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AINTZINEKO ZIENTZIA
(11): MESOPOTAMIA,
ETA EGYPTO
LLTS M A R I BAYDRES

MESOPOTAMFA
Zientziaren, beste alderdi praktikoaren aldetik bereziki, sorrernren
oinarri sendoena teknikasen &a zentzu komunaren ezappenen kwrdinasioan eta normalizazioan datza.

Idaxkera sumeriarra

F-lonen lehen pausoa K.a. 2500. urtean gutxi gora-behera, luzera, edukiera eta pisu unitate otizialak ipiniz
Rahiloniako agintariek eman zuten.

Matematikako eta injineritaako
ezagupenak, dirudienez, Sumeria ez-semitatik iragan zuten, hau K. a.
2500.urtea baina mila urte lehenago
bertan zegoen. Rabiloniako taulatxoetan biderkaketako, kasratuetako
ctn kuboctako taulnk aurkituok izan
dira. Zatiki-kalkuluak errazten zituen harnabitar sistema zeukaten,
baina honekin batesa, hamar hatxamarretatik sortutako hamartar cistema ere bazeukaten; hirurogeiak
esangura berezia zuen aeren esandake bi sistemen uxtarketa bait zen.
R i zenbaki-sistema hauen erabilpena
pisu eta neurrien oinarria izan zen.
Esandako taulatxoetatik gure algehraren eta aritmetikaren parte handi
hat sortu da. Zenbait mende geroago
arabiarren eskutik gureganaino heldiiko zitzaigun gaur egun erabiltzen
diigun idazkeran zifren posizioaren
garrantzia.

dearen estatuan agertzen dira, hau
da, K. a. 2250 urte gutxi ~orabehera.
Hasieran hiri-etxea k kainaberazko
edo zurezko herrixketako etxolak baino ez ziren. Baina, hirietan etxeen pilaketak zekarren sutearen ariskua zela eta, erregai onak diten material horien osdez pezuak hasi ziren erabiltzen. Hurrengo urratsa garrantzi
handiagokoa izan zen: itxura erregularrcko buztin lchorrezko piczarcn as

Cfeometriaren hastapenak e i e
rgiinetoko premiaren ondoriaak baitio FX direla clirudi; zenbaki eta

U B a hilaniun, 60.000 taulatxo
rr ruPn biblioteka zegoen.
p
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i-iammurabi-ren kmdeasen zati hat

formula xehen hidez agrirnensuran
aurkitu d u ~ .

Lur-sailen plani ti kazioa korapilatsuagoa den hirien planifikazioa
ekarri zuen. Eskalaz egindako planoak eta beren e ~ n t z a r a k oarltitektiir erregela jadanik La~ash-ekoGu-

makuntza, hots, adreilua. Pieza
hauen pilaketa, h r e n hertzak ez hadira zuzenak eta angeluak beste horrenbeste, zaila da. Horregatik, kontzeptu horiek garai hartan sortu ziren. Agrimensurak nahiz etxegintzak

ikusitako kontzeptiiez ~ a i nazaleraren eta bolurncnarcnak sortarazi zituztcn. Bi atkeneko hauek aldeen luzeretatik krilkulatzeko hidea emancr.
geometria jaio arazi zuten.
Hajna, kontzeptu errcaf horiek
kontzcptu rnagikorekin nahastatuta
zeuden cta Rahiloniatik Mendrhaldera honcla iragan zuten. 11ori dcln eta,
mendcan zehar zenhaki hatzuk jainkoekin
erlazionaturik
zeudelako
ahalmen hereziak zituztcla eta geroa
aurresateko diagrariisi ~ e o m e t r i k o
ba tzuk bazeudelaren sinesmenak
iraun zuen.

Denboraren nevrketa sistematíkaa antzin-antzinean Rabilonian hasi
zen. Nekazaritza aurrera joan ahala
urtaroen mugaketak garrantzi handiagoe dauka. Caria eta garagarra,
dirudienez, Eufratesea íbarrean jaio
ziren, edo ~utxienezantzi-antzinean
elikadurarako hauek landatzen zirela
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gauza jakina da: buztineako taulatxmtan aipatuta daude eta pintura

bahiloniarretan goldca agertzen da.
Zituen hazkirntzak urtaroaren arabera lan-mota hereaia behar du, egulegiaren beharra sortzen da. Honek
astronomiaren Echen urratsak Eufratesen eta Nilosen ibarretan egin zireIaren z e r ~ n t i aadieraz dezake. Cizonak Katurak eskaintzen zion denbora-unitate bat aurkitu zuen berehala:
eguna. Cnitate hau haino handiago
baten beharra izan zuenean hilabetea
hartu zuen; hilabete bakoitza hilberriarcn sorrerarekin hasten zen. Geroxengo urtaro bakoitzari zegokion
hilahete-kopurua aurkjtzea saiatu ziren. Guzti hau Rabilanian K . a. 4.000.
urtean gertatzen zen eta pizka bat
geroxeago Txinan. Jadanik K. a.
2000. urterako, gutxi gorabehera,
babiloniatarrek hnrnabi hilabetetan
banaturik 360 eguneko urtea ezagutzen zuten. Soizean behin eta behrir
zen doikuntza egiteko gainontzeko
hilaliete bat sartxen zuten. Eguna orduetan, ordua minututan, eta rninutua segundotan banatu zuten eta
eeuzki-esfera ere asmatu zuten, hau
lursean bertikal sartutako kainabera
bat baino ex zen, eta orduen iragapcna adierazten zuen.
izar finkoen arteko Egvzkiaren
cta planeten iriidimenezkn higidura

aditu zuten eta egunei Eguzkiaren,
Ilrirgiaren etn artcan ezngutzeíi ziluztcn, bost plancten izennk cgokituz
zazpi eguncko hrstc i~nitatebat sortv
xutcn, hots. astcri. llilaheteen arahc-

zrhar, Eguzkiaren ihi!era harnahi satitnn banalu zuten eta
zati bakoitziiri izen mitiko cta ikur
ra, espazioan

bana egokitu zieten. Honela, ortzearen zati batzuk Aries, Kantzer, ESkorpiorekin, etabartekin erlaaionatu
ziren. Gerti, zati horiehn aurkitzen
diren izárrekin beate horrenk&
cgingo zuten.

Babioniatren ustebn aJnibertsoa

hondoan lurra edukjrik kaxa itxi
baten antzerakoa zen. Zcntru-aldea"
Iutra igoten
e]ur-aldeak cisatzeko
eta fiauehn Eufratesen rnsburua zegMn, Lumaren ingurmn urez betetako &horna zeg-,n e h honen ingurua
ortzea eusten, zeruko mendiak. Hala
ere, dirudienez, Mesoptamiako astronomo batzuk Lurra botobila zeIa
ohartu ziren.

tziaren helburu namsiíi zen bula astrologiko bat eraiki zuten. Ziurracki,
abiaburua izaadako txitiw batzwk
izango ziren eta honehtik
bizia
astroek finkatzen eGa gidatzen zutenaren ideia sortu zen. Behaketa
hauen bi tartez babilonias astronomoek g i m n e n ~ a nizugamizko eragin
handia S O ~ U zuen. igartzapenak nala
egin b@har ziren ikasteko tenplo
bakoilzeko bibliotekan, besteak beste,
literatura astrologlko eta astronomik02k0 idazkiak zeuden. Riblioteka
hauetako batek buztinezko hirugo~eitamar ?-dah u l a t x o zituelarik, K. a.

U Gizomren p t u a astroetan idatziia zegwnaren

Ezagutzen ditugun behaketa astronomikwn Pehen datu zehatzak
K .a. 2000. urtean egindakoak dira eta
Artizar planetaren sorrera eta sarrerari zegozkien. Oso antzinetik Mesopotamiako apaizek han@ oskarbia
dela eGa, gauez-gau ortzea behatzen
suten eta lortutako datuak buztinezko taulatxoetan jarltzen, Pizkanakn-pizkanaka fensmeno astronomikoen erregulartasunez ohartu z i ~ e n ,
eta K . a. VI. mendeko dokumentu biten arabera, Eguzkiaren eta llar@rcn p s i z i o erlatiboak eta ekli~seak
aldez avrretik kalkulatzeko gai bihiirtu ziren. Astronomia 'zientifikoaren r;orrera hau, eta ez becte. kantsidera daiteke. Uruk-eko. Sippar-eko
c.to Babi Eoniako here hiru eskolekin
snrrera'honen ohorea Mesopotamiari
d;tgokio.

Oinarri erreal honetan funtsaturik, habiloitarrek kraien eritziz zi@n-

ideiak M e s o p -

tamian oso aintzinean sortu z i r ~ n .
VII. mendean oso hospe handia zuen
eta 3000 urte lehcnagoko datuek
zituela ematen du.
Astrologiaren gailurra K. a. 540
urtean, gutxi gorakhera, izan =en,
hau da, kaldeoek hersialdea hartu
ondoren. Ri rnende h r a n d u a ~ oCseziara iragan zuen eta honehtik ezagutzen zen rnundu osora. Hala ere,
garai honetan eta bere jatortizko
herrjaldean bertan astronomia razional bihurtzeko urratsak ematen ari

Magia, disudienez, haaieran sinoa zen, hau da, gizonek Natura
menderateeko lortu nahi zituzten fenornenoak imitatzen xituzten. Hanelek kro egitean, adibidez, curia
zuela ikucbn bazubn, k r a k

beste horsenbeste egin nahi izango du
eta igelez jantzita bera kro egiten

hasiko da. Hernendik, misterio-erritoak sortu ziren. Cesoago, beste hurrengoko garai batean, horiei buruz
pentsatzerakaan Natutaren indarrak
nolabaiteko izaki biziak zirela imajinatu zuten. Orduan, jatorri oroitezinezko erri to magi koa k zeremonia bihurtu ziren, jainkoak cortzen.
Dirudienez, dauzkagun dokumentuea garaia baino lehenagotik magia-mota hau Mesopotarnian erahiltzen zen. Nahiz zenbait jainko,
Oannes, adibidez, jakinduria guztien
iturria zena, gizonaren aldekotzat
hartzen baziren ere, Mesopotamiako
magiak ematen zuenez jainko gehienak gizonaren etsaiak ziren; honen
arrazoia, agian, luralde hartan
zegoen segurtasun eza izan zitekeen.
Cizonaren patua astroetan idatzita
zegoenaren ideak Mesopotarnian osa
antzinean sortu zen. honek, ondorioz
nahitanahiezko halabeharraren ideia
ekarri zuen.

Egypto historian K.a. hirugarren
milakadaren hasieran sortu zen. Garai honetan baino lehen gertatutakoari huruz ia ez dakigu ezer. Hala
ere, Egypto garaiko ksadari, Hierakonpolis, Sagadal eta Deltaren Hego
aldeko 1He3iopoIis, Meadi) nekropoli
batzutan egindako autkikuntzak direla eta, garai historikoa baino mende gutxi lehenagoko bizimodua ezaautzea posible izan da. Empto. hi
rrrcinutan hanatuta zegoen. iIego

Lera baten bideekn estatua baten
garraion

aldeko erregeak, Eskorpio erregeak,
bi parteen hatasuna nahi zuen haina
ez zuen Iortu. Rere ondorengoak,
N a r n e n - c k , (gaur eEun M ~ n e hezala
s
ezrigutzen dena, alegia) arrakasla
handiagoa izan zuen: Hego eta hpac
aldeak bere eskuetan edukitzea lortu
zuen. Ersege hau lehen dfnastiaren
lehen erregea izan zen.
Lehen dinastiak eta bigarrenak
Thinita garaia osatu zwten K.a.
( =3000 - = 2700). Erregearen egoitza
This izeneko hirian zegoenez gero
esandako izena eman titzaion dinastia honf.

U Egypto hisforian K.a. hirugarrpn m ilakahren hasieran sartii
ZPn.

Dinastia hauen ondoren, ctenik
gabe, Ainttikano Inperioa dator ( I I I .
eta [V. dinastiak). Inperio hau bost
rnendetan (K.a. = 2700- = 2200) zehar hedatu zen. Corai honetan zibf-

Iixazio harrigarri bat sortu zen:
Saqqara eta Gizakc piramideak, olerki- eta erlijio-lan ikaragarriak, etab.
Keops, Kefren e h Mizerin Faraaiak,
k s t e a k twste, garai honetakoak disa.
Hurrenga bi rnendeetan, Egypton
kiarne-borrokak, inbasioak eta batasunasen apurketa izan ziren garaile.
tIala ese, bigarren rnilakadaren hasieran, Faraoi indartsuen gidaritzapcan berriro lortu zuen Egyptok
galdutakri. oparotasuna. Aldi honen
I>ukaetan, Erdiko Inperioa bezala
ezagutzen
den garaian, hrriro
barne-gerrak sortu ziren eta Ipar
aldea inbaditua izan zen. Inbasio
honetan, Asiako Hyksoak sartu ziren.

Errege Salbatzaile batek XVIII.
dinastiari (K.a. 1580- 1314) hasiera
eman zion. Dinastia honetan ezagunenak izan z i t e n Faraoiak Arnenofi
eta Thoutmosis izanik. Dinastia honek h u r r e n ~ o biekin, XIX
eta
XX.ekin (K.a. 13 t4- 10851 Inperio
Berria osstzen du. Azkeneko dinnstia
hauetan Seri I eta Ramsestar faraioiak izan tiren ezagunenak.
Dinastia hauen ondoren IK.a.1085-3331 Inperioa beheraka datos eta
jaitsipen iraunkor batean rnurgiltzen
da gaur egungo Egypte bilakatu
bitartean.

Nahiz eta Egyptoko zibilizaaioak,
oso aintzinetik, erlatiboki maila gore-

Ramses fsraoiaren momia, teknika funerarioen adihide ederra

na Iortii bazuen ere, ekintza praktikoeEian lortutako aurrerapen handiena k XVE 11. dinastiaten garaian izan
ziren (K.a. 1400. urte inguruan). Raina, ~ i z o n a kberak b ~ k a r r i kezamera
urraitsez urrats lortu zutela pentsatzea ez zitzaien buruan sartzen. Beraien ustetan beren arbasoek b e n
indarrez coi l i k hizkuntza, idazkera
edo kalkulua, adibidez, asmatzea
amets hutsa zen. Hau da, jainkoen
parte hartzea nahitaezkoa xen. Egyptarrek, ba'biloniarren antzera, ezaguera guztien sorrerajainkoengandik
jasotzat ematen tituzten. Jainkoen
artean (Egypton gizonen lagunak
ziren gehienbat) Thol izeliekoa nabarmentzen da. Hau, jainkoen artean
erregea eta legeemailea zen; Ilargi
jainko honek denhra neurtzen zuen,
egunak kontatzen e t a utteak erregistratzen. Horrez gain hitzasen errege,
bibliotekari nagusi eta idazkeraren
asma tzailea dugu. Gainera, tenploetan gabeko hegiraleen zerhitzua
ezarri zuen, hauek gizaldis gizaldi
fenomeno astronomikoen berri jaso
eta transmititu behar zuten.
Aritrnetika-arloan
egyptiarren
rnaila hahiloniarren antzekoa zen,
gutxi gorabehera. Zenbaki-cisterna
hamartarra zeukaten eta hamas arteko zenbakiak lerrotuiako rnarren
bidez azaltzen zituzten, hamarrekoak
aldiz, buruz behera U ibatzuren bidez.

Nilo ibaiaren urtetako uholdeak
zirela eta, lusreko markak eta mugak
ezabatuta gelditzen ziren, honek agrimentsorearen garapenerako ji tea
ekarri zuen. Hala ere, zientzia honen
asmatzailetzat Thnt jainko laguna

hartzen zuten. Dirudienenz, oso aintzinetik a~irnentsoreek lur-sailak
sokaz ncu *tuondoren datuak errcgihtratzen zituzten. Raina, aritmetika
eta geometriari buruz dauzkagun
idritz-froga zaharrenak K-a. 1800 eta
1600 artekoak dira AhmBse izeneko
apaiaak XI1. dinastian IK.a. = 2000
urtean) zaharragoa zen papiro baten
kopia egin zuen. Rertan, aritrnetikako eragiketa arruntcn eta zatikiz
ko zenbakien berri ematen da; biderkaketa, batuketen bidez egiten da.
Halaher, neurketarako arau hatzuk
ere ematen dira.

36'0 c g u n ~ k o u r t ~ a z e u k a t ~ n

E E Y Diurrek.
~
Astronomia Egypton, ia Rabilonian bezain zaharra da, baina ez zuen
han Iortutako rnaila erdietsi. Babitoniarrek astrologiari ematen zioten
garsantziak astronorniari eragiten
zion eta.

Konste!azioak beren mitologiako
jainkoekin identifikatu zituzten eta
beren hilobiko sabaian eta sarkof a ~ o e ntapetan rnargotzen zituzten.
Urtearen hasiera Nilaren uhaldearekin bateta ematen zela oso aintzinatik onartu zuten; baina eptegi
zehatzagoa egin zutenean e w n hau
Eguzkia Stokis (Sirio) izeneko izarrarekin hatesa sortzen zen eganekoa
hartu zuten. K.a. 2700 urterako
Ewptoko apaizek eguzki-egutegia bazeukaten. Urteko 360 egunak, astea
hamar egunekoa izani, 36 astetan
sailkatzen zuten.

Egyptiarrek unikrtsoari buruz
zeukaten ideia, babiloniarren antzekoa da funtsezki: beren ustetan Wnibertsoa kaxa angeluzuzena zen, laukizuzen honen alde handienak Ipar-Hego direkzioan zeuden orientatuta.
Rondoa apur bat ahurra zen eta bere
erdian Egypts zegoen kokaturík. Zerua lau zutabez edo mendiz jasotako
sabai Eauna zen; bertatik kable antzeko terbai tekin izarrak zintzilikaturik
zeuden. Kaxaren estzaren inguruan
ibai handi bat zegoen eta bertan
Eguzkia zeraman txalupa batek bogatzen zuen. Nilo, ibai honen ibaiadar
baino ez zen.
Astronorniari buruz effyptiarrek
babiloniarren atzetik bazi hoazen ere,
medikuntzaren arloan alderantzit jazetzen zen. Aurkituak eta deszifratuak izan cfiren papiro batzuk medikuntzako henetako tratatuak dira.
Hoberenak, Ehers papirotik IK.a.
=*1600 urte) eta Edurin Smilh-ek
riurkitutakotik (K.a. 2:2000 urte) datoz. Ezagutzen den lehen sendagilearcn izena Imholep baketan datorrena, alegia, da; hau erreala ala miti-.
koa ote zen gaur egun ez dakigun
zerbait da. Dena dela, gero jainkotu
egin zuten eta medikuntzaren jain kotzat hartu. Mesopotarnian ez zegoen

medikuntza razionalaren eskolarik:
gaitz edo eritasun gzutien sarrcra
botese maltzurrak ziren eta, heraz,

sendatzeko bide bakarra magia zen.
Egyptiarrek patuak ere erabiltzen
zituzten, baina b r e n medikuntza
askoz ere rasianalagoa zenez maila
porena lortu ruen. Gorpucn hilonketak anatomiari buruzko ezaguera
exijitzen zuen, hala ere, dirudienez,
organra nagusiak bakarrik deskribatu
zituzten eta beren funtziornenduari
buruz zeuzkaten ideiak oso okerrak
ziren. Dena dela, kirurgia hasi zen
e h K.a. 2500 urteko h i l a batzutan
egyptiar
kirur~ilariem cbaketa
batzuren
segida ikus daitekeSendagileek apaiz-eskaletan ikaciten
zuten eta espezialitaleak ere e i a p
tzen zituzten: hezurretakoa d a begietakoa, adiloidez. Adimenaren eritasunak sendatzeko, patuak erabiltzen
zituzten: hauen kausa espiritu maltzurrak zirenez uero kulturak eta
magia 'behar zen. Dro~ene t a esentzien erahilera oso maiIa handira eraman zuten eta beren sendabidc Iba-

tzuk, ezagutzen zen munduan zehar
zabaldu ziren. Medi kuntza honek
EgyptoCik, agian Kreta bidetik, Greziara i s a ~ a nzuen, hemeridik Alejandriara e t a gero Europara.

HiIobietako irudiak adierazten

dutenez iza mota desberdinetaz interesatu ziren. Honela egyptiarrak goeriz, semitarrak horiz, Eybiarrak zuriz
eta bltzez; hau da, bakoitzak zuen
koloreaz marwtzen zituzten. Antroplagiaren lehen urratsa ote? 4

