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EGIPTO, K.A. 664. Uahibra Psameti-
ko faraoi izendatu zuten, eta, hala,
XXVI. dinastia, dinastia saita, abiatu
zen. K.a. 610ean hil zen arte, mende
erdi pasatxoko agintaldi luze eta opa-
roa izan zuen. Egiptoren indepen-
dentzia lortu zuen Asiriar Inperioa-
rengandik bananduta eta, gerraren
buruhausteak eta galdera ekonomi-
koak ahaztuta, Egiptok distiratzeko
ahaleginak egin zituen. Ahalegin
horiek, oro har, emaitza bikainak
izan zituzten egiptoarren ekonomian
eta kulturan, baina Psametiko I.aren
proiektu kultural guztiek ez zuten
arrakasta izan.

Faraoiak bere herria munduko
zaharrena zela uste zuen, lehen giza-
kiak egiptoarrak zirela, alegia. Ustea
enpirikoki frogatu nahi zuen, eta,
horretarako, munduko lehen hizkun-
tza –eta, beraz, lehen gizakiak– aur-
kitzeko esperimentu bitxia prestatu
zuen.

Herodoto (K.a. 484-425) historia-
lari eta geografo greziarrak jaso zue-
nez, faraoiak bi haur jaioberri artzain
bati emateko agindua eman zuen,
hark hazi zitzan. Artzainak ez zuen
gizakiekin inolako harremanik izan-
go eta debekatua zuen haurrekin hitz
egitea. Hala, inolako giza eraginik
gabe eta hizkuntzarik entzun gabe,

haurrek zentzurik gabeko soinuak
egin ohi dituzten garaia gaindituta,
Psametikoren bi giza akuriek esa-
ten zituzten lehen hitzak gizakien
jatorrizko hizkuntzarenak izango
ziren. Ondorioz, hizkuntza horren
hiztunak lehen gizakien ondoren-
go zuzenak izango ziren.
Esperimentuak bi urte bete zitue-

nean, artzainak  faraoiarekin biltze-
ko baimena eskatu zuen. Haurrek
lehen hitzak esan zituzten, eskuak
luzatzeaz bat, zerbait eskatzen
ariko balira bezala: bekós, bekós.
Ez artzainak, ez faraoiak, ez zeki-

tenez hitz horrek zer esan nahi zuen,
agintariak jakintsuen batzordea bil-
duarazi zuen, hitzaren jatorria eta
esanahia aurkitzeko. Hainbat egune-
tan eztabaidan aritu ondoren, zera
ondorioztatu zuten: hitza frigieraz-
koa omen zen eta “ogia” esan nahi
omen zuen. Frigiarrek ia Anatolia
osoa –egungo Turkia– hartzen zuten
garai hartan.

Beraz, faraoia oker zegoen, egip-
toarrak ez ziren lehen gizakiak (eta
artzainak ez zituen bi haurrak ondo
elikatu, jakintsuen batzordea zuzen
egonez gero, behintzat).

Batetik, bistan da Psametikoren
esperimentuak ez zuela inolako oina-
rri zientifikorik, ez eta zentzu handi-
rik ere, gaurko hizkuntzalaritzak era-
kusten diguna aintzat hartuz gero.
Alegia, hizkuntza guztiek antzinata-
sun bera dutela, eta guztiek dutela
jatorria ari berean.

Hala ere, Psametiko ez zebilen
gizakiaren jatorria zein den asmatze-
tik oso urrun; orain arteko Homo
Sapiens arrasto zaharrenak Etiopian
aurkitu zituzten arkeolo-
goek, egiptoarren zibili-
zazioaren oinarri izan
zen Nilo ibaiaren iturbu-
ruetako batetik hurbil. n

Psametiko faraoia
lehen hizkuntzaren bila Siriako

gatazkaren
beste albo
kalteak
Siriako gatazkaren ondorio
larrienak giza galerak dira,
baina kultura eta historia onda-
rean ere kalte handiak ere era-
gin dituzte, eta eragiten ari
dira, azken urteko bonbarda-
ketek eta erasoek. Gune kalte-
tuen artean hauek daude: gre-
ziar eta erromatar garaiko
Apamea hiria, Palmira,
Damaskoko Midan auzoko
zoko zaharra, Aleppoko gazte-
lua... Baita beheko irudietan
ageri diren guneak ere. n

Arrastoak

Psametiko I.a Ra jainkoari
eskaintza egiten, faraoiaren
hilobiko erliebe batean (Tebas).

Goitik behera, Bosrako
erromatar garaiko etxeak,
Homseko Bab al-Turkman auzo
zaharreko kalea eta hiri bereko
Umm Al-Zinar eliza ortodoxoa,
bonbardaketen ondoren.


