
 Euskal mitologia Euskal Herriko mito batzuk 
dira. Antzinako jainko edo heroien egintzetan 
oinarritzen dira. Kondaira sinbolikoak dira eta 
gertakarri harrigarriren  baten berri ematen du 
askotan. Mitok sailka daitezke kondairaren 
esanahia edo berez duten mezuaren arabera: 
Batzuk edo lurraz kanpoko gaia dute, eta 
besteak, berriz, lurtarrak dira.  

 



 Euskal mitologiako jeinu garrantzitsuena da Mari. 
Naturaren osagai guztien erregina da. Aspaldiko 
euskaldunentzat jainkosa maila zen. Mariren ezaugarriak 
Europako beste jainkosa batzuekin zerikusia du: greziarren 
Persefone-rekin, erromatarren Proserpina-rekin, edota 
eslaviarren Mati Zemilia ‘ama lurra’rekin. Justiziaren 
jainkosa da Mari, zintzotasunaren defendatzaile eta 
injustizien aurrean zorrotz jokatzen du. Jeinu honek 
gezurra, lapurreta, emandako hitza ez betetzea, 
pertsonenganako errespetu eza eta harrokeria arbuiatzen 
ditu; aldiz, besteenganako laguntasuna saritzen du. 
Naturaren indarra irudikatzen du. Askotan, dotore 
jantzitako emakume eder baten itxuran agertzen zaigu. 
Mari, pertsonaia mitologiko lurtarra da, lur azpian bizi da, 
eta haitzuloetatik nahiz osinetatik kanporatzen da. Leku 
askotan ikusi izan da.                                                                  

 



 Jeinu honek emakume eder baten itxura du 
gorputzaren erditik gora, eta hankak 
oiloarenak, ahatearenak, nahiz ahuntzarenak 
bezalakoak ditu. Lamien zereginen artean 
honako hauek zeuden: artilea haritu; 
trikuharriak, etxeak eta elizak eraiki; eta 
arropak garbitu. Urrezko orrazi batekin  bere 
adats ederra orrazten du, erreka bazter edo 
urmahel batean. Gizonei ekatzen die ogiari, 
urdaiari eta sagardoari esker elikatzen ziren. 
Laguntza ere eskatzen zien gizonei. 



 Galtxagorriak galtza gorriz jantzitako gizontxo 
txiki-txikiak dira. Bizkorrak, biziak, onak eta 
jostalariak dira.  Jabeak orratzontzi batean 
izaten ditu, eta bere esanetara daude edozein 
lanetan laguntzeko, lan hori sinesgaitza izanda 
ere. Jabeak agindutako lanak egiten egoten dira 
gauez, eta, etxekoen pozerako, hurrengo 
goizerako amaituta izaten dituzte lanak. San 
Joan bezperako gauean, sasi baten gainean, 
orratzontzia, Galtxagorriak bertara etortzen 
dira, eta haien jabe egiten zara.  



 Jeinu gaizto hau begi bakarreko gizon bat da. 
Herrietako gazteak bahitu eta jan egiten 
ditu.  Izua eragiten du Euskal Herriko zenbait 
bailaratan. Munduko mitologia ezberdinetan 
oso ezaguna da ziklope hau. Gipuzkoan, 
Goierriko bailaran, eta Araban, Domaikan eta 
Kuartangon aipatzen da. 



 Jeinu honen eraginez, sorginduak dauden 
pertsonek, gehienetan emakumezkoek, dohain 
bereziak dituzte, eta gaizto kutsua dute. Emakume 
hauek taldean dihardute, eta, data jakinetan, gauez 
ospatzen dituzten batzarretara joaten dira. 
Sorginen bilkura horiei akelarreak deritze. 
Akerbeltzen gidaritzapean burutzen zituzten; 
bertan, gorputza ukenduz igurtzi, eta belarrekin 
egindako edabeak edaten zituzten.  Belarren 
ezaugarriak ederki omen zekizkiten; pozoitsuak, 
sendabelarrak, aluzinagarriak, eta abarrak. 
Dantzaldiak egiten zituzten musikaren 
laguntzarekin. 



 Olentzaro, Euskal Herriko umeei eta ez-umeei, 
Gabonetan opariak ekartzen dizkien pertsonaia 
da, Noel pertsonaiaren antzekoa. Ikazkin hau, 
urte osoan, basoan, ikatza egiten egon ondoren, 
zaku bete opariz zamatuta ibitzen da Gabon 
gauean, etxez etxe, poza banatzen. Urtean 
zehar zintzo portatu denarentzat oparia izaten 
du, eta gaizki portatu denarentzat, ikatza. 
Gabon egunean, etxekoak oheratutakoan, 
tximiniatik sartzen da Olentzaro Gabon 
suarekin epeltzera, eta, horregatik, egun 
horretan, garbi egon behar du tximiniak. 



 Sugaar suge ar izugarri bat da eta Mariren 
senarra da.Lur azpian bizi da.Ostiraletan 
Marirekin erkaltzen da eta ekaitz izugarri bat 
eratzen da. Herensuge eta Sugaar antzekoak 
dira, baina Sugaar zaharragoa da. Leku 
batzuetan deabru gaiztotzat hartzen dute. 
Zerua tximista bat bezala zeharkatzen du, 
burua eta buztana sutan.  



 Jeinu hau zintzotasunaren defendatzailea da. 
Ez da gaiztoa, baina bat-batean agertzen da, eta 
ezusteko izugarriak ematen ditu. Batzuetan, 
giza irudia du, baina, beste askotan, abere 
itxura ere hartzen du; astoarena, ahari 
beltzarena, zerriarena eta ahotik sua botatzen 
duen hegaztiarena hartzen du, maiz.  



 Zezengorrik, izenak dioen bezala, zezen gorri 
baten itxura hartzen du, eta sua dariola 
agertzen zaigu, maiz. Batzuetan sudur zulotik 
eta ahotik sugarrak botatzen ditu. Leize-
zuloetan bizi da normalean. Bera mindu edo 
iraindu duten pertsonak zigortu egiten ditu. 
Haitzulora harriak botaz gero, Zezengorri 
haserretu egiten da, eta erasokor agertzen 
zaigu.  

 



 Ohianean bizi den pizti mitologiko bat da. 
Oihanaren barrenean bizi den erdi otso erdi 
gizon itxurako munstro basatia da Gizotso. 
Izugarrizko inadarra du. Gauez ateratzen da, 
kate batzuk zintzilika dituela. Luzaiden 
kontatzen dute oin borobildu duela. Pertsonen 
eta abere basatien arteko harremanetatik 
sortuak dira pizti hauek. 



 Eriotza dakarren pertsonai mitologiko Herio 
da. Gizaki bati biraoa edo begizkoa botatzen 
diotenean, Heriok bere lana egiten du, eta 
gizaki hori beste mundura bidaltzen du. Arima 
batzuen bila dabil. Zakur baten zaunka 
etengabeak Herioren etorreraren berri ematen 
du, etxe horretan norbait hilko den seinale 
omen da. 



 Suge itxura duen jeinu gaizto eta beldurgarria 
dugu hau. Elezahar batzuetan, zazpi buru ditu, 
baina gehienetan bakarra duela kontatzen 
da.  Haitzuloetan bizi da, eta soilik gosea 
asetzeko ateratzen omen da bizilekutik. 
Haitzulo inguruko larreetan dabilen ganadua 
bere hatsaren bitartez erakartzen omen du 
Herensugeak, eta elikatzeko etxe-abere horiek 
jaten ditu. Beste zenbait lekutan diotenez, 
gizon-emakumeen haragia jaten du. 



 Aireko da bere esanahia, hau da, beste 
mundukoa, naturaz gaindikoa. Jeinu honek 
giza jarduerak oztopatu egiten ditu gehienetan, 
baina zenbaitetan lagundu ere egiten du. Ez 
badakigu gaixotasun batek zer eragiten duen, 
Aideko erruduna da, berak bidalia baita 
gaixotasuna. Aideko gaiztoa da, baina 
batzuetan laguntzen du. Ekaitzak eta trumoiak 
agintzen ditu eta hodei beltz baten itxura 
hartzen du. 



 Infernuko etsaia dugu Etsai, jeinu gaiztoa eta erlijioaren arerio. 
Gizakiei kalte egiten die. Zenbait kontakizunetan ematen zaigun 
irudia nahikoa irrigarria edo burlazkoa da. Itxura ugaritan 
agertzen zaigu: askotan dragoi baten antza du, baita gizaki itxura 
ere, eta zenbait animaliarena ere hartzen du.  

 EATE 
 Ekaitzaren, suaren, uholdeen eta haizeteen jeinua bezala agertzen 

da. Ekaitza, sutea eta bestelako fenomeno naturalak datozenean, 
bere deiadarra entzuten omen da, gizakiei hondamendiaz abisatu 
nahian. Eate, berez, ‘errete’tik datorrela dirudi. Hasiera batean, 
Eate suaren jeinua izan zitekeen, beraz. Elezaharretan kontatzen 
denez, basoa edo baserri bat erretzen ari denean, gorantz 
doazen  sugar biribilduak jeinuaren bizar luzeak omen dira. 

  

 



 Garai batean trumoiak, tximistak eta ekaitzak 
ekartzen dituen jeinuari honela deitzen 
zitzaion. Berak botatzen ditu trumoiak eta 
tximistak, herritarrak izutzeko eta uztak 
alperrik galtzeko. Nekazarien sinesmenek 
diotenez, Odei laino ilun eta ekaiztsu baten 
itxuranhartzen du, eta antzinako jeinu edo 
jainko bat da, zeruko jainkoa. Antzinako Ortz 
edo Urtz jainko zerutiarra berak ordezkatu 
zuen; haiek baino berriagoa da, beraz. Mariren 
seme gaizto bezala ere agertu izan da 
kontakizunetan.  



 Gaueko jeinua da; edo, agian, gaua bera da Gaueko. 
Sinesmen zaharrek diotenez  ‘eguna egunekoentzat, gaua 
gauekoentzat’ da, hau da, eguna pertsonentzat eta gaua 
gaueko espirituentzat. Pertsonek, gauez, etxean egon 
behar dute eta gauez etxetik kanpo zenbait lan egiten 
ausartzen diren pertsonak Gauekoren hatzaparretan 
harrapatuta geldituko dira. Batez ere, gauari beldurrik 
ez diola esaten dabilena zigortzen du jeinuak, 
errespeturik gabe harroputzarenak egiten dabilena. 
Haize bolara baten bidez abisatzen du Gauekok gertu 
dabilela, eta haizeak haren deiadarra ekartzen du: ‘gaua 
gauekoentzat, eguna egunekoentzat’.   
 
 



 Pertsonaia mitologiko hau Karlomagnoren Roldan ilobaren 
mitotik sortua da. Errolan erraldoia mendi batetik bestera 
harritzarrak botatzen joaten da elezaharretan. Euskal Herriko leku 
askotan topatzen ditugu Errolanen harriak, asko eta asko 
trikuharri itxurakoak. Askotan baselizak, elizak edo herriak 
suntsitzen ditu. Pertsonai kaltegarria da.  

MAIDE 
 Antzinako gizon fedegabeak bezala ageri da, antzinako 

euskalduna bezala. Pertsona fedegabeei edo bataiatu gabeko 
umeei eta jatorri arabiarra dutenei mairu deitzen zaie. Maide jeinu 
gautarra da. Gauetan, tximiniatik behera sartzen da etxeetan, 
bertako biztanleek utzi dizkioten eskaintzak jasotzera. Lamien 
kide agertzen da kontakizun askotan. Mairuren beso lehorrak edo 
besoko hezur batek dohain misteriotsuak omen ditu. 

  
 
 



 Jentilak kristautasunaren aurretik lurralde 
horietan bizi ziren pertsona fedegabeak omen 
ziren. Kristautasuna etorri zenean, beraien 
bizimodua aldatu egin zen, eta mendian bizi 
ziren, bakarrik, etxe urrunetan, beste herritar 
kristau guztiengandik aldenduta. Kristauek 
jentila  deitzen zioten pertsona fedegabeari.  
Gizasemebasatiak, erraldoiak eta indartsuak 
ziren, harkaitz puska ikaragarriak urrutira 
botatzen zituztenak. Harrespil eta trikuharri 
ugari eraiki dituzte  Euskal Herri osoan. 



 Basoko jauna dugu jeinu ezagun hau. Basoaren 
sakonean edo leku garaietan dauden haitzuloetan bizi 
da. Pertsonaia honek gizon handia eta izugarria da. 
Gorputza ilez estalia du, adatsa belaunetaraino iristen 
zaio, eta aurpegia, bularrak eta sabela ia guztiz 
estaltzen dizkio. Oinetako bat gizakienaren modukoa 
da, eta bestea oinatz borobil batez osatua dago. 
Basajaun basoaren eta naturaren zaindaria da.  

 Artaldeen babeslea da,  bereziki. Horregatik, ekaitza 
datorrenean, Basajaunak orroa botatzen du artzainak 
ohartarazteko. Artzainek garaiz jartzen dituzte beren 
artaldeak babesean. Otsoengandik ere babesten du 
artaldea. Izugarrizko indarra eta bizkortasuna du. 


