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Erroma Garaia

Euskarazko inskripzioak, hilarrietan.
Jainko, pertsona eta leku izenak.

Ilurberrixo - Anderexo - Astoilun ...
AKITANIA-PIRINIOAK

1140
Aimery Picaud

DONEJAKUE BIDEA

1197

Gaztela-Aragoiren erasoa: Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoa helburu.

Antso Azkarraren garaia
NAFAR ERRESUMA

1239

Hango biztanleak euskaldunak.
Auzitegietan euskaraz.

Ojacastroko harana

ERRIOXA

1415

Euskarazko lehen gutun ezaguna.

Martin Zalbaren gutuna

NAFARROA

1321

Nafar Erresuma konkistatzeko
borrokaldien harian.

Beotibarko gatazka

GIPUZKOA

1443

Oñaztarren eta Ganboarren arteko
guden garaiko kanta.

Jaun Peru Abendañoren kanta

ARAMAIO

1440~

Tipografia edo karaktere mugikorreko
inprenta asmatu zuen.

Johannes Gutenberg

ALEMANIA

1450~

Ahaide Nagusien arteko guda 
giroko hil kanta.

Milia Lasturkoaren eresia

BIZKAIA-GIPUZKOA

1464

Ahaide Nagusien arteko guda giroan.

Martin Bañez-en eresia

GIPUZKOA

Euskarazko lehen hiztegitxoa,
erromes batek bildua.

1167

Antso VI.a Jakituna

NAFARROA

Euskara Lingua Navarrorum izendatu
zuen, hots, “nafarren hizkuntza”.

Beotibarko gatazkaren (1321) kanta.
Garibaik bildua, XVI. mendean.
Gipuzkoarrak gaztelarrekin elkar-
tu eta nafarren aurka borrokan
egin dutela kontatzen du. Nafar
Erresumaren konkistaren harian.

Mila urte igarota,
ura bere bidean.

Gipuzkoarrok sartu dira
Gazteluko etxean;

nafarrokin batu dira
Beotibarren pelean.

Pater Noster txikia otoitza. Iruñeko
katedralean. 1400. urte ingurukoa.
Lau ahapaldi ditu . Hona lehena.

Pater noster txikia,
Deus penetentzia.

Lurrak dakar ogia,
zotzak ardan bustia.

Martin Zalbaren gutuna (1415).
Carlos III.aren idazkariak Do-
nibane Garazikoei bidalia.

Eta jaunak dizula afari
on. Ez naiz beldur ez den
hala. Eta jakizu Done
Johane Garazikoek dute
grazia errege baitarik
hirurogei eta hamahiru
florin urtean, baitator sei
florin eta tertzio bat hile-
an rebatitzera kolektore-
ari. Eta alegra zaitez ongi.
Zure guzia,

Matxin Zalba

Milia Lasturkoaren eresi kanta (1450~) Debatik eto-
rrita, haren ahizpa batek Arrasaten kantatuak. Milia
erditzean hil zen gazterik, eta Arrasaten lurperatu
zuten; baina ahizpak Lasturrera joan behar duela dio.  

Zer ete da andra erdituen zauria?
Sagar errea, eta ardao gorria.
Alabaina, kontrario da Milia:

azpian lur hotza, gainean harria.

Lasturrera behar duzu, Milia.
Aita jaunak eresten dau elia,

ama andreak apainketan hobia.
Hara behar dozu, Milia.

Jausi da zerurean harria,
aurkitu dau Lasturren torre barria, 

edegi dio almeneari erdia.
Lasturrera behar duzu, Milia.

Jaun Peru Abendañoren kanta (1443). Ganboarra
zen. Mendiola oñaztarrak Gaizto Apala adiskidea eta
beste batzuk hil dituela dio. Mendeku egarriz ari da. 

Izarragatik gora heltzian joeala,
Jaun Peru Abendañokok esala:
Oinetako lur hau jabilt ikara,

gorputzeko lau haragiok bere hala.

Oi, aldi honeri ahal banegi enpara,
berriz ez nendorke Aramaioko kontrara.

Mendiola, hil deustak Gaizto Apala,
bere laguntzat beste asko ditubala.

950~
Izioqui dugu - Guec ajutuezdugu

ERRIOXA

Donemiliagako Monastegia. 
Euskarazko lehen esaldiak.

Martin Bañez-en eresia (1464). Ibarretan hil zuten
(Arrasate-Garagartza bidean). Honela kantatu
zuen haren emazte Santxa Otxoa Ozaetak.

Oinetako lur hau jabilt ikara,
lau haragiok bere han berala:

Martin Banez Ibarretan hil dala.

Hartuko dot esku batean gezia,
bestean zuzi iraxegia,

erreko dot Aramaio guztia.
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1560

Protestantismoa hedatzearen alde.
Biblia euskaratzeko agindu zuen.

Joana Albretekoa, Nafarroako Erregina

NAFARROA BEHEREA

1512

Nafar Erresuma konkistatu
zuen. Erret familia

Iparraldera.

Aragoiko Fernando
NAFARROA

1545

Euskarazko lehen liburu
inprimatua: Linguae
Vasconum Primitiae.

Bernat Etxepare

DONIBANE GARAZI

1596

Refranes y Sentencias
obra. Atsotitz bilduma da, 

bizkaierazkoa.

Hondoko irudia: Rembrandt, “Ikastuna irakurtzen”

Egile ezezaguna

IRUÑEA

1587

Euskararen aldeko lehenen-
go obra Hegoaldean, 

gaztelaniaz.

Andres Poza Lizentziatua
BILBAO

1571

Biblia euskaratua.
Testamentu Berria.

Joanes Leizarraga

LAPURDI

1537

Bizkaierazko lehen gutun
ezaguna, Mexikotik bidalia. 

Fr. Juan Zumarraga
DURANGO

1539

Latinaren ordez, adminis-
trazioan soilik frantsesa

erabiltzeko agindua.

Frantzisko I.a

FRANTZIA

1542-63

Erreforma protestanteari
aurre egiteko eliza katoliko-

aren araubide berria.

Trentoko Kontzilioa

ITALIA

Inprimaturiko euskarazko
maitasun kantarik zaharrena.
Perutxoren kanta, 1536. La
Celestina obraren 3. partean.

Lelo, lilero, zaraileroba.
Iaz zoegia nintzan,

aurten erua.
Ai, joat gabiraia, 

aztor usua.
Lelo, lilero, zaraileroba.

Ai, joat gabiraia, 
aztor bizkorra, 
esok amorari 
gaxo nazala, 

penaz natzala,
jatorkedala.

Lelo, lilero, zaraileroba.

XVI. mendean Iparraldean eta
Hegoaldean teatro lanen berri
dugu. Obra gehienak galduta
daude: Artzain Gorria, pastora-
la (Donibane Garazi, 1565),
Joanes Larrunbide (Oiartzun,
1566), Errenterian, 1599. Eta
beste batzuk.

Juan Amendux. Iruñeko Nabarreriakoa izan zuen aita medikua.
1564an honako poema hau utzi zuen idatzirik, epitafio gisa. 

Hemen natza ehortzirik, noizbait gozo eritzirik,
Herioak ustekabe doloroski egotzirik.

Ene arima Jaungoikoagana beldurrekin partiturik,
lagun gabe bide luzean, peril asko pasaturik.

Onak eta honrak bertan munduan edekirik,
plazerak azkenean atsekabe bihurturik.

Ahaideak eta adiskideak urte gutiz atzendurik.
Ikusten ditut isuririk, harresi guzia deseginik.

Argi gabe, ilunbetan, ustel eta kirasturik.
Nigar begi batbederak bere aldiaz oroiturik.

Nihork ere izanen ez du nik ez dudan partidurik.
Ene arima duzuen gomendatu, karitatez mobiturik.

Zarraizkidate guzi bertan hitzok ongi notaturik.
Josafat-en baturen gara judizion elkarrekin.
Bitartean lo dagigun, bakea dela guziekin.

Poema zatiak.  XVI.
mendearen erdian.

Katigatu ninduzun 
librea nintzana.

Nitzaz eras daitzu 
gura dozuna.


