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Aitzin-solasa 
 
 Ttiki-ttikitandik topo egin nuen euskal mitoarekin. Amaren aldeko familia ataundarra nuen eta 
Amona Anttonik, gauero, euskal mitoarekin loturiko ipuinak kontatzen zizkigun. Horrela ezagutu nituen 
Ttortto, Mari, Basajaun, laminak, Inguma, Sugaar… eta gainerako pertsonaia magikoak.  
Ipuin horiek markatu eta bideratu nindutela uste dut. Orduz geroztik, euskal mitologiaz eskura nuen 
guztia irakurri nuen: Joxemiel Barandiaran, Julio Caro Baroja, Jose Maria Satrustegi, Jose Dueso…  Eta 
ustekabean, Euskal Herriaren sinesmen zaharrekin, filosofia bereziarekin topatu nintzen.  
 
 Urteen poderioz, konturatu naiz sinesmen horiek guztiek osotasun bat eratzen dutela, eta 
osotasun horretan irakurriz uler daitezkeela mende luzeetan euskaldunok solstizio eta ekinozioen 
inguruan burutu eta burutzen ditugun ekitaldi edota jai erritual ugariak: inauteria, Donibane Gaua, 
Olentzero, Eguberri, Urtats eta abar luzea. Erritual horiek urtero errepikatzen dira gure egutegian, 
euskaldunon bizimodua nolabait egituratzen. Iragana ere gaur da. nolabait.  
 
 Jai erritual horiek dira, beste zenbait konturekin batera, liburu honen orrialdeetara ekarri nahi 
izan ditudanak. Izan dadila liburu hau gure amona Anttoni Etxeberria Urbiztondori egiten diodan 
omenaldi xume eta bihotzekoa. Halaber, izan dadila ere, Euskal Herriko aitona-amona guztiei egiten 
diedan eskaintza, beraiek izan baitira urtez urte eta mendez mende, euskal mitoaren gurpila haien 
ondorengoei transmititu dietenak. Ez dadila orain, XXI. mende hasiera honetan moztu. Transmititu 
diezaiegun, euskararekin batera, gure seme-alaba eta bilobei. Hau ere, gure esku dago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Euskaldunen animismoa eta euskara 
 
        Garai zahar-zaharretan, Paleolito deitzen dugun aro urrunean, izadia eta izadiaren agerpenak 
sakratutzat hartzen zituzten. Iturriak, euria, hodeiak, ortzadarra, lurra, zuhaitzak eta oihanak, mendiak, 
errekak eta ibaiak…. sakratuak ziren orduko gizakientzat. Honi naturalismoa deitzen zaio. Bigarren 
momentu batean, sakratutzat hartzen zituzten naturako elementu horietan bazela indar edo gogo 
bizidun bat pentsatu zuten, hau da, horien baitan numen, jeinu edota jainko-jainkosak zirela gogoetatu 
zuten. Bigarren urrats honi animismoa deitzen zaio. Hainbat adituren ustez, naturalismoa indarrean 
izan zen Paleolito osoan, eta Neolitoan, nekazaritza eta bizitoki finkoak zabaldu zirelarik, animismoa 
sortu zen.  
 
 Animismoarekin batera lehen mitoak sortu ziren, eta horixe izan zen euskal mitoaren jaiotze 
garaia. Animismoaren ustez, naturako elementu guztietan, mendi zein lautadetan, zuhaitz zein 
oihanetan, animalia zein pertsonetan, iturri zein erreketan, hau da, izadia osatzen duten osagai guzti-
guztietan bada bizi-indar bat, euskaldun zaharrek gogoa deitu zutena. Horietako asko izen bereziez 
bataiatu zituzten: Mari, Hodei, Basajaun, Eate, Sugaar, Ostots….  
 
 Animismoaren ustez, izaki guztiok bi zatiz osaturik gaude: gorputza eta gogoa. Gorputza hilkorra 
da, gogoa, berriz, hilezkorra. Gure arbaso zaharren ustetan, gorputza hiltzean, gogoa lotura guztietatik 
libratzen omen zen eta etxeko erleek gidaturik, ortzadarreko bidea hartzen zuten ilargira joateko. 
Ilargitik, berriz, gure gogoa lurrera itzultzen zen eta, beste izaki baten barruan sarturik, beste bizitza 
bati ekiten zion. Eta horrela betidanik eta betirako. Arrisku bakarra ortzadarreko bidean ezkutarik eta 
zelatan egoten ziren indar ezkorrak ziren. Hauek gure gogoak harrapatuz gero, bahiturik gelditzen ziren, 
gogo erratu gisa. Hori ez zedin gerta, etxeko erleen laguntza ezinbestekoa zen, ortzadarreko bidea 
ederki ezagutzen baitzuten. Erleak, bistan da, sakratuak ziren, eta berorika mintzatu behar zitzaien. 
Etxean inor hiltzen bazen, lehen berri erleei eman behar zitzaien: 
Erle Andereak, Etxeko Jauna hil da! 
 
 Euskaldunon mundu-ikuskera biziki zaharra da, Paleolitotik datorkiguna, eta haren iturburua 
duela 35.000 urte inguru hasi zen isurtzen. Ordutik hona gauzak garatu eta aldatu dira, prefosta. 
Hastapenetako mito haiek izenez, janzkeraz, mezuz eta doinuaz aldatuz joan ziren, aroz aro, mendez 
mende. Eta euskara izan da euskaldunen mundu magikoaren euskarririk handiena. Euskara izan da beti 
euskaldunok mundua interpretatzeko eta gure barne gogoetak kanporatzeko izan dugun tresnarik 
zehatzen eta egokiena.  
 
 Gaur, dotrina erlijioso eta materialista berrien menpe bizi garelarik, gogoeta naturalista-animista 
zahar haiek arrunt ahantziak ditugu, tamalez.  
Hala eta guztiz ere, euskararen baitan badira oraindik garai zahar haien berri ematen diguten 
esamoldeak. Ikus dezagun hainbat adibide: 
 
 Ari izan aditza erabiltzen dugunean, ondoan jartzen diogun aditz laguntzaileak beti Nor edo Nor-
Nori egituretakoa izan behar du.  Adibidez: Bazkaltzen ari gara, erortzen ari zaio, kantatzen ari nintzen… 
Bada, berriz, salbuespena fenomeno atmosferikoekin, kasu horietan Nor-Nork edota Nor-Nori-Nork 
egituretako aditz laguntzailea ezartzen baitugu. Hau da, aditz pasibo batetik aditz aktibo batera iragaten 
gara. Adibidez: Euria ari du, elurra ari du… Badirudi, hemen, badela subjektu eliptiko edo ezkutu bat, 
aipatzen ez dena, baina agerian daukaguna. Eta subjektu ezkutu hori Egu edo Ortzi litzateke, euskal 
natura osoa bere gain hartzen duen dibinitate zaharra. Beraz, horrela litzateke: Eguk edo Ortzik euria 
ari du, Eguk edo Ortzik elurra ari du eta abar. 
 
 
 



 Naturako fenomeno atmosferikoez ari garenean, biziki zabalduta dago aditz iragankor edo 
aktiboak erabiltzeko joera. Ikus dezagun. Hamar egun daramazki atertu gabe. Lehen zaparrada ederra 
bota du. Euria dakar. Ekaitza dakar. Eguraldi txarra dakar. Euria hasi du. Tximista bota du. Kazkabarra 
bota du. Ortzantza urtuki digu. Horrelakoak guztiz ohikoak dira gure artean.  
 
 Izaera egile edo aktibo hori bestelako esamoldetan ere agertzen zaigu: Loak hartu nau. Lokarturik 
nago –loak harturik nago-, Suak etxea hartu du, Mikeltxo ibaiak hil zuen, Marinelak itsasoak eraman 
zituen, Beroak –harturik- nago, Hotzak –harturik- nago, Iduzkik bazterrak ditu berotu, Egun on! Halan 
ekarri! 
 
 Badirudi  Egu / Ortzi ez dela subjektu egile bakarra, ainitzetan bestelako pertsonaia mitikoek ere 
parte hartzen baitute: Sugaarrek baserria erre du, Ingumak gure umea eraman du lotan zegoela, 
Behigorrik Zelaibeltzetako oihana erre zuen, Eatek itsasontziaren oihalak ufatu zituen, Majuk txingorra 
bota zigun, Ostotsek trumoiaren etorreraren berri eman zien… eta abar. 
 
 Euskara da gure arbasoak euskaldun bilakatu zituena, eta gu ere euskaldun egiten gaituena. 
Lehenagokoa da euskara euskalduna baino. Euskarak atxikitzen ditu bere baitan euskaldunen gogoetak, 
nahiak, penak eta desirak. Euskarak moldatzen gaitu une oroz. Animismoa urrun samarra dugun une 
hauetan, euskara da gure oroitzapen zaharren berma. Eta gure izate berezi horrek iraunen du euskarak  
diraueino. Luzaz izan bedi!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sinesmen zaharrak eta euskal mitoaren sorrera 
 

1.- Sinesmen zaharrei buruzko hainbat gogoeta. 

 
       Denok dakigun bezala, mundu bakarra dago izaki guztiontzat, baina nahiz eta mundu bakarra izan, 
herri eta kultura bakoitzak adierazpen ezberdina egiten du. Bizitzaren liburuan irakurtzean egiten diren 
irakurketa edota interpretazio ezberdinetatik sortuko dira herri guztien sinesmenak, mitologia ere 
deitzen duguna. Sinesmen horiek herri baten filosofia edo izate bereziaren berri ematen digute.  
 
        Gure sinesmenei dagokienez, erraiten ahal dugu euskal sinesmen zaharrak ez direla kontu hutsa, 
gure sinesmen zaharrak izan baitira eta dira, gaur egun ere, Euskal Herriaren, euskaraz mintzo den herri 
honen azken arrazoi gordeak. Herri honen izate historikoaren bihotza. Bere nortasunaren funtsa eta 
euskaldunok egindako ekintzen lehen iturria, mundu-ikuskera berezi baten oinarria. 
 
 Iturri honetatik edan dugu mende luzeetan, edan dugu eta edanen dugu, euskaldunok euskaldun, 
euskaradun alegia, garen bitartean. Honelakoak gara, honelakoak izan gara eta honelakoak izanen gara 
gure erroek bizirik irauten duten bitartean, betiko iturritik edanez. Ainitzek gauzak arras aldaturik 
daudela diote, gure sinesmen zaharren erranahia lekuz kanpo dagoela adierazi nahian; baina 
zuhaitzetan hostoak aldatzen  
Diren bezla, baita gure kanpoko janzkera ere, nahiz eta barneko suak, gure gogoak, betikoa izaten 
jarraitu. 
 
 Euskaldunok mende luzeetan zehar, aldaketa paketa bat jasan dugun arren, euskaldun izaten 
jarraitzen dugu, eta hor euskarak, gure mintzairak ematen digun barne mezu horretan, hitz sakratuaren 
heredentzia genetiko horretan,  gureganatzen dugu gure arbaso zaharrek ereindako sinesmen zahar 
eta berria, atzokoa eta gaurkoa, euskal sinesmen zaharra deitzen duguna. 
 

2.- Euskal mitoaren sorrera eta garapena hitz laburrez. 

       Euskal sinesmen zaharrak  Paleolita Aroan du lehen iturria, Kristoren aitzineko 43.000. urtean, 
euskal gizaki zaharra Europa osoan hedatzen zelarik. Garai hartan, gure arbasoek behera begiratu zuten 
AMALUR aurkituz. Gero begiak altxatu eta zerurantz begiratuz, Amalurraren alabak ezagutu zituzten: 
Eguzki edo Eki, bizitzaren jainkosa eta Ilargi, heriotzaren jainkosa ederra. Hor hasi zen euskal mitoa. 
 
 Gure arbaso zaharrak ehiztariak eta ibiltariak ziren. Lurraren seme-alabak zirela uste zuten eta 
Amalurra gurtzen zuten. Kristoren aitzineko 30.000 . urtean, amalurrarekin loturiko jainkosa zabaldu 
genuen Europa osoan zehar. Mari, Maia, Lur, Amalur, eta bestelako izenez deitzen genuen. 
Euskaldunen jainkosa handi honek hiru ezugarri handi biltzen zituen bere baitan: amatasuna, 
emetasuna eta emankortasuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Izadia edo natura ezagutu genuen momentuan hasi ziren gure mito naturalistak sortzen eta 

haiekin loturiko pertsonaiak: Lur, Ur, Iturri, Hodei, Eguzki, Eki, Itsaso, Ibai, Euri, Laino….  Izadian, gure 

inguruan, ulertzen ez genituen fenomenoak eta gertaerak ziren, eta horiei adierazpen logikoa bilatu 

nahian, gure arbasoek sinesmen animistak sortu zituzten. Horrela amets gaiztoak Ingumak sortuak dira, 

tximistak edo orziak Sugaarrek urtukiak dira, Behigorrik erretzen ditu etxeak eta oihanak, Majuk 

botatzen digu kazkabarra, Marik hodeiak igitaiaz zabaltzen ditu euria sortuz eta abar. Eta emeki-emeki 

euskaldunen gertaera historikoetan ere azaltzen zaizkigu. Horrela Basajaunek engainatu zuen Teodosio 

Goñikoa bere burasoak hil zitzan eta ez zedin Iruñeko lehen erregea izan. Bizkaiko lehen jauna izan zen 

Jaunzuri Sugaarren semea zen eta Nafarroako erresumako erregeak ilargi beteko gauetan altxatzen 

ziren errege, Ilargi jainkosaren benedikazioa atzemaitean.  

 
 Paleolitoan sorturiko euskal sinesmena aldatua iritsi zen Neolitora. Ordurako pertsonaia berriak 
sortuak ziren, eta gizakiak teknika eta lanabes berriak ezagutzen zituen. Horrek eragin zuen aldaketa. 
Eta historian sartu ginenean, hau da, erromatarrekin lehen harremanak ukan genituelarik, hau da, 
Kristoren aitzineko 178. urtean, mundu berri bat aurkitu genuen, inperioarekin etorritako bizimodu 
berria, kontsumoa, latina, egitura, teknika, lanabes eta ekoizkin berriak….  Honek ere aldaketa handia 
eragin zuen euskal mitoan. Pertsonaia berriak sortu ziren eta zahar batzuk ahantzi. 
Ordutik, mendez mende, gure mitoa garatu eta aldatu da, mito eta erlijione guztietan gertatu den 
bezala. 
 
 XX. mendeko azken erdialdean euskal mitoak bizirik irauten zuen Euskal Herriko eremu zabaletan, 
batez ere, laborari eta artzain munduari loturik. Hortxe bildu zituen Joxemiel Barandiaran antropologo 
eta etnografo handiak gaur egun horren ezagun egiten zaizkigun mito eta pertsonaiak: Mari, Ortzi, Egu, 
Maju, Atarrabi, Mikelats, Amalur, Eki, Ilargi, Ortzadar, Euri, Adur, Aide, Aidegaixto, Akerbeltz, Alarabi, 
Argi, Balbe, Basajaun, Behigorri, Eate, Hegoi, Ehiztari Beltza, Herensuge, Etsai, Gaizkin, Galtzagorri, 
Gauargi, Gaueko, Gorritxikiak, Ieltsuak, Ihizi, Inguma, Intxixuak, Itzularri, Izuargi, Laino, Maide, Mairi, 
Mamur, Mikeldi, Muru, Hodei, Ostebi, Oihulari, Sugaar, Tartalo, Iturri, Leize, Amazkar, Marimunduko, 
Tronagarru, Mamaorroak, Ostots, lamiak, jentilak, aztiak, sorginak, Kixmi, Olentzero, Martinttikiren 
ipuinak eta abar luze-luzea. 
 
 Hauxe da euskaldunok bizitzari eman diogun adierazpen logikoa, naturatik edan dugun filosofia 
berezia, bizitzaren liburuan irakurriz sortu eta garatu dugun mundu ikuskera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Euskaldunen ilargi-egutegia 
 
       Aintzin-aintzinetik gizatalde ezberdinek euren egutegiak egiteko zeruko astroak hartu zituzten 
erreferentzia gisa, eta beraien mugimenduan oinarriturik, beren denbora eta eguraldi neurketak atera 
zituzten. Batzuk eguzkiaren mugimenduaz baliatu ziren, besteak berriz, ilargiarenaz. Azkenekoen artean 
gure arbaso zaharrak, garai bateko euskaldunak. 
 

1.- Gure lexikoaren berezitasunak. 

       Gure egutegiari dagokionez oso lexiko berezi eta aberatsa daukagu. Ikerlari batzuren ustez URTE 
hitz berak  euri edo uren sasoia edo denboraldia adierazi nahi omen digu. Eta HIL edo HILABETE HITZAK 
ilargiak zeruan zehar egiten duen ibilaldia osatzeko beharrezko denbora. Beste era batez esana, ilargiak 
jaioz geroztik, hazteko, betetzeko, ttikitzeko eta hiltzeko behar duen denbora zehatza litzateke. Oso 
kontuan hartzekoa da honako trilogia: HIL aditza, (H)ILARGI astroa eta HIL EDO HILABETE.  
 
       ASTE hitzari dagokionez, HASI  aditzetik letorkigukeela diote. Eta agian, ilargiaren biziak dituen lau 
fase edo urratsei legokien kontzeptua izanen litzateke. Gaur Euskal Herrian, mendebaldeko beste 
herrietan bezala, darabilkigun egutegia latinoen eskutik etorritako egutegi eguzkiarra da, gregoriarra 
deitutakoa. 
 

2.- Urtaroak eta aste egunak. 

        Euskal egutegi ilargiarraren defendatzaileek esaten dutenez, hasiera batean euskaldunek bi urtaro 
bereizten zituzten bakar-bakarrik: UDA eta NEGUA. Egutegi eguzkiarra zabaltzean egokitu beharrean 
aurkitu omen ziren, eta honela sortu ziren tarteko beste bi urtaroak: UDAberria edo NEGUazkena eta 
UDAzkena edo NEGUlehena. 
 
       Asteari dagokionez badirudi aintzineko euskal astea soil-soilik hiru egunez osaturik zegoela: 
asteLEHENA, astARTEA eta asteAZKENA. Eguzkiar egutegia sartzean, egokitzapenak egin behar izan 
ziren eta honela sortu ziren aste eguzkiar bat osatzeko falta ziren beste lau egunak: 
OSTEGUNA/ORTZEGUNA (OSTI edo ORTZIren eguna), OSTIRALA/ORTZIRALA (OSTI edo ORTZIren 
egunaren hurrengoa), LARUNBATA (ez dut bere esanahia ezagutzen) eta IGANDEA (IGARO aditzetik 
dator, zazpi egunetako zikloaren igarotzea baita). Ostegun eta ostiralari dagokienez, garbi ikusten dugu 
OSTI/ORTZIren izena barruan, baina orain dator galdera, zein ORTZI aipatzen dute , paganoa ala 
giristinoa ?  Kontuan izan izen berak balio izan zuela sinismen zaharretako jainko handia  eta kristau 
erlijioko jainkoa izendatzeko. Azkenean JAUNGOIKOA hitza  izango da geldituko dena, eta oihartzun 
jentilak bere baitan gordetzen zituen ORTZI izena desagertuko dena, baina kristau fedearen lehen 
mendeetan Ortzi izan zen euskal kristauek erabiltzen zuten izena euren jainkoaz hitz egiterakoan. Eta 
ene aburuz, aipaturiko bi aste egunak garai hortan sortuak izan daitezke, fede berriarekin batera 
egutegi eguzkiar erromatarra zabaldu eta gurera egokitu egin zenean.  
 
       Bestelako izenak badaude, eta horietako batzuk latineratik edo beste erderetatik hartutako mailegu 
garbiak dira. Beste batzuk berriz, zahar-zaharrak ditugu: MARTITZENA (asteartea), EGUASTENA 
(asteazkena), EGUENA (osteguna), BARIKUA ---baraua egiteko eguna--- (ostirala), EGUBAKOITZA, 
NESKENEGUA (Zuberoan), ZAPATUA ---juduen sabath-etik hartua--- (larunbata), DOMEKA ---Dominicus 
Dies = Jaunaren Eguna---, JAIEGUNA, IGANTEA (igandea).  
 
 
 



3.- Hilabeteen izenak. 

       Hilabeteen izenak arras ugariak dira, batzuk nekazal munduarekin arrunt uztarturik daudenak, eta 
beste batzuk latineratik hartutako mailegu hutsak direnak. Azken horien artean aipagarrienak: 
MARTXOA, APIRILA, MAIATZA, ABUZTUA, SETEMERA ---zubererazko iraila--- eta abar. Ikus ditzagun 
hamabi hilabeteak banan banan: 
 

- URTARRILA. (Urte - hila) Urtearen lehen hilabetea baita. HILBELTZA, HILBALTZA eta BELTZILA esaten 

zaio ere, dirudienez eguraldiaren iluntasuna adierazteko. Nafarroako zenbait herritan IZOTZILA esaten 

diote, garai hontako horma edo izotza agirian uzteko. 

 

- OTSAILA. Hilabete honetan otsamak arreske jartzen dira, eta hortik emen datorkio izena. Zuberoan 

berantila deitzen diote. KATAILA oso zabaldurik dago, katamak arreske eta mauka biziz egoten baitira. 

Garai hauetan zezenak mendietatik larreetara jeisten zirela eta, zenbait tokitan ZEZENILA deitzen zaio. 

Asko aditzen den izena HILTXIKIA da, hilabeterik laburrena delako. Zuberoan BARANTAILA esaten diote. 

 

- MARTXOA. Latineratik hartutako mailegua. Gipuzkoako Goierriko zenbait herritan MARTSOA 

ahoskatzen dutelarik. EPAILA deitzen zaio ere, garai honetan egiten baitzen lehen belar mozte edo 

epaitzea. 

 

- APIRILA. Latineratik dator. JORRAILA oso zabaldurik dago, hilabete honetan jorratu egiten baitzen. 

OPAILA ere erabiltzen da, hilabete honetan egiten ziren azienda eta barazki opak edo eskeintzak 

oroitzen digularik. 

 

- MAIATZA.  Bi aurrekoen antzera, hau ere mailegu latinoa dugu. Gure artean  LORAILA deitu zaio, loreen 

lehen garaia dela adierazteko, eta baita ORRILA eta HOSTILA ere, lehen orri edo hostoak sortzen 

direlako    

 

- EKAINA. Udaburua edo udako solstizioarekin lotutako garaia. Hortik datorkio izena: EKI + GAINA, 

biziaren eta eguzkiaren jainkoa den EKIk zeruko GAINA ukitzen baitu. Bestelako izenak: GARAGARRILA, 

garagarraren hilabetea, BAGILA, babarena eta Zuberoan ARRAMAIATZA (maiatz berria alegia). 

Nafarroako iparraldean EREINARO edo EREIRO  deitzen diote, hau da, ereiteko aroa. 

 

- UZTAILA. Uzten hila da, bere izenak garbiki esaten digun bezala. Zenbait tokitan GARILA deitzen zaio, 

gariaren garaia dela adierazi nahian.  

 

- ABUZTUA. Mailegu latinoa. AGORRILA eta AGORRA  oso zabalduta daude, eta ematen duenez, lehorte 

edo agorteen garaia dela oroitarazi nahi digu. DAGONILA ere oso ezaguna dugu. Lopez Mendizabal 

tolosarraren ustez UDA-GOREN-HILA litzateke. Nafarroa Beherean TILISTARO deitzen diote, tilista edo 

dilisten garaia dela burura ekarriz. 

 

- IRAILA. Iratzeak edo irak jasotzeko hilabetea litzateke. GAROILA deitzen zaio ere, garoak edo iratzeak 

sinonimoak izaki. Zuberoan SETEME(RA) mailegu latinoa erabiltzen da.  Iparralde osoan, Zuberoako 

euskara zaharraz  irailari BURUILA deitzen diote. Badirudi zikloren bat-edo burutzen dela hilabete 

honetan. 

 



- URRIA. Urritasunaren hila. Zuberoan LASTAILA deitzen diote, garai honetan lastoa egiten dela 

gogorarazteko. Beste tokitan BILDILA deitzen diote, azken bilketen garaia dela garbi utzi nahian. 

 

- AZAROA. Azen aroa ote? Edo hazia ereiteko aroa? Xiurrenik bigarrena. HAZILA ere deitzen zaio, hazia 

ereiteko garaia baita. GOROTZILA deitzen zaio beste zenbait tokitan, gorotza edo zimaurra zabaltzeko 

garaia dela esateko. Beste izena: GAZTAINAZITUA, gaztaina heldua edo hazituaren garaia dela adierazi 

nahian. 

 

- ABENDUA. Latinerako  “adventus” (iritsiera)-tik  dator. NEGUILA esaten diote ere, neguaren hasiera 

dela agertarazteko. Aurrekoarekin loturiko izena HOTZARO litzateke, hilabete honetan hotza azaltzen 

dela esan nahian. ILUNILA --iluntasunaren hila--- eta LOTAZILA --- hazilan ereindako hazia lotan dagoen 

hila--- arrunt ospetsuak direlarik. 

 

4.- Gure egutegiaren bestelako izenak. 

       Amaitu dezadan aipatuz urteko zenbait egun berezi izendatzeko darabilzkigun izen bereziak. 
URTEBERRI edo URTATS ---urtearen lehen eguna---, URTEZAHAR edo GABONZAHAR --urtearen azken 
eguna---, OLENTZERO ---abenduaren 24a--- badirudi OLES egiteko AROA esan nahi duela, AGURTZEKO 
GARAIA alegia, bera baita jentilen sinismen zaharren oroimena eta  fede kristaua uztartzen dituen 
eguna eta EGUBERRI (Eguzki berria jaiotzen den eguna) ----abenduaren 25a---   Ikusi ahal dugunez, 
nahasmen handiak, lokarri korapilatsuak gure egutegian erabilitako lexikoan errepikatzen zaizkigunak, 
baina denbora berean, bertan zerbait bitxia eta berezia dagoela argi eta garbi adierazten digutenak.          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lauburuaren nondik norakoak 
 
       Euskaldunok tipi-tipitatik ikusi izan dugu gure artean lau buruko ikur bitxi bezain eder hau. Beste 
garaietan abertzaletasunaren ikurtzat hartzen genuen, bere barruan ezkutaturik balego, kanpoan guztiz 
galarazirik zegoena. Bera zen gure nazio sentimenduen iturri isila, gure euskal nortasunaren altxor 
gordea, eta berarengan jartzen genuen askotan gure ikusmira, bera bailitzan gure izaera bereziaren 
oinarria, gure euskal kontzientzia zanpatuaren zimendu bizia. 
 
       Bera zen bandera eta suziria denbora berean, iragan ezkutuaren, orainaldi sufrituaren eta etorkizun 
askearen lotura magikoa. Itsaso eta izarra, sufrikario eta esperantza, iraganeko sustraiak eta geroko 
hegalak, izaera bera baten “atzo, gaur eta bihar” hitz batean. Eta horregatik, gure haur-esku 
dardaratiaren bidez, gure karpetak, liburuak eta kaierak, era guztietako lauburuz jantzi ziren gure ikasle-
gogoetak beste dimentsio ezberdin batera eramanez. 
 
      Bat-batean, Bigarren Gerla Handiari buruzko film eta komikiekin topo egin genuenean, samindura 
eta tristura handiz, gure lauburuak senide gaizto bat zuela ikusi genuen. Gure lauburu ederra eraile 
nazien sinboloa bihurturik, nola ote?   Ezin genuen ulertu, gure idealen ikurra, gure izaera eta 
askatasunaren sinboloa alemaniar nazien eskuetan eta banderetan. Nola eta zergatik? 
 
       Zorionez, laster bilatu genuen irtenbidea, bereizketa. Alemaniar naziena karratua zen bitartean 
gurea biribildua baitzen eta beraienak ezkerretara begiratzen zuen bitartean, gureak berriz, eskuinetara. 
Eskerrak! 
 
 Handik aurrera bide horretatik abiatu ginen, gure lauburu biribildu guztiak eskuin alderantz 
orientatuz. Hala ere, zenbait hilobi eta etxetako lauburu karratuak eta ezker alderanzkoak ikusterakoan 
kezka eta zalantza pizten zitzaizkigun gure baitan, baina ez ikusiarena eginez, aurrera jarraitzen genuen 
geurearekin. Beraiek beraiena eta guk gurea, bai horixe! 
 

1.- Esbastikaren zabalkundea. 

       Nahiz eta lauburua gure kulturan elementu handia izan, gaurko euskaldunok ondotxo dakigu 
lauburua eta bere izen generikoaz ezagunagoa den esbastika, ez dela bakarrik gurea, munduko lau 
haizetara zabaldurik dagoenez, gizateria osoarena baizik. Europa, Asia eta Ameriketako zibilizazioetan 
ikus daiteke, India, Txina eta Tibetetik Alemania, Euskal Herria eta Islandiaraino. Aztekengandik 
grekoenganaino. Beraz, munduko mutur batetik beste muturreraino. Kontuan hartu beharra daukagu 
esbastikak oso itxura bereziak har ditzakeela, hori bai mamizko izaerari ongi eutsiz. Alde batera edo 
bestera begira dezake, hiru, lau, sei, zortzi,... beso edo buru ukan ditzake, nahiz eta gure artean lau 
burukoa zabalduena izan; eta bere besoak karratuak edo biribilduak izan daitezke. 
 
       Esbastikarik zaharrena Trantsilvanian aurkitu da eta dirudienez, Neolitoaren azken garaian egina 
omen dago. K. a. XIV. mendeko zenbait arrastotan agertzen zaigu berriro, eta baita Iliongo (Troiako) 
aztarnen artean ere. K. a. IV. mendean Indiako kulturan ikus daiteke, eta Txinan K. o. V. mendean. 
Mende bat beranduago, hots VI.ean, Japonian agertzen da eta garai hartan zabaltze-garapenean 
zegoen budismoak bere ikurtzat hartu zuen. Geroztik mundu osoan zehar zabaldurik ikusi ahal izan da, 
Grezian, Erromatar Inperioan, Germaniar Herrietan, Euskal Herrian, Bretainian, Errusian, Tibeten, 
bikingoen artean, Ipar eta Ertamerikako indiar kulturetan... 
 
 
 
 
 



       XX. mendean, alemaniar nazismoak odol arioaren sinbolotzat hartu zuen, berarekin batera bere 
teoria arrazistak zabalduz. Bitxikeria bezala, aipatu beharra dago, 1925. urtean, Panamako kuna izeneko 
indiarrak matxinatu zirenean guardia nazionalak akabatuz eta beren lurretan “TULE” izeneko 
errepublika independentea aldarrikatuz, hondo laranjako ehunean egindako gurutze gamatua 1 
banderatzat hartu zutela. 
 

2.- Esbastikaren sinbologia magikoa. 

       Bai Europan, bai Asian eta bai Ameriketan, esbastika ikur magikotzat harturik izan da. Sinesten 
denez, berotasuna eta energiaren iturria, biziaren hazia,... sinbolizatzen dituen eguzkia eta bere 
etengabeko mugimendua agerrarazten dizkigu. Erdigune batetik sortzen diren karratu edo biribil 
itxurako besoek (hiru, lau, sei, zortzi,...), eguzkiaren berotasun eta energiaren etengabeko dantza, jira-
bira, adierazi nahi omen dizkigute. Ikusten dugunez, esbastika bi aldeetara bira daiteke. Ezkerretara 
mugitzen bada levogiroa edo ezkerbirakaria deitzen zaio eta eskuin alderantz mugitzen bada, berriz, 
destrogiroa edo eskuinbirakaria. Eta badirudi, aurkako mugimendu bikoitz honetan hartzen duela 
esbastikak bere sinbologiaren zentzurik handiena. Aitzinean daukagun edozein esbastika 
interpretatzeko orduan erne ibili beharra dago. Eskuin alderantz mugitzen den esbastikaren buruak 
ezkerrerat begira geldituko dira, eta ezker alderantz mugitzen delarik, berriz, buruak eskuin alderantz 
begira geldituko dira. Hori ongi barneratu behar da interpretazio egoki bat egin ahal izateko. 
 
       Antzinako gizaki naturistak, mundua, osotasuna, bi aldetan banatzen zuen, bata ezkorra, gaiztoa, 
txarra, ankerra, itsusia,... eta bestea berriz, guztiz aurkakoa, hots, baikorra, ederra, ona, goxoa, jatorra,...   
eta bitasun honen erdian errotzen zituen bere izatea, bere bizia, eta baita bere  inguruko izaki guztiena 
ere. Horrela, esbastika destrogiroak baikortasuna adierazten digun bitartean, levogiroak, berriz, bere 
aurkako zuzena, ezkortasuna alegia. 
 
       Beste batzuek esbastika suarekin eta trumoiarekin lotu egiten dute, germaniar mitologian egiten 
den bezalaxe, baina bere barneko bikotasuna beti gordez eta agerian utziz. Alemaniako ideologo naziek, 
tibetar lamek bezala, ondotxo ezagutzen zuten esbastikaren sinbologia ezkutua eta horregatik bai 
lehenengoak eta bai bigarrenak baliatu izan dira bere esanahiaz eta bere itxuraz, beren asmoak eta 
gogoetak azalarazteko. Hitlerren banderan esbastika levogiro ezkorra ezartzen zuten etsaien artean 
porrota eta etsipena zabaltzeko asmotan. Ez da kasualitatea, Errusiako frentea irekitzerakoan, Hitlerrek 
Kaukasoko zenbait menditan, eta eskalatzaileen bitartez, gurutze gamatuaren entseina gorri-beltza 
ipinaraztea, eta ez da kasualitatea ere, Tibeteko lamategietan2 garai onak edo txarrak azaltzeko gurutze 
honi ematen dioten erabilpen grafiko adierazkorra.   
 
       Euskal Herrian, nahiz eta sinbologia hau jadanik guztiz galdurik egon, eta duen zama apaingarria 
ahaztu gabe, lauburuaren eta zortziburuaren 3  erabilpena euskal nortasunaren baieztatze eta 
finkatzearen prozesuan sar genezake. Gauza bera egin genezake Bretainian hiruburuarekin4, beraien 
nortasunaren eta nazionalismoaren banderatzat harturik baitaukate. Esbastikaren bitasunak 
antzekotasun handiak ditu munduko hamaika bazterretan, esate baterako, ekialdetarren oinarrizko 
printzipioen ikur magikoa den ying-yang delakoarekin, edo aurkako bi aurpegi zituen Jano jainko 
erromatarrarekin...  edota euskaldunon sinesmenetan agertzen zaizkigun aurkakoak diren jainko-
jainkosen bikote ugari eta esanguratsuekin: Mari eta Maddu, Atarrabi eta Mikelats, Eki eta Ilazki, Amalur 
eta Itsaso, Ostots eta Sugaar... 
 
                                                           
1 Gurutze gamatua: Alemaniar naziek erabiltzen zuten esbastikari ematen zioten izena. 
2 Lamategi: Tibeteko apaiz budistak –lamak-- bizi diren tenplu modukoak. 
3 Zortziburu: Zortzi buru dituen esbastika mota. Euskaldunon artean oso erabilia izan da. 
4 Hiruburu: Hiru buru dituen esbastika. Bretainian eta zelten artean oso erabilia izan da. 
 



 
       Gaur egun, esbastikak bizi bizirik dirau munduko edozein bazterretan, herri eta kultura ugarien 
etxeetako hormetan, liburuetan, eraikinetan, apaingarrietan,...  bere misterio gordea agerian utzi 
nahiko baligu bezala, bere magia esoterikoa beti agerian eduki nahiko balu bezala,... edo agian, bere 
besoen arteko esteka-gunean5  ezkutatzen duen mugagabeko indar ikaragarria berriro gure artera 
askatu eta zabaldu nahiko balu bezala. Auskalo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Estekagune: Bilgunea, lotunea. 



Altzateko Jaun, hor zaude nonbait 
 
      Aspaldian, mendizaleagoa nintzen garaian, Gipuzkoako Ugarte herrixkako borda batean lo egin nuen. 
Borda hartan baginen neskez eta mutilez osaturiko lagun-talde bat. Gaua iristean norbera bere 
lozakuan sartu eta hor hasi ziren horietako batzuk kontu kontari, txisteak, ipuinak, gertakizunak… 
Ipuinetako batzuk penagarriak ziren, beldurgarriak besteak,… eta horrela ipuin eta kontakizunen artean 
gau iluna pasatzen ari ginen. Koadrila hartan bazen Maitere izeneko neska donostiarra, eta kontatzeko 

txanda iritsi zitzaionean, Altzateko Jaunaren legenda xarmangarria azaldu zigun.       
   
        Hura entzuten ari nintzela, nire belarriek gure arbaso zaharren garai urrunetara eraman ninduten, 
eta  antzinako Euskal Herri hartan, jentil, basajaun, lamina eta sorginen mundu magikoarekin egin nuen 
topo. Dardarizo batek nire gorputz osoa astindu zuen. Han zeuden, kontakizun hartan, gure herriaren 
sustrai zaharrak. Kontakizunaren amaieran Xabier Letek Altzateko Jaunari eskainitako bertso ederrak 

kantatu zizkigun:   

 

Altzateko Jaun / hor zaude nonbait, / zure lurrera itzultzeko zai. / Gure izatearen  / testigu zuzena, / 

makurtu gabeko / zuhaitz lerdena, / desertuko haizeak / legortu ez zuen lorea, / itsasoaren kolorea / hor 

zaude zu!   
 
Hamasei salbe, / hamalau kredo, / erderaz entzunagatik, / bazenekizun / hori ez zela / sekulan guretzat 

egin. / Urrezko dukate / eta dirua / ez dira engainu txarrak, /  alde batera / apartatzeko / lehengo 

sinismen zaharrak.   
 
Merkatarien aldamenera, / amildegian, / goitik behera, / ohar gabean / eroriko gera, / baina guztiok / 

jakin dezagun / bidea nondik / dijoan. / Altzateko Jaun, / hor zaude zu!   
 

Bide batetik, / okertu gabe, / esan dezagun bertsoa, / ixil-ixilik / kanta ditzagun / euskaldunen sekretuak. 
/ Herri zahar baten / oharpen haiek / nola ditugun galduak, / zenbat itxura / alda lezazke /eguna hil 

zuen / gauak.   
 

Bidasoaren / ezker-eskuin, / udaberrian / lore gorriak, / ixilitako / ur izkutuak. / Mendetan zehar / kantu 

lagunak / noizbait latinez lurperatuak, /  laster berpiztu / behar duguna!   
 

Larrun gainean / sorginen dantzak, / nabaitzen ditut / arratsaldean; / lurrak badaki /  kontu hoien berri. 

/ Eta hor dago / ixil ixilik. / Altzateko Jaun / hor zaude nonbait, / zure lurrera / itzultzeko zai.        
 
 Egun hartatik aurrera, maiz pentsatu dut Altzateko Jaunaren legendaz, eta maizago oraindik, 
bere sortzailea den Pio Barojaz. Bere liburua bilatu nuen eta berehalaxe irakurtzeari ekin nion. Orduz 
geroztik bospasei aldiz irakurri dut. Liburu honen bidez, gure iragan sekretua hobeto ezagutu nuen, Pio 
Barojak itsasoko uraren gardentasunaz azaltzen baititu gure aberriaren psikologia eta filosofia bereziak. 
Badakit bere idazlan guztiak erdaraz idatzi zituela, baina nire ustez, idazlan horietan islatzen den 
espiritua guztiz euskalduna da. Batzuek Baroja Unamunorekin alderatu dute, biek erdaraz idatzi 
zutelako, baina nire irudikoz bada aldea bi idazle handiren artean. Barojak ez zuen bere arima saldu, ez 
zuen gure kultura errekara bota, ez zuen gure iraganaz eta gure izaeraz ernegatu, Unamunok egin zuen 
modura. Barojak bere euskal nortasunari eutsi zion. Ez zen tradizionalista, aurrerakoia baizik, eta 

maisuki jakin zuen garai bateko sustrai zaharrak eta balore berriak uztartzen.         

 
 Eta nire hitzei nolabaiteko sostengua eman nahian, hona hemen Altzateko Jaunari buruzko 

ipuinari Barojak emandako berdingabeko amaiera. Itzulpena nirea da.   
 



Altzateko etxean, antzinako zeremonia batzuk ospatu dira, baina hauxe dena isiltasun handienean. 
Hildakoaren eskuan dukate  bat jarri dute, gorpua etxetik atera dutenean  zerraldoaz etxeko  bazter 
guztiak jo dituzte, eta azkenean, etxeko erle eta gainerako abere guztiei etxeko jaunaren heriotzaren 
berri eman diete. Hainbat adiskidek Jentilen Harrira otoitz egitera joan nahi dute haien nagusi eta 

laguna izan denaren ohorez, lehengo sinismen zaharrek agintzen duten bezala.   
 
Altzateko Jaunaren gorpua jadanik etxetik kanpo datza, eta orain apaizek zarata eta doinu handiz gori-
gori kantatuz, eliza berriaren ondoan dagoen kristau hilerrira ehorztera daramate. Elizako ezkilek dilin-

dalan, dilin-dalan… etengabeki jotzen dute.   
 
Pater Prudentius-ek: Lur santuan lurperatzera daramagun gizon hau jentila zen eta bere bizitza osoan 
inoiz ez ditu eliza santuaren aginduak ontzat hartu. Eskandaluagatik ez balitz, lur santutik kanpo 

ehortziko nuke nik.   
 
Pater Fanaticus-ek: Bai horixe! Zuk diozuna litzateke onena, ziur aski, dagoeneko, gizon honen arima 

infernuko garretan kiskaltzen egongo baita!   
 

Pater Angelicus-ek: Jaungoikoak barkatuko du!   
 

Pater Fanaticus-ek: Barkatu, nola? sakramentu santuak ez baititu onartu.   
 
Arbelaitzek (Altzateko Jaunaren lagun zaharra): Berak ez zuen inondik inora ere, horren gaizki zegoela 

pentsatzen!   
 
Pater Fanaticus-ek: Ez zuela pentsatzen? Fededun bati horrelakorik ez zaio inoiz burutik ahazten. Federik 

ez zeukanez infernua merezi du.   
 

Pater Angelicus-ek: Jaungoikoaren barkamena mugagabea da!   
 
Pater Fanaticus-ek: Altzateko jauna bekatari handia zen, elizaren aginduak betetzen ez zituen maltzur 

alua.   
 
Olazabalgo ama gazteak: Gezurra dirudi, erraten dutenez, Altzateko Jauna ez omen da hil kristau on 

baten modura.   
 
Zarrateako ama gazteak: Jexux, Maria eta Joxe! Hamaika ikusteko jaioak gara. Gu, altzatearrak 

betidanik izan gara hagitz kristau onak.   
 
Arbelaitzek: Ene lagun gaixoa! Hain ausarta eta hain ona! Zuk borrokatu zenituen eta laster gure 

tiranoak izanen diren beltzez jantzita ibiltzen diren horiek hemen dira zure heriotza ospatzen.   
 
Ostalariak: Hauxe dolua! Bere auzoko gizonek bi dozena axuri jan dituzte eta upela bat ardo edan, eta 
beraien atsoek edan duten pattarra eta txokolate pila kontuan hartu gabe. Ai, astero horrelakoren bat 

hilko balitzaigu!   
 

Xagit-ek (Altzateko eroa): Jaun gaixoa! Nire lagun gaixoa! Nork defendituko nau orain?   
 

Ttikik ---Altzateko Jaunaren beste lagun bat-- Arbelaitzi: Ba al dakik zer erranen dudan?   
 

Arbelaitzek: Zer?   



 
Ttikik: Jaun ez dela hil erranen zieat, bere hil-kutxa lurrez beteta zegoela, eta Jaun bizi-bizirik dagoela, 
eta gainera, ez dela inoiz hilen. Bai horixe! Hori bera erranen zieat! Larrun mendiko leize-zulo ilun batean 
ezkutatuta dagoela eta hor barruan izanen dela  gure Euskal Herria katolikoen esklaboa den bitartean! 
Eta gure herriaren ordua iristen delarik, Jaun gure artera berriro agertuko zaigula Ortzi handiak 
emandako mailuaren bidez gezurretan  eta morrontzan eraikitako mundu berri hau suntsitzera eta baita 

askatasunarekiko gurtzea ere berriro ezartzera!   
 

Arbelaitzek: Eta nork sinistuko dik hori?   
 
Ttikik: Zuek! Gezur handiagorik ez al dizuete sinistarazten? Katolikoen kontuak ez al dituzue sinisten? 

Orduan ba!   
 
Arbelaitzek: Bai, halaxe duk! Egia! Baina hik ba al dituk katolikoek dituzten kartzelak, urkamendiak, 

epaileak, borreroak, soldaduak… jendea konbentzitzeko?   
 

Ttikik: Ez, horrelakorik ez zaukaat! Arrazoia duk!                
       
 
 Buka dezadan ene gogoeta hau, Pio Barojak Altzateko Jaunaren ahoan jartzen dituen hitzak hona 

ekarriz. Horretarako, Altzatekoaren eta euskaldunen arteko elkarrizketa eder batez baliatuko naiz.   
 
 
Euskaldunek: Ortzi, hemendik entzuten dugu zure ahots   indartsua.Gureganaino iristen da zure 
harrabotsa Zatoz, zatoz mendebaldeko lurralde hauetara! Utz ezazu gauerdiko eguzkiaren lurraldea! 

Dena hasiko  da berriz, dena itzuliko da bere sustraietara! Zu ere, itzuliko zara!   
 

Ortzik: Agur, agur itsasaldeko Auñamendiak,, mendi eder eta argitsuak,  haran epel eta berdeak! 
herrixka polit eta laztanak! Agur euskaldun zaharrak, agur neskatxa alai eta dantzariak! Basamortu 
izoztuetatik nire azken agurra igortzen dizuet, menturaz, nire azken agurra izanen dena. AGUR, AGUR, 
AGUR BETIKO, AGUR!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ehiztari Beltzaren itzulera 
 
 Udazkeneko haizeak indarrez ufatzen zuen 2016ko abenduaren lehen egunetako horietako 
batean, Azkaingo ostatu batean nintzela, hainbat saratarrekin topatu nintzen. Horietako bat ezaguna 
nuen eta agurtu ondoren elkarrekin hizketan hasi ginen. Laborariak ziren, ahoan euskara ederra zutenak. 
Udazkeneko eguraldiaz mintzatzen ari zirela, hirurogeita bost urte inguru zituen horietako batek 
aspaldian ahantzia nuen gaia plazaratu zuen. Bai lehengoan, etxean ginela apezaren zakurrak aditu 
genituen, kanpora atera eta urruntzen ari zen itzal bat ikusi ahal izan nuen. Ihiztari Beltza zen. Nehork 
ez zuen fitsik erran. Nik, hasieran, nahasi samar gelditu banintzen ere, entzun berria nuena nire 
oroitzapenetan ongi ezin kokatuz, gero zertaz ari zen ulertu nuenean, ausardia aterata, galde egin nion. 
Ainitzetan ikusi duzia?  ---eta berak naturaltasun osoz ihardetsi--- Ainitzetan ikusi ez, baina aditu bai, 
ainitzetan!   
 
 Nik istorio hau nire burutik arras ezabatua nuen. Urteak ziren horretaz deus entzun edota irakurri 
gabe nintzela.  Horregatik laborari saratarrak kontatutakoa ezuste galanta izan zen niretzat. Etxera 
itzulita, Ihiztari Beltzaz ezagutzen nituen datuak eta kontakizunak biltze eta antolatzaileari ekin nion. 
Hori izan zen Ihiztari Beltzaren itzulera ene gogora.  
 

1.- Mitoa Euskal Herrian. 

 Badirudi mito hau biziki zaharra dela Euskal Herrian, Pirinioaren bi aldeetan, eta baita Europako 
beste zenbait eskualdetan ere. Baina noiz eta non sortu zen? Ihardespenik ez dago. Zaharra dela bai, 
garai zahar-zaharretatik datorkigula bai, baina deus gehiagorik ez. Idazle ausart baten lumatik Paleolito 
Arotik etor zekigukeela irakurria dut. Idazle horrek Paleolitoko ihiztari zaharrekin lotzen zuen mito 
honen sorrera. Agian, nork daki. Gauza da zabalkunde handiko mito zaharra dela eta horren zaharra 
izaki, aldaera ugari dituela.  
 
 Mito honek ihiztari baten irudia dakarkigu gogora, beti ihizean, bere zakurrekin batera,  dabilen 
ihiztari amorratua. Euskal Herriko hainbat tokitan kontakizun zaharra eraldatua izan da, eta jentil 
izatetik giristino izatera iragan da. Horrela ihiztari beltz hori apeza dela diote. Behin, ihiztari handia zen 
apez hori meza egiten ari zela, erbi bat pasatu zen hurbiletik. Apezaren zakurrak zaunka eta erbiari 
segika hasi ziren. Apezak meza bertan behera utzi eta zakurrekin batera erbiaren gibeletik abiatu zen 
ziztu bizian. Orduz geroztik horrela omen dabil, nehoiz harrapatzen ez duen erbiaren atzetik. 
Kontakizunak dioenez, horrela, erbia ezin harrapatuz, ibiliko omen da eternitate guzian. 
 
 Beste bertsio batean erraiten zaigu Ihiztari Beltza ez zela apeza, Salomon erregea baizik. Ipuin 
bera da gure luze-zabalean errepikatzen dena baina izenak dira aldatzen direnak. Gipuzkoako Ataunen  
Mateo edo Martin Txistu deitzen zaio, Zuberoan Salomon erregea edo Errege Salomon deitzen diote, 
izen bera aipatzen dute Oiartzunen,  Soraluzen Juanito edo Joaniko txistularixa, Salomon apaiza edo 
Priski-Joan Usurbilen, Martin abade Gesalibarren,… Horretaz gain, Ehiztari edo Ihiztari Beltza eta Apez 
edo Apaiz Ehiztaria bezalako izenak gure geografia osoan erabiltzen dira.  
 

2.- Mitoa Europa zabalean. 

 Pirinioaren bi aldeetako herrietan mito hau arras zabaldurik dago. Gaskoinian Artus Erregea izen 
zeltaz deitzen dute. Katalunian Comte Arnau (Arnau kondea) da zabalduen duten izena, baina horretaz 
gain honako hauek erabiltzen dituzte: Caçador Negre (Ehiztari Beltza) eta Mal Caçador. Aragoin 
Cazataire maldito (Ehiztari madarikatua) eta Roberto El Diablo (Roberto Deabrua) erraiten zaio.  
 
 
 



 Baina bitxia bada ere, erran behar dugu mito hau Pirinioetatik kanpo, Europako eskualde 
zabaletan hedaturik dagoela. Europan Ehiza Basatia da gehien erabiltzen den izena. Izen ezberdinak 
baina mito bera leku guztietan, ehiztari mamu bat –edota ehiztari mamuen talde bat- zeruetan zehar 
edo zelai eta oihanetatik barna etengabeko ehizan dabilena. Ekaitz bortitzetan edo haizeak indarrez 
ufatzen duenean azaltzen omen da gehien-gehienetan.  Ehiztari multzo horren buruzagi pertsonaia 
historiko edo mitologiko ospetsu bat jartzen dute: Teodoriko Handia, Xarloman, Artur erregea, 
Valdemar Atterdag errege daniarra, Wuodan jainko germaniarra, Wuotis Heer jainko suitzarra, Arawn 
Galesko jainkoa… edo beste horrelakoren bat. Gogora dezagun euskaldunok ere Salomon errege izena 
erabiltzen dugula.  
 

3.- Euskal Herriko hainbat kontakizun. 

 Mito honen inguruko kontakizunak ugariak dira euskal herrietan. Hona hemen Gipuzkoako 
Tolosan kontatzen dutena: 
 
 
Aspaldi, apaiz bat bizi omen zen, parrokia bat bere kontu zuena. Eguna joan eguna etorri, ez zuen 
zeregin handirik izaten bere elizan; hortaz, nahiko astia izaten zuen gogoko zaletasunerako: ehizarako, 
alegia. Auzotar eta parrokiarrek "Mateo Txistu" deitzen zioten, haren txakurrak harrapakin baten bila 
atera zitezen egiten zizkien txistuak zirela eta. Herritarrek irribarre eta txutxu-mutxu artean aipatzen 
zuten apaizaren zaletasun hori. 
 
Halako egun batean, giza-arimaren ahuleziaren bila ibiltzen den deabrua azaldu zitzaion Mateo Txisturi, 
zaldun adeitsu baten itxuran azaldu ere. Baina apaiza, berehala jabetu zen hain gizon dotorearen 
benetako nortasunaz. 
 
-Zer nahi duzu, gaizkile? -Galdetu zion bat-batean, eta deabruak harriturik erantzun: 
 
-Nik?, ezer ez! 
 
-Orduan, zergatik zaude hemen? 
 
Apaizak txistu egin zien txakurrei, eskopeta hartu eta basoan barrena deabruaren begi bistatik 
desagertu zen. Deabrua barregarri geratu izanaren ustean, mendekua nola hartu pentsatzen eman 
zituen egun batzuk, eta azkenean aurkitu zuen mendekurako era egokia. 
 
Igande batean, Mateo Txistu meza erdian zegoenean, erbi zuri batek muturra sartu zuen sakristiako 
atetik. Apaizaren zakurrak sakristian zeuden, eta erbia ikusi zuten bezain laster belarriak altxa eta 
zaunka bizian hasi ziren. Apaizak meza eten, eta begirada bat bota zuen sakristiarantz, iskanbilaren 
arrazoia jakin nahian. Ezusteko galanta hartu zuen, atean erbia ikusi zuenean, tente, bere bila joateko 
deika ari bailitzan. 
 
Apaizak ez zuen luzaroan pentsatu. Meza bertan behera utzi, eliztarrak txundituta ahozabalik, eskopeta 
eta txakurrak hartu, eta erbiaren atzetik abiatu zen. 
 
Geroztik ez zen haren berririk izan. Ez zen inoiz itzuli. Hala ere, harez gero ugari dira bere txakurrei 
txistuka. sumatu dutenak, besteek zaunka tristeak entzun izan dituzte eta zenbait gau garbitan apaiza, 
txakurrak  eta erbiaren irudiak antzeman daitezke ilargiaren argitara, beren amaierarik gabeko joan-
etorrian. 
 
 



 Oso antzekoak dira Euskal Herri osoan zehar entzun ditzakegun kontakizunak.  R. Mª Azkuek 
kontatu zuenez, Olaetan Ihiztari Beltza Joaniko Txistu izenaz ezagutzen zuten, eta bertan kontatzen 
zenez, Mari Urrikaren kusia omen zen. Soraluzen erraiten dutenez erbia ez da egiazko erbia, deabrua 
baizik. Kortezubin kontatzen dutenez, apezak ezin izango du nehoiz gelditu, ezta ogi puska bat 
eskatzeko ere.  
 
 Biziki berezia da Aezkoan kontatzen dena. Bertako istorioek diotenez, ekaitz bortitzeko gauetan, 
haizeak Iratiko zuhaitzak astintzen dituenean, izpiritu gaiztoek Albreteko Joana III.-aren hilotza 
arrastaka eramaten omen dute. Oroit dezagun Joana III.a protestanteen erregina babeslea izan zela, 
eta katolikoen erranetan, lamiek eta sorginek eramaten omen dute haren gorpua Nafarroako 
erresumaren lurretan barna. Hori omen da haren bekatuagatik etorri zaion zigor eternala.   
 

4.- Ondorio gisa. 

 Modu batean edo bestean, Ihiztari Beltzaren mitoaren gibelean bada arras zabalduta dagoen 
kontakizun eta sinesmen zaharra, hedadura handikoa, gainera. Euskaldunok ere gurea egin dugu, eta 
nortasun berezia eman diogula erran daiteke. Eliza katolikoaren eskua ere atzeman dezakegu herrietan 
aditzen diren kontakizunetan: apez beltza, Salomon erregea, Joana III.aren zigorra… Badirudi mito zahar 
horretan, aroz aro eta urtez urte moldapen eta aldaera franko egin direla. Giristinoek eman diote, antza, 
gure artean duen azken itxura. Joana III. gaixoak ez zuen horrelako istorio itsusirik merezi, jakina. 
 
 Istorio hauek ez dira gure artetik nehoiz desagertu, bizi-bizirik iraun dute baserrietan eta 
laborarien artean, batez ere. Hirietan aspaldian dago gure iruditeria kolektibotik desagertuta. Nik ere, 
arrunt ahantzia nuen, ezabatuta nuen nire gogoeta magikoetatik. Ustekabean,  laborari saratarrak 
apezaren zakurrak aditu zituela kontatu zidalarik, nire gogoak gibelera jauzi egin zuen eta garai bateko 
oihartzuna ekarri. Niretzat iraganerako itzulera izan zen, nire haur denboretara egin dudan itzulera, 
Ihiztari Beltzaren itzulera, azken finean.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortzadarra, euskaldunen  bide miresgarria 
 
     Gure sinesmen zaharren barruan zeruak edo unibertsoak izan dituen indar eta eragin handia 
ukaezina egiten zaigu, nonahi eta noiznahi azaltzen baitzaigu berarekin erlazio zuzena duen 
elementuren bat. Garai bateko euskaldunen dibinitate handia, osotasuna bere baitan hartzen zuen 
dibinitatea, ortziarekin identifikaturik azaltzen zen, hortik datorkio bere izena: Ortzi, Osti…. garai 
zaharragotan Egu deitu zutena. Baina Europako beste kultura zaharretan zerua gizonezko batekin (Zeus, 
Jupiter, Thor…) identifikatzen zuten bitartean, gurean zeru hori duala zen, hau da, bere baitan bi sexuak 
hartzen zituen. Hori dela eta, Ortziz hitz egiten dugularik, ezin dugu jainko edo jainkosa batez hitz egin, 
dibinitate batez baizik. Berarekin lotura zuzena dute zeruarekin loturiko beste hainbeste kontzeptu 
edota pertsonaia magiko: orzuri, ostots6, oskorri, oskarbi, ostarte… eta baita oraingoan aztertuko dugun 
ortzadar edo ostadar ere. 
 
      Sinesmen naturalista-animista guztietan gertatu den bezalaxe, gurean ere, izadian diren fenomeno 
atmosferikoak zenbait pertsonaia mitikorekin lotu izan dira. Garai zaharretan fenomeno haiek ezin ziren 
logika zientifikoaz azaldu, hori dela eta, mundu magikoarekin lotutako izaki bereziren bidez egiten zuten. 
Eta naturaren eta izaki magikoen arteko identifikazio horretan oinarritzen zen gure kosmos ikuskera 
zaharra. Horrez gain, oso kontuan hartu behar dugu mundu magiko horren bidez gure arbaso zaharrek 
izakien (eta gizakien, prefosta!) hilkortasunaz, bizitza mugatuaz adierazpen konformista eta 
itxaropentsua bilatzen zutela. Beste modura esana, bizitza mugatuari sentidu bat xerkatzen zioten. 
Dibinitate eta izaki harrigarriz josiriko mundu hartan gizakiak ongi ulertzen zuen bizitzaren misterioa. 
 
      Mundu magikorik gabe, gizakiarentzat bere inguruan zegoena arrunt ulergaitza egiten zitzaion. Nola 
ulertu bestela, inongo zientziarik gabe, zer den izarra? edo eguzkia? edo ilargia? edo itsasoa? edota lur 
bera? Haatik, natur elementu horiek jainkotzean, eta gizakien munduarekin parekatzean, dena 
ulergarriagoa egiten da, eta are gehiago, ulergarritasun horri esker, gizakia konformismo batean 
murgildurik hobekiago bizi daiteke. Eta horixe da herri guztiek, milurtekoetan zehar egin dutena. 
Norberak bere bideak aukeratu ditu, norberak bere izakiak eta istorioak eraiki ditu, eta norberak ere 
bere irtenbide eta gogoeta hausnartu ditu biziak egunerokoan azaltzen dizkigun era guztietako 
eragozpen eta gertakizun ulergaitzetan.  
 
        Garai bateko euskaldunek gauza bera egin zuten, beraien bidea aukeratu eta kosmos ikuskera oso 
bat eraiki. Den guztia, osotasuna, izaki batengan pertsonifikatu zuten. Ortzi, Urtzi, Osti, Ostri… 
(hastapenetan Egu) deitu zioten, eta bere baitan irudikatu zuten zegoen guztia: ezaguna eta ezezaguna. 
Hori dela eta, bere baitan sartu zituzten ona eta txarra, ederra eta itsusia, euskara eta erdarak, 
euskaldunak eta erdaldunak, arrak eta emeak, gizonezkoak eta emakumezkoak… hau da, izatean aurki 
daitezkeen dualismo guztiak, gure lehen sinesmen hura arrunt manikeista baitzen. Dualismo horretan 
izaki magikoak ere sartu zituzten: Mari eta Maddu, Amalur eta Itsaso, Atarrabi eta Mikelats, Eki eta 
Ilargi… 
 
      Eki amandrea bizitzaren jainkosa zen, Amalurren alaba, berotasuna eta uztak lurrera ekartzen 
zituena. Amalurren alaba ere izan arren, Ilargi Ekiren aurkako zuzena zen. Heriotzaren jainkosa zen, 
hotza, gerrak, eta negua ekartzen zituena. Eta Eki eta Ilargiren arteko etengabeko talka horretan 
oinarriturik baziren beste izaki magiko zenbait, horietako bat: Ortzadar, lurra eta zerua bere 
koloreanitzeko uztai7 magikoaz lotzen zituen dibinitate xarmangarria. 
 
 

                                                           
6 Ostots: Trumoi adierazteko euskal hitz zaharra. 
 
7 Uztai: Arkua. 



      Ortzadar, hau da, Ortziren adarra, (Ostadar = Ostiren adarra) amaigabeko gurpil batean lotzen diren 
hasiera eta bukaera, bizitza eta heriotza dualismoen konkrezio metafisikoa daukagu; bera baita lurra 
eta zerua lotuz, gure gogoen Ilargirenganako bidea ahalbideratuko duena. Edozein izakik, gure 
sinesmen zaharren arabera, bi zati ditu: gorputza edo estalki fisikoa eta gogoa deitzen zuten bizi-indar 
espirituala, kristauek arima deitu izan dutena. Gorputzak hiltzean, gogoa libratzen da, eta Amalurrekin 
bat egiten du. Eki eta Euriren ezteiak direnean, hau da, Ortzadar koloretsua zeruan agertzen denean, 
gogoak bide hori hartuko du gogo ororen bilgunea den Ilargirengana joateko. Horretarako etxeko erleek 
erakutsiko diete zein den bide zuzena, eta non dauden zelatan ezkutaturik era guztietako izaki gaizto 
ezkorrak. Bide horretan galtzen zirenak, edota zelatan dauden indar ezkorren hatzaparretan erortzen 
zirenak gogo erratu edo hildako bizidun bilakatzen ziren, modu batez edo besteaz, Ilargirengana iristea 
lortzen zuten bitartean. Hori dela eta, euskaldun bat hiltzean, lehen berri etxeko erleei ematen zitzaien 
honako esapidea erabiliz: Erle andereak, Etxeko Jauna hil da! Erle andereak, etxeko Perutxo gurea hil 
da! Baina Ilargi ez da bizitzaren azken geltokia, bizitza berri baterako lortu beharreko gunea baizik. 
Ortzadar dugu, beraz, bizitza eta heriotza, behin eta berriro, berritzen eta bideratzen dituen pausu 
metafisikoaren euskarria, etengabeko ibilaldiaren zubi magikoa. 
 
      Lehen esan dugun bezala, Ortzadar da Ilargirengana bizidun ororen gogoak eramaten dituen bide 
koloretsua. Baina gogoen bidea ez da Ilargirengan amaitzen. Heriotzaren jainkosa zuriak, gaueko 
zeruaren begiak, bere kolkora iritsitako gogo guztiak hartzen zituen bere baitan, hartu, babestu, eta 
euriaren bidez berriro munduratu, behin eta berriro, hasierarik eta amaierarik gabeko gurpila osatuz. 
Euri Ekirekin ezkontzean, Ortzadar sortzen zen bezalaxe, Euri izaten da orain munduratzeko bide edo 
bitarteko berria. Berak itzultzen ditu gogo guztiak Amalurren kolkora, eta bera da sortzear dagoen beste 
izaki batengan sartzen dituena.  
 
       Horixe zen gure arbasoen sinesmenen muina edo ardatza, bizia, osotasuna, dagoen guztia inoiz hasi 
eta inoiz bukatuko ez den etengabeko ziklo edo zirimola batean murgiltzen da. Ezer ez da sortu, ezer ez 
da hilen, aldatuko baizik. Horrela izan da betidanik eta horrela izanen da betiko. Munduak ez du ez 
aurrerik eta ez atzerik, ziraldoka dabilen errealitatea da. 
 
      Ortzadarrek heriotzaren bidea ziurtatzen zuen bezalaxe, Ilargik berpiztearen momentua adierazten 
zuen. Ortzadar eta Ilargi txanpon beraren bi aldeak ziren: bizitza/heriotza, heriotza/berpiztea. Hau da, 
betidanik eta betiko dagoen izatearen bi aldeak. 
 
      Arestian aipaturiko funtzioaz gain, Ortzadarrek bazuen beste ahalmen bat, izakien sexua aldatzekoa, 
hain zuzen ere. Gure kondaira eta esaera zaharretan esaten denez, bere uztai azpitik igarotzen denari 
sexua aldatzen zaio, hau da, pasatu aurretik arra zena, irtetean emea izanen da. Aunitzen urtez, hauxe 
zen, kosmos ikuskera zaharrean homosexualitateari ematen zioten azalpen logikoa. Guztiz naturala zen 
aukeratzat hartzen zuten, norberaren aukeran zegoen sexubidea. Ortzadarren uztaiaren azpitik 
pasatzea, batzuetan ustekabekoa izan bazitekeen ere, normalean norberak libreki hautatutako 
ekintzatzat hartzen zuten. Ez dezagun ahantzi, sexuaren dualismoa sakralizaturik zeukatela.  
 
 Kristau erlijioaren etorrerarekin batera, zenbait gauza sinbiosi batean lotu baziren ere, beste asko 
desagerrarazi zituzten, aurreko mundu paganoaren aztarnak zirelakoan. Boterea kristau kosmos 
ikuskerarekin lotzean aurreko kosmos ikuskera zaharrarekin loturiko elementuak baztertu egin zituzten. 
Balore berriak sortu ziren, azalpen kosmogoniko berriak planteatu ziren, eta fede berriaren ezarpenak 
aurrekoaren ukazioa ekarri zuen. Naturako elementuak biziki uztarturik zeuden garai bateko izaki 
magikoekin, hori dela eta, hiztegi berria zabaltzeari ekin zioten. Ortzia zena zeru bilakatu zen, ostotsa 
trumoi… eta ortzadarra Erromako Zubi, botere politiko-erlijioso berriaren bihotza non zen argi utziz. 
 
 
 



Agate Deunaren bezpera 
 
 Euskal Herriko neguko jaietako bat dugu, Agate Deuna, Dona Agata edota Santa Ageda saindu 
eta martiri giristinoaren egunarekin loturik dena. Saindu honen eguna otsailaren 5a bada ere, Euskal 
Herrian erritual guztiak bezperan egiten dira. Euskal Herri osoan ospatzen da, baina Bizkaian sekulako 
indarra hartzen du besta honek. Euskal giristino tradizioari jarraiki San Migel litzateke Euskal Herriaren 
zaindaria, irailaren 29an, eta Agate Deuna gure zaindarisa. Santa Ageda bezpera dugu, Euskal Herriko 
eguna, etxe guztiak kantuz pozteko aukeratua duguna ---dio gure geografiaren luze-zabalean zabalduen 
dagoen kobletako batek. 
 
 Historiak erraiten duenez, Agate Deuna siziliarra omen zen, 230. urtean sortua. Biziki neska 
ederra zenez, Erromak Sizilian zuen Quinciano izeneko gobernadore paganoak Agateren amodioa 
erdietsi nahi izan zuen.  
 
 Agate, berriz, giristino sutsua omen zen, eta ez zuen Quincianok ezkontzeko egin zion 
proposamena onartu. Gobernadoreak ez zuen ongi hartu neskaren ezezko erantzuna eta biziki haserre 
zelarik, Agate kartzelan zuen sartu. Honek ez zuen neskaren deliberoa aldatu eta orduan borreroen 
esku utzi zuen tortura zezaten. Bularrak moztu egin omen zizkioten eta hogeita bat urte zituela, hil zen 
251ko otsailaren 5ean. Giristinoentzat neskato hau izan da Europako mendebaldean izan duten 
lehenengoetako birjin martiria.  
 
 Eta zer egiten du saindu siziliar honek Euskal Herrian? Eta holako indarraz, gainera! Ongi aztertu 
beharreko gaia da, dudarik gabe. Batzuek diotenez, marinelek eta itsasgizonek ekarri zuten neska 
horren historiaren berri euskal portuetara, eta hortik zabaldu omen zen gure lurralde osora. Baliteke. 
Badira, berriz, jai hau ainitzez zaharragoa dena erraiten dutenak.  
Hauen ustez, neguko solstizioaren ondorengo jaietako bat izan liteke eta otsailean oraindik lo dagoen 
lurra iratzartzeko errito zaharrekin loturik legoke. Hauek diotenez, bazen jai zahar bat egun horietan, 
eta giristinoek Agate Deunaren tradizioa ezarri omen zuten tradizio jentil zaharraren gainean, Eguberri 
egunean, edota udako solstizioarekin, Jondaine Joaneren eguna jarriaz, egin zuten bezalaxe. Nork daki! 
 
 Modu batean edo bestean, gauza da euskal usaian Agate Deuna abere gisa irudikatzen dela, 
gehienetan ahuntz edo katu itxuraz. Nafarroa Garaiko Ablitas herrian uste zutenez, Agate Deunaren 
bezperako gauean banatzen omen ziren hurrengo urte osorako ekaitzak. 
 
 Euskal Herri osoan ohitura handia dago bezperan kopla zaharrak bidez bide eta etxez etxe 
abesteko. Parte hartzaileek makila bana eramaten dute eskuan eta lurra joz erritmoa markatzen dute. 
Euskal jantzi tradizionalaz jantzita ibiltzen dira gizonezkoak zein emakumezkoak, eta eskutan daramaten 
kriseiluen argitan ibiltzen dira diru edota janari eskean, kopla zaharrak kantatzen. Gehienetan, koplako 
bertsoak lagun batek edo bik abesten dituzte eta gainerako guztiek errepika edo leloa kantatuz 
erantzuten diete. Herri bakoitzak bazituen bere kopla bereziak, eta gainera, ainitzetan, urtez urte 
aldatzen omen zituzten. Dena den, badira bi bertso Euskal Herri osoan, zenbait aldaerekin, errepikatzen 
direnak. Honatx: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Zorion etxe hontako denoi, 
  oles egitera gatoz. 
  Aterik ate ohitura zaharra 
  aurten berritzeko asmoz. 
  Ez gaude oso aberats diruz 
  ezta ere oinetakoz, 
  bainan eztarriz sano gabiltza 
  ta kanta nahi degu gogoz. 
 

  Santa Ageda bezpera degu  
  Euskal Herriko eguna;  

  Etxe guztiak kantuz pozteko  
  aukeratua deguna.  
  Santa maitea gaur hartu degu  
  gure bideko laguna;  
  Haren laguntzaz bete gentzake  
  egun hontako jarduna.   
 
 
 Antzina, mutil gazteak bakarrik ibil zitezkeen gau horretan kantari, baina XX. mendeko azken 
hamarkadan jai hau emakumeentzat eta adin guztietako jendearentzat zabaldu zen. Hainbat herritan, 
jai hau, biziki loturik dago inauteriarekin. Herri askotan, bezperako gauean,  elizetako ezkilak jotzen 
zituzten eta laborariek zahato zaharrak erre eta gero errautsak bildu eta pentze eta soroetan zabaltzen 
zituzten suteak eta izurriak aldentzeko.  
 
 Iparraldean ere tradizio zahar-zaharra dugu, eta herriz herri, auzoz auzo, etxez etxe eta bidez 
bide kantatu izan dira eta oraindik kantatzen dira gaur. Donibane Lohizunen Begiraleak elkarteak 
antolatzen zuen besta hau, baina azkeneko hamarkadetan aski galdua egon da. Azken urteetan indarrez 
berpiztu da, eta gainera ohiko kantuen artean, beste honako hau ere abesten dute. Xabier Soubeletek 
egina da eta Agate Deuna izena du.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Agate Deuna gurea, 
  martiri ezaguna, 
  euskal makilek gurea 
  bilakatu dutena. 
  Agate, Agate Deuna 
  ospatzen duguna, 
  bezperaz eta urtez urte 
  kantatzen duguna. 
 
  Agate Deuna, Agate 
  amodiozko izate. 
  Agate Deuna, Agate, 
  denek zaitugu maite. 
 
  Agate Deuna gurea 
  zer gaztigu dorpea, 
  gogorra da bularrak moztea, 
  emetasuna galtzea. 
  Agate, Agate deuna, 
  ahazten ez dena, 
  euskaldunen eredu 
  behin bihurtu zena. 
 
  Agate Deuna, Agate 
  amodiozko izate. 
  Agate Deuna, Agate, 
  denek zaitugu maite. 
 
  Agate Deuna gurea, 
  guk abesten duguna, 
  emazte on ta aurre-egile 
  etsigabetuena. 
  Agate, Agate deuna 
  guk maite duguna, 
  betiereko esker ona 
  zor dautzuguna. 
 
  Agate Deuna, Agate 
  Otoi erruki zaitez, 
  Agate Deuna, Agate 
  denek zaitugu maite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Euskal inauteria eta hartzaren iratzartzea 
 
       Herri guztiek beren animalia  totemikoak izan dituzte, eta euskaldunon artean hartza izan da mende 
luzeetan mirespen eta begirunea jaso dituena. Gure arbasoen gogoan hartza zen biziaren ametsa, 
etengabeko gurpil ibiltaria hobekien islatzen zituena. Neguan lotan gelditzen da udaberriaren zain, 
Amalur berberari gertatzen zaion bezalaxe, eta hartza iratzartzean lurra esnatzen zaigu. Bere loaldi eta 
iratzarraldiarekin urtero errepikatzen zaigun  biziaren zikloa idurikatuz. 
 

1.- Hartzaren kosmos ikuskera zaharra eta tximinoaren etorrera. 

       Garai zaharretatik datorkigu euskaldunoi Paleolito Aroan, leize-zuloetako iluntasunetan landutako 
sinismen erlijiosoa. Zulo haietan, mundu izoztu hartan euskara eta euskaldunok sortu baikinen. Gure 
mintzaira eta gure izaerarekin batera, biziari buruzko ikuspegia, gure kosmos ikuskera berezia, gure 
sinismen zaharra alegia, garatu genituen. 
 
 Herri egin ginen eta Herri izan ginen eta gara ordutik gaurko egunetaraino. Gure sinismen zaharra 
arrunt naturala zen, eta izadian eta bizian finkatzen zituen bere zainik sakonenak. Bertatik  edaten zuen 
eta bertatik eraikitzen zuen bere izatea. Kosmos ikuskera honetan murgildurik zegoela, euskal gizakiak, 
euskaraz egiten zuen gizon-emakumeak alegia, ez zuen bere burua naturako jaun eta jabetzat hartzen, 
mundua ez baitzen berea. Bera mundukoa zen, munduko eta naturako izaki bat gehiago. Bere gainetik 
baziren bestelako izakiak, baita azpitik ere.  
 
       Ez zekien nondik zetorren, ezta nora zihoan ere. Baina gogoeta honek ez zuen euskal gizakia 
kezkatzen, betidanik eta betirako zegoen mundu magiko baten partaidetzat hartzen baitzuen bere 
burua.  Mundua ez zegoen gizakiaren neurrira egina, eta mundu bizidun hori urtero lotan, ia hila, 
gelditzen zaigu, gero negua igarota udaberrian berriro esnatzeko. Biziaren garaipena da. Etengabeko 
zikloaren errepikapen mugagabea. 
 
       Hartzaren loaldia eta iratzartzeak hori idurikatzen zion Auñamendietako bi aldeetan bizi zen herri 
euskaldunari. Eta hau dela eta euskaldunek hartzaren seme-alaba edo ondorengo bezala ikusten zuten 
euren burua. Hartzaren klanekoak ziren eta hartza gurtzen zuten biziaren urteroko ibilaldia gurtu 
nahian. Ekialdetik etorritako sinismen berriaren ardatza gizakia zen, Jaungoikoak egindako gizakia. 
Erlijio fede berriak hasiera (genesia) eta amaiera (apokalipsia) aldarrikatzen zituen Jaungoikoak 
gizakiaren neurrira egindako mundu batendako. Kosmos ikuskera berri honetan mundua, izadia, dena... 
gizakiarena da, bera baita jaun eta jabea Jainkoak emandako mundu honetan. Antropozentrismoa edo 
gizazentrismoa  nagusi da erlijione berrian, eta euskaldunei izugarri kostatuko zaie hau ulertzen.  
 
      Euskaldun jentilek (giristino ez direnek), giristinoen jainkoari KIXMI (= tximino, tximu) deitu zioten, 
gizakiak sinismen berrian zuen nagusitza adierazteko. Tximinoaren klana iritsia zen Euskal Herrira eta bi 
sinismenak aitzinez aitzin kokaturik zeuden, hartza eta tximinoa, mundu magikoa eta 
antropozentrismoa. Darwinek gero,espezieen garapena dela eta, gizakiok tximinoen ondorengotzat  
hartuko gaitu. Guk, gaurko euskaldunok, Xiberoan oraindik egiten den bezala, hartzaren ondorengotzat 
hartu beharra daukagu gure burua, hartzaren inguruko mitoan kokaturik baitago gure lehen amets 
paleolitiko hura, gizon-emakume eta euskaldun egin gintuen kosmos ikuskera magiko naturalista hura. 
 
 
 
 
 
 



2.- Hartzaren garrantzia euskaldunon inauterian. 

       Hartzaren irudia eta euskal inauteria arrunt uztarturik daude. Lurrak bere bizia du, eta bizi zikliko 
horretan badira aldeak: eguzkia eta uztak alde batetik, negua, izotza eta landare eta animalien loa 
bestaldetik. Garai zahar bateko gizakiarekin antzeko  zerbait  gertatzen zen. Urtaro  edo sasoi epeletako 
denboraldia arras emankorra zitzaion bitartean, urtaro hotzetakoa babeserako eta aisiarako denboraldi 
luzea baitzen. Prozesu honen adibiderik onena hartza zen. Neguan lo leize-zuloetan, aitzin-historiako 
gizakiaren antzera, eta bedatsean, lurraren ernaltze berriarekin batera iratzartzen baitzen. 
      
       Inautea urtarriletik martxo bitarte dagoen denboraldi luze magikoaren idurikatzea da. Hartza, 
gizakia eta lur beraren loalditik izadiaren esnatze bitarteko denboraldia alegia. Negua eta udaberria, loa 
eta berpiztea, izotza eta eguzkia lotzen dituen denbora luze magikoa. Hau dela eta euskal inauterietan, 
lurra iratzartzeko soinu handia egiten duten tresnak jotzen dira (joareak, adarrak,...) Amalurren kolkoan 
lo dagoen Eki jainkosa (eguzkia) berriro lur azalera jalgi dadin, berotasuna eta bizia ekarriz, uztak 
sortaraziz. Soinuarekin batera, sorgin gaiztoak, izpiritu edota indar ezkorrak uxatzeko tresnak azaltzen 
dira (ixopoak, erratzak, behor-isatsak, sorgin-guraizeak,...) Heriotzaren jainkosa den Ilargiren neguko 
erresuman askatutako eta zabaldutako indar gaizto horiek guztiak behin betiko aldentzeko.. 
 
              Inauterietan elkarren aurkako bi indar azaltzen dira: baikorrak, onak, ederrak, (Eki, eguzkia, bizia, 
berpiztea, berotasuna, uztak, argitasuna, udaberria,...)  eta ezkorrak edo gaiztoak (Ilargi, herioa, loaldia, 
hotza, izotza, uztarik eza, negua,...)  Xiberoako maskaradetan bi indar hauek biziki ongi bereizturik 
daude. Gorriak alde batetik: eguzkia, bizia, udaberria, onura,...  eta beltzak bestaldetik: ilargia, herioa, 
negua, bizimodu aldrebesa,...    
 
      Elkarren arteko lehia bizian aritzen diren bi indar hauen arteko zubia edo lotura hartza da, negua 
eta udaberria uztartzen dituena, edo beste modu batez erranik, inauteria edo hartzaroa, azken finean 
inauteria hartzaren iratzartzearekin estu loturik baitago. 
 

3.- Hartza Euskal Herriko hainbat inauteritan. 

       Hartza eta inauteriaren arteko lotura dela eta, hartza idurikatzen duen pertsonaia ia euskal inauteri 
guztietan azalduko da: Isturitzekoan, Donostiako kaldereroetan, Zubieta eta Iturengo zanpantzarrean, 
Donibane Lohizune eta Ziburuko inautean, Xiberoako maskaradetan (zoritxarrez gero eta gutxiagotan)... 
eta abar luzean. Batzuetan hartza idurikatzeko bestelako pertsonaiak azaltzen zaizkigu, zakuz eta trapuz 
jantzita eta belar onduz edo lastoz beteta: Lantzeko Ziripot, Lesakako Zaku Zaharrak,... eta abar. 
 
      Honek guztiak gure inauteriak hartzarekiko duen lotura zehatza azalarazten digu. Garai zaharretan 
Paleolito Aroko leize-zulo haietan hartza gurtzen genuen  eta gaurko Euskal Herri honetan hartza 
gurtzen dugu, inkontzienteki bada ere. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udako solstizioa eta denboraren antolaketa euskal mundu-
ikuskera zaharrean 
 
 Antzinateko euskaldunen mundu-ikuskera biziki lotua zegoen izadiaren irakurketarekin, hau da, 
natura, mundua, giza-ibilera… interpretatzeko eta ulertzeko berezko gogoeta eta filosofiarekin. 
Euskaldunak bere burua izadiaren baitan kokatzen zuen. Izadia ez zen berea, gizakia ez zen izadiaren 
jaun eta jabea, osagai bat baizik, elementu bakan bat osotasunaren barruan. 
 
 Ikuskera naturalista-animista honetatik abiatuz, garai bateko euskaldunak haren inguru osoa 
antolatu zuen: bizitokia, ehiza, jainko-jainkosekiko harremanak, gizarte bera… eta baita denbora ere. 
Denboraren nondik norakoak kontrolatzea eta antolatzea arras garrantzitsua zen aro zahar haietan, 
denboraren antolaketaren bitartez naturaren ezagutza eta gizartearen egituraketa bermatzen baitziren 
nolabait. Horrela sortu ziren lehen egutegiak.  
 
 Gure egutegi zaharra sortzeko euskal arbaso zaharrek solstizioak eta ekinozioak hartu zituzten 
ardatz, ilargiaren eta eguzkiaren balizko mugimenduei erreparatuz. Ilargi eta Eki Amalurren bi alaba 
handiak ziren, ortzian edo zeruan euskaldunek gurtzen zituzten bi jainkosa handiak. Lehena gauarekin, 
iluntasunarekin eta heriotzarekin lotua. Baliteke bere izena ere horrekin erlazionaturik egotea: (h)il + 
argi. Bigarrena, haren ahizpa, egunarekin, argiarekin eta biziarekin lotua. Bi dibinitate horiek 
funtsezkoak izan ziren euskaldunen lehen mundu-ikuskera finkatzeko orduan.  
 
 Ama-lurra, bizidun guztien ama, dugu, zalantzarik gabe, hastapenetako euskal mitoaren 
erreferentzia nagusia, eta sinesmen ororen abiapuntua. Amalurren bi alaben arteko oreka desiragarria 
eta komenigarria izateaz gain, edozein antolaketa burutzeko ezinbesteko oinarria da, eta oreka 
horretatik sortzen dira Euskal Herrian ditugun urtaro edo sasoiak. 
 
 Badirudi garai zaharretan urtea bi zatitan banatzen zutela: negua eta uda. Negua litzateke neguko 
solstiziotik udaberriko ekinoziora doan denboraldi hotz, ilun eta hitsa; gainerako guztia uda litzateke. Bi 
aro eta bi egoera ezberdin, izadiaren bi aldeak. Lehendabizikoan hotza da nagusi, bigarrenean, berriz, 
eguzkiak protagonismo osoa hartzen du.  
 
 Etimologiari jarraituz, badirudi urte ur eta –te atzizkiaz osatua den hitz eratorria dela, eta uraren 
zikloa edo horrelako zerbait adierazi nahiko lukeela. Mendi eta bortuetako elurra urtzean hasiko 
litzateke  –zenbait adituren iduriz— eta berriz hau errepikatzean amaituko litzateke. 
 
 Urtearen antolakuntzan eguzkia funtsezko elementua zen. Gure arbasoek izaki biziduna zela uste 
zuten, urtero zeruan ziklo bat betetzen zuena, urtero sortu eta hiltzen zena. Neguburuan (neguko 
solstizioan) hiltzen zela uste zuten, edo hobeto esanda, data horietan eguzki zaharra hil eta eguzki 
berria jaiotzen zela. Hori zen, azken finean, eguberri zaharra, eguzki berri baten sortze-eguna. Sineste 
hau Europa zahar osoan zabaldurik zegoen eta hori bereganatu nahian, giristinoek hortxe kokatu zuten 
Jesus haurraren natibitate edo jaioteguna. Horrela erlijio berriak eguzki berriaren sortzea Jesusen 
jaiotzaz ordezkatu zuen. Euskal Herrian izena eta guztiz bereganatu zuten. eta horrela Eguberri erabili 
izan dugu Jesusen  Natibitatea izendatzeko. Zuberoan, dena den, Natibitate hitza erabiltzen dute.  
 
 
 
 
 
 
 



 Neguburuan sortutako eguzki berri indargeak neguan zehar egin beharko du aitzina, Ilargiren 
indar ezkorren aurka borrokatuz eta lehiatuz. Pittaka-pittaka bidea eginen du eta azkenean, udaberriko 
ekinozioan indarberriturik agertuko zaigu. Lehen udaren garaipena da, uda etorri berriaren irabaztea, 
udaberriaren etorrera. Neguan lurra lokarturik dago, hartz totemikoa, gure arbaso zaharrek Paleolito 
Aroan leize-zuloetan ezagutu zuten izaki miresgarria, lotan dago. Ama-lurraren kolkoan lo, lurra 
bezalaxe; eta gizaki zaharrak hartzaren hibernazio edo neguloa imitatu zuen hotzaren eta iluntasunaren 
aurkako bizimodu latz hartan. Hartzaroa da, hibernazioaren aroa, garai sakratu ilunaren tenorea. 
 
 Olentzero horrekin uztarturik dago, eguna, pertsonaia eta baserrietako tximinietan pizten zuten 
Olentzero-enborra izenekoa. Su indargearen jaia da, sua pizturik iraunarazten duen pertsonaia.  
 
 Neguarekin eta hartzaroarekin loturik bada beste kontzeptu bat: inote, inaute edo inauteria 
deitzen duguna, ino/inau + -te atzizkiaz osaturik dena. Hau da, eguzki indargabearen aro ilun eta luzea. 
Negua, hartzaroa, inautea, beraz, denboraldi bera izendatzeko euskaraz ditugun izen ezberdinak dira. 
 
 Euskal inautea aberatsa dugu, gure lurralde guztietan zabaldua dena, urtero erritoz betea 
errepikatzen duguna. Gizakiak inautearen bidez izadia iratzarri nahi du eta horretarako era guztietako 
soinu eta burrunbak egiten ditu, joareak astinduz, adarrak joz, kantu ozenak abestuz edota dantza 
azkarrak eginez. Lurra esnatu beharra dago, hartza lozorrotik atera, eguzkia ama-lurraren kolkotik 
irtenarazi, euskal gizarte zaharrari lur azaleko antolakuntza itzuli… Eta azkenean, urtero horrela eginez, 
eguzkia indartuko da eta udaberria zaigu itzuliko. Bedatsearen hasiera izanen da. Belar eta kimu berrien 
hatsa edo hastapena. Belardiak eta pentzeak, zelaiak eta baratzak ernalduko dira eta liliak eta fruituak 
berriz zaizkigu agertuko. 
 
 Hortik aitzina eguzkiak ortzian zehar urtero egiten duen ibilbideari jarraituko dio, indartuz, piztuz, 
berotuz… eta udaburuan, hau da, udako solstizioan, ekiak zeruko gaina joko du (eki + gaina = ekaina), 
bere gehien gradura iritsiz. Udagoienaren garaia izanen da.  
 
 Udazkeneko edo larrazkeneko ekinozioan, eguzkiak indargabetze prozesu berriari ekinen dio, eta 
horrela jaitsiz eta motelduz jarraituko du neguburura iritsi arte. Horixe izanen da eguzki zaharraren 
amaiera, bere heriotza, eta baita eguzki berri baten sortzea ere. Olentzeroren enborra, Eguberria,  su 
indargearen tenorea, eta ziklo edo urte berri baten hastapena. 
Hauxe da gure arbaso zaharrek denboraren neurketaz edo urteroko errepikaz egiten zuten hausnarketa, 
eta ematen zioten ibilbidea. 
 
 Denbora banaketa honek gure mundu-ikuskera baldintzatu zuen eta errotik eraldatu. Hortik 
atera ziren gaur gure kulturaren adierazle bereziak diren jai eta egun esanguratsuak: Olentzero, 
Eguberri, Inauteria, Donibane Gaua…, eta baita haien inguruan, milurtez milurte, mendez mende, 
asmatu eta eraberritu ditugun kontakizun, ospakizun eta jai erritualak ere.  
 Udaburua gainean daukagu. Laster ekiak zeruko gaina joko du, sorginak suaren inguruan arituko 
dira dantzan, gure herrietako plazetan zortziko erritualak dantzatuko ditugu lizarraren edota 
gereziondo magikoaren inguruan. Eta euskaldunok, Euskal Herri zahar berritu honen seme-alabok, 
inkontzienteki bada ere, bozkario handiaz eta grina biziaz ospatuko ditugu horiek guztiak. 
 
 Suge eta apo zikinak erre!!! Sorginak eta eguzki indartsua beude!!! 
 
 
 
 
 
 



Jondoni Joane, ekibegia zeru gorenean 
 
 Europa osoan ospatu izan den jai hau zahar-zaharra da, eta badirudi loturik dagoela Paleolito 
Aroan kontinentea populatu zuen herri ibiltari, ehiztari eta biltzaile zahar harekin, orain, Europako mapa 
genetikoa burutu ondoren, ikerlariek deitzen duten herri protoeuskaldun harekin, alegia. Jai honen 
jatorria naturako indar menderaezinak nolabait ezagutzeko eta bereganatzeko garai haietako gizakiak 
egindako ahaleginetan bilatu beharko genuke. Ortzia edo unibertsoa ziklikoa zela jakitera iritsi ziren eta 
urtearen banaketa ezagutu zuten.  
 
Horretaz gain, gogoeta handiak egin zituzten bizi-gurpilaz, ama-lurraren zikloaz, emankortasunaz, 
egunaren eta gauaren txandatzeaz, eguzkiaren inguruko lurraren mugimenduaz, urtaroez, ilargiaren 
aldiez, denboraren mugagabetasunaz, naturaren indarra menperatzen zuten jainko eta jainkosez, 
gizakiaren bizitza laburraz…  Eta hori dela eta, naturaren aldaketekin zer ikusirik zuten jai eta erritoak 
antolatu zituzten, horietako garrantzitsuenak solstizio, ekinozio edota ilargiaren aldiekin loturikoak. 
 

1.- Garai zahar ilunetan. 

 Lehen esan bezala. aro zahar haietan urtaroen banatzaileak, hau da, solstizioak eta ekinozioak, 
oso kontutan hartu zituzten euren egutegian zein urtero errepikatzen zituzten jai erritualetan, beraiek 
baitziren, nolabait, euren bizimodua bideratzen eta baldintzatzen zuten mugarriak.  Neolito Aroan, 
gizakiak,  bere bizimodua nekazaritza edo laborantzaren inguruan finkatu zuenez geroztik, lurraren 
indar ezezagunak ulertzeko eta aurreikusteko zuen berezko grina hori areagotu zen. Hau da gizakia 
hastapenetatik naturatik bizi izan da, eta horregatik saiatu izan da betidanik lurraren zikloa ezagutzen. 
Hori dela eta, urtez urte, urtearen sasoiak edo aroak ospatu ditu: Subilaro edo Olentzaro neguko 
solstizioan, inotea (edo ihotea) udaberriko ekinozioan… eta nola ez, Eguzkiaren Jai handia udako 
solstizioan.  
 
 Naturaren gurtzearekin loturik azaldu ziren euskaldunen lehen dibinitateak: In (edo Inko), Egu, 
Mari, Eki, Ilargi…. eta Ortzi berantago. Urtero, ospatzen zituzten jai erritual horietan dibinitate horiek 
gurtzen zituzten. Errito horien bidez, lurraren emankortasuna, uzta oparoak, narotasuna… bilatzen 
zituzten, eta horretarako haien aztiek lurra bedeinkatzen zuten edota ur eta su garbitzaileak erabiltzen 
zituzten. Hasieratik urtearen solstizio eta ekinozioen inguruan burutu zituzten erritualak, egunarekin 
eta gauarekin, eguzkiarekin eta ilargiarekin, lau urtaroekin, uzta eta emankortasunarekin erlazionaturik 
zeuden, halanola: Ekihotz gurtzen zuen Olentzero edo neguko zuhaitza neguko solstizioan, udaberriko 
ekinozioarekin eta ama-lurraren berpiztearekin loturiko inotea (In-o+te, Ine do Inko jainkoaren garaia, 
hainbat ikertzaileren ustez) eta Eki gurtzen zuen jai handia udako solstizioaren inguruan. Azken jai 
erritual horretan Ekik zeruko gaina jotzen du, eta hortik etor dakioke, hainbat antropologoren ustez, 
ekainari bere izena (eki+gaina = ekaina)  
 

2.- Giristinoen hedapena. 

 Kristautasuna Europan zabaldu eta indartu zelarik, jentil usaiak edo ohiturak eraldatu eta 
bereganatu zituen. Honi sinkretismoa deitzen zaio. Neguko solstizioaren inguruan Gabon eta Eguberri 
jaiak ezarri zituen, udako solstizioaren inguruan San Joan edo Jondoni Joane eguna, eta zikloaren 
berritzea azaltzeko, inoteen gibelean Garizuma eta Aste Saindua.Errito zaharrak, lurraren eta azienden 
bedeinkapenak, ur eta su garbitzaileak, kantu eta dantza erritualak… eraldatu, moldatu eta bere egin 
zituen; baina errito horien atzean eraiki zuten kosmos ikuskera erabat ezberdina zen.  
 
 
 
 



 Hala eta guztiz ere, hau ez zen egun batetik bestera gertatu, eta lurralde ainitzetan, Euskal 
Herriko eremu zabaletan adibidez, aitzineko erritoak eta pentsamoldeak zituzten gogoan. Orduan 
elizgizonak errito horiek deabruarekin eta sorginekin lotuak zirela hasi ziren zabaltzen. Beraien 
menekoa ez zena, deabruaren menekoa zen, sorgin gaiztoen menekoa, eta akelarre deitu zuten jai 
erritual zahar horietara joaten zirenak zigortzeko edota Inkisizioaren sugarretan kiskaltzeko moduko 
bekatariak zirela hedatu zuten.  
 
 Haatik, ez zuten inoiz errito zahar horien inguruko magia eta misterioa desagerrarazi ahal izan, 
eta gaurko egunetara arte, jentilen oihartzunarekin nahasirik iritsi zaizkigu.  
 

3.- Jondoni Joaneren inguruko sinesmenak. 

 Jondoni Joane edo San Joan ekainaren 24an ospatzen da, udako solztiziotik (ekainaren 21ean, 
normalean)  gertu. San Joan bezperako gauean erritual franko ospatzen ditugu Euskal Herrian. 
Etxeetako ate eta leihoetan lizar edo elorri-zuri adaxka ezartzen da, eguzki berriak etxe horretan bizi 
direnak bedeinka eta babes ditzan. Herrietako plaza nagusietan lizar edo haritz  handi bat jartzen da 
eta herriko dantzariek dantza erritualak egiten dituzte zuhaitzaren inguruan.  Askotan lizar horietatik 
zintzilik San Joan gereziak ipintzen dituzte.  
 
Herri, auzo, baserri guztietan sua pizten da. Suak eguzki berria omentzen du eta gizakion bekatuak 
garbitzen. Zenbait herritan patatak erretzen dituzte Jondoni Joaneren gaueko suan eta gero bertara 
hurbildu direnen artean banatzen dituzte denek jan ditzaten. Lehen, eta duela oso gutxi arte, 
oroitzapen txarrak ekartzen zituzten arropak edota objektuak surtara botatzen zituzten, eguzki berriak 
zorte hobea ekarriko zielakoan.  
Suaren inguruko dantzak edota gazteek gainetik egiten dituzten jauziak ere ohikoak izaten dira.  
 
 Gau magiko horren inguruan hamaika sinesmen daude gure geografiaren luze-zabalean. Ikus 
ditzagun horietako batzuk: 
 
- Eguzkiak ekainaren 24ko egunsentia argitzen duenean, iturriek eta errekek jendea sendatzeko 

eta indartzeko ahalmena dute. Hori dela eta, jende askok egunsentian ura jaso eta etxera eramaten 

dute familia eta aziendak bedeinkatzeko. 

 

- Berdintsu balio du egunsenti horretan zelai eta larreak bustitzen dituen ihintzak. Hori dela eta, 

jendea oinutsik ibiltzen da ordu horietan edota abereak ateratzen dituzte urte guztirako indar daitezen. 

Esaten dutenez, lehen baziren biluzik ihintzetan iraulka ibiltzen zirenak. 

 

- Itsasoan biluzik, bizkarra emanez eta ilargiari begira sartzen denak gauza handiak egiteko aukera 

izanen du. 

 

- Pikondo baten azpian  musika-tresna batekin jartzen denak berehala ikasiko du tresna hori jotzen. 

 

- Ekainaren 24a hasten delarik, leihotik begiratzen duten ezkongaiek euren bizitzako maitasuna 

nolakoa izanen den ezagutuko dute.  

 

- Zerbait ahaztu nahi badugu edo pertsona gaizto baten itzala guregandik urrundu nahi badugu, 

paper batean idatzi eta gaueko surtara bota. Papera surtara botatzean honelakoak esaten dira: “To zan, 

zaharra eraman zan eta berria ekar zan!”  edo “Txarrak eraman eta onak ekarri!” 

 



- Emakume batek, biluzik eta bizkarra emanik, ispilura begiratzen badu kandela baten argipean, 

bere heriotzaren momentua ikusi ahal izanen du. 

 

- Ekainaren 24an goiz jaikitzen denak ez du logurarik izanen urte osoan.  

 

4.-  Jondoni Joaneren inguruko atsotitzak. 

 Euskaldunon artean horren garrantzi handikoa den egunak atsotitz edo erran zahar ainitz ekarri 
ditu. Ikus ditzagun horietako batzuk: 
 
- Donianeko euria gariaren galgarria. 
- Egunik luzeena San Juanena, gaurik luzeena Santa Luziarena. 
- Eguzkiak San Joanetan dantza. 
- Gaur da San Juan, bihar juan zan. 
- Gaur dala, bihar dala, Doniane etzi, San Joan biharamune. 
- Iduzkia Donianetan zeru goian dantzari. 
- Jondane Johanez kükü, Jondane Petiriz mütü. 
- Jondoanez belea gorde eta Jondore Petiriz bildotsa. 
- Jondone Baladi, gutaz urrikal hadi. 
- Jondoni  Joaneren euriak ogia itotzen eta arnoa urtzen. 
- Jondoni Joaneko euria, ogien galgarria. 
- San Joan bezpera, sarna fuera,. Ogi eta ardoa etxera. Atso zaharra     
  gangelpera. Neskatxa guztiak txokolate hartzera. 
- San Joan eguna goizetik iluna. 
- San Joan eguna, argitu orduko iluna. 
- San Joan euri gabie, urtea ogi gabie. 
- San Joan euritsu, urtea ogitsu. 
- San Joan, artoa eta ogia kanpoan. 
- San Joan, nekez etorri eta azkar joan. 
- San Joan,nik ez daukat besterik gogoan, bi arraultza kolkoan, beste bi    
  gehiago altzoan. Artoak eta gariak gorde, gorde! Sorginak eta aztiak gure  
  artean beude! Sugeak eta apoak erre, erre! 
- San Joanek esku batean suba eta bestean uda. 
- San Juan egunak ostirala harrapatzen duen urtea urte gaztigatua. 
- San Juan eta barikua, saldu idi zurixa eta ekarri artua. 
- San Juan goizeko inontzagaz hankak busti ezkero, gatxak kendu. 
- San Juan larraka (eguraldi txarra), urte guziko marraka. 
- San Juan su, bazter guztiak mamitsu. 
- San Juan, biba San Juan! Artuek eta garixek gora! 
- San Juan, jan-edanak juan. 
- San Juan, zelan etorria, halan juan. 
- San Juanetako artoak behar du belea tapatu. 
- San Juanetako euriak kentan dei ogi eta ez dei emoiten ardau. 
- San Juanetako euriak, ez ardo, ez ogi, ez haragi. 
- San Juanetan euri garoa. 
- San Juanetan festak, alaitzeko mutil eta neskak. 
- San Juanetan kuku, San Pedrotan mutu. 
- San Juanetan sagartzeari hiru ale ikusten bazaizkio, urte horretan nahiko  
  sagar. 
- Sua Gabonetan txapan, San Juanetan plazan. 
- Udara, San Juanetatik San Pedroetara. 



 
 Ez dut artikulu hau bukatu nahi horrelako kontuetan hainbeste bildu eta idatzi zuten Joxemiel 
Barandiaran, Julio Caro Baroja, Jose Maria Satrustegi eta Antxon Agirre Sorondo ikertzaile handiak 
eskertu gabe, beraiek egindako biltze eta zabaltze lana ezinbestekoa izan baita gure usadio zaharren 
oihartzunak bizirik atxikitzeko. Halaber, bihotzez eskertu nahi dut Joseba Mintegik Lazkaotik igorri didan 
material baliosa. Milesker, beraz, aipatu guziei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udazkeneko ekinozioa, Mikel Deuna eta Teodosio Goñikoaren 
elezaharra 
 
 Garai zaharretako euskaldunek solstizioak eta ekinozioak baliatu zituzten urtearen banaketa 
egiteko. Horrela egin zuten Europa zaharreko  herri naturista eta animista guztiek. Kristauek, erromatar 
inperioaren laguntzaz hasieran, eta Erdi Aroko gizarte feudalaren egituren bidez ondoren, heien erlijioa 
suz eta garrez ezarri zuten Europa osoan.  Ezarketa adimentsua izan zen, ongi pentsatua, sinesmen 
zaharretako erritoak eta ikurrak bereganatzen jakin zuena. Horrela, kontinente osoan horren zabaldurik 
zeuden solstizio eta ekinozioetako erritoen  ordez, errito berriak jarri zituen.  
 
 Kultu zaharrak lurraren, eguzkiaren eta ilargiaren ingurukoak ziren, neurri handi batean. Horrela, 
neguburuan (neguko solstizioan) eguzki zaharra hiltzen zen eta Eguberri egunean, eguzki berria pizten 
zen. Kristauek eguzki jaio berriaren irudiaren ordez, Jesus Haurraren jaiotza ipini zuten. Udaberriko 
ekinozioaren inguruan inaute bestak ziren Europa osoan sustraiturik. Kristauek Garizumaren aitzineko 
aste horretan kokatu zuten inauteri berria, besta zaharraren esanahia ezabatuz eta Hausterre 
egunarekin eta Garizumarekin uztartuz. Udaburuan (udako solstizioan) eguzki ahalguztiduna gurtzen 
zuten, su-metak plaza eta mendietan piztuz. Eguzkiaren egunaren ordez, udaburutik aski gertu, San 
Joan martiriaren besta ezarri zuten. Su-metak baimendu zituzten, baina aipatu santuaren omenez. Eta 
udazkeneko ekinozioarekin zer gertatu zen? 
 
 Badirudi jai hau oso lotua zela tximista, trumoi eta ekaitzekin. Eguzkia, irail aldean, indarra galtzen 
ari da, indargabetzen ari da, hiltzen ari da… eta tximista eta ekaitza irudikatzen zituen herensuge edo 
suzko suge arra gurtzen zuten udazkeneko ekinozioaren inguruko egunetan. Euskal Herrian, Sugaar edo 
Sugoi deitzen zitzaion, gehien bat. Udaberrian Sugaar zeruetan barna ibiltzen zen bere garrak erakutsiz 
eta zabalduz. Udazkenean, berriz, mendietako zuloetan aterpetzen zen, Mari jainkosa handia bizi zen 
mendi eta zuloetan. Kontatzen zenez, batzuetan bildu egiten ziren biak, eta harremanak izaten zituzten. 
Horrelako sinesmena, pertsonaia eta izen ezberdinekin, Europa osoan zabalduta zegoen, eta mendi 
sakratuetako kultu zahar hori ordezkatzeko, kristauek baselizak altxatu zituzten, ainitzetan, leku sakratu 
zaharrak ziren toki berberetan, edota aski gertu. Euskal Herrian Mariren oroitzapena ezabatu nahian, 
gure mendi guztiak Andra Mariri eskainitako elizatxoz bete zuten.  
 
 Eta Europako mendi sakratuetan, Herensuge edo Sugaar gurtzen zuten mendi horietan, Done 
Mikel edo Mikel Deunari eskainitako baselizak ezarri zituzten. Euskal Herrian, adibiderik ezagunena, 
Aralarko Mikel Deunaren baseliza dugu. Herensuge edo Sugaarren inguruko kultuak, lehen aipatu 
dugun bezala, bi garaitan egiten zuten, udaberrian, maiatz aldean-edo, Sugaar indartsua gurtzen zuten, 
eta irailean, udazkeneko ekinozioaren inguruan, mendi zuloetan babestutako Sugaar zuten gurtzen. 
Horregatik, kristauek heien liturgian, Mikel goiaingeruaren jaia bi garai horietan ezarri zuten, 
udaberrikoa maiatzaren 8an eta udazkeneko ekinozioaren ingurukoa (ekinozioa irailaren 22-23an da) 
irailaren 29an. Jai hau kristautasuna zabaltzeko ederki erabili zuten. 
 
Euskaldunen lurraldean ere, kristau fedea zabaltzeko abagune ederra izan zen. X. mendetik aitzina 
Nafarroako erregeek Andra Mariren eta Mikel Deunaren aldeko debozioa bultzatu zuten.  Apaizek 
kontakizun bat asmatu zuten eta horrekin uztartuz, bi jai ezarri zituzten, Sugaarren kultu egun beretan. 
Lehena maiatzaren 8an, Mikel goiaingeruaren agerpena, eta irailaren 29an, Mikel Deunaren ohorezko 
egun handia.  
 
Aipatu ordezkatze prozesu horretan, Aralarko Mikel goiaingeruaren elezahar edo kontakizuna asmatu 
zuten. Honen helburua zera zen, Sugaarren irudia gutxiestea eta kristau erlijioa irabazle gisa aurkeztea. 
Horretarako Sugaar edo Herensuge hil beharra zegoen. Ikus dezagun nola harilkatu zuten dena 
Teodosio Goñikoaren elezaharraren inguruan.  



 
 Zabaldu zutenez, antzinako denboretan, ospetsua izan zen Goñiko Teodosio izeneko buruzagi 
kristau handia bizi izan zen. Iruñeko lehen erregetzat hartu nahi izan zuten eta horretarako, Iruñera izan 
ziren hainbat bilera eta ospakizunetara abiatu zen. Errege izateko bezperan, etxerako bidea hartu zuen. 
Bide bazterrean Basajaun agertu omen zitzaion eta esan omen zion bere emaztea beste gizon batekin 
oheraturik zegoela. Hori ez zen, inolaz ere egia, baina Teodosiok sinetsi zuen. Egia arras bestelakoa zen. 
Gau hartan, Teodosioren gurasoak Goñira hurbildu ziren, semearen etxean lo egiteko, eta hurrengo 
egunean, semearekin batera, Iruñeko ospakizunetara joateko. Hori dela eta, etxeko andereak bere 
ohean lo egitera gonbidatu zituen. Teodosio etxera iristean, korrika eta arrapaladan, bere logelara sartu 
zen, eta ohean bi lagun zirela ikustean, ezpata hartu eta biak bertan erail zituen.  
 
 Bere gurasoak hil zituela ikusirik, Erromara abiatu zen Aita Santuaren barkamen eske. Honek, 
berriz, penitentzia moduan, eskuak eta oinak kate astun batez loturik, Aralarko mendietan bizitzera 
kondenatu zuen, kateak erori arte. Eta horrela bizi izan zen, urte luzez, bakarrik, Aralarko mendietan 
barrena, hango leize-zulo batean bizi zelarik. Behin, Herensuge handia agertu omen zitzaion, eta 
Teodosiok Mikel goiaingeruaren laguntza eskatu zuen: Mikel gurea, zaizu Euskal Herria! Momentu 
horretan, Mikel Deuna agertu zitzaion eta “Nor Jainkoa adina!” oihu eginez, herensugea ezpataz 
akabatu zuen. Momentu berean, Teodosioren kateak askatu eta lurrera erori omen ziren. Huraxe zen 
penitentzia bukatua zela jakiteko seinalea. Teodosio Goñiko etxera itzuli zen, baina esker ona 
adierazteko, goiaingeruak Herensuge hil zuen tokian baseliza bat eraiki zuen. Gaur egun, erdiko 
kaperaren erdian, paretan ezarririk, Teodosioren kateak ikus daitezke. Horrekin Sugaarren heriotza eta 
Kristoren garaipena adierazi nahi dute 
 
Antzeko kontakizunak badira beste zenbait tokitan. Bada beste elezahar bat Mari gutxiesten duena, eta 
horren ordez, Arantzazuko Ama goraipatzen duena. Kontakizun horien funtzioa mito zaharrak ehorztea 
eta heien tokian erlijio garailearen mito berriak ezartzea zen. Zalantzarik gabe, ongixko egin zuten, mito 
berri horiek gure egunetaraino iraun baitute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arimen Gau Beltza 
 
 Antzinatean, Europa osoan naturaren zikloekin loturiko sinesmen animistak zabalduta 
zeudenean, jai erritual ainitz egiten zituzten solstizio eta ekinozioetan, edota ilargiaren aldien ardatz 
ziren egunetan. Ilargi beteko gauetan ere horrelakoak egiten zituzten. Laborantzak indar handia hartu 
zuen arbaso zaharren bizimoduan eta uztekin edota ereiteko aroekin loturiko erritoak eta egun bereziak 
sortu zituzten. Gure mintzairan dugu horren adierazle diren izen ugari: jorraila, loraila, ereinaro, uztaila, 
garagarrila, garila, iraila, azaroa, hazila, lotazila….. eta abar.  
 
 Hasieran urtea bi arotan banatzen zuten: uda eta negua, eta berantago, tarteko bi aro berri sortu 
zituzten: udaberria eta udazkena. Urriaren bukaera aldean uzten bukaerarekin loturiko bestak ospatzen 
zituzten. Uztek banatzen zuten antzinako nekazal gizartearen bizimodua, nolabait erraiteko. Uzten aroa 
amaitzean negua zetorren. Ordura arte indarrean izan zen natura neguko loaldirako prestatzen hasia 
zen. Eguzkiaren indarra apaltzen ari zen, urteko eguzkia pittaka-pittaka hiltzen ari zen, eta neguburuan, 
hau da, neguko solstizioan, Eguberri deitzen zuten egunean, sortzekoa zen eguzki berriaren zain zeuden. 
Bitartean, negu luzean, Ilargiaren indar ezkorrak ziren nagusi.  
 
 Europako herri zaharren sinesmenetan bizidun guztien barnean bizi-indar bat zela pentsatzen 
zuten. Bizi-indar horrek buruan zuen aterpe. Euskaldun zaharrek gogoa deitzen zioten bizi-indar horri. 
Gorputza hiltzean, gogoa libratzen zen beste bizidun baten barruan sartzeko. Gure gogoak etengabeko 
ziklo horretan sar zitezen baziren hainbat errito eta ohitura. Erleek laguntzen zituzten gure hildakoen 
gogoak betiereko gurpil horretan sar zitezen. Argizaiolak ere horretarako pizten zituzten.  
 
 Euskaldun zaharrek uste zutenez, ortzadarreko bidea zen hartu beharreko xendra, ama-lurra eta 
ilargia uztartzen zituena. Urriaren bukaera zen beraz, garairik egokiena, gogoek bide hori har zezaten.  
Uzten amaiera aldi horretan, hainbat jai eta usadio ziren, bai Euskal Herrian eta bai Europa zahar osoan. 
Urriaren bukaerako egun erritualetan familiaren gogoei dei egiten zieten, bide zuzenetik abia zitezen. 
Bide horretako bazterretan ezkutaturik ziren indar ezkorrak uxatzeko ere, hainbat errito egiten zuten.  
Izpiritu gaiztoengandik babesteko mozorro eta arropa zaharrez janzten ziren, horrela jantzirik, izpiritu 
txar baten itxura harturik, ezagutuko ez zituztelakoan eta min eginen ez zietelakoan. 
 
 Erromatarrek Europa konkistatu zutelarik, ohitura eta errito zahar horiek ezagutu eta bereganatu 
zituzten. Horrela urriaren bukaerako eta azaroaren hasierako egunetan uzta jaiak ospatzen hasi ziren. 
Inperioko erlijio berria, hau da, kristau erlijioa Europa osora zabaldu zutenean, jai pagano zaharrak 
bereganatu eta birmoldatu zituzten. Eguzkiaren sortze eguna zen Eguberri Jesus Haurraren sortze 
eguna izatera pasatu zen. Udaburua Jondoni Joanerekin lotu zuten, udaberriko ekinozioa 
Garizumarekin eta udazkenekoa San Migelen inguruko jaiarekin. Uzten bukaera ospatzen zituzten 
egunak desagertu ziren, eta haien ordez, Domu Saindua eta Hilen Eguna ezarri zituzten. 
 
 Domu Sainduaren bezperan, hau da, urriaren azken gauean, Izpiritu edo gogoen gaua ospatzen 
zen Europan. Zeltek ere erritual eta jai handiak egiten zituzten gau horretan. Britainiar Uharteetan 
tradizio handia zen gau honen inguruan, eta irlandarrek eta eskoziarrek eraman zuten Halloween 
izeneko besta Ipar Amerikara. Eta hortik orain, janzkera kontsumista eta materialista onartezinaz 
jantzirik, itzuli zaigu Euskal Herrira. Izatez eta itxuraz ez du zer ikusirik gurean XX. mendera arte ospatu 
izan dugunarekin. Zeren eta, giristinoek eraberriturik zabaldu zutenez geroztik, Euskal Herriko luze-
zabalean Arimen edo Animen Gaua ospatu baitugu. Oraindik badira gure geografia osoan, gazteak 
zirelarik,  besta horretan parte hartu zutenak eta egiten zutenaren berri ematen digutenak. Are eta 
gehiago, Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat herritan, azken urte hauetan Arimen Gaua berpizteko 
ahaleginetan ari dira, baina euskal usadio zaharrari jarraituz.  
 
 



 Oier Araolaza dantzari eta antropologoak sekulako lana egin du Arimen Gaueko oihartzunak eta 
lekukotasunak biltzen. Berari esker, jakin badakigu mozorro eta arropa zaharrez janzteaz gain, arbiak 
eta kuiak ezartzen zituztela bide bazterretan. Arbi eta kuia horiek hustu ondoren, begiak eta ahoa 
irudikatzen zituzten zuloak egiten zizkieten, eta barruan piztutako kandelak jartzen zituzten. Gazteak 
biltzen ziren eta jan-edanean ibiltzen ziren, mozkortu arte. Gehienetan gaztaina erreak jaten zituzten. 
Etxez etxe eta baserriz baserri kantuz eta eskean ibiltzeko ohitura zen.  
 
 Itziar Diez de Ultzurrunek Nafarroa Garaian erabiltzen ziren hainbat esaldi edo hitz-joko aipatzen 
dizkigu: 
 
- Xanduli Manduli, Kikirriki… echeme nueces por aquí!  -erraiten omen zen Ollaranen. 
- Txinurrie, mandurrie, alakatan, txinurrie! –erraiten zuten Baternainen. 
- Tirriti-tarrata mandulon, domine domine sandulon, en esta casa no hay turron! –kantatzen zuten 
Etxaurin. 
- Domine domine kastañe, i si no zikiñe! –berriz, Utergan. 
- Txinurrie, mandurrie, aratako kastañere (gaztainak erre?) , si nos echas pa tu tía! –Muru-
Asterainen. 
- Txingila mingila kurruskario, abre las puertas del armario! –kantatzen zuten, behin eta berriz, 
Zaraguetan.  
 
Gaur ere horrelakoak erraiten dira: 
- Sosa ala pota! 
- Ziria ala saria! 
- Xanduli, manduli, kirriki, eman goxokiak guri! 
- Txingila, mingila, karruskario, sagarrak merke ta udareak kario. 
 
 
Bestalde, badakigu Mutrikun honela hasten zen kantua bazela: Xesteron kontra, animen alde….  
Zoritxarrez, gainerako guztia galduta dago.  
 
 Gaur egun, deus gutti gelditzen zaigu uzten bukaerarekin loturiko besta horietatik. Urriaren 28an, 
San Ximun eta San Juda izeneko eguna oroitzen dugu urtero, horixe baita giristinoek egun honi ipini 
zioten izena. Nire ustez, aitzinateko jai haiekin loturik egon daiteke. Kantuak udaren bukaeraren eta 
neguaren etorreraren berri ematen digu. Ikus dezagun 
 

                              San Ximun eta San Juda,                                
    joan zen uda eta negua heldu da (2) 
 

   Ez baletor hobe, bizi gera pobre                                

   eremu latz honetan,                                  

   ez gera hain onak benetan.                                 

   Ez dugu zaldirik, ez gera zaldunak,                                 

   ez dugu abererik, ez gera aberatsak.                                 

   Euskera guk dugu,                                  
   gu gera euskaldunak. (2) 
 
 Halloween izeneko jai amerikarra zabaltzen ari zaigu gaurko euskal gizarte materialista-
kontsumista honetan. Zein txotxoloak garen! Guk ukan dugu gure jaia, Arimen Gaua edo Gau Beltza 
deitu izan duguna. Berpiztu dezagun gure geografia osoan, euskal kutsuaz beterik, kotsumismotik 
urrunduz. Gure nortasuna berreskuratu eta iraunarazi nahi badugu, hau ere egin beharra daukagu. 
Gure eskura dago.  



Santomasak neguaren atarian 
 
 Europako kultura zahar guztietan eguzkiaren gurtzea arront zabaldurik  izan da. Eguzkia zen herri 
horientzat dibinitate handia eta bizi-emailea. Kultu horren inguruan baziren besta eta erritualak urte 
osoan zehar, baina batez ere, bi solstizioen inguruan. Neguko solstizioan eguzki zaharra hiltzen zela uste 
zuten eta baita eguzki jaio berri bat sortzen zela ere. Sinesmen hori zuten antzinako erromatarrek, 
zeltek eta baita euskaldun jentilek ere. Euskaldunok Eki edo Eguzki jainkosa gurtzen genuen eta neguko 
solstizioan hil eta berri bat pizten zela uste genuen. Eguzki zaharraren heriotza eta eguzki berriaren 
piztea zela eta, gure arbasoek su-metak pizten zituzten mendi gailurretan eta baita herriko plazetan ere. 
Animalia, fruitu eta barazki eskaintzak egiten zituzten, ama-lurraren esker ona irudikatu nahian.  Ongi 
bete beharreko errituak ziren, urtearen iraupena ahalbideratzen zutenak. Giristinoen etorrera eta 
hedapenarekin, sinesmenen arteko sinkretismoa sortu zen Europa osoan, baita gure Euskal Herrian ere. 
Lehen jentila zena giristino izatera pasatu zen, baina izenak eta kultuak erabat aldatuz. Hori bera gertatu 
zen neguko solstizioaren inguruan ospatzen ziren besta eta erritual magiko guztiekin. Eliza katolikoak 
Jesukristoren sortze eguna neguko solstiziotik gertu kokatu zuen, lehen eguzki jaio berriaren besta zena 
Jesus Haurraren sortze eguna bilaka zedin.  
 

1.- San Tomas eguneko bestaren sorrera. 

 Sinesmenen arteko sinkretismoan bilatu behar ditugu gaur ospatzen ditugun besta ainitzen 
sorrera. Eta hortxe kokatuko nuke nik, gaur Santo Tomas edo Santomasak izenez ospatzen dugun besta 
arrakastatsua. Besta hau Euskal Herriko herri askotan ospatzen da: Arrasaten, Donostian, Bilbon, 
Azpeitian, Lekeition, Zaldibarren, Errenterian, Lezon, Irunen… 
 
Lehen ikusi dugu neguko solstizioaren inguruan eta eguzki sortu berria gurtzeko, hainbat erritual egiten 
zituztela, horietako bat, animalia, fruitu eta barazkien eskaintza zelarik. Horrelako eskaintzak ziren ber 
egunetan, geroxeago,  azokak egin zituztela pentsa dezakegu eta azoka horietako batean oinarriturik 
sortu zela gaur egun San Tomas izenaz ospatzen dugun azoka famatua. Hau ez dago dokumentaturik 
baina logikak irudikatzen digun gogoeta dela, erran genezake.  
 
 Zaharrena Arrasatekoa da, XIV. mendekoa. Bada 1.351ko irailaren 20an dataturik den 
dokumentu bat horretaz mintzo zaiguna. Agiri honen bidez, baimena eman zitzaion Arrasate herriari 
Santomasetako feria abenduaren 21, 22 eta 23n ospa zezan. Ez dakigu data horren aitzinetik ospatzen 
ote zen. Agian izen horrekin ez, baina pentsa dezakegu, bazela aitzin-aitzinetik egiten zen azoka.  
 
 Donostiako bestaz dugun lehen aipamena XIX. mendekoa da. Garai hartan Euskal Herriko biztanle 
gehienak baserritarrak edo laborariak ziren, eta gehien-gehienak maizter edo bordari, eta urtero 
errenta edo saria ordaindu behar izaten zioten nagusi edo lurren jabeari. Badirudi horretarako 
erabiltzen zuten eguna azaroaren 11 zela, hau da, San Martin eguna, baina  laborari ainitzek ordaina 
egiteko arazoak izaten zituztenez gero, abenduaren 21a arte, hau da, Santo Tomas egunera arte 
luzatzen zen epea.  
 
Azkenean, errenta ordaintzeko ohitura edo usai hori abenduaren 21era pasatu zen. Nagusiek, 
normalean, ez zituzten lurrak lantzen eta Donostian bizi ziren. Errenta ordaintzeko laborariek sosak eta 
kapoi pare bat eramaten zizkieten eta ordainetan, nagusiek bazkari bat ematen zieten. Bazkari horietan 
makailua edo bakailaoa izaten zen jakirik ohikoena.   
 
 
 
 
 



Donostian zirela baliatuz, laborariek heien mozkinak (barazkiak, kapoiak, oilaskoak, lapinak, fruituak…) 
saldu eta heien herrietako dendetan izaten ez zituzten produktuak eta lanabesak erosten zituzten. 
Urteak joan, urteak etorri, feria edo merkatua antolatzeko beharra ikusi omen zuten, edo agian 
lehenagotik egiten zen azoka hura indartzeko abagune egokia zela zuten ikusi. Gauza da, ordutik 
Donostiako Plaza Berrian, berantago Konstituzio Plaza deitu izan den horretan, egiten dela. Badirudi 
Bilbokoa eta gainerako herrietako feriak edo merkatuak berriagoak direla.  
 
 Baina zergatik lerratu zen errenta ordaintzeko eguna San Martin egunetik San Tomas egunera? 
Epearen azken eguna zelako? Eta zergatik zen epearen azken eguna? Hortxe dago gakoa. Neguko 
solstizioaren inguruan egiten ziren eskaintzak, opak, merkatuak… zahar-zaharrak ziren eta garrantzi 
handikoak euskal lurretan. Horregatik hautatu zuten, nire ustez, egun hori, errentaren ordaina egiteko 
azken egun gisa. Epea hilabetekoa zen, eta San Martin egunetik San Tomas egunera luzatzen zen, hau 
da, Euskal Herrian ospetsuak ziren bi merkatu edo ferien arteko denbora zehatza zen 
 

2.- Santomasetako ezaugarriak. 

 Arrasaten bestak hiru egun irauten du, eta abenduaren 22an izaten da egunik handiena. Egun 
horretan izaten da ganadu edo azienda feria eta hegazti eta fruitu eta barazkien erakusketa eta 
salmenta. Egun berean, beste plaza batean, artisauen erakusketa eta salmenta izaten da. Herriko plazan 
sagarnoa, taloak eta txistorra dastatzen dira. Herri zozketarako prestatu duten urdea edo zerria ere 
erakusgai egoten da. Horretaz gain, herri bazkariak, txistulariak, dantzariak, bertsolariak,  aizkolariak, 
harri-jasotzaileak eta horrelakoak nonahi ikus eta entzun daitezke.  Ospetsua da egun horietan kaleetan 
barna dantzatzen eta kantatzen den Txarri Dantza. Horra hor: 
 
 Gizendu jaku txarrixa / saltoka dabil herrixa / aintxinako iturrixa / umore barri-barrixa / Talua 
arto uruna / eta baserriko lanak / erakusten bagabiltz baña / lekutan daz horreik danak. / Sasoi bateko 
ohitturak / etortzen jaku gogura / tertulian egoteko / bazan nahikua denpora. / Orduko erromerixan / 
dantza suelto eta ardau / haxe zan jaixa sanua / oin barriz dana libre dau. 
 
 Donostian ohitura edo usaia zena tradizio bilakatu zen. Gipuzkoako garraiobideak hobetu 
zirenean, garai batean bordari izandako laborariak lur jabe edo nagusi bilakaturik ziren, hala eta guztiz 
ere, tradizio zaharrari heldu zioten eta Santomasetan Donostiara joaten jarraitu zuten. Horrela feriak 
bizirik iraun du gaur arte.  
 
Garai zaharretan bezala, gaur ere, Kontituzio Plaza izaten da bestaren gune nagusia, eta bertan egiten 
dira azienda edo ganadu feria eta baita hegazti, fruitu eta barazkien azoka edo merkatu aberatsa ere. 
Santo Tomas eguna egun handia bilakatu da Donostian, eta aipatu plaza ttipia gelditu denez gero, 
inguruetako kale eta plazetan, baita bulebarrean ere, txorizo eta talo salmahaiak ipintzen dituzte. 
Zozketatzen den urde edo zerri lodikotea Konstituzio Plazan izaten da egun osoan, bertara joaten diren 
guztien begien erakargarri.  
 
Bada erran zahar bat “Santo Tomaseko feriya, txorizo eta ogiya” erraten duena, bi produktu horiek –
txistorra eta ogia-- izaten baitira, sagarnoarekin batera, bestan gehien jan eta edaten direnak. Azken 
berrogei urte hauetan taloa ikaragarri zabaldu da eta ogia nolabait baztertu. Jendea gipuzkoar 
laborarien arropaz jantzirik joaten da hiria kolorez eta alaitasunez zipriztinduz.  
 
 
 
 
 
 



 Donostiarako erran dudana gainerako herrietarako errepikatzen ahal da, bai Bilborako eta bai 
gainerako herri guzti-guztietarako. Ganadu feria, hegazti, fruitu eta barazkien erakusketa eta salmenta, 
artisauen produktuak, sagarno dastatzea, zerriaren zozketa, txistorra eta taloa, bertsolariak, euskal 
kantuak, herri kirolak, erromeriak,  laborarien janzkerak…  izaten dira egun honetan nonahi ikus eta 
goza daitezkeenak. Besta borobila da, bere baitan indartzeko eta zabaltzeko hazi oparoa duena. Azken 
hogei urteetan izugarri zabaltzen ari da, eta gaur herri ainitzetan ospatzen da. San Tomas Eguna da 
egun, zalantzarik gabe, Euskal Herriko neguko besten gurpilari hasiera ematen dion lehen ekitaldi 
garrantzitsua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olentzero, negua eta solstizioa 
 
 Oso garai zaharretatik euskaldunok sua gurtu dugu eta sua erabili izan dugu solstizio eta 
ekinozioen inguruko jai erritualetan. Jondoni Joane edo San Joanen udako solstizioan sua da jaun eta 
jabe, garbitzaile eta berritzaile ber denboran. Inotean (edo inauterian) ere, sua indar handiz dagerkigu. 
Berak finkatzen du udaberriko ekinozioaren amaiera eta halaber, ziklo berri baten abiapuntu bilakatzen 
zaigu. 
 
 Neguko solstizioan ere sua protagonista dugu, eta gure arbasoek abenduaren 24ko gauean enbor 
handi berezi bat erretzen zuten etxeko tximinian. Subilaro, Olentzero edo Eguberri enborra deitu izan 
zaio eta orain dela oso gutxi arte oso zabalduta izan den usaia edo ohitura dugu. 
Oraindik ere, zenbait etxetan egin egiten dute. Errito hau eguzkiaren jaiotza ospatzeko egiten zuten, 
edo beste modu batez esanda, eguzki jaioberriaren ohorez. 
 

1.- Neguko solstizioa jentilen garaietan. 

 Aro zahar ilunetan euskal jentilek jai erritual handiak burutzen zituzten eguzkia gurtzeko. 
Nekazaritza edo laborantzatik bizi zirenez gero, urtearen zikloa, lau urtaroak, egunaren eta gauaren 
txandatzea, ilargiaren aldiak, naturaren gurpila… aztertzen zituzten, eta eguzkiaren beharraz 
konturaturik, urtaroen arteko banatzaile diren solstizio eta ekinozioetan jai handiak antolatzen zituzten. 
 
 Urtearen bukaera aldera eguzki zaharra, Ekihotz deitu izan dena, pittaka-pittaka ahultzen eta 
indargabetzen da, eta azkenean, hil egiten da. Neguko solstizioaren inguruko egunetan eguzki berria 
jaiotzen da, udaberri aldean berotzen hasiko dena eta uzta berriak ekarriko dituena. Hauxe zen gure 
arbasoek ospatzen zutena, eguzki berri baten jaiotza, ziklo berri baten hastapena. Eta horretarako su 
berritzaile eta garbitzailea pizten zuten etxe guzti-guztietan. 
 
 Garai hartako euskal jainko-jainkosak biziki loturik ziren naturarekin, eta euskal jentilek dibinitate 
haiek (In -edo Inko-, Egu, Eki. Ilargi…) aipatu festetan gurtzen zituzten.  Badirudi Eguberri hitza bera 
zahar-zaharra dela, Egu dibinitatearen kultuarekin erlazionaturik dena. Eguberri hitzaren esanahia 
ulertzeko ziklo berria aldarrikatzen duen sinesmenetara joan beharko genuke. Giristinoek data horietan, 
nahitaz, Natibitate eguna ezarri zutenean bi mundu ikuskeren arteko sinkretismoa bilatzen zuten, hori 
dela eta, Eguberri izen zaharra baliatu zuten euren sinbologia berrirako. 
 

2.- Kristauen etorrera eta ezarketa. 

 Ekialdetik erlijio sendo indartsua etorri zen eta pittaka-pittaka Europa osoan hedatu eta inposatu 
zen, baita gure Euskal Herrian ere. 
Erlijio berri honek kosmos ikuskera berria ekarri zuen, animismo-naturalismotik urrun zena. Jesus 
salbatzailea zen kosmos ikuskera berri honen ardatza, euskal jentilek Kixmi (tximino edo tximu omen) 
deitu izan zutena. 
Erlijio berriak errito zahar ainitz bere baitan eraldatu eta onartu bazituen ere, beste ainitz galarazi eta 
bazterrarazi egin zituen. Esan beharra dago, euskal jentil askorentzat erlijio berria sinesmen zaharren 
jarraipena izan zela, beraiek horrela sentitu zuten, bederen. Adibidez, Mari gure jainkosa handia Maria 
bilakatu zen.  
 
 
 
 
 
 



 
 Kristauek jakin zuten euren sinesmenak aurreko sinesmen jentilekin nahasten, eta euren errito 
eta jaiak naturaren inguruko errito eta jai zaharrekin parekatzen. Horrela, solstizio eta ekinozioen 
inguruetan euren jai nagusiak  ezarri zituzten: Jesusen Natibitatea (edo Eguberria, jentilen izen zaharra 
beraientzat hartuz) neguko solstizio irian, Garizuma eta Aste Saindua (inotearen ondoren) eta Jondoni 
Joane edo san Joan udako solstizioaren irian.  
 
 Eguberri kristauetan ez da eguzki jaio berria gurtuko, Jesus jaioberria baizik, eta aitzineko 
sinesmen zaharretan Eki edo Eguzki baldin bazen ardatza, zeruan jaio, hazi, hil eta arrapizten zelarik, 
giristinoen zikloan gauza bera izanen da, baina Jesus izanen da jaio, hazi, hil eta arrapiztuko dena.  
 

3.- Olentzeroren mito zaharra. 

 Ziklo animista-naturalista zaharraren eta ziklo giristinoaren artean kokatu behar dugu Olentzero 
izeneko pertsonaia. Batzuen ustez, ziklo zaharra irudikatzen du, hau da, ekihotzaren heriotza eta eki 
edo eguzki berriaren jaiotza. Kristauen ustez, berriz, Olentzero azken jentila da, sinesmen zaharren 
amaiera eta Jesukristoren sinesmen berriak iragartzera datorrena. Hortaz, hauxe dugu, garai haietan 
gertatu zen sinkretismoaren adibiderik onena. Ziklo bat bestearen gainean, kosmos ikuskera bat bestea 
estaliz. 
 
 Joxemiel Barandiaran Ataungo antropologo zaharrak Olentzeroren mitoa ahozko 
oroitzapenetatik jaso eta bizirik iraunarazi du gure egunetaraino. Horra hor: 
 
 Badirudi euskal jentilek ez zutela begi onez ikusten giristinotasunaren etorrera eta zabalkundea, 
euren herriaren eta sinesmenen amaiera ekar zezakeelakoan. Hori dela eta, anitzetan, gure haran eta 
ibarretan gero eta ugariagoak ziren baselizak erasotzen zituzten mendietatik harritzarrak jaurtiz.  
 
 Behin, jentilak Aralarreko Argaintxabaleta izeneko lepoan bilduta zeudela, beraiengana 
hurbiltzen zen izar edo hodei distiratsu bat ikusi omen zuten. Jentil zaharrenak, hura ikusiz, honela esan 
omen zuen: “Kixmi jaio da. Gure arrazaren amaiera iritsi da. Bota nazazue amildegi horretara, jadanik, 
ez baitut zer egiterik mundu honetan”  Gogoaren kontra bazen ere, jentilek horrela egin zuten, jentil 
zaharra zulo handi batera amilduz. Gero izuturik, lasterka egiteari ekin zioten. Horietako batzuk erori 
egin ziren mendi magaletik behera zihoazela, lubizi bat sortuz. Euren gorpuak Arrastarango Jentilarri 
trikuharriaren azpian omen daude ehortzirik. 
 
 Jentil horietako bat, Olentzero izena zuena, ez omen zen lubizi hartan hil, eta berak zabaldu omen 
zuen Kixmiren jaiotzaren berria Euskal Herri osoan zehar, herriz herri eta etxez etxe. Istorio horretan 
dugu Olentzeroren mitoaren adierazpena.  
 

4.- Olentzeroren beste izenak eta etimologiak. 

 
 Olentzerok baditu beste izen ugari Euskal herriko luze-zabalean erabili eta erabiltzen direnak: 
Olentzaro, Onentzaro, Onontzaro, Orentzaro, Onentzero, Onantzaro, Onontzaro, Onontzoro, Orantzaro, 
Aranzaro, Gomentzago, Subilaro, Silaro, Xiularo, Suklaro, Kalerre, Putierre…  Eta izen batekin zein 
besterekin, beti loturik agertzen da mundu zaharrarekin, sinesmen zaharrekin, 24ko gauean etxeetako 
tximinietan erretzen zuten enbor handiarekin, eta gau horretan etxe guztietan pizten zuten su 
sakratuarekin.  
 
 
 



 
 Aipa ditzadan, orain bere izenari buruz, hor-hemenka, sortu eta zabaldu diren etimologiak. 
 
a.- XVII. mendean, Lope Martinez de Isasti kronikagile lezoarrak Olentzero hitzaren jatorria Onen(tz)aro 
zela idatzi zuen. XX. mendean R.Mª Azkue euskaltzainburuak etimologia bera defendatu zuen.   
 
b.- Julio Caro Baroja etnografoak Olentzero hitz hasierako O hotsa Erdi Arotik zetorren tradizio giristino 
batekin lotu zuen. Frantzia aldean, Gabonetan kantatzen omen zuten aipatzen zituzten izenen aurrean 
O! esklamazioa jarriz, eta Olentzero hitza Julio Caro Barojaren ustez, hortik etor zitekeen. 
 
c.- Seber Altube eta Manuel Lekuonaren iritziz, Olentzero izenaren olen hasiera frantseseko noel 
hitzaren metatesi edo letra ordenaren aldaketa batetik dator. 
 
d.- Jose Maria Satrustegik Olentzero oles edo agur egiteko garaia dela zioen. Oles hitza eske-kantuetan, 
Santa Agedaren kopletan adibidez, agertzen da. 
 
 Orixek “Euskaldunak” olerki-liburu epikoa idatzi zuenean, Olentzero pertsonaia eta bere inguruko 
kontuak ederki jorratu zituen. Olentzero hitzaren jatorriari buruz dauden irizpideak ezagutzen zituelarik 
horrela azaldu zuen bere olerkietako batean: Begigorri badator aiton Olentzero / urteak egun ainbat 
begi ta bat geigo / Gurdia alako sabel, aurpegi dena ago / nondik nora sortu zan, jakin gabe nago. 
 

5.- Olentzero kontsumismoaren aroan. 

 Gaur, zalantzarik gabe, Olentzero da Euskal Herri osoan euskal eguberrietako pertsonaia nagusia, 
hiru errege magoekin eta Papa Noel edo Bizarxurirekin gogor lehiatu behar badu ere. Bere kantuak 
nonahi entzuten dira eta ikazkin mozkortiaren irudia aldatzen ari da, gaurko estereotipo modernoetara 
hurbilduz. Nonahi ikus dezakegu baita Euskal Herriko hipermerkatu handienetan ere. Garai bateko 
mezu jentil hura, eguzkiarekin, su sakratuarekin eta naturarekin loturiko mezu hura, jadanik desagertu 
da. 
Orain zikloaren ardatza ez da ez Eki eta ez Jesukristo, kontsumismoa baizik, eta zoritxarrez, Olentzero 
gaurko euskal gizartearen ikonoa izaki, kontsumismoaren sareetan erortzen hasia da.  
 
 Ene irudikoz, iritsi zaigu garai bateko mezu eta izpiritu sakratu haiek berreskuratzeko garaia. Gero 
eta hurbilago dugun Euskal Herri berri eta askean, izadiarekin eta iraganarekin lotzen gintuzten irudi 
eta sinboloak berreskuratu beharra dauzkagu, azken finean, gaur egun ere, euskaldunok gure burua 
Ama-Lurraren seme-alabatzat hartzen baitugu. Olentzero izan dadila Ama-Lurraren kolkora itzultzeko 
amesten dugun bide berriaren ikur  
eta itxaropena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ur goiena, ur barrena. Urtezahar gaueko erritoa. 
 
 Nafarroa Garaiko Baztanen, Basaburuan, Imozen, Larraunen, Burundan eta Arakil aldean bazen 
urte berriaren etorrerarekin loturiko errito bat, urtero errepikatzen zena. Gaur, tamalez, badirudi 
bakarrik Burundako Urdiain herrian egiten dela. Pena da, errito hau baita euskaldunok urtezaharreko 
edo urtatseko gauean urte berriari ongi etorria emateko izan dugun berezko errituala. Hamabi 
mahatsen ohitura horrek ez du bide luzea Euskal Herrian, eta ez du zer ikusirik euskal kulturarekin. 
 

1.- Erritoa zertan den. 

 Urtatseko gauean mutilak lehen, eta neska-mutilak orain, euren herrietako iturrietara joaten 
ziren eta hortxe zain egoten ziren gaueko hamabiak jo arte. Urte berria hastean, ura jasotzen zuten 
pitxarretan eta apaizari, alkateari eta gainerako bizilagunei banatzen zieten ur berria edan zezaten. 
Garai zaharretan urteko lehen ura sendatzailea eta berritzailea zela sinesten zuten. Jose Maria 
Satrustegi idazle eta antropologoaren esanetan, ur horrek gaitzak sendatzeko eta urte berriko alde txar 
guztiak uxatzeko balio omen zuen.  
 
 Gure arbasoen ustez, ura zerutik datorkigu euriaren bidez (ur goiena) eta lur barrenean 
aterpetzen da. Lurretik isurtzen diren iturri, erreka eta ibaiek ur hori etengabean ateratzen dute lur 
azalera (ur barrena). Eta bi ur horiek, goikoa eta barrukoa, goiena eta barrena, dira errito honetan 
gurtzen direnak.  
 
 Gazteak etxez etxe joaten ziren urte berriko ur berri sendatzaile eta berritzailea banatuz. 
Etxeetara iristean oihu egiten zuten: Urteberri berri! eta etxekoek erantzun: Zer dakarrazu berri?  
Ondoren, gazteek hainbat bertso eta kantu eskaintzen zituzten eta esker ona adierazi nahian, etxeetako 
jaun-andereek jateko eta edatekoak ematen zizkieten. Horrela zen arestian aipatu eskualdeetan, eta 
horrela da oraindik, Urdiain herrian.  
 
 Julio eta Pio Caro Baroja anaiek 1972an plazaratu zuten “Navarra, cuatro estaciones”  izeneko 
erreportaje gogoangarrian jaso zituzten errito honen inguruan ditugun lehen irudiak. 1977an, Pantxoa 
Karrere eta Peio Ospitalek argitara eman zuten “Oles eta oles” diskoan Urdiainen Ur goiena, ur barrena 
erritoaren egunean abesten den kantu zaharra jaso eta zabaldu zuten.  
 
 1980an, etnografo handia eta urtetan Urdiaingo apaiza izandako Jose Maria Satrustegik, Txertoa 
argitaletxearen bidez, plazaratu zuen “Mitos y creencias” izeneko liburuan deskribapen zehatz eta 
zabala egin zuen. Eta azkenik, 2015ean, Olatz Zugastik “Ur goiena, ur barrena” izeneko disko ederra 
plazaratu zuen errito zahar horren oihartzuna denon gogora eta belarrietara hedatu nahian.  Bada 
garaia, gaurko euskaldunok errito zahar hau indartu eta zabaldu dezagun gure geografiaren luze-
zabalean.  
 

2.- Erritoaren inguruko bertso eta kantuak. 

 Zoritxarrez aunitz galdu badira ere, baditugu oraindik herrietan egin izan diren hainbat 
aldaeraren zati batzuk. Polita da, esate baterako, Imotz udalerriko Oskotz kontzejuan Fermina Lizasori 
jaso zitzaion sarrerako bertsoa:  
 
Ur barrena, ur goiena / urte berri egun ona / egun onaren seinalea / Izotzetan eta lurretan / hemen 
dekargu ur berria / Iriki zazu abenduko / gau luzeetan / gu gaixuok ementaria / presta dezazu gosaria / 
gabiltza hotzak hiltzen / oin hutsetan. 
 
 



 Gaur egun ezagutzen dugun bertso sorta osatuena Urdiainen urtero kantatzen dena da. Hasieran 
gazteek honako zortzi bertso hauek abesten dituzte:  
 
 

1.- Arantzazu zer dekazu? 
     Ur goiena, ur barrena. 
     Ur goiena, ur barrena, 
     Urteberri egun ona. 
 
2.- Etxe honetan sar daiena 
     bakearekin osasuna, 
     bakearekin osasuna, 
     onarekin ondasuna. 
 
3.- Etxekoandre giltzaria 
     iriki ezazu ataria. 
     Badekagu ur berria, 
     presta ezazu gosaria. 
 
4.- Etxe honetan oilar bi, 
     bata bestea iduri. 
     etxe hontako etxekoandreak 
     Ama Birjina dirudi. 
 
5.- Etxe hontako nagusi jaunak 
     urre gorrizko bizarra. 
     Hartxek, hartxek eman dia neuri 
     errealtxo biko zidarra. 
 
6.- Goian-goian ilardia, 
     erdi-erdian klabelina, 
     gure baratzan belar ona 
     hark botatzen dau usai ona. 
 
7.- Izotzetan, elurretan, 
     abenduko gau luzeetan,  
     beste guziak ohean eta 
     gu, gaixook, oinutsetan. 
 
8.- Eguzu bada, eguzu, 
     baldin eman nahi badezu, 
     baldin eman nahi badezu eta 
     bestela despegi gaitzazu.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Zortzi bertsoz osaturiko kantua amaitu ondoren, gazteek ura eskaintzen diete etxeetako bizilagun 
guztiei. Lehendabizi agintariek edaten dute ur berritik, apaizak eta alkateak, eta gero, gainerako guztiek. 
Etxe batean kantariek lortutako saria eskasa bada, bi bertso gehiago gaineratzen dituzte: 
 
   9.- Arramarioan dabil sagua, 
           hari segi dabil katua. 
            Etxe hontako limosnarekin 
             ez dugu beteko zakua. 
 
                          10.- Etxe honetan dago uztarri 
                                  haren gainean uzkar bi. 
                                  Amen. 
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