
VELEIAKO MISTERIOA, EZJAKIN BATEK AHAL BEZALA KONTATUA1 
 
BAT 
 Zergatik hainbeste zalaparta bazterretan oraindik ere? Artikulu honen helburua ez da 
Iruña Veleiako aurkikuntzez dakienari ezer erakustea. Aitzitik, egileak berak zerbait 
ikastea du helburu eta, bide batez, bera bezalako ezjakitunei helduleku batzuk 
eskaintzea, honenbeste dokumentu, horrenbeste adierazpen eta hainbeste iritziren 
artean, zer arraio gertatzen den ulertzen hasteko. Edo antzeko zerbait. 
 

 
Lorenzo Prestamerok eginiko planoa (1733). cc-by-sa: wikimedia 

 
- Zer da Iruña-Veleia? 

Berez, arkeologia eremu bat 2baino ez da. Gasteiztik 10 kilometrora, Iruña 
Okako udalerrian, Trebiñura bidean. 

Kristo baino mila urte lehenagotik hasi eta V. mendera arteko aztarnak daude 
bertan, brontze garaian hasita, alegia. Erromatarren aztarnak, lehenagokoak, eta 
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geroagokoak, jakina.  Ertaroan, Iruñako Gure Amaren prioratoa egon zen bertan, San 
Juanen ordenekoa eta Burgos eta Buradon-en agindupekoa. 
Kontua da, jada XVI. mendetik ezagutzen zela aztarnategia eta sarritan izan dela, 
historian zehar, adituen gustuko azterleku. Aipatzekoak 1900 urtean Jaime Verasteguik 
egindakoak, edo 1974.ean Juan Carlos Elorzak. 

Indusketa horietan ikusi zenez, etxetzar ederrak ziren Veleian, eta haien artean 
nabarmen, Pompeia Valentinaren Domusa. Aurkitu ere aurkitu zen dama haren marmol 
zurizko irudi bat, Iruñako Anderea3 izenez ezagutu eta Arabako Arkeologia Museoan4 
gordetzen dena. 

(Wikipedia5 izugarria da. Ez al zaizu iruditzen?). 
 

- Oraintsuko ikerketa eta egitasmoak 
1994ko urtetik ziharduen Eliseo Gil Zubillagak 6Veleiako gunea ikertzen, baina 

2001 urtean sinatu zen lehengo egitasmoa: Iruña Veleia III. Milurtekoa. Hamar urterako 
plana zen, Eusko Tren eta Eusko Tren Sareak finantzatuko zutena. Asmo nagusia, 
harresien barruko aldea aztertzea eta ezagutzera ematea. 

2005-07 urteetan, Iruña Okako udalak bultzatu eta Arabako Diputazioak 
ordaindutako beste proiektu bat abiatu zen. Veleiakoa denboran noizkoa zen aztertzea 
zuen helburu, lege aldetik zegokion babesa erabaki ahal izateko gero Diputazioak. 

2007. urtean Plan Zuzentzailea ere egin zen, bertako harresiak zaharberritzeko. 
Hau ere udalak bultzatu eta Diputazioak eta Espainiako Kultura Ministerioak pagatzen 
zuten. 
Ordea, dena etenda dago orain, gertatutakoak gertatu direlako. 
 

- Zer gertatu da, baina? 
Agian ur nahasiegotan sartu aurretik, jakin behar genuke, euskaltzale askok —eta 

Henrike Knörr euskaltzainak bereziki—, egundoko poza izan zutela Veleiako 
indusketetan Eliseo Gilen Lurmen enpresak egindako lanetatik prentsara, euskarazko 
ostraken7 albistea zabaldu zenean. 2006ko Ekainean izan zen hori8. 

Antza, eskola bat zegoen Iruña Veleian, eta bertako ikasleek eta kanpotik etorri eta 
ekarritako pretzeptore irakasleek, buztinetan eginiko letrak ikusteko moduan geunden. 
Nolabait esateko, garai hartako kaiera eta koadernoak agertu ziren indusketetan. Urdin 
isar; zuri urdin gori; edan ian lo; ian ta edan; jaun; geure ata zutan; iesus; ioshe ata ta 
mirian ama… idazkunak agertu ziren etxe baten zimenduetan topatutako ostraketan, eta 
askoz gehiago ere baziren han. ( Izan ere, zimentaziorako erabiltzen ziren zeramika 
hondarrak garai hartan). 

Hara Knörr zenaren hitzetako batzuk9: “Gauzak ongi badoaz, menturaz udazkenean 
ezagutaraz genezake interes bizi-biziko testu multzo hau, xehetasun guztiekin. 
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Honezkero dugun materialak bakarrik galdera asko egiten dizkigu, eta galdera sakonak. 
Erantzuten jakingo ahal dugu!”. 
Esan beharrik ez dago, garai horretako idazkunak agertu izanak, kontatu zaigun historia 
aldatzen duela neurri batean, bai kristautasuna etortzeari buruzkoa,  eta bai euskararen 
testigantzari buruzkoa ere. Ez ahantzi lehen aztarna idatziak10 , hilobietako izen 
hutsetatik harantzagokoak, X-XI. mendekoak ditugula. Beraz, ustez lau eta zazpi 
mendetan azkartzen zuen aurkikuntzak euskara idatziaren agerpena. Ez da txantxetakoa. 

Hizkuntzalari gehienak, aparretan urtzen ziren idazkun edo  epigrafe11 haiek 
ikusita. Geu ere bai. Ez zen aspaldi Lazarragaren12 izkribua agertu zela, eta dena zela 
posible ematen zuen. Ametsik handienak ere bai. Gure iraganak sekula ukan ez duen 
testigantza zientifikoaren agerpena etorri zitzaigun Veleiakoarekin. 

Esaten ari garena ulertzeko, har ditzagun agertutako idazki batzuk eta dagozkien 
ostraken argazkiak ikus ditzagun gainean klik eginda. (Kontutan hartu bi marra bertikal 
agertzen direnean,  “E” letra gisa irakurri behar dela). 
YAVHII / GIIVRII AT13 Yavhe geure ata, ote dio honek? 
IAN /  TA / IIDAN / DIINOS14 Jan ta edan denok? 
IIISVS, IOSHII ATA / TAMIRIAN AMA15 Iesus, Iose aita ta Miriam ama? 
ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA16 Aita, ama, neba, reba, seba, 
saba, mona? 

Lau adibide baizik ez, tuntunean hartuta,  hainbat eta hainbat ostrakaren artean, 
gehiago ere izango baitira oraindik Veleiako hondarretan, seguruenera. 

III eta VI. mende bitartekoak direla esaten da. Garrantzia berebizikoa du honek, 
ezen III. mendea izatera, erromatarren garai betean geundeke eta VI.a izatera, 
bisigodoen garaian. Nolanahi den, egia ala iruzur,  Ponpeiaren pareko17 izan ginen une 
batez bederen. 

 
- Eta zer? 
Ba, aurkikuntzen garrantzia ustezkoa ikusita, Lorena Lopez de Lacalle Arizti, 

Kultura Diputatuak, zera esan zuen, lehen begiratuan ikusi zuela bere sailak ez zeukala 
proiektuaren alderdi askoren agerpen eta dokumentaziorik. Eliseo Gil eta Lurmen 
enpresaz ari da, jakina. Eta dio: ” hedabideetan grafitoen inguruko aurkikuntza 
harrigarriei buruzko informazio kontrajarriak agertzen ziren bitartean, ohartu nintzen 
ez zegoela ikerketa-proiekturik eta ez zegoela diziplina anitzeko talderik edo 
batzorderik (…) Esku sartu beharra zegoen ezinbestean”. 
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Hortaz, prozesuaren buruan jarri eta 13 kidez ostatutako batzorde bat antolatu zuen 
(tartean Eliseo Gil).  26 adituk hartu zuen parte azterketan, jakintsuak denak, nor bere 
espezialitatean: Arkeologian, Ikonografia kristauan, Epigrafia kristauan, Antzinaroaren 
historia eta epigrafian, Hizkuntzalaritza eta euskaran, Egiptologian, Izen biblikoetan, 
Kimika analitikoan eta Ingenieritza Nuklearrean. 
 

- Eta? 
Ba batzorde zientifikoko ordezkari batzuek, 2008ko azaroaren 19an esandakoaren 

arabera18,  ostraketako askok ezin dute benetakoak izan. Honen ondorioz, Arabako 
Diputazioak hartu zuen lehen erabakia, Lurmen enpresari  eta E. Gili indusketa lizentzia 
kentzekoa izan zen, Fiskaltzari gauzak aztertzeko eskatuz batera. Abenduaren 5ean jarri 
zuen denuntzia, “ondare kulturalari erasotzea” salaketapean. 

Aurtengo Urtarrilaren 16an, ezagutzera eman ziren adituen txostenak19 eta 
Martxoaren 25ean Gaisteizko Epaitegian jarri zuen Diputazioak salaketa berri bat hiru 
pertsonaren kontra: Eliseo Gil , Ruben Cerdan fisikari nuklearra eta  Oscar Escribano 
geologoa. 

 
- Hor bukatuko da? 
Inola ere ez. Hain juxtu, hor hasten da gaur bertako egoera. Izan ere, Eliseo Gil eta 

bere taldeak dena kontra zutela uste zenean, Juan Martin Elexpuru agertu zen zalantzak 
zituela esanez20,  eta  Lakarra eta Gorrotxategi katedratikoen txostenei aurre eginez21. 
Gorrotxategi eta Lakarra, katedradun gorenak dira EHUn, Elexpuru, ostera, Filologian 
lizentziatua den arren, ez dirudi horretan ibili denik profesionalki. Nori sinetsi behar dio 
geu bezalako turista akzidentalak? 

Berrikitan, gainera, plataforma bat eratua da Gasteizen, Eliseo Gil eta taldekideen 
defentsa egin eta azterketa berriak behar direla eskatzeko. Hots, zalaparta ez da amaitu, 
ez eta gutxiago ere. 

Baina kazetari hau nekatuegi dago idazten segitzeko eta, gainera, kontua luzeegi 
doa, eta barkamena eskatu behar du, hala ere,  hari guztiak ezin dituelako hemen 
harrapatu, ez eta gutxiago ere. Alabaina, atsegin baduzu,  hurrengo batean gehiago. Bizi 
bagara. 
.................. 
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BI 

Iruña Veleiakoaren inguruan sortu den hainbesteko dokumentazioak itota dauka 
kazetaria, eta horregatik erabaki du hautaketa bat egin eta pertsonalki ezagutzen dituen 
pertsonen dokumentu eta hitzei begiratzea, batez ere. Zoratu egingo baita bestela. 
Pertsona horiek dira, alde batean Lakarra eta Gorrotxategi EHUko 
katedradunak,Veleiako ostrakak guztiz faltsuak direla diotenak, eta bestetik Elexpuru 
idazle eta irakaslea, aipatuen iritzia zalantzan jarri eta ostrakak benetakoak daitezkeela 
dioena. Nola liteke kontrako gauzak esaten ibiltzea? 

 

 
cc-by-sa: wikimedia 

- Atarikoan ez nahastu 
Nahita jarrita dago Simon-i erreferentzia egiten dion argazkiko ostraka inportatu 

hau. Atenako Agora museokoa da, baina beste herrietako ostrakak nolakoak  diren 
ikusteko balioko digu, behintzat. Eta nahi bada, geureekin alderatzeko. Egia esanda, 
besteenek ez dirudite oso desberdinak geureetatik22. 

 
- Nola daude gauzak oraintxe bertan? 
Ba, auzitegian daude epailearen zain. Arabako Diputazioak eta Eusko Trenek, hiru 

pertsonaren kontra eta Lurmen enpresaren aurka jarritako denuntzia dela medio. (Oker 
ez banaiz, Eusko Tren Sareak jarritakoa ez zuen epaitegiak onartu). 

Itxura batera Eliseo Gil-ek eta bere kideek oso aldapa gora dute auzia, Arabako 
Diputazioak antolatutako adituen batzordeak argi esan baitzuen ostrakak faltsuak zirela. 

                                                         
22 http://ostraka.mundua.com/graffiti‐euskera/ 

 



Alabaina, duela pare bat egun, eskaini zuen Gilek enegarren prentsaurrekoa23, oraingoan 
13 txosten24 berri aurkeztu eta aditu-batzordearen hitza zalantzan jartzeko. Helburua, 
ostraken azterketa berri bati ekitea da. Berarekin batera izan ziren Idoia Filloy 
(indusketa zuzendarikidea) eta Juan Martin Elexpuru. 

Kontua da, badirudiela ostrakei ez zitzaiela azterketa behar bezala egin25. 
Diputazioak dio berak 5.800€ ordaindu zizkiola Lurmeni lan horregatik. Eliseo Gilek, 
ostera, bera dela lehen engainatua dio, eta Cerdan fisiko nuklearrarenak entzunda26, 
halaxe dirudi. 

Batera zein bestera izan, badirudi, beharrezkoak ziren azterketak ez zirela behar 
bezala egin. 

 
- Gorrotxategiren txostenetik 
Gorrotxategik argi dio zalantzak baino gehiago dituela ostrakei eginiko azterketez. 

Adibide gisara jolas txiki bat: zer ikusten duzu argazkikoan? 

 
11709 ostraka. Iturria: alava.net 
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Geuk esango dizugu: antzerkiaren mundua irudikatzen duen maskara garaikidea 

eta idazkun bat: TIIATRO. Gorrotxategik bere txostenean dio, izatekotan, THEATRUM 
beharko zukeela. 
Baina, gogorragoa egiten zaio TIIATRO honen atzeko aldean idatzita dagoenari 
buruzko eztabaida (ez dugu argazkirik aurkitu). 

Zalantzak daude zer jartzen ote duenentz: +IISCART edo antzeko zerbait, 
nolanahi ere. Gorrotxategik eta  DESCARTES irakurtzen dute, eta beste batzuek (Gilen 
taldekoek) MISCART. 
DESCARTES baldin bada, hara Gorrotxategiren txostenean datorrena: “Esta pieza fue 
sometida a análisis de pátinas, obteniendo al parecer, resultados congruentes”. 
(Cerdanen azterketei buruz dihardu, antza).”Si este nombre en esta lista de filósofos -
escritores hace referencia, como parece, al filósofo francés R. Descartes (1596-1650), 
queda evidente que las técnicas analíticas empleadas en estas piezas no sirven para 
autentificar o falsar epígrafes antiguos”. Alegia, azterketa horiek halako zapu bat 
irensteko gai badira, ez direla azterketa eta ez ezer. 

Eta horrelako beste baieztapen mordo bat Gorrotxategiren txostenean, esateko, 
faltsutzea euskarazko ostraken kasuan baino nabariagoa dela latinezkoetan. 
Hala ere, bere konklusioetatik bigarrena da erabatekoena: ” El convencimiento de 
hallarse ante una falsificación es total, sin existencia de duda ninguna”. Ez dezagun 
ahaztu, lehenengo denboretan, Gorrotxategi ostrakekin pozturik agertu zela publikoki 
Henrike Knörren ondoan, oker ez bagara. 
 

- Eta zer dio Lakarrarenak? 
Kontu desberdin asko, gehienak linguistikoak eta bertan gozo egiteko modukoak ia 

denak. Baina Interneteko labur beharrak agintzen duenez, hara hemen, grafia, fonetika, 
morfologia, sintaxi eta lexikoari buruzko hainbat arrazoiketa egin ostean, zer dioen 
EHUko katedradunak: “Para que no queden dudas ni resquicios a posibles “trincheras 
argumentativas” en este capítulo —como pudiera ser, eventualmente, alegar la 
necesidad de retrasar la datación del s. III al VI o al IX, aduciendo fallos de datación 
arqueológica o similares—, quiero hacer constar explícitamen que la imposibilidad de 
autenticidad de losm supuestos materiales lingüísticos vascos examinados no es ni 
casual, ni parcial, ni dudosa y, además que no se refiere sólo a la época que pudiera ir 
del III al V, p. ej. Tales materiales tampoco presentan ninguna posibilidad de 
corresponder al s. IX, ni al XI, al XVI, al XVIII o al XIX”. Ez orduan eta ez beranduago, 
beraz. 

Eta hori badiote gure linguistikako autoritas gorenek, Gorrotxategi eta Lakarrak, zer 
arraiotan gabiltza oraindik ere gai honekin bueltaka? 

Aurrerago ikusiko. 
................... 



 
 
 
HIRU- 

 Eta kazetaria badoa aurrera, bere buruari kontatu ahala, beste norbaiten jakin 
mina ere ilustratzen eta pizten duela pentsatuta. Baina nola liteke hori, baldin eta aurrera 
joan ahala ikusten badu bere burua gero eta galduago dagoela? Misterioak asko dira. 

 

 
Jatorrizkotik moldatua: alava.net 

 
- Ezbeharrean zorion 
Paradoxikoa dirudien arren, Eliseo Gilen mesedetarako dagoen jokaldi bakarretakoa 

bilakatu da azterketak behar bezala egin ez izan hura. Duela 15 egun, Urriaren 15ean, 
Cerdan fisikari nuklearrak egindako deklarazioetan, argi geratu bide zen grafitoen 
datazioa berresteko egindako txostena faltsua zela. 

Orain Gil eta Filloyk, indusketa zuzendarikideek, ez dute deus jakin nahi 
Cerdanekin: “Epaileek erabakitzen badute analitikak ez zirela egin, lehen kaltetuak geu 
gara”. 

Biek eta euren inguruan Gasteizen antolatutako plataformak eskatzen dute egin 
daitezela beharrezkoak diren azterketak. Eta honek zentzuzko eskaera ematen duen 
arren, ez da nahastu behar Eliseo Gilen errugabetasunarekin eta ostrakak egiazkoak 
direla pentsatzearekin.  Azterketak ez baziren behar bezala egin, Gilen erantzunkizuna 
zen hori, Zuzendaria zen unetik, eta analisi berriak egin edo ez egin, Diputazioko 



adituek diote27 ostrakak faltsuak direla. Zentzu honetan xehetasun bikaina da Iban 
Zalduak iruzkin hauen arteko zortzigarrenean28 dioena. 

Azterketa berriaren kontuak, baina, ez dirudi uste bezain erraza denik. Alde batetik 
minduta bezala ageri da Lakarra, eta arrazoiz, gainera: zer da aztertu behar dena? Zer da 
benetan ardura diguna? Zer da auzitan dagoena? Ostraketako idazkunak,  zalantzarik 
gabe. Eta nor da gai idazkunak aztertzeko Lakarra, Gorrotxategi eta enparauak ez 
badira? Zergatik jo behar da zientzia materialen esparrura sinesgarritasuna ukan nahi 
denean, baita zientzi humanistari dagokion zerbait aztertzen denean ere? Umiliagrria ere 
izan behar du horrek. 

Urriaren 15eko prentsaurrean, Van den Driessche geologoak azaldu zuen proba 
garbi eta merkeen bidez egin daitekeela patinaren azterketa, bertan pilatutako materiala 
aztertuz. Baina ez dirudi kontua hain erraza denik. Azterketa geologiko eta 
paleopatologikoei buruz,  Terrae Antiquae29 blogean, Alicia Canto, Madrilgo 
epigrafistak dio: ¿no se pregunta Ud. por qué no se hicieron de verdad? Pues porque la 
metodología para hacerlos no existe: “nunca se han hecho, nunca se hacen con la 
cerámica romana”, en palabras del propio Cerdán. ¿Algún laboratorio va a inventar 
de repente una prueba físico-química que garantice sin lugar a dudas que un grafito es 
de la misma época o poco posterior a la del cacharro donde se escribió, que se 
enterraron juntos hace 1.700 años? ¿Puede Ud., o Koenraad, decirnos qué análisis 
concretos, no difusos, son los que están pidiendo, esto es, el título exacto de cada 
prueba, y qué laboratorio exactamente se encargaría de hacerlas con las debidas 
garantías?  

Elexpuru30 egoskorra da, ordea, eta Elgoibarko hitzaldian31 entzun genionaren 
arabera, erantzungo lioke, seguruenera, arrazoi duela, ezinezkoa dela harriari, buztin 
egosiari edo beirari Karbono 14aren azterketarik egitea, baina hezurren gainean eginiko 
idazkunak ere badirela Veleian, eta horiei behintzat egin dakiekeela egin beharreko 
guztia. Ez esateko ezetz. 

Esate baterako, hain eztabaidatua den Nefertitiren alea, orein hezurrean egindakoa 
da bera. Elexpuruk esandakoa da ezin dela bertan hain garbi idatzi hezurra freskoa 
denean baino. Beraz, logikoa dirudi hezurraren adina ezagutzeko karbono 14aren frogak 
erakutsiko ligukeela inskripzioa noizkoa den ere. 
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Nefertiti idazkuna, orein hezur batean. Iturria: alava.net 

 
Ez diot inori erantzunik ikusi Karbono 14aren froga egiteko eskaerari, baina 

ikaragarri polita da Gorrotxategik honi buruz dioena: Nefertiti hitza askoz beranduago 
agertu zela estreinekoz, behin XX mende hasieran Egiptoko aurkikuntzak egin eta gero 
edo. Egia esan, izen hori arkeologo britaniar eta frantziarrek adostua da, hainbat eta 
hainbat eztabaida eta ikerketaren ostean. Beraz nola liteke halakorik Iruña Veleiako 
ostraken artean? 

Hizkuntzalariak, matematikara jotzen du nahi duena adierazteko: “El cálculo de 
probabilidades también apoya claramente la conclusión de que estamos ante una 
impostura. Aun considerando que cada una de las piezas aparecidas tiene una mínima 
posibilidad de aparición, son tantos los casos únicos (ostraken artean, esan nahi du, 
jakina) y además pertenecientes a ámbitos temáticos tan diversos (kristautasunaren 
historiakoak, grafiakoak, lexikografiakoak…) e inconexos entre sí, que la probabilidad 
de que aparezcan todas esas piezas juntas en un solo estrato arqueológico es el 
producto de las ínfimas probabilidades de cada una de ellas: es decir de 1/10 elevado a 
un número grande de potencia, pongamos 1/10 elevado a 100. 

Nire buruaren alde kartesianoak asko maite du argumentazio mota hau eta 
matematika askorik ez dakien arren , ulertzen du Gorrotxategik esan nahi duena: 
hainbeste direla gauza harrigarriak Veleiako aurkikuntzetan, ezinezkoa dela denak 
batera eta leku berean agertzea. Horretarako aukera, zero dela, alegia. 

Baina Elexpuruk ez du etsitzen eta esango dizu, “gauza bat ezohikoa izateak ez 
du esan nahi ezinezkoa denik”. Eta gero kontatuko dizu nola garai hartako maisuetako 
asko esklabuak izaten ziren, kanpotik ekarriak, Grezian eta Alejandria partian ibiliak 
agian, eta bazitekeela haietako bat Veleian jaustea, eta Nefertitiren izena jakitea etc. 
Eta gaineratuko dizu baten batek idazkunak faltsuak eta berriak direla esaten badu, 
oraintsu norbaitek egindakoak edo halako zerbait,  “eraman ditzatela orduan poliziaren 
forentsika azterlekuetara, ADN froga egitera, lan merkea eta azkarra berau. Giza 
arrastoak agertu behar lukete gauzak hala baldin badira”. 

Elexpururen etorrera da, hain zuzen, Eliseo Gilek atsekabean aurkitu duen beste 
zorionetako bat. Aranasa apur bat. Elexpuruk erantzun egiten die32 Lakarra eta 
Gorrotxategiren argudioei. Hementxe33 txosten osoa gaztelaniaz. Batek jakin nork duen 
arrazoi, baina, autoritas aldetik, konparatzeko modukoak al dira baten eta besteen 
iritziak? 

                                                         
32 http://ttiki.com/7674 

33 http://goiena.net/blogak/elexpuru/txostena‐gorrotxategi‐eta‐lakarrari‐erantzuna‐gaztelaniaz 



Elexpuru ez da izango, agian, katedratikoen mailako filologoa, baina adore eta 
ausardia kontuetan, ez dio edozeinek irabaziko. Lakarraren eta Gorrotxategiren 
argudioei aurre egin eta dio: “Pentsatzen dut ostraketako euskal testuak posible direla 
erromatarren garairako, eta Lakarra eta Gorrochategui irakasleek faltsutasuna 
frogatzeko erabili dituzten argudioek ez dutela oinarririk”. 

Balorea behar da, ez esan niri ezetz. Gainera, zer du Elexpuruk irabaztekorik 
baldin eta benetan uste duena egitea ez bada? Zentzu ironiko batean, zeregin zerutar 
batean sartuta dabilela esango lukete Blues Brothersek. 

Elexpururen bide beretsutik dator Hector Iglesias34 Bordeleko Unibertsitateko 
irakasle eta hizkuntzalariaren txostena35 ere. Lagun batek irakurri eta laburbildu du 
guretzat: Iglesiasen aburuz ere,  azkarregi hartutakoak dira Gorrotxategi eta Lakarraren 
zenbait erabaki, tartean A artikuluaren ingurukoak. Gainera, Iruña Veleiako 
aurkikuntzekin bezala, eztabaidak oso maiz izaten dira honelako aurkikuntzen inguruan. 
Eta Turkia aldeko batzuetan, 45 urte behar izan dituztela azkenean benetako ostrakak 
zirela erabakitzeko. 

Eta gauzak horrela, zer egin edo sinetsi behar dugu arkeologia mundu 
honetakoak ez garenok? Ezin ditugu dokumentu guztiak irakurri, eta irakurrita ere, ezin 
denetarik jakin. Zer egin, orduan? 

Hori beste baterako kontua da, izango bada. 
................... 

                                                         
34 http://veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=56 

35 http://www.scribd.com/doc/21290258/Hector‐Iglesias‐Veleiari‐buruz 

 



 
LAU 

Finitzeko tenorea iritsi zaio kazetariari. Zenbat eta aurrerago joan, ohartu da 
biderkatu egiten zaizkiola irakurri beharreko dokumentuak, ikusi beharreko argazkiak, 
ezagutu beharreko testigantzak… Eta ez da prest. Punturen batean eman behar dio 
amaia gaiari. Nola, ordea? 

 
Iruña Veleia. cc-by-sa: wikimedia 

 
- Eta iritsi gara abiatzean ginen lekura: zer pentsatu behar dugu profanook? 
Izan ere ematen baitu, Iruña Veleiako ostraken ingurukoei buruz iritzi zintzoa 

edukitzeko, hizkuntzalaritzaren inguruko ehunka orrialde irakurtzera behartuta gaudela, 
fisika eta kimikaren disziplinak berritzera, historiako orrialde pilo bat errepasatzera… 
Oinezkook ez daukagu erraza kontu honetan postura hartzea. 

Erosoa litzateke Diputazioak jarritako adituen erabakiaren magalean geratzea, hots, 
faltsuak direla Iruña Veleiako ostrakak pentsatzea eta kito. Nolabait ere, gurean diren 
autoritate akademiko gorenetakoak dira hizkuntzalaritzan Lakarra eta Gorrotxategi 
katedratikoak, esaterako. Zergatik ibili beste inoren argudioak entzuten? Gainera, 
eztabaidan dagoena —edo guri gehien interesatzen zaiguna bederen— idazkunak dira, 
buztinetan zizelkatutako inskripzioak, epigrafeak. Lakarrak berriro ekarriz: «Froga 
gehiago egin behar direla laborategian, patina zehazteko… baina hori hasieratik bide 
txarra hartzea da. Zer da auzitan dagoena? Testuak. Testuen gainean zeinek esan behar 
du esan beharrekoa? Filologoek. Eta filologoek diotena onartu behar da». 



Nor epaile hoberik guretzat benetakoak ala faltsuak ebazteko? Beste modu batera 
esanda, geu epaile lanetan bagenbiltza, nori deituko genioke benetakoak ote diren 
jakiteko? 

Gure alde arrazionalistak horixe agintzen digu. Zergatik, orduan, denbora galdu 
eztabaidetan? Zergatik sartu handiegi geratzen zaizkigun eztabaidetan? 
 

- Ez dago erraza 
Neure kasuan, aitor dezadan, filologiaz haragoko kontuek ere harritzen naute. Oso 

zaila egiten baitzait inor Iruña Veleiakoa bezalako faltsukeria handi eta zoragarria 
egiten irudikatzea. 

Egia esanda, ez dakit zer egiten zaidan sinesgaitzago, ostrakak benetakoak direla 
pentsatzea ala norbait(zuk) hainbesteko ostraka kopurua egin eta lekuan jartzen 
imajinatzea. Non eta domusen fundazioetan. Mila ale inguru. Arraioa! 
 

- Eta behin galdetzen hasita: 
Ostrakak faltsuak badira, idazkunak zer dira, buztina egosi baino lehen ala egosi eta 

gero egindakoak? 
Zeren egosi baino lehen egindakoak badira —eta hori dioenik bada36—,  are 

apasionateagoa egiten zait pentsatzea, faltsugileak ez bakarrik direla adituak hizkuntza 
zaharretan, baita ere zeramikan. Izan ere, ostrakak zeramika pieza desberdin askotan 
agertutakoak dira (platerak, anforak, ontziak, adreiluak…). Ezinezkoa egiten zait 
sinestea, faltsutzeetako inskripzioak egosi baino lehen egindakoak direla, idazkunez 
gain, piezak eurak ere egin beharko bailituzke faltsutzaileak. 

Alabaina, ikusi bideo honetan 6. minututik aurrera, Koenraad Van den Driessche 
geologoak dioena, esaterako. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ertqnt9NHbY 
 
Funtsean dioena da, egosi aurretiko markak direla ostraka zenbaitetan daudenak. 

Hori, arrastoek azaleran sortutako erliebeetan ikus daiteekela, ogi barra batean ikusiko 
genukeen bezala. Ez dagoela horrelako idazkunik egiterik ez bada buztin freskotan. 
Esate baterako 13363 pieza honetan: 
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 Marrak egosi aurretikoak omen. Iturria: alava.net 
 

Eta, klaro,  hasten naiz pentsatzen nor arraio izan daitekeen hainbeste disziplina 
linguistiko eta historiko ezagutzeaz gain, zeramikagile trebe eta artisau paregabe. Eta 
labe on bat daukana hainbeste pieza desberdin egiteko. Eta behar litzatekeen dirua eta 
denbora. Eta ezkutuan eta ixilpean ibiltzeko gaitasuna… Eta, zer nahi duzue, ba, buruak 
ez dit ematen. 

Eta hori guztia gutxi balitz, gainera domusen zimentazioetan ostrakak jartzeko 
gauza dena, han eta hemen, inor konturatu gabe. Indiana Jonesenak txiki egiten ditu 
denak. 
 

- Posibilitate hedatuena: buztinezko piezak zaharrak dira, inskripzioak 
geroagokoak. 

Honek ere ez du gauza handiegirik konpontzen,  idazkunak zeramikak egosi 
ostekoak izanda ere, langintza ez baita batere erraza: zientoka pieza Veleiatik atera, 
marrak egin eta ostera lehengo lekura eraman. Inork ezer ikusi eta susmatu gabe. 
Arraioa! Detektibe on batek baleukake non aztertua. 
 

- Noizkoa da faltsutzea, beraz? 
Gorrotxategik dio XX. mendekoa behar duela izan derrigorrez, “siendo la razón 
principal el hecho de que aparezca entre las piezas información solamente conocida en 
este siglo“. (Berriro Nefertiti eta abar). 
 

- Ederki: XX. mendean, baina XX. mendean noiz? 



Gorrotxategik dio zaila dagoela jakiten, baina ez dela oso aspaldikoa izango. 
Zergatik? Ez 50etan eta 1974-75n eginiko indusketetan ez zelako ezer antzekorik 
agertu. 

Eta txostenaren  errematean, Eliseo Gilentzat ostiko ikaragarrizkoa:“…que algunos 
óstraca hayan aparecido en muchos de los sondeos realizados en 2006 en lugares 
apartados de sí, invita a pensar, por puro cálculo de probabilidades, que no están 
temporalmente alejados de los procesos mismos de excavación”. 
Tristea da, baina epaileak izango du hitza. Pentsatzekoa da hark aditu batzuen esku 
utziko duela erabaki zientifikoa eta zenbait froga eginaraziko dituela ostera. Auskalo, 
hala ere. 
 

- Amaitzeko 
Bi aldeek eskatzen dutenari errepara diezaiogun, labur bada ere. 

Alde batekoa argi dago: Diputazioak eta Eusko Trenek eskatzen dute “errudunak” 
aurkitzea eta zigortzea. Adituek eskatzen dute eurek esandakoari men egin eta sinestea. 
Bidebatez esanda,  internet eta enparauetako “foro asanbleario frikietan” denborarik ez 
galtzea. Arrazoia apur bat ere badute horretan: ez da gauza bera aditu batek sinatutako 
txosten landua eta anonimo batek bi hitz zabarretan jaurtitako iritzi nola-halakoa. 
Balioak desberdindu behar liratekeela, alegia. 

Beste aldekoa ere, Elexpururi entzundakoari segika, ez dirudi oso zaila denik 
ulertzen:  

1- Ostraken zaintza ken dadila Arabako Diputazioaren ardurapetik, akusazio 
denez, ez dirudi egokiena denik zaintza horretarako.  

2-  Epaileak agin ditzala froga berriak horretarako balio lezaketen 
ostraketan (hezurrezkoak, egosi gabekoak…).  

3-  Jarrai dezatela indusketa lanek, nola faltsutzeak argitzeko, hala ondarea 
gehitzeko (nahiz eta badirudien badagoela horretarako plana37). 

 
- Eta kitxo  
Honaino iristen da kazetaria. Akituta. Eta idazten hasi denean bezala sentitzen da: 

erabat galdurik. Izan ere, hiru gauza gerta daitezke: 
1- Ostrakak faltsuak dira. 
2- Ostrakak benetakoak dira. 
3- Ostraketako batzuk bakarrik dira faltsuak. 

 
Hiruretatik zein iruditzen zaizu zeuri benetakoa? Esaiguzu iruzkinetan, otoi. 
Hori bai, Orson Wellesek esango zukeen modura, ostraken  faltsifikazioak 

benetakoak baldin badira, baten batek badauka eleberri baterako argumento eder askoa. 
Hala ere, liburu hori idatz dezala auzoko zakurraren amamak, orain artekoarekin, hemen 
nahikoa dugu eta. 
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Gaiaren  inguruko gune ezinbestekoak: 
- Arabako Diputazioarena38 primerakoa da dokumentu ofizial eta argazki guztietara 
hurreratzeko. 
- Iruña Veleiako indusketaren ataria39. 
- Iruña-Veleia, gezurra ala egia?40 Elexpururen bloga. 
- Ostraka euskalduna. Sos Veleiaren alde41 bloga. 
- Iesus Ioshe Mariam42 bloga. 
- Celtiberia.net43. Itxita dago, baina hemen hasi eta argitaratu ziren lehenengo zalantzak. 
- Aurrekoaren segida hartu eta bizirik segitzen du Terrae Antiquaek44. 
- Iruña Veleiako Deliciousen45. 
 
 
Nire esker ona erakutsi nahi diet,  batera edo bestera, gaiaz  ahal bezala jabetzen 
lagundu didaten Joseba Lakarra, Juan Martin Elexpuru, Ricardo Gomez eta Maite 
Darraidou filologoei. 
 
 
 
 

 

Hasier Etxeberria 
Hendaian 2009ko Urriaren 31-Azaroak 1ean 

 
 

(Lan hau Zuzeu.com46 albistari digitalean argitaratu zen, estreinako, lau bidalketa desberdinetan, 2009ko 
Urriak 31 eta Azaroak 1, 2 eta 3an.  
ZuZeuko lan guztiak bezala, cc-by-sa lizentziapekoa da, aitortu, eta partekatu, alegia. Beraz, nahi beste 
zabal dezakezu, betiere jatorria eta egilea aitortu, eta jasotako baldintza berean argitaratzen baduzu). 
 

                                                         
38 http://www.alava.net/publicar/Veleia/default.asp?idioma=eus 

39 http://www.veleia.com/euskera/index.php 

40 http://goiena.net/blogak/elexpuru 

41 http://ostraka.mundua.com/ 

42 http://iesusioshemarian.blogia.com/ 

43 http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3473 

44 http://foroterraeantiqvae.ning.com/profiles/blogs/iruna‐veleia‐y‐sus‐1 

45 http://delicious.com/tag/veleia 

46 http://zuzeu.com 


