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Kolon´tar Kristobal´en 
bizitza´ko edesti 
onen aria ostera 
berrezkuratuta.
Portugaleko errege IIn Juanek, iru ja-
kintsuen aolkularitzara eroatea agin-
du eban Kolonek aurkeztu eutsoezan 
eskeintzak: “erregearen osagille ta 
izarlari Rodrigo ta Josope judu bieri”, 
ta “gaztelako eleiztar Ortiztar Diego”, 
lenengo Zeuta eta gero Bizeu´ko go-
tzaia izan ziranai.
Jakintsu oneik, Kolonen eskeintza 
izarlari ta kosmografoakaz ikertu 
ta gero, ezetza emon eben, euren 
ustean Zipangoko lurraldea ez za-
lako kokatzen Atlat-itsaso zabala-
ren ostean.
Kolon 24 urte eukezala, bere emaz-
te Moniztar Filipa il jakon, eta 
emen argi ikusi leike, bere bizitzan 
gertatu jakozenak, bere aita Nafa-
rroako IVn Karlosen antzekoa zala, 
bere gorpua, Karmengo Ama Bir-
jiñaren eleizan illobiratuta. 
Kolontar Kristobal oartu zanean 
bere eskeintzat ez zirala onartuak 
izan, eragozpen aundi bat agertu 
jakon bere lau urteko seme Diego-
gaz, ezin ebalako beren egitarauen 
eskeintzakaz askatasunez ibili. 

1.485eko urtean geiago oldoztu edo arazo orreik buruan 
erabili barik, eta IIn Juan Portugaleko erregearen beldur, 
edo zuurtasun andiz bai beintzat, erdi ostonkeran Uelba-
ko Mugaren-Palos itxas-kai edo portura joan zan Diego 
bere semeak bosturte eukezala, eta lan asko egin ondoren, 
emendik asiko jakozan aukereak agertzen Koloneri, eukan 
burupidea aurrera eroateko, argitasunezko lenengo-izpiak 
Gaztelako lurraldeetatik asita.
Kolontar Kristobalek Uelbaren Mugako-Palos itsas-kaia 
aukeratu ba eban bere semeagaz joateko, Nieblako Konde-
rrian koñatu bi euki ebazalako zan, Korreatar Pedro, Pe-
restrellotar Iseu´rekin ezkonduta, eta Mulyar´tar Migel, 

Kristobal Kolon, Nafarroako 
IVn Karlos erregearen 
Semea izan ote zan? (XVI)
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adierazten egoala, au arrituta, le-
kaidetxeko osagillea zan Gartziatar 
Ernandezeri deitu eutson, eta biak 
geratu ziran txundituta, Kolonen 
adierazpenakaz.
Lekaidetxe orreitan, ospe andiko 
izarlari bat be egon zan, Martxena-
tar Antonio lekaidea, baiña ez zan 
egon Kolon egon zan egunean.
Kolonek Rabidako lekaidetxe orre-
tan, etxe ta eskola eder bat aurkez-
tu eban bere seme Diegorentzat, 
eta lekaidetxera sarri joaten ziran 
ainbat mariñelekin, adiskidetasun 
aundiak aurkitu be bai.
Belaskotar Pedro izan zan alan-
go adiskide mariñel bat, Koloneri 
beren 40 urte ariñagoko itsasoaren 
ibilkerak esaten eutsezanak, adibi-
dez: Fayal ugarte ondotik aldatu 
ziranean eta 150 leko baiño geia-
go ibilita, Ipar-Mendebaleko aize 
zakar batengaitik eragozpenduta, 
itzuli bear izan ebela, ta bidean 
Loraren ugartea aurkitu ebela, 
lur-egazkiaren egazkadari begituta.
Kolonek, ez zala naikoa lekaide-
txe orretan aurkitzen eban lagun-
tzagaz eta bere pareko zaldun edo 
aundikiekin berba egitea erabagi 
eban, Guzmantar Enrike Medina 
Sidoniako dukearengana joanda, 
eta Kolonek beren gogoko asmoak 
adierazpendu ondoren, onek ez eu-
tson onartu ezer.
Gero, de la Zerdatar Luis errege 
seme ta Medinazeliko Dukearen-
gana joanda, eta au IVn Karlos 
Bianako printzearen alaba, Nafa-
rroa eta Aragoiko Anarekin ezkon-
duta egon zan ezkero, nun agertu 
ziran koñatuak lez. 
Eta Medinazeliko Dukeak emoten 
eutson laguntza, ez eutsala emoten 

Muniztar Briolanja´gaz ezkonduta egon zana, bide batez 
bere seme Diego zaindu egien, bere gauzakin ibiltezan bi-
tartean.
Alderantziz be oldoztu leike, bertotik errezago euki eba-
zalako Gaztelako gortera bere joan etorriak egiteko.
Baiña Kolonek jakinda andik 6 kilometrura Rabidako le-
kaidetxea egon zala, bertara joan zan bere semeagaz, ta 
atea jo ta ogi zatibat eskatuta bere semeentzat, frantzizko-
tar lekaideak arrotz-zaletasun guztiagaz onartu eban. 
Eta emen Mallorkako Llulltar Ramon frantzizkotar ja-
kintsua aipatu bear dogu, bere jakin aundiko ikerketaren 
bidez, itsas-mugimenduaren gora-berak adierazpendu 
egiten ebazanean,
Atlant itsasoko beste aldean lurrak egon bear zirela, esa-
ten ebalako, gero Rabidako lekaretxearen Pereztar Juan 
eta Martxenatar Antonio frantzizkotar lekaideak aurrera 
eroan ebena.
Kolontar Kristobal Rabidan egoala, Pereztar Juan lekai-
deagaz aurkitu zan, eta bere asmo edo egin naiak berari 
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Zaldunezko aundiki bat izatea-
gaitik, beren koñatua izateagaik 
be laguntzen eutsolako, Berd eta 
Martorelltar Gabrielek beren libu-
ruetan ondo baiño obeto adieraz-
penduten dauan lez.
Kolontar Kristobal, urte bi inguru 
egon zan bere Nafar eta Aragoiko 
arreba Ana eta bere koñatu De La 
Zerdatar Luis Medinazeliko Du-
kearen etxean zaldunezko arrera-
gaz onartu ta zainduta, eta denbora 
onetan izango zan, bere koñatuak I 
Isabeleri idatzi eutsola eskutitz bat, 
esaten, zelango asmoak euki eba-
zan Kolonek itsasoaren bestaldera 
joateko.
1.486an Urtarrillaren 20an Kolon-
tar Kristobal, IVn Karlos ta Mar-
garitaren seme ta errege katolikua-
ren loba au, Kordobara joan zan 
bere koiñatu Medinazeliko Du-
keagaz laguntzaille lez, onek I Isa-
belen aitorleari idazten eutsoezan 
eskutitzak eroaten, eta Talaberako 
Fernando I Isabelen aitorle oneri 
eroan eutsoezan eskutitz orreitan, 
idatzita joan zirala esan leike, Ko-
lonen errege-seme ta ondorengo-
tasunezko zaldun izaera, ezkontza, 
jakituri ta eukezan asmo guztiak.
Eta Kolonek, bere koñatuaren aol-
ku bidez, erregearen zenbatzaille 
nagusi Kintanillatar Alonsorenga-
na joanda, onek, Gonzalez ta Men-
dozatar Pero Sebillako gotzaia eta 
gero Toledoko kardinala “irugarren 
errege” izenagaz ezagutzen zana-
rengana eroan eban.
Kolon, iru illabete inguru egon zan 
Kordoban, errege katolikuak Kor-
dobatik itzuli arte, eta Kolonek, 
Jorraillaren askeneko gerta-egun 
orreitan ezagutuko ebazan bere 
izeko-osaba katolikuak.

Kolon, I Isabel eta Fernando erregearen gortera joan za-
nean, berak itsasoaren gora beran jakin ebazanak adierazi 
eutsezanetik, eta eroan eban itsasoaren eskutitz edo mapa 
erakutsi ondoren esan leike, Kolon emendik aurrera ba-
bestuta egon zala bere izeko osabaren aldetik.
Errege katolikuak garrantzi aundia emon eutsoen asmo 
oneri, talde-buru bat antolatuta, Kolonek aurkezten eu-
tsen egitaraua entzun eta ondoren ikertzeko.
1.486an Loraillaren 15ean Errege katolikuak orduko den-
boran moruekin guda gogorrean egonda, eta Fernando 
egun orreitan borrokara urten ebalako, Loraillaren ariñau-
ko egunetan esan leike ikertasunezko talde-buru ori sor-
tzeko erabagi ebela.
Talde-buru onen lendakaritza, ez eban euki edozeiñek, 
Talaberako Ernando au, I Isabelen aitorlea izanez gain, 
erregiñarentzat orokorrezko-ministru baten antzerakoa 
izan zalako, eta osotzen eben taldekideak be, Salaman-
karen Ikastetxe Nagusiko jakintsuaren ardurapean ipini-
ta: Zakuto´tar Abraham izarlari aundia, Torres´tar Diego 
izarraren irakaslea, de la Yerbatar Nuñez eta Nebrija kos-
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ritarrei kendu eutsen osteko Dagonillaren 27an, 
4.000 marabedi KOLOMOtar Kristobalen ize-
narekin, beren biziaren beartasunerako.
Ekintza onek bakarrik argitzen dau, Kolon, erre-
ge katolikuaren loba izan zala, bestela nundik 
emongo ote eutsien ainbeste diru, eurak bearta-
sunean egonda Andaluziko lurraldeak morueri 
kentzeko alegiñean ibilita ?.
1.487ko urte onetan Kolon Kordoban bizi zala, 
ez ebazan bakarrik beren bizitzazko bearraldiak 
asetu, baleiteke denbora onetan izatea, bere bi-
garren emazte-gaia izango zan Enrikeztar Bea-
triz, Gaztelako Amiral Enrrikeztar Fradikeren 
alaba, leku orretan ezagutzea, eta beren bidez, 
1.488ko Dagonillaren 15ean bere bigarren seme 
Fernando euki.
Baiña, 1.487ko urtearen amaieran edo 1.488 
asieran, Kolon bere bidaiaren gora beran iker-
lariai ainbeste deboran itxaroten, ta erabagirik 
ez zalako agertzen nekatuta, Portugaleko erre-
geari idatzi eutso eskutitz bat, beren zerbitzuak 
eskeintzen.

mografo, itsaslari, filosofu edo jakin-zale omne-
tsuakaz osotu zan.
Kolontar Kristobal Salamankan egon zan den-
boran, benetan gozatu eban, bere jakintza ta 
asmoak, Salamankaren goi maillako ikastetxe 
nagusian, ta dominiko lekaidearen ardurapean 
egon zan San Esteban lekaidetxean adierazten.
San Esteban lekaretxe onetan gero, Deza´tar 
Diego izango zan zuzendari, Torkemadatar To-
mas inkisiziozko azterkai nagusiaren ondorengo 
lez, Kolonek lekaide onen babes guztia eukinda, 
1.504an Azaroaren 21ean Sebillatik, bere seme 
Diegori idatzi eutson lez.
Talde-buru onek, ainbat bider batzartu zan, eta 
danetan esaten eben eziñ-egiñezkoa zala Kolon 
Amiralak aurkezten ebana.
1.487an Loraillaren 5ean Kolon eta Diego le-
kaideak, Kordoban egon zan Granadako gudu 
abia-lekura lagundu eutsoen gaztelar gorteko 
kideai, eta Kolonek, orduan artu ebazan lenen-
go 3.000 marabedi, Uztaillaren 3an beste 4.000 
marabedi, eta Dagonillaren 18an Malaga mau-
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na zan bere munduko biribiltasunari begira, eta ez ebazan 
alboratzen libururik, kontu orreitan bere barruan aipamen 
txikerrena baiño ekarri ez arren. 
Onez gain, Kolontar Kristobal gaztelanian egon zan den-
boran, oso babestuta egon zan, Kintanilla, Dezatar Diego, 
eta espainitarren Kardinala kontuan euki barik, Kabreratar 
Andres eta bere emazte Fernandez de Bobadillatar Bea-
triz, Moya´ko Markesak, I Isabel erregiñagaz adiskideta-
sun aundiak euki ebezanak, geiago, Malagako ingurutasu-
nean batera egonda, mauritar batek Beatrizeri aiztokada 
sakon bat sartu eutsoenean berak galbidetik gordeta, bai 
eta Kabrerotar Juan erregearen gelazaiñ aldetik, eta abar.
Aragoi aldetik be, naita juduak izan arren, ba-eukazan 
beste adizkide laguntzaille batzuk, Santxeztar Gabriel 
diru zaiña eta Santanjeltar Luis idazkaria bezela. 

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

1.488an Epaillaren 20an idatzita 
artu eban Kolonek, IIn Juan Por-
tugaleko erregearen  adiskideta-
sunezko, bizkorgarri eta maiteko-
rrezko erantzuna, IIn Juanek gogo 
aundiak euki ebazalako Kolon be-
rriz bere serbitzuan artzeko.
Kolontar Kristobalen itxaroteko 
asperraldi denbora oneitan, ainbat 
gauza kosmografia ta jeografiako 
liburuetatik irakurri ta idatzi eba-
zan, eta bere aita IVn Karlosen 
olerkari edo izneurlari oneko on-
dorengotik bere izaerazko zaleta-
sunean agertuta, baita olerkiak be, 
bere “Iragarpeneko liburuan” age-
tzen diran lez. 
Bai bere irakurketaren bidetik, oar-
keta asko idatzi be liburuko orrien 
idatzibako lekuetan, adibidez: Mar-
ko Polo, 1.489ko urtean irarrita-
ko Plinioren orokorrezko edestian, 
Plutarko, Ptolomeo ta abar.
Baiña, Sebillako “Kolonbino era-
kustokian” dagozan liburuak 2.125 
oarketakin: 1.485eko urtean argi-
taratuko “Marko Polo latino”, “Se-
nekaren izu-antzerkiak”, “d´Allytar 
Pedro kardinalaren Ymago mundi, 
onek 1.410ean idatzi eban Jeo-
grafiaren orokorrezko liburuan 
esanda, Asia Ekialdetik urrun za-
baltzen zala, eta mundu onen biri-
biltasunezko beste aurpegi aldetik, 
ez zala egon Europatik banandu-
ta itsas-estu bategaitik baiño, eta 
azkenez, Silbio ta Pikolominitar 
Eneas, gero Aita Santua izango 
zana IIn Pio izenarekin idatzi eban 
“leku guztietan gauza guztiaren 
egindako edestia”(1), dira.
Kolontar Kristobal, jakintza ta 
itsumenezko ardura aundiko gizo-

(1) historia rerum ubique gestarum = Leku guz-
tietan, egindako gauza guztiaren edestia.


