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Juduak, itsasoko 
mapagintzan 
Mallorkako ugartean 
jakiten ebana.
Llull´tar Raimundok, eskola-
ren ereduzko jakituriz, katala-
nez idatzi ta margoztu ebezan 
itsas-eskutitz edo mapak, ga-
rrantzi aundienetarikoak dira, 
askoz geiago, itsas-osteko ardu-
ra orretan ba ziran, eta eginki-
zun orreik dira aurkezten daus-
kuezanak, Mallorkan egon ziran 
itsas-osteko ikerketaren zaleta-
sunezkoak.
Kontuan artu bear dogu, juduak 
orduko denboran euki eben mer-
kantil artu-emonakaz, mauri ta 
kristau mundu guztitik zabalduta 
aurkezten zirela, eta ondo baiño 
obeto ezagutzen ebezala Lur-Ar-
teko itsasoa eta beste itsasoetatik 
ur gaiñean ibilteko bear ebezan 
orduko tresneri guztiak. 
Ez da arritzekoa ba, Kolonek 
alango Kristau sinismena ta itsas
-zaletasunezko jakituria eukitea, 
Llull´tar Raimundo, Abraham 

Cresques eta bere seme Jafuda juduaren jakituri aun-
ditik asko eukelako ikasita.
1.391kako urtean kristau zoro batzuk, Kall deritxon 
judu auzunea erasotu eben, eta 300 judu inguru il on-
doren, galazo eutsoen judutarrai kristautasunezko sinis-
menara itzuli zitezen edo bestela lur aietatik alde egien.
Sinismena aldatu eben artean, Kreskes´tar Jafuda be 
egon zan, eta izena aldatu bearrean agertuta, onek Ri-
bes´tar Jaumerena artu eban.

Kristobal Kolon, Nafarroako 
IVn Karlos erregearen 
Semea izan ote zan? (XII)
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1.450eko urtean Mallorkako 
errigizartearen artean, auzitegi-
koak(1) erritarren aurka matxi-
natu ziranean, merkatari abe-
ratsaren artean askok, Anjoutar 
Renatori lagundu eutsoen, Ara-
goiko errege biotz-andiko Vn 
Alfonsoren aurka.
Eta merkatari aberats onein ar-
tean, Kasenabe´tar Gillaume eta 
Koullon´tar Kristobal, Kolontar 
Kristobalen osabak zirenak aur-
kezten ziran.
Dana dala emen agertzen da 
Kolontar Juan, igeslari bi ta an-
dre Margalidaren aita.
Baiña, nor ote zan Margalinda 
ori ?.
Margarita andere-lagun bat izan 
zan, IVn Karloseri atxilotutako 
denboratan laguntzen egonekua.
1.459ko urte onen amaieran, IVn 
Karlos eta Margaritaren artean 
maitetasunezko laztankerietan 
ibilita, 1.460ko Bagillan seme bat 
jaio jakien, eta IVn Karlos berton 
ez egon arren, jakin ebalako aur-
dun egon zala, Mallorkako gotzai 
ta erki edo gudu-jaurlariari idatzi 
eutsen eskutitz bana, gertakizun 
orren barriakaz arduratu zitezen, 
eta egia izan bear da, erki edo 
gudu-jaurlariak eta gotzaiñak ar-
dura aundiz erantzun ebela, IVn 
Karlosek ostera idazten dautsie-
lako beste eskutitz bat eskerrak 
emonez.

Eta sinismena aldatu gura ez eben beste batzuk, Ko-
lontarren antzera, Flandesera aldatu ziran.
1.391kako urtean, kristautasunezko sinismenara al-
datu ziran judu artean, batzuk Kolonen izena artu 
eben, emendik Flandesera zabalduta.
Kolon Kataluñako abizen bat da, txori Kolonbus´en 
izenetik artuta dagoena, eta I Jaime Aragoiko erre-
geak ugarte au 1.229an menperatu ebenetik, eurak 
daukien oiturazko abizen batera biurtu zan.
1.394ko urtean Ribes´tar Jaume edo Jefuda´tar Kres-
kes onek, Bartzelonara joan zan mapagintzan.
Eta 1.412ko urtean, Portugaleko Itsasgizon´tar En-
rrike errege semeak deituta, Portugalera joan zan, 
bertan bideratzeko Enrikek sort-araziko eban mapa-
gintzaren lantokia. (1) Auzitegikoak = forenses.
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Eta jaio zan ume ori izan zan 
Kolon´tar Kristobal, Amerikako 
lurraren agerketak lortu ebeza-
nak.

3. ZATIAN.

Oar txiki bat.
Mundu onen arrazoidunezko 
gizakiak izanda, eta Jainkoak 
gai oneri bereztu eutsozan le-
geak, guretzat, egiten dogun 
gauza gustiarentzat bardiñak 
diralako, arduraz, gogora ekar-
ten dogun egitamuzko lan guz-
tiaren aurrean egin beargeunken 
lez, aurkeztu doguz lan onentzat 
oiñarrizko baldintzak zeintzuk 
direzan, antzerki onetarako aur-

keztu doguzan antzezlarien bizitzakaz, euren denbo-
rako giroan.
Orain, guazen Kolontar Kristobalen jaio ta bere bi-
zitzazko ezjakiñak argituten, Berd eta Martorell´tar 
Grabielen laguntzarekin.
Mundu onetan, eta gu “gizakitutakoak” sortzailleak 
ez garelako, gure gauza guztietarako egiten doguzan 
asmakizunezko egitarauetan, Jainkoak bereztuta ta 
danontzat bardiñak diran legearen baldintzak erabili 
bear doguz, tresneri edo ta oiñarrizko elementuak lez. 
Eta ortik aurrera, zentzu ta ardura aundiz jaso edo ta 
gauzatu, gauzatu bear direnak bizi garen serbitzurako; 
bestela egiten dogun guztia, oker, ankaz-gora, zentzuba-
ge ta neurrian edozein gauza urtengo leukelako, beartsu 
edo onbear eta aberastuten diranen  artean gaur sortzen 
jakun lez, orekak leku guztietatik galdu ondoren.
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agindupean egonda, ori be al izan leikena 
dalako, eta nire ustez “UTS EGIN BARIK”. 
Gaurko politikuak, gaiaren eta gizaren es-
kubideak ez dabezelako oiñarritzen, agindu 
egiten dabezan gauza guztietan, sortzen dan 
entrabaloaren eragipeneko indarragaz, gai
-giza arloetan dana agertzen da nastuta lez. 
Gaiaren-orekan: Itsas-errekako urak eta 
mendi-lur-aizeak zikinduta. 
Eta gizaren arloetan: lan-eza, lapurtza, ne-
garra, gozea, gaitzaldi, elde edo izurriteak, 
eriotza, borroka, aitu eziña, eta arduragabe-
kerizko itsutasun aundi baten.

Bereztasunaren legezko baldintza orreik 
dira, gaurko Europaren politikuak kontuan 
artu bear dituzenak gauza guztietan, eta ar-
dura bardiñakin, diruaren antolaketak egi-
ten dabezenean. 
Gaiak, beren Ludi irudiaren izaerarako, dau-
kazan mukulluak orokorrezko askatasunean 
bananduta egonaz batera, bere eraikitasu-
nean mukullu arteko-gintzan daukan era-
karrezko indarra, eurak osagarritasunezkoak 
izan zitezken legea da, eta gurentzat eragi-
lletasunezko bizi-tresneri bat izan daiten. 
Orregaitik, “Jaioten garan guztien bear-bea-
rrezko ordezkaritzan zor-eskubide arduran 
bardiñak izanda, Ludi onek daukazan be-
reztasundutako lege orreik dira, gure ardu-
radunezko arima gizatuari, lege bardiñean 
osagarrizkoak izatera alegintzen dauzkuna, 
Jainkoaren legeagaz, zeregiñ bardiña dauka-
gulako”. 
Eta egiten doguzan gauza guztiak Jain-
koari begira, azturazko maitasun osoan 
egiten diran lez, bide orreitan eraikita-
ko etxe, auzo, erri, eskualde edo lurralde, 
aberri, eta errigizartearen askatasunezko 
eskubide orreik dira oiñarri lez ipini bear 
dituguzenak, bizitza onetan askatasunez-
ko orekan irautea gura badogu.
Danon lotsagizunezko ardureak bear di-
tuguzelako ortik aurrera, gai-gizaren 
bizitza onen egitamuak zentzuz 
gauzatzeko, eta alkar erabili 
bear doguzan osagarritasu-
nezko bideen ulermenak, 
orekazko zentzun baten 
eroan dagiguzan.
Guzti orreik kontuan 
eukinda, ez bagaude lau 
gizaki nagusitasunezkoa-
gaitik bideratuta, ainbeste 
urte menperatzailletasunezko 



Gizartea18

D) Gure eragilletasunean kontuan artu bear ditugu-
zela, gai ta giza guztiaren eskubideak, bakoitzak, tal-
de, leiñu, edo ta errigizarteak euren bereztutasunezko 
aztura bidetik izkuntzagaz sortu ebezan  nortasunez-
ko bereiztasunak, ezeren aitzakia barik.
E) Asmatzaillearen almenak bakarrik eukinda, gure 
almenean ez dauelako iñungo  izatasunik:  “iraza-
le, sortarazle edo eta sortzailletasunezko arloetan”, 
gure norkerizko alegiñetan, iñorentzat ezeren lege-
rik egin barik, alegiñ guzti orreik Jainkoaren legeditik 
artu beardiranak diralako, euren kanpotik lege guzti 
orreik, menperatzailleak biurtzen diralako, 
F) Ala… mundu oneitara, beste gauza baten bat egi-
teko etorri ote gara ?.

Atutxa´tar Paul
Zornotza´n 2.015´eko urtean Epailla´ren 21´ean

Bizitzeko egiten doguzan gau-
zaren mozkiñ guztiak, batzango 
edo agintari-zaleak euren kon-
trolpean eukiteko, guda-inda-
rrezko keiñada gogorrak erabi-
lita, nai gai edo ta danon giza 
eskubidearen ardurak kendu 
egiten dauskuez, eta ez gero eu-
rak egiteko danok egin bear do-
guzenak, ostera guri beartzeko 
baiño, eurak gura daben eratara 
betetea, eten bageko menpera-
tzail ekintza baten.
Len, munduko borroka nagusi 
bategaz, dana utsezko zenbakian 
ipinita lez azten ziran ostera bi-
zitzarako bear zan guztia eraiki-
ten, euren poltzilluak beti berriz 
beteta eukiteko, baiña gaur beste 
olango borroka bateri eurak be 
bildur direlako, demokraziaren 
indar bidez, maltzurrezko guzu-
rrak eten barik gero ta indar geia-
gorekin argitzen dira, eta orain 
1.687 urte bereztasunaren aurka 
Nizean asmatu zan batzango-
tasunaren GOITIK BERAKO 
A G I N T A R I T Z A R E N 
GIZA-GORPUTZA ORI, 
GUZTIZ USTELDUTA LEZ 
AGERTZEN JAKU.
Zergaitik ?.
Gure bizitzaren epe laburrera-
ko, Jainkoaren legeakin beartuta 
agertzen gara lez, argi erakusten 
jaku: 
A) Osagarritasunezkoak garela 
jaioten garan guztiak.
B) Kundeatzaille edo gai onen 
eragilletasunerako jaioten gare-
la. 


