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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (XVII)
Kolon´tar Kristobal´en
bizitza´ko edesti
onen aria ostera
berrezkuratuta.
1.488an Dagonillaren 15ean jaio zan
Kristobal eta Beatrizen seme Fernando, eta ezkondu ez arren, orduko
denboran zaldunezko aundikiari ez
eutselako ardura aundirik emoten,
edozein nezka bategaz ume bat eukiteagaitik, naita Beatrizek beren bizitza on eroan dagien, Kristobalek bere
ardurazko gauzak ondo baiño obeto
atonduta itzi, gero 1.502ko urtean
azkenai lez bere seme Diegori agindu
eutsonean bezela.

1.489ko urtean, Kolontar Kristobal,
leku askotatik ibili zan itsasoz Gaztelako erregearen zerbitzura, erregearen eskutitz bat beragaz eroanda beti,
egoten zan leku guztietan ordezkatu
bear ebazanak Gaztelako gortearen
ordaintzeko ardurapean geratzen zirala, esaten ebana.
Eta emen, Kolonen zaldunezkotasun
ta erregearen senitasunak agertzen
dira ostera be, bestela nundik nora
ulertu ainbeste eskubideko laguntza ?.
1.490eko urtean, Indiako bidearen
gora beran urte ta egunak astiro baiña
etenbako iraun aldian doiezela, Sa-

lamankaren batzarreko iker-taldearen erabagia agertu zan,
Kolonentzat ez ebena ekarten baimen eta gitxiago zorionik,
Jakintsuen eritzian bidai ori ezinezkoa ta ezezkoaren merezimendu andienagaz baztartu egin ebalako.
Baiña erregeak, Kolonen aurkako erabagia euren eskuetan
euki arren, eskutitz bat bialdu eutsoen Koloneri, ezeren itxaropenik kendu barik, eurak erabagiko ebela, Granadako guda
amaitzen zanean.

Zoritxar andia Kolonentzat, sendian bananduta egonez gain, bere
biziaren egoera okertzen ebalako, 11 urteko Diego semea Huelbaren Rabidako lekairetxean, beste semea Kordoban bere amagaz,
eta txarrena, Gaztelako gortearen laguntza kendu eutsoenean.
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egin ebezanak, euren seme ta ugazanaiarekin ez zitezen ezagutu.
Orregaitik da izilpeko ongunde zarratu ta politiko zital bat, orduko
denboratan Kataluña ta Euskalerria
edo ta Nafarroan ezagutu ba ziran
Kolontar Kristobalen izen abizenak
eta IVn Karlos Nafarroako erregearen semea zala, erri-biak euki ebezan
eskubidetik, indar guztiekaz matxintasun bideetan sartuko ziralako.
Koloneri, Gaztelaren gorteko agiri
guztietan emoten eutsoen arrera, ez
zan Mallorka, Jenoba, edo ta alango
beste izen bat eukiteagaitik, ez, arrotza izateagaitik baiño.

1.491ko Jorraillaren 11n Errege katolikuak Juan Printzeagaz
batera, mauritarren aurkako borrokak asteko naian, Sebillarantza joan ziran, Fernando katolikuak bere emazte I Isabel
eta seme Juan, Erregearen Alkalako urian izteko.

Eta au da nire ustez, Kolontar Kristobalek euki eban bene-benetako arazoa,
errege katolikoak eleiztarren agintaritzazko kaizar aolku eta gaizkidetasunean euki eben almen guztiagaz,
jakin ezedin edo Aragoi ta Nafartar
erregetzaren izenak ez egiezan agertu, ezezaguntasunezko illunpetasun
baltzenetara sartu ebazan Kolonen
izen-abizen ta ondorengotasunak.

Uztaillaren erdian I Isabelen larruzko aterpeak sua artu eban,
eta beste aterpeetan su orrek triskantza aundiak egin eta gero,
Fernandok ez daiten ostera alango gauzarik sortu eta beren
gudalozteak ondo babestuta egon zitezen, iru illabetetan erri
bat jaso eben Granadako ibar aretan, eta “Santa Fe” izena ipini
eutsoen uri barri orreri.

Bestela Granadan, Nizeatik katolikotasunezko batzangotasunaren asmakuntzan etorten zan iritziari bertan
ziñez itz emon edo zinpetuaz ez ba
eben berriztu, espainiar izenagaz
erdi-ugarte edo peninsula au aberrikatolikotasunean batzagotzeko euki
ebezan egin nai guztiak, pikutara joaten ziralako.

Nik geiago sinistuko neuke, Fernando katolikuaren maltzurrezko guzurti ta gaizkatzaille izateagaitik, ez ebala gura nai
iñork jakin egian nor zan Kolon, berak eta bere aita IIn Juanek

Eta begitu non sortu leiken zoriona,
bertan aurkitu ebazalako, len berari ainbeste lagundu eutson Pereztar
Juan, beste gizon bi barriekaz, Mar-

Errege katolikuak beti lagundu ta babestu eutsoen Koloneri,
baiña sekula ez eben bere izenik, jaio erria ta euki eben Nafarroako erregearen ondorengotasuna aldarrikatu. IIn Juanek
eta bere seme Fernando katolikuak, bere aita IVn Karlosekin,
errege lez euki zituzen leiak eta pozoitasunezko eztabaidagaitik izango ote zan ?.

1.491eko urtean, Kolontar Kristobal
ez zan kikildu eta Huelbara joan zan
Rabidako lekaretxean frantzizkotarren babesa, eta Palos´eko mariñelaren laguntza billa.
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txenatar Antonio ta Alonso ta Pinzontar Martin, berentzat ain garrantzizkoak izango zirenak.

eginda eta mando baten gaiñera igonda, Kordabarantza artu
eban bidea, gero Frantzirantza joateko.

Batikanoko inguruan Aita Santuak,
Erromako San Pedro eleiz nagusian
meza santuak eta jolas-jaiak ospatuta. Bai eta VIIn Enrikek Londreseko
San Pabloko eleiz nagusian, Islanen
aurkako katolikotasunaren garaipena
ospatuta.

I Isabel Gaztelako erregiñak ostera mezulari bat bialduta, eta
Granadatik leko-bira “Pinos Puenten” aurkituta, ostera itzuli
zan Kolon bere izeko erregiñak zer esaten eutson entzutera.

1.492an Urtarrillaren 2an menperatu
eben errege katolikuak Granadako
Uria, eta emendik aurrera emon eben
amaitutzat mauritarren aurkako guda.

Emendik aurrera azten dira Kolonen
alkarrizketak Gaztelako errege katolikuarekin.

Eta Berak beren buruagaitik zer oldozten eban jakiteko, berak idatzitako berba auek aurkeztuko dautsuet: “Ni zer nintzala oldozten, nere
apaltasunak naspillatu egiten eustan,
baiña, izaeran eroaten nebana jantzita
oldozten, koroi bi orren bardiñakua
senditen nintzen”.
Eta len Portugaleko erregeagaz egin
eban antzera, errege katolikuakaz
batzartuta, bere eskaerazko baldintzak ipini eutsezan: agertuko ebazan
lurraldearen “Errege ordea, Amiral
ta Orokorrezko Jaurlari” izendatu
egiela, eta azkeneko izen oneik Don
izen-ondokoagaz betiko eroan egiezala bere ondorengoak.

Bai eta Indiasera bakotzaren joan-aldirako prestatu egin bear ziranaren
balio izaten zan diru guztitik, berari
itzi eutsiela zortzigarrena ordaintzen,
eta irabazi guztiko kopuruaretik berari, amargarrena ordaintzea.
Errege katolikuen eritziz, lar zala Kolonek eskatzen ebala ta ostera bota
eben atzera Indiazeko asmo ori.

Kolon asarre, lagun guztiari agur

Moyako Kondesa, Kintanillatar Alonso, Kabrero ta beste lagunak, ez eben onartu Kolon Europako beste erregetza batera
joan zedin, eta euki ebezan asmo on guztiak beste kanpotar
batzuk gozatu ez egiezan, erregiñarengana joan ziran ostera,
erregiñari esanda, ori gertatuten bazan, Gaztela ta Katolikotasunaren kalte izango zala.

I Isabel bere loba Kolontar Kristobalekin egonda, auxe esan
eutson: “Eginkizun au, nire Gaztelako erreiñuaren kontuan
artzen dot, eta Gaztelako gortearen gorde-lekuan dirurik ez
balego, nire bitxi ederrak salduta ordainduko dodaz”.

Emen ikusten da Fernando katolikuaren lenengo urruntasuna,
I Isabel il zanean, eginkizun oneik, bere guzurrezko maltzurtasun ta norkerizko jokoakaz alkartzeko.

Eta errege katolikuak, Kolonen baldintza orreik agiri baten batzeko, Kolonen lagun andia izan zan Pereztar Juan
frantzizkotar lekaideari agindu eutson agiri baten idatzi
egiezala, eta onek Koloma´ko Juanen laguntzagaz egin eta
gero, alde biak “Santa Fe´ko elkargo”an izenpetu ebezan.
Eta Kolonek, asieratik artu eben zaldunezko arrera, errege
seme-lez.
1.492an Jorraillaren 17an siñatu ziran agiri oneik Granadaren
Santa Fe´ko Urian.

Eta Kolonek, agiri orren baldintza baten, ipini ba eban Enrikeztar Alfonso Amiralaren bizibide edo mailla bardiñean
izendatzea, baleiteke Enrikeztar Alfonso, Gaztelako IIn Enrrike erregearen sasiko semea zalako izatea, eta bera beren
mailla bardiñekua izanda, zer gitxiago berarentzat, eta alan
egin eben Kolon, Indiako Amirala.
IIn Enrike Gaztelako errege au, Fernando katolikuaren birraitite izan zan.

1.492an Jorraillaren 30ean errege katolikuak Koloneri, aurkitzen ebazan lurralde ta ugartearen “Amiral” “errege ordezko”
ta “Jaurlari” izendatuz gain, berak bear eben guztia eskuratu
egiotsiela agindu eben, bide orren asmoa, len bait len lortu
egian.
Eta erregeak, Palos´eko alkate Rodrigez ta Prietotar Diego
eta erritarren artean erregearen aurka egon ziranai, agindu au
emon eutsen zigor lez, kañoiakaz armadunezko itsasotzi-bi
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ipini egiezela erregearen urtebiko zerbitzura, Kolonek bear eben lekutik ibilteko.

1.492an Loraillaren 12ko zapatuan urten eban
Kolonek bere taldekideekin Granadatik Palos´eko
Uriaren itsaskairantza.
1.492an Loraillaren 23an Kolonek, Palos´eko jaurlari ta erritarrai deitu eutsen, San Jorjeko eleizan
batu zitezen, erregeak emon eutsoezan aginduak
danori irakurriaz batera, itsaszontzi biak bere ardurapean ipini egiezen.
Eta Palos´eko jaurlariak erregearen eskari ori beteteko, itsaskaian egon ziran itsasontzi bi baitu(1) ebazan, eta irugarrena De la Kosa´tar Juan kantauriko
mariñelak eskeiñita eukan itsaszontziakin osotu
zan Kolonen itsas-taldea.
Beste gauza bat izan zan itxasontziaren mariñeltza
lortzea, ezau-bageko itsas uraren bildur, iñork ez
ebalako gura itsasontzietara igon.

Kolonek egoera au ikusita, erregearen agintaritza
erabiltzea erabagi eban, eta zigortzeko ziran gaizkilleari parkamenaren ordez deituta, lortu ebazan
geienak beintzat.

(1) Baitu = decomiso, confiscaciòn, secuestro.
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Agindu orregaz batera, Andaluziko agintari guztiari esanda, Kolonek bear eban guztia saldu eutsiela,
zentzunezko ordain sari bidetik.
Kolonek ez eban lortzen berak gura ebena eta Rabidako lekaideak konturatuta, Pereztar Juan lekaideari agindu eutsoen Kolonegaz berba egin degian,
eta onek Alonso ta Pinzontar Martinen laguntza
eskaiñita Koloneri, onek Pinzonegaz diru kontuen
gora berak erabagita lortu eban, Pinzon bera ta bere
sendiaren lagunakaz itasontziaren mariñeltza betetea, eta baita Pinzonek berak diruz, 500.000 marauri maileguz edo aldikoz iztea.
Eta beste itsasontziren mariñel eza, atxilotuta egon
ziran edo gizon-gaizkillearen gaiñetik, Palos, Huelba ta Mogerreko jendeakaz osotu ebazan.

1.492an Ekaiñaren 23tik, Dagonillaren 3rarteko
bitartean Kolonek, Alonso ta Pinzon´tar Martinekin lortu eban bidai orretarako lortu bear ebena, eta
Paloseko jaurlariak itzi eutsezan itsazontzi bien aldaketak beste aundiagoko itsasontziagaitik eginda,
Palo´seko izenakin joan bear izan ebenak, “La Pinta,
La Niña ta Santa Maria”ren izenak ipini eutsozan.
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“La Pinta” itsasontzia, Palos´eko
Kinterotar Kristobalena izan zan, ta
iruretatik azkarrena izan zalako, itsasontzi onetatik ikusi ziran leen Ameriketako lurrak. Itsasontzi onetan 26
mariñel joan ziran.

“La Niña” itsasontzia, Mogerreko
Niñotar Juanena izan zan, eta Kolonek ontzi-oialetan egin eutsozan aldaketakaz, bestien bezelako azkarra
biurtu zan. Eta itsasontzi onetatik
bota eben lenengo tiroa Rodrigez ta
Bermejotar Juanek(1) lurra ikusi ebalako. Itsasontzi onetan 22 mariñel
egon ziran.
“Santa Maria”, la Gallega esaten eutsoenai, de la Kosatar Juan Santoñako izarlari aundi ta geroago onek
egin eban Ameriketako mapa artean
ospatsuena izango zanarena izan
zan, Koloneri akuratu edo alokatuta. Itsasontzi onek 39 mariñel euki
ebazan.
Itsasontzi oneik, izkillu sendo ta
kañoiakaz tresnatuta egon ziran, eta
lau Pinzon senditar aurkitu ziran
ikertasunezko bidai onetan:
Pinta itsasontziren kapitaiña, Alonso
ta Pinzontar Martin 45 urte ingurukoa.

Itsasontzi onen bigarren agintaria,
Pinzontar Franzizko Martin.
Itsasontzi onetan be mariñel lez, Pinzontar Diego martin joan zan.

Eta “Niña” itsasontziren kapitaiña
Yanez ta Pinzontar Bizente 32 urtekoa.
Diruagaz be, txarto ez, Pinzonek ipini ebazan milloi erdiari, beste milloi
bat gaiñeratu egin bear zalako errege
katolikuak emon da.

(1) Rodrigez ta Bermejotar Juan = Trianako Rodrigoren izenakin esagutzen zana.

Eta emen oar txiki bat.
Eskerrak B. Gould´tar Alize ikertzaille edo aztertzailleari, iru
itsasontzietan juan ziran 87 mariñel guztien izen-abizen eta
nungoak ziran datoz, Berd eta Martorelltar Gabrielen liburu
onetan.
Orregaitik dakigu Murtziako bat eta amar galizia ta euskaldunen artean ziranetik kanpo, danak andaluzitarrak izan zirela.

Eta arrigarriena emen, zergaitik mariñel guztiaren izen-abizen eta bakotzaren ogi-bidetik euki ebezan langintza eta
eurengandik bear ziran zeaztasun guztiak jakinda, Kolontar
Kristobalenak izen-abizen ta ondorengotasunik ez ?.
Ni itxaropenezko gizona naz, eta ez dakit noz, baiña uste dot
agertuko dirala.

Atutxa´tar Paul

Zornotza´n 2.015´eko urtean Epailla´ren 21´ean

