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historikoak. Jesusen izaera historikoaz hitz egitea
amaigabeko eztabaidan sartzea suposatzen du.
Hemen ere adituak ez dira ados jartzen. Mito
hutsa, zenbaiten iritziz. Errealitate historiko
ukaezina, beste zenbaitentzat.

Flavio Josefo historialari judutarrak 93. urtean
“Judutarren aintzinekoak” izeneko liburua idatzi
zuen. Bertan Jesusen inguruan aritzen da, eta oso
era laudatorioaz gainera. Historialari gehienak
bat datoz ideia batean: testu hura kopista kristauen
bitartez trasmititu zen, eta testua manipulatu
zuten. Manipulazio hori ze mailakoa izan zen
asmatzea da polemika bizirik mantentzen duena.

Alexandriako Filon filosofoak, bestalde, Jesu-
sen garaikidea zen, eta judaismoaren sekten in-
guruko deskribapena egin zuen. Jesusi buruz,
ordea, ezer ez. Bigarren mendearte ez da Jesus
aipatzen. Tacito erromatarrak eta bere gairaikidea
zen Suetoniok “Kristo” aipatzen dute, kristauen
 presentzia Erroman jadanik nabarmena zen ga-
raian.

Aipamenetan Jesusen inguruko informazio
fidagarria eskasa bada ere, are eskasagoa da az-
tarna materialen presentzia. Mundu kristaua ustez

sakratuak diren erlikiez beteta badago ere, benetan
fidagarria den materialik ez dago gaur egun.

Oihal Santuaz asko hitz egin da, baina bere
datazioaz zalantza ugari dago. Ikerketa gehienek
XV mendearen inguruan kokatzen dute. Beste
“klasiko” bat Grial Santua da, Jesusek azken
afarian erabili zuen kopa. Asko dira horien atzean
ibili direnak, besteak beste Hitlerren SSak.  Mun-
duko leku ezberdinetan ustezko Grial Santuak
daude, baina orain arte inork ezin izan du frogatu
Jesusen garaiko grial bat duenik bere eleizako
urna batean gorderik.

Azken urteotan aztarna arkeologikoen ingu-
ruko polemika berriro ere piztu zen Jerusalenen
topatutako hezurtegi baten haritik. Jesusen ga-
raikoa omen zen hezurtegi horretan “Jakue, Jose-
ren semea, Jesusen anaia” zioen esaldia topatu
zen. Baina horretan Jesusen esistentzia frogatuko
zuen aztarna ikusi nahi zutenen ilusioak gutxi
iraun zuen, ondorengo ikerketa batek iruzurra
zela ondorioztatu zuelako.

Baina, dudarik gabe, misteriorik haundiena
Jesus berak bere izenean izan diren gertakari
guztiak ikustean zer pentsatuko lukeeen asmat-
zean datza. Agian horregatik oraindik ez da gure
artera bueltatu…

Juanma Gallego

OHE fenomenoa da
misterioen artean benetako
izarra. Askotan ikertutako
gaia izanda ere, oraindik ere
ezer garbirik ez dago.

Objektu
Hegalari
Ezezagunak

1947aren ekainean Kenneth Arnold izeneko
enpresa gizonak, bere hegazkin txikia pilotatzen
ari zela, bederatzi objektu ikusi zituen Rainer
mendiaren gainean, Amerikako Estatu Batuetako
Washington Estatuan. Lehen unetik argi izan zuen
ikusitakoak ez zirela hegazkinak, ez gutxienez
berak ezagutzen zuen hegazkin motakoak. Haien
abiadura itzela zen. Arratsalde horretan bertan
East Oregonian egunkariko kazetari baten galderei
erantzunez, “uretan errebotatzen duten platerren

antzera” deskribatu zuen objektu horien mugi-
mendua. AP agentziak berehala zabaldu zuen
albistea herrialde osoan zehar. Plater hegalariak
mundu osoko jendearen mundu ikuskeran sartu
ziren, nahiz eta Arnoldek ikusitakoek Delta Hegal
baten itxura zuten.

Ez zen lehendabiziko kasua izan, baina bai
prentsan erabateko oihartzuna lortu zuen lehena.
Sobiet Batasuneko izkutuko armak izango zirelako
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beldur zen jende asko. Arnold protagonista izan
zuen gertakariak beste ikustaldi ugari sorrarazi
zuen AEBetan. Horrelakoetan gertatu ohi den
bezala, zaila izan zen hortik aurrera benetako
ikustaldi zintzoak eta txantxa hutsak zein inter-
pretazio okerrak zirenak ezberdintzea.

Zeruetan horrelako objektuak ikusteak herri
xehea aztoratu zuen, baina hori ez zen izan azto-
ratutako bakarra. Goi mailako politikari eta mili-
tarren artean ere kezka zabaldu zuten Objektu
Hegalari Ezezagun horiek. Signo, Grudge, Liburu
Urdina, Robertson Panela… gaia ikertzeko sortu-
tako talde ofizialen izenak dira. Kasu gehienei
oso azalpen sinplea eman zitzaien, batzuetan ia
barregarriak. Artizarra kasu askoren protagonista
bilakatu zuten, baina ikustaldiak erradarrez baiez-
tatzen zirenean inbertsio termikoei leporatzen
zitzaien kontua. Talde hauek guztietan, ondorio
ofiziala oso antzekoa izan zen: fenomenoak ez
zuen arriskurik suposatzen AEBetako segurasun
nazionalerako.

Urte hauetan sortu zen ufologia. Disziplina
honek ingelesezko UFO hitzatik hartu zuen izena,
OHEei ingelesez Unidentified Flying Saucer
deitzen baitzaie. Garai horretan ere ufologo askok
Arnoldek ikusitakoa OHE fenomenoaren “aro
modernoaren” hasiera suposatu zuela zioen. Baina
zergatik “aro modernoa” izendatu? Erant-
z u n a sinplea da: zenbaiten ustez le-

henik ere bazirelako
objektu arraroak airean.

XIX. mendearen azkenengo urteetan, adibidez,
prentsa iparramerikarrak “airships” izendatu izan
ziren objektuen ikustaldiak aipatzen zituen. Kon-
tutan hartu behar dugu Wright anaiek beraien
tramankulu hegalaria asmatu baino zenbait urte
lehenago gertatu zirela kasu hauek. Bigarren
Mundu Gerran ere “foo-fighter” izeneko objektuak
ikusi zituen gerra hegazkinetan aritzen zen zenbait
pilotok. Suzko bolen itxura zuten, baina haien
portaeragatik nolabaiteko inteligentzia bazegoela
zirudien.

Izan ziren ere objektu hauek aintzinateko kul-
turen aztarnetan bilatzeari ekin ziotenak. Von
Däniken, Peter Kolosimo edota Andreas Faber
Kaiser idazleek, esaterako, oso teoria bitxiak
plazaratu zituzten horren inguruan.

Ikerketa berriak

Azken urteotan gutxiago hitz egiten da objektu
hauen inguruan. Izan ere, sona haundiko kasurik
ez da gertatu azkenaldiotan. Baina ikerketek
aurrera jarraitu dute eta prestigio asko duten
lagunek gaia ikertzeari ekin diote. 1998an, adibi-
dez, Stanfordeko Unibertsitateko Peter Sturrock
zientzialariak Europa eta Amerikako hainbat aditu
bildu zuen OHEen inguruko zientzia txosten bat
egiteko asmoz. Sturrock SSE Zientzia Esplorazio-
rako Elkartearen bultzazatile nagusienetako bat
da. SSEek zientziaren sektore ortodoxoak ikertu
ohi ez dituen gaiei arreta eskeintzen dien elkarte
estatubatuarra da. OHEen ikerketatik abiatuta
plazaratutako Sturrock txostenak oso ondo iker-
tutako hainbat kasu bildu zuen, gehienbat ebiden-
tzia fisikoetan zentratuz. Bazterrak nahastu zituen
txostenak, gehienbat ufologia seriotzat hartzen ez
zutenen artean.

Antzeko inpaktua izan zuen Frantzian 1999an
plazaratutako beste txosten batek. COMETA
taldeak garatutako ikerketa hori “OHEak eta
defentsa: Zertarako prestatuta egon behar dugu“
izenpean plazaratu zuten. Zientzialariez gain,
zenbait militarrak ere parte hartu zuen txosten
horren elaborazioan. Agintari publikoen aurrean
gaiaren garrantzia azpimarratu nahi izan zuten.
Baina agian txosten honen ondorio harrigarriene-
tako bat zera izan zen: extralurtar jatorriaren
hipotesia ez zuten baztertzen.

Beraz, eta askok uste duenaren kontra, prestigio
haundiko zientzialariak OHEen ikerketan ari dira.
Zenbait gobernuk ere horrelako kasuak ikertzeko
talde ofizialak mantentzen ditu gaur egun. Uru-
guayn, esaterako, CRIDOVNI izeneko erakundea
dago 1978 urtetik aurrera, Aire Armadakoa. An-

Askoren arabera
OHEak hegazkinak

dira, zenbait
herrialdetako

gobernuek
sekretupean

garatutako
prototipoak
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tzeko funtzioa betetzen du, esaterako, CEFFAA
erakundeak Txilen.

Horrenbeste kasu eta ikerketa aurrean izanda,
oraindik ere ez dago fenomenoari azalpen garbirik
emango dion erantzun orokorrik. Izan ere, OHEena
benetan fenomeno konplexua eta polifazetikoa
da. Teknikoki oso erraza da OHE bat zer den
azaltzea, baina horren inguruan mota guztietako
kontuak biltzen dira, askotan ordenu eta logika
askorik gabekoak.

Zer ote dago objektu hauen atzean? Kasu
bakoitzak bere arrazoia izan badezake ere, den-
borarekin bi hipotesi nagusitu dira. Mendebaldeko
gizarteetan gehien zabalduta dagoen hipotesiak
lurratik kanpo kokatzen du fenomenoaren jatorria:
objektu hauek kanpo espaziotik datoz, eta inteli-
gentzia extralurtarrek gidatzen dituzte.

Izkutuko saio militarrak

Beste hipotesi nagusi batek lurran bertan bila-
tzen du OHE kasuen azalpena. Honen arabera
OHEak hegazkinak dira, zenbait herrialdetako
gobernuek sekretupean garatutako prototipoak.

Kasu askoren atzean arrazoi hau izkutatzen
dela ematen du. Askok uste dute herrialde ezber-
dinetako zerbitzu sekretuek OHEen inguruko
zurrumurruak sortu eta zabaldu dituztela nahita,
erabat lurtarra den beste zerbait izkutatzeko. CIAk
berak antzeko zerbait aitortu zuen 1997an bere
historialari ofizial baten bitartez. Agentziak argi-
tartzen duen Studies in Intelligence aldizkarian
“CIAs Role in the Study of UFOs” (CIAren joka-
bidea OHEen ikerketan) izeneko artikulua plaza-
ratu zuen. Artikuluaren egile Gerald K. Hainesek
azaldutakoaren arabera, CIAk nahita izkutatu
zituen U2 hegazkin zelatariaren saioak, OHEak
estalki gisa erabilita.

Hipotesi honek, ordea, ez ditu zalantza guztiak
argitzen. Triangelu itxurako OHEak, adibidez, F-
117 hegazkinarekin pareka genitzake. Baina gisa
horretako hegazkin batek, ordea, ezin ditu garatu
zenbait OHE triangeluarrak egindako maniobra
eta mugimenduak. Ondorioa garbia da: OHE
hauen atzean giza teknologia egonez gero, imagi-
natu ere ezin ditugun ahalmenak ditu izkutuan
garatzen ari den teknologia horrek.

Azkenik, badago beste hipotesi bat, agian
erabat sineskaitza izan daitekeena, baina aldi
berean oso paradoxa polita eta sugerentea sorra-
razten duena. Hipotesi honen arabera, objektu
hauen atzean etorkizuneko bisitariak topatuko

genituzke, hau da, erabat lurtarrak diren gizakiak,
baina beste garai batekoak.

Ustezko extralurtarren itxura ezberdinei erre-
paratuz gero, badago askotan errepikatu izan den
bat. Extralurtar grisaren itxuraz ari gara. Gainon-
tzeko gorputzarekiko erabat desproportzionatua
suertatzen den buru izugarri haundia, hatzamar
luzeak, almendren itxurako begi haundiak… itxura
hau gaur egun filmetako eredu bilakatu den arren,
garrantzi handiko benetako kasu askotan topatu
daiteke. Gutxi gora behera horrela da, hain juxtu,
askoren ustez eboluzioaren ondorioz gizakiak
milaka urteren barruan garatuko lukeen itxura
edo morfologia. Teoria honek bidea ematen du
ere objektu hauek darabilten zuhurtzia azaltzeko.
Zientzia fikziozko planteamenduetan ikusi dugun
bezala, balizko bisitari horiek lurrean eraginarik
ez hartzeko beharrean leudeke, historiaren ibilbidea
ez aldatzeko. Airean bapatean desagertzen diren
OHEen portaerarako azalpen erraza dute ere teoria
honen sustatzaileek: denboran egindako jauzia
abiatzen dute horrela.

Hurruneko galaxia batean? Ala hangar izkutu
batean dago erantzuna? Batzuk gaia erredikuliza-
tzen saiatu badira ere, misterio honen atzean
badago soka luzea oraindik.

Juanma Gallego

Grisaren irudi klasiko bat


