
Eüskal Herriko Harresiak

Ezponda,  zübü  bazterreko  harresi  eta
arroila  desberdinen  eraikitzeen  arabera,
harresi  mota  desberdinak  atzamaiten  ahal
dütügü.  Zonbait  400  edo  600m  gorako
tinietan  atzamaiten  dira,  beste  zonbaitek
aldiz  700m  goratarzünarekin,
transhumantziako bideak gainetik so egiten
dütüe.  Zonbait  kanpamentüak  dira  :  patar
txütek  gaintietako  helgia  trabatzen  düe.
Arroila eta ezpondek helgarriena den gaintia
babesten  düe.  Beste  harrigarri  zonbaitek,
Sohütako  Gaztelaia  harresia  bezala,  obra
babesgarri zonbaitekin indartürik izan diren tontor eli bat dira.

Bere bista amiagarria,  kapela  edo  Herauscorritse  altarearentako ezagütürik  den Argañeko
edo  Maidalenako  tinia,  azkartürik  izan  den  harresi  bat  da  ere.  Lür  ikerketa  zonbaitek
erranarazten düe zübü bazterreko harresi  eta  bost  harmaila  konzentriko bazirela.  Harmaila
horik,  harri  heinerazpenengatik,  patar  hausteen  arrahartzeen  eta  belar  gainean  gizakien
egiteen leküko dira. Zertarako gogor den babeste bat ?  Defentsa bat baizik zena ?  Ez zena
Herauscorritsekilan kulto harreman bat ? Beraz, herresiek gune sakratü bat mügatzen züen.

Atharratze  nagusitzen  dütüen  tiniek  fortifikazio  hondarkin  zione  handi  bat  badüe.
Maidalenako ipar-mendebaldean, Zerra izeneko medixketa babeste antolaketaz osatürik den
kanpalekü handi bat da (zübü bazterreko harresi bat eta bost edo sei harmailarekin).

Bien artean, Lexegeitako lepoan, lauki züzen formako zerrategi bat ontsa ageri da.

Herriaren alde gainean, ttipiagoak eta erdi aroko edo berantagoak diren hiru edo lau gaztelü
badira (Gaztelüzahar, Gaztelügaine eta Monsegu). 
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Dokümentü  hau  irakurten  badüzüe,
harremana ezar otoi.

Ikerzaleak elkartea
Ondarearen Etxea

Jean Baptiste Heugas karrika
64130   Maule-Lextarre
ikerzaleak@gmail.com

 http://ikerzaleak.wordpress.com/

Gaztelaia harresia Sohütan



Herauscorritzeko altarea 

FANO  inskripzioaren  lehen  hitzak  lekü  sakratü  bat,
arroila,  ezponda  edo zuresiekin  zerratürik  den  eraikidüra
edo kanpoko güne bat  aipatzen dütü.  HERAUSCORRITSE
jinkoaren izenak eüskal hizkuntzarekin harreman nabari bat
badü. Beste bertako berrogei jinko ezagütü dütügü altare
edo  inskripzioetan.  Güziak  abantsü  pirineo  erditan
atzamanik  izan  dira.  HERAUSCORRITSE,  mendebaldeko
pirineoetako leküko jinko proto-eüskaldün ezagün bakarra
da.  Horrek  Atharratzeko  monümentüari  balio  haboro
emaiten deio.

Beste  altareekin  eginik  izan  diren  konparaketek
erakusten düe tinia  ez zela  orai  ikusten den bezala,  leun
bena bai bi harri bilkariekin bürüratürik. Erdiko günean zilo
bat  bada.  Hortan,  jinkoer  egiten  ziren  eskeintzak  errerik
ziren.

Caius Valerius Valerianus izena hiru zatitan banatürik da :
Erromatar herritar batena da. Izen hori üsü entzüten da II.
eta  III.  menteetan.  Gizonaren historiaz  ez  deikü  deus  ere
ekarten  :  herritar  edo  kanpotiar.  Herriko  jauntto  bat  da,
gizon  aberats  bat  :  herritar  estatüsak  edo  eskeintzearen
balioak horren leküko dira.

Frantziako  hego  mendebaldeko  beste  idazki  zonbaitekin  konparatüz,  erraiten  ahal  da
III.mende erditsükoa dela, behar bada 250 urteetakoa.

HERAUSCORRITSE altareak, kristianizaziotik landa ere, bere jinkoaren dei sakratüa etxeki dü.
Maidalenako mendixka hori,  leheneko jinkoen, eta khiristi  garaian sakratüa zen goi  mailako
güne bat da. Elizak, saintü babeslarien kultoa, kürütxe eta kapelak eraiki dütü.

1970-1980 urteetan ikerketa arkeologikoak eginik izan dira. Eraikidüren barnean ez düe deus
ere atzaman salbü buztin erre buxi zonbait. Bürdüñ aroko eta erromatar aroko seinale zonbait
atzaman dütüe. Güne zonbait, erdi aroko erdia arte oküpatürik dira.

I. mendetik K.A. IV. menderat K.O, gaurko Eüskal Herria erromatar inperioaren pean igaraiten
da. Saltus Vasconum1 -ak jente gütti baizik ez dütü ezagützen.

Gizarteak, « lanjera ühainak » ezagützen dütü :  inbaditzaileek lürraldea zeharkatzen düe :
iparraldetik eta Españarat bürüz joan nahi diren gizonak süstut. Horietan Zinbre eta teutoiak
I.mendean K.A. Eta germaniar barbaroak gure aroako 270-280 urteetan. Erromatar tropak eta
kideek inbaditzaile bezala kontütan hartürik izan dira. 406 an, Bandalo, Alain eta Sueboek Galia
zeharkatzen  düe.  407-409  urteetan,  heien  migrazioaren  jarraikitzeko,  Akitaniar  hegoaldean
üngürü-üngürü ari dira Pireneoak igaran arte.

Lanjera  horien  kontre,  gizartea  egokitzen,  saihesten  eta  goratarzünetan  gordatzen  da,
inbaditzaileen  Üharte  garaziko  portütik  trebesatzen  düen  Bordale  Astorgako  bidearen  ez
kürütxatzeko.

Harrizko harresiak lürrezkoak edo zurrezkoak beno azkarragoak izan behar züen.
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Herauscorritzeko altarea Maidalenako
kapelatik  elkirik  izan  zen  ebasteetaz
babestürik  izan  dadin.  Atharratzeko
Xiberoko turismo bulego berrian bere
kopia bat agertzen zaigü.



Harresidünak ziren mendixkek haien izenetan Hiri oinarri gisa badüe. Bürdüñ edo erromatar
aroko güne indartsüak izaten ahal dira, edo erdi aroko gaztelüak, bena ere bai herriak. Hiri,
harresien ondoko güneetan atzamaiten ahal da edo aspalditik hütsik diren tokietan.

Hona  Xiberotar  adibide  zonbait  :  Gaztalari  (Etxarrin),  Gaztelaria  (Zalgizen)  ou  Gaztelaia
(Sohütan) hitzek bi  hizkuntz desberdinetan ber erranahia düen bi  hitz  nahasten dütüe.  Hiri
(  edo  Aya  Sohütan)  indartsüa  den  güne  baten  erranahia  dü  Gastel  bezala  Gaskoinez.  Iruri
herriaren izenean, ez dira hiru herri, ezta ere hiru fortifikazio bena bai orai desagertürik den
harresi baten üngürüan diren hiru etxalte.

Xiberoko eta Eüskal  Herriko harresi  indartsüen prospekzioarekin,  ikerketa güne handi bat
zabalik da. Jakitateen aitzinapena miaketa arkeologikoen bidez igaranen da. Bena, güne hanitx
legez kanpoko miaketen menpe dira. Hori komertzio bat salatzen düen egiazko suntsitze bat
da. Horrek audela, gure iraganari bürüz dütügün jakintzak ttipitzen ahalko deizgü.

Robert Elissondo 

Aholkü inportante bat : 

Eüskal herria eta bere ondarea maite düzü, arren, errespeta ezazü. Bat bateko txerkatzeak
eta metal detektagailüen baliatzeak debekatürik dira arkeologia güneetan. 
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