo erara mintzatuko bagina, soziala izan zela esan beharko genuke Bagauden mugimendua; baina "anar-kista samarra" gaineratuko liokete idazle zentzudunek.:
Hirugarren eta laugarren mendeetan (K.o.), Pirinio inguruetako nekazariak sarri ke
xatu ziren; baina inork ez zien kasorik egin. Eta gosea kentzeko, janaria zegoeneko
tokietara jaisten hasi ziren harrapatzera. Laugarren mendearen azken partean bagaudak
franko ugaritu ziren; baina baita erakunde politaz indartu ere. Esate baterako, 407an
(K.o.) Exuperantiusr.ek Armorikan (Akitania erromatarra sarri Armorika deitzen da) ben
tzutu zituen; 437an, Tlbato buru zutela, bagauda piriniotarrek harrapaketa gorriak egin zituzten; halaber,.442an ere. Harrapaketa hauk Galian zein Hispanian, bietan egiten zituzten. Egon ere, Hegoaldeko eta Iparreko jendea dago bagauda hauen artean; esklabuak, maizterrak, nekazari pobreak eta euskaldunak.
Anonimo idazleak hau esaten du:
"Barbaroek desordenu izugarria ekarririk Galiara eta Hispaniara 409an, Piri
.niotik pasa zirenean, guztiz atzeratu eta pobreak ziren Hego Galiako, Eus-kal Herriko eta Pirinioetako jendez osatu ziren".
Beste pasarte batetan hala irakur daiteke:
"Badakigu bagaudek laguntza haundia kausitu zutela denbora hartan atzerapen
eta pobrezia nabarmenean bizi ziren euskaldunen artean. Arrazoi honegatik ,
sorrera sozio-ekonomikoa eduki zuen mugimendu honek bisigotuen lehenengo ur
teetan krisi eta,nahaste haundiagoa ekarri zuen ondoriotzat".
Euskaldun hauk ez ziren, bistan da, guztiz erromatarturik zelaietan aise bizi ziren haietarikoak, guztiaren beharretan mendietan bizi zirenetarikoak baino.
Zortzigarren mendean, Nafarroako erresumako lehen urratsetan, aurki dezakegu euske
raz mintzatzen denik. Mendietatik jaitsi eta berriro plazaratuz doa euskalduna. Ala-baina, kultura erdaldunak berriro irentsiko du plazan.

EUSKAL HERRIAREN ERROMATARTZEA

Octavius?.Augustus-ekin hasten da Euskal Herriaren erromatartze sistematikoa. Hala,
ere Asturia, Kantauria eta Bardulia guti erromatarturik zeuden Inperioa erori zenean.
Asturiako eta Kantauriako meatze eskualdeetan,beretan ere ez zen sortu ez hiri ez ko19nia inportanterik. Ipar Baskoiniara, ostera, Pirinioetako hegi hegoatarretara alegi
a, heldu ere ez zen egin.
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EUSKAL HERRIEN BANAKETA

Gerra Kantauriarrak bukatu zirenerako praktikan, K.a. 7an, Octavius-Augustus-ek
probintzia Tarraco-tarraren barnean sartuak zituen Hegoaldeko Euskal Herriak. Hiri bu
rua Tarraco zen, gaurregungo Tarragona. Hiru komentu juridikotan zatitu zituen: Cesar
-Augusta, Clunia eta Asturica.komentu buru zirela.
Ipar Euskal Herriak ostera, Probintzia Akitaniarreko egin zituen; baina Probintzia
Akitaniarra Pirinio Mendietatik Loira hibairaino hedatu zen. Bordele zen hiriburua. .
Novempopulania izan zen ipar euskaldunen komentu juridikoa; honen buru Elusa (Eauze),
zen. Ipar euskaldunek ez zuten galiarrekin bategiterik nahi ukan eta, 28an, errebolta
eratu zuten Erromaren dominapenarenpetik askatzeko asmotan; baina ez zuten ezer lortu
eta, galiarrekin batera, Probintzia Akitaniar berrian sartu zituen gure Cesar-Augus-tus-ek.
K.o. 69an Galbak, Clunia kowentu juridikoari eskerrona agertzearren,enperadore iza
tera heltzen lagundu bait zion, Probintzia mailara altxa zuen. Orduan, Bardulia, Au-trigonia, Karistia eta Kantauria probintzia Cluniarraren barnean gelditu ziren, Hegoaldeko beste Euskal Herrietatik banaturik.
Caracalla-k (211-218 K.o.), Tarraco-ko eskualde mendebaldarrez eta Clunia Probin-tziaz.Probintzi berri bat egin zuen; Probintzia Galiziarra, Asturia, Kantauria, Autri
gonia, Karistia eta Bardulia, bada, probintzia galiziarrekoak dira; baina bat (Asturi
a) Asturica komentu juridikoko eta beste laurak Clunia Komentuko. Hegoaldeko beste
Euskal Herriak, hau da, Beronia, Baskoinia eta Jakitania, Probintzia Tarraco-tarreko
izaten jarraikitzen dira eta komentu juridikoa Cesar-Augusta zen orain ere, hots: gau
rregungo Salduba.

EUSKAL HERRIAK BERJABETASUNAREN BILA
Dioclecianus-ek, Clunia komentu juridikoa Tarraco probintziara pasa zuen berriro ;
beraz, Asturia Galizia probintzian gelditu zen bakar-bakarrik; eta Hegoaldeko beste
hiri guztiak (Kantauria, Autrigonia, Karistia, Bardulia, Beronia, Baskoinia eta Jakitania) denak batera Tarraco probintzian; baina bi komentu juridikotan. Lehenengo laurak Clunian; beste hirurak Salduban, Ipar Euskal Herriak, galiarrekin batera, Akitani
a probintzian. Alabaina, Novempopulania komentu juridikoa Akitania probintziatik bere
zi eta probintzia egitea lortu zuten azkenerako Ipar euskaldunek. Amets honexen atzetik ibili ziren lehenengotatik. Amets hauxe lortzearren egin zuten K.a. 28ko errebolta. Beren lema -hots, "obtinere novempopulis seiungere gallos" ("bederatzi herriak
Galiarrengandik askatzea lortu")- errealitate bihurtu zuten Honorius-en denborarako
bederen (395-423), zeren Honorius-en erabakietan gauza egintzat ematen bait da Novempopulania probintzia. Bere mugak Garona hibaian zeuzkan Iparrean eta Ekialdean, Piri
nio Mendiak Hegoaldean eta Itsasoa Mendebalean. Itsasoz, Arcachon Golkoraino heltzen
zen; beraz, Bordele eta Tolosa ez ziren Novempopulaniakoak.
Laugarren mendean, hamabi eskualdetan zatiturik zegoen Novempopulania , probintzia .
Eauze (Elusa) zela dj.rudi hiriburua. Eta eskualde buru ziren Buch, Bazas, Lectoure,
Auch, Tarbes, Oloroe, St. Lezer (Couserans), St. Bertrand (Comminges), Atturriko
Aire (Atura), Akize eta Lescar.
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ERROMAKO INPERIOA ABERTZALETASUNAREN ETA KONTZIENTZIA SOZIALAREN BILDURREZ
Octavius-Augustus-ek delegatu pertsonal bat ipini zuen Tarraco probintziako buru
K.a. 7an. Tarraco-n bertan eduki zuen bere egonlekua. Octavius-en delegatuak berak .
aukeratzen zituen bere kontseilariak, manatariak eta zerga biltzalleak; baina laster,
Octavius Augustus bera bizi zela, Probintzia baketsutzat tratatua izan zen Tarraco ere, eta halaxe jarraiki zen hirugarren,mendearen azkenetaraino, arestian ikusi dugun
Galbaren eta Caracalla-ren konponketak, Euskal Herriek ukitzen zituzten arazoetan soi
lik eman bait ziren Tarraco probintzian.
Dioclecianus-ek Clunia komentua Tarraco Probintziara pasa zuenean, 284ean, Zuzenda
riak edo Lehendakariak jarri zituen Probintzietako nagusi. Zuzendariari, zergen bil-tzea eta hauzien erabakitzea utzi zizkion bakar-bakarrik. Baina, Dioclecianus-ek erabaki gogor hau hartu bazuen, abertzaletasuna eta kontzientzia soziala indartuz zihoar
zelako hartu zuen. Abertzaletasuna indartuz zihoan Hispaniako burjesiarengan bederen,
zeren batzarre probintzialetan, zeinetan klase zanpatuek parterik ez bait zuten har-tzen, nabarmenki deklaratzen bait zen abertzale, haietara zihoan burjesia. Klase zan
patuen abertzaletasunari buruz, orduko idazleek ez dute ezer esaten. Deskontentu sozi
ala, ostera, nonahi usna daiteke, zeren upa bezalako krisi ekonomikoa izan bait zen
hirugarren mendean.
Beraz, probintzietako nagusiei kendu egin zien badaezpadan indar militarra, separa
kuntzarik eman ez zedin alegia. Indar militarra, anitz probintziaren ardura zuen Prefectus-aren esku utzi zuen; baina Hispania osoan ez zegoen Prefectus-ik; hurbilena Ga
liakoa zen; beraz, Euskal Herri osoa (Iparraldekoa eta Hegoaldekoa) Galiako prefectus
-aren menpe geratu zen, honen esku bakarrik bait zegoen indar militarra.
Bigarren mendean oraino (K.o.), bizirik zegoen abertzaletasuna Ipar Euskal Herrian
zeren, oroikarri bat aurkitu bait da Hazparnen, hau diona: Novempopulania komentu juridikoa Probintzia Galiarretik banatzeko lanetan ari izan zela Verus. "Seiungere ga-llos" haren garraisia, Etxepareren "Euskara, jalgi adi Plazara" eta Arestiren "Euskadiko produkzio bideak sozial ditzagun" bezain gaurkoa da. Behere Inperioan, badaezpadan, Lapurdum gaztelu militarra eraiki zuen Erromak.
Vespasianus-ek, K.o. 74ean, Hispania osoari "jus latium minus" izeneko.eskubideak
(?!) eman zizkionean, Hego Euskal Herria ere barnean zegoen. Aurrerantzean, bada, E-r
rromako legeak Hego Euskal Herria Hispaniatzat hartuko du; Ipar Euskal Herria, ordea,
Galiatzat. Erromako legearentzat ere ez dago jadanik Euskal Herririk. Hispania eta Ga
lia bakarrik ezagutzen dira.
212an (K.o.) hiritar erromatar egin zuen Caracalla-k esklabu ez zen oro; beraz, ia
euskaldun guztiak. Lege Demokratiko honek klase pobreari zergak ordaintzeko eta solda
dutza egiteko obligazioak baino ez zizkion ekarri, zeren eman,zizkion eskubideak era
biltzea beste anitz legek eragozten bait zion. Klase aberatsak, ordea, ederki probe-txatu zituen lege berriaren abantailak politikan eta administrazioan parte hartzeko e
ta aberatsago egiteko,
Mende hauetan, arras erromatartu ziren Nafarroa (Iparra j:12an ezik), Erribera, Erri
oxa, Ipar Burgos, Hego Araba eta Novempopulania ia osoa.
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ROMUNIKABIDEAK
Alabaina, guztia ez zen.kaltetarako izan. Esate baterako, bide berriak zabaldu zituzten eta zaharrak hobetu, hau da bide erromatarrak; hiriak haziz doaz eta berriak e
raikiz; merkatalgoa eurrez hazten da eta artisautza eratzen.
Euskal Herriko mugetan.bi bide nagusi zeuden. Bata, Garonakoa, Tolosatik Bordelera
zihoana; Eliberris (Auch), Elusa (Erauze) eta Vasates-tik (Bazaz) pasatzen zen. Beste
a, Ebrokoa, Tarraco-Salduba-Asturica. Lehenengotan, Octavius,-Augustus-en denboran Sal
dubaraino baino ez zen egin; baina Trajanusek (98-117, K.o.), Saldubatik Astorga-raino luzatu zuen. Kaskante-Alfaro-Kalagorritik eta Vareia-Tritium-Birovesca-tik pasa--tzen zen. Saldubatik Tolosara zegoen beste bide inportante bat. Hirugarren hau ere Euskal Herriko mugetatik zihoan. Jakatik pasa, eta Canfranc atetik gurutzatzen zituen
Pirinio Mendiak Oloroera heltzeko, eta hemendik Tolosara abiatzen zen.
Bordeletik Bribieskarakoa zen Euskal Herriko biderik inportanteena, Euskal Herri o
soa gurutzatzen bait zuen Iparretik Hegoara. Bodelen jalgi, eta Akizetik pasatuz, Donibane Garazira heltzen zen: Pirinio Mendilerroa Orreagako atetik gurutzatzen zuen eta Iruifiera jaisten zen. Iruifietik Nafarroako Sakanarantz irteten zen eta Arabako lau
tadatik Irufia-Veleia-ra heltzen zen eta hemendik, Deobriga (Zubilarraga)-tik pasatuz,
Bribieskara jarraikitzen zen, non Salduba-Astorga bideaz topo egiten bait zuen.
Irulfie komunikabide inportantea izan zen; Bordele-Bribieska bidea handik pasatzen
zen, esan dugun legez; baina beste hiru bide inportante ere bazeuden. Bata, Iruifie-Salduba, Irunberritik eta Muskariatik pasatuz, Kaskantera zihoana, non Salduba-Astor
ga bide nagusiaz egiten bait zuen topo. Bigarrena, Iruifie-Bareia (Errioxa), zein Liza
rratik pasatzen bait zen. Eta hirugarrena, Oiartzungo meatzeetara zihoana.
.Deobriga-Vesperies ere bazegoen bide bat. Zubilarragan jalgi, Uxama (Osma)-tik paSa, eta agian Plavlobrigatik ala Amanum-Portus-tik, eta Bermeora zihoana. Birovesca--Portus-Victoria ere bazegoen. Bribieskan irten Juliobriga (Reinosa)-tik pasa eta
Santander-a, dirudienez, zihoana. Legio-Gigia ere bazegoen. Legio, gaurregungo Leon
da eta Gigia Asturiako hiriren bat; agian Gijon dateke.
Akize-Tolosa ere bide oso inportantea izan zen, Novempopulaniako anitz hiri elkartzen zuena, zeren Beneharnum (Lescar), Aquae-Converanum .(Bigorre) eta Lugdunum-Convenarum (St. Bertrand-de-Comminges)-tik pasatzen bait zen. Beneharnum-a (Leskar) jotzen
zuen, Salduban jalgi eta Jaka eta Oloroetik pasatuz Tolosara zihoanak.
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EUSKAL HERRIETAKO HIRIAK
Bribieska, Octavius Augustus-en denboratik kanpamentu zela uste dena, Domicianus-ek
hiri bihurtu zuen 96an (K.o.). Autrigoniarren lurraldean zegoen eraikirik. Anitz bide
ren zentro bait zen, hiri komertzial inportante bilakatu zen.
Bide zentro inportante eta beraz, hiri merkatari ere izan ziren Novempopulaniako
Akize, Auch eta St. Bertrand-de-Comminges.
Euskal Herriko hiririk inportanteenak Elusa eta Pompaelo izan ziren,.noski; baina
hiri inportante izan ziren baita, Hegoaldean: Jaka, Kalahorra, Kaskante, Alfaro, Bare
ia, Bribieska, Reinosa (Juliobriga), Zubilarraga (Deobriga), Eta Iparraldean: Lescar, Bigorre, Bazas, Oloroe, Lectoure, Akize, Auch....

EKONOMI MOLDEAK ETA HEUREN EBOLUZIOA
Eskualde erromatartuetan, franko debelopatu zen Nekazaritza; baina Abeltzaintmak e
re garrantzi handia ukan zuen, batez ere jende pobreen artean.
Hirietan, Merkatalgoa izan zen bizimodurik ohizkoena.
Nekazaritzaren funtsarri, "fundus" izeneko propietate handiak izan ziren Euskal He
rrian ere. Esklabuen esku zegoen fundus-etako Nekazaritz lana. Ez zegoen esklabu eus+
kaldun askorik, Kantauriarrak bakarrik esklabutu bait zituen Erromak eta Erroma eto-rri aurretik ez zen ezagutzen esklabutza Euskal Herrian; esklabuak edukitzeko behar
zen beste aberastasunik ez zegoelako, beharbada; baina ez zegoen. Esklabu ziren eus-kaldunak ez zeuden Euskal Herrian. Erromaren betiko jokabidea izan zen esklabuak seku
la ez saltzea jaioterrian; jokabide zuhurra. Esate baterako, Hispaniako esklabuak (5
milioi) honela banatzen ziren: % 45 ekialdetarrak ziren, % 45 mendebaldarrak eta % 10
penintsularrak.
Nekazaritzaren funtsarri fundus-a,izan zen arren III. menderaino, Dioclecianus-ek
"Edictum Maximum" atera zuen arteino, anitz lurjabe ttipi egon,zen. Baina zergen orda
inketari ihes egitearren kolono bilakatu ziren lurjabe ttipiei, esklabuak urri eta ga
resti zeudelako, Fundus-etako jabeek eskubide oro kendu zieten eta kolonoen esku gera
tu zen lehen esklabuek egiten zuten nekazaritz lana. Euskal Herriko fundus-ak nahiko
handiak izan ziren. Berauek hornitzen zituzten janariz Euskal Herriko hiriak. Fundus-ak, Arronitzen, Ledian eta Muskarian bederen egon ziren.
Asturiako eta Kantauriako meatzeetatik kanpo, Bizkaian eta Bigorren burdin meatzeak eta Oiartzunen berun meatzeak hustiratu zituzten. Untzi erromatarretan eramaten,zu
ten itsasoz mearik gehiena; baina badakigu nola zeuden, Lapurdum-erakoa kontatzeke,
lau bide Kantauri itsasora: Pompaelo-Oiasso, Deobriga-Vesperies, Birovesca-Portus-Vic
toria eta Legio-Gigia. .
Akitaniako oihanetan, eta seguruaski Nafarrokoetan ere, Zurgintza hustiratu zen.
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EUSKAL HERRTEN ERROMATARTZEA

Ez dirudi Erromak erromatartzera "behartu" egin zituenik euskaldunak; baina sortu
zuen erakunde sozio-politiko-ekonomikoak berez zekarren erromatartzea. Askoz errazago
ateratzen zen bizimodua erdararekin, eta aberats izateko bide bakarra zen. Gizon ospe
tsu izateko premiazkoa zen erdara eta zer esanik ere ez postu publiko bat eta honen
diru jarioa edukitzeko.
Administrazio guztia erdalduna zen; juizioak berak ere erdaraz,eramaten ziren. Mer
katalgo osoa erdalduna izan zen: Erromako hizkuntza, pisu moldeak, neurriak eta dirua
erabiltzen ziren eta.
Hiritar erromatar izateak abantaila ikaragarriak zituen lehen mendeetan eta ahal
zuten guztiak hiritartzen ziren, nahiz-eta oso gutik lortzen zuten.
Ez,dirudi Euskal Herriak emandako "seme ospetu" asko iritsi zenik Erromara. Ala-baina, Ouintilianus idazlea Kalagorritarra zen. Galba-k eraman bide zuen Erromara K.o.
68an. Gorteko irakaslea izan zen. Idatzi zituen liburuetatik Institutio Retorica izena duena ezagutzen da bakarrik. Ongi ezagutzen zuen literatura atzerritarra eta
dazle polita izan zen.
Euskarari ere kutsu.nabarmena ezarri zion latinak; baina hau Erdi eta Berbizkunde
aroetako zera izan zen, batipat.

III, MENDEKO KRISI EKONOMIKOA
Inperio erromatarrean, krisi ekonomiko itzela sortu zen hirugarren mendean. Ordu-tik ez zuen sekula bururik patxadaz altxatu eta har honexek eraman zuen beste mundura.
Zergatik eman zen aztertzea, ez da gure,zeregina (edo, hizkera apalagoz esanda, lan
hori burutzeko ez gara gauza). Alabaina, datu nabariak daude..
Burjesia probintziala abertzale bilakatzen da, ikusten bait du Erroma ez dela ka-paz probintzietako problemak, berak (burjesiak, alegia) nahi dituen legez konpontzeko.
Gudalburuek ez dute orain klase aberatsaren interesak zaintzeko erabiltzen ejerzitoa,
(lehen egiten zutena), enperadoretza eskuratzeko baino.
Gainera, ez du inork soldadu izaterik nahi. Gehiegi aberasturik zeuden, soldadutza
ra joateko, hiritar erromatarrak; eta klase pobreak ere ez zuen nahi soldadutza bizimodutzat. Beraz, Inperioaren mugak ez daude lehen bezala zaindurik, ez meatzeetako es
klabuak, ez merkataritza bideak, itsas bideak bereziki. Barbaroek nahikoa erraz gurutzatzen dituzte Inperioko mugak eta inoren beldurrik gabe egiten dituzte harrapaketak
probintzietan. Bideetan eta itsasoan ez zegoen lehengo segurantzarik eta merkatalgoa,
franko jaitsi zen.
Erromako arketara ez da diru guti baino heltzen. Erromak zergak gehitzen dituen a
rren, inork ez du ordaindu nahi; aberatsek berek ere ez. Diru guti dago alde batetik,
eta, bestetik, diru biltzaileak biltzeko uzkur agertzen dira, zeren probintzietako
klase aberatsaren morroi bait dira eta aberatsek ez dute zergarik ordaindu nahi.
212an, Inperioko esklabu ez zen oro hiritar erromatar egin beharrean eriden zen Ca
racalla. Aurrerantzean, esklabu ez ziren klase pobreek ere zergak ordaindu behar zituzten. Lege aldetik, krisi ekonomikoaren agerpenik nabarmenena Caracalla-ren edikto
hauxe da.
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Bi ondoren inportante eduki zituen Caracalla-ren 212ko ediktoak. Inperioko gizon
libre guztiak hiritar erromatar bilakatu zirenean, Gudalostea klase zanpatutik ja1gitako jendez osaturik egon zen eta zanpatuen alde zegoen bihotzez. Hirugarren mendera
arte, klase zanpatzailearen morroi huts izan zen Ejerzitoa: beraz, aberatsek erraz
dominatu zuten klase zanpatua, orain zailago zitzaien. Gainera, Dioclecianus konturatu zenean probintzietako burjesia abertzale zenaz eta, gudalostea bereganaturik, inde
pendentzia lor zezakeenaz, Ejertzitoa kendu egin zion eta Prefectus-en eskuetan jarri
(K.o.) 284ean. Hispania osoan ez zegoen gudalosterik; hobe, ez zegoen gudalbururik .
Hurbilena, Galian zegoen eta bera zegoeneko tokira eraman zuen parterik nagusiena. Errepresiorako indar,gutiago bait zegoen, klase zanpatua erreibindikapenen eske hasi
zen; esate baterako, nekazari ttipiak. Aberatsek, latifundistek bereziki, beren ejertzito partikularra egin zuten eta dorreak edo gazteluak eraiki, defentsaren atxakiaz.
Prektikan, "estatu ttipi" izatea lortu zuten, zeren probintzietan ez bait zegoen jada
nik administrazio boteretsurik. Herri xehea, hobe ez, edozein lotsagaberen esku geratu zen.
. Beste ondoren inportantea, lur jabe ttipien artekoa izan zen. Diru gehiago biltzeko, zergak gehitu eta gehitu egin zizkion Erromak Nekazaritzari eta anitz zerbitzuz
hestutu zuen. Latifundistei, esklabuei esker kosto gutiz produzitzen bait zuten, ez
zitzaien problema eramanezinik sortu; haina nekazari ttipiek ezin ordain zitzaketen
zerga haJk. Bi soluziobide topatu zituzten. Bata, anitz lur jabe ttipi bildu eta, elkarturik, lurrari etekin hobea atera; hau da, kooperatibismo moduko bat. Bestea, kolo
notza izan zen, alegia, lurrak, Jaun.latifundista baten izenean ipini eta horretara,.
zergen ordaintzeari ihes egin. Jauna, kolonoei babesa ematera behartzen zen; hori da,
arriskuetan babesteko obligazioa hartzen zuen. Gogora herri xehea inoren babesik gabe
kausitzen zela gudalosteak alde egin zuenetik eta latifundistak zirela kontrariorik
handienak. Arrisku hauei ihes egitearren hartu zuen anitz nekazari ttikik kolonotza
bidea. Baina, laster, babesle izateko eskaini zen Jaun berak esplotatuko ditu eta eskubideak ohostuko dizkie gleba-ko morroi izan arazteraino.
Dioclecianus-ek (285-313) piska bat berrindartu zuen ekonomia, egJa esan; zeren,
Edictum-Maximum-etik probetxu-probetxua idoki, aberatsek idoki zuten, esklabuei esker
kosto gutiz produzitzen eta prezio onean saltzen bait zuten latifundistek eskierki.
Golperik handiena nekazari xipiek eraman zuten eta orduantxe kolonotu ziren ordura ar
te aske iraun zuten guztiak. Aurrerantzean, kolonoak izanen dira, esklabuekin batera,
klaserik konformagaitzena eta burrukalariena, zeren latifundistak kolonoen egoera la
tzaz probetxatu bait ziren aberatsagotzeko eta diferentziak nabarmenagotzeko. Lurjabe
izandako haiek gleba-morroi eginik ikusi.zituzten beren buruak.
Bideetan ez bait zegoen segurantzarik, merkatalgoak beherakada haundia eduki zuen.
Hirietan sentitu zen gehien merkatalgoaren ahulezia eta bizi maila asko jaitsi zen.
Hirietako jende xehea gose zen eta krisi sozialak agertu ziren. Klaseen arteko antago
nismoa gora zihoan, haziz. Meatzeetako eta lurgintzako esklabuek, kolonoek eta zanpatu orok, nagusi kapitalista eta lurjabeen esplotazioaren kontzientzia hartu zuten; ha
laber, boterearen ahuleziarena eta boterearenganako burjesiaren deskontentuarena..Gai
nera, franko indartu ziren, taldetan organizatzeraino. Klase zanpatzailea, ostera,
noiz baino indargabeagoa zen, ez bait zuen ejertzitoaren babesik. Huts hau erremediatzeko antolatu zituzten jaun latifundistek ejertzito partikularrak; baina hau ere ez
zen nahikoa, zeren anitz eskualde geratu bait zen jaberik gabeko lur bezala.
Burjesia beldurtu egin zen ordenu sozialik eza zela eta, eta hiritik ihes egin zu
en bakardadera. Klase burjesa ia guztiz desagertu zen hirietatik. Hirian bizitzeak de
segurantza zekarren, bizia arrisku jarraikian zegoen eta elikadura eskas.

29 2

Eskariaren faltaz t produkzio industriala ere desagertu egin zen hirietatik eta artisanalgoa desegin. Artisauak ere hiritik latifundus-etara migratu ziren eta, kolonoen bideari jarraikiz, Jaunaren morroi bilakatu.
Latifundus-ek ekonomia zerratura jo zuten; baina klase sozialak ez ziren desagertu. Bizitzaren zentroa, hiritik Latifundus-era pasa zen.
Constantinus-ek eman zizkion.abantailei esker, Eliza eurrez aberastu zen eta berehala klase zanpatzaile bilakatu, latifundus-en eta altxor hapdien jabe egin bait zen.
aroko instituzioak Behere Inperioan ernaltzen zeuden, ikusten den bezala. Ale
gia, latifundusak eta kolonotza; Jaunaren inportantzia eta mendekoen babesat Jaunaren
ejertzitoak; Elizaren inportantzia sozio-ekonomikoa, Jaunen parekoa, zeren anitz apez
pikuk eta abadek ejertzitoa eta kolonoak eduki bait zituen.'
Euskal Herrira ere heldu krisi ekonomikoaren ondorioak. K.o. 275ean, Germaniatik
jindako taldeek Iruinea, Ledia, Iruna eta abar desegin zituzten. Ledian, gainera, urte hauetan gordetako diru altxorrak aurkitu dira eta ale bat ere ez dago geroago eginik. Dirudienez, germaniarrak Pirinio Mendiak Orreagako bidetik gurutzatuz jaitsi
ren Nafarroara. Lehendik larri zebilen ekonomiari golpe gogorra eman zioten. Bost urte geroago, 280an Probus-ek Hispanian mahastiak landatzen utzi zuen, ekonomia berrindar zedin; Domicianus-en denboratik (K.o. 81-97) mahasti' berriak ipintzea galerazita
zegoen eta. Errioxan eta Erriberan asko ugaritu ziren mahastiak.
Teodosius.enperadorea (375-395) eta Maximus, Galiako prefectus-a aurrez aurre ja-rri zirenean, gerra zibila deklaratzear, Maximus-ek bere ondoan bildu zuen gudaloste
osoa. Maximus-en jokabidea ikusirik, Teodosius-ek ere berdin egin zuen, eta Inperioko
mugak babesik gabe geratu ziren. Barbaroak behingoan hasi ziren Inperioaren mugetako
probintzietara sartzen. Gainera, Teodosius-ek laguntza eskatu zien barbaroei eta or-dez paktuak egin zituen.
P iratak trankil zebiltzan kostetatik. Zegoen merkataritza apurra hankaz.gora joan
zen. Pirinio Mendien babesean, asko indartu ziren bagaudak. Hispania osoan, baina Tarraco probintzian batez ere, desestabilitate.izugarria sortu zen; beraz, Euskal lurraldeetan ere bai; hementxe ziren, izan ere, gogorren bagaudak,,Eta gudaloste parega
bea ekarri zuten. Ez konkista denboran, ez gerra Kantauriarretan, ez omen zen bildu
horrenbeste soldadu erromatar euskal lurretan. Gudalostea'herriak mantendu behar zuen
eta euskaldunak guztiz deskonforme zeuden..
K.o. 409an, barbaroak ailegatu zirenean, euskaldunek eta klase zanpatuak ez zie-ten kontrarik egin; aitzitik, askatzailetzat hartu zituzten, eta asko alde jarri zen.
Aberatsen etxeak, hiriak, Elizaren lurrak eta Jauntxoen fundus-ak desegin zituzten.
Valentinianus III.aren denboran (425-455) Probintzia Tarraco-tarrean sublebazio izugarria dago oraino. 440-450 bitartean Ebro inguruan upa bezalako harrapaketak egon
ziren eta Araceli (Arakil) erre zuten Nafarroako Sakanan. Ledia eta Muskaria ere urte
hauetan izan ziren ber-erreak, Arkeologiak erakusten digunez.
Behere Inperio aldian beste gertakari interesgarri bat eman zen Euskal Herrian.
Euskal Herriko kobak, keltarrak etorri zirenetik, hutsik edo erdi hutsik (gero eta
hutsago.behintzat) egon zirenak, Behere Inperio aldian jendez betetzen dira berriro .
Gainera, biztanle berriok kultura erromatarraren jabe direla etortzen dira. Aitzitik,
ordurarte kobetan bizi izan ziren apurrek ez dirudi kultura erromatarrarekin erlazio
handirik eduki zutenik. Hirietako eta fundus-etako bizitza arriskutsu eta gogorrari
iheska etorritako jende xehea zela antzematen zaio.
Inperio Erromatarra hankaz gora erortzear dago.
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INPERIO ERROMATARRAREN HERIOTZA ETA BARBABOAK

EUSKAL HERRIKO MUGIMENDU SOZIO-POLITIKOAK
Inperioa guztiz ahuldurik utzi zuen hirugarren mendeko krisi ekonomikoak. Krisi po
litikoek ahulago ipini zuten oraino, zeren enperadoretzara igaten zena, eroria baino
indargeagoa izaten bait zen eskuarki. Azkenerako, gainera, haurreriaren esku dagoen
txori maloa bezain barregarri bilakatu zen, barbaroek ipintzen eta kentzen bait zuten.
Boskarren mendean Erromako Inperioa mamua zen soil-soilik. Hain deusa zen, ezen
barbaro talde ia ezezagun baten buru zen Odoakro heruliarrak, Erromaraino joanik, ken
du egin bait zizkion Inperioko insigniak azken enperadoretzat hartzen den Romulus-Augustulus-i, 476an (K.o.). Inork ez zuen haintzat ere hartu Odoakroren egintza, eta
gutiago euskaldunek.
III. mendearen bigarren erdian ailegatu ziren barbaroak Euskal Herrira lehenbiziko
aldiz, 263tik 275era bitartean. Hiriak eta fundus-etako Villa-k erre ondoren, desager
tu egin ziren. Sorturik zegoen krisi ekonomikoa, bada, gogorragotu egin zuten; baina,
ez dugu uste aski denik hori bakarrik egin zutela esatea. Kronologiaz bederen, laster
barru Bagauden mugimendu sozio-ekonomikoa ongi antolaturik agertzen zaigu, indar mili
tar eta guzti. Ordura arte, ostera, indar militarrik bederen ez zuen eduki. Barbaro
haien jokabidea ikusirik, antzera preparatzen hastea ez zaigu arraro iruditzen. Gaine
ra, historilariek esaten digute, barbaro haiekin eta geroago agertuko direnekin ere,
esklabuek, jende pobreek eta anitz euskaldunek bategin zutela, Bestalde, badakigu nola ibili ziren Ekialdeko esklabuak batez ere, barbaroak legez, taldetan eraturik, Inperio.osoa zehar aberatsei eta organizazio publikoei harrapaketak egiten. Badakigu,
baita, nola Danubioko esklabu meatzariek bisigotuekin bategin zuten,378an. Euskal Herrian eta honen ingurumarian ibili ziren holako edo antzeko taldeak, "bagauda",izenaz
ezagutzen dira. Barbaroak Euskal Herrira bigarren aldiz etorri zirenean, 409an, bagau
den mugimendua ongi eraturik dago jadanik Euskal Herrian eta Euskal Herriaren albo he
rrietan.
Bagauden mugimenduak, problema sozio-ekonomikoetan eduki zuen bere sorrera eta bere militanteen arteko lotura nagusia (baldin bakarra izan ez,bazen), klase zanpatukoak izatean zetzan. Esklabuak, kolonoak, hispano-erromatarrak, galo-erromatarrak, eusko-erromatarrak eta euskaldunak behintzat izan ziren bagauden mugimenduko ekintzaile.
Euskal Herrian, ordurako, mugimendu abertzalea ere sorturik zegoen. II. mendean .
Hazparnen Verus-en omenez eraiki zen oroikarriak horixe adierazten digu. "Seiungere
gallos" garraisia egin zutenen baitan argi dago abertzaletasuna. Ez da ezagutzen datu
zihur gehiagorik, galiarrengandik bereiztea lortu zutela eta Novempopulania probintzi
mailara altxa zutela izan ezik. Beraz, ezin jakin daiteke hemen ere, beste probintzie
tan gertatuaren antzera, burjesiaren pentsaera izan zen bakarrik ala herriak ere berdin pentsatzen zuen; baina jakinik herri xehea zela gutien erromatartua eta gehien
zanpatua, erraz egin daiteke konponketa.
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Euskaldun xeheek ongi ikusten zuten bagauden mugimendu sozio-ekonomikoa,,mugimendu
abertzalea nahiz beste edozein mugimendu iraultzaile (edo sasi-iraultzaile), zeren,
409an, adibidez, herri barbaroak bigarrenez etorri zirenean eta Euskal Herria,eta albo herriak larrutu zituztenean, hala euskaldunek nola bagaudek, poztu ez-ezik, aska-tzailetzat hartu zituzten eta lagundu egin zieten hiriak eta Jaun aberatsen nahiz Eli
zren lurrak erretzen eta desegiten.
V. mende osoan Tarraco probintzian izugarrizko matxinada egon zen bagauden eragi-nez. Gatazkak eta gerraskak egunoroko ogia izan ziren. Valentinianus III.ak (425-455)
bi magister militum bidali zituen (Asturius eta Merobaudes gudalburuak) gudaloste han
di batekin, matxinafa baretzera; baina ejertzitoak ez zuen deskontentua gehitu baino
egin, batez ere klase nekazarian, janaria ematera behartu bait zuten. Matxinada iraun
gitzerik, ostera, ez zuten lortu.
Bitartean, barbaroek ez bakarrik Inperioa bota zuten baizik eta Euskal Herriaren
inguruko lurraldeetan establetu ziren eta Euskal Herria harrapatu nahiz etenak egiten
ikusiko ditugu,
Lan hau burutzeko eusko-erromatarren laguntza paregabea eduki zuten; baina ez zu-ten lortzerik ukan, zeren Hegoaldetik jindako mairuen inbasioak arras desegin bait
zizkien ametsok, Hegoaldeko barbaroek. (hots, bisigotuek) helburua lortzear zeukatela.
Iparreko barbaroak (hau da, frankoak), ostera, ez ziren aski sendotu berandura arte e
ta ordurako Euskal Herria bera ere ongi eraturik egon zen eta Euskal Herriko klase aberatsa abertzale bilakaturik. Zortzigarren mendean, Nafarroako erresuma antolatzeko
lain heldurik agertzen zaigu Euskal Herria.
Bagauden mugimendu sozio-ekonomikoarekin eta mugimendu abertzalearekin batera, Eus
kal Herrian beste talde inportante bat egon zen; hau da, klase aberatsa. Lehenengotan
Fundus-etako jaunak dira soilik Euskal Herrian klase boteretsu honetako, zeren ordura
ko burjesia merkataria deseginik bait zegoen, burjesia administrariak guti kontatzen
bait zuen eta apaizeria oraino sartzeke bait zegoen. Noblezia honetako inor ez da eus
kaldun,,eusko-erromatar baino. Laster apaizeria ere sartuko da klase boteretsu honen
barnean, bisigotuen denboran bereziki. Aginte ekonomikoa eta morala beren esku zeuzka
ten eta ez zituzten ezergatik galdu nahi.
Klase aberats hau eta bagauden mugimendua errotik ziren'etsai. Hego Euskal Herriko
klase aberats honek Hispaniako klase boteretsuarekin egiten zuen bat, eta hispano-e-rromatar sentitzen zen, nahiz-eta, botere ekonomikoa ez galtzearren edonorekin lagun
egiteko prest zegoen, barbaroekin nahiz euskaldun abertzaleekin. Beraz, lehenengotan
barbaroen etsai agertu bazen ere, behingoan egin zen lagun, barbaroak bere botere eko
nomikoa gordetzen laguntzeko prestatu zireneko mementuan. Esate baterako, Suebiarren
eta Bisigotuen laguntza onartu zuten. Aski izanen zaie lagun egiteko beren lurraldeetan ordenua jartzea, botere politikoan parterik ematen ez dieten arren, zeren honexetara ohitu bait ziren Erromarekin ere. Alabaina, lortu zuten azkenerako bisigotuen erresumako politikan partehartzea, apaizeriak bereziki.
Klase boteretsu hau ez zen izan, ezta, mugimendu abertzalearen funtsezko etsai ere
zeren, zortzigarren mendean, mairuak jin zirenean, bedeinkapen osoa eman bait zieten
Nafarroako Erresumaren egile abertzaleei klase boteretsuko bi partaleek, hots: apaize
riak eta Nobleziak.
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SUEBIARRAK

Euskal Herri barrenean ez zen herri barbarorik establetu. 409an Euskal Herritik pa
sa zirenak, hiruzpalau herri izan ziren; hauen artean, Suebiarrak, Bandaliarrak eta
Alaniarrak behintzat 411n, Erromarekin paktatu zuten. Erromak Penintsulako lurraldeetan establetzen utz1 zien; baina haren menpeko izateko kondizioarekin. Suebiarren pak
tua, esate baterako, Honorius enperadoreak.eta Hemeriko Suebiarren erregeak firmatu
zuten. Suebiarrak Galiziam establetu ziren, paktuan horixe esaten zen eta.
Baina Suebiarrek, Erromatik askatuz, Galizian erreinu independientea sortu zutelako zetzan horren ahul inperioa. Hemeriko beraren lana izan zen Erreinuarentzat inde-pendentzia lortzea. Galiziar-erromatarrekin anitz gatazka egin behar ukan zuen; baina
438rako galiziar-erromatarrekin ez-ezik, Erromarekin berarekin ere bakea eginik zeu-kan. Honetan, jakina, apaizeriaren partea funtsezkoa izan zen.
Urte berean haren seme Rekhila jarri zen errege eta Erreinua hedatzen hasi. Suebia
rrak pagano ziren, eta hispano-erromatarrek ez zituzten ongi ikusten horrexegatik. Re
khilaren seme, Rekhiario katoliko egin zen eta horrekin herri suebiar osoa; dirudie-nez, galiziar-erromatarrak eta apaizeria bereganatzeko xedeaz. Alabaina, puntu hone-tan historilariak ez dira ados jarri: egiazko konbertsioa izan zela esaten bait du
talde batek, eta beste batek komenientziazkoa.
448an, Rekhiario zen Suebiarren errege. Bere kanpaina militarrak Euskal Herrira eta Tarraco Probintziara zuzendu zituen; bagauden astinketak zirela kausa, desestab1litate handia bait zegoen. Bere domeinu nahiak akuilaturik etorri zen, noski; baina
hau pentsatzera garamatza guztiak: ez zela domeinu nahiz soilik izan, klase boteretsu
ak deiturik jin zela baino, edo, gutienez, ondo ikusi zituela honek Rekhiarioren kanpaina militarrak. Hona hemen zergatik.
Asturius eta Merobaudes gudalburuek 441etik 443ra egin zuten gerra bagauden kontra
baina ez zuten probetxuzko ezer lortu; aitzitik, deskontentua gehitu zuten herri xehe
an, bagauden alde jarri zuten anitz eta gerra ostean ere bagaudak jarraiki ziren nagu
si. Hurrengo urteetan, Ebro osoa larrutu zuten, Araceli (Arakil) atakatu eta Tarazona
-n Leon apezpikua garbitu.
Inperioko gudalosteak alde egin eta laster etorri zen Rekhiario Euskal Herrira eta
hemendik Ebrora jaitsi zen. Salduba eta Lerida hartu zituen, dirudienez, bagauden esku zeudelako eta Euskal Herritik Leridaraino dauden eskualdeetan (hau da, bagauden operazio leku printzipalean) berak nahi zuena egin zuen.
Ez da inon esaten fundus-en bati ere ezer egin zionik; gainera, Erromak ez z1on ha
serrerik egin edo kexarik sartu, ez Erromaren lagunek ere. Aitzitik, Teodoredok, bis1
gotuen errege eta enperadorearen lagun kutun zenak, bere alaba eman zion ezkontzeko ,
sari bezala; eta 453an Erromak Mansuetus eta Fronton enbaxadoreak bidali zizkion eske
rrak ematera eta kolaborazioa hestutzera.
Alabaina, Rekhiariok hobeto pentsatu zuen egin zuena eta jokabide politikoa,alda-tzea erabaki zuen. Avitus enperadore berria ez zuen onartu nahi ukan; aitzitik, askatasun osoa gorde nahi ukan zuen bere erreinuan eta Basilio bagauden buruarekin harremanetan hasi zen.
Hurrengo urtean, Basilio eta biek bat eginik Salduba atakatu zuten eta Lerida ingu
ratu. Gainera, oraingoan Jaunen Villa-k eta fundus-ak erre zituzten, esate baterako ,
Ledia eta Muskaria. Behingoan aktuatu zuen enperadoreak; sarri bidali zizkion kexak
Rekhiariori eta jaramonik egiten ez ziolako, Teodoriko, bisigotuen errege, bidali zion gerra egin ziezaion.
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456an hasi zen gerra suebiar-bisigotua eta Basilioren bagaudak, 456an bertan, Braga-n, Suebiarren hiriburuan aurkitzen dira Rekhiarioren alde burrukatzen. Teodoriko
bisigotuak irabazi zuen gerra eta ez zen gehiago bagauden izenik entzun. Gerra honexe
gaz desegin zen bagauden mugimendua.
Suebiarrak ez dira behin baino agertuko Euskal Herrira; mende oso bat geroago. Miro erregeren denboran, zeinek kanpaina militar bat egin bait zuen Kantauriako "Ruko
niarren" kontra. Anitz historilarik esaten du, "Rukoniar" hori huts bat dela eta "Autrigoniar" esan behar duela, ez bait dirudi Erronkarikoen kontra burrukatu zenik. Kan
tauriako Autrigoniarren kanpaina hau Leobigildo errege bisigotuak deuseztu zion. Pe-nintsulan bisigotuak indartzen ari zirela konturatu zenean Miro suebiarra eta bere erreinua arrisku.handian zetzala, Frankoekin, zela mende erdi (507an) Vouille-n bisigo
tuak bentzutu zituztenekin, adiskidetu nahi ukan zuen eta horien erresumara Euskal He
rritik bidea zabaltzea erabaki, elkarturik bisigotuen kontra burrukatzeko.
Leobigildok azkar aktuatu zuen, 574ean. Amaia konkistatu zuen Kantauria zaintzeko
eta 576an hasi zen bigarren gerra suebiar-bisigotua. Mirok, bakarrik kausitu zuen bere burua, inoren laguntzarik gWDe. Hala ere, 581ean Leobigildo.berriro etorri zen Eus
kal Herrira. Oraingoan Arabara, non Bitoriano eraiki bait zuen, Bizkai aldeko euskaldunen kontrola edukitzeko, eta 585ean Erreinu suebiarra betirako desegin zuen. Harrez
gero, bisigotuen erresumako probintzia izan zen Galizia.

BISIGOTUAK

Bisigotuek ere zerikusi haundia eduki zuten Euskal Herriaren historian. Ibilaldi
luzeak egin zituzten Hispaniara iritsi aurretik. Jatorriz, Eskandinabiakoak ziren. Bi
garren mendean (K.o.) Itsas Beltzera migratu ziren. Laugarren mendearen erdian Danubi
on aurkitzen ziren estableturik, Erromaren federatu bezala. 376an Hunoek beharturik,
Traziara pasa ziren. Paktu ofizialaren bidez orduantxe utzi zion lehenengoz Erromak
herri barbaro bati Inperio barnean establetzen. Teodosius zen enperadore, eta Maximus
-en beldur zelako hartu zuen erabaki hau. Baina bisigotuak ez ziren Trazian konforme
aurkitzen eta Erromagaz haserretu egin ziren.
401ean Mendebalera etorri nahi ukan zuten. Italiara sartzea lortu zuten eta 410ean
Erromara bertara heldu ziren (410-VIII-24). Hiru egunetan lumatu egin zuten hiri osoa
eta Afrikara joateko asmotan jalgi ziren; baina ez zuten amets gozo hori burutzerik u
kan eta probisionalki Galian establetu ziren. Narbonatik Bordelerainoko lurraldeak ha
rrapatu zituzten eta Tolosan jarri zuten hiri burua. Baina Erromak ez zituen baketan
utzi eta Hispaniako probintzia Tarraco-tarrera etorri ziren. Bartzelonan jarri zuten
hiri burua oraingoan.
Balia erregea izan zen herri bisigotuari finkapena eman ziona. 416an, Erromagaz
bakea egin zuen. Hispaniako barbaroen kontra Erromaren izenean burrukatzera konprometatu zen, eta Honorius enperadorea, hark horretarako behar zuena ematera (annona).
Bisigotuak bizi burrukatu ziren Alaniarren eta Bandaliarren kontra, arras desegite
raino. Aurrerantzean ez da Hispanian ez bandaliarrik ez alaniarrik ikusiko, Baliaren
garaitiak ikusirik, bisigotuak gehiegi indartuko zirela eta arrisku bilaka zitezkeela
pentsatu zuen Constantius enperadore berriak, eta Galiara joateko agindu zion Baliari.
Bere kanpaina loriatsuak eskertzearren, Akitania erromatarreko lurrak eskaini zizkion,
Garonatik Loirarainokoak alegia. Beraz, ez zen bisigotuen menpe Ipar Euskal Herriko
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lurralderik, hots,. Novempopulania Probintziakorik geratu. 418an gaude eta Ipar Eus-kal Herriko mugetaraino etorri zaigu herri bisigotua Erromako enperadorearen babesare
kin. Baina ez zion erresuma independiente egin zezan eman Akitania; Erromaren menpeko
izanki, bertan bizi zedin baino. Ehun mila bisigotu inguru etorri ziren Akitania erro
matarrera. 418an hil zen Balia.
Teodoredo, hurrengo errege.bisigotua, inperioagandik askatuz joan zen eta autonomi
a ia osoa lortu zuen. Gainera, lurralde berriak harrapatu zituen Galian. Alabaina, Erromaren kutun jarraiki zen.
Hego Euskal Herrian eta Tarraco probintzian Leridaraino, bagaudak indartuz zihoazen eta boskarren mende honexen erdi inguruan eduki zuten gorengo maila, Rekhiario su
ebiarrak eta Basilio bagauden buruak bategin zutenean. Bagaudak nagusi geratzear egon
ziren Cesar Augusta komentu juridikoaren lurraldeetan; baina Tarraco probintziako kla
se aberatsak lortu zuen Avitus enperadoreak bisigotuei agindu ziezaiela Hispanian Bagauden eta Suebiarren kontra gerra egitea, lehenago Alaniarren eta bandaliarren kon-tra egin zuten antzera. Teodoriko errege berria buru zutela, pozarren etorri ziren bi
sigotuak Hispaniara 456an. Galizian eman zen gerra. Hantxe zeuden bagaudak ere, 456an
Bragan ikusten bait ditugu. Teodorikok urte berean irabazi zuen gerra. Rekhiario, sue
biarren errege, gatibu eraman zuen eta bagaudak betiko desagertu ziren.
Cesar Augusta komentu juridikoan ordenua jarri ondoren, Teodoriko Akitaniara joan
zen; baina ez, alajainko, Hispanian gudaloste bat uzteke, ordenua zaintzeko atxakiaz.
Klase aberatsa pozarren gelditu zen, gudaloste bat berriro ere bere zerbitzuan zeukala jakinik. Harrez gero,' bisigotuek agindu zuten probintzia Tarracotarrean, Inperioa
mamut bat baino ez bait zeb jadanik. Beraz, gudalostea ez ezik, bisigotuen nagusitza
bera ere pozarren onartu zuen Hego Euskal Herriko klase nagusiak (Jaun aberats eusko-erromatarrek, alegia), haiei esker ez bait zegoen bagaudarik eta bake giro ederra
sortu bait zen berriro.
Euskal Herria bisigotuz inguraturik geratu zen, hala Iparreko mugetan, hau da, Garonan nola Hegoaldekoetan, hots, Ebron.
Bagauden mugimendu sozio-ekonomikoa ez zen gaurregungoak bezain heldua izan, ez gu
tiagorik ere. Protesta mugimendua izan zen sorreran, nekazari ttipien artean batez ere; eta kasorik ez bait zien egin, zanpatzenago jarraiki baino, klase aberatsaren kon
tra jaiki zen zeukan harmez, hots: harrapaketak eta lapurketak (haien mintzamoldean ,
herri xeheari ebatsia hartu), hilketak (haien erara mintzatuz, etsaien eta lapur gaiz
kileen garbiketa) eta abar. Egun terrorismo izenaz bataiatuko genuke. Esklabuen kasua
ere antzekoa izan zen. Hauek, zeramaten bizimodu lotsagarri eta triste hartatik ihes
egiten zuten eta legez kanpo bizi behar nahi eta ez, harik eta lege hura eta lege mota hori eraiki zuen gizartea arras desegiten ez duten bitartean. Bitarte horretako egunak iragateko tokirik aproposenak Hispanian nahiz Galian Pirinio Mendiak eta Euskal
Herria ziren, hona ez bait zen sekula Erromarerk domeinua gehiegi heldu eta orduan gutiago. Baina, badirudi, Bagauden artean ez zela esklabu guti baino egon. Suebiarrekin
lagun egin zirenean, berauekin nahastu ziren, mende bat edo bi lehenago Danubio aldeko esklabuak bisigotuekin nahastu ziren antzera, eta mugimenduak porrot egin zuen, arras desagertzeraino.
Alabaina, Euskal Herrian ez ziren guztiz iraungi deskontentua eta desenganioa. Eta
mugimendu abertzaleak hartu zuen gidaritza, deskontentu eta desenganiatu guztiak aglu
tinatzea lortzeraino. Aurrerantzean abertzaleek partehartuko dute Euskal Herriko defentsa gerra eta matxinada guztietan, bisigotuak Hispaniako agintari izan ziren mende
etan, Zortzigarren mendean, mairuek bisigotuen erresuma deuseztu eta laster, Erakunde
politiko independenteak egin zituzten abertzaleek. Nafarroako erresuma izanen da lorpenik nabariena eta distiratsuena, baina baita klase boteretsuak (apazeriak eta Noble
ziak) kutsatuena ere.
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456an bagauden mugimendua betirako desagerturik geratu zen arren, bisigotuek beti
eriden zituzten oztopoak Euskal Herrian. Nabariago nahiz ezkutuago, gogorrago nahiz bi
gunako, baina beti iraun zuen erresistentziak.
Euriko-ren denboran (466-484) berriro etorri ziren bisigotuak Euskal Herrira. Eusko
erromatarren laguntzaz kontatzen zuten; baina, hala ere, ez dago Euskal Herrian segu-rantza osorik. Beraz, Novempopulanian Duke bat jarri zuten Ipar euskaldunak zaintzeko,
eta 468an, Saldubako, Iruineako eta Amaiako gudalosteak indartu zituzten. Liburuek aipatzen dute, guztiz menperatu ez zituzten euskaldunen beldurrez egin zituztela gudal
gehitze hauk. Kronikek esan, "Baskoiniarrak eta Kantauriarrak" esaten dute, eta ez
"Euskaldunak". Hala ere, gu "euskaldunak" idaztera ausartu gara; batez ere konturatu
garelako, Itsaso Kantauriarraren kostetan Asturiatik Bidasoa ingururarte bizi zirenak,
hau da erromatarren garaian Clunia komentu juridikokoak ziren euskaldunak "Kantabres"
deitzen dituztela aldi hartako kronikek. Aitortu beharrean nago, kantabrismoaren kon-trako eta Baskoinisnoaren aldeko deihadar zoli eta oihu ozenak ozenak entzun ditudan
arren ausartu naizela honela idazten.
Bordelen zegoen aldi hartan Euriko bisigotuaren gortea; Euskal Herritik harrikada
batetara. Bertan, Codex Eurici argitara zuen 475ean, Odoakro heruliarrak Romulus-Augus
tulus enperadoretxoari Inperioko insigniak burutik kendu baino urte bete lehenago."Bisigotuentzat balio ukan zuen soilik arautegi hark, eta ez galo-erromatarrentzat nahiz
hispano-erromatarrentzat. Hauk lege erromatarraz baliatzen ziren. Bi legeria zeuden,
bada, bisigotuen erresuman; baina bisigotuek bakarrik zituzten eskubide guztiak.
Ez Hispaniako klase boteretsua, ez Hegoaldeko eusko erromatarra, ez ziren gehiegi
kexatu, zeren, ordenua ongi zainduz gainera, ez bait zieten botere ekonomikorik kendu.
Alabaina, Galiako klase boteretsua, apaizeriako apezpikuak buru zirela, berehala hasi
zen kexatan. Eurikok Galiako apezpikuak gogor tratatu zituen. Oposizioak kutsu erlijio
soa hartu zuen, Euriko eta bisigotuak arrianoak bait ziren, eskubide osodun izatetik a
parte ere; Noblezia eta apaizeria galo-erromatarra katolikoak zireino.
Euriko jalgi zen galtzaile, zeren Iparrean konkista hutsean zebiltzan frankoen alde
jarri bait ziren apaizeria eta Noblezia galo-erromatarra beren alde zeuden guztiekin,
batez ere Klodobeo frankoen errege 506an katolikotu zenean. Klodobeok itxura erlijiosoa eman zion Frankoen gerra inperialistari; eta, Galia osoko apaizeria eta Noblezia ,
erromatarren laguntzaz (ipar eusko erromatarrak ere han egon bide ziren), 507an bentzu
tu zituen bisigotuak Vouill-n, Poitiers ondoan. Hauk, Akitania eta Galia osoa utzi, e
ta Hispaniara etorri ziren guztiak.
Harrez gero, Ipar Euskal Herria (Antigoaleko Novempopulania, baina laster Guaskoini
ako Dukerria izanen dena) harrapatu nahirik ibili ziren Frankoak, eta bisigotuak, Hego
Euskal Herria. Baina batzuek eta besteek beren erresuma eratu eta sendotu beharra ukan
zuten, eta lan atzera ezin honek eraman zien denborarik eta indarrik gehiena lehenbizi
ko urteetan eta geroago ere.
Bisigotuek anitz krisi politiko jasan zuten Hispaniako erresuman ere, zeren, errege
hiltzen zenean, ia beti sortzen bait zen adiezin bat berriaren aukeraketan. Inoiz gerra zibila edukitzerainoko nahasketa sortu zen, elekzioz izendatzen bait zuten errege.
Esate baterako, Agila eta Atanagildoren artekoa (551-554). Gainera Suebiarrek eta Bi-zanzioko Inperioek (azken hauk Atanagildok deiturik jin ziren Hispaniara; baina 70 urtetan iraun zuten Hego Ekialdean) anitz buruko min eman zieten, Euskal Herria harrapatzen, bada, ez zuten nahi aina ahalegin egiterik ukan.
Leobigildo (572-576) izan zenEuskal Herriari gerra egin zion Hispaniako lehenengo e
rrege bisigotua. Miro errege suebiarraren denbora zen eta, arestian esan dugunez, ho-nek frankoen lagun egitea nahi zuen eta Euskal Herrian barna (Kantaurian barna, diote
kronikek) bidea zabaldu frankoen lurraldeetara. Leobigildok hau jakin zuenean, tximis-
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taren pare jin zen Euskal Herrira; baina euskaldunen kontra Kantaurian eta Asturian kanpaina motel bat egin ondoren, (bidebatez, dirudienez) Galiziara iritsi zen suebiarrak dominatzera. Ez dirudi euskaldunak horren arriskutsuak zirenik. Benetan arris
kutsu izan, suebiarrek eta frankoek bategitea edo harremanetarako Euskal Herritik bide bat zabaltzea izan zitekeen, eta horixe eragoztera etorri zela dirudi Euskal
ra. Horretarako, Amaia harrapatu zuen 574ean suebiarren kontrako gerra hasi aurretxoan eta, gerra bitartean, 581ean Bitoriano eraiki zuen Araban, euskaldunen kontrola -rrazteko edo.
Leobigildoren denborarako, klase boteretsu hispano erromatarra (apaizeria eta In-_
blezia) xit indartsu bilakatu zen bisigotuen erresumako politikan bertan. Lehenengotan bisigotuek Hispanian jarri zuten ordenu sozialaz konformatu bazen ere, orain
bide politikoak ere eskatzen zituen. Eurikoren denboran jadanik lortua zuten 'Codex
Revisus Eurici" argitaratzea, hispano-erromatarrei bisigotuekin ezkontzea libre ,z'ziena. "Codex-revisus il a bisigotuen alde emana izan zen gehiago, izan; zeren hispar-rromatarren aberastasunaz eta prestigioaz jabetzeko bide aproposa bait zen; zaina,
harretara, Noblezia hispano-erromatarra ere probetxatu zen, bisigotuen politikan
tehartzea ekarri bait zuen ondoriotzat. Baina ezkontz bide hau gutiegi zitzalan
Leobigildoren denboran oraino bisigotuak arrianoak bait ziren, klase boteretsu
no-erromatarrak (Nobleziak eta apaizeriak) kutsu erlijiosoa eman zion eskubile
koak lortzearen burrukari. Apaizeria osoa eta anitz katoliko xehe bereganatu
seme Hermenegildo, katolikotua, hartu zuen banderatzat eta gerra z.Lb.L
probokatu. Gerra, Leobigildok (aitak) irabazi zuen eta Hermenegildo gizagaixoa
lan hil zuten. Kontsolamendutzat (baldin balio badio), saindu egin zuten. Lur
errege izaterik lortu ez bazioten ere, gaur arte San Hermenegildo izatea eman zio-7er.
Apezpiku katolikoak ere jazarri zituen Leobigildok; baina hil zenean honen seme
ta hurrengo errege Rekaredo katoliko egin zen eta laster adiskidetu klase
hispano-erromatarrarekin (Toldeo-ko hirugarren kontzilioan, 587ko maiatzean). Hemen-•
txe eskura zituzten Noblezia hispano-erromatarrak eta apaizeria katolikoak eskuble
politiko guztiak eta botere ekonomikoaren ezer ez zuten galdu.
Sisebuto (612-621) izan zen euskaldunen kontra gogor burrukatu zen bat. Asturia-rren eta Kantauriarren kontra egin zituen kanpainarik gogorrenak. Irabazle jalgi zen,
(hala diote kroaikek); baina ez zituen guztiz menperatu.
Suintilla ere (621-631) etorri zen Euskal Herrira matxinada bat iraungitzera. 4.au
Nafarroara etorri zeneta Herriberri eraiki zuen, euskaldun abertzaleen kontrola erraz
teko.
Rekaredoren denboratik, klase boteretsu hispano-erromatarrak gobernuko nahaste quz
tietan hartu zuen parte. Apaizeria agertzen da gehien, Toledo-ko kontzilioek (Toledo
zen jadanik bisigotuen erresumaren hiriburua) garrantzi izugarria ukan bait zuten. 2sate baterako, Suintillak kontra eduki zituen Noblezia erromatarra eta apaizeria '‹ato
likoa, eta berehala erori zen kokoloa.
Sisenandok (631-636) bota zuen Suintilla. Bada, Sisenandok Toledoko laugarren kontzilioa bildu zuen ahal ukan zuen lasterren. Apaizeriak (edo hobe, Toledo-ko Rontzilioak) Sisenando Arregetzara igatea legeztatu egin zuen lehenengo, eta gero zekizkien eskomiku eta madarikazio guztiak jautiki zituen botere errealaren hurrengo usurpatzaile guztien kontra. Zekizkien guztiak esan dugu; baina, baliteke bakarren bat ahanztea.

636tik 642raino apaizeria eta Noblezia erromatarra izan ziren agintari praktikan,
erregeak egon ziren arren: Txintilla eta Tulga.
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Baina Txindasbinto agureak, 79 urte bait zituen, (642-653), horregatio, kontzilioari kasu egin beharrean, matxinada eratu zuen; irabazi eta errege jarri zen gainera .
Honek ere Euskal Herrira jin beharra eduki zuen, sortu zen matxinada gogor bat iraungitzera.
Rezesbintok (653-672) "Liber Iudiciorum" argitara zuen 654ean. Hartan legeria berdina ematen zen hala bisigotuentzat nola hispano-erromatarrentzat. Legeak onartzen zu
en eskubideen berdintasuna guztientzat (aberatsentzat, jakina).
Wamba-ren denboran (672-680) Euskal Herrian beste matxinada bat sortu zen. Baretze
ko kanpaina serioski antolatu zuen; baina Euskal Herrira zetorrela, Septimania ere
(hau da, Ipar Katalunia) jaiki egin zen eta gudalostea partitu beharrean aurkitu zen,
eta ez zuen euskaldunak dominatzerik lortu: matxinada amatatzera Septimaniara joan
zen Pauko noblea nagusi jarri bait zen bertan, Bisigotuen erresumatik bereiziz. Hau
jakitean, haserre gorrian eta arineketa bizian Kataluniara abiatu zen Wamba.
710ean. Mairuak Hispaniara begira zeuden Afrikan, noiz sartuko itxadoten. Gainera,
bisigotuak gerra zibilean zeuden, batzu Alikaren alde, besteak Don Rodrigo-ren alde,
Euskaldun abertzaleek erreboluzioa bizteko probetxatu zuten bisigotuen egoera larri hau eta anitz lurrez jabetu ziren. Iruiflearaino bederen, dominatzen zuten.
Hegoaldeko euskaldunak seigarren mendearen erditik gogor sentitzea ez da arraroa,
zeren Iparrekoen laguntza hartzen bait zuten. Aldi hartan Iparreko euskaldunak libre
ziren eta bazeuzkaten jadanik nolabaiteko erakunde politikoak. 660az gero, gainera,
Akitaniako Dukerri galo-erromatarrarekin paktatu zuen herri subirano bezala eta federazioa egin. Euskal jatorrikoak sarri egon ziren Dukerri berriaren buru.
Arabiarrak penintsulara sartu zirenean (711), Don Rodrigo azken errege bisigotua
Euskal Herrian kausitzen zen Iruiflea harrapatu nahirik. Arabiarren berri jakitean,
bertan behera utzi zuen Don Rodrigo-k Euskal Herria eta mairuen kontra burrukatzeko e
jartzito boteretsu bat egiten hasi zen. Baina bisigotuen erresuma mapatik ezabaturik
zetzan.
Euskaldunak, ordea, inoiz baino adoretsuago ari ziren Aberria organizatzen. Zortzi
garren mende honen azkenerako, nafarrek eraturik zeukaten Irulflea hiri buru eta Aritzatarrak buru zirela.
Leireko monastegiaren inguruan, beste erakunde politiko . bet sortu zen. Araban, hirugarren bat. Jakan laugarrena; eta Banu-kasi-tarrek, konplexo erlijlosoak utzi eta
Arabiarren aldekoa aldekoa eraiki zuten Muskarian.
Klase boteretsuak (beren burua hispano-erromatartzat zuten eusko-erromatar abera-tsek, alegia) guztiz onartu zuen zortzigarren mende honetan Euskal Herriko mugimendu
abertzalea, bisigotuen erresuma Mairuek desegin zutenean. Mairuak kristau ez zirelako
eta abertzaleak ordea bai, esan ohi da eta hala izanen zen beharbada; baina ez deza-gun ahantz mairuak harrapaketari porrokatuak izan zirela, batez ere Ala-tarrak ez zirenen gauzenak eta beldurra sartu zutela kristauen artean; eta, bestalde, euskaldunak
ez zirela orduan kristau, guti baino.
Klase boteretsu honek bere kutsua eman zion Nafarroako erresumari; hots, kutsu zan
patzailea, zeren Nafarroako organizazio sozialean Noblezia eta apaizeria izan bait zi
ren pribilegiatuenak, batez ere Iruifleakoak eta Leirekoak elkartu zirenean. Politik
alorrean ere bi klaseok eraman zuten pisu nagusia. Leireko fraideek rrankoen modelua
eduki zuten kontutan, Iruiflea eta Leire elkartu ondoren, Nafarroako erresuma eratu
zutenean.
Asturia ere zortzigarren mendean organizatu zen; baina honek bisigotuen kutsu na-barmena eduki zuen. Eratu ere, mairuei ihesi Hispaniatik migratu zirenek eratu zuten
Asturiako erresuma.
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Kantauria, Asturiaren menpe gelditu zen. Eta Arabak ere lehenengotan anitz erlazio
politiko eduki zuen Asturiarekin, eusko erromatarrak izan zirela bait dirudi lehenengotan Arabako Dukerriko buru, baina Asturiaren eta Arabaren arteko erlazioak gudalburuen artekoak izan zirela dirudi.
Asturia eta Nafarroa erresuma etsaiak izan ziren, nahiz eta sarri elkartu ziren Arabiarren kontra burrukatzeko. Arabiarrok, bien etsaiak, izan ziren paktu bide baka-rra.

PRIMICO MEROBINGIARRAR

Voui116-ko gatazkaren ostean (507), Frankoek zerikusi handia eduki zuten Euskal He
rriko historiarekin.
Frankoak germaniarrak ziren jatorriz eta boskarren menderaino (K.o.) ez zuten Inpe
rio barrenera sartzerik lortu, nahiz eta hirugarren eta laugarren mendeetan Rhijn hisartu gogoz.
bal inguruan presioa egiten
Boskarren mendean Somme hibairaino ailegaturik zeuden. 486tik 487ra bitartean,
Klodobeo buru zutela, Loira hibairaino hedatu zuten beren erresuma. Hemen bisigotue-kin egin zuten topo.
Klodobeok (481-511) batasuna eta indarra eman zizkion Frankoen herriari eta erresu
ma hedatzeko gertu ipini zuen. Klodobeo paganua zen, bere herria legez. Baina barbaro
eta gainera paganu izateak izua sortzen zuen orduko galo-erromatarren artean, zeren
ordurako ere jadanik kristau izatea aski erromatarturik egotearen seinale segurua bait zen. Beraz, kristau katoliko egin zen 506an eta berarekin herri osoa. Egun berean,
Klodobeo eta hiru mila gerragizon bat9latu ziren Reims-en.
Galiako apaizeria eta Noblezia osoa (berauen alde zegoen berriarekin) Klodobeoren
alde jarri zen; bisigotuen menpe zeudenak berak ere bai, zeren bisigotuak arrianoak
bait ziren eta, gainera ez bait ziren ongi konpontzen Galiako klase aberatsarekin; go
gora Eurikoren eta Akitania Erromatarreko apezpikuen arteko etsaigoa. Beraz, Akitania
ko hauen laguntzaz eta gerrari kutsu erlijiosoa emanik (Gurutzada kutsua, alegia), Vo
uilld-n bentzutu zituen bisigotuak. Ia Galia osoa Rlodobeoren menpe gelditu zen. Alabaina, Bretainia eta Euskal Herria Garonaraino, independente geratu ziren. Akitania
erromatarra (hots, Garonatik Loirarainokoa) haren menpe geratu zen arren, hona ere
franko guti etorri zen (gudariak eta administrariak soilik, premiazko zirenak) eta Akitania erromatar sentitzen zen.
Badakigu 418an alaniarren eta bandaliarren kontra egin zituzten kanpainak eskertze
arren, Loiratik Garonarainoko lurraldeak baino ez zizkiela eman Constantius enperado
reak bisigotue3; beraz, Klodobeo ere Garonaraino baino ez zen heldu. Hauxe berau esaten du Fredegario kronista frankoak ere.
Frankoek, Rhijn hibaian Inperiora sartu nahiz egon zireneko garaitik jadanik, he-rri bakar bat osatzen bazuten ere, bi leinutakoak ziren; alegia, leinu usaliarnekoak
batzu eta "ripuariar n ekoak besteak. Leinu bakoitzak, gainera, adar . diferenteak zituen.
Beren artean ez ziren beti ongi konpontzen. Adibidez, Erroma Atilaren kontra burrukatu zenean kanpo katalunikoetan, Marne hibaiko herbehereetan (451) Franko Saliarrak Erromaren alde burrukatu ziren ripuariarrak, ordea, Atilaren alde egon zirela dirudi.
Erromaren aldekoek irabazi bait zuten gerra, Frankoen artean Saliarrak geratu ziren agintari. Hauetakoak izan ziren errege Merobingiarrak; baina leinuen arteko batasuna egiteke gelditu zen.
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Klodobeo (481-511) saliarra zen, Merobeo, Frankoen dinastia merobin§larraren sor-tzailetzat hartu ohi denaren hiloba. Azkenen urteak (507-511), beste adarretako errege familiak desegiten pasa zituen. Ripuariarren errege erhaitea lortu zuen eta bere
menpe geratu zen franko oro.
Alabaina, Klodobeo hil zenean, honen lau semeek lau zatitan zatitu zuten erresuma,
bakoitzarentzat bat, frankoen ohituren arauera.
Anaia gazteen Klotario-k lortu zuen 558an aita zenaren lurralde guztiak bere esku
biltzea; baina kasik bizitza osoa eman zuen horixe lortzen.
Klotario hil zenean (561), honen lau semeek berriro partitu zuten erresuma lau par
tetan. Kariberto seme gazteena Tolosako Dukerriarekin gelditu zen, hau da, Akitania e
rromatarrarekin. 602an Baskoiniako (Gaskoiniako) Dukerria berregin zuen, ipar euskal
dunak dominatzeko helburuarekin eta frankoak ipini zituen Dukerriko buru. Baina ezin
ukan zuen Euskal Herririk dominatu. Karibertok nahikoa zeregin eduki zuen gerra zibilarekin, zeren 50 urte luzetan iraun bait zuen anaien arteko gerrak. Klotarioren seme
ek guztiz hondatu zuten Frankoen erresuma.
Hala ere, Klotario bigarrenak, 561ean hil zen Klotario lehenengoaren hilobak, lortu zuen azkenerako gerra bukatzea eta Dagoberto bere semeari (628-638) baketurik utzi
zion erresuma. Erresuma baketu hartan ordenua jartzeak, upa bezalako lana eman zion ,
hala ere. Eta lanotako bat, Ipar Euskal Herrian ere ordenua ipintzea izan zen. Hala ,
bada, erregetzara igan zen urtean bertan, 628an, kanpaina bat eratu zuen Ipar Euskal
Herria (Gaskoinia edo aintzinako Novempopulania) konkistatzeko idearekin.
Euskaldunek Tolosako Dukerria (aintzinateko Akitania erromatarra) inbaditu zuten e
ta erre. Dagoberto berriro jin zen Ipar Euskal Herrira, gudaloste haundiago batekin ,
eta euskaldunek mendietan ezkutatu beharra ukan zuten. 635ean, amore eman zuten, eta
Dagoberto errege frankoaren menpe jarri ziren, Zuberotarrak izan ezik. Hauek, Dago-bertoren manupeko zen Aremberg Duke frankoari gehiago egin zioten eta askatasuna gorde (Clichy-ko bakea, 635ean).
Dagoberto hil zenean (638an), errege merobingiarren agintea gain behera joan zen,
arras galtzeraino eta Nobleziaren eskuetara pasa zen. Dagobertoren osteko errege mero
bingiarrak, n errege alfer n izenaz ezagutzen ditu historiak. Palazioko maiordomoa joan
zen agintea eskuratuz, erregeak ongi bizi ziren bitartean.
Baina erregerik ez zegoeneko Dukerrietan, Nobleziak eskura zuen agintea. Halaxe ja
zo zen, esate baterako, Tolosa hiriburutzat zeukan Akitaniako Dukerrian ere. Hemen
frankoen leinukorik ez bait zen inoiz establetu, galo-erromatarrek hartu zuten aginte
a, errege eta gortekomaiordomoa urrutiegi gelditzen ziren eta. Familia errealak eta
hauen gorteak Neustrian eta Austrasian zeuden bizitza patxadaz gozatzen; beraz, Duke
tza bilakatu zen Akitaniako agintego nagusi. Hauek, euskaldunekin bigunagoak izan zirela dirudi eta Euskal Herrian autonomia errespetatu egin zutela.
Ipar euskaldunek (Gaskoiniakoek) eta Akitaniako galo-erromatarrek harreman onak etxeki zituzten, batez ere eusko erromatarren lanari esker, zeren hauxek izan bait ziren Dukerri bien arteko elkartze zubi.
660an Ipar euskaldunak Akitaniako Dukerriarekin elkartu ziren eta berriro bildu zi
ren Octavius-Augustus-ek, Inperio Erromatarra jaiotzear zegoela, Akitania probintzian
bildu zituen lurralde guztiak, hau da: Pirinio Mendietatik Loira hibairaino daudenak.
Akitania-Baskoinia Dukerri elkartuan kausi daitezke duke izandako euskaldunak; adi
bidez, Lupo otsoa eta Eudon. Egoera honek 768raino iraun zuen, Karlomagno karolingiarra franko guztien errege egin zen arteino.
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Baina, Nistoriaren baitan murgildu garenez gero, Euskal Herriko historilariei uz-ten diegu luma, Akitania-Baskoiniako Dukerriaz idatz dezaten.

EGOERA SOZIO-EKONOMIKOA

EUSKAL HERRI ERROMATARTUAK III. MENDERAINO
Euskal Herriko eskualde erromatartuetan, bizi maila nahiko ona egon zen hirugarren
menderaino. Zein eskualde zeuden erromatarturik jakiteko, bide sarea non lekutzen zen
ikustea baino ez dago.
Nekazari ttipiek merkatu ederra zeukaten hirietan. Hego Euskal Herrian nahiz Ipar
Euskal Herrian nahikoa fundus bazegoen arren, (zenbat izan ziren ez dakigu oraino,
baina azkenerako Pirinioetako hegietaraino heldu ziren), anitz nekazari ttipi zegoen
Euskal Herri osoan. Hiri inguruetan beretan ere bai. Zihur jakin ahal izan da, Nafa-~
rroan nekazari pobreak baina libreak egon zirela, zeren oroikarriak topatu bait dira.
Agertzen den izen asko erromatarra da, Inperioko beste eskualdeetan legez, eta besteak keltarrak. Euskal izenik, ostera, ia ez da kausitzen.
Pundus-a, Erromatarrek ekarritako lurra hustiratzeko molde arrotza da. Nekazaritza
rako antolaturiko lur alor haundiak deitzen ziren, fundus. Jabeak, erromatarrak edo
behinik behin pertsonaia arrotz aberatsak ziren gehienetan, eta esklabuen bidez husti
ratzen zituzten. Fundus handi askorik (Latifundus-ik) ez zen egon Euskal Herrian. Bereziki hauen menpe gelditu bait ziren kolonoak, Euskal Herrian beste lurraldeetan bai
no kolono gutiago egon zen: baina ez horregatik guti. Fundus-aren erdian "villa" izeneko ugazabaren etxea eraikitzen zen eta horren inguruan, administrarien etxeak, abel
gorrien gortak eta esklabuen abaroak. Guztien artean hauzo polit bat osatzen zuten.
Euskal Herriaren Hego partean, anitz toki dago pertsona izenez deitua, Nafarroan e
ta Araban bereziki: fundus asko egon zela adierazten digu horrek, zeren ugazabaren izena jartzen bait zitzaion fundus-ari. Hego Euskal Herriko fundus-ak, zenbat eta iparrerago dauden, hainbat eta ttipitzenago dira; Ipar Euskal Herrikoak, aitzitik, zen-bat eta Hegoalderago dauden, hainbat eta ttipitzenago. Euskal Herriaren bihotzean ez
dago fundus-ik, esatekorik behintzat. Hala ere, Erdi Nafarroan eta Erdi Araban zeudenak nahiko handiak izan ziren, zeren gaurregungo anitz herritako lur oro fundus batenak izan zirela bait dirudi, baldin Villa eta fundus-en izenak daramatzaten herri eta
herriskak bederen Inperio erromatarraren denborako direla onartzen badugu. Egungo his
torilariek, onartzeko joera agertzen dute, nahiz eta oraino ez duten argudio zientifi
koz frogatu Inperio £ rromatarraren denborakoak diren ala Erdi Arokoak. Baina Inperio
aldiaren hasieratik jadanik Erromak bereganaturik eduki bait zituen eskualde hauk, ez
dugu arrazoirik ikusten Nekazaritzarako horren egokiak ziren lurraldeotan besteetan
legez fundusik ez eraikitzeko. Dena zegoen fundus-ak egitearen alde.
Euskal Herriko fundus-etako esklabuak (guztiak ez baziren ere, asko bai) beren
miliarekin bizi ohi ziren. Eskierki dakigu ohitura hau Araban behintzat egon zela.
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Fundus-etako nekazaritz moldea eta pertsonak, arrotzak izan ziren hirugarren mende
raino bederen; gero, agian, euskaldunak izanen ziren kolonoak (eusko erromatarrak bederen); baina ez dago oraino hipotesi hau konfrogatzen duen daturik.
Esan genezake, nekazari ttipiak bizi maila aldetik gurearen aurreko gizaldikoak be
zain ongi bizi izan zirela, kontutan harturik, jakina, orduan ez zela hain debelopatu
rik egon industria eta, beraz, ez eta horrezbeste erraztasun ere.
Erromak, Inperioaren eta Inperioko aberastasunen iturrien segurantza zaintzeko egin zuen bide sarea. Hiriak ere, Inperioa segurtatzeko eta zergak biltzeko eraiki zituen, Gracchurris eta Pompaelo lekuko. Gero, ordea, atonduz eta edertuz joan zen funtzionari publikoak pozik egon zitezen; baina infraestrukturaren eraikikuntza eta hobe
kuntza honek ekonomi molde berriak ekarri zituen ondorizo. Ez zen, bada, Nekazaritz
merkantzien eskari gehitze soila izan; baizik eta, zegoen Merkataritza berrindartu egin zuen. Bazeuden ordurako Merkataritz hastapenak Hegoaldeko Erriberan eta Akitanian
bederen, Kaskantek, Kalagorrik, Jakak eta Barskunek diruetxe apartekoa edukitzeraino,
txanponak egiten bait zituzten. Baina Erromaren garaian inperioko jenero guztiak heltzen ziren Euskal Herrira, eta azokan edozer eros zitekeen, baldin boltsikoak erantzu
ten bazuen. Euskaldunik gehiena ez zen jenero garestiak erosteko gauza; baina, hala e
re, eros zezakeen azokako anitz gauza, eta bizi maila nahiko ona atxeki zezakeen. Ha
lako erraztasunik ez zegoen menditarrentzat, bistan da.
Burjesiaren inguruan ongi maneiatzen ziren klase xeheak, hiri eta bide sarearen in
guruetan batez ere. Ugalduz joan ziren, bada, tabernariak, bentariak, dendariak eta a
nitz artisau mota. Artisauek eta dendariek nekazari ttipietan zeukaten merkatu aberatsa eta nekazari ttipiek hirian. Elkar osatzen zuten.
Hiriak alde batetara utziz gero, Euskal Herri erromatartua (Iparra nahiz Hegoaldea) nekazaria zen gehienik, nahiz eta Abeltzaintzak ere nahikoa inportantzia eduki zuen, adibidez Bigorreko zaldiek. Golde erromatarraz laboratzen zuten lurra eta beste a
nitz lanabes laborantzarako egokiagoz egin ziren. Nekazaritzak emankortasun maila ona
lortu zuen. Zuhaitz mota berriak (arbola fruitalak bereziki, mizpira, gerezia, mertxi
ka, muxika....) ezagutu zituzten, fruitaren eskaria nahiko gehitu bait zen hirietan .
Lehenagotik ezagutzen ziren zuhaitz motak (esate baterako, bagoa, gaztaina eta zuma-rra) eurrez ugaldu ziren eta industrialdu.
Organizazio familiarrak bultzada haundia hartu zuen , eta erakunde zaharra desagertu
egin zen praktikan eskualde erromatartuetan. Alabaina, heredentzi alorrean, emakumeek
gizonek haina eskubide edukitzea lortu zuten Euskal Herri guti erromatartuan. Hemen ,
alabak nahiz semeak, biek har zezaketen heredentzia.
Klase sozialak (hiritar erromatar gorenengo mailan hasi eta esklabutzaraino, anitz
katebegitan mailatuak) agertu ziren, legeak onartuak eta babestuak.
Inperiotik inportaturiko etxagintz eta hirigintz teknika berriak (eta hobeak) ager
tu ziren. Bidegintzan habildu ziren, zubigintzan bereziki. Dekorazio mota berriak sar
tu ziren artera, geometrikoak eta sinbolikoak bereziki.
Erlijio mota berriak onartu zituzten. Sorgin euskaldunek, ordea, fama haundia edu
ki zutela dirudi, zeren "sorgin" hitza (sorz-gin) eusko-erromatarra bait da.
Ez dago daturik, zenbat euskaldun izan zen merkatari eta artisau jakin ahal izateko. Ezin daiteke jakin, ezta, klase burjes euskaldunik zegoen ala ez ere; zenbat fundus egon zen Euskal Herrian ere ez. Ez dakigu hirietako jende xehea zenbat erromatartu zen, ez zenbat zen atzerritar, ez eta jende nekazaria erromatarturik zegoen ala ez;
nortzu mintzatzen ziren euskaraz eta nortzu latinez; ehuneko zenbat zen hizkuntzabi-dun. Mila datu inportante falta zaizkigu. Alabaina, badakigu arraza eta etnia diferen
teetako anitz jende etorri zela batik bat hirietara eta fundus-etara, eta guzti hauk
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kultura eta hizkuntza erromatarraz baliatu zirela, euskal kultura eta euskara arbuiaturik.
Badakigu, bada, franko erromatarturik zeudela eusko-erromatarrak; ez dakiguna da ,
ea euskaldungoaren ezer gorde zuten ala ez, zeren dudarik gabe esan bait daiteke, hirugarren mendetik aurrera, zortzigarren mendean batez ere, konkista nabarmenak egin
zituela euskaldungoak Nafarroako eta Arabako lurraldeetan.

EUSKAL HERRI ERROMATARTUAK III. MENDEAZ GERO
Hirugarren meddeko krisi ekonomikoa, Euskal Herriak ere bortizki sentitu zuen. Hiriak despopulatu zirenean, Merkataritza ia guztiz desagertu zen. Burjesia ahal ukan
zuen tokira migratu zen; asko, bere jabego fundus-etara. Merkatariak klase pobreetara
pasa ziren. Artisaugoa (errementaria eta ferratzailea, harotza eta
Eus-kal Herri osoan barreiatu zen lan bila edo fundus-etara migratu zen. Hirietako azokak
praktikan desagertu egin ziren eta nekazari ttipiak merkaturik gabe gelditu. Fundusetako jaunen kolono bilakatu zen asko.
Nekazaritza autarka egin zen Euskal Herri osoan eta Euskal Herri erromatartu osoa
nekazari bilakatu zen. Bizi maila eurrez jaitsi zen.
Elizak inportantzia sozio-ekonomiko handia hartu zuen. Fundus berriak egin zituen,
eta erregaluen bidez beste askoren jabe egin zen, zeren zerua irabazteko bide ona zela irakasten bait zuen ondasunak Elizari erregalatzea. Eusko-erromatar oro kristau egin zen, hala Iparrean nola Hegoaldean. Pundus-ak eta Monastegiak eratu zituen, kolonoak eta lurrak babesteko moduan, jaun nobleek egin zuten legez. Fundus-ik gehienetan
ellzafica eraiki zen.
Lehendabiziko gotzain barrutiak ordukoxeak dira; adibidez, Amaia, Auch, Auka, Baio
na, Elusa, Iruiflea, Jaka, Kalagorri.
Hilerritan ere, kristau kutsuko hilobi motak agertzen hasi ziren.

Erromak iniziatiba politiko guztia kendu zien eusko-erromatarrei, hiru mendetan
guztia berak egin zien eta; eta Behere inperioan, alde egin zuenean, despolitikatu
guzti haik, euskaldun ez erromatartuen iniziatibaren menpe geratu ziren. Euskaldun abertzaleek, buruzagiak buru zituztela, hartu zuten gidaritza politikoa Euskal Herri e
rromatartuan boskarren mendean eta beren sorbaldan eraman zuten erresistentziaren p3su nagusia zortzigarren menderaino (mairuak agertu arteino), zeren noblezia eusko-e-rromatarra kontra eduki bait zuten.
Iparreko noblezia eusko-erromatarrak galo-erromatarraren alde egiten zuen eta Hego
aldekoak hispano-erromatarraren alde; seguru aski, kideago eta beraz hurbilago sentitzen zirelako erromatartu hauengandik euskaldunengandik baino.

EUSKAL HERRI EZ-ERROMATARTUAK

MENDERAINO

Barreneko euskaldunek, hau da erromatartu gabeek, erromatartuaren bizi molde arras desberdina eduki zuten Erromako inperioarenpean.
Erromak ez zuen hemen bide sarerik egin praktikan; beraz, ez zituen dominatu; baina ez zuten ukan ekonomi molde berririk patxadaz atontzerik eta bizi mailarik asko al
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txatzerik. Ez zen hiririk sortu, ez hiri bizitzarik eta Merkataritzarik ez zen loratu.

Hegoaldean, Jaka-Iruifiea, Arakil-Irufta,Zubilarraga izan zen erromatartuen mugao
Mendebalean, Autrigonia Hegoaldetik Iparrera gurutzatzen zuen bide bat, alegia, Zubilarraga-Osma-Balmaseda-Portus Victoria; zeren Erromak nahiko ongi ordaindu bait zion
Autrigoniari honek bere anaia euskaldun mendebaldarrei (hau da, Kantauriarrei eta Asturiarrei) egindako traizioa; eta hemendik itsasorainoko ziri bat zegoen. Iparrean,
Lapurdum-Akize-Leskar-Bi§orre-Comminges bidea, esan liteked,
Kostako hiriska bakarrak portuak ziren: Gigia, Portus-Victoria, Plaviobriga, Ama-num Portus, Vesperies, Porum, Trifium-Tuboricum, Menosca,.... eta guti gehiago; baina
uste da, kosta ondotik zihoan bideren batek lotzen zituela portuok. Beste guztia (ala
apurra) konkistatzeko geratu zen, meatze lekuak izan ezik.
Hemen, abeltzaintza izan zen bizi modu nagusia: Nakazaritza piska bat debelopatu
bide zen haranetan eta Merkataritz hastapenak ere eman ziren, zeren txanpon erromatarrak nonahi ediren bait dira. Baina Erromako ejertzitoa anitz gazteren bizi modu bila
katu zen; Behere inperioan bertan ere bai. Lizentziatuak diru freskoarekin etortzen
ziren; gainera, inperioak sari legez lur jabego ttipi bat ematen zien inperioaren zo
koren batetan. Anitz bere egunak bukatzera etortzen zen jaioterrira, Ejertzitoa, bada,
orduko Ameriketak ziren.
arras erromatarturik etortzen ziren gudariak, hogei
urtetan egoten bait ziren zerbitzuan. Beraz, ahal zutenean, eskualde erromatartuetan
aukeratzen zuten lur zokotxoa, eskuarki bide ondoetan eta hiri inguruetan. Datu segu
rurik ez daukagu, baina suposa dezakegu, hauetako soldadu lizentziatu asko zatekeela
Euskal Herriko lur jabe ttipietako parte handi'bat; soldaduak eta soldaduen familiak
gero.

EUSKAL HERRI EZ-ERROMATARTUAK III. MENDEAZ GERO
Inperio erromatarrean, hirugarren mendeko krisi ekonomikoa eman zenean, Euskal Herri barreneko eskualdeetan igan egin zen bizi maila, hiritik anitz artisau eta merkatari etorri bait zen merkatu bila. Horregatik, nekazaritza zerbait gehiago indartu
zen, lanabes hobeen gehitzeari esker: baina abeltzaintza jarraiki zen, hala ere, Ekonomi moldearen oinarri. Garai hartan eiharak, adibidez, nonahi eraiki ziren, laborantza ugaldu zenaren seinale,
Lehen bezala, buruzagiek diraute agintari izaten; dirudienez, aberatsek, abeltalde
haundiez jabeek. Gainera, laugarren mendean Euskal Herri osoa (Laburdi izan ezik) E-rromako ejertzitorik gabe gelditu zenean, abel lapurketak egunoroko ogi bilakatu ziren; beraz, buruzagitzak prestigio itzela esura zuen, leinuen arteko gatazkak franko
ugaldu bait ziren abereak zirela-eta. Denboraz, buruzagiok gudalburu bilakatu ziren e
ta, leinuen arteko gatazkak alde batetara utziz, barbaroen kontrako erresistentzia an
tolatu zuten denen artean.
Barreneko eskualdeetan (Bizkaian, Ipar Araban eta Gipuzkoan bereziki) ez zen eman
Noblezia eusko-erromatarrik eta Elizak ez zuen kristautasuna sartzerik lortu. Ahaide
zaharrak eta buruzagiak izan ziren goren(engo) mailako klasea, eta eraiki zuten molde
sozio-ekonomiko-politikoa guztiz demokratikoa izan zen, klase diferentzia nabarmenik
gabekoa eta Noblezia atzerritarraren kutsurik gabea. Erdi aroan loratu zen euskal demokrazia, mende hauetan egosi zen.
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Nafarroan ere buruzagiek (Pirinioetako haranetakoek) eraman zuten erresistentZia-ren pisua mairuak etorri arte, eta, Don Rodrigo-ren denboran, Iruiflea bera ere birkon
kistaturik zeukaten; baina Arabiarrak Hispaniara sartu zirenean, fundus-etako noblezi
a eusko-erromatarra, ordura arte Hispania zalea, abertzaleen alde jarri zen apaizeria
rekin eta bere kutsua (klas kutsua) ezarri zion Nafarroako Organizazio sozio-ekonomikoari, erregetzatik hasi eta kolonotzaraino. Apaizeriak, zer esanik ere ez, parte han
dia ukan zuen honetan, batez ere Leirekoak.
Novempopulanian, barbaroak luzaro establetu ez zirenez, Behere inperio aldiko orga
nizazioa gorde zen funtsean eta eusko-erromatarrak jarraiki ziren nagusi; fundusetako
noblezia eta apaizeria zirela buru. "Baskoiniako Dukerria" izena hartu zuen eta, zazpigarren mendean (660) Tolosako Dukerriarekin elkartu zen. Ondorio murritzak ekarri
zituen elkartze honek euskaldunentzat, Euskal Herria ttipituz joan bait zen. Zatirik
nagusiena galdu egin zen Euskal Herrirako eta klase aberatsak (apaizeria-nobleziak)
kutsu nabarmena ezarri zien eskualde euskaldunetako erakunde Nozio-politikoei.
Hego-Araba Dukerri bezala organizatu zen lehenengotan eta noblezia eusko-erromatarrak (edo, agian, bisigotuak) hartu zuen gidaritza, mairuen kontra bederen. Asturiako
kutsu bisigotudun erakundea antolatu zutenekin harremanetan hasi zen; baina gero Nafa
rroara makurtu zen. Hala ere, Arabako organizazio sozio-ekonomikoa Bizkaiko eta Gipuz
koakotik hurbilago egon zen, Arabako Iparrekoei esker.
Noblezia bisigotuak Mairuen kontra burrukatzeko Asturian eratu zuen organizazio po
litikoak, gaurdaino banatu zituen Asturia eta Kantauria Euskal Herriko historiatik.
Hauek galerazi zituztela dirudi orduraino kasik zihur iraun zuten euskara aztarren
guztiak, hala Asturian nola Kantaurian.
Nahiz eta Ildefonso Gurruchaga historilariak esaten duen:
"Orok adierazten du, Baskoiniako Dukerri zaharra, zazpigarren mendean egina, Ebroko herbeheretik Garonako uhaldeetaraino hedatzen zela" ("Referencias a ambas Vasconias en la Geografla de Al-Hymyaxl". Boletin del
Instituto Americano de Estudios Vascos. Volumen X. niSm. 38).
guk uste dugu, Euskal Herriak Ebro hibaitik Garona hibairaino hedatzen zirela onar
daitekeela gehienez ere, baldin bi aldeetako eusko-erromatarrak Euskal Herrikotzat
hartzen baditugu, gaurregun eusko-erdaldunak hartzen ditugun legez; baina ezelan ere
ez, Organizazio politiko bakarra eduki zutela.
Hego Euskal Herrian bisigotuen kontrako askapen gerra egin zutenak ez ziren Akitania-Baskoinia dukerrikoak, ez Baskoinia dukerrikoak eta gutiago hispaniatar sentitzen
ziren eusko-erromatar haik. Eta Tolosako Dukerrikoekin harremanetan ibili zirenak ez
ziren Hego Euskal Herrian askapen gerra eraman zutenen buru izan. Baina, hala ere, Ipar euskaldunek majo lagundu zituzten Hegoaldekoak bisigotuen kontra burrukatu zirene
an.
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ABAR0.- Refugio, lugar de refugio para animales (Azk)
ABELDI.- Fauna
ABELTALDE.- Rebafio en general
ALDEKA.- En rebaños
ALE.- Ejemplar
ALTA.- Agian
ANTROPOIDE.- Antropoide
ANTROPOIDETERIA.- Conjunto de los antropoides
ANTZERRANTZEK0.- Anseriforme
APODUN,- Ungulado
ARBOLATAK0,- Arboricola
ARDEIPORME,- Ardeiforme
ARGISINTESI.- FotosIntesis
ARKAIKO.- Arcaico
ARKIPALEAGO, UHARTERIA.- Archipi‘lago

NEURAL.- Arco neural
ARMIARMA.- Araña
AR0.- Era
ARRAFINERIA.- Refinería. (Refinategi, iragaztegi, birfintegi).
ARRAINAIRE.- Pisciforme
ARRAUTZAIRE, ARRAUTZANTZEK0.- Ovoide
ARRO.- Cuenca
ARTESI.- Hendidura
ARTEZ, SAMA.- Cuello recto
ARTZANTZ EKONOMIA.- Economia pastoril
ASKOTARIKOTASUN.- Heterogeneidad
ASKOTARIKOTZA.- Diversidad
ASTIGAR.- Arce
ATAN.- Ademds
AURKIENTZA.- Comarca. Paraje
AURREBESO.- Brazo anterior
AURREZKI.- Ahorro
AUSNARKARI.- Rumiante
AUTARKA.- Autarca
AUTARKIA.- Autarquia
AZENARIO.- Zanahoria
AZKON.- Plecha, dardo. (dardo, tragaza)
AZKONAR.- Tej6n
AZPIL.- Pelvis
AZPILEZUR.- Pelvis
AZTARNA.- Huella
AZTARNATEGI.- Yacimiento
BABA.- Haba
BABERRUN.- Alubia
BABESARPE, BABESGUNE.- Abrigo
BABESGUNE, BABESARPE.- Abrigo

ARKU
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BABESKUNTZA, BABESPIDE.- Defensa
BAGO.- Haya
BAIMENDU.- Consentimiento
BAKAILO.- Bacalao
BAKARDURA.- Aislamiento
BAKETE.- Epoca de paz (bakealdi)
BAL.- Haz
BALEA.- Ballena
BALTSA.- Conjunto. Compania
BARAILA.- Mandibula
BARAKUILU.- Caracel
BARATXURI.- Ajo
BARAZKI.- Hortaliza
BARNERA.- Volumen
BARRUTEGI.- Interior. (barruti; etxe, hesi baten barruko lekua)
BASALABORE.- Cereal silvestre
BASALABOREDUN.- Que hay cereales silvestres
BASAZEZEN.- Uro
BATAZBESTEK0.- Media
BAZINA.- Posible (ezinaren kontrarioa)
BAZINTASUN.- Posibilidad (ezintasunaren kontrarioa)
BAZKATU.- Pastar (Azk.)
BAZKATZA.- Pastizal
BEGETATIB0.- Vegetativo
BEGITANDU.- Figurar(se)
BEHERENG0.- Inferior
BEHOR.- Yegua
BEILEGI.- Amarillo oscuro
BEKOKI HEZUR.- Hueso frontal

BEKOSTEZUR.- Hueso parietal
BELAKI.- Esponja
BELARDI.- Prado
BELARJALE.- Herbivoro
BELAUNEZUR.- R6tula
BENTZUTU.- Garaitu. Vencer
BERARIZKO.- Propio
BERETU.- Asimilar
BEREZKO.- Propio,natural, sin elat6raei6n humana, no adquirido
BEREZLE, ,Fosil.- Distintivo, f6sil.
BERUNKI.- Mineral de plomo
BESAHEZUR.- H6mero
BESAZTUN.- Pulsera (baina besokoa)

BESTEJALE.- Heter6trofo
BETA.- Fil6n
BETORTZ.- Colmillo

BIHURRIGUNE.- Sinuosidad
BIKOITZ.- Doble
BIKOTE.- Pareja
BIOIB, OINBIKO.- Blpedo
BIOLOGILARI.- Bi6loqo
BIRIKA.- Pulm6n
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BIR-JIN.- Retornar
BIRPINDEGI,- Refinerla

BIRIBILKARA.- Redondeado
BIRMILA.- Dos mil
BISON.- Bisonte
BITARTEKO FOSIL.- F6sil de transici6n
BITXIGINTZA.- Joyeria
BIZIDUN.- Viviente
BIZIERABIK0.- Anfibio
BIZIERRULE.- Ovoviviparo

BIZIGABE.- Abi6tico. Inanimado
BIZIGU.- Habitat
BIZKAR.- Espalda
BIZKAR ORNO.- Vórtebra dorsal
BIZARREZUR.- Columna vertebral
BIZKARROI.- Par4sito
BOKALE.- Desembocadura
BOLKAN.- Volcn
BOLKAN HARRI.- Piedra volcnica
BOLKANAHO.- Crúter
BUELTAN = Outi gorabehera
BULARREZUR.- Estern6n
BURDIN-HARRI.- Mena de hierro
BURDINKI.- Mineral de hierro
BURUBIRIBIL.- Braquicfalo
BURULUZE.- Dolicoc‘falo
BURUMUIN.- Encfalo
BUZTINGINTZA.- Alfareria
DARDA.- Flecha, dardo
DEBELOPATU.- Desarrollar
DENDUN.- Equilibrio
DESBIDERAKETA.- DesviaciOn
DESESTALINDU.- Desestalinizar
DESPAREKO.- Impar
DEZERRAILAMENDU.- Deverrouillage (des-zerraila-mendu)
DIGANTE.- Gigante
DILISTA.- Lenteja
DOBERA.- BOveda
DOLMENDI.- Lugar de d6lmenes
DORTOKA.- Tortuga
EDEKI.- Quitar
EGITURA.- Estructura
EGONKAIZTASUN.- Inestabilidad
EHARRI.- Piedra de moler
EHIZA, -TU, -TARI, -TARITZA.- Caza (acci6n)
EHO.- Tejer
EHORZPEN.- Enterramiento
EIHAR.- Inar
ELIKADURA.- Alimento, alimentaci6n, mantenimiento
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EMANTZA.- Fruto
EPASKOA.- Lapurreta
ERABILERA.- Uso
ERLAIZ.- Cornisa
ERPAKADA.- Zarpazo
ERRALDOI.- Gigante
ERRENDIMENDU.- Rendiniento
ERRENTAGARRI.- Rentable
ERRINOZER0.- Rinoceronte
ERRUBERA.- Rueda
ERRUPESTRE.- Rupestre
ETEN(AK).- Hernia(s)
ETZE.- Terreno baldio
EZTAKA.- Escama
EZTAINU.- Estaflo
EZUSTEK0.- Impensado
FRANKIA.- Abundancia
GAINDI.- Excedente
GAINTZABAL.- Meseta
GALGA.(EKONOMIK0).- Nivel (econ6mico)
GARATU.- Garahasi, loratu
GARONDO.- Cerviz
GARUN.- Cerebro
GERLARI, gerrazale.- Guerrero
GERRATI.- Gerrazale
GERRASKA.- Guerrillero
GIBOI.- Gib6n
GIRLANDA.- Guirnalda
GORDIN.- Lehortu edo egosi gabea ("ontzi gordinak")
GORDINIK.- En estado bruto (mineraleetaz)
GORILATERIA..GORPORAZIO.- Corporaci6n
GORPUTZADAR.- Extremidad
GURPILADA (eman).- (dar) toque
GUSU.- Pariente
HAGOAN.- En equilibrio
HAIZKOL.- Haizkora konposizioan
HARRESITU.- Amurallar
HARRIKOSKOR.- Grijo
HATZAKI.- Hatz-zati (falange, falangina, falangeta)
HAZTA.- Asa
HAZTAKETA.- Tanteo
HEDADURA.- Extensi6n
HEDAKUNDE.‘, Expansidn
HEGALFER.- Avestruz
HERBEHERE,- Rivera
HEREDITARI.- Hereditario
HEZURUURA.- Osamenta
HEZURGABE.- Invertebrado
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HIDOI.- Fango, barro
HILTAMUAN.- Hiltzorian
HIRUANGELUAR.- Triangular
HORIKAIL.- Amarillento
HUSTIRAKETA.- Explotaci6n
IGARABA.- Nutria
IHIZI.- Caza (pieza)
ILUNKAR.- De color oscuro
IRAGANGU(NE).- Paso, pasadizo
IRAGAZKI.- Filtro
ISLADURA.- Perfil
ITSASGINTZA.- Navegacidn
IZAR-LAINO.- Nebulosa
IZOKIN.- Salm6n
IZOZTE.- Epoca glaciar
IZOZTE-ARTE.- Epoca interglaciar
IZPELKI.- Marisco? "Itsas bazterrean haitzei lotuta bizi diren arraintxo,
krustazeo eta moluskoak: lapak, xirlak, karramarrak (BARAND.)
JORANTSU.- Afanosamente
KARENATU.- Carenar
KARRASKA.- Raedura
KARRASKAILU.- Raedera
KARRASKARI:- Roedor
KARRASKATU.- Rascar, raspar
KATAUZU.- Pantera
EATEBEGI.- Eslab6n
KOLONITU.- Colonizar
KOLONITZAILE - Colonizador
KUINATU.- Acuftar
KULTURAZIO.- Aculturaci6n
LABORARI.- Cerealista
LANDAREDI.- Flora
LARRE LEKU.- Pastizal
Lemur
LEPAUZTAI.- Clavicula
LEPAZTUN.- Collar (Ik. Besaztun)
LETAGIN.- Colmillo
LURJATE.- Erosi6n
LURREMAITZ.- Vegetaci6n
LUZANGA.- Larguirucho
MAMUTZ.- Insecto
MARTXANDARI.- Mercader
MASKOR.- Coneha
MENDIKATEA.- Sierra
MENDILERRO.- Cotdillera
MENPERAKUNTZA.- DominaciOn
MENTURARI.- Aventurero
METALURGISTA.- Metalurgista
MIGRAPEN.- Emigraci6n (e inmigraci6n)
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MIGRARI.- Emigrante (e inmigrante)
MIGRATU.- Emigrar (e inmigrar)
MONASTEGI.- Monasterio
MUNO.- Colima
MUSAR.- Marmota
NARRASTI.- Reptil
NEKAZAL(T)ERIA.- Conjunto de labradores
NEURAL, ARKUNeural, arcoOFITAHARRI.- Ofita
OHE.- Lecho
OINBIKO, BIOIN.- Blpedo
OPAITZUR.- Azuela, instrumento de carpinteria (Azk.)
OR.- Perro
ORNO.- Vrtebra
ORNOGABE.- invertebrado
OROJALE.- Omnivoro
PAPIOI.- PapiOn
PASAIA.- Pasaje
PERRATU.- Herrar
PEZO.- Adobe (adreilu erre gabea)
PILDA.- Andrajos
POPULAZIO.- Poblacidn
PREHARAGIJALE.- Precarnivoro
PREPRIMATE.- Preprimate
PREUGAZTUN.- Premamifero
PRIMATE.- Primate
PROTOGIZAKI.- Protohombre
SAKANA.- Depresi6n
SAKELDUN.- Marsupial
SAMA:- Cuello
SAMA ARTEZ.- Cuello recto
SATITSU.- kisgaflo
SEGAIL.- Esbelto
TARTSIO.- Tarsio
-TIAR (eboluziotiar).- Partidario (evolucionista)
TRAGAZA.- Dardo, flecha
TXARA.- Jara
-TZE = -ONDO.- Zuhaitzetan: sagartze, aranatze... (manzano, ciruelo...)
UHALDE.- Ribera
UHARTERIA, ARKIPELAGO.- Archipiólago
UNTZIGINTZA.- Industria naval
UNTZITERIA.- Flota
UR-LURTAR.- Anfibio
USANTZA.- Costumbre
XIMIO.- Mono
XIMIOTERIA.XINPANTZETERIA.ZAKATZARKU.- Arco branquial
ZAPORETSU.- Sabroso
ZARRATU.- Espeso
ZIMURDURA.ZIZTA.- Cista; ataud
ZOLDATU.- Soldar

