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Iraganari begira

Tradizioaren arabera, Griala Jesukristok azken
afarian erabili zuen kopa izan zen. Romako dok-
trina ofizialak dio Griala Valentziako katedralean
gordetzen dela. Hala ere, bati baino gehiagori
harrigarria gertatu arren, Itun Berrian ez da haren
aipamenik batere agertzen. Izan ere, Grialari
buruzko lehenbiziko aipamena erdi aroko poeta
batek egin zuen: XII. mendeko Chrétien de Troyes
poeta frantziarrak Perceval edo Grialaren ipuina
idatzi zuen, eta horixe da kondairaren lehenbiziko
aztarna idatzia. Garai berean Boron-eko Robert
poetak Grialaren inguruko beste kondaira bat
zabaldu zuen: haren arabera, kopa hura Kristoren
odola jasotzeko erabili zuen Arimateako Josek.
Griala eta odolaren arteko harreman horrek ga-
rrantzi handia hartuko zuen gerora.

Historiarekin jarraituz, XIII. mendeko Wolfram
von Eschenbach poeta alemana izan zen Grialaren
kondaira hizkuntza germaniarren eremuan sartu
zuena. Hala ere, Eschenbachek ez zuen kopa
bezala irudikatu, harbitxia bezala baizik, Luzifer
aingeruak San Miguelen kontrako borrokan galdu
zuen koroako harbitxi magikoa hain zuzen. Oso
garrantzitsua da jakitea kasu honetan Luzifer ez
zela deabrutzat hartzen, Argiaren aingerua bezala
baizik.

XIX. mendean, Richard Wagnerrek ere erabili
zuen Grialaren kondaira bere operetan: Lohengrin
eta Parsifal operetan agertzen da, beti odolaren
eta garbitasunaren ikur gisa... Odola eta garbita-
suna, oso nahasketa arriskutsua. Izan ere, garai
hartan ideologia abertzale, militarista eta antise-

mitak gero eta indar handiagoa hartzen ari ziren
Europa osoan. Arraza arioa goraipatzen zuten
egileek gero eta arrakasta handiagoa zuten. Dena
den, oraindik Grialak kristautasunarekiko harre-
manari eusten zion. Horrek, baina, galdera bat
sortzen digu: nola liteke azken batean erlikia
judutarra zen hura, arraza arioaren ikur gisa hartu
izana? Erantzuna ulertzeko, kontuan hartu behar
dugu egile arrazista haiek (haien artean R. Wag-
nerrek berak ere) ez zutela sinesten Jesukristo
judua zenik. Aitzitik, Jesus arioa zen, eta juduek
bidegabeki hil zuten. Eta Haren odol garbia jaso
zuen kopa arraza arioaren kontrako krimen goren
haren ikur bihurtu zen.

Horrenbestez, XIX. mendeko mugimendu eso-
teriko, antisemita eta abertzaleak Grialaren kon-
daira erabiltzen hasi ziren arrazaren garbitasunaren
metafora gisa. Alemanian mugimendu horiek
indar handia hartu zuten, ariosofismoa bezalako
ideologia arrazistak sortuz.

XX. mendea hasita, Grialaren kondairak gero
eta harreman ahulagoak izan zituen kristautasuna-
rekin. Orain Griala Europako antzinako erlijio
paganoen ikurra zen. Egile anitzek Griala barne
bilaketa baten sinbolotzat hartzen zuten. Egile
haiek espiritualtasun berri bat aldarrikatzen zuten,
mundu materialistegi haren kontrakoa. Baita erlijio
judu-kristau zapaltzaileen kontrakoa ere. Naturaren
erlijioen aldeko apustua egiten zen, behialako
ohitura, kultu eta sinesmenak sutsuki aldarrikatzen
ziren... eta naziek indarra hartu zutenean, egile
haiek guztiek haien alde egin zuten.

Benetan bilatu zuten naziek Griala? Eta, hala izan baldin
bazen, zergatik? Zer lortu nahi zuten haren bidez?

Naziak
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Orain arte errandakoa kontuan hartuta, ulert-
zekoa da naziek hain gustoko izatea Grialaren
kondaira, garbitasun eta odolaren ikurra baitzen
ordurako, baita Germania zaharraren sustrai pa-
ganoena ere. Gainera, tradizioaren arabera, Griala
zaldun aukeratu bakar batzuen esku bakarrik
egonen zen, eta nazien interpretazioan, Griala
arraza arioari zegokion, gizaki guztien artean hura
baitzen arraza gorena. Griala lortuko zuen nazioak
berpizkunde espirituala izanen zuen, eta -
Kristautasunak ukaturiko- bere benetako sena
berreskuratuko zuen.

Horregatik bilatu zuten naziek Griala. Batez
ere Pirinio katalanetan ibili ziren haren bila,
Montserrat eta Montsegur mendietan, Von
Schenbachen kondairaren arabera Griala Montsal-
vat izeneko mendi batean baitzegoen. Otto Rahn
SSetako ikerlaria izan zen bilaketa horiek zuzendu
zituena, 30. hamarkadan. Rahnek “Luziferren
gortea” izeneko liburuan eman zuen bilaketa
fantastiko haren berri. Haren ustez, Griala kataroek
gorde zuten Montsegurreko gazteluan. Izan ere,
kataroak Europako antzinako erlijiora itzuli nahi
zuten arioak ziren, Naturaren kultuetara alegia.
Romak ezin zuen halako heresiarik onartu eta
kataroen kontrako gerra odoltsua piztu zuen.
Ondorioz, indar kristauek kataroak sarraskitu
zituzten eta haien gotorlekuak (Montsegur barne)
suntsitu. Baina hori baino lehen, kataroek Griala
ezkutatzea lortuko zuten, eta hortxe egonen zen
oraindik, Pirinioetako tokiren batean, arraza ario-
aren berpizkundearen zain.

Dakigunaren arabera, naziek sekula ez zuten
Griala aurkitu. Bestalde, Rahn 1939. urtean hilda
agertu zen oso modu susmagarrian. Gaur egun
uste da SSek berek hil zutela: Rahn homosexuala
eta alkoholikoa zen, eta gero eta kritikoago azal-
tzen zen erregimen naziarekiko. Grialaren ikerlaria
oso deseroso bihurtua zitzaien SSei. Hala ere, hil
ondoren ere, agintari naziek behin eta berriro
argitaratu zituzten Rahnen liburuak.

Griala, dena den, ez da naziek bilatu zuten
erlikia bakarra. Dakigunez, Hitlerrek Longinos
Lantza (Jesukristo hil zuen arma) ere eskuratu
zuen. Longinos Lantza Habsburgo errege etxearen
altxorraren parte zen, eta Vienan gordetzen zen.
1938an Austria Reicharen baitara sartu zenean,
Hitlerrek agindu zuen Lantza Santua Hanburgora
eramateko. Historia ofizialak dio antzinako errege
etxe alemanen legitimitate itxura eman nahi ziola
Hitlerrek bere III. Reichari. Beste teoria ausarta-
goen arabera, ordea, Führerrak Lantzaren indar
esoterikoa erabili nahi zuen, kondairak argi eta
garbi erraten baitu Lantzaren jabea gaindiezina
dela gerran.

Beti bezala, bi bertsio eta egia bakarra.

Alberto Ladron Arana

Albertoren azken nobela,  nazien
sinismen esoterikoen inguruan

Otto Rahn


