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Testuingurua
• Erromako Inperioaren amaieratik (476. urtea) 

Amerikaren aurkikuntza arteko (1492. urtea) epea 

• Geografikoki, hiru kulturatan banatzen da Erdi 
Aroa: Bizantzio, Islama eta Europa kristaua. 

Aldiak  

Goi Erdi Aroa: IV. mendea – XI. mendea.  

Erdi Aro klasikoa: XII., XIII. eta XIV. mendeak.  

Behe Erdi Aroa: XIV. eta XV. mendeak.  





• Islama:   

• Zibilizazioa + erlijioa, Arabiako penintsulan sortua.  

• Mahomak sortu zuen, Meka hirian. 622. urtean,  

• Koranak Maho-maren prediku, irudipen eta errebelazioak 
biltzen ditu.  

• Korana Islamaren zibilizazioaren oinarria da: Ala du jainko 
bakarra, eta Mahoma profeta nagusia.  

• Mahomaren doktrinak sinesgabeen aurkako gerra santurako 
deia —> islamiarren inperioa sortu—>Asiatik Europaraino 





Europa Kristaua:

• Inperioa eta lorpenak desagertu: hiriak eta Erromatar Eskubidea, burokrazia eta 
gobernua, kultura eta aberastasun ekonomikoa.  

• Inbasio gerren ondorioz, harrapakinak eta segurtasun eza nagusitu.  

• Ekonomia osorik landatarra eta feudalismoa finkatu.  

• Hiru estamentu: noblezia, herri xehea eta elizgizonak.  

• Nobleziaren zeregina gerra egitea zen eta populazioa babestea. Estamentu 
pribilegiatua.  

• Herri xeheak, nekazariak eta artisauak, ez zuen pribilegiorik. Zergak ordaindu eta 
nobleziaren lurrak lantzea.  

• Elizgizonak, berriz, kristautasunaren babesleak ziren.  

• Eliza antzinaroko kulturaren lekukoa jaso, gorde eta transmititu.  

• Monasterioak kulturaren gordailu, beraz, latina erlijioaren eta kulturaren hizkuntza.  

• Kanpoan, latinetik aldentzen ari ziren hizkuntza erromanizatuetan mintzatzen zen herria.



Erdi Aroko 
Europar Literatura



Erdi Aroko europar literaturan hiru elementu kultural 
nabarmendu: 

Kristautasuna: ohiturak, bizimoldeak eta morala, dena 
blaitzen du kristautasunak. 

Gorteko kultura: gorte feudal arranditsuen eraginez 
hedatu ohitura eta bizimodua. 

Mitoak eta legendak: iturri anitzetatik datozen eta maiz 
garapen kronologiko kora-pilatsua duten mito eta 
legendak (zeltak, esate baterako).  

Eragina hizkuntza eta paraje desberdinetako kontaera 
epikoetan; hala nola, Chanson de Roland, Nibelun- goen 
kanta edo Cantar de Mio Cid gesta kantetan, eta baita zaldun 
eleberrietan ere. 



• Erdi Aroko literatur generoen hedapena—> Estamentu bateri lotuta            

• Betekizun sozial nabaria izan zuten hiru figura gailentzen dira: 

• Elizgizonak: ondare landuaren eragile, eta, batez ere, literatura morala eta didaktikoa 
landu. 

• Juglareak: egile ezezagunen lanak errezitatzen, musikaz lagundurik. Kultura eta 
maila sozial altuagoko jendearen esanetara jardun, iraganeko ekintza gogoangarriak 
barreiatuz hasieran, eta, geroago, trobadoreen maitasun kantak abestuz.  

• Gazteluak + kale eta azokak haien eszenatoki.  

• Herri xehearen gustuak asetzea zeregin nagusia; jende xehea eta ezjakina zuten 
entzule.  

• Lekuan lekuko hizkuntzan mintzo 

• Trobadoreak: juglareak baino jantziagoak, ez zuten jendaurrean kantatzen.  

• XII. eta XIII. mendeetako Frantziak ez zuen XI.ekoaren antzik zenbait gauzatan: bere 
ideala ez zen gerlaria; feudalismoarekin alderatuz gero, balioak hiritarrago bilakatzen 
ari ziren; eta kortesiak prestigioa irabazi zuen gorteko bizimoduan. Giro hori islatzen 
zuten trobadoreek eta zaldun eleberriek. 



Epika: Gesta kantak
• Epopeia klasikoak bezala: Ahoz transmititu + gerra 

ekintzak + gertaera historikoak eta legendak 
nahastu 

• Oinarrian: Noblezia feudala, arbasoen irudi 
heroikoa. Noblezia hartzailea—> Denborarekin 
herri tradizio bihurtu 

• XI-XIII. mendeen artean ahozkoak —> testu 
idatzietara



• Nibelungoen kanta:  

• XIII.mendeko germaniar poema epikoa 

• Gorte giroko kantua 

• 39 kantuk osatu 

• Nibelungoen erreinuan 

• Protagonista: Sigfrid 

• Gerrako abenturak + maitasun istorioa



• Errolalen kanta:

• 778.urtean euskaldunek Karlomagno erasotu Orreagan 

• Errolanen kantaren ekintzak lau une:  

• Ganelonen traizioa,  

• Errolanen galera eta heriotza  

• Karlomagnoren garaipena  

• Ganelonen zigorra.  

• XII. menderako finkatuta testua  

• Estilo dotorean idatzia. 

• Errolanen kantak eragin handia izan zuen Europa osoan. 



CICLO ARTURICO



Lirika

• Herri poesia, herriaren beraren senti-mendu, 
alaitasun eta penak kantatzeko.  

• Musika tresnak baliaturik kantatzen  

• Bi eratakoa da Erdi Aroko lirika: tradizionala (egile- 
rik ezagutzen ez den ahoz ahokoa) eta jasoa.  



Lirika tradizionala:  
JARTXAK

•  Jartxak dira herri poesiako testurik zaharrenak.  

• XI. eta XII. mendeetako Iberiar penintsulako arabiar eta hebrear 
poeten eskutik iritsi.  

• DEF: Moaxaja izeneko poema jasoen azkeneko ahapaldian 
agertzen zen bertsotxo lirikoa da jartxa.  

• Poema guztia arabiera klasikoz edo hebreeraz idatzita egon arren, 
azken ahapaldia herri xehearen hizkuntzan ematen zen, mozarabiar 
erromantzean.  

• Amodio erreguak dira, dontzeilek alboan falta dituzten amoranteei 
zuzenduak.  





Lirika jasoa: Okzitaniako trobadoreak 
(trobadoreen lirika) 

• XII. mendean sortu zen Okzitanian, (okzitanieraz egiten zen 
lurraldeetako gorte feudaletan) 

• Europako lirikan eragin handia izan.  

• Okzitaniera (langue d’oc) latinetik datorren hizkuntza, literaturan erabili 
zen lehena. 

• Okzitania trobadoreen lurra 

•  Poeten bidez maitasun sentikortasun berria hedatu Europa osora 

• Trobadoreak: pertsona ikasiak, nobleak askotan, eta gorte feudaletan 
bakarrik kantatzen.  

• Emakume trobadoreak ere bazeuden (trobairitz). Gorteetatik kanpo, 
juglareek zabaldu zuten trobadoreen obra. 





• Gai nagusia: maitasuna 

• Europa osora zabaldu Gorte maitasuna

• Cansó edo maitasun kantua HEDATUENA 

• Sirventés (satirikoa eta politikoa) 

• Plantó (duelua) 

• Tensó (poeten arteko debateak) 

• Pastorella (trobadore eta emakume artzainaren 
artekoa) 

• Alba (goizaldeko maitaleen banatzea)



• Gorteko maitasuna (4 ezaugarri):  
• Feudalismoari lotutako kontzeptua 

• Dama izaki gorena 

• Maitemindua damaren basailua 

• Tratamendua—> dama = jaun feudala (batzuetan maskulinoz 
zuzendu) 

• Basailuak damari beldur 

• Maitasun espitituala 

• Batzuetan haragizko ordainsariak (sentsualtasuna eta 
erotismoa) 

• Maitasun “garbia” nagusi



• Damak ezkonduak 

• Urrunak 

• Min poetari 

• Krudelak ere izaten dira, nahita egiten ez duten arren 

• Edertasun fisikoa tifikatua:  

• begi urdinak 

• adats horia 

• azal zuria 

• lepo lerdena 

• esku leunak



 Can vei la lauzeta mover

https://youtu.be/jkp2GHBRUiQ


DOLCE STIL NUOVO



• Italiako hirietara iristean trobadoreen poesiaren muina 
aldatu 

• Hiri-estatu jaioberrietako burgesia poesiaren sostengu 
(feudalismoari AGUR) 

• Estiloa XIII.mendean indartu (Florentzia inguruan)—> 
okzitaniar poesia gainditu. 

• Guinizzelli, Cavalcanti, Alighieri, Frescobadi, Pistoia



• Maitasun harreman espirituala- emakumea idealizatua 

• Emakume aingerutarraren topikoa (Donna angelicata). 

• Emakumea gizona eta Jaungoikoaren arteko 
bitartekaria 

• Emakumea poetaren perfekzio espiritualaren izarra





Dante Alighieri (1265-1321)
• Florentzian jaio 

• Bizitzan bi une garrantzitsu:  

• Beatrice ezagutu (9 urterekin) 

• Florentzia utzi (36 urterekin) 

• Borroka politikoetan parte hartu --> erbesteratu 

• Italiako unitatearen defendatzaile sutsua 

• Bi hizkuntzetan idatzi:  

• Latinez:  literatura, filosofia eta politika tratatuak 

• Italieraz: maitasun poesia eta Vita nuova



• Vita Nova (1293) —> Dolce Stil Novo estiloaren 
irudi argia 

• Beatriceren ingurukoak kontatu 

• Heriotz goiztiarrak poeta atsekabetu 

• Prosa eta poesia tartekatu





Soneto V– Garcilaso de la Vega

Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo

tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,

de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;

por hábito del alma mismo os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,

por vos he de morir, y por vos muero.





• Jainkotiar Komedia / Divina Comedia (1307-1321)

• Erdi Aroko pentsamoldearen entziklopedia (arazo sozial, 
politiko eta erlijiosoak) 

• Biziaren zentzua bilatu nahian 

• Jainkoa xede 

• Egitura:  

• Infernua-Purgatorioa-Zerua 

• Infernu eta purgatorioan—> Virgilio  Zeruan—> Beatrice 

• Infernuak 9 zirkulo



Francesco Petrarka 
(1304-1374)

• Elizgizona 

• Kezka intelektuala --> modernoa 

• Frantzia eta Italia artean bidaia ugari 

• Humanismoaren aitatzat jo.  

• Erromako idazleak aztertu. 

• Liburu ugari idatzi latinez: tratatu filosofikoak, erlijiosoak, lan historikoak, poesia liriko 
eta epikoa.  

• Beste asko iruzkindu eta itzuli (lehen filologotzat jo), Zizeron eta Virgilio izan ziren 
gehien aztertu zituen erromatar idazleak 

• Baina garrantzitsuagoa italieraz idatzitako lana: Kantutegia  

• Errenazimentuko poesia bikainaren zimentarria.





• Kantutegia: 

• Laurari zuzendutako maitasun poesiak idatzi 

• Laurarekin enamoratu, baina gazte hil. 

• Bi zati: In vita di Laura, In morte di Laura 

• Sentimenduen barnean asko ikertu 

• Perfekzioa metrikoa, eragina Europako geroko 
lirikan, batez ere Errenazimenduan. 



• Humanismoaren aitatzat jo.  

• 366 kantu edo poemak osatua, gehienak sonetoak  

• Hiru gai:

• Jainkoaren maitasuna 

• Ospearen gorazarrea 

• Maiteminaren gaia.  

• Maitasun ezinduaren nahigabea eta eztitasunak dira Laurari eskainitako 
poemetan  

• Petrarkak humanizatu egin zuen emakumearen irudi aingeruzkoa.  

• Laura emakume erreala eta poetaren sentimenduak ere (esperantza, 
damua, poza, tristura, pasioa) 

• Laurarenganako pasioak barne borroka eta errudun sentimendua 
eragiten



• Bi zati nagusi ditu, eta sarrerako soneto bat. 

• Hasierako sonetoan obraren aurkezpena egiten du, eta 
Laurarekiko amodioa gaztetako hustzat jotzen du. 

• Laura bizi den garaia: amodioaren sorrera, poetaren kexak 
erantzuten ez diolako, Lauraren edertasuna eta bertutea. 
Poema hauetan sentsualtasuna azaltzen da 

• Lauraren heriotzaren ondoren: maitearen heriotzak sortzen 
dion tristura, Laurarenganako pasioagatik damua ere 
agertzen da eta amodioa salbazio bide bezala azaltzen da 
amaiera aldera. Orduan sentsualtasuna desagertu egiten da: 
Laurak, zerutik, poeta zaintzen du. Azken poema Ama 
Birjinari egindako kantua da, eta Laurak eramaten du haren 
aurrera. 



• Obraren berritasun nagusia batasuna da, hainbat alorretakoa:   

• Gaia. Urte askoan zehar idatzitako poemak baldin badira ere, gaia 
beti Laura eta harenganako amodioa da. Beraz, poema bildumaren 
liburu izaera garrantzitsua da, batasuna duen bilduma koherentea 
baita. Bai trobadoreek, bai stil novisti edo Dantek, pieza solteak 
konposatzen zituzten nagusiki, poesia independenteak.  

• Egitura. Obrak egitura kronologikoa dauka: Laura bizirik dagoen 
garaiko poemak daude hasieran, eta azkenean Lauraren 
heriotzaren ondorengoak. 

• Forma. Gorago esan bezala, 366 poema dira, gehienak sonetoak. 

• Estiloa erabat landua da. Sonetoez gain, 30 kanta, 9 sextina eta 
zen- bait balada eta madrigal daude liburuan. Bertso leunak, eta 
estilizazio maila handia lortzen du, simil, metafora eta antitesi 
figuraz gainezka. Gainera, ugariak dira mitologiari egindako 
erreferentziak, bai eta topiko literarioak ere (hala nola, locus 
amoenus, carpe diem edo descriptio puellae). 



Petrarca

Sus ojos que canté amorosamente, 
su cuerpo hermoso que adoré constante, 
y que vivir me hiciera tan distante 
de mí mismo, y huyendo de la gente, 
Su cabellera de oro reluciente, 
la risa de su angélico semblante 
que hizo la tierra al cielo semejante, 
¡poco polvo son ya que nada siente! 
¡Y sin embargo vivo todavía! 
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto, 
surca mi nave la extensión vacía...  
Aquí termine mi amoroso canto: 
seca la fuente está de mi alegría, 
mi lira yace convertida en llanto. 



Narraziogintza (narrazio laburrak 
Erdi Aroaren amaieran)

• Ekialdeko ipuin bildume eragin handia (Panchatantra eta Mila 
gau eta bat gehiago) 

• El libro del buen amor edo Canterburyko ipuinak 

• Erdi Aroko narrazio laburren ildo orokorra: 

• Helburu moralizatzailea zuten liburuak 

• Trobadore ezagunen biografiak idatzi 

• Fabliaux, narrazio errealistak, barrea eragitea 

• Novellino. 100 ipuin



Giovanni Bocaccio (1313-1375)
• Petrarcaren laguna 

• Hau ere, nola ez, MAITEMINDU

• Decamerona idatzi (italieraz) 

• Ezaugarriak: 

• Gaia: maitasuna + gizartearai kritika 

• Pertsonaiak: 10 gazte. + ipuinetakoak (errealak+asmatutakoak) 

• Modernitatea:  

• Ipuin garaikideak nagusi.  

• Hari narratiboa dago 

• Estiloa: Dotorea eta orekatua. 



Geoffrey Chaucer 
(1340-1400)

• Ingalaterran, Frantzian eta Espainian soldadu 

• Canterburyko ipuinak 

• 13 urte liburua idazten (amaitu gabe utzi) 

• Ezaugarriak:  

• 23 ipuin= Bertso (21)+ prosa (2). 

• Pertsonaiak: klase sozial guztietakoak 

• Gai ugari: Decameron, zaldun narrazioak, ipuin lizunak, 
erlijiosoak, etab


