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Iraganari begira

Beste zenbait mitorekin gertatu ez bezala,
Atlantidaren istorioak jatorri guztiz ezaguna
du. Greziako Platon filosofari aipatu zuen
kontu bitxi hau. Berak kontatutako istorioaren
arabera, Solon greziarra Egipto aldera abiatu
zen. Sais hirian zegoela sazerdote batek At-
lantida deitutako inperio bati buruz hitz egin
zion. Soloni kontatu ziotena harrigarria zen:
atenastarrek aspaldi batean inperio baten aurka
borrokatu zuten. Greziarrek horren oroimenik
ez bazuten ere, izugarrizko gerra izan omen
zen. Baina borroka horretan zirela, kataklismo
batek Atlantida jo zuen bete betean eta inperio
hura behin betirako itsaspean desagertu zen.

Platonek Atlantidako hiriburuaren
desk r ibapena  eg i t en  du :  z i rku lu
kontzentrikoetan antolatutako hiria zen, ura
zein lurraz osatutako “eraztunez” jantzita.
Benetako paradisua zen. Horren adibide,
honako bitxikeria hau: hiriak bi iturri omen
zituen. Batak ur beroa eta besteak ur hotza
ematen zuten.

Platonek kontatutakoak izan al zuen
oinarririk? Eta, izatekotan, non garatu zen
inperio hura? Non bilatu behar ditugu bere
arrastoak? Bota berri dugun galdera bera
lagun askok egin dute, eta erantzunak ere
asko dira.

Bila eta bila

Kreta uhartea Atlantidaren balizko
kokalekuen artean aipatuenetakoa izan da.
Greziako zibilizazio klasikoa garatu baino
lehenago, Kretan kultura minoikoa garatu
zen, nahiko bapatean desagertu zena. Gaur
egun badakigu Kretatik gertu dagoen Thera
uhartean sumendi batek eztanda egin zuela,
eta askok gertaera horretan kokatu dute kultura
minoikoaren desagerketa.

Tartessos ere beste hautagai klasikoa da.
Iberiar penintsularen hegoaldean garatu zen
kultura hau, eta bere garaian aurrerapen
haundia izan omen zuen. Badirudi

Platonek lehen aldiz planteatu zuenetik, oraindik ere
inork ezin izan du argitu ziurtasun osoz Atlantida mito
hutsa ala errealitate baten isla ote den.
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feniziarrekin izandako borrokek zerikusi
haundia izan zutela kultura honen
desagerketan. Dena den, erreinu honen
hiriburuaren aztarnarik ez da topatu, eta horrek
bultzatu ditu asko eta asko Atlantida erreinu
horrekin parekatzera. Gainera, Platonek
kontatutakoaren arabera, Atlantida Herkulesen
Zutabeetatik harantza zegoen, gaur egungo
Gibraltarreko itsasartea dena, eta hor bertan
garatu zen Tartessos.

Bimini, Kanariarrak, Irlanda, eta Antartida
bera ere proposatu izan diren kokalekuak dira.
Eta urtetik urtera proposamenen zerrendak
etengabe gora egiten du.

Kubako itsaspean

Askotan itsaspean lan egiten duten
arkeologoek, benetako beldurra diote Atlantida
hitzari. Izan ere, behin estruktura artifizial
bat urpean aurkituta, hedabideetan Atlantidari
buruzko espekulazioak hasi egiten dira. Hori
gertatu zen, adibidez, Kuban izandako
aurkikuntza harrigarriekin.

Azken urteetan Kubako itsaspean Paulina
Zelinsky izeneko ozeano ingeniariaren
gidartitzapean burutzen ari diren lan
arkeologikoak zeresan ugari ematen ari dira.
Bertan oso estruktura bitxiak topatu dituzte,

gizakiak eginda ematen dutenak eta itsaspean
daudenak.

Ez da batere probablea Zelinskyren taldeak
topatutakoak Atlantidarekin zerikusirik izatea,
baina hala ere hebabideetan Atlantidaz hitz
egiten hasi zen. Izan ere, Atlantida sinbolo
bat bilakatu da. Urpean topatutako guztia
Atlantida txiki bat da.

Atlantidarena Platonek bere gizarte eredua
planteatzeko erabilitako metafora dela ez du
ia inork ukatzen. Baina koxka hortxe dago:
ea goitik behera asmatutako ipuin bat ote den
ala benetako istorio batean oinarritako
metafora den. Azkenengo aukera hori irabazle
aterako balitz, historiaren pasarte ugari
berridatzi beharko genuke.

Topatuko al dugu inoiz Atlantida?. Baliteke
erantzuna ezezkoa izatea, Platonek goitik
behera inbentatutako istorio baten aurrean
egotea. Baina, dudarik ez dago, bilaketak
berak mereziko du. Atlantidaren bila ari garen
bitartean beste atlantida txiki asko topatuko
ditugu. Iraganaz gehiago jakingo dugu. Eta
agian, batek daki, bilaketa horretan gaudela,
gure etxeko atzekaldean bertan ur beroa eta
ur hotza ematen duen iturri miresgarria
topatuko dugu.

Iberdrolaren negarrerako.

Juanma Gallego
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