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ABSTRACT
"Sorgin-ehiza" kontzeptutik abiatuz, proiektuaren abiapuntua hiru galdera nagusi erantzutea da,

galdera horiek ikerketa-bidea markatzeko eta proiektua bideratzeko erabiliz. Hauek dira ikerketa

zuzentzeko sortu diren galderak: "Zer izan zen sorgin-ehiza?", "Zergatik emakumeek pairatu zuten

gehiago?" eta "Zer izan ziren sorginak eta zer dira?".

Lehenengo galderak XVI. eta XVII. mendeen artean Euskal Herrian sorgin ehizak ekarri zituen

prozesuak, jazarpena eta mendetasuna aztertzen ditu. Bigarrena sorginkeria eta emakumea lotzen

dituzten kausak eta emakumeek jasan duten irudi baldintzatua ikertzeko oinarria da. Azkenik,

hirugarren galdera "sorginaren" kontzeptuari buruzkoa da, bai mitologian, bai gaur egun horrela

ulertzen denari buruzkoa. Horretarako, bereziki azpimarratu da emakumeek zientziatik jasandako

baztertzea, batez ere sendagileen kasuan, bereziki Ingalaterran gertatutako baztertzearen kasuetatik

abiatuta. Hala ere, urruntze horrek lotura izan zuen Europa osoan eta, beraz, Euskal Herrian eta

estatuko beste toki batzuetan bizi izan zen errealitatearekin.

SARRERA
Sorginak. Itsusiak, gaiztoak eta gorrotagarriak. Horrela marraztu dituzte eta, beraz, hori da haietaz

dugun irudia. Haietaz pentsatzean, ordea, zalantza asko sortzen dira. Benetakoak izan ziren ala

mitologiako pertsonaiak baino ez dira? Benetan kriminalak ziren? Zer izan zen sorgin ehiza? Zer

suposatu zuen? Jasandako errepresioa merezi al zuten?

Sorgin-ehiza, inkisizioak burututako, mundu osoan zehar gertatutako menderatze-saiakera izan zen.

Horrek eragin eta garrantzi handia izan zuen Euskal Herrian, baina, hala ere, gaia oraindik ez dago

barneratuta gure gizartean. Eta zalantzarik gabe, ezjakintasun horrek emakumeek jasaten dituzten

diskriminazio-egoeren zati bat mantentzen du oraindik ere.



HIPOTESIA
Zalantza asko daude gaiaren inguruan, eta batez ere, ez-jakintasun handia dago gaiaren tamainaren

inguruan. Sorgin ehizari dagokionez, Lapurdiko eta Zugarramurdiko prozesuak ezagunak dira.

Horietan guztietan, emakumea izan zen biktima nagusia, baita katolizismoa ez zen beste erlijio batean

sinesten zuten guztiak ere.

Jarraitzeko, emakumea patriarkatuaren menpe zegoen eta sorgin ehiza izan zen izan zuen ondorio

ugarietako bat. Patriarkatuaren erruz, emakumea zientziatik eta gizartetik baztertuta egon zen; gaur

egun, adibidez, "Kristalezko sabaia”-ren bidez bazterketa horrek iraun egiten du.

HELBURUAK
Ikerketaren helburu nagusia sorgin ehizatik abiatuta errepresioaren zergaitiak eta eragina ezagutu

ondoren, historian zehar emakumearen irudia nola baldintzatua izan den ikertzea da, zientzian,

gizartean, zein bizitzan. Helburu nagusia hasierako hiru galderari erantzutea da, eta gero ondorioak

eta ikasitakoa mundura zabaltzea. Jakin-mina sortzen duten ehunka galdera daude, baina hauetatik

abiatzen da lana:

- Zer izan zen sorgin ehiza?

Ikerketak XVI. eta XVII. mendeen artean Euskal Herriko sorgin ehizan gertatu zena aurkeztuko du.

- Zergatik emakumeek pairatu zuten gehiago?

Atal honek Euskal Herriko emakumeei buruzko ikerketa bat ere hartuko luke. Helburu nagusia Euskal

Herriko biztanle guztien artean zergatik emakumeek errepresio hori gehien jasan zutenak izan ziren

jakitea da.

- Zer izan ziren sorginak eta zer dira?

Azken atalean "sorgin" hitzaren euskarazko etimologia ezberdinak aztertuko dira. Euskal mitologiako

hainbat elezahar ere ikertuko dira, sorginekin zerikusia dutenak sorgin ehiza gertatu aurretik zer eta

nortzuk ziren jakiteko. Ondoren, "sorginak" sorgin-ehizan nola ikusten ziren eta, azkenik, gaur egun

"sorgina" zer izango litzateke eta oraindik existitzen ote diren aztertuko da.

Amaitzeko, dibulgazio lan bat egitea izango da helburua; horretarako, hiru ataletako erantzunak

argitaratuko dira,  webgune baten bidez eta gazteen artean aurkezpenak eginez.



METODOLOGIA
Hasteko, sorgin ehizari buruzko galdetegi bat prestatu zen eta batxilergoko lehen mailako 35 ikaslek

erantzun zuten. Lortutako emaitzek gaiari buruz dagoen ezagutza falta erakutsi zuten. Ondoren,

lanaren lehen atala ikertzen hasi zen informazio iturri ezberdinak erabiliz, Jose Duesoren "Brujería en

el País Vasco" liburua adibidez. Horri esker, Euskal Herrian XVI. eta XVII. mendeen artean gertatu

ziren sorginkeria-prozesu garrantzitsuenak identifikatu ziren.

Ondoren, bigarren atala aztertu zen eta, horretarako, patriarkatuaren hasierak aztertu ziren "La guerra

más larga de la historia" liburuarekin. Gero, "Malleus maleficarum" liburuari esker inkisidoreek

zuten pentsamendu misoginoa ere aztertu zen, eta emakumearen eta sorginkeriaren arteko harremana

argudiatzeko erabili zen.

Azken galderari dagokionez, nagusiki euskarazko "sorgin" hitzaren etimologia ikertu zen eta euskal

mitologiako sorginei buruzko informazioa bilatu zen, Mari jainkosa barne. Horretarako, Toti Martinez

de Lezearen "Euskal Herriko leiendak" liburua erabili zen. Galderarekin jarraituz, Barbara

Ehrenreichek eta Deirdre Englishek Ingalaterran egin zuten ikerketa bat aztertu zen, sendagileek jasan

zuten baztertzean oinarrituta dagoena. Hortik abiatuta, emakumeek medikuntzan eta beste esparru

zientifiko batzuetan duten parte-hartzea aztertu zen, gaiari buruz egin diren estatistikak eta azterlanak

oinarritzat hartuz.

Amaitzeko, Asisko Urmenetaren "Sugarren mende" liburuaren hitzaldira joan ondoren, idazlea

elkarrizketatu zen. Bestalde, ikerketaren emaitzak zabaltzeko, hainbat lehiaketatan parte hartuko da

eta gazteen artean aurkezpen desberdinak egin dira.

EMAITZAK
Lehen atala ikertu ondoren, eta José Duesok idatzitako "Brujería en el País Vasco" liburuari esker,

ondorioztatu da sorgin-ehizak, XVI. eta XVII. mendeetan Euskal Herri osoan gertatu zen jazarpena

izan arren, Nafarroan izan zituela foku eta prozesu nagusiak. Hala ere, garai hartan Bizkaia,

Gipuzkoa, Araba eta Lapurdiko probintzietan gertatu ziren zenbait foku aipatu dira. Asisko Urmeneta

adituaren ekarpenarekin, prozesuari eta bere kausei buruzko ezagutza handitu da.

Bigarren galderari dagokionez, sorgin-ehiza gizarte patriarkal batean garatu zen fenomenoa izanik,

sorgin-ehizako agintariek erabilitako gidan, hau da, "Malleus Maleficarum" liburuan,

emakumeenganako diskriminazioaren erreferentziak aurkitu dira, baita horrek sorginkeriarekin izan

zuen loturaren erreferentziak ere. Liburu honetan pentsalari, filosofo eta pertsonaia historikoen

aipamen misoginoak agertzen dira, inkisidoreen argudioak indartzeko. Liburuak emakume gaizto,



ahul, jeloskor, fede gutxiko eta sineskeriazko baten bertsioa erakusten du, eta, beraz, sorginkerian

erortzeko joera handiagoa izatea leporatzen zaie emakumeei. Bestalde, Amaia Nausiaren "Mujeres

sometidas, mujeres descarriadas" azterlanean oinarrituta, Nafarroako konkistak eragin zituen ondorio

sozial, politiko eta ekonomikoak identifikatu dira, emakumearen irudia kutsatu eta diziplinamendu

bideen biktima izatea eraginez. Azkenik, Oiane Valero "Euskal Langile Andreak" liburuak ondo

azaltzen duenez, kapitalismoaren hasierak emakumearen eskubideetan eta irudian eragin negatiboa

izan zuela ondorioztatu da.

Amaitzeko, hirugarren eta azken atalean, "Sorgin" hitzaren etimologiaren konnotazio ezberdinak

aurkitu dira, alde batetik, euskaraz eta, bestetik, mitologian. Azken honi esker, garai horietako

sendatzaileak sorginkeriarekin erlazionatu dira Toti Martinez de Lezearen "Euskal Herriko leiendak"

liburuan kontatutako elezaharren bidez. Garai hartan, Ingalaterran bereziki, gertatutako

sendagileekiko baztertzean oinarritu da azkenengo galderaren zati bat. Horrela frogatu da gaur egun

zientzian emakumearen irudia nola kaltetua izan den. Ingalaterran gertatutakoa, Euskal Herriko sorgin

ehizara bideratu daiteke, honetan biktimetako talde nabarmena izan baitziren sendagileak, bai

emakumeak zirelako, bai gizartearekin bat egiten ez zutelako. Azkenik, zientzian eta bizitzaren

alderdi guztietan jasandako gaitzespena egungo egoerarekin lotu da. Horretarako, gertaeren ondorioen

berri ematen duten datuak aurkitu dira, eta horien aurrerabidea mugatzen duten kontzeptuak azaldu

dira, hala nola “kristalezko sabaia”.

ONDORIOAK
Aurretik aipatutako liburuetan oinarritu ondoren, bibliografian aipatutako beste iturri batzuekin batera,

ondorioztatu da gaur egun arte iraun dutela kontrolerako tresna gisa erabili zen sorgin-ehizaren

ondorioek.

Sorgin-ehiza, batez ere, XVI eta XVII. mendeetan Europa osoan gertatu zen jazarpena izan zen.

Euskal Herriaren kasuan, Nafarroa konkistatu ondoren agertu zen, errepresio moduan, eta Inkisizioak

eta epaimahai zibilek zuzendu zuten. Baina zergatik? Herri bat menderatzeko diziplina ezinbesteko

tresna delako. Gainera, sorginkeria salaketak aitzakia ezin hobeak dira beldurraren eta indarkeriaren

bidez kontrolatzeko. Ikerketa Euskal Herrian kokatu denez, erreferentziatzat hartu dira lurralde

horretan egon ziren prozesuak eta fokuak, eta ondorioztatu da prozesu horiek baldintzatu duela

emakumearen irudia.

Emakumearen irudia, haiek emakumea kontrolpean edukitzeko grinarekin eraikia, aitzakia ezin hobea

izan zen emakumea sorginkeria akusatu nagusi bihurtzeko. Honekin batera, zientzia eta medikuntzan

jasan zuten bazterketaren ondorioz, irudi hori are gehiago zikindu zen, eta honen ondorioek denboran



irauten dute. Hasieratik metodo enpirikoak erabilitakoak sendagileak izanik, orduko boterearen

kontrako mehatxu bezala hartu ziren, emakumea medikuntzatik baztertuz. Haien jakintza gaur

egunera heldu da, baina ez hauen eskutik, baizik eta sendagileen bazterketaz baliatu zirenen eskutik.

Emakumea, bai zientzian bai bizitzako arlo anitzetan, ez du haren lekua izan historian zehar.

Oraingoan hau aldatzen ari da baina ibilbidea ez da bukatu.

Lauro Ikastolak eskaintzen dituen baliabideekin lan egiten.

Dibulgazio lanerako gure proiektuari buruzko aurkezpenak egiten.

Asisko Urmeneta adituarekin.
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