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Salamina uhartea, K.a. 480. Bigarren 
Mediar Gerra betean, persiarrek 
Grezia inbaditzeko egindako biga-

rren eta azken ahaleginean, bi aldeen 
arteko itsas gudua inflexio puntua izan 
zen: ordurarte persiarrak aurrera egiten 
ari ziren, baina gudua greziarrek iraba-
zi zuten eta handik gutxira persiarrek 
amore emango zuten. Bi emakumek pro-
tagonismo berezia izan zuten Salamina-
ko guduan.

Artemisia I.a Kariakoa greziarra zen 
sortzez; Halikarnason jaioa, Karia es-
kualdeko agintaria zen. Baina persiarren 
alde aritu zen, gudu-ontziko kapitain 
gisa. Etsaien aldeko hautua egin arren, 
Herodotok haren adimena eta abilezia 
goraipatu zituen. Hilabete batzuk lehe-
nago, persiarrek Atenas hartu zutenean, 
Artemisiaren jarduna funtsezkoa izan 
zen. Salaminan bost ontzi izan zituen 
bere kargura, eta pasarte jakin batek 
adierazten du bere trebezia: gudu be-
tean, bera zegoen ontzia beste ontzi per-
siar batzuen artean trabatuta geratu zen 
eta ontzi greziar bat hurbildu zitzaien 
erasorako prest; orduan, Artemisiak on-
tziko bandera aldatu zuen eta ontzi per-
siar bat erasotzeko itxurak egin zituen; 
ontzi greziarra beste ontzi batzuen bila 
joan zen. Gudua galdu arren, Artemisia 
eta bere ontziak onik atera ziren.

Greziarren bandoan, Hydna Scione-
koak ezkutuko lana egin zuen, urpeka-

ria baitzen, Scyllis aita bezala. Pausanias 
historialari greziarraren arabera, persiar 
flota Salaminara abiatu baino lehen, ai-
ta-alabak urpean igerian etsaien ontzie-
taraino iritsi ziren eta amarradurak eta 
ainguretako sokak moztu zituzten. Ontzi 
batzuk hondartuta, beste batzuk elkarren 
kontra talka eginda, persiarrak ahulduta 
iritsi ziren gudura. Esker onez, Hydna eta 
Scyllisen estatuak jarri zituzten Delfosen.

Jerjes errege persiarrak ere Artemisia 
goretsi zuen. Gainera, haserre, guduaren 

balantzea egin zuenean, plurala erabili 
zuen: “Nire gizonek emakumeak bailiran 
jokatu dute eta emakumeek, aldiz, bene-
tako gizonek bezala egin dute borroka”. 
Beraz, ondorioztatu daiteke Artemisia-
rena ez zela salbuespena izan, persiar 
ontzidiko emakumezko kapitain bakarra 
izan arren, persiarren aldean behintzat 
emakume gehiago borrokatu zirela –eta 
Jerjes ez zela gai izan emakume batzuen 
lana goraipatzeko emakume guztiak gu-
txietsi gabe–. 

Victor Hugo eta Joker
Victor Hugo idazleak (1802-1885) bere 
obratik gehien bereizten den, istorio ba-
rroko ia surrealista idatzi zuen 1869an: 
L’Homme qui rit (Barre egiten duen gizo-
na) eleberria. Gwynplaine protagonista 
erregearen aginduz bahitzen dute eta 
zirujau batek aurpegia desitxuratzen 
dio, betiko irribarre egin dezan.

 1940an Batmanen sortzaile Bob Kane 
eta Bill Fingerrek superheroiaren ne-
mesi ezagunena sortu zuten: Joker. Eta 
ez zuten ezkutatu Victor Hugoren per-
tsonaia inspirazio iturri izan zutela; Jo-
ker agertu zen lehen komikiari The Man 
Who Laughs  izenburua jarri zioten, Vic-
tor Hugoren nobelaren izen bera. 
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Salaminako gudua (WiLLHEM Von KAuLbACH, 1868). KoADroAn EMAKuMEAK biKTiMA gisA AgErTu 
ArrEn, EMAKuME bATzuEn pArTE-HArTzEA FunTsEzKoA izAn zEn guDuAn.


