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Inperio erromatarraren
amaiera
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aurkikuntza

K. o. 1789
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HISTORIAURREA ANTZINAROA ERDI AROA ARO MODERNOA ARO
GARAIKIDEA

1. urtea
Kristoren jaiotza

Kristo jaio aurretik Kristo jaio ondoren

LEHEN
GIZAKIA

SUA HOMO SAPIENS

NEOLITOAMESOLITOA

K. a. 2,5 milioi urte K. a. 10 000 K. a. 7 000 K. a. 3 000

GOI PALEOLITOABEHE PALEOLITOA

K. a. 40 000

Kristoren aurretik (K. a.), Kristoren ondoren (K. o.)
Historiaurrean eta Antzinaroan denbora neurtzeko, Kristoren jaiotza urtea (1. urtea)
hartzen dugu erreferentziatzat:
— Kristo jaio aurreko gertakizun guztiak datatzeko, urtea eta K. a. (Kristoren aurretik)

laburdura adierazten dira. Esaterako, Metal Aroa K. a. 2500 inguru hasi zen.
— Kristo jaio ondoko gertakizun guztiak datatzeko, urtea eta K. o. (Kristoren ondoren)

laburdura adierazten dira. Esate baterako, K. o. 824an sortu zen Nafarroako erreinua.
Normalean, Erdi Aroko datak adierazteko, laburdura ez da jadanik adierazten; hau da,
urtea bakarrik idazten da.

aleazio: metalezko produktua,
zenbait metal nahasiz lortzen
dena.
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1.3. Historiaurrearen etapak

Historiaurrea bi etapa handitan banatzen da: Harri Aroa eta Metal Aroa. Nahiz
eta gizaki multzoak erritmo berean ez garatu eta aurkikuntza berak aldi berean
ez egin, Historiaurrearen etapak irudian adierazten dugun moduan bana ditza-
kegu. Hori dela eta, Egipton, esaterako, K. a. 4000. urtean, metalurgia erabil-
tzen hasiak ziren, eta, Euskal Herrian, berriz, K. a. 2500. urtearen inguru hasi
ziren metalak erabiltzen.
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Historiaurrea

1. Historiaurrearen etapak eta ikerketa

1.1. Historiaurrearen definizioa

Gizakia Lurrean agertu zen une beretik idazketa azaldu zen arteko garaia ikertzen
duen zientzia Historiaurrea da. Beraz, Historiaren lehen denboraldia hartzen du
bere barne.

Historiaurrea duela bi milioi eta erdi urte hasi zen, gutxi gorabehera, lehen gi-
zakiak planetan agertu zirenean, eta K. a. 3000. urtearen inguru amaitu, lehen
idatzitako dokumentuak azaldu zirenean, Mesopotamian, hain zuzen.
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Lezetxikiko aztarnategia,
Arrasaten (Gipuzkoa).

1.2. Historiaurrearen ikerketa

Gizaki primitiboen bizimodua ikertzeko ez dago idatzitako adierazgarririk,
baina aurkitu diren garai hartako arrastoekin —esate baterako, harriak, tres-
nak, zeramika, pinturak, etab.— eta gizaki hondarrekin —burezurrak, hezu-
rrak, etab.—, gizakiak Historiaurrean zeraman bizimodua nolakoa  zen berre-
gin daiteke. Iraganeko arrastoak ikertzen dituen zientziari arkeologia deitzen
zaio.

Arkeologia arrastoak lurpean daude, denbora joan ahala, Lurrak erosio eta
sedimentazio fenomenoen eragina jasan duelako. Beraz, arkeologoaren lana,
lehenik eta behin, indusketak egitea da, Historiaurreko arrastoak daudela uste
duen lekuetan. Historiaurrea aztertzeak zenbait arazo sortzen ditu: hondar
urritasuna eta horiek zehazki datatzea ezinezkoa izatea.

Hala ere, arrastoak datatzen laguntzen duten zenbait metodo daude; esate
baterako, karbono 14 izeneko metodoa. Hala eta guztiz ere, Historiaurreko
etapen, geologia aroen, klima aldaketen eta abarren datak gutxi gorabehera-
koak dira, ezinezkoa baita horiek zehatz-mehatz jakitea.

Badira Historiaurrea ikertzeko lagungarri diren beste zientzia batzuk; esaterako,
paleontologia, antropologia, geologia, geografia, etab.

Historiaurrea

karbono 14: arkeologoek
gizaki hondarrak datatzeko
erabiltzen duten metodoa.
Metodoaren oinarria
materia organikoak duen
karbono dioxidoa
kalkulatzea da.

paleontologia: izaki organiko
fosilduak ikertzen dituen
zientzia.

antropologia: zientzia horrek
gizakiaren alderdi biologikoak
ikertzen ditu, bai eta
gizakiak gizarte baten
partaide gisa duen
jokabidea ere.
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Historiako aldiak.

Historiaurreko aldiak.

a) Harri Aroa

Harri Aroan gizakiak hain eskura zuen material hori (harria, alegia) tresnak
egiteko erabiltzen zuen. Hori da, hain zuzen, aro horren ezaugarri nagusia.
Etapa horretan, hiru fase bereizten dira:

— Paleolitoa: aro horretan gizakiak harria lantzen zuen. Duela bi milioi eta erdi
urte inguru hasi zen eta K. a. 10000. urtean amaitu zen, gutxi gorabehera.
Aro horretako klima oso hotza zen. Ehiza eta bilketa ziren gizaki nomada
horren jarduerak. Klima aldaketaren ondorioz hasi zen hurrengo fasea.

— Mesolitoa: trantsizio fasea izan zen, eta gizakia klima epel berrira egokitzen
joan zen. K. a. 10000. urtetik K. a. 7000-8000. urtera hartzen du fase
horrek.

— Neolitoa: harri leunduaren aroa. K. a. 7000. urtetik K. a. 3000. urtera har-
tzen du, gutxi gorabehera.Gizakia sedentario bihurtu zen, eta nekazaritzan
eta abeltzaintzan oinarritzen zuen bere bizimodua. Klimak gaur egun
dituen ezaugarriak izatera aldatu zen.

b) Metal Aroa

Etapa horretan, gizakia metalak lantzen hasi zen, tresnak egiteko. Gizarte an-
tolakuntza konplexuagoa zen, eta, etapa horren amaierarako, zenbait herrik aro
historikoan sartu ziren jada. Etapak bereizteko, erabilitako metalak hartzen dira
kontuan:

— Kobre Aroa. K. a. 4000. urtearen inguru hasi zen, garai horretan zenbait
herri hasi baitziren metal hori lantzen.

— Brontze Aroa. K. a. 3500. urtetik aurrera garatu zen. Gizakiak metal berri
bat aurkitu zuen, kobrearen eta eztainuaren aleazioa den brontzea.

— Burdin Aroa. K. a. 1500. urtetik aurrera hasi zen. Aro horretan, burdina-
ren erabilera orokor bihurtu zen, eta, aldi berean, herri askok beren histo-
ria idazten hasi ziren.

Lurrean bizi ziren gizaki multzoak ez ziren aldi berean garatzen, eta horietatik
asko erabat bakarturik bizi ziren, kultura aldetik garatuago ziren gizarteekin
inolako komunikaziorik izateko aukerarik gabe. Hori dela eta, Historiaurreko
zenbait etapa paraleloki garatzen ziren: esaterako, eskualde batean gizakia lurra
lantzen hasi zenean, aldameneko eskualdean, berriz, kobrea jadanik ezagutzen
zuten.



A. garhi

HOMINIDOEN EBOLUZIOA
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H. erectus

H. neanderthalensis
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Australopithecus africanus
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Ardipithecus ramidus

H. antecessor

AMERIKAOZEANIAASIAEUROPA

garezur edukiera: garezur
barrunbeko bolumena,
garuna hartzen duen
barrunbea, alegia.
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Nor izan zen hildakoak
lurperatu zituen lehen gizakien
lehen ordezkaria?

?2.3. Gizakiaren eboluzioa

Azken teorien arabera, gizateriaren eboluzioa ez zen izan gizaki moten segida
lineal bat. Aldiz, eboluzio hori oraindik ezezaguna den enbor komun batetik
abiatzen da, eta eboluzio adar askok osatzen dute. Gizateriaren zuhaitz genea-
logikoa osatzen duten adar horiek hominidoak dira; hau da, gizateriaren His-
toriaurreko ordezkariak. Zenbait kasutan, hominidoak desagertu egin ziren,
eta beste batzuetan, berriz, bilakatu. Hauek dira hominido mota nagusiak:

a) Australopitecus

Australopitecusak ez dira gizakitzat hartzen. Tamaina txikia zuten (1,30 m
inguruko altuera), bi oinka ibiltzen ziren, baina haien ezaugarriek antza gehia-
go zuten txinpantzeekin gizakiekin baino. Egurrezko tresnak erabiltzen zituz-
ten. Haien garezur edukiera 400-500 cm3-koa zen.

b) Homo Habilis

Afrikan bizi ziren, eta gizateriaren lehen ordezkaritzat jotzen dira. 150 cm baino
txikiagoak ziren, bi oinka ibiltzen ziren, eta tresnak egiteko eta hobetzeko gaitasu-
na zuten lehen gizakiak izan ziren. Haien garezur edukiera 670-700 cm3-koa zen.

c) Homo Erectus

Afrikan eta Asian bizi ziren. Bi oinka ibiltzen ziren, eta hizkuntza eta sua era-
biltzen zituzten. 170 cm-ko altuera zuten. Harriak lantzen zituzten. Haien
garezur edukiera 800-1 200 cm3-koa zen.

d) Homo Neanderthal

Europan, Asian eta Afrikan bizi ziren. Hildakoak lurperatzen zituzten, tresnak
egiten zituzten, eta ehiztariak ziren. 160 cm-ko altuera zuten, eta haien garezur
edukiera 1 500 y 1 600 cm3 bitartekoa zen.

5. unitatea 109

2. Gizakiaren jatorria eta eboluzioa

2.1. Gizakiaren jatorria

XIX. mendearen erdialdera, Charles Darwinek espezien jatorriei eta gizakiaren
eboluzioari buruzko teoria iraultzaile bat adierazi zuen.Teoria horren arabera,
gizakia —hominidoak— eboluzio baten emaitza izango zen: primateetatik
hasita gaur egungo gizakiaren ezaugarriak dituen Homo Sapiens agertzen den
arte doan eboluzioa, alegia. Prozesu horrek milioika urte iraun zuen. Eboluzio
horretan, gizaki trebeenek, indartsuenek eta garatuenek biziraun zuten, klima-
ren eta ingurumenaren zailtasunei egokituz. Eta bizirautea lortu zuten horiek
beren ezaugarri fisikoak eta mentalak transmititu zieten gaur egungo gizakiei.
Darwinen iritziz, gizakiek eta tximuek arbaso komunak dituzte: primateak.
Baina enbor komun hori —bi adarretan banatu zen enborra, alegia— zehaz-
tea gaur egun oraindik eztabaidatzen ari diren auzia da, eta egunetik egunera
izaten diren aurkikuntzek baldintzatzen dute.

2.2. Hominidoen ezaugarriak

Badira zenbait ezaugarri gizakia tximutik bereizteko:

— Garezur edukiera handiagoa izatea. Horri esker, gizakiak pentsatzeko eta
behar dituen tresnak asmatzeko ahalmena garatzen du.

— Bi oinka ibiltzea; hau da, bi zangoen gainean tente ibiltzea. Horri esker, eskuak
libre ditu.

— Eskuko erpuruaren posizioaren aldaketak —erpuru oposagarria— doitasu-
nezko lanak egiteko aukera eman zion (tresnak, idazketa, etab.).

— Hitz egiteko gaitasunak (hizkuntza) komunikatzeko eta bere helburuak lor-
tzeko aukera ematen dio.

— Haurtzaro luzeari esker, ikaskuntza prozesu zabala burutzeko aukera izaten du.
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Atapuercako Homo Antecessor
Atapuercan (Burgos) aurkitutako gizaki fosilak ez
dira Homo Erectus espeziekoak, baizik eta gizaki mota
berri batekoak: Homo Antecessor. Espezie hori Afrikan
agertu omen zen, Homo Erectusek kontinente horreta-
tik alde egin ondoren; hau da, duela 1,5 milioi urte
eta milioi bat urte bitartean, gutxi gorabehera.
Agertzetik gutxira, Homo Antecessoren populazio zati
bat Afrikatik irten eta Europara heldu zen (K. a.
800 000 urte aldera). Gizaki mota berri horren ebo-
luzioaren emaitza ditugu Homo Neanderthal, Europan,
eta Homo Sapiens, Afrikan. Ondoren, Homo Sapiens
kontinente afrikarretik irten eta Europara, Asiara,
Amerikara eta Ozeaniara heldu zen.

Historiaurrea

e) Homo Sapiens

Gaur egungo gizakiari dagokion hominido mota da, eta gure antzeko ezaugarriak
zituen. Planeta osoan hedatu zen, Amerika eta Ozeania lehenengoz jendeztatuz.
Sedentario bihurtu ziren, nekazaritzan eta abeltzaintzan jardun ziren, eta tresna
aurreratuagoak egiten zituzten. 150 eta 180 cm bitarteko altuera zuten, eta haien
garezur edukiera 1 600 cm3 ingurukoa zen. Cromagnon gizakia ere deitzen zaio.

Gorputz jarrera bertikaleranzko
eboluzioa: gorila baten eskeletoa,
ezkerrean, eta gizaki batena,
eskuinean.

Erpuruaren posizio aldaketak
ahalbideratu zuen doitasunezko
mugimenduak egitea.
a. Primatea, b. Gizakia.

Homo Habilisek animalien koipeak
sartu zituen bere dietan.

Dieta aldaketa horrek
giza eboluziorako energia

ekarpen handia ekarri zuen.

Homo generoko
aztarnategi nagusiak.

Australopitecus

Pitecantropus edo Homo Erectus

Neanderthal

Presapiens eta Sapiens

Hedatze bide posibleak

GIZAKI FOSIL
HONDARREN ETA
HISTORIAURREKO

MIGRAZIOEN
AURKIKUNTZAK

Clacton
Swanscombe Neanderthal

Oberkassel

Grimaldi
M. Circeo

Cro-Magnon

Gibraltar
Jernifine

Tihodain
Casablanca

Rabat
Yabrud
Monte Carmelo

Yenang

Fingnov

Tampan

Trinil

Chu-Ku-Tien

Olduvai

Boskop

Makapansgat
Taungs

Kronday

Florisbad
StillbaySaldanha

Atapuerca Samarkanda

Steinheim
Mont Maurin

Bañolas

Balut

Gamble's cave

Broken Hill

Java

Talgai

Keilop

Fulham

a b



Isturitzgo haitzuloan aurkitutako
azagaiak, Goi Paleolitokoak.

silex: gogortasun handiko
lehen gaia, Historiaurreko
gizakiek hainbat tresna egiteko
erabiltzen zutena.
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nomada: bizimodu horretan,
gizaki multzoak leku batetik
bestera aldatzen dira, kokaleku
finkorik izan gabe.

harrapari: Paleolitoko gizakiek
ehizaren, arrantzaren edo
bilketaren bidez eskuratzen
zuten janaria.
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b) Tresnen fabrikazioa: harriak lantzea

Bere dietarako animalia aproposak harrapatzeko, gizakiek zenbait arma asma-
tu zituzten. Lehen armak egurrezko hesola soilak izan ziren. Ondoren, silexa
erabili zuten tresna ebakitzaileak egiteko: aizkorak, lantza muturrak, etab.
Uztaia eta gezia ere asmatu zituzten. Arrantzan aritzeko, hezurrez eginiko
arpoiak diseinatu zituzten. Eguneroko lanak egiteko, tresnak ere asmatu zituz-
ten; esate baterako, jostorratzak edo larruazalak harraskatzeko harriak.
Paleolitoko etapak garatu ahala, tresna horiek hobetzen eta perfekzionatzen
joan ziren.

c) Habitata eta gizarte antolakuntza

Paleolitoan, klimaren arabera, gizakiak haitzulotan edo aire librean —txabola-
tan— bizitzen ziren. Europan, haitzulotan bizitzen ziren, hotzetik eta basapiztien
erasoetatik babesteko.Txabolei dagokienez, horiek egiteko, zenbait material era-
biltzen zituzten: zuhaitz adarrak, lastoa, larruazalak, etab.

Behe Paleolitoan jada sua ezagutzen zuten; hain zuzen, Homo Erectusek erabil-
tzen zuten. Haitzuloak argiztatzeko eta berotzeko, animaliak izutzeko eta jana-
riak prestatzeko erabiltzen zuten. Janariak prestatzen (esaterako, haragia) has-
teari ezker, gizakien barailek ez zuten zertan hain indartsu eta handi izateko
beharrik, beraz, horren ondorioz, baraila txikiagotu eta garunaren tamaina han-
ditu egin zen. Bestalde, sua haitzulotan bizi zen jendearen topaleku bihurtu zen,
eta gizaki multzoen komunikazioa eta hurreratzea lagundu zuen.

Dirudienez, Homo Erectusa izan zen hizkuntza
jende arteko komunikaziorako erabiltzen hasi zen
hominidoa.

Paleolitoko gizakiak leku batetik bestera hamabost
edo hogei laguneko taldeak (tribu edo klan deitu-
rikoak) osatuz aldatzen zirela uste da. Pertsona
horiek arbaso komunak izango zituzten. Talde
horietako agintari nagusia pertsona zaharrena iza-
ten zen, esperientzia gehien zuen pertsona, alegia.
Sarritan, ehiztaria zen, edo izandakoa. Era berean,
ehizarako tresnak egiteko, larruazalak ontzeko eta
abarreko gaitasunak ere hartzen ziren kontuan.
Gizonak —haien gorpuzkeragatik— arduratzen
ziren arrisku handieneko jarduerez, animalia han-
diak ehizatzeaz, esaterako. Emakumeek garran-
tzizko lekua zuten taldean, haien ahalmen ugal-
tzaileari esker. Haurrak arrisku txikiko jardueretan
aritzen ziren; esate baterako, fruituak biltzea,
arrantza, haitzuloak edo txabolak zaintzea, etab.
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3. Paleolitoa

3.1. Paleolitoko etapak

Gizateriaren lehen ordezkaria agertu zen aroa Paleolitoa edo landutako harria-
ren aroa da. Etapa hauek bereiz ditzakegu:

a) Behe Paleolitoa

Duela 2,5 milioi urte eta 100 000 urtera arteko bitartea hartzen du, gutxi gora-
behera. Aro horretan zenbait glaziazio gertatu ziren, eta gizateriaren lehen
ordezkaria agertu zen, Homo Habilisa. Bestalde, Homo Erectusa (K. a. milioi bat
urte, gutxi gorabehera) eta Homo Antecessora (K. a. 800 000) —azken hori Ata-
puercan duela gutxi aurkitutakoa— ere agertu ziren. Gizakiek harri landuak
erabiltzen zituzten tresnak egiteko.

b) Erdi Paleolitoa

Homo Neanderthal hominidoa agertzearekin hasi zen eta K. a. 100 000. eta K. a.
40 000. urteko bitartea hartzen du. Doitasun handiagoko eta tamaina txikiagoko
tresnak egiten zituzten, eta lehen ohitura magiko-erlijiosoak praktikatzen hasi
ziren; esate baterako, hildakoak lurperatzea.

c) Goi Paleolitoa

K. a. 40 000. eta 10 000. urtera arteko bitartea hartzen du, gutxi gorabehera.
Homo Sapiens edo Cromagnon gizakia agertzea hartzen da aro horren hasie-
ratzat. Aro horretan gertatu zen azkeneko glaziazioa:Würm glaziazioa, alegia.
Tresna gero eta doiagoak egiten zituzten, eta lehen adierazpen artistikoak ager-
tu ziren.

3.2. Paleolitoko bizimodua

Paleolito gizakiek bizimodu nomada zuten; hau da, kokaleku edo habitat fin-
korik gabe. Fruitu basatiak jasotzea eta ehiza ziren haien elikadura iturriak.

a) Bilketa eta ehiza

Ingurumen basati batean bizirautea zen gizakiek
Paleolitoan zuten arazo nagusia; hau da, gizakiek
sarritan janaririk, urik edo babeslekurik ez zuten
ingurumenean bizirautea. Bestalde, beraiek baino
handiago, azkarrago eta indartsuago ziren animaliei
ere aurre egin behar zieten. Giza adimenari esker,
gizakiek animalien portaerei erreparatu zieten, talde-
tan antolatu ziren eta animaliak ehizatzen hasi ziren,
janaria lortzeko. Gizakiaren harrapakinak tamaina
handiko animaliak izaten ziren; esate baterako, ele-
fanteak, mamutak eta errinozeroak. Animaliak izu-
tzeko, sua eta zarata ere erabiltzen zuten. Ehizaz
gain, sustraiak, fruitu basatiak eta arrainak ere jaten
zituzten; beraz, lehen gizakiak harrapariak ziren.
Oro har, gizaki primitiboak haragia dietan sartzeari
esker lortu zuen energia nahikoa izan zen garezur
edukiera pixkanaka gehitzen joateko.
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Goi Paleolitoan asmatu zituzten
propultsatzailea, arkua eta gezia.

Paleolitoko gizakiak ehizean aritzeko taldeka antolatzen ikasi zuen,
eta harri leunduko armak erabiltzen zituen.

Suaren aurkikuntza
Gizakiak sua Behe Paleolitoan aurkitu zuen. Izan ere, Homo Erectusak ezagutzen zuen. Ustekabeko aurkikuntza izan zela
uste da, seguruenik tximistaren bati esker. Sua erabiltzeak dieta hobetzeko aukera eman zuen, janariak prestatzeko
erabiltzeari esker, barailaren tamaina txikiagotu egin baitzen, eta, ondorioz, garunarena handitu. Bestalde, sua ere
lagungarria izan zen tenperatura hotzei aurre egiteko, bai eta animalien aurka borrokatzeko ere.

Suaren bila filmaren fotograma.



Paleolitoan, sinesmen
magiko-erlijiosoek garrantzi
handia izan zuten.

Bisontea, Altamira (Kantabria)
haitzuloan aurkitutakoa.

Zaldi baten irudikapena,
Niauxko (Frantzia) haitzuloan.

Willendorf-eko Venusa,
emankortasunaren irudikapena.

figuratibo: kanpo errealitatea
irudikatzen duten artelanei 
arte figuratibo deitzen zaio.

abstraktu: artelan horiek ez
dute kanpo errealitatea
irudikatzen, baizik eta ideiak
edota kontzeptuak.

K
Zergatik esaten da
Historiaurreko artearen helburua
magikoa eta sinbolikoa dela?

? c) Labar artea

Labar arteak gizaki primitiboek haitzuloetan egiten zituzten pinturak, graba-
tuak eta erliebeak hartzen ditu kontuan. Haitzuloen barneko hormetan eta
sabaietan egiten zituzten labar pinturak, argi oso gutxiko edo argi gabeko ere-
muetan, hain zuzen. Gizarte eta erlijio bizitza haitzuloetan —santutegi gisa—
garatzen zirela uste da.

Animaliak irudikatzeko, estilo figuratiboa erabiltzen zuten, irudikaturiko ani-
maliak ehizatzen laguntzea baitzen pintura horren helburua. Esaterako, lantzez
zulaturiko bisonteren bat margotzen bazuten, marrazturiko animalia ehizatzea
espero zuten. Labar artean, irudikaturiko elementuaren proportzioek edo eder-
tasunak ez dute berebiziko garrantzirik.

Landaretik, erretako egurretik eta abarretik ateratako pigmentu naturalak era-
biltzen zituzten. Batzuetan, haitzuloak berez zuen erliebeaz baliatzen ziren iru-
dikaturiko animaliaren zenbait zatiri bolumen sentipena emateko.

Duela 20 000 urte inguru egin zituzten lehen labar pinturak. Hona hemen pin-
tura mota horretako hainbat adibide garrantzitsu: Altamirako haitzuloko bi-
sonteen areto nagusia, Castillako eta La Pasiegako (Kantabria) haitzuloak; Eus-
kal Herrian, Santimamiñeko (Bizkaia), eta Ekaineko eta Altxerriko (Gipuzkoa)
pinturak. Haitzulo horietan, garaiko faunako animalia bereziak —bisonteak, zal-
diak, oreinak eta abar— irudikatu zituzten, kolore aberastasuna erabiliz eta era
naturalistan pintatuta.

Bestalde, oso gutxitan irudikatzen zuten giza irudia, eta beti trazu eskematikoak
edo abstraktuak erabiltzen zituzten hori egiteko. Irudikapen horien adibide
dira Lascauxeko (Frantzia) pinturak.
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3.3. Adierazpen artistikoak

Historiaurreko gizakiak egin zituen lehen artelanak: labar pinturak eta zizelka-
turiko figuratxo batzuk, hain zuzen. Hala ere, ez zituen lan horiek estetika
asmoz egin; hau da, helburua ez zen zerbait ederra egitea. Aldiz, Histo-
riaurreko arteak helburu magikoa eta sinbolikoa zuen, pintatzen zena lortu
nahi zen, pintatutakoa beste zerbaiten irudikapena baitzen. Historiaurreko
artea ikertzetik, garaiko gizakiaren bizimoduari eta pentsamoldeari buruz
hainbat ondorio garrantzitsu adieraz daitezke.

a) Sinesmen magiko-erlijiosoak

Sinesmen magiko-erlijiosoak oso betekizun garrantzitsua zuten Historiaurreko
gizakien bizitzan.

Naturak misterio asko zituen: eguna, gaua, Eguzkia, Ilargia, euria, haur bat
jaiotzea, etab. Baina, dudarik gabe, lurraren emankortasuna eta ehiza berma-
tzea izango ziren gizaki haien ardura nagusiak.

Seguruenik, Historiaurreko gizon-emakumeek naturako espiritu edo indar ba-
tzuetan sinesten zuten, erritu magiko-erlijiosoen bidez ohoratu behar ziren
espirituak edo indarrak, alegia.

b) Paleolitoko eskultura

Paleolitoko eskulturako adierazpen nagusia venus izeneko figurak dira. Ema-
kume figurak dira, aurpegia zehaztugabe dute, eta ugalketarekin eta emakumeen
emankortasunarekin erlazionaturiko organoak, berriz, erabat nabarmendurik
dituzte. Bularrak, sabela eta aldakak handizkatuta irudikatzeak emakumeen
emankortasuna lurraren emankortasunean isla izatea zuen helburu; hau da, tal-
dearentzako janari gabeziarik ez izatea, etab.

Venusez gain, beste animalia batzuk irudikatzen dituzten irudiak —harrizkoak
edo buztinezkoak— ere aurkitu dira. Beste batzuetan, erliebetan, hezurretan
zizelkatuta eta abar agertzen dira.
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Silueta lauak, Isturitzgo
haitzuloan aurkitutakoak.

Animalien irudikapenak,
Santimamiñeko (Bizkaia)
haitzuloan aurkitutakoak.



Mesa Verdeko
(AMERIKETAKO ESTATU BATUAK)
Neolitoko herrixka
«Parke Nazional hau […]
anasazi herriaren bizilekua
izan zen. Anasaziak herri
ehiztari-biltzaileak eta erdi
nomadak ziren; K. a. 9000.
urtearen inguru heldu zi-
ren, eta haien etxebizitza
bereziak labarren babes-
pean eginda daude.»
Salvat Geografia Unibertsala, 7. liburukia,

Salvat, Madril, 2001, 109. or.

Mesa Verdeko (Colorado, AEB)
Neolitoko herrixka.

M E D I T E R R A N E O I T S A S O A

IV. MILURTEKOA

V. MILURTEKOA

V. MILURTEKOA

V. MILURTEKOA

•
Hacilar

•
Catal Höyük

• Jarmo

Hassuna
•

•
Ras Shamra

• Wadir en Natuf
Jeriko •

NEOLITOAREN JATORRIA
ETA HEDAPENA

Neolitoaren
jatorrizko gunea

Neolitoaren
hedatze mugak

Mesolito garaiko ehiza irudikatzen
duen pintura, babesleku
naturalean (Alpera, Albacete).

sedentario: kokaleku finkoa
duen gizaki taldea.

K
Zein izan zen Mesolito garaiko
gertaerarik garrantzitsuena?

? 5. Neolitoa

5.1. Neolitoko iraultza

Izotzek atzera egin ahala, planetako klima epeltzen hasi zen. Giza taldeek ez
zuten jada haitzuloetan babestu behar. Ziurrenik, behaketaren ondorioz, natu-
rak zikloak zituela ohartu zen gizakia. Horrela, bada, hazi bat erortzean, erdi
lurperatuta gelditzen zela eta, denbora jakin baten ostean, bertatik buruxkak
hazten zirela ikusi zuten. Horrela aurkitu zuen gizakiak nekazaritza. Aurki-
kuntza horri esker, Neolitoko emakumezkoak eta gizonezkoak nekazaritza
lanak egiteko lanabes txikiagoak eta espezializatuagoak egiten hasi ziren.

Garai hartako beste aurkikuntza garrantzitsu bat abeltzaintza izan zen. Gizakiek
ehizean izandako esperientzia luzearen poderioz, animaliak eta haien ohiturak
ongi ezagutzen zituzten; eta horri esker, arrisku txikieneko animalia espezietako
kumeak hezten hasi ziren.

Abeltzaintzari eta nekazaritzari esker, lur emankorretan finkatutako gizakiak
elikagaiak ekoizteko gai ziren. Jada ez zuten ez ehizatzeko, ez basalandareak
hartzeko lekualdatu beharrik. Beraz, bizimodu nomada izatetik sedentario
izatera igaro zen gizakia; hots, bizileku jakin batean finkatzera.

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren aurkikuntza berriek gizakiaren bizimoduan
izugarrizko aldaketa eragin zuten. Aldaketa hori motela eta baketsua izan zen
arren, zeharo aldatu zen gizakiaren bizimodua, eta horrexegatik deitzen zaio
Neolitoko iraultza. Iraultza hori izango da Historiaurreko Neolito garaiaren
amaiera adieraziko duena. Aldi hori K. a. 7000. urtetik K. a. 3000. urtera arte
luzatzen da.

Neolitoko iraultzan, klimaren aldaketak (hotzetik epelera) eragin handia izan
zuen, baina faktore kulturalek ere eragin zuten; izan ere, gizakiak nekazaritza
jarduerak lantzen hasteko teknika aurreratuagoak ezagutzen zituen.

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren garapenaren ondorioz, biztanleria hazi egin
zen. Zenbait historialariren iritziz, alderantziz izan zen; hau da, hazkundearen on-
dorioz, teknika berriak aurkitu behar ziren; izan ere, biztanleria hazi egin zenez,
biztanle guztiak elikatzeko metodoak behar ziren. Beste historialari batzuek diote,
ordea, aurkikuntza teknikoei esker gertatu zela biztanleriaren hazkundea.
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4. Mesolitoa

4.1. Klima aldaketa

K. a. 10 000. urte inguruan, gizakiarentzat erabakigarria izango zen klima alda-
keta gertatu zen: izotzek pixkanaka atzera egin zuten.

Europa gehiena estaltzen zuten azken glaziazioko izotzek atzera egin zuten, eta
lur horietan klima epeldu egin zen. Izotzek atzera egin ahala, klima hotzeko
animaliek iparralderantz migratu zuten, eta gizakiak jateko beste espezie ba-
tzuk bilatu behar izan zituen. Flora ere klima aldaketara egokitu zen, inguru-
men berri horretan bizirauteko.

Klima aldaketa ez zen leku guztietan aldi berean gertatu. Paleolitoaren eta
Neolitoaren arteko trantsizio garai —Mesolitoa, alegia— horren mugak K. a.
10 000. urteen eta 7 000. urteen artean finkatzen dira, gutxi gorabehera. Euro-
pan eta iberiar penintsulan, garai hori K. a. 10 000. urtean gertatu zen, gutxi
gorabehera.
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4.2. Adierazpen artistikoak iberiar penintsulan

Mesolito garaian, iberiar penintsulako Mediterraneo aldean, labar pintura mota
bat garatu zen. Gizaki eta animalia multzoak eskematikoki irudikatzea da pin-
tura mota horren ezaugarri nagusia. Pintura horietan, ehizako, gerrako edo erri-
tu dantzako irudiak adierazten dira. Figuren —normalean kolore bakarrekoak
dira— trazu eskematikoenak edo garrantzitsuenak adierazten dira bakarrik.
Pintura horiek Penintsularen Levanteko arte neolitikoaren oinarria izan ziren.

Historiaurrea Historiaurrea

Würm glaziazioa.

Riss glaziazioaren atzerakada.

Riss glaziazioaren gehienezko muga.

Glaziazioak
Aro Koaternarioan, hau da, lehen gizakiak agertu ziren aro geologikoan, izotz masa handiak eragiten zituzten zenbait
glaziazio gertatu ziren. Lau izan ziren Koaternarioko glaziazioak:
— Günz glaziazioa duela milioi bat urte gertatu zen.
— Mindel glaziazioa duela 500 000 urte inguru datatzen da.
— Riss glaziazioa duela 150 000 urte gertatu zen.
— Würm glaziazioa K. a. 10 000. eta 40 000. urteen artean gertatu zen.
Glaziazio guztiei glaziazioarteko tarteek jarraitzen zieten, eta horietan klima epeldu egiten zen. Mesolitoan, Würm gla-
ziazioaren ondoko glaziazioarteko tartea hasi zen.



Arbelezko aizkora leunduak eta
hezurrezko bi zintzilikari.

Neolitoan, tresnak egiteko
teknika berri bat agertu zen:

harria leuntzea. Irudian
agertzen diren aizkorak dira

teknika horren adibide.

monokromia: kolore bakar bat
ematea.

K

truke: merkataritza
primitibo mota bat.
Merkantziak trukatzen zituzten,
dirurik erabili gabe.

K

c) Teknika berriak agertzea

Neolitoan, tresnak egiteko teknika berri bat agertu zen: leunketa. Harria leundu
egiten zuten, eta erabiltzen ziren tresnak gero eta txikiagoak, doiagoak, perfekzio-
natuagoak eta espezializatuagoak ziren. Hori dela eta, bete behar zuten betekizu-
nerako hobeto egokitzen ziren. Bestalde, tresnak leuntzean, horien erresistentzia
eta gogortasuna areagotzen zen.

Beste teknika berri batzuk ere sortu ziren:

— Ehungailuak jantziak egitea errazten zuen.

— Eskuzko harri errotak aleak irintzeko balio zuen.

— Labeak lehen ogiak egiteko aukera ematen zuen.

— Gurpila asmatzeak beste hainbat asmakuntzarako lagungarri izan zen, esate
baterako, goldea, gurdia, eltzegile gurpila, etab. Goldeari eta animaliak etxeko-
tzeari esker, nekazaritza teknikak hobetu ziren; gurdiak garraio lanak erraztu
zituen; eta eltzegile gurpilak garrantzi handia izan zuen zeramika ekoizteko.

5.3. Neolitoko artea

a) Pintura

Nekazaritzan eta abeltzaintzan jarduteak edota gizakia pixkanaka sedentario
bihurtzeak pintura mota berri batean izan zuten isla. Pintura mota hori aire
librean edo babesleku naturaletan egiten zuten, eta giza irudia izan zen irudi-
kapen nagusia.

Pintura mota horren adibide nagusia Espainiako Levanten agertzen da.
Levanteko pinturak gizaki talde antolatuen bizitza finkatua adierazten du.
Konposizioak dinamikoak eta eskematikoak dira: ehiza, dantza eta gerra iru-
diak. Koloreari dagokionez, monokromia eta kolorea tinta lauen bidez ema-
tea dira pintura horien ezaugarri nagusiak. Pintura aipagarrienak Cogullen
(Lleida), Alperan (Albacete) eta La Gasullan (Castello) aurkitutakoak dira.
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5.2. Herrixken agerpena

Aro honetan, giza taldeek zenbait aldaketa finkatu zituzten, eta bizimodu berri
batera ohitu ziren, bizirautea bakarrik baino helburu gehiago zituen bizimo-
dura, alegia.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak agertzeak giza taldeek sedentario
bihurtzea eragin zuen. Behin betiko lehen etxebizitzak eraikitzen hasi ziren, eta,
egonkortasun nabari horri esker, gizarteak hazi egin ziren, bai eta lehen herrix-
kak sortu ere.

a) Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak

Dirudienez, lehen nekazariak emankortasun handiko Ekialde Hurbilean ager-
tu ziren, K. a. 7000. urtearen inguru. Garia eta garagarra lantzen zituzten, bes-
teak beste, eta zereal horiek Mediterraneoan zehar hedatzen joan ziren. Lehen
laborantzen artean ditugu lekaleak, ehun landareak (esaterako, lihoa) eta fruta
arbolak ere.

Nahiz eta animaliak etxekotu, ez zuten ehiza eta arrantza alde batera utzi. Giza-
kiak, ehizean izandako esperientzia luzeari esker, animaliak eta haien ohiturak
ondo ezagutzen zituen, eta espezie mantsoenak hazteari ekin zion; esaterako,
txakurrak, ardiak, ahuntzak, etab.
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b) Gizarte eta ekonomia antolakuntza

Uzta ugaria zenean, momentuan jaten ez ziren janari asko biltegiratu edo tru-
katu egiten zituzten. Horrela sortu zen lehen merkataritza mota: trukea, alegia.
Soberakin horien zati bat urritasun garaietarako gordetzen zuten.

Horretarako garrantzi handia izan zuten lehen zeramika lanak: likidoak eta soli-
doak gordetzeko balio zuten, janariak prestatzea errazten zuten, eta, aldi berean,
kulturen elementu bereizgarri ziren.

Populazioa hazi ahala, gizaki taldeak modu konplexuago batean antolatzen
hasi ziren. Zenbait betekizun burutzeko, agintariak sortu ziren; esaterako,
herrixken edo komunitateen ohiko lanak banatzea, nekazaritzako ura bana-
tzea, etab. Horrela, bizitza zibila eta erlijiosoa zuzentzen zuten gutxiengoak
sortu ziren.

Abeltzaintzan jardutea izan zen
Neolitoko iraultzaren

ezaugarrietako bat.

Aleak irintzeko erabiltzen zuten
eskuzko motrailua.

Neolitoan, gezi muturrak egiten
jarraitu zuten, baina horiek

egiteko teknika hobetu zuten.

Cogulleko (Lleida) eszena errituala.



antropomorfo: giza forma
duena.

zoomorfo: animalia forma
duena.

K
Carnaceko (Frantzia)

errenkada.

Stonehengeko cromlecha
«Stonehengeko gune megalitikoa Salis-
bury (Ingalaterra) hiritik gertu dago, eta
zenbait fasetan eraiki zuten. Izan ere,
Neolitoaren bukaeran hasi zuten, eta
Brontze Aroko hasieran amaitu. Zerta-
rako egin zuten ezezaguna da; hala ere,
zenbait arrastok astronomia behategi
gisa erabiltzeko eraiki zutela adierazten
dute; hau da, solstizioen eta ekinozioen
egunak doitasunez zehazteko.»

Salvat Geografia Unibertsala, 2. liburukia, Salvat,
Madril, 2001, 83. or.

Aipatu hildakoak lurperatzeko
erabiltzen zituzten
eraikin megalitikoak.

?c) Arkitektura megalitikoa

Neolito bukaeran, hildakoentzako kultuei eta errituei garrantzia ematen hasi
ziren. Kultura berri horren isla dugu harrizko eraikin handien —megalitoak—
eraikuntza, hain zuzen. Gure egunetara heldu diren monumentuei edo eraiki-
nei arkitektura megalitikoa deitzen zaie. Monumentu horiei dolmen kultura
ere deitzen zaie.

Arkitektura aitzindari horretan, zenbait eraikin mota bereizten dira:

— Dolmenak egiteko, hainbat harrizko bloke bertikal handiren gainean bloke
horizontal izugarri bat jartzen zuten. Hilobi gisa erabiltzen zuten. Euskal
Herriko dolmenen artean, Sorginen Txabola (Araba) izeneko dolmena da
aipagarriena.

— Pasabide hilobiak ere hilobi gisa erabiltzen zituzten giza taldeek. Hileta
areto batek eta horretara heltzeko pasabide batek osatzen zuten hilobi mota
hori.
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b) Zeramika eta eskultura

Arkeologia aztarnategi batean zeramika arrastoak agertzeak hondar horiek
Neolitokoak direla adierazten du. Arrazoia logikakoa da: Paleolitoko bizimodu
nomadak ez zuen objektu hain hauskorrak egiteko aukerarik ematen.

Janariak kontserbatzeko eta gordetzeko arazoari aurre egiteko egin zituzten
zeramika ontziak. Lehen ontziak eskuz egiten zituzten: masa egin ondoren,
hori moldeatu egiten zen, gero lehortzen utzi, eta, azkenik, egosi. Neolitoaren
azkenaldian, gurpila asmatzearen ondorioz, eltzegile gurpila asmatu zuten, eta,
horri esker, zeramika ontziak egiteko sistema hobetu zuten.
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Zeramikarekin batera, adierazpen artistikoko modu berri bat sortu zen, ontzi
horietan gizakiak motibo geometrikoak eta abstraktuak adieraz baitzitzaketen.
Erabilitako teknika oso anitza izan zen; esate baterako, inprimatzea edo ebaki-
durak egitea, edota pintura ematea.

Motibo geometrikoen, estatikoen eta
errepikaturiko motiboen bidez, objek-
tuek sinbolo eta erritu izaera lortu
zuten, iraunkortasunaren eta egon-
kortasunaren ideia adierazteko,
kolektibo sedentario bati dago-
kion moduan.

Eskulturari dagokionez,
hainbat tailu txiki aurkitu
dira. Tailu horien moti-
boak antropomorfoak
eta zoomorfoak dira,
eta, seguruenik, hilete-
kin eta erlijio errituekin
dute zerikusia.

Tresnak landuagoak zi-
ren, bai eta beste garaieta-
koak baino txikiagoak eta
espezializatuagoak ere.Tres-
nak biziraupen beharretara-
ko gero eta hobeto egokitzen
zituen gizakiak.

Zeramika kardiala. Ezkila formako zeramika.

Balkanetako Europako
ibai jainko baten irudikapena. Stonehengeko cromlecha.

Iruñarriko (Nafarroa) menhirra.

— Menhirrak lurrean sartutako harri
bertikalak ziren.

— Cromlechak menhir segidak ziren,
zirkulu bat osatzen zutenak. Men-
hirrak eta cromlechak astroei beha-
tzearekin erlazionaturik daude. Bes-
teak beste, Stonehengeko cromlecha
(Ingalaterra) da horien arteko aipa-
garrienetako bat.

— Errenkadak ere menhir segidak zi-
ren, baina horiek paralelo kokatzen
ziren. Carnacekoa (Frantzia) da
aipagarriena.

Arkitektura megalitikoa agertzea Neo-
litoko gizartearen konplexutasunaren
isla da.

Sorginaren Txabola (Araba)
izeneko dolmena.



Urrezko kaikuak, Axtrokin
(Eskoriatza) aurkitutakoak.

Zer dira palafitoak?

?

Non landu zuten kobrea
lehenengoz? 

?

6.2. Metalurgiaren hasiera

Metalezko lehen tresnak egitea zibilizazioak garatzeko izandako aldaketa ga-
rrantzitsuenetarikoa izan zen.

Gizakia zenbait harrik elementu dirdiratsuak zituztela ohartu zen, bai eta ele-
mentu horiek modelatzea posible zela ere. Gizakiak landutako lehen metala
seguruenik urrea izango zen, hori baita naturan egoera puruen aurkitu daite-
keen metaletako bat. Baina kobrea, brontzea eta burdina izan ziren Metal
Aroko etapek ezarri zituzten metalak.
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6. Metal Aroa

6.1. Lehen hiriak

Neolitoan hasitako bizimodu sedentarioaren eraginez, giza taldeek kokaleku
finkotzat erabiliko zituzten lehen etxebizitzak eraiki zituzten. Denbora joan
ahala, populazio gune horietatik lehen hiriak sortu ziren.

a) Bizileku motak

Giza kolektibo horien oinarrizko beharrak hiru ziren: ura, janaria eta defentsa.
Beraz, hornitze eta defentsa beharrek ezartzen zuten etxebizitzen eta herrixken
eraikuntza.

Etxeak ur bideren batetik gertu egiten zituzten, beti; hau da, laborantzak haz-
teko gune emankorren batean.

Bestalde, ahal izanez gero, mendixken gailurretan eraikitzen zituzten, inguruko
landak kontrolatzeko eta edozein arriskuri aurre egiteko.

Eremu zingiratsuetan, etxeak hesola gainean eraikitzen zituzten, defentsa lanak
errazteko. Etxebizitza mota horri palafito deitzen zaio.

Herrixkak hamabost edo hogei etxeko multzoek osatzen zituzten, eta etxe ho-
rietako bakoitzean familia handi bat bizi zen. Herrixka bakoitzak komunitate
aletegi bat zuen.

Talde nomada pobreak aletegietan gordetzen ziren janariak eskuratzen saiatzen
ziren. Haiengandik defendatzeko, lehen biztanle talde horiek latesiak altxatzen
zituzten herrixkaren inguruan, herrixkara heltzea oztopatzeko. Geroago, hiriak
harresitu zituzten.

Lehen herrixka hauei hiri deitzen zaie, biztanleen kokaleku finko gisa erabiltzen
zirelako.

Horietan nekazaritzarekin erlazionaturiko zenbait jarduera egiten ziren —labo-
rantza landak zeuden, edota nekazariak, arrantzaleak eta abar bizi ziren lande-
txeak—, bai eta beste hainbat jarduera ere; esate baterako, merkataritza, arti-
sautza, edota metalak lantzea.
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Palafito baten berregiketa.

Lehen hirietako baten berregiketa: Çatal Höyük (Anatolia).

Metal Aroan beste aurreko
aroetan baino tresna eta

apaingarri landuagoak
egiten zituzten.

a) Kobre Aroa

K. a. 4000. urtearen inguru, Kaukaso inguruko eremuetan, kobrea lantzen hasi
ziren. Teknika hori ekialdeko Mediterraneoan zehar hedatu zen, eta, handik
hedatuta, K. a. 2500. urtearen inguru hasi zen Kobre Aroa iberiar penintsulan
eta Euskal Herrian.

b) Brontze Aroa

K. a. 3500. urtearen inguru, eztainua eta kobrea konbinatuz, metal indartsuago
bat sortu zuten: brontzea, alegia. Iberiar penintsulan eta Euskal Herrian, berriz,
K. a. 2000. urtean, gutxi gorabehera, hasi ziren metal hori lantzen.

c) Burdin Aroa

K. a. II. milurtekoaren amaieran, burdina erabiltzea orokor bihurtu zen. Mate-
rial hori beste aurreko guztiak baino erresistenteagoa zen. Burdinaren meta-
lurgia K. a. 1000. eta 700. urteen artean heldu zen Penintsulara eta Euskal
Herrira. Teknika berri hori bi herrik ekarri zuten, bi bide desberdinen zehar:

— Zeltak Pirinioetatik sartu ziren.

— Feniziarrak eta grekoak Mediterraneoa zeharkatuz heldu ziren.

b) Iberiar penintsulako

lehen hiri kokalekuak

K. a. 2500. urtetik aurrera, hau da, metalak erabil-
tzen hasi zirenean, hirigintza garatu zen iberiar
penintsulan.

Etxadiak eta kaleak osatuz antolatzen zituzten
etxeak, eta zenbait herrixkak harresiak eta guzti
zituzten. Metal Aroko garai horretako adibide
dugu La Hoyako herrixka, Araban. Arkeologia
aztarnategi horretan, zeramika eta metalurgia
arrastoak aurkitu dituzte, eta, arrasto horiek adie-
razten dutenez, herrixkan bizi zirenek teknika
horiek ezagutzen zituzten.

La Hoya (Araba) herrixka.

La Hoya (Araba) herrixkaren
berreraiketa.



Los Millaresko (Almeria)
eraikin megalitikoa.

Los Millares
«K. a. III. milurtekoaren le-
hen erdialdera, Los Millares
izeneko kultura litikoa gara-
tu zen, Santa Fe de Mondu-
jar (Almeria) herritik gertu.
Kultura hori Penintsularen
hegoekialdean eta Portuga-
len hedatu zen. Aztarnategi
hori Europako garrantzi-
tsuenetakoa da, eta bertan
azaltzen den hiriak ehun bat
hilobiko nekropolia [hilobi
megalitikoak] du. Hilobi
horiek galeria bat eta sasi
kupula batek estaltzen duen
zirkulu formako areto bat
dute […]. Biztanleek —mila
lagun inguru, estimazioen
arabera— inguruko ur balia-
bideak ustiatzen zituzten, eta
harri eta metal industria ga-
ratu zuten. 1000 urte igaro
ondoren, Almerian garaturi-
ko beste kultura batekin bat
egin zuten: El Argar izeneko
kultura, alegia.»
Salvat Geografia Unibertsala, 15. liburukia,

Salvat, Madril, 2001, 94. or.

Non daude kultura
megalitikoaren aztarnarik
garrantzitsuenak?

?
Aipatu talayot kulturako
eraikin bereziren bat.

?

c) El Argar izeneko kultura

El Argar izeneko kultura Almerian garatu zen,
Brontze Aroan. Babeserako herrixkak gune altue-
tan izatea da kultura horren ezaugarria.

Gizarte eta ekonomia antolakuntza nahiko kon-
plexua zen. Oso hileta arreo aberatsen arrastoak
aurkitu dituzte, populazioaren arteko gizarte
ezberdintasunen adierazle. Bestalde, teknika oso
landuak ere ezagutzen zituzten; esate baterako,
kanalak eraikitzea.

d) Talayot kultura

Balear uharteetan, Brontze Aroko hainbat eraikin
megalitiko gordetzen dira. Balearretako eraikin be-
rezi horiek izena ematen diote talayot kulturari:

— Naveta izeneko eraikinak trapezoide forma du.
Harri bloke handiak erabiliz eraikitzen zituzten, eta defentsarako erabiltzen
ziren.

— Talayot izeneko eraikinak defentsa dorreak ziren.

— Taula izeneko eraikina mahai handi bat zen.Taula egiteko, harri horizontal
bat jartzen zuten harri bertikal baten gainean.
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6.3. Bide komertzialen garapena

Metalak lantzeko teknikak ezagutzeak zibilizazioen garapena bultzatu zuen.
Metalurgia Ekialde Hurbilean eta ekialdeko Mediterraneoan garatu zen lehe-
nengoz, hain zuzen.

Metalurgia garatzeak herri horiek Europako mendebalderantz eta erdialderantz
irtetea eragin zuen, mineralen eta metalen bila. Hori dela eta, merkataritza ha-
rremanak ezarri ziren Ekialde Hurbilaren eta Europaren artean, metalen bidea-
ren bidez, alegia. Bide horretan zehar, metalurgia teknika berrien erabilera
hedatu zen Europan, bai eta ekialdeko herrien kultura ezaugarri asko ere.
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6.4. Penintsulako kulturak

Honako hauek dira iberiar penintsulan garatu ziren lehenengo kulturak edo
zibilizazioak:

a) Kultura megalitikoa

Iberiar penintsulako lehen megalitoak Pirinio aldean daude batez ere, baina
hegoaldean ere badira hainbat adibide.

— Euskal Herrian, Metal Aroko dolmen kopuru handia dago; esate baterako,
Sorginetxeko eta Aizkomendiko (Araba) dolmenak.

— Penintsulako hegoaldean, arkitektura megalitikoko adibide oso garrantzi-
tsuak daude; esaterako, La Mengako haitzuloko dolmena, Antequeran
(Malaga) aurkitutakoa.

b) Los Millares kultura

Kobre Aroan, Almerian, Los Millares izeneko kultura garatu zen. Kultura
horrek harresituriko eta gune altu batean kokaturiko herrixka batetik hartzen
du izena. Kultura horretan, kobrea erabiltzen zuten, eta hildakoak eraikin me-
galitikoetan lurperatzen zituzten.

BRONTZEAREN METALURGIAREN HEDAPENA

OZEANO
ATLANTIKOA

MEDITERRANEO ITSASOA

ITSASO BELTZA

EL A
RGAR K

ULT
URA

El Argar

K. a. 1600

RHONE

KULTURA

K. a. 1500

ARM
ORIK

AKO K
ULT

URA
TARRAM

ARRAKO KULTURA

APENINOETAKO KULTURA

K. a. 1500–1400

MAZEDONIAKO KULTURAK. a. 1500

LAUSITZ-KO
KULTURA

KULTURA
KRETO-MIZENIKOA

K. a. 1300

K. a. 2100

BRONTZEAREN
METALURGIAREN

AURKIKUNTZA
K. a. 2500

Stonehenge

San Antineko (Sardinia) nuragak.

Taula bat, Balear uharteetako
eraikin megalitikoa.

e) Kutxak zelaietan ehorzteko kultura

Kutxak zelaietan ehorzteko kultura erdialdeko Europatik zetorren, eta Katalu-
nian eta Mesetan garatu zen. Kultura horretan, hildakoek errausten zituzten,
eta errautsak zeramikako kutxatila batzuetan lurperatzen zituzten. Nahiz eta
burdina ezagutu, kobre metalurgia erabiltzen jarraitu zuten garai horretan.

Burdin Aroan, ezkila formako
kultura hedatu zen
Penintsula osoan.



HISTORIAREN HASIERA

METALEN

BIDEA

ASMAKUNTZA:
— Idazketa

HOMO GENEROA
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a) Artelan horietako bat Paleolitokoa da, eta
bestea, Neolitokoa. Adierazi aro bakoitzari
dagokion irudia.

b) Zer-nolako desberdintasunak daude
Paleolitoko eta Neolitoko artelanen
kokalekuari dagokionez? Aipa ezazu
giza taldeen bizimoduak adierazpen
artistikoetan duen eragina.

c) Aipatu bi artelanetan ikusten dituzun
erreferentzia sinbolikoak.

Begira iezaiezu Historiaurreko
bi artelan horiei, eta erantzun iezaiezu
jarraian azaltzen diren
honako hiru galdera hauei:

4.

Unitatean zehar adierazitako datuetatik
abiatuta, bila itzazu entziklopedia batean
iberiar penintsulan eta Europako kontinentean
Metal Aroan zehar garatu ziren kultura
nagusiak.

8.

Elkartu honako datu hauek:6.

Irakur ezazu honako testu hau, eta erantzun
galderei:

a) Noiz agertu ziren Neanderthalak?
Horiek baino lehenagoko zer beste gizaki mota
ezagutzen dituzu?

b) Zer-nolakoa zen gizaki mota horien
bizimodua?

c) Zer desberdintasun daude Neanderthalen eta
Homo Sapiensen artean?

10.

Osatu honako taula honetako datuak:5.

Egin Neolitoko iraultzari buruzko idazlan bat,
eta aipatu nekazaritzan eta abeltzaintzan hasteak
izan zuen garrantzia.

9.
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Adieraz ezazu honako taula batean, gezien bidez, honako homo generoko ordezkari bakoitza
zer garaitakoa den:

ARIKETAK
1.

Lotu honako kontzeptu hauek:2.

• Paleolitoko bizilekua

• Metal Aroko bizilekua

• Lurperatzea

• Menhir segida

Dolmen • 
Haitzulo • 
Palafito •

Cromlech •

• Metal Aroa

• Neolitoa

• Paleolitoa

Willendorf-eko Venusa • 
Ekaingo haitzuloa • 

Ezkila formako •zeramika

Sorginaren Txabola •
dolmena

Definitu honako kontzeptu hauek:

— Zoomorfo.

— Menhir.

— Nomada.

— Hankabiko.

— Figuratibo.

3.

Definitu honako kontzeptu hauek:

— Sedentarioa.

— Garezur edukiera.

— Karbono 14.

— Antropologia.

— Abstraktua.

7.

MAPAKONTZEPTUALA
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Europako gizakiak:
Neanderthal gizakia
Neanderthalak dira, gurekin (Homo Sapiens)
batera, gizaki aurreratuenak. Zenbait ezaugarriri
dagokienez, bi gizakiak desberdinak ziren, baina
oso antzekoak ere, beste ezaugarri batzuei erre-
paratuz gero […]. Entzefaloaren tamainari
dagokionez, haien batezbestekoa gurea baino
handiagoa zen […]. Haien zenbait ezaugarrik
hotzari aurre egiteko egokitzapen bereziak adie-
razten zituzten; esate baterako, gorpuzkera sen-
doak eta zango motzek azal gutxi uzten zuten
agerian, eta hori baliagarria zen bero galera gu-
txitzeko […]. Neanderthalak babesleku naturale-
tan edo haitzulotan bizi ziren, baina ez zuten
kokaleku finkorik, eta animalien leku aldaketen
menpe zeuden, horiek baitziren beren janari itu-
rria […]. Ehizatzen zituzten animalien artean,
hauek zituzten gustukoenekoak: elur oreinak,
zaldiak eta oreinak […]. Hildakoak lurperatzeak
hurkoekiko errukitasunaren lehen [zeinu] nabar-
menak dira […]. Hildakoak errespetatzeaz gain,
Neanderthalek gaixoekiko eta zaurituekiko senti-
beratasuna ere adierazten zuten.

Erdi Paleolitoa Goi PaleolitoaBehe Paleolitoa

Homo Sapiens

Homo Erectus

Homo Neanderthal

Homo Habilis

Neolitoa Metal AroaPaleolitoa

Ekonomia

Habitata

Bizimodua

EKONOMIA: — Ehiza
— Bilketa

HABITATA: — Nomada
— Haitzuloak eta txabolak

ERLIJIO SINESKERIAK:
— Labar artea
— Eskultura sinbolikoa

AURKIKUNTZAK: — Sua
— Hizkuntza

TRESNAK: — Harri landua

GIZARTEA: — Konplexutasun gehiago

EKONOMIA: — Merkatal trukeak

GIZAKIA AGERTZEAKHISTORIAURREA

PALEOLITOA

KLIMA HOTZAK

HOMO HABILIS

HOMO ERECTUS

HOMO NEANDERTHAL

HOMO SAPIENS

eboluzioa eta selekzioa

eragiten du

etapak

aro horretako

baldintzatzen ditu
EKONOMIA: — Nekazaritza

— Abeltzaintza
MERKATARITZAKO

TRUKEAK

HABITATA: — Sedentario
— Lehen hiriak

GIZARTE

KONPLEXUA

ERLIJIO ETA KULTURA SINESKERIAK:
— Levanteko artea
— Megalitismoa

ASMAKUNTZAK:
— Ehungailua
— Tornua
— Gurpila
— Metalurgia

TRESNAK: — Harri leundua
— Zeramika

NEOLITOKO IRAULTZA

MESOLITOA

METAL AROA

KLIMA EPELAK
klima

aldaketa

eragiten du

honako hauetan gauzatzen da

trantsizio aro batek
jarraitzen dio eragiten du

GAUR EGUN ARTE

• Kobrea
• Brontzea
• Burdina
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Lotu honako kontzeptu hauek:2.

Errepara iezaiezu bi irudi hauei, eta, gero,
erantzun galderei:

a) Zein garaitakoa da bakoitza?

b) Zer ezaugarri bereizten dituzu irudietan?
Harria lantzeko moduari dagokionez,
zer desberdintasun daude? 

c) Zure ustez, zein ekonomia mota dagokio
irudi bakoitzari?

d) Zer helburu zuen objektu bakoitzak?

1.

Definitu honako kontzeptu hauek:

— Paleontologia.

— Trukea.

— Dolmen.

— Arkeologia.

— Silex.

5.

Erantzun jarraian azaltzen diren honako galdera
hauei:

a) Aipatu Paleolitoaren eta Neolitoaren arteko
desberdintasunak: bizimodua, ekonomia,
habitata, artea, etab.

b) Zer ezaugarrik bereizten dituzte gizakiak eta
primateak?

c) Zer desberdintasun daude Paleolitoko eta
Neolitoko pinturen artean?

d) Zein dira Paleolitoko aurkikuntza nagusiak?
Eta Neolitokoak?

3.

Erreparatu irudiari, eta erantzun jarraian
agertzen diren galderei:

a) Zer da irudi hori?

b) Zertarako erabiltzen zuten eraikin hori?

c) Zein garaitan eraiki zuten?

d) Aipa itzazu ezaugarri bereko beste eraikin
batzuk.

4.
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Kronologia ardatz bat egitea

Kronologia ardatzak historiako aro bat, etapa bat edo gertaera batzuk era linealean adierazteko balio du. His-
toria ikasteko, tresna baliagarria da, hainbat gauza egiteko aukera ematen duelako; esaterako, zenbait aro
historiko aztertzea, gertaerek denboran duten segida ikustea edota gertaerak elkarren artean erlazionatzea.

1. Kronologia ardatzaren ezaugarriak
Hauek dira kronologia ardatz batek izan behar dituen ezaugarri batzuk:
— Izenburu esanguratsu bat izan behar du.
— Erraza izan behar du. Hobeto ulertu ahal izateko, kronologia ardatzak ez du informazio asko izan behar.
— Ardatzean agertzen diren daten arteko distantziak proportzioak gorde behar ditu. Azaltzen diren zatiek

antzeko denbora tartea adierazi behar dute: milurteko bat, mende bat, etab.

2. Kronologia ardatzen ereduak
Bi kronologia ardatz mota daude:
— Ardatz bertikalak. Ardatz horietan, data zaharrenak grafikoaren beheal-

dean jartzen dira, eta, data berrienak, berriz, grafikoaren goialdean,
hain zuzen.
Ardatz bertikaletan, irudikatu nahi diren aro edo etapa nagusiak
banatzen dira, eta ardatzaren alboetan (modu horizontalean), data
nagusiak adierazten dira. Daten lerro berean, modu horizontalean,
aro horren nahiz adieraziriko dataren ezaugarri diren gertaerak adie-
razten dira.

— Ardatz horizontalak. Ardatz horietan, urteak edo data zaharrenak ezke-
rreko alboan adierazten dira, eta, urteak edo data berrienak, berriz,
eskuineko aldean.
Ardatz horizontaletan, ardatz bertikaletan jarraitzen zaion prozesu be-
rari ekiten zaio, baina aroak edo etapak modu horizontalean banatzen
dira, eta, urteak eta gertaerak, berriz, modu bertikalean.

3. Kronologia ardatz bat egitea
Historiaurreko aro baten kronologia ardatza (horizontala nahiz bertikala) egingo dugu: Neolitotik Burdin
Arora. Gertaerak aro bakoitzari buruzko ezagutzen diren lehen datuak izango dira.
— Irudikatuko ditugun aroak hauek dira: Neolitoa (K. a. 7000tik K. a. 3000ra), Kobre Aroa (K. a. 4000tik

K. a. 3700era), Brontze Aroa (K. a. 3500etik K. a. 1500era), Burdin Aroa (K. a. 1500etik K. a. 500era)
eta Antzinaroa (K. a. 3000tik K. o. 476ra).

— Bestalde, honako gertaera hauek irudikatuko ditugu: nekazaritzaren eta abeltzaintzaren hasiera (K. a.
7000), kobrearen metalurgia (K. a. 4000), idazketaren agerpena (K. a. 3000), Los Millares kultura
(K. a. 2500), El Argar kultura (K. a. 1700), burdinaren metalurgia (K. a. 1500), kutxak zelaietan ehorz-
teko kultura (K. a. 1000), Kristau Aroaren hasiera (0. urtea) eta Erromaren erorialdia (K. o. 476).

Kronologia ardatz horrek K. a. 7000tik K. o. 476raino hartzen du. Banaketak egiteko, 500 urteko tarteak
erabili dira. Kronologia ardatz horizontalean, data zaharrena ezkerreko aldean jarriko da, eta, berriena,
berriz, eskuineko aldean; goialdean, aroak jarriko dira, eta, behealdean, berriz, gertaerak.

4. Kronologia ardatzaren iruzkina
Historiaurreko azken aroak irudikatu dira, bai
eta Antzinaroa ere. Datu garrantzitsuenak
Historiaurrekoak dira, eta gertaera gutxi daude.
Ardatzak denbora epe luzea hartzen du bere
baitan. Neolitotik eta Metal Arotik aurrera, his-
toriaren erritmoa areagotu egiten da, datu ge-
hiago daudelako. Penintsularen Historiaurreari eta Antzinaroari dagozkien hainbat datu zehatz gehitu
egin ditugu; esate baterako, Los Millares kultura agertzea, etab. Ez ditugu Antzinaroko datuak sartu, aro
hori denbora erreferentziatzat bakarrik hartu baitugu.
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K. a. 7000

K. a. 10000

K. a. 40000

K. a. 100000
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A N T Z I N A R O A

Harri Aroko etapak.

Historiaurreko azken aldiak.

Harri tresnak. Eskuzko errota.

• Kutxak zelaietan
ehorzteko kultura

• Neolitoa

• Talayot kultura

• Paleolitoa

Tornua • 
Sua • 

Taula •
Hildakoak •

erraustea




