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eBay-k saldutako lehenengo gauza
1995ean Pierre Omidyar-ek produk-
tuak enkantean saltzeko webgune bat 
abiarazi zuen Silicon Valleyn (AEB). Gu-
neak orduan AuctionWeb zuen izena, 
baina eBay da gaur egun, munduko 50 
marka baliotsuenetako bat, Forbes al-
dizkariaren arabera.
 Enkante gunea probatzeko, laser era-
kusle bat (argazkian) jarri zuen salgai. 

Erosi eta bi astera hondatu zitzaion era-
kuslea, eta iragarkian zioen pilak alda-
tuta ere ez zebilela. Produktu berria 30 
dolarrean erosi zuen Omidyarrek; irtee-
rako prezioa, berriz, dolar batean jarri 
zuen. Lehen astean ez zen eskaintza-
rik izan. Bigarren astean hasi zen mugi-
mendua, eta azkenean 14, 83 dolarrean 
saldu zuen alferrikako erakuslea. n

Erroma, 1084. Roberto Guiscard buru 
zuten tropa normandiarrek Erroma ar-
pilatu zuten, Henrike IV.a enperadoreak 
preso zeukan Gregorio VII.a aita santua 
erreskatatzera joan zirenean. Besteak 
beste, Klemente I.a aita santuaren (K.o. 
88-97) omenez eraikitako Letrango San 
Klemente eliza suntsitu zuten. Laster 
eraiki zuten – XII. mendean– toki berean 
gaur egun zutik dirauen basilika, eta 
XIX. mendearen erdialdean indusketak 
egin zituzten, denboran atzera ia 2.000 
urteko bidaia egiteko: basilikaren az-
pian, normandiarrek eraitsitako lehen 
basilika hura topatu zuten, V. mendean, 
kristautasuna Erromako erlijio ofiziala 
zenean, eraikitakoa. Baina haren azpian 
Inperio garaiko egitura bat topatu zu-
ten, I. mendeko etxe pribatu bat, Tito 
Flavio Klemente kontsul eta martiria-
rena (garai eta izen berekoa izanagatik, 
Klemente I.a aita santuarekin nahastu 
behar ez dena); Tito Flavioren etxean ja-
zarritako kristauak bildu ohi ziren klan-
destinoki otoitz egiteko.
 Baina indusketetan topatutako gauza-
rik harrigarrienetakoa askoz berriagoa 
zen, normandiarrek basilika suntsitu 
baino lehentxeago egindakoa: XI. men-
deko freskoak. Margolan horietako ba-
tek Sisinio patrizioaren eta Klemente 
I.aren istorioa irudikatzen du. I. men-
dean kristauak jazartzen zituzten, eta 

Sisinioren emazte Teodora sena-
rrari ezer esan gabe kristautu zen. 
Egun batez, Sisinio, emazteari ja-
rraitu ondoren, etxe batean sartu 
zen eta hantxe aurkitu zituen Teo-
dora eta beste kristau batzuk, Kle-
mente I.arekin otoitzean. Sisinio 
meza geldiarazten saiatu zen, bai-
na, Jainkoaren esku-hartzea medio, 
gor eta itsu geratu zen bat-batean, 
kondairaren arabera.
 Klemente Sisinioz errukitu zen 
eta haren jauregira joan zen patri-
zioa sendatzeko asmoz. Kristaua-
ri esker entzumena eta ikusmena 
berreskuratu arren, Sisiniok kristaua 
atxilotzeko agindu zien mirabeei. Berri-
ro ere Jainkoak esku hartu zuen eta Si-
sinioren mirabeek, nahastuta, harrizko 
zutabe bat atzeman zuten, Klementeren 
ordez. Eszena irudiz azaltzeaz gain, tes-
tua ere badu margolanak. 
 XI. mendean erromatarrek protoita-
liera hitz egiten zuten, latin arruntetik 
eratorria eta egungo italieraren arba-
soa. Idatzi, ordea, latinez idazten jarrai-
tzen zuten. Freskoaren azalpenak ere 
latinez idatzi zituzten, baina azken esze-
nan herritarren hizkeran jaso zituzten 
Sisinioren hitzak, komikietako bunbui-
loak bailiran. Orain arte idatzita aurkitu 
diren italiera zaharreko hitzik zaharre-
nak dira.

 Carvoncelle, Gosmari eta Albertel 
zerbitzariak zutabearekin borrokan ari 
diren bitartean, Sisiniok lehenari hitz 
egiten dio: “Falite dereto colo palo, Car-
voncelle” (Bultzatu zuzen makilaz, Car-
voncelle). Eta azken binetan, beste biei 
ematen die agindua: “Fili dele pute, trai-
te” (Putakumeak, tiratu). n 
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PUTAKUMEAK, TIRATU!

Letrango San Klemente Basilikako freskoa, 
behean eskuinaldean “Fili dele pute, traite” 
hitzak idatzita dituena. Orain arte aurkitu 

diren protoitalierako hitzik zaharrenak 
izateko ohorea dute. 
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