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Iraganari begira

Tradizio judeokristauaren baitan gaudenok
Biblian agertzen den Noeren kontakizuna txiki-
tatik entzun genuen. Gizakia sortzeaz damututa,
behin batean Jainkoak gizateria akabatu nahi
izan zuen. Baina gizateri usteldu horren baitan
bazegoen bere gustokoa zen laguna, Noe izene-
koa. Lagun honi itsasontzi bat eraikitzeko agindua
eman zion eta ondoren uholde erraldoia eragin
zuen. Noe, bere sendiak eta animali espezie
bakoitzeko bikote bat baino ez ziren salbatu
Jainkoaren haserralditik.

Biblian agertutako beste hainbat istoriorekin
gertatu bezala, Noeren kontakizunaren sustraiak
sumeriar kulturan daudela onartzen dute aditu
gehienek. K.a. III. milurtekoan Mesopotamian
garatutako zibilizazio horrek Gilgamesh-en epo-
peia utzi zigun kuneiformean idatzita. Bertan
ere uholde bat azaltzen da. Bertan ere gizaki
bakar batzuk eta “gauza bizidunen haziak” baino
ez zuten heriotza ekidin, horretarako itsasontzi
bat erabi zutelarik.

Mitoen oinarrian historikoak diren pizgarriak
egon al daitezke? Aditu ugarik horrela uste du,
eta gainera horren adibide bikaina den aurkikun-
tzarik egon badago. Homeroren Odisea kontaki-
zunean agertzen den Troia hiria, esaterako, fikzio
hutsatzat jotzen zen Schielemann-ek hiriaren
hondarrak topatu zituen arte.

Era berean Sir Charles Leonard Woolley arkeo-
logo britainiarrak uholdearen arrastoak aurkitu
zituela uste izan zuen 1929an Ur hiri sumeriarrean
zundaketak egiten ari zenean. 12 metrotara, hiria-
ren arrastoen hondarren atzean, arrasto organikorik
gabeko lokatz kapa bat aurkitu zuen. Bi metro
t’erdi zuen lodieraz lokatz kapa honek, eta honen
atzekaldean Sumer aurreko arrastoak topatu zituen.
Woolley-k Eufrates ibaiak sortutako uholdea izan
zela ondorioztatu zuen. Urek Ur hiria hartu zuten,
eta sumeriarrek gertaera hori mundo osoa hartu
zuela pentsatu ei zuten.

Woolley bezala, orain dela gutxirarte uholdearen
mitoaren hasiera Tigres eta Eufrates ibaien ingu-
ruan kokatu dute gaia aztertu duten gehienek.
Baina azken urteotan beste leku baterantz zuzendu
dira ikerlarien begiradak.

Sedimentuak arakatuz

Columbiako Unibertsitateko geologo diren
William Ryan eta Walter Pitman-ek Itsaso Beltza
arakatu dute uholde unibertsalaren nondik no-
rakoak argituko dituen teoria bat formulatu nahian.

Turkiaren iparraldean kokatuta, Itsaso Beltzak
badu berezitasun bat: ur geza eta ur gazia tarteka-
tzen dira bi geruza ezberdinetan. Aspaldiko ga-
raietan ur gezako lakua zena itsaso bilakatu zen.

unibertsalaren bila

Uholde Behin lurra uraz estali
omen zen eta gizateria

desagertzeko zorian
egon zen. Orain mito
horren pizgarri izan

zen gertaera historikoa
topatu nahi dute.
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Azken glaziazioren bukaerak izotzen urtzea
eragin zuen. Horrek mundu osoko itsaso eta
ozeanoen ur maila namarmenki altxarazi zuen.
Mediterranioak ere eragin hau jasan zuen, eta
Bosforoko itsasartetik ura barra barra amildu zen
orain Itsaso Beltza dagoen zonaldean.

Garai horietan gizaki ugari bizi zen laku erraldoi
horren inguruetan. Baina uren gorakadak honda-
mendia ekarri zien. Uholdetik ihesi, populazio
horiek munduan zehar dispertsatu ziren, bereziki
Europa eta Asian zehar. Eta beraiekin batera
eraman zituzten mitoak, hizkuntzak edota neka-
zaritzaren aurrerapenak .

Ryan eta Pitman-en teoria sedimentuen ikerketan
oinarritu zen, baina bestelako froga eta ikerketak
behar zituzten. Robert Ballard, Titanic itsasontzi
ospetsuaren hondarrak aurkitu zituen esploratzai-
lea, froga horien bila abiatu zen.

Itsaso Beltza, mitoaren oinarrian

2000. urteko irailean National Geographic Elkar-
teak diruz lagunduriko espedizio batek aurkikuntza
garrantzitsua egin zuen Itsaso Beltzean. Ballard-
ek zuzendutako ekipoak 100 metroetako sakoneran
giza asentamendu baten arrastoak topatu zituen.
Zientzialariek orain dela 7500 urteko zibilizazio
baten arrastoak direla uste dute. Antza denez,
lagun horiek presaka utzi behar izan zituzteen
beraien lurrak, uholde erraldoi bat gainera etorri
zitzaienean.

Itsaso Beltzak 2000 metrotarainoko sakonera
du hainbat zonaldetan, eta oraindik topatu gabeko
hondar arkeologiko ugari izan dezake bere uren
baitan. Oxigeno askorik gabeko urak izanda,
hondar hauek oso ondo mantendu izan dira den-

boran zehar, ia hondatu gabe. Ballarden ekipoak
are eta aurkikuntza liluragarriagoak egingo dituz-
tela uste du.

Aurkikuntzek Ryan eta Pitman-en teoria egiaz-
tatzeko pausu garrantzitsua suposatu dute. Biko-
tearen ustez, uholdetik ihes egin zuten populazioek
hondamendiaren oroimena zabaldu zuten haien
ihesaldiaren zehar, gerora mito bilakatuko zen
gertakaria, hain zuzen.

Teoria bikaina da, dudarik gabe, sumeriar kul-
turaren mitoa eta Bilbliaren pasartea argitzeko
orduan. Baina teoriak ez ditu azaltzen mundu
osoan zehar zabalduta dauden antzeko mitoak,
Amerikakoak batez ere. Mitoa planetan zehar
hain zabalduta egotearen arrazoia kasualitate hutsa
izan daiteke? Planeta osoan ondorioak izan zituen
natur hondamendi baten oroimenaren aurrean al
gaude?

Balizko hondamendi globala oinarri, denetariko
azalpen eta teoriak eman ditu hainbat eta hainbat
lagunek. Kataklismo geologikoa, meteorito baten
erorketa… Hainbat egilek azken glaziazioaren
ondorio gisa ikusten du uholde erraldoi hau, baina
maila globalean. Graham Hancock idazle ezagu-
naren eritziz, azken glaziazioa, ezagutzen ez
ditugun arrazoiak direla eta, ohikoa zena baino
askoz azkarrago amaitu zen, horren ondorioz
planeta erdia estaltzen zuten izotza oso denbora
laburrean urtu zelarik. Hortxe kokatzen du Han-
cock-ek uholde unibertsalaren jatorria.

Gertaera globala ala lokala izan, ia unibertsala
den mitoak oraindik ere erantzun gabeko galdera
asko mantentzen du bere baitan. Erantzunak,
agian, Itsaso Beltzaren ur hilgarrietan topatuko
dira.

Biblian azaldutako gertakizunak oinarri
sakonagoak ditu

William Ryan eta Walter Pitman


