
 

 

 

 

 

 

ONGI ETORRI ABBADIA BEHATOKI GAZTELURA, 

ZIENTZIA AKADEMIAREN FUNDAZIOA 

 

Aparteko jaun baten etxea aurkituko duzu : Antoine d’Abbadie (Dublin, 

1810 – Paris, 1897). Euskeraz idazten zuenean, Anton Abbadia izenpetzen 

baitzuen, horrela izendatuko dugu. 

Etiopian hamaika urtez egonez geroztik, bidaiari handi honek tokiko lehen 

kartografia modernoa gauzatu zuen ; geodesian eta astronomian aditua, 

beste arloak ikertu zituen, hala nola bertikalaren aldaketa, mikrosismika, 

Niloren iturriak, zeruko kartografia. Frantziako Zientzi akademikide hautatu 

zuten 1867an, lehendakari izendatu ere 1892an. Euskeraren bultzatzaile 

gartsu honek euskal lore jokoak sortu zituen. 

Gaztelua 1864–1884 bitartean eraikia izan zen Erdi Aroko ereduetan 

inspiratuta, Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) arkitektoaren planoen 

arabera, Edmond Duthoit (1837-1889) ikasle ohi lankideak lagundurik.  

Estilo neogotikoa eta orientalista nahasirik, gaztelua, orduko apainketa eta 

polikromiaren eredu nabarmena da. Erdiko parte batetik abiatzen hiru hegal 

abiatzen dira, bakoitza bere funtzio bereziarekin : ipar-mendebaldekoa 

ikerketari dedikatua, ekialdekoa debozioari eta hegoaldekoa harrerari. 

Horrela, eguzkiari eta izadiari idekia izateaz gain, banaketa ideala antolatuta 

dago atseden eta zerbitzurako gelen artean.  

1984an, gaztelua Monumentu Historiko sailkatua izan zen eta 1997tik – 

2007ra berriztatua.   

 

Segurtasun sanitario neurriak: 

Milesker etortzeagatik Anton Abbadirengana eta bere 

gazteluaren bisitatzera. Denen segurtasunarentzat, zure 

bisitan, milesker neurri horiek errespetatzea : 

- Zure maskara atxiki 

- Kolekzioak, hormak eta eskailera barandak ez unkitu 

- Metro 1 distantzia errespetatu bisitarien artean 

- Gidak errandako manuak entzun 

- Geletatik ateratzen den jendeari lehentasuna eman 

Bisita on! 

 



1. Harrera (kanpoan) : 

Sarrerako atearen gainean atalburuan esaldi bat gaelikoz 
zizelkatua da « Ehun mila ongi etorri ».  

 

2. Ezkaratza : 

Atea iragan ondotik, bolumen handiko ezkaratzeko horma 

beltzetan lerro urdin biziak eta urre horiak sareztaturik 

agertzen dira  

Ohorezko eskailera beirate dirdiratsuaz argitua da. 

Agerian dira familiako armarriak eta  filakterietan esaera hauek :  «  Izana 

eta ez izena » , « Nere fedea eta eskubidea ».  

Ohorezko eskailerako izkututako animale eta beren adarrek apainketa 

exotikoarekin bat egiten dute. 

Eskailerapeko pasabidea baliatuz eskuinerantz, behatokira iritsiko zara. 

 



3. Behatokia :        

Gela handia eta hutsa dirudi, apaingarrik gabekoa. Paretan arku hautsiz 

mugatua den  hutsunean teleskopioa kokatua da. Goiko tranpilak 

idekitzeko sistemak zeruko meridianoa azaltzen zuen (zeruko gangan 

tokiko meridianoaren proiekzioa) : hortik dator lente meridiano izena. Beraz 

jarlekuan etzanik astronomoak izarrak pasatzeko unean behatzen zituen. 

Horrela zirkulu graduatuaren irakurketak eta kronografoaren grabaketek 

izarraren kokapena zeruko gangan ematen zuten, kalkuluak egin ondotik. 

Astrometria (angelu neurketen bidez, zeru gangan izarren kokapena 

ikertzen duen zientzia) behatokiak 1879tik-1975era funtzionatu zuen eta 

20. mendean hetsi zen.  Abbadiako astronomoek eginiko ikerketei esker, 

behatokia nazioarteko astronomian ezagutua izan zen. 1975 arte ( 

behatokia itxi zen urtean),Antonen nahiaren arabera, behatokiaren 

zuzendaritza beti apaiz bati emana izan zitzaion, « munduko kezketatik eta 

hiriko axoletatik aske... ».Abbadiako astronomoek 14 izar katalogo bete 

zituzten (50 000 izar inguru behatoki hontan ikertu zituzten gutxi 

gorabehera). 

Zientzien historian eta Europa mailan, Abbadia, neurtzeko sistema 

hamartarra erabiltzen zuen behatoki bakarra da.Anton Abbadia sistema 

honen bultzatzailea izan zen:400 zatiko egunezko ordulariak erabiltzen 

zituen eta angeluak sistema zentesimalez neurtzen zituen. Sistema 

ehundarra erabiltzeak neurketak eta kalkuluak errazten zituen, astronomi 

lanetan ondorio hobeak bermatuz. 

Gelaren erdian dagoen tuboa, Anton Abbadiaren “nadirane” experientzia da, 

mikro-sismitatea neurtzeko eraikia izan dena. 

 



4. Liburutegia : 

Gazteluaren bihotzean kokatua 

da. Lan eta hausnarketarako 

tokia, Anton Abbadiaren izpiritu 

eklektikoaren lekukoa da. 

Goiko apaletara iristeko 

gaztainondozko pasabidexka 

batera igotzen ziren. 

Burdinezko mentsulez 

sostengaturik, perno (buloin) 

lodiez eutsirik, egiturak Arte 

berriaren joera iragartzen du. Goiko atalean, Anton Abbadiaren bilduma 

pertsonala aurki daiteke,Zientzia eta literatura obrez osatua,  

1896an, Anton Abbadiak gaztelua Zientzi akademiari utzi ziolarik, 10 000 

liburu baino gehiago baziren, besteak beste 960 euskal liburu eta 234 

bibliko eta literaturazko eskuiskribu, etiopiar ghez hizkuntza liturgikoz 

idatziak.Gaur egun Frantziako Liburutegi nazionalaren ardurapean dira. 

Beheko aldean astronomia argitalpenak aurki daitezke  eta mahain gainean 

dauden kalkulagailuek, garaiko behatokiaren jardueraren lekukotasuna 

adierazten dute. 

Habeetan euskarazko idazki batzuk lan eta zuhurtziara gomitatzen 

gaituzte, hala nola « Hago Jainkoarekin, Jainkoa dukek hirekin », « Sapar 

edozeinek du bere itzala », « Erho bat aski da harri kantoin baten putzura 

egozteko, bainan sei zuhur behar dira haren handik itoiteko ». Tximiniaren 

ondoan, 1907ko argazkian zientzia talde bat ikus daiteke Aita 

Verschaffelekin aurreko lerroan,behatokiaren zuzendaritzan Anton 

Abbadiaren segida hartu zuenak.   

 



5. Virginiaren logela : 

Ekialdeko hegalean kokaturik, gela 

honek orientazio ezin hobea du. 

Patinaz ilundurik, altzariak 

armonizatzen dira kortinen eta 

paretetan hedatua den seda 

indiarraren urdin argiarekin. 

Erdialdean, marmol beltzezko 

tximiniako baxuerliebean 

erbitxakurrak agertzen dira 

ezkontzako fideltasunaren ikurra.  

Supazter gainean, latinezko esaldia « Berotzen dut, bainan erretzen dut, 

bainan hiltzen dut »ikus daiteke. Tximiniaren gaineko ispiluaren alde 

bakoitzean, senar-emazteen erretratuak ikus daitezke. Gela honen apainketa 

osatzeko,habeetan, Schiller (1759-1805) alemaniar olerkariaren bertsoak 

irakur daitezke: « Hirukoitza da denboraren ibilera. Zalantzagarri, 

misteriotsua etorkizuna guregana dator. Arin-arin, gezia bezala ihesi doa 

oraina. Betirako, aldaezin dirau iraganak.» 

 



6. Ohorezko eskailera :       

« Esku arin batek harrera eman diezaiola Abbadiaren teilatupera 

adixkide ixpirituarekin datorrenari. Nere etxeko ataria iragaiten duzun 

gonbidatu horri, Agur ! Orduak arinak doazela eta etxeak zoriona ekar 

diezazula ! », latinez idatzitako esaldia irakur daiteke. 

Inguruan ormairudiek Etiopiako bizimodua kontatzen dute. Ordulariaren 

orratzen norantza segituz beiratetik hasita :  

Esklaboak Babes eskaera galdetzen du herri baten sarbidean harri (fonolitoa) 

bat jotzean. 

Emakumeek eginiko Injehra – herriko gaileta handia oinarrizko elikadura 

ezinbestekoa da Etiopian. 

Ras (errege) baten apairua: sukaldariak jatekoa dastatzen du erregeak jan 

baino lehen. 

Oromo parlamentuko hizlariak  zigorrarekin diskurtsoari puntuazioa ematen 

dio.  

Etiopiako eskola batean piper egin duten haurrak kateatuak dira. 

Gudari baten azken agurra, gerrara 

joan baino lehen, erregeari bere 

guda oihua entzunarazten dio.  

Kristoaren bataioa ospatzen duen 

Timkat izeneko kristau koptoen 

prozesioa. 

Ezkaratzaren erdian, Abdullah 

esklaboaren estatua ikus daiteke. 

Abdullah, Antonekin Etiopiatik etorri 

zen eta 1871an, Pariseko Komunako iraultzan zendu zen. 

 



7. Etiopiako logela : 

 

Atearen gainean, Afrikan sakratuak diren kanaberen artean Etiopiako ikurra 

den Judako lehoina agertzen da, herriaren kristautasunaren seinale.  

Lorez jositako margoketa handi batek , Anton eta Virginiaren monogramek 

baita esmaltezko ordulari batek sugaina apaintzen dute. Sugainean 

amarikerazko lema bat zizelkatua da : « Itzuli-mitzuli, etxeratzen haiz ; 

bizi hadi, bizi hadi, lurrera itzultzen haiz ». 

 

8. Jerusalemeko logela : 

Hiri sainduaren gaia nagusi da logela 

horren apainketan. Bere mapa 

sugainean marraztua da. Inguruko 

mahats molkoek Kristoren odola oroitzen 

dute eta Jerusalem zerutiarra 

seinalatzen digute. Tximiniako 

taulatxoan esaera hori:  « Zure 

gogoeta, garraren antzera, beti gora 

doa » . Kristok Jerusalemen egin zuen 

sarrera loriosaren berri ematen digu 

paretan den ikonografiak (palmak 

etabar). Peregrinoen ezaugarriak 

(makila, xahakua eta maskorrak) modu berean  oihal margotuan azaltzen 

dira. Ateen gainean Santo-Sepulkro ordeneko zaldunen armarriak daude, 

gurutze gorri handi bat beste lau txikiagorekin osatuak, Kristo 

gurutzifikatuaren bost zauriak sinbolizatuz. 

  



9. Dorrearen logela:  

Tximinia,  XVI. mendeko  tximinea 

ereduetan ispiratua da. Zentroan zurez 

zizelkatua den San Anton Handia edo 

Ermitaria agertzen da. Jatorriz egiptokoa, 

gaztetik bere bizitza basamortuan iragan 

zuen . Gizon zahar eta eihartu dirudi, fraile 

jantzia soinean duelarik. Bere oinen pean 

Ingelesezko neurtitz batzuk hori diote inglesez,itzulita : Bizitzaren 

eginbehar nekagarrietatik urrun, bizitzaren kezka, guduetatik urrun, 

bakardadean gustorago nago, ermitariak deitzen zaitu bere bakartegira. 

Logela honen altzariek, estiloz suzko gotikoak, bat egiten dute okupatzen 

duten espazioarekin baita apainketa arkitonikoarekin ere. Arkitektura eta 

dekorazioaren lotura Arte Berriaren joera inportanteenetarik bat bihurtu zen. 

 

10. Jangela : 

 

Gela horren hormoina zurez estalia da, gaineko partea belus berdeko 

zerrendez mugaturiko bufalo larruzko panelez tapatua. 

Edmond Duthoit-k altzariak asmatu zituen, Berlingo Renaissance izeneko 

Lövinson anaien tailerrean eginak. Haritz argizko manka-arasek ontziteria 

aurkezten dute : Gien-go lozazkoa da, Abbadiak dituen zazpi hizkiz 

markatua. Sasi-oihal plegatuek ateak apaintzen dituzte. Mahain luzagarri, 

obalo eta marketatua gelaren erdian dago. Alkiak belus berdez estalirik dira 

eta bakoitzaren bizkarrekoan, brodaturik, ghez hizkuntzako monogramek   

esaera bat osatzen dute : « Mahain horren inguruan ez dadila 

traidorerik sekulan izan ». 

Mankaren alboetan aurkitzen diren bi atei esker serbitzariak ofiziora 

pasatzen ahal ziren.Puskategi hortan, igogailu batek sukaldearekin 

komunikazioa ahalbidetzen zuen.  

Haritzez egina, tximiniak luxuzko landare dekorazioa du… Behean, esaera 

etiopiar laburra :  « Ematen dut mendratu gabe ». 



11. Egongela handia : 

Gela zirkular handi hau hegoaldeko dorrean dago. Garaiera ertaineraino 

zureztatua, pareta urdinez margotua da, kaligrafia gotikozko A eta V hizkiez 

josia.  

Tximinia areto honen apaingarri nagusia da. Angulemako harriz egina, 

Duthoit-ren diseinuaren arabera, Erdi aroko etxe barneen ebokazioa argia 

da. Sugain erdian Anton Abbadiaren armarria aurkitzen da  bere 

esaerarekin filakterian : « Izana eta ez izena », baita dekorazio bat 

Donejakueko erromesaldiei buruz. Tximiniako kanpaian, latinezko 

atsotitza zizelkaturik : « Bizitza kea bezala doakigu » . 

Bidaietatik ekarri edo 1867ko Erakusketa unibertsalean erosi altzarien 

artean, Txinako lakazko armairu ikusgarria dago eskuinean. Hirusta 

estilizatuak nabarmen gela honetan berriz dakarkigu gogora Anton 

Abbadiaren irlandartasuna. Buchanan britainar poetaren bertsoek, 

habeetan idatzirik, lasaitasun, isiltasun eta ametsetara garamatzate. 

 

12.  Saloi arabiarra : 

Horra Virginia Abbadiak lagunminei harrera eskaintzen 

zien saloi txikia. Tximiniaren aurrean eta alboetan 

Etiopiako objektu apaingarriak ezarriak dira. Lorez 

inprimaturiko kotoiezko oihalek paretak  tapatzen 

dituzte. Sofaren gainean alcobako hondo gorrian, 

arabiar esanzaharrak ageri dira kaligrafia ikusgarrian, 

hala nola « Jostorratzak besteak janzten ditu bera 

biluzik dagoelarik » edo « Meritoa du hasten denak 

jarraitzaileak hobeto egiten badu ere.» 

Ekialdeko hegalarantz jarraitu. 

 



13. Ohorezko logela : 

Logela hori gonbidatuentzat erreserbatua 

zen.  

Hormak oihal margotuz osaturiko panel 

handiz estaliak dira eta arabiar kaligrafiaz 

apainduriko arroxak erakusten dituzte. 

Ohearen dozelak frantses zaharreko 

inskripzio bat dauka : « Lo gozoa, urrezko 

ametzak, bertan pausatzen denari 

esnatze alaia eta goiz emankorra .»  

Tximinia hori eta urdin turkesa koloreko maiolikazko baldosez apaindua 

da.» 

 

 

14. Kapera : 

Duthoit-k zuen arte siziliar eta orientalistaren tirriak kapera honen 

dekorazioa eragin zuen.  Lauki zuzenezko elizbarnea hasieratik eremuko 

nekazarientzat pentsatua zen. Egiturako arkuek zurezko sabai margotu bati 

eusten diote. Begia nahasteko teknikan pintutako kortinen gainean SA (San 

Anton Handia) monograma azaltzen da.  Jesus iraindua, Santo Tomas 

Akinokoa eta San Agustin Elizaren aitak  agertzen dira hiru beiratetan 

ekialderari buruzko koroa goxoki argituz. Anton eta Virginia pakean datza 

aldarepean kripta batean ehortzirik. Anton 1897ko martxoaren 19an hil zen 

87 urte beteta, Virginia 1901eko martxoaren 1ean 73 urte zituelarik. 

Kaperako atzekaldeak oroitarazten digu San Anton Ermitariari, (jabearen 

patroia zena)  dedikatua zaiola elizatxoa. Aldare pareko horma erdian 

dagoen pulpito bati esker, logelatik otoitz egin zezakeen Virginiak. 

 

 

 

 

 



15.  Zuloen ikerketa  : 

Xehetasun arraro  eta irringarria bisitariarentzat :hormetan, zulo batzuk 

alineaturik ikus daitezke, Anton Abbadiak antolatutako esperientza baten 

lekuko.Gaztelua eraiki baino lehen, Antonek jadanik pentsatua zuen 

esperientzia zen: zulo horien bidez, argiaren errefrakzio atmosferikoa ikertu 

nahi zuen. Izan ere Antonek luzaera handiko lentea 

nahi zuen angelu aldaketa oso txikiak neurtzeko. 

Erabaki zuen gaztelu beraren egitura erabiltzea 

Larrungo tontorrari zuzendutako lente baten soporte 

gisa. Esperientzia horren porrotagatik, azkenaurreko 

zuloaren inguruan euskarazko hitz hauek zizelkarazi 

zituen atarian : « Ez ikusi, Ez ikasi »  
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