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Jupiter erromatarrentzat:
greziarrentzat
Zeus.
Penintsula Iberikoko bi estatuak Europako
Estatuen Elkarteetan sartzeko sinaduraren zeremonia zela eta, Europa neskatxaren eta
Zeus zezen bihurtuaren mitoa gogoratu digu
Dali pintoreak.
Europaren mitoa ezin da ulertu. ordea, beraren neba Kadmorena ezagutu gabe. Mito
bakarra da azken batean Historiaren argigarri omen dira mitoak. Horien faltsutzeak historiaren nahastea besterik ez dakar. Badakigu. ordea. bakoitzak bere interesen arabera
irakurtzen duela historia. eta irakurketa horren zurigarri erabiltzen mitoa. Dalik Europako historia ofizialak -inperial estatalakegin izan duen historiaren irakurketa eta mitoaren erabilera egin du Okerra, gure ustez.
Kadmoren alderdia ahaztu du; eta. beraz,
Europarena okertu eta desitxuratu. Geure
irakurketa eta erabilera egiteko eskubidea
daukagu: funtsezko lekua du horretan Kadmoren mitoak.
Kadmoren arreba gaztea zen Europa. Neskatxa liraina. Bazituen beste nebak ere, bera
baino zaharragoak denak. Itsasertzean jolasean an zen Europa bere lagunekin. Askatasuna da jolasa.
Jolasean ari zela. zezen bai ikusi zuen Europak larrean, mantso: Zezen zuria, han inguruan. Neskatxa ez zen beldurtu. eta zezenarekin ostatzen hasi zen. Mantso zebilen
zezena, eta bizkar gainera igo zitzaion Europa. Berehala ihesari eman zion zezenak,
neskatxa bizkar gainean zuela. Itsasoan barrena olatu artean ezkutatu zen. Kreta irlaraino eraman omen zuen neska, Han, berriz,
gazte ederraren itxura hartu zuen zezenak,
neskatxaz jabetu zen. eta batu zuen... Hiru
seme eman omen zizkion Europak. Horixe
izan zen Europaren patua. Jainkoen mundura goratu omen zuten gerora.
Mitoak dioenez. Zeus jainkoak bahitu zuen
Europa. zezenaren irudian; eta berak batu
zuen. gaztearen itxuran Olinpiko jainko guztien burua zen Zeus. Ortzia omen zuen bere
bizilekua Titan mitikoen kontra gerla gogorra borrokatu omen zuen bere anaien laguntzaz, eta beste jainko eta gizaki guztien aita.
jaun eta ugazabalzat altxa omen zen Bere
anaiei munduaren zati bana eman omen
zien: baina bera gelditu guztien buru. goiko
zerutik. Europari ere kontinente oso bat eta

Jupiteren Europa
Herri asko eman zizkion. Han agurrak egiteko agindu zien Zeus-ek.
Jainko uranikoa da Zeus: ortzi gainekoa;
eta ortzia erregimen patriarkalaren sinboloa
da: Aita Ortzia. Historiak jatorri bereziki indoarioa ematen dio zeus jainkoari, eta A.
Ortiz-Oses-ek patriarkalismoa zibilizaziotzat
jotzen du indoarioa Bestatde, zezenaren irudia hartzen du Zeusek, Europa bahitzeko:
botere autoritario-matxistaren sinboloa. Europaren gorputzaz jabetu zen. Inperioaren eta
estatuaren adierazle, sortzaile eta jaun bihurtu da Zeus, bere botere «olinpikotik».
Berak bahitu du Europa: zezenaren irudian.
Bere uztarpean dauka orduz gero. Hori da
Estatuen Europa Elkartua (EEE).
Baina ikus dezagun mitoaren beste alderdia, ahaztu egiten dena.
Europa bahituaren bila atera zen Kadmo,
bere anaiak bezala. bakoitza bere aldetik.
Amarekin baiera abiatu zen Kadmo. alaba
gaztearen bila. Itsasoak, hiriak eta mendiak
igaro zituzten, bide luzeak ibili zituzten. Bidetan hil zen Kadmoren eta Europaren ama.
Asmo sendoz aurrera jarraitu zuen Kadmok;
eta Delfo-ra iritsi zen. Hango Pitonisa-ri galdetu zion zer egin behar zuten. Etsitzeko

agindu zion Delfo-ko orakuluak... Eta horren
ordez, beste asmo eta egiteko bat adierazi
zion: Bideari jarraituz. behi bat aurkituko
zuela; haren atzetik joan. eta hura etzango
zen lekuan hiri bat eraikitzeko. Beozia-ra heltzean, behi bat agertu zitzaion. eta bide luzea
egin zuten artean, mutila behiaren atzetik.
Nekaturik. azkenean etzan egin zen behia.
eta jakin zuen Kadmok hiria non eraiki
behar zuen.
Orduan, eskerronez, bidea erakutsi zion
behi bera oparitzat eskaini nahiizan zuen.
Horretarako behar zuen uraren bila joan zen
Ares jainkoaren osinera. baina herensuge ikaragarri bat zegoen sarrera zaintzen. Harrikatu
eta hil egin zuen berak herensugea. Behiaren
oparia eskaini zuen. eta behikia jan egin
zuen. Oparitan eskainitakoa jateko erritoaren
bidez, oparigileak oparigaiaren bategiten
duela uste da. Amatsasunaren eta kultura
matriarkalaren sinboloa da behia. Behiarekin
kidetu zen Kadmo.
Ares jainkoaren kastigua jasan behar izan
zuen Kadmok, haren herensugea hil zuelako.
Zortzi urtez bere morroin eduki zuen: baina
haren portaera onaren saritzat bere alaba
Harmonia eskaini zion Ares-ek emaztetzat.

Jakinko ektonikoa zen Ares: Ama lurrari
atxekia, lurpean bizi zen bera. Ama lurraren
jaurespidea edo kultua eia zibilizazioa matriarkala bateratzen ditu A. Ortiz-Oses-ek.
Eta euskaldunen kultura eta erlijiokera matriarkalak omen dira. Bi kultura dira. Eta
Euskal kultura; Europa bahitu zuen eta bahituta daukan Zeusen etsaia da.
Leku hartar eraiki zuen Kadmok hiri bat:
Teba. Euskadmia lurraldean? Bertan erreinatu zuen Harmonia emaztearekin batera.
Hiru seme-alabat sortu. hazi eta hezi zituzten. Aintzinakoek uste zutenez. Kadmok
berak ekarri zuen alfabetozko idazkera. eta
berak irakatsi zuen metalak urtzeko teknika
Kadmok bezala. haren beste anaiek ere. Europaren neba zaharrek. herri bana sortu eta
eraiki omen zuten.
Mitologiak dioenez, Kadmo eta Harmonia,
zahartzean, suge bihurtu ziren; andra-gizon
biak Elisear Lurraldeetara aldatu ziren; hantxe ezkutatu ziren. Ama Lurraren barruan,
sugearen irudian.
Horixe izan zen Kadmoren patua. Harmoniarekin batera. mitologiak dioenez.

***
Mitologia historiak desmitologizatu omen
du. Baina historia idazten denean. irabazteen
historia idazten dela, esan ohi da. Eta desmitologizatu ere, irabazleen historiak desmitologizatzen ditu mitoak. Tipikoa da Europaren
mitoa gogoratzen denean, ahaztu egiten da
Zeus bahitzailea. Europa bahitu zuena eta
bahiturik daukana. Europa librea. jolastia eta
alaia, egiazkoa, Kadmoren arreba gaztea da.
estatalismo autoritarioak bahitua.
Historia arruntak dioenez. berriz, Europaren erdian daude Elisear Lurraldeak. Kadmok, suge bihurturik. bere arreba gazte Europaren, Zeusek. zezenaren irudian, bahitu
zuenaren bila jarraitzen, beste anaiek bezala:
beren aitarengandik hartu bait zuten agindua, arreba gaztea gabe ez itzultzeko etxera.
eta haren bila hil zen ama erc. Historia
arrundak dioenez, ez dute etsi oraindik
Sugea eta zezena elkarren etsai gogorrak
dira, Zeusek. zezenaren irudian, Europa bahitu zuenetik. Uste da. borroka latza izango
dutela bien artean. suge-herri burlatuek
Haren botere estatalistaren atzaparretatik Europa askatu arte.
Idazlea.

