
Itsuen herrian
Basilio II.a errege

70EKO HAMARKADAREN
hasieran, petrolioaren pre-
zioaren igoerak kinka
larrian jarri zuen jostailuen
industria. Plastikoaren pre-
zioa, petrolioaren eratorria
izanik, zazpi aldiz biderkatu
zen. Zenbait jostailu eza-
gun, hoola hop-a esaterako, ez
ziren bideragarriak.

Geobra Brandstätter
enpresa alemaniarrak Hans
Beck diseinu-buruaren pro-
duktuetako bat ekoizten has-
tea erabaki zuen: Playmobil
panpinatxoak. Txikiak ziren
�eta, beraz, merkeak� eta
jolaserako aukera asko ema-
ten zituzten. 1974an aurkez-
tu zituzten Nüremberg-en
eta bi urte geroago click ize-
nez iritsi ziren Hego Euskal
Herriko jostailu dendetara.
Ordutik 2.000 milioi playmo-
bil saldu dira mundu osoan.

Orain Parisko Les Arts
Décoratifs museoak 7,5 zen-
timetroko figuren 35 urteko
historiari egin dio errepasoa,
ekainaren 9ra bitartean zaba-
lik egongo den erakusketan.

Arrastoak

BIZANTZIO, 976KO URTARRILAREN
10A. Basilio II.a (958-1025) enpera-
dore izendatu zuten. Militar, estratega
eta administratzaile bikaina izan zen,
eta ahultzen ari zen Bizantziar Inpe-
rioari aurreko 500 urteetan ez bezala-
ko hedapena eta indarra handiena
eman zizkion. Gerran garaipen han-
diak lortu arren, borrokak ez zuen
itsutzen �bera behintzat, ez�; horren-
bestez, zentzu praktikoak hala eska-
tzen zuenean, bake itun onuragarriak
sinatzen ere bazekien.

Horixe egin zuen errusiarrekin.
979. eta 989. urteetako matxinadak
indarrez itzali zituen baina, azkenean,
Vladimir I.a Kievekoarekin bakea
adostu zuen. Arabiarrekin, aldiz, ez
zuen negoziaziorik behar izan, erraz
hartu baitzituen mendean. Hala, pix-
kanaka, Bizantziok galdutako zenbait
lurralde berreskuratuz joan zen.

Baina bulgariarrak etsai gogorrago-
ak ziren. Bulgariako Samuel erregeak
Tesalia inbaditu eta Larisa hartu zuen
985.ean. Hurrengo urtean, Basilio II.a,
30.000 soldaduko armadaren buru,
Sredets (egungo Sofia) hartzen saiatu
zen, baina ez zuen hirian sartzea lortu.

2010EKO OTSAILAREN 7A36 !

Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

kultura eta aisia

Petrolioaren
krisiak sortutako

figuratxoak
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Bizantziarrek atzera egin zutenean,
bulgariarrek eraso zieten; Basilio
II.aren porrota lotsagarria izan zen eta
ez zuen berehalakoan ahaztu.

Bulgariarren eta bizantziarren arte-
ko gerra 1002an hasi zen eta hamabi
urte iraun zuen. Urte horietan bi inda-
rrak pareko ibili ziren. Baina 1014ko
uztailaren 29an, Kleidioneko guduan,
Samuel erregea handik zenbait kilo-
metrora zegoela, Basiliok armada bul-
gariarra suntsitu zuen. Hortik aurrera
Basilio II.ari Boulgaroktonos esan zio-
ten, hau da, bulgariarren hiltzailea.
Balkanetako gerra luze horretan bere
soldaduek bulgariar asko hil zituzten,
noski, baina agian egokiagoa litzateke
enperadoreari �bulgariarren itsutzai-
le� esatea. Izan ere, Kleidioneko
gudua amaituta, 14.000 bulgariar sol-
dadu hartu zituen preso eta ia guztiak
itsu utzi zituen. Ehunetik bati begi
bakarra kendu zion, begibakarrek
itsuak Samuel erregearenganako
bidean gida zitzaten.

Bulgariarren erregeak ederki zituen
bi begiak eta, kondairak dioenez,
itsuen armada menperatua iristen ikusi
zuenean, tristurak jota hil zen.
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Basilio II.aren
Menologioa
kodizearen irudi
honetan bulgariarrak
ageri dira,
bizantziarrak
sarraskitzen ari
direla. Errealitatean,
ordea, bizantziarrak
izan ziren garaile.


