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Sarrera

Giza espeziea ez da salbuespena

izaki bizidunen eboluzio orokorrean.

Eboluzioaren teoria lehenbizi La -

marckek proposatu zuen, 1809an, eta

ondoren, 1859an, Darwinek, proba-

sorta handi batekin eta eboluzioaren

mekanikari buruzko Lamarcken azal-

pena baino azalpen konbentzigarriago-

arekin zurkaiztuta; eta biologo ge -

hientsuenek onartu zuten. XIX. men-

dearen amaieran teoria hori eztabaidan

jartzen zuenik geratzen bazen ere, esan

liteke 1910 aldera biologo guztiak ebo-

luzionistak zirela. Eboluzioaren teoria

betiko barneratutako doktrina izatera

pasatu zen.

Baina, eboluzioa izan bazela esa-

tean guztiak bat zetozen arren, ez zen

berdin gertatzen eboluzio hori nola

gertatu zen azaltzeko orduan. La -

marckismoa, darwinismoa, neola-

marckismoa, neodarwinismoa eta fi -

nalismoa teoria eboluzionistak dira,

eboluzioaren mekanika azaltzen saia-

tu direnak eta denboran zehar bata

bestearen ondoren nahiz aldi berean

agertu direnak, baina adostasunik

lortu ez dutenak.

Guztiek onartzen dute gizakia ebo-

luzioan sartzea ere. Baina, mekanika

ebolutiboari dagokionez, arazoak hor

dirau, gizakia sisteman sailkatzetik

bertatik hasita.
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Horri dagokionez, erakusgarri na -

barmena da joan den mendeko paleo-

antropologia-tratatu trinko bana egin

zuten M. Boule maisuaren eta J. Pi -

veteau dizipuluaren jarrera-desberdin-

tasuna. Lanen amaieran, sisteman

—izaki bizidunen sailkapen orokorre-

an— gizakiak duen posizioa aztertze-

an, ondorio desberdinak ateratzen

dituzte:

Boulek honela dio: “gizakiak bere

burua sailkatu ez balu, sekula ez zuke-

ten aparteko erreinu batean jarri izan-

go”. Gizakiaren morfologiari, anato-

miari eta fisiologiari erreparatzen die

nagusiki, eta goi-mailako tximinoen

antzekoak ditu gizakiak ezaugarri

horiek.

Piveteauk, berriz, honela dio:

“gizakia aparteko erreinu batean

jarri behar da, bere burua sailkatze-

ko gai da eta”. Gizakiaren psikismo

berezian jartzen du arreta, eta aipa-

tutako tximinoenaren oso bestela-

koa da.

Izan ere, tximinoak ez dira sekula

elkartu beren jatorri filogenetikoa

aztertzeko.

Utz dezagun gai hori momentuz

—artikulu honen amaieran labur

helduko diogu berriro—, eta gato-

zen giza espeziearen jatorriari

buruz gaur egun dugun ezagutzata-

ra.

Nomenklatura-arazoak

Gizakiaren jatorria aztertzen duen

edozein liburu edo artikulu begiratzen

duen edonor berehala jabetuko da

Paleoantropologiaren hastapenetatik

(aditu ez direnentzat) dagoen “termi-

nologia-nahasmenduaz”. Aurkitzaile

ba koitzak bere aurkikuntza nabarmen-

du nahi izan du, eta gaur egun ia guz-

tiz ahaztuta dauden generoz beteta

dago taxonomia paleoantropologikoa.

Esate baterako, Pithecanthropus, Si -

nan thropus, Zinjanthropus, Atlan -

thropus edo Mauerathropus generoak

Homo generoak barne hartzen ditu

orain. Nomenklatura taxonomiko zoo-

logikoko bi joerak, lineotarra eta jor-

dandarra, beste inon baino hobeto isla-

tu dira hor, eta, horiekin batera, aurki-

kuntza berrien eta ordura arte ezagu -

tzen zutenaren arteko desberdintasuna

espezie berriak sortzeko ez ezik, gene-

ro berriak sortzeko ere nahikoa zela

pentsatzeko joera.

Hominidoen gaurko izenen artean

ere genero eta espezie mordoxka dau -

de, gure irakurle ez espezializatuentzat

sinplifikatu nahi izan ditugunak, ira-

kurle horiei gure arbasoengana hurbil -

tzea errazte aldera. 

Horiek horrela, ez gara galduko

hemen honelako segidetan: Aus tra -
lopithecus ramidus, A. anamensis, A
afarensis, A. garhi, A. bahrelghazali,
A. africanus, A. aethiopicus, A. boi-
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Gizakiaren jatorria eta eboluzioa

Hau da australopitekoen fitxa:

Lehen hominidoak

Duela 4,5 eta 1,1 milioi urte bitartean bizi izan ziren

Bi gorpuzkeratakoak daude: arinak eta sendoak

Afrikako ekialdean eta hegoaldean hedatu ziren. Sabanan batez ere

Garaiera: 1,20 eta 1,40 metro bitarte

Garezur-tamaina: 400 eta 530 cm3 bitarte

Morfologia:

Bipedia edo zutik egoteko gaitasuna

Bekoki etzana

Aurpegi-kranio handi samarra, baraila sendo eta letagin irtenekin

Elikadura begetarianoa, zuntz gogorretan aberatsa

Industriarik edo tresnarik ez

Lucy aipatu beharra dago (3,5 milioi urteko Australopitecus afarensis),

oso ezaguna da eta.

sei, A. robustus; eta Homo habilis, H.
rudolfensis, H. ergaster, H. georgi-
cus, H. erectus, H. antecesor, H. hei-
delbergensis... Oro har hitz egingo

dugu, batetik, australopitekoez eta,

bestetik, H. habilis (s. a.) eta H. erec-
tus-i (s. a.) buruz, zehaztasun zienti-

fikorik galdu gabe.

Giza eboluzioa

Hominido zaharrenen artean aus-

tralopitekoak daude. Joan den men-

dearen lehenengo herenean, Hego

Afrikan, australopitekoak aurkitu

ondoren, aztarnategietan haiekin

lotuta aurkitu zituzten hezur-honda-

kin batzuetan giza industriaren aztar-

nak ikusi zituztela uste izan zuten

paleoantropologo batzuek, eta osteo-

dontokeratiko deitu zioten industria

horri, hezur, hortz eta adarrez egina

zegoelako. Tresnak fabrikatzeak gi -

zakiak zirela esan nahi zuen. Garai

hartan, ez zekiten hienek gordele-

kuetan utzitako hezur-hondakin hoz-

katu eta karraskatuek hezur landuen

tankera izan dezaketela. Hienen gor-

delekuetan egindako ikerketen ondo-

rioz, industria osteodontokeratiko

sonatu hura hienek sarraskitutako

hondakin gisa interpretatzea ekarri

dute. Afrikako mendebalde eta ekial-

deko australopitekoen inguruko

ondorengo aurkikuntzak ez dituzte

sekula lotu benetako industria bate-

kin. Hominido horiek, beraz, ez

zuten gainditu benetako hominiza-

zioaren langa: goi-mailako psikis-

moa lor tzea. 

Gogoetak

9



Jesus  Altuna

Hau da Homo habilis-en fitxa:

Homo generoaren lehenengo ordezkariak dira 

Gaur egungo gizakien antzinako jatorria dira

Duela 2,5 eta 1,1 milioi urte bitartean bizi izan ziren

Afrikako ekialdean hedatu ziren

Garaiera: 1,25 eta 1,50 metro bitarte

Garezur-tamaina: 500 eta 650 cm3 bitarte

Morfologia:

Bipedia, eskua libre uztea ekarri zuena

Australopitekoena baino aurpegi-kranio txikixeagoa

Prognatismo gutxiagoko baraila (ez hain irtena)

Letagin txikiagoak

Hortz-arku parabolikoa, egungo gizakiarenaren antzekoagoa

Elikadura mistoa 

Lehenengo industriak. Olduwaiko kultura. (choppers, chopping tools).

Kilo bat harrirekin, 10 cm sorbatz zorrotz egin zezaketen.

Homo habilis horretatik dator

Homo ergaster-a, zeina, espezie kon -

tzeptua zentzu zabalean hartuz, ba tzuek

Homo erectus edo pitekantropoan sar -

tzen dutena. Espezie horri “bidaiari

handia” ere deitu izan diote: Ipar

Afrikan hedatu zen lehenik; ondoren,

kontinente horretatik abiatuta, Hego

Asiatik barna hedatu zen; eta, azkenik,

Ekialde Hurbiletik pasatu ondoren, alde

batetik, Indonesiaraino eta bestetik,

Euro parantz joan zen. Europaren ata-

rian, Dmanesin (Georgia), egon zen

duela 1,8 milioi urte. 

1960an, beste hominido bat aurki-

tu zuten Tanzanian; somatikoki zertxo-

bait eboluzionatuagoa zenez, eta bene-

tako industria litikoarekin (harri-

industria deitutakoarekin) lotua zegoe-

nez, gizakiaren lehen agerpentzat

hartu dute antropologo guztiek. Homo

habilis deitu zioten, hain zuzen, tres-

nak egiteko trebezia horrexengatik.

Tresna horiek dira gero eta tresna kon-

plexuagoak egiteko ibilbide luzearen

hasiera, eta, bide horretan, etenik gabe,

gaur egungo goi-mailako teknologiara

iritsi dira.
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Gizakiaren jatorria eta eboluzioa

Hau da espezie horren fitxa:

Europako gizaki zaharrenak

1.800.000 eta 250.000 urte bitartean bizi izan ziren

Afrikan, Asian eta Europan hedatu ziren

Paleontologo batzuentzat afrikarrak H. ergaster dira, asiarrak, H. erec-
tus eta europarrak, berriz, H. heidelbergensis
Garaiera: 1,60 eta 1,80 metro bitarte

Garezur-tamaina: 750 eta 1.250 cm3 bitarte

Morfologia:

Garezur estu eta luzanga

Kopeta txikia eta iheskorra

Toru supraorbitario handiak

Baraila irtena, baina kokotsik gabea

Pelbis zabala

Industria. Elementu berria: zenbait tresna aurpegibiko (puntazorrotzak,

kamutsak)

Achelense izeneko industriak

1 kg suharrirekin, 20 cm sorbatz zorrotz (aurpegibikoa) lortzen da

Elikadura mistoa, begetarianoa eta karniboroa. 

Bizimodua. Txabola xumeak

Sua asmatu zuten.

Ondoren, Europako mendebalde-

rantz jarraitu zuen, eta hainbat aztarna-

tegitan ikus dezakegu: Petralona

(Grezia), Vertesszöllös (Hungaria),

Sandalja (Kroazia), Stranska Skala

(Txekia), Mauer eta Bilzingsleben

(Alemania), Vallonet eta Caune de

l’Arago (Frantzia), Atapuerca

(Espainia) eta abar. Euskal Herrian,

Lezetxikiko (Arrasate) aztarnak ditu-

gu. Europan, Homo heidelbergensis
deitu diote, Alemaniako herri horreta-

tik gertu aurkitu zuten fosilari aspaldi

emandako izena berreskuratuz. 

Homo heidelbergensis espezietik

dator Homo neanderthalensis espe-

ziea. Giza talde horrek presentzia

handia du Europan, eta, ondorioz,

Euskal Herrian ere bai, non beren

hondakin gutxi utzi baitituzte

(Lezetxiki, Axlor, Isturitz...), baina

kulturaren aztarna asko, aire zabale-

ko eta leize-zuloetako aztarnategie-

tan. 
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Hau da neanderthalen fitxa:

H. heidelbergensisen ondorengoak ziren eta hotz glaziarrera egokitu

ziren (Würm)

Arkaikoenak, duela 230.000 urte, eta ohikoak, 125.000 eta 28.000 bitar-

tean

Europan eta Asiako mendebaldean hedatu ziren

Garaiera: 1,60 m-raino:

Garezur-tamaina: 1.200 eta 1.750 cm3 bitarte

Morfologia:

Garezur estua eta luzanga

Kopeta txikia eta etzana

Toru supraorbitario irtenak

Hortzeria sendoa, baina letaginak ez dira gainerako hortzen ixte-gai-

nazaletik nabarmentzen.

Gorputz sendoa, gihartsua

Litekeena mintzaira artikulatua izatea

Haragiki askoko elikadura. Ehiztari trebea.

Industria musteriarra, lasken gaineko teknika jasoa eta askotarikoa 

1 kg suharrirekin, 2 m sorbatz zorrotz lortzen zuten

Aire zabalean, nahiz kobazulo eta gerizpetan bizi ziren

Lehenengo hilobiak eta hildakoen gurtza. 

Bitartean, zientzialarien artean

onarpen handiena duen teoriaren ara-

bera, Afrikako erdialdeko eta ekialde-

ko gizaki batzuk gizaki modernorantz

(Homo sapiens) eboluzionatu zuten,

duela jada 120.000 urte inguru. Gizaki

moderno hori ere Afrikatik irten zen,

ekialde hurbiletik barna, lehenbizi

Eurasian eta Australian bizitzeko, eta,

geroago, Amerikan. Europara Bal ka -

netatik sartu ziren, eta duela 40.000

urte inguru iritsi ziren mendebaldera.

Kultura berria ekarri zuten.

Dena den, europar moderno horien

kolonizazioak ez zituen neanderthalak

bat-batean ezabatu. Duela 30.000 urte

baino gutxiagora arte bizirik iraun

zuten leku batzuetan, batez ere Eu -

ropako hegoaldean, hau da, Fran tziako

hegoaldean, Portugalen eta An da -

luzian.

Horrela, bada, gure inguruetako

azken neanderthalak eta hona iritsi ziren

gizaki modernoak garaikide izan ziren

gutxi gorabehera 10.000 urtez. Tipo

desberdinak eta kultura desberdinak. 

Asko eztabaidatu da, eta oraindik

eztabaidatzen da, neanderthalen eta

gizaki modernoen harremanei buruz:
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Gizakiaren jatorria eta eboluzioa

Gizaki modernoaren fitxa hau da:

Afrikan garatu zen duela 120.000 urte baino gehixeago.

Duela 90.000 urte Ekialde Hurbilean zegoen

Europan eta Asiako gainerako lurraldean, berriz, duela 40.000 urte

Garaiera: gaur egungo gizakiarena

Garezur-tamaina: 1.200 eta 1.700 cm3 bitarte

Morfologia:

Neurokranio handia eta biribila

Aurpegi-kranio txikia, zuzena (ortognatua)

Kopeta garaia

Toru supraorbitario irtenak desagertzen dira

Baraila ortognatua kokotsarekin

Elikadura. Ehiza, batez ere ungulatuak, eta askotariko landareak. 

Laska eta harri-xaflen gaineko industria, eta hezur-industriaren garapen

handia.

1 kg suharrirekin, 15 m sorbatz zorrotz lortzen dute 

Ekonomia eta eraginkortasun handia tresnetan

Habitata: koba-zuloak eta gerizpeak, txabolak eta etxolak

Hilobiak, neanderthalenak baino askoz konplexuagoak

Arte-adierazpen apartak, bai labar-artean zein arte higikorrean, orain

dela 35.000 urtetik hasita. 

Europako gizaki modernoaren adibide bat Cro-Magnongo gizakia da.

gurutzatu ote ziren, elkarri ez ikusi

egin ote zioten, lurraldeagatik borroka

egin ote zuten, edo aparteko lurralde-

tan bizi ote ziren. Neanderthalak zerk

desagerrarazi zituen ere ez dago argi.

Nolanahi ere, neanderthalak gure hur-

bileko gizakiak dira, eta ez da inoiz

izan haiek bezain hurbilekorik.

Paleoantropologian ibilaldi hau

egin ondoren —non, esan dugun

bezala, zientifikoen artean onarpen

handiena duen teoriari jarraitu baitio-

gu—, komeni da giza populazioen

jatorriari buruzko bigarren teoria bat,

aurrekoa baino zaharragoa, labur-

labur ezagutzea.
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Argimutilaren teoria Noeren ontziaren teoria

Afrika Asia Australia Europa Afrika Ekialde Hurbila Asia Europa

1
2

4

3

5
5555

1

11
3

4

2

5

1 3

4

2HOMO ERECTUS NEANDERTHALAURREKOA HOMO SAPIENS (ARKAIKOAK)

NEANDERTHALA HOMO SAPIENS

33

1

A B

1. irudia. Gizaki modernoaren jatorriari buruzko teoriak. A, aspaldiko jatorri afrikarretik abia-

tuta kontinente bakoitzean eboluzionatuz (eskualde-jarraitutasuna), edo B, Afrikatik etorri eta aurre-

koen lekua hartzen duen migrazio berri baten bidez. 

Noeren ontziaren teoria deritzo azal-

du dugun teoriari. Esan dugun bezala,

Afrikatik atera eta Mundu Zahar osoan

zabaldu zen lehen “bidaiari handi”

(Homo erectus s.a.) hartatik sortutako

populazioak desa gertu egin ziren,

Afrikatik abiatu zen eta gaur egungo

giza populazio guztien sorburu izan zen

beste migrazio bati lekua uzteko (1b iru-

dia). 

Beste teoriari argimutilaren teoria

deritzo, eta jarraitzaile gutxiago ditu;

teoria horren arabera, Afri katik etorri

eta zenbait kontinentetan hedatu zen

lehen migrazio handia (Homo erectus

s.a.) kontinente bakoitzean bere erara

garatu zen eta egungo populazioak

sortu zituen (1a irudia).

Horiek horrela, interesgarri deri -

tzogu historiaurreko garaien eta urte

naturalaren arteko alderaketa egiteari,

eta gizakiaren bilakaerako gertakizun

nagusiak urte horren neurrira ekartzea-

ri. Para le lo tasun hori oso lagungarria da

historiaurreko aroen iraupen luzeaz eta

gureen laburraz jabetzeko. Giza egutegi

bat da.

Gizakiaren lehenengo tresnak. Orain

dela 2.500.000 urte.....Urtarrila.
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Gizakiaren jatorria eta eboluzioa

Lehenengo gizakiak Europara iritsi

ziren. Orain dela 1.300.000

urte.....Ekaina.

Lehenengo etxeak. Orain dela

500.000 urte.....Urria.

Lehenengo hilobiak (neandertha-

lak). Orain dela 60.000

urte.....Abenduaren 20a.

Artearen agerpena. Orain dela

35.000 urte.....Abenduaren 24a.

Nekazaritzaren eta abelazkun -

tzaren hasiera. Orain dela 10.000

urte.....Abenduaren 30a.

Azkenik, eboluzioaren kausak

azaldu behar ditugu, artikulu honen

hasieran aipatu dugun arazo hori

amaierarako utzi baitugu. 

Gai horri buruz eztabaidatzen ia

mende oso bat daramate bi korronte

kontrajarrik: neodarwinismoak eta

finalismoak. Bataren zein bestearen

aldekoak bat datoz deskribatu ditugun

eskemekin. Baina eboluzioaren azken

kausaz dituzten iritziak erro-errotik

desberdinak dira.

Neodarwinista garbiek zoria edo

kasualitatea jotzen dute kausa bakart-

zat. Gertatu den guztia gertatu da,

baina bazitekeen ez gertatzea. Liburu

baten karaktere guztiak airera botaz

liburu hori sortzea bezain zaila da

bizitza sortzea, neodarwinismoaren

jarraitzaile Monoden ustez. Baina hau

gehitzen du: “Bota ditzagun karaktere

guztiak. Zerbait aterako da, irakurtezi-

na bada ere. Kopia dezagun atera den

hori. Une horretatik aurrera, liburua

ateratzea kopiatu dugun hori ateratzea

bezain zaila da. Eta, hala ere, azken

hori atera berri zaigu aurreko proiek-

zioan”.

Sinplifika dezagun kasua muturre-

raino, eta egin dezagun guk geuk saio

bat. Moztu ditzagun Orixeren

Euskaldunaken lehenengo esaldiaren

karaktere guztiak: “Zatozkida Goi

Arnas, egizu nerekin lan, erri baten

arnasa mamitu dezadan”. Moztu deza-

gun esaldia letraz letra, eta eman deza-

gun asteburu bat letrak airera botatzen.

Esaldia bideratzea lortzen ez dugula

ikustean, kopiatu dezagun ateratako

azken letra-segida. Une horretatik

aurrera, serie hori ateratzea Orixeren

esaldia ateratzea bezain zaila da. 

Baina nik erantzun egingo nioke

Monodi. Demagun esaldi bat ateratzen

zaigula Orixeren esaldiaren letra-

sekuentzia berarekin. Sekuen tzia hori,

ordea, aipatutako esaldiaren berdin-ber-

dina izan arren, ez da Euskaldunaken

hasiera. Izan ere, hasiera horretan, asmo

bat dago, letren eta hitzen nahitako

hurrenkera bat dago, poesia dago, otoitz

bat dago. Atera zaigun esaldiak Orixe -

renaren antz handia du, baina kasualita-

te hutsa da, xederik gabea, bilaketarik

eta poesiarik gabea.

Finalistak, eboluzioaren hurbileko

kausei dagokienez, neodarwinistak ere
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badira, eta ikerkuntza-zentro beretan

elkarlanean aritzen dira. Finalisten ara-

bera, darwinismoak dioen guztia egia

da, baina ez nahikoa. Konturatzen dira

errealitatearen eremu txiki bat ikertzen

dutenean zoria nonahi ikusten dutela

(eta ikertzailea gero eta mugatuagoa

dago eremu txiki bat ikertzera).

Adibidez, mendi baten hegala aztertzen

badugu, ikusiko dugu handik jaisten

diren ur-hariek oztopoak, harriak,

zuhaitzak eta irtenguneak ausaz saihes-

ten dituztela. Batzuetan alde batetik

doaz, beste batzuetan bestetik, eta bes-

teetan bi haritxo meheagotan banatzen

dira, beharbada beherago batzeko.

Zoria da nagusi.

Finalistek gehiago ere badiote.

Utz dezagun mendi-hegala une batez,

jaits gaitezen haranera, eta igo gaite-

zen beste aldeko hegalera. Begira die-

zaiogun pareko hegalari gure talaia-

tik. Lehen, zoria lanean ikusi dugu.

Baina, hemendik, ur-hari guztiak

beherantz doazela ikusten dugu; ez

dago gora doanik. Ikuspegi honetatik

ikusten dugu ur-hari guztiek eragin

bera jasaten dutela; kasu honetan, ur

guztiak haranera daramatzan grabita-

zio-indarra. Eta, gainera, badago

amaiera bat: harana.

Goazen eboluziora. Fenomenoa

(mutazio genetikoa eta hautespena)

gertutik aztertzen badugu, zoria beste-

rik ez dugu ikusten. Baina nolabaiteko

perspektiba batez begiratzen badiogu,

goranzko fenomeno gisa ikusten

dugu, hots, gero eta konplexuago bila-

katzen doan fenomeno gisa (azkene-

an, giza burmuinaren mailara iristerai-

no). Eta badirudi badagoela amaiera

bat: gizakia.

Neodarwinistek argudiatzen dute

errealitatea azaltzeko zientziaren espa-

rrutik ateratzea eta elementu “arrotze-

tara” jotzea dela hori. Ez dagoela

horren ebidentziarik. 

Finalistek erantzuten diete beste

jakintza-alorretara jo behar dela zient-

ziak gizakiaren galdera guztiei erantzu-

ten ez badie, zientzia ez baita guztia.

Izan ere, onartzen dute beren adieraz-

penetan ebidentziarik ez dagoela, baina

kontrako ebiden tziarik ba dago, ala?

Irakurleak ikus dezakeenez,

hemen, bizitzaren beste hainbat korapi-

lotan bezala, teismoarekin edo ateis-

moarekin egiten dugu topo; izan ere,

xederik baldin badago, lehenengoan

sartzen gara bete-betean.

Jesus  Altuna


