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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (XXIV)
Laugarren eta azkeneko
itsasalditik datorrena.
1.502an Urrillaren 17an Kolonek
Beraguako itsas-bazterretatik urre
gorriaren meaztegiak aurkitzen asi
zan, baiña ekaitz gogor bat sortuta,
Puerto Bello´ra eldu ziran, berton
amar egunean egonda, eta atzera egin
bearrean meaztegiak aurkitzen, euren
kokamenak itsas eskutitzetan marraztu ta aurrera egin eban.
Itsas-zakar orretatik igarota, aurrera egin eban Bastimentoko kairara
eldu arte, eta berton 14 egun eginda,
aurrera egin eban Darieneko kolkora elduarte, eta 15 leko eginda sortu
ziran aize eta ur´lasterrak geratuazo
eutsoen eta atzera eginda Bastimentoko kaira joateko, beste berezko kai
bat aurkitu eben eta “Komuneko” kaira ipini eutson izena, itsasoaren ekaitz
aregaz, danak joan ziralako galtzak
edo prakak erantzi bearrean.

1.502ko Abenduaren bigarrean
astean eta Darieneko kolkua ta gaur
Panamako istun edo ugaska(1) bitartean dagon Komuneko ugartean 15
egun egon eta gero, Kolonek Beraguara joateko agindu eban, eta “Kai
Lodira” eldu ziran, bertan itxasontziak konpontzen asita.

1.502ko urtean, Kolonek, bere emazte Enrikeztar Beatrizegaz ezkonduta, naita denbora askotan ikusi barik egon, asko
gura izan bear eutson, gaur galduta dagon eta bere azken naiaren arauetan(2) bere seme Diegori idatzi eutson lez, bere emazteak bear eban diruagaz arduratu dagiala, bere bizitzan euki ez
dagien ezeren beartasunik, eta Ameriketako lurrak bera izan
zalako leen ikusi ebezanak, erregeak dirutan emon eutsoezan
10.000 marauriren errentak, urteroko-sari lez berentzat itxi
ebazan.

1.503ko Urtarrillaren 6an Beraguako aberats toki batera
eldu ziran, bertoko ibaiaren ao edo uobian, berezko kai eder
bat aurkituta, eta 1.536ko urtean, bertoko Dukea izendatuko
eben Kolonen illoba, eta Duke ta Amiralaren izendutasunak,
gaur be Kolonen ondorengoak ekarten dabe.

(1) Itsas-zidor, istun edo ugaska = estrecho marìtimo. (2) Azken naiaren arauetan = codex, codicilo al testamento.
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Kolonek ikusita batela ez zala
agertzen, eta Kibian ez zala il jakin
ebenean, bertara joanda, bere anai
Bartolome ta beste guztiak askatu ta
osta osta lortu eban eurengandik aske
geratu ta aurkitu ebezan gauza guztiakin andik urtetea.

1.503an Epaillaren 23an errege
katolikuarekin Kolonek urrun egonda be, sekula ez eban galdu arremanik, eta errege katolikoari idatzi eutsen eskutitzan, berak gauza askoren
artean denbora onetan, ikusi ta ikertu
ebazala itsasoari buruz ainbat idazlan, adibidez: Kosmografia, edestia,
berriak edo albisteak, berrixkak, bizitzaren egon-arri edo eroan ona ikertasu nezko bideetatik, bai ta Jainkoak
beste ainbeste jakintasunezko bideak
zabaldu dautsezanetatik, agirian ipinita “emendik Asia´raiñoko bidea,
egin leikela”, eta su orregaz joan zala
bera eurengana.

1.503an Otsaillaren 6an, Kolonek bere taldeagaz Beraguan
egon zirala, 70 gizon bialdu ebazan lur barru eta bost leko ibilli
ondoren, ainbat urre-gorrizko meaztegi aurkitu ebazan.

Zaindu bear ziran ainbesteko aberastasunak, eta Kolonek
bere anai Bartolome agindupean itzi ebazan meaztegi aiek,
bertan Beleneko Santa Mariaren uria jasotzen asita, Kibian,
euren erregearen baimenagaz, eta bera espainolako ugartera
joateko laguntzaren billa presatzen asi zan.

Kolonek itsas urak ibitu edo beratu ziranean eta ibai-aotik urteteko arazoak euki ebazala, Kibian bertoko erregearen
iritzia aldatu zan, eta danak iltzera joan zirala jakin ebenean,
Kolontar Bartolome ta Mendeztar Diegok, Kibian arrapatu
eben, eta naita onek iges egitea lortu, il zalakoan barria eldu
zan Kolonek belarrietara, eta aurrera egin eban bertan 80 gizon eta itxasontzi txiker bat itzita.
Eta Kolon bide erdian aizeagaitik eta ur-lasterragaitik geratuta, uraren ezean aurkitu zan eta ur billa bialdu eban batel
bat lur aietan ura artu egien, bertako jendeak danak ilda.

1.503ko Jorraillaren 16an Kolonek, Berakurtzetik urten eban geratzen jakozan konpondu ta gero 2 itxasontzigaz Kai-Ederrarantza, irugarren
ontziko zureria ustelu egin zalako.

1.503ko Loraillaren 1ean urten
eban Kolonek espainolarantza, 13an
Kubako inguruan Erregiñaren Baratzera elduta, baiña itxasoa zakartu
egin jakon lez eta bere itxasontziak
guztiz zillotuta aurkitzen ziralako,
Bagillaren 25ea eldu ziran osta-osta
Jamaikako ugartera.

Kolonek itxasontzi barik aurkitzen zalako, alango txalupa txiki bat
prestauta, Uztaillako illean, Mendeztar Diego itxasontzidiaren idazkaria,
Obando eta erregeentzako eskutitz
bigaz bialdu eban beste sei lagunakaz
espainolako ugartera Obandoren laguntza eske, baiña bertokoak arrapau
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egingura ebalako, arazo andi ta gogorrak eukinda, ostera joan bear izan
eban urten eben lekura.

Ostera urten eban Mendeztar
Diego, eta lau egun barru, Nabasa´ko
ugartearen atxak ikusita, ango atxaren
zilloetan aurkitu eben uragaz kendu
ebezan egarriak, urrengo egunean
San Migeleko lur muturrera elduta,
eta emendik Azuako kaian jakinda,
Obando Xaragua´n egon zala, bertora
joan zan, eta Obando, Kolonen aurkakoa zalako, bertan atxilotu lez euki
eban Menedeztar Diego 1.504ko
Epaillararte.
1.504ko Urtarrillan Kolon artritiseko gaisoagaz ogean egon zala,
Porrastar Franzizko beste 48 mariñelekin matxinatu zan Kolonen aurka,
ta espainolako ugartera joan ziran
berton euki ebezan txalupakin, ortik gero erdi-ugarte onetara etorteko, baiña itsasoaren ekaitzak ostera
bialdu ebazan Jamaikako ugartera,
eta lapurketan asita bertoko bistaleen
etxolatatik, auek asarratu egin ziran,
eta ararte emoten eutsezan jatekoaren
eskuratzeak ebagi eutsezan.

1.504an Otsaillaren 29ko bisust-urte(1) edo bi urte orreitan Kolon
gogoratuta, illart-illune(2) edo illargiaren illuntasuna sortuko zala, bertoko jauntxoari deituta, zeruko illargia kendu ta illuntasunezko ekaitz
gogorretan sartuko eutsiela eureri,
janaririk ez ba eutsen ekarten esan
eutsoen.
Eta danak itxaroten egonda, gabaz zer gertatuko jakien, illuntasuna
agertu zanean, danak joan ziran Kolonengana parkamena eskatzen, eta
illuntasun orren denborea amaitzen
(1) Bisusturte = año bisiesto. (2) Illart-illuna =
eclipse de Luna.
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egon zala, ostera urten eban Kolonek eurei esaten, parkamena
emoten eutsoela, eta bertokoak ikusita illetargia ostera agertzen zala bere lekura, bear izan eben guztia emon eutsoen Kolon eta bere mariñelai.

1.504ko Jorraillan Obandok, itxasontzi bat bialdu eutson
Koloneri Eskobartar Diegoren aginduan, esateko, euren billa,
egiten egon zan itxasontzia amaituta eukanean etorriko zala,
eta Kolonek Eskobarreri, Obandorentzat eskutitz bat emonda,
ostera urten eban espainolaren ugarterantza.
1.504ko udabarri orreitan Santo Domingora joan zan Menedeztar Diego, an erdi-ugarte onetatik joan barri ziraneko
itxasontzi eder bat erosita Koloneri emoteko, eta bera, bear
ebenagaz apainduta, ostera itzuli zan erdi-ugarte onetara,
erregeari, Kolon idatzi eutsoen eskutitza emon eta ango barriak eurei esateko.
1.504ko Loraillaren 20an Kolonek, Porrastar Franzizko
erakarri gure eban zentzunera eta parkamena agindu ta gero
ostera matxinatu zalako, Kolonek, bere anai Bartolomeri agindu eutson beste 50 mariñel adizkideakaz aurka egin egiola, eta
menperatu ondoren, Kolonen aurrera eroan eban.

Ia urte oso bat egon bear izan eben Kolon eta bere mariñelak Jamaikako ugartean egoera orreitan, eta matxintasunezko
arazo orreik konpondu ta egun bira, itxasontzi eder bi ikusi
ebazan euren ugartera etorten zirala, bat Obandok bialtzen
eutsena eta bestea Mendeztar Diegok erosi ebana.
1.504ko Bagillaren 28an itzi eban betirako Kolonek Jamaikako ugartea Dominika edo espainolako ugartearen bidea
artuta, eta Beata´ko ugartean geraldi bat eginda, Dagonillaren
13an eldu zan Santo Domingoko kaiara.
1.504ko Iraillaren 12an Kolonek, bere Bartolome anaia
eta bere seme Fernadokin urten eban Santo Domingotik erdi
ugarte onetarantza.
Eta emen itzi bear izan ebazan betirako, berak agertu ebazan Indiaseko aberats lur orreik, bere Zipangoko lur eta Kan
Aundiaren amets nagusiak bete barik, gero 1.520an Urrillaren
21ean Magallanesek aurkitu eben itsas-arteko estutasun ori ez
ebalako aurkitu.

1.504an Azaroaren 7an, ille bi beranduago legorreratu(1)
edo porturatu ziran Sanlukarreko kaian, Kolon eta beren kideak Dominikatik etorri ziran itxasontzi biekaz.
(1) Legorreratu = atracar en el puerto.
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Kolonen azkeneko oñaze edo nekeak eta beren
eriotzea.

-Ala, beren erregezko ondorengo izaerak, gauza
onekaz, ez ote euken zer ikusirik ?.

1.504an Azaroaren 26an, Kolonek Gaztelako
gortera joan gura eban len bait-len, bere izeko-osaba ikustera ta Indiaseko barriakin idatzita euki ebazan eskutitzak eurei emoteko, baiña euken gaisoa
zaindu egin bear ebalako, eta bere seme Diegogaz
irabazpideko agiriak argitu naian denborea irauten
doiela, I Isabel erregiñ-katolikua il zan 53 urte eukezala, Kolon eldu zanetik 19 egun barru.

-Ala, beste pekatu gogor bat euki eban Fernando erregeak, Kolonek I Isabelekin izenpetu ebazanak, irabazita gero Kolontar Kristobaleri ez emoteko ?.

Kolon, Barramedaren Sanlukarreko kaian lurreratu zanean, Sevillara joan zan artez, bere osasuna
eta irabazpideak argitzeko asmotan, berak irabaziko diru arloaren egoera, Bobadilla bere amurratutako etsaiaren bidez, oso nastuta egon zalako.

Kolonek, beste gauza batzuen artean eta oso
kezkatuta egon zalako, eskutitz bidez, bere seme
Diegori eskatzen eutson, ia I Isabelek beren azkenai agirietan, berentzat zeozer itzi ba eban idatzita
izan zan.
-Baiña kontuan euki bear zituzen, Santa Fe´ko
ongundean, eleiztar, errege-erregiña ta berak artu
eben erabagiakaz.

-Orduan, B. Gould´tar Alize´k ikerketaren
arrigarrizko lan bidez, mariñel talde osoaren izen,
abizen, nungoak ziran, bakotzak zelango ogi-bidetan lan egiten eben, eta euren gurazo errigizarte
ta auzoak zeintzuk ziran zeatz jakiteko egin ebana,
zergaitik Kolontar Kristobalen izen abizen eta bere
ondorengo izatearen nortasunagaitik ezer jakin ez?.

-Ze garrantzi ote euken, eleiztarren bitartekotasunak ?.

-Dana dala, baleiteke I Isabelek Kolonen alde
ez ebela ezer idatzita itzi, beren izena agertzea ez
zalako egokiena Santa Fe´n asmatu zanagaz, gero
azkeneko ondorioan argituko doguna.
1.504ko Abenduaren 21ean, Kolonek bere
Diego semeari idatzi eutson eskutitzan, bera
gortera mando baten gaiñean joateko, baimena
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emoten ba eutsien agiria atarateko
eskatzen eutson.

1.505eko Loraillan eldu jakona,
eta Kolonek Sevillatik, mando baten gaiñean urten eban Segobiarako
bidean, bere osaba Fernando erregea
ikustera.

Kolonek Fernando erregearengandik, berak Indiasetara urten orduko lortu ebazan errege ordezkotzaren
eskubideak berrezkuratu gura ebazan,
Fernando bere osabak baiña, naita
agindu arren beren amiralgo gauzak
zuzentzeko auzitegi berezi bat sortuko ebala berari esan arren, sekula ez
eban eraikiko alango auzitegirik.
Denbora iraun egiten ebala ikusita, eta Fernando erregeak beren eskubideagaitik ez ebala ezer egiten, Kolonek ostera erabagi eban bere seme
Diegogaz erregearengana joatea, berea
zana eskatzen, eta Fernandok alderantziz, izendatu eutsozan ordezkotzazko
guztieri uko egitea eskatuta Karrion
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de los Kondes´eko jabetasunaren ordez, Kolontar Diego semeak
bere asarre guztiagaz, eskeintza orreri atzerazi edo ta ez eban
ontzat artu.

Eta onen gora-beragaitik Kolonek bere lagun bateri idatzi
eutson eskutitzan, auxe esaten eutson: Erregeak ez ebala ikusten
ongarri, I Isabel erregiñak nigaz batera izenpetu ebena, eta nik aldotena eginda, Jainkoaren eskuetan izten dot, beti egiten doten lez.
1.506ko urtearen lenegoetan, Kolonen itxaropenak barriztu egin ziran ostera, Juana ta bere senar Felipe erregeak Segoviarantza etorten zirala jakin ebanean, baiña itsas-txar eta euki
ebezan kalteagaitik, Ingalaterraren Weymouth´eko kaira joan
bear izan eben, Windsor gazteluan, ia iru illabetetan egonda.

1.506an Jorraillaren 28an A Koruñara eldu ziran erregeak,
eta Kolonek eskutitz bat bialdu eutsen, bere lotsakortasun eta
eskaerak idatzita, Bartolome bere anaiak eroan ebana.
Eta bere azkeneko naiaren atal baten bere seme Diegori idatzi eutson eskutitz onetan: Dominika edo espainolaren
ugartean Baselisa bat eraikiteko diru naikoa batu egiala, berton iru Meza Santuak: Trinidaz Santuen egunean, Sorkunde
Garbiaren egunean, eta irugarrena, bere aita-ama ta emazteagaitik urte guztietan ospatzeko agintzen eutson.
Atutxa´tar Paul
Zornotza´n 2.015´eko urtean Epailla´ren 21´ean

