
Zientziaren hastapenak
Mesopotamian eta Egipton
kokatu baziren ere, ezaguera
zientifikoak handik Europara
eginiko bidaia arabiarrei esker
gauzatu zen. Izan ere, jarduera
eta ezaguera kimikoak
arabiarren alkimiaren baitan
bildu ziren hamazortzigarren
mendean. Alkimiak elementu
esoteriko ugari zituen, baina
baita alderdi zientifikoak ere;
azken horiek ondorengo
kimikaren hazia izan ziren.

GIZAKIA JARDUERA KIMIKOETAN ANTZINATIK

ARITU BADA ERE, gehienetan ez da horre-
taz jabetu. Aldi berean, natura ulertze-
ko kuriositate intelektuala betidanik
egon da gizakiaren baitan. Horregatik,
kimikaren jaiotze-data finkatzeko oso
atzera jo behar dugu gizakiaren histo-
rian. 
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litoan) hasi zen; horretarako, landare-
-ikatza, animalia-koipea eta buztin kolo-
reduna erabiltzen ziren.

Mesolitoan (K.a. 8000-6000 urteen
artean) zeramika sortu zen, eta lehen
ontziak eguzkitan gogortzen ziren. Pro-
zesu horretan, hidrataturiko silikatoak
kimikoki transformatu eta material go-
gorragoak eratzen zituzten. Neolitoan
(K.a. 6000-3000 urteen artean) labeak
erabiltzen hasi ziren zeramikan. Horre-
la fabrikatutako produktuen kalitatea

Alkimia
arabiarra: kimikaren hazia

Gotzone Barandika Argoitia / Juanma Gutiérrez-Zorrilla López

EHUko Kimika Ezorganikoa Saileko behin betiko irakaslea / katedraduna

Paleolitoan (K.a. 35000-8000 urteen
artean), gizakia baliabide naturalak
(egurra, hezurrak, larrua eta harriak)
erabiltzen hasi zen bizimodu hobea
lortzeko asmoz. Dena den, nahita egin-
dako lehen ekintza kimikoek suarekin
zuten zerikusia. Izan ere, janaria egos-
terakoan gertatzen den lotura kimiko-
en apurketa erreakzio kimiko bat da.

Baliabide naturalak artelanetan ere era-
biltzen zituen gizakiak: labar-pintura K.a.
20000. urtearen inguruan (Erdi-paleo-
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asko hobetu zenez, zeramikak heda-
kuntza nabarmena egin zuen Ekialde
Hurbilean. 

K.a. 9000. urtearen inguruan, Ekialde
Hurbileko gizakiak dagoeneko erabil-
tzen zituen kobrea eta urrea apaingarri
gisa. Bi elementu horiek nobleak dire-
nez, metal modura agertzen dira natu-
ran. Hala ere, kobrea askoz ugariagoa
da naturan malakita (CuS) bezalako
mineraletan. Erregai modura landare-
-ikatza erabiliz, sulfuro mineraletatik
metala lor daiteke xigorketa eta fundi-
zioaren bidez. Sulfuro horietan, kobre
(II) ez ezik beste katioi metaliko batzuk
ere egon daitezkeenez, kobre purua
baino gehiago brontze-aleazioak lortzen
ziren mineral horietatik. Brontzearen lor-
penak gizakiaren historiaren gertaera-
rik garrantzitsuenetako bati eman zion
hasiera: metalgintzari, hain zuzen ere.

Brontze Aroa K.a. 3000. urtearen ingu-
ruan hasi zen, sumertarrak lehen erre-
mintak eta armak fabrikatzen hasi zire-
nean. Sumertarrek lehen hiri-zibiliza-
zioetako bat eraiki zuten Mesopota-
mian (egungo Iraken, Tigris eta Eufra-
tes ibaien arteko lurraldeetan). Berez-
ko zenbaki- eta idazkera-sistemak ga-
ratzeaz gain, azalera eta bolumenak
determinatzeko formulak ere asmatu
zituzten. Halaber, astrologian aritu zi-
ren, eta lehen zodiako-ikurrak propo-
satu zituzten.

Egiptoko zibilizazioan (K.a. 3850-715
urteen artean), K.a. 3000. urtearen
inguruan, zeruko metal deitzen zioten
meteoritoetan zetorren burdinari. Garai
berean, Mesopotamian eta egungo
Siriako lurraldeetan, burdingintza jada-
nik hasita zegoen. Hala ere, Burdin

Aroaren hasieratzat K.a. 2000. urtea jo-
tzen da, burdinaren erabilpena orduan
hasi baitzen hedatzen. Burdina hema-
tita (Fe2O3) eta magnetita (Fe3O4)
mineraletan agertzen da batez ere,

baina oxido horiek erreduzi daitezen
oso tenperatura altuak behar dira (ika-
tzaren bidez lortu ezin direnak). Bur-
din Aroko gizakiak, burdina ekoizteko
behar den tenperatura lortzeko, ikatza
eta kare-haitza (CaCO3) erabiltzen
zituen erregai gisa.

Naturan agertzen den beste material
bat beira da. Neolitoan egiptoarrek
beira naturala erabiltzen bazuten ere,
ez zekiten nola ekoiztu. Beiraren osa-
gaiak urtutako silikatoak dira eta ten-
peratura altuak beharrezkoak dira ma-
terial hori era dadin. Beiragintza Meso-
potamian sortu zen K.a. 3000. urtearen
inguruan, eta beira sintetikoa da mun-
duan ekoiztutako lehen material ter-
moplastikoa. 

Asiriarrek (Mesopotamiako beste
lehen zibilizazioak) beira koloratzen
zutela jakina da. Asiriarrak egungo
Libiako kostalde mediterraneora iritsi
ziren K.a. XIV. mendean. Handik, Egip-
ton ere hedatu ziren. Hedakuntza
azkar horri asko lagundu zion burdi-
nazko armen erabilpenak. K.a. VII.
mendean, asiriarren zibilizazioa desa-
gertu egin zen, eta inperio neobabilo-
niarra hasi zen. 

Feniziarrek, K.a. XI. mendetik K.a. VIII.
mendera arte egungo Libanon bizi izan
zirenek, alfabeto bat asmatu zuten. Ge-
roago, greziarrek alfabeto hori berres-
kuratu zuten.

K.a. I. mendeko bigarren erdian, zibiliza-
zio greziarra (K.a. 2700-323 urteen ar-
tean) eta inperio erromatarra (K.a. 753.
urtetik K.o. 476. urteen artean) batera
existitzen ziren bitartean, filosofo grezia-
rrak nabarmen ahalegindu ziren mate-
riari buruzko hipotesiak proposatzen. 

Leuzipok (K.a. 450. urtean jaioa) mate-
riaren osagaiak partikula ikusezinak
eta zatiezinak zirela proposatu zuen
eta Demokritok (K.a. 470-380) atomo
izendatu zituen partikula horiek. Gero-
ago, Epikurok (K.a. 341-270), doktrina
bera defendatzen bazuen ere, Aristo-
telesekin egin zuen topo. Aristotelesek
(K.a. 384-322) substantzien osagaiak
sua, airea, ura, lurra eta eterra (edo
kintaesentzia) zirela defendatu zuen.

[            ]
“sumertarrek,

brontzea
erabiltzeaz gain,

matematika,
idazkera eta

astrologia landu
zituzten”

Geber-en Summa
perfectionis

Magisterii
liburuaren azala
(Danzig, 1682).

Pertsiarrek arte bilakatu zituzten metala lantzeko teknikak.
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Erdi Aroko Europan, K.o. lehen bede-
ratzi mendeetan, ez omen zegoen ezer
aipagarririk zientziari dagokionez. X.
mendean, ordea, monjeak idazlan gre-
ziar eta arabiarrak itzultzen hasi ziren
monasterioetan eta eskola katedrali-
zioetan. Azken horiek XIII. mendeko
unibertsitateen hazia izan ziren. Lehen
alkimiari europar ospetsuak San
Alberto Handia (1193-1280) eta bere
garaikide Roger Bacon ditugu. San
Alberto Handia klerikoa kimikarien
zaindari santua da kristau-tradizioko
herrialdeetan. Bacon, berriz, idazlan
ugari argitaratu bazuen ere, bolbora-
ren aurkikuntzagatik da ezaguna.

XIV. mendearen hasieran, bost mende
lehenago bizi izan zen Geber alkimia-
ri arabiarraren idazlanak berreskuratu
ziren. Geberren liburuetatik, Summa
Perfectionis Magisterii izenburukoa az-
pimarratu behar da.
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Zoritxarrez, Aristoteles filosofo ospe-
tsuak irabazi zuen gatazka hura eta
pentsamolde atomista luzaro baztertu-
rik geratu zen.  

Aldi berean, Egiptoko inperioaren az-
ken garaietan, khemeia izeneko pen-
tsamoldea garatu zen. Khemeiaren
baitan, K.a. I. mendean munduko lehen
unibertsitatea eraiki zen Alejandrian,
garai hartako ezaguera guztiak bildu
nahian. Zer esanik ez, nahiz eta khe-
meiaren izaera nagusia zientifiko-
-teknologikoa izan, alderdi esoteriko
ugari ere baziren pentsamolde hartan. 

Egiptoko Inperioa desagertu eta gero,
arabiarrak izan ziren ezaguera zientifi-
koen jabeak XVI. mendeko lehen erdi-
ra arte. Zibilizazio arabiarrak Europa
mediterraneoan aurrera egin ahala,
alkimia hedatuz joan zen. Izan ere,
Mahomak K.o. 613. urtean eman zion
hasiera islamaren hedapenari Mekan
(penintsula arabiarrean). Khemeiarekin
erlazionaturik dagoen alkimia termino
arabiarra K.a. I. mendetik K.o. XVI. men-
dera arte erabili zen kimikarekin zeriku-
sia zuten jarduera guztiak izendatzeko.
Alkimiari arabiarren artean, Jabir ibn
Haiyan (721-815) eta Abu Bakr
Mohammad ibn Zakariyya al-Razi (Rha-
zes, 866-925) dira aipagarriak; biek ma-
kina bat idazlan plazaratu zituzten.

XV. mendean, zientzia garatzeko ezin-
besteko erreminta teknologiko bat
asmatu zen: inprenta, hain zuzen ere.
Inprentari esker, ezaguera zientifikoak
monasterioetatik irten eta  sekulariza-
tzen hasi ziren; horrela, alkimiatik kimi-
karako trantsizioa erraztu zen.

Alkimiaren elementu esoterikoen arte-
an, metal arruntetatik urrea lortzeko
ameskeriari gogor eutsi zion garai har-
tako gizakiak. Ahalegin galantak hu-
tsean geratu baziren ere, ezaguera
garrantzitsuak ere ondorioztatu ziren;
bereziki, botiken sintesian. XVI. men-
dean eta lehenago, botiken presta-
kuntzan alkimia aplikatzeari iatrokimi-
ka deitzen zioten. P. T. A. B. von
Hohenheim (Parascelso, 1493-1541)
aipatzeko iatrokimikaria dugu, labora-
tegi-lanean sistematikaren beharra
aditzera eman baitzuen.

Iatrokimika aurrera zihoan neurrian,
urrearen ameskeria gero eta aipu
gehiago ari zen galtzen. Ondorioz,
aurrerantzean jarduera kimiko zienti-
fiko eta ez-zientifikoen arteko bereiz-
keta egin zen. XVI. mendean, azken
horiek izendatzeko, alkimia terminoa
geratu zen. Horrela, konnotazio esote-
rikoak alkimiari egokitu zitzaizkion.
Bestalde, jarduera zientifikoek chimia
eta, geroago, kimika kontzeptuak

[            ]
“Egiptoko inperioak

behera egin
eta gero, beste
herri arabiar
batzuk izan

ziren ezaguera
zientifikoen jabeak”
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Nahiz eta XVI. mendean idatzi,
De la pirotechnia liburua erreferente
izan zen XVII. mendeko metalurgian.

Erdi Aroan zientziek ilunaldia bizi zuten Europan, baina Ekialde Hurbilean sekulako
aurrerapenak egin zituzten.

A
RT

XI
BO

KO
A

A
RT

XI
BO

KO
A



Z
I

E
N

T
Z

I
A

R
E

N
H

I
S

T
O

R
I

A

bereganatu zituzten. Garai hartako
erronkarik inportanteena farmakoen
prestakuntza zenez, medikuntzaren
arlotzat jotzen zen chimia.

Garai hartan metalurgiaren arloan egi-
niko aurrerakuntzak ere azpimarratze-
koak dira. V. Biringuccio (1480-1538),
De la pirotechnia liburuaren egilea, nahi-
taezko erreferentzia izan zen XVII. men-
deko metalurgialarientzat. G. Bauer-ek
(Georgius Agricola, 1494-1555) hurren-
go 200 urteetako metalurgian eta mea-
tzaritzan eragin handiko bilduma argita-
ratu zuen: De re metalica.

Ordurako kimikaren inguruko idazlan
ugari plazaratu baziren ere, kimikari
buruzko lehen testuliburutzat 1597an
Libavius-ek argitaraturiko Alchemia ize-
nekoa jotzen da. Libavius (A. Libaus,
1540-1616) nabarmen ahalegindu zen
kimikari berezko izaera ematen. Ahale-
gin haien ondorioz, kimikaren irakas-
kuntza ofiziala gauzatu zen hamabi urte
geroago Marburgoko Unibertsitatean.

XVI. eta XVII. mendeetako hainbat zien-
tzialari kimikaren elementu ez-zientifi-
koak baztertzen ahalegindu baziren ere,
tamalez, pentsamolde ofizialaren kimika-
riak elementu filosofikoetara itzuli eta
teoria greziarrak berreskuratu zituzten.

XVII. mendeko aztergairik garrantzi-
tsuenetariko bat konbustioa zen. Pro-
zesu hori aztertzeko, Aristotelesen kin-
taesentziarekin zerikusia zuen flogisto
kontzeptu greziarra berreskuratu zen.
Flogistoa beroaren ‘esentzia’ ikusezin-
tzat jotzen zen. Zoritxarrez, pentsamol-
de horren kontrako zenbait ahots sor-
tu baziren ere, flogistoaren teoria beti-
ko baztertzeko beste ehun urte behar
izan ziren. 

J. B. van Helmont (1579-1644) eta R.
Boyle (1627-1691) teoria greziarren
berreskuratze honen biktima huts bila-
katu ziren. Van Helmontek gasen exis-
tentzia proposatu zuen eta Boylek
airearen osagaiak hutsean zeuden
partikula txikiak zirela plazaratu zuen.
Bestalde, Boylek 1661ean argitaratu-
tako The Sceptical Chemist elkarrizke-
ta didaktikoan, elementu kimikoen
lehen definizioa proposatu zuen.

Alabaina, kimika modernoaren hazia
dagoeneko ereinik zegoen. Hurrengo
mendean, Ilustrazioan, Europako jarre-
ra intelektuala oso aproposa izan zen
zientziak aurrera egiteko, den-dena
eztabaidatu, analizatu eta zalantzan
jartzen baitzen.

XVIII. mendeko Ilustrazioaren baitako
garapen zientifikoa itzela bada ere,
askoz nabariagoa izango da hurrengo-
an. Dudarik gabe, Dalton-en teoria
atomikoa eta Mendeleiev-en taula
periodikoa XIX. mendeko gertaerarik
inportanteenak ditugu, aurrerakuntza
honen guztiaren gain-gainean. Ondo-
ren, XX. mendeko lehen erdian, beste
bi erronka izan zituzten kimikariek: ele-
mentu ezezagunak identifikatzea eta
lotura kimikoen teoriak garatzea, hain
zuzen ere. 

[            ]
“kimikari buruzko

lehen
testuliburutzat

1597an Libavius-ek
argitaraturiko

Alchemia izenekoa
jotzen da”
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zure galderei
erantzuna

Mendebaldeko
liburuetan ere,
asiarren
sendabelarrak
estiman zituzten.
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