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TRITTENHEIM (egungo Ale-
mania), 1462ko otsailaren
1a. Johann Heidenberg jaio
zen, jaioterria aitzakia
Johannes Trithemius edo
Tritemio izenez ezagun
egingo zen abade benedita-
rra. Haurra zela hil zitzaion
aita, eta handik zazpi urtera
ama beste gizon batekin
ezkondu zen. Ugazaita hau-
rren hezkuntza akademikoa-
ren aurkakoa zen, eta Johan-
nesek oztopo handiak
gainditu behar izan zituen
ikasteko. Latina, greziera eta
hebreera ezkutuan ikasi
zituen. Eta ezkutukoak eta
misterioak eragin handia
izango zuen haren bizitzan.

17 urterekin etxetik alde
egin zuen, ikasteko grinak
bultzatuta. Besteak beste,
Herbehereetan eta Kolo-
nian izan zen, eta, azkenean,
Heidelbergeko Unibertsita-
tean ikasi zuen. 

1482an, Heidelbergetik jaioterrira zihoala, elur-ekaitz
batek harrapatu eta Sponheimeko abade etxe benedita-
rrean aurkitu zuen babesa. Hantxe geratzea erabaki
zuen. Hurrengo urtean, 21 urte besterik ez zituela,
Sponheimeko abade izendatu zuten. Iritsi zenean abade
etxeko liburutegiak 50 bat ale besterik ez zituen; Trite-
mio abade zela 2.000 alera iritsi zen. 

Abadeak berak ere liburutegitxoa betetzeko adinako
obra mardula utzi zuen. Historia, matematikak, kimika,
lexikografia... landu zituen, baita zientzia ezkutuak ere.
Zenbaitentzat, gaia seriotasunez eta oinarri sendoz

aztertu zuen lehena izan
zelako. 1508an Polygraphiae
lana amaitu zuen, klabe
ezkutuei buruzko lan mar-
dula; guztira, sei liburuki
zeuzkan. Kriptografiaz gain,
Johannesek magia, astrolo-
gia, alkimia... landu zituen.
Baina eliza katolikoaren
itzala ugazaitarena baino
luzeagoa zen eta, kriptogra-
fiari buruzko inoizko lehen
lan inprimatua argitaratu eta
urte batzuetara, magia bel-
tza egitea leporatu eta Poly-
graphiaeren ale guztiak erre
zituzten.   

1506an Sponheim utzi
eta Würzburgeko Done
Jakue abade etxera joan zen.
Hango abade izan zen hil
artean. 

Tritemiori buruzko datu
askorik ez daukagu. Miste-
rioa landu zuen, eta haren
bizitza ere misterioz beteta
dago. 1499an, Steganographia

–mezuen barruan beste mezu batzuk ezkutatzeko tek-
nikez arduratzen den kriptografiaren zatia– izenburuko
trilogia prestatzen hasi zen, mende oso bat geroago
argitaratu zen arren. 1990eko hamarkadan, La Roche
unibertsitateko irakasle Thomas Ernstek eta Jim Reeds
matematikariak, bakoitzak bere aldetik, trilogiaren hiru-
garren liburukiaren eduki guztia enkripta-
tuta dagoela ondorioztatu zuten. Sekretu
gehienak azaldu gabe, klabe eta kodeak
askatzeke joan zen Tritemio. Baina klabe
horiek bere obran bertan egon daitezke. n

Bisita birtuala Mexikoko ondare arkeologikora
GOOGLEK, Mexikoko Antropologia
eta Historia Institutu Nazionalarekin
batera (INAH), “Special Collections
Street View” plataforma abiarazi du,
hau da, Mexikoko 30 gune arkeolo-
gikora 360ºko bisita birtualak egin
ahal izateko aplikazioa. Pixkanaka
aztarnategi gehiago eransteko asmoa

dute, Mexikoko 189 guneak hartu
harte. Oraingoz, besteak beste,
Chichén Itza (argazkian), Palenque,
Bonampak, Tulum, Teotihuacán...
bisita daitezke helbide honetan:
maps.google.com.mx/int l/es-
419/help/maps/streetview/gallery.
html#archaeological-zones. n
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Johannes Trithemius (1462-1516). Bere hilobiko
erliebearen xehetasuna, Neumünster-en (Alemania). 

Tritemio, kriptografo kriptikoa
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