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K a bigarren milakadzreri erdrtik aurrera ordu
rarite tbar-lautada berezi batzurtan mugatdta
zeuden zibilizazioak, munduko b t 5 P aideetara zabaiduko dira Euíopakn, hs ako eta lpar
Afrikaka hazgarri dtten lurrardee:ara. alegia
Baina honeiarako zenbait kausa izan behar
zen Burdin-aroan lortutako aurkikunvak ez
dira BronYe-aroc<oaren hasierakoah 5ezalri
garrantziisuah izan, baina askoz. ugariago ?!a
rnerkezgo scn metal batean otnarriven zirener gero, beren hedapena ashoz ere handlagoa izan zen

Lan hauetan. Mediterraneo ibaaoaren inguruko lurraldetaz arituho gara berezik~era hau
horreia cgileko bi arrazoi ditugu Lehenenge,
guretzat baharrik e2 baizik era egungn munbo osoarentzat zien2,a han emandakoaren
ondorioa bainci ez deiako eta bigarren, garai
hartaho beste r Silrzazioak. Txinakoa edn lndiakoa ad~bidcz.baino hobero ikertuta iran
dener gero, berarh buruz gehraqo dakigulakn

Burdina erabilita, artean
ne/zazasttzal'~o
ezinezhoak
ziren lurralde asko urratu
ziren.
Burdina. kan'titate crabilgarrian no12eta non
crdietsia izan zen lchenengo aldiz ezagutzen
e.? den gauza da Lchenengo burdina. ziurasFri, meteorltoetatik lortutacoa izan zltekeen.
hau kobrearen antzera tratatua izan ondoren.
beroheta eta mailuketa dlegia, Crdbrlikcr zen
baina arrunr eskas eta, beraz. arraroa iran beharko zukecn Mineralekin lortwtako lchena

urregintzareen Fror?darrerakoaizango za tekeen eta, brrar, bera baino arraroagoa v?Ptjrate politeaq. dirudienez, Kaukasoaren Rego
aidem l5 a XV rnendean lortu zen baina, tekn rarako gai tzateko eta. bide bate.?, ekonomiaren aidetik egoki fia KII menderarte er
r c n agerru Burdinarehin batera hontulan
hartu behar d1rr.n beste bi faktore honako
h r i u ~ kizan ?tren bateiik, es'tepakn gizonah,
astoak ba8noaskoz arinagoak e:a indartsuagoau. zlren. basa-zaid8c- hezkundra lortu
ondorpn hauen gainean ibiltzeho egln zuten
erabulpena eta bigarrrn, unvigtntzap e?a
hauen embiierari iortuwko aurrerahunViik
Hala ere. wrdinaren efabllcsaren ondornoz
bame e2 dnra
Bcstaide. burdinarer rncrhahf-a ze!a etz.
atzkora era goldearen nabarra, brontzea ohizko erabiipe?etaraho gareatiagoa Tener, Surdinez tqi?en ha51 rirpn tlonen cirdorioz.
a m a n nckazarltzarako ezinezhoak rircri lurralde asko urratu ziren Lur-saii berr~aklortzeho zenbait baso ebaki eta lur haurtarako
ubtdeak behar zirela eta eqin ziren Furopa
baso hutsa izatetik bere gari-lurraidekin hnrnizio-lurratde bihurtu zen eta piskanaha ;lnbilizazioaren ardava ekitaldetik rncndebaidcran17p a n zen

Burdin-aroaren aurrerapcn berriak irhtn baIiatu suen hetrla Syriaren kostaldeko Fcnizia
ren Alde batetlk. Egyptoko eta Assyriako
aintzinako inperio handien artean egotcagatih ela bestctik, untzigintzako egur aski cta
oso onak edclkitzcagatik rnerhatarirzara~ozuten tlauen lanptarako beharra zucenez gcro.

alfabeto bat asmatu eta munduan zehar mbaldu zuten Mala ere, hulturara dagohionez
aintzineko babiioniarrehin oso lotuta reuden
eta hauena, ta ezer berairik asmatu gabe bereganatu eta egokitu zuten

Ideia baten alde burrukatu
d u e Iehenengo
~
herria
izan da juduen herria.
Feniqarren aidehoak diren hebraqtarrek, beste egrnkizun bat egin beharho zuten historian Guda-herrien artean hokaturlk eta untzigintzarako behar ziren bitartehorlh gabe regoen eta baldin eta nazio bat osatu baruLen
ere. llburu batean, Blblian alegla. dagoen dotrinaren garapenagatlk Izan zen

Fcnisiar itsasontzia

hauctan banaturik, beste kultura batzuek ere
barutcn hau. bPren koñibinazroan, batzlk 81biian aqertzen den zuzentasuna. hain haridi
batean, boteretsu~n gehikerairen aurkakn
protesta da cta hauek bcrcn esparruan mantcntztko zuzcnbidc-mota bar ernaten du
Ideia batcn aloe burrukatu duen iehenengo
herria izan da juducn herria Juduen hsstor a.
Jainkoaren ircnean. hcrfiaren eskubidear.e-aide e!en gabrko ga:a2ka rzan da Cjaurko
iiulturai B i b l t ~ r ~
eraginak
n
bi brde crarnan d:tu zuzena, kñiStauta5unaren bmdez eta zeharkakoa Kuranzren bides

B i 61ia sen propaga. nda
herritara da. ez dago errpg.ge
ezta a riaizei z uzend uta .
--
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Liburu hau ainvinako kondaira-pila edo 1 9 0 rin-birduma baino ashoz gehiago da Bere lehen idarketa K a V mendcan egin zen Etiha
sat ducn propagandaz bctetako iiburu batda
I'ropaganda idarketa bezain raharra da, baina
iiburu hau sorfu bitartean bere erabilpena
prrcqeak cta apaizak goraipatzea zen 5oilih
nibliaho propaganda. aidtz, oso bestea da
tlolabait cpiatpko herritara da eta zuzenbidearen eta ruzcntasunaren ideiak, goraipatzen
ditu, berezikl Bereritasuna ez datza ldela

;LIZ:I
h;lu baiin t'raqina handiaqoa
izan duen bestc eiementu bat badago BIblian Hau, munduaren eta gizonarcn 50rreren aiderazpena da Salakerai hnu oso meritu
handikoa da K a 3000 urte inguruan eqin rrlako hain ruzeri ere. h a s . zibilizazioartxn sorreran guhl gorabehera Dibitaren lehcn Iiburuetan kreazioari buruzko aintzrnaho historia,
sumerioar eta babiiqnlar historiah dlra Trlbu
judutarFek historia haueh bereganatu ondoren Jainkoaren eta b ~ r hcrriarcn
e
nrtckok hitzarmenarcn arraz01bihurtu rircn cta bcraz,
kritikatik eta iherkctatih at gelditu Bidc horretatih Jarraitur. rnendetan zehar, lcdearcn
bitarter, egiak Iiterattrat onartuak izan dira
ZienViari nofabait baiaztatuz Oaur egun rorionez. beren benetako esan nahia loctu dutcm

.

