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Aipagai dugun liburuak jakinmin handia sortuko du Euskal Herriko his-
torian interesatuta dauden guztien artean. Izan ere, ez da sekretu bat sor-
ginkeriak xarma handia sor tzen duela gaur egun herritar xumeen artean, 
zinean eta literaturan mota horretako gaiek arrakasta i tzela izan baitute 
hamarkadaz hamarkada eta gero eta handiagoa sortuko dutela ematen du, 
Harry Po tter-en sagak argi eta garbi froga tzen duen bezala. Mundu mailako 
fenomenoa bada ere, garbi dago Euskal Herrian beste edozein lekutan balio 
duten arrazoi guztiez gain beste ba tzuk ere gainera tzen direla, alegia, euskal-
dun askoren aburuz sorginkeriak paper berezi bat jokatu du gure herriaren 
historian. Uste orokor horren froga gisa bi motako datuak daude: batetik, 
1610 inguruan Lapurdi eta Goi Nafarroaren arteko muga aldean gerta tzen 
diren ehizaldi ospe tsuak eta, bestetik, ehizaldi horiek bereziki, eta sorginke-
riak oro har, euskal historialari, antropologo eta idazleen artean sortu duen 
lilura, liburu ugarietan eraku tsia: Azkue, Barandiaran, Baroja edo Caro Ba-
roja izen klasikoen artean, berriagoetatik Garmendia Larrañaga, M. Azur-
mendi, T. Martinez de Lezea, J. Dueso, K. Ortega, J. Ospital, C. Labat... 
zerrenda luze-luzea atera daiteke. Kasu guztietan, aldez edo moldez, badiru-
di pen tsatu behar dugula goiko baieztapen orokorra egiazkoa dela, alegia, 
sorginkeria eta euskaldunak lokarri berezi batez egon garela estekatuak his-
torikoki.

Uste orokor hori egiazkoa ote den froga tzeko ezer hobeagorik ez dago 
sorginkeriaren historia orokorren bat edo ba tzuk irakur tzea baino. Aitor dut 
ez naizela gaian aditua eta kuriositate orokor batek bul tzatu nauela aukera 
izan dudanean horrelako bati hel tzera; baliteke, beraz, ondoren esango di-
tudanak ezagunak eta arruntak izatea sorginen historiaz eta istorioez gano-
razko ezagu tzak dituztenen artean, baina esango nuke neu bezala hurbilpen 
orokor baten aparretan bizi direnen tzako aipagai dugun liburua oso egokia 
dela uste okerrak eta irudikeriak desegiteko eta fenomenoaren ulerkun tza 
bere onera ekar tzeko. Alegia, eta garbi esanda, historikoki euskaldunok ez 
dugu sorginkeriarekin inolako lotura berezirik, ez behin tzat alemanek, fran-
tsesek, ingelesek edo eskoziarrek dutena baino handiagoa. Aski da liburu 
hau irakur tzea horretaz jabe tzeko.

Liburuak zor tzi kapitulu ditu, egitura erraz batean antolatuak. Lehenen-
goan, gaiaren sarrera orokor bat egiten da, batez ere arazo kon tzeptualak 
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argi tzera bideratua: zer den sorgin bat eta zer ez, zer den magia, zer esan 
nahi dugun mota horietako kon tzeptuak erabil tzean. Horretan seinala tzen 
da, halaber, liburu osoa korri tzen duen baieztapen nagusia: Europari dago-
kionez sorginkeriaren fenomenoa historikoki mundu grekolatinotik abia-
tzen bada ere, 1400. urtera arte, gu txi gorabehera, fenomeno marginala da 
horren ondorio penalei dagokionez, alegia, sorginkeriak eragindako auzial-
diak eta epaiketak aski bakanak dira. Data horretatik aurrera, berriz, sor-
ginkeriazko prozesuen gorakada i tzela gerta tzen da, erpina 1600-1700 bitar-
tean erdiesten delarik. Garai horretakoak dira sorgin ehizaldi ezagun eta 
sonatuenak. Data horretatik aurrera, berriz, beherakada dator, ehizaldiak 
gero eta urriagoak bihur tzen direlarik erabat desagertu arte 1800. urte in-
guruan; XIX. mende hasieran, berriz, oraindik kasu bakanen bat dokumen-
tatu daiteke, baina honez gero ez du herio tza-zigorrik ekar tzen. Adi, dena 
den, ñabardura garran tzi tsu bati: desager tzen dena da sorginkeria delitu 
gisa, hots, herri aginte eta epaileek ez dute aurreran tzean sorginkeriazko 
deliturik dagoenik ikusten; aldiz, herri xehearen gogoan oraindik ere sorgi-
nen eta sorginkeriaren existen tziak oso sustraiturik segituko du. Nabarmena 
da, bestalde, sinesmen horrek gaur egun ere populazioaren sektore zabalak 
besarka tzen dituela, baina, gorago esan dugun lez, gaur egun ez dago sor-
ginkeriazko deliturik. Horra aldea.

Beraz, gaiaren sarrera orokorra lehen kapituluan egin ondoren bigarren 
kapituluan Erdi Aroan gaiak izandako trataera laburbil tzen da, argi eta ze-
hatz. Pavlacen iri tziz, 1400. urtean bihurgune bat gerta tzen da: ordura arte 
batez ere heretikoak izan badira autoritate zibil eta eklesiastikoen per-
tsekuzioak pairatu dituztenak sorginen kontrako auziak aski bakanak izaten 
zirelarik, aurreran tzean horiek ere protagonismo handia hartuko dute herri 
aginteen kezken artean, ehizaldi gero eta larriagoak antola tzen direlarik. 
Ehizaldiekin batera, sorginkeriaren gaineko literatura oso aberats bat 
antola tzen da, egileak strixology dei tzen duena (strix, latinez, emakumezko 
sorgin bat da) eta Malleus Maleficarum (1486) ospe tsuarekin hasi eta Pierre 
de L’Ancre-ren Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons (1613) 
gure artean txit irakurria bezalako lanak bil tzen dituena. Baina De 
L’Ancreren liburua bat gehiago besterik ez da mende horretan bereziki lora-
tzen den genero ugari baten barruan.
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Hurrengo bost kapituluetan Pavlacek Europako bost eremu geografiko 
azter tzen ditu monografikoki, hurrenez hurren Inperio Santu Erromatarra 
(hots, Erteuropa), Fran tzia, lurralde britainiarrak (Ipar Amerika barne), 
Hego Europa (Hego Amerika barne) eta Ipar eta Eki Europa. Kasu guztie-
tan izandako ehizaldi eta prozesu nagusien kronika eskain tzen digu, zeha tza, 
abera tsa, beti interesgarria, nahiz eta ba tzuetan apur bat errepikagarria izan 
daitekeen. Horrela azal tzen dira, adibidez, euskaldunen tzat ospe tsuak izan 
diren bi kasuak, Lapurdikoa (95-97. or.) eta Zugarramurdikoa (154-156 
or.). Hain zuzen ere aski da ehizaldien kronikari segi tzea kontura tzeko eus-
kal kasua (edo kasuak) ez dutela inolako berezitasun nabarmenik bete-be-
tean europarra den fenomeno baten barruan: beste bi gehiago, besterik ez, 
ñabardura eta kolore lokala izango dutenak beste guztiek ere izaten duten 
an tzeko heinean. Sorginkeriari dagokionez ez dago euskal berezitasunik.

Beste hausnarketa bat ere erants daiteke: sorginkeria ez da izan, inola ere 
ez, Europako bazterretako eskualde a tzeratu, errural edo basatiago ba tzuen 
ezaugarria. Ai tzitik, ehizaldi gogorrenak, sonatuenak, hilgarrienak, gerora 
europar zibilizazioaren sehaska tzat eta gune tzat hartu izan diren eskualde 
ba tzuetan gertatzen dira, ororen buru, Alemaniako hegoaldea, Fran tziako 
eskualde ba tzuk, Ingalaterra, Eskoziako hegoaldea (hots, ezgaelikoduna) eta 
Estatu Batuetako Eki Kosta (zehazkiago, Massachuse tts); aldiz, Irlanda be-
zalako leku exotikoek ez dute ia-ia sorginkeriazko ehizaldirik izan historian 
zehar. Eta honekin batera, beste ñabardura bat ere berez dator: katolikoek 
eta protestanteek, luterano, anglikano zein kalbinistek, guzti-guztiek anto-
latu dituzte sorgin-ehizaldi ikaragarriak. Ez dago alderik eliza batetik beste-
ra. Areago, nork bere komunitateko sorginak ehizatu izan ditu heretikoak 
ehiza tzeko erabilitako amorru eta krudeltasun berberarekin. Hitz batez, fe-
nomeno europar baten aurrean gaude hi tzaren zen tzurik estriktoenean.

Ildo horretan liburu honek balio dezake bi gauzetarako: euskaldunen eu-
ropartasuna naturaltasunez asimila tzeko eta europartasun horri sarritan 
franko inozoki atribui tzen zaion gorentasun zibiliza tzailea berriz ere bere 
neurrian uler tzeko, apologiarik gabe. Aski izan beharko li tzateke, adibidez, 
ez bakarrik Pavlacek aurkezten dizkigun sutean erretako edo lepotik eske-
gitako milaka eta milaka biktima errugabeen testigan tza, baizik eta beraien 
kontra erabilitako tortura sistema ezinago krudelak, xeheki azalduak eta 
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irakurleari ikara sakon bat eragingo diotenak. Eta horrelako gauzak ez ziren 
gerta tzen soilik Inkisizioaren Espainian, sarritan gogora tzen den bezala, bai-
ta ere an tzera edo oraindik ere krudelkiago Fran tzian edo Alemanian. Hori 
da Historiak erakusten duena.

Azken kapituluan egileak ahalegin bat egiten du fenomenoaren azalpen 
orokor bat emateko. Kapitulu interesgarria da, dudarik gabe, baina esango 
nuke aurreko kapituluen kronika indar tsu eta abera tsaren aldean apur bat 
makalago gera tzen dela. Ez da arraroa, langa oso goian jarri baitu liburuan 
zehar eta badirudi gaia agortu tzat jo behar dela. Zer dio, bada? Espero iza-
tekoa zen bezala, Pavlacek ez du sorginkeriaren existen tzian sinesten, ezta 
inoiz edo beste planteatu izan den hipotesi leun edo zientifikotan ere ez, hau 
da, adibidez, droga natural zenbaitek eragindako eldarnioak; aldiz, gertaka-
ri sozial tzat ditu, gizarte baten barne ten tsioek sortutako fenomeno soziale-
tatik esplikatu behar direnak, baina ez du pen tsa tzen sorgin-ehizaldien tzat 
azalpide bakun eta koherente bat egon daitekeenik. Edonola ere, ez du 
berak horrelakorik formula tzeko asmorik; gorago esan duguna borobilduz, 
gertakarien kronika bikaina eskain tzen digun liburua da hau, ikuspegi zabal 
eta abera tsa, datuz hornitua eta argia, baina teoriza tzeko ardurarik erakus-
ten ez duena. Neuk behin tzat ez dut teoriarik aurkitu liburu txit gomenda-
garri honetan, zer pen tsatua ugari eragin badidate ere han-hemenka barreia-
tzen dituen hausnarketa laburrek.




