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EDOUARD
HERRIOT
Sonbeit urthe hontan jakintzak egin &u
urhats haundirik alde guzietarat ;ol<iar gaitzfcan
badoa bçthi barnago bere ±khertzetan,bethi ft<§lje->
kiago bere asmaizetan# Ez dakig^ geroan zer iza«»
non diren Jakintzaren ondorioak, o.n ala tzarrak*
Bena orai/dakiguna da erresumen arteko mugak ga-»
inditzen ari dituela eta herri-aldeak elgarretarat hurantzen. Hortahrakota g'^re errsaumen artean
geroago eta gehiago elgarrekm raintzatuko»ej.garrekin kuriitzatuko,elgarrea beiTi ,|akit6ko,elga-.
rren arrangurak ezagutaraatcko»ez bakarrik kultura zeretan bena berezlkl ekonomia eta gizarteko zeretan^baitezpada politika zeretan. Horrek
erran nahl da oralko glzonok behetko dutela gogoa lehengoek baino aabaiagojkaskoa hobekiago eginajbichta bat frango urrup eta zabal iJoisten
ahalko duena;h3.tz batez gizonagç beharko dute agertu zuzentasunezjzintzotasunez betheakjbesten
zeretaz hartuak.
Egun Edouard HERRIOT beltugu gure idaztiaren ekheia,erran dezakegu zerbait gisaz glzon
horietarik bat izan delajbeharba Ameriketan,Russian
asian eta Angletarian Frantzian baino gehichago
estimatua. ijogo haundiko gizona baitezpada,bena
anitzetan bakarrik zoanan... eta oraikp egunean
nehor ezin ibili bakarrik,nehork eziij e^in zerbait bakarrik;bena bere ber Ibiltaea «ta lanean
artzea ez othe da Frantsesen dafs«t batfEuskaldunena

dunena bezala-t
Edouard HERRIOT aipatzei'a goatzi. Ez '
alta naht ginduken bezala,ezen gure ahalak ttipi beitiare eta gure jakitatea arras labur. Norbait##nt?»tes5 baizik,ez delarik ezagutzen bizikl
neke da hartaz zerbait erraitea edo idaztea.
Besteaez ere goizegi da frantziako edestian holako tokia atchlkl duen presuna batetaz zerbait
aipatzea. Bestalde ei*e,ez dugu nahl gxntnen 1daistl eta eheHetasuaak blldu alaal izan.Barkamendu galdegiten dugu gure irakurler helen izplritua goserik baizik ez beitugu utziko. Ez dngu
aipatako HERRIOT radikal-alderdiaren buruzagi
besala^ez dagalakotz aski ezagutaen liaren gogaia;
bakaiFrik hayea, norbaitasunaz dirdirano bat bederen...
o

Martehoaren 2^-ko arratsaldeko lauak eta laurdea isirtn Edouard HERRIOT-k eman duelarik
b«ge aaken hatsn» Jaflaaik dxiela lau ilabete basuen eritasunak beretu auelajordu berean eremaii
zuten "Sainte-Eugeniew ospitalerat soñatua izaitelco<» Harea azken httsak izan dire "La Ruhr, %&
Ruhr-' ©rh.oltayg.gis i?sve politiko biziko aspaldi-

noko

GIRICHTINO IHORZKETAK
^zsgutsa ,©saa
galdatu
a»^ja-sindere .HERRIOT
f .
s
ma^tearen aintzin.ean,GERLIER Kardinaleari glrichi«
tlno ihorketalc Ukhaitea. lahi bezala ukhan dit'U,
oategun gol2eañ,wSainte~Eugenien ospltaleko kaperan<. Ba QM®U &®U jenie: GERLIER. KsLrdinaieak e~
man du ab^olbea. geremonta hortaii anri^t:ffs zirenetari ezagutzen ahal ziren Jules JULIEN JaUtna,
minichtro'ohia,VOYANT eta BRUYAS Jaunak I&.6ne-ko
zenat«rrak,CHARRET,deputatu ohia eta besteanitz
jaun ospetsu..»
"
Edouard HERRIOT hil'aintzinElizakatolikoari
likoari buruz itztili delai Bere alderdi-kideko

-99 askok,bereziki Edouard DALAADIER Jaunak,beltzurl
batekin ikusi dute HERRIOT«en'egitate liorl eta
ez dezakete sinets zer gisaz itzitli 'ahal izan
den Bliza Amaren eskuetarat;entsegatu dira Bliza zerbait gisaz nahiz beltzatu eta HERRIOT«?@n
egitate hori aahia:ukhatu. Maltsurk@rtafc betiii
zerbait estakuru pentsatzen dul
Eztabada hortan nehork ez dezaa dudamudarik akhan huna GERLIER Kardinaleak M l f EchoLiberte" Lyon-eko kasetaren egileari egin dion
aithormena;
"Artchapezpikutegiak ezagutarazi due~
lariJt "Sainte-Eagenle" oapitSlean taanen zen zezeremonia girichtinoa^anitz elhe Jtwrritw 4a "basst©—
rretanjorduan nahi nkhar^ dug« ^akin HSSLIEE
dinalearen ahotik beretik berrl liorten
mena.
Htina zer aithortu daukttñ,"Sainte«»lageniefl ospitalean eglna izan den eherbitchmarexi
ondotlk: "Jaklnlk HERRIOT presidentaren osagarria nolakatua 2en,laster ethorri naiz Cannestik,igande ajfataeaii. Bereala telefonata dut
"Sainte-lugenie" ospitalera%;jafci'^«razo dautet
erltasunak ari zuela osoki hartzen. Asteleheneaa,
goiz-alde ondoan,joan naiz HERRIOT Presidfntaivren ohe«burura1;,h.ogoi tnrt&«'hontan elgarren «•£
dlchkide gindelakoan. Hatzeman dut eza^gutza osoan. HERRIOT Anderearen aintzinean egln 4iotan
galditza hani "onhartaen tuzia girioht
ketafc?" President Jaunak garbiki ihardetsi
n
BAI ".
Gare solasaldia ^arraki dugu aintzina
beste ekhei batean. Gerochago,us1;e ukhan d«-t- aahurtzia zitakela ene galderaren erreberritzea:
"onhartze tuzia girichtino ihor8*:etak?w Xehen
aldian bezain deplauki ihardetsi" daut: rt BA.I ".
Horra zer dion bere artikuluan "L'EchoLiberte" Lyon-eis® Jçaeetak. Ber aititorffieisa irakurtu dugu "Le FIGARO^ kasetan,^artchoko 29-ko zenbakian. Bio.te bestalde,sonatu duen seroralr^hil
aintzin presentatu dion ktirutzefikarl pot eman
diola anitz aldiz,erraiten zuela Andere Serorari$ "Andere Serora,lagunt nezazu huntsa hiltzea".

HERRI IHORZKETAK
Lyon-eko b.irian eginak izan tzazko herri ihorzketak. Hiriko etchean emana izan da "
hiXaren kutcha eta Lyon-eko ^endea gau eta egun
luzaz ibili da haren aintzinean,bere auzaphez \",
ohiari egiteko omenezko agurra. Martchoaren 30oan,iagitz atsaldean.herri ihorzketak egina izan
dire,Rene COTY Errepublikako Presidentaren ain-j
tzinean. Mintzaldi bat bakarrik: Guy MOLLET-ena,
zlolas Mosoki errepublikanoa zen eta,politiko
alderdi giizien galznetik,kontseilari erreapetatu çta behatua,haron esperientzia aldi bat bairao
gehiagotan. izan baita baliosaM.
o
o

o

Hahi ginduke orain zerbait erran Frantziak
tzlak galdu diaen gizon haundi hdrren biziaz. AIthortu behar dugtj berriz ere chehetasunak frango eakas ditagula,ezen,gure ezagutian bederen,
ez beita oralno lan mamitauri eginik Izan HERRIOT ekheiaren gainean. Beharko da zonbeit ilabete
edo anhltz urthe idarikatu 2erbait agertu aintzin,ez beita dudarik Frantziako edestian HERRI01 Jaunak zati eder bat bethe izan duela eta norbait idazlek. egun batez nahiko dakola eskaini
zor zaion ospea*
LYON-E&O AUZAPEZ
froyez tiirian sorthua zen 1872«-eko Ua~
tailaren boatean. Ez izanagatik familia aberats
batean sortua,bere ikhasteak egin zituen eta jarraiki mail gorenetaraino. Hartze hona izan behar auen,ez^n erakutsi du anhitz aldiz kultura
zabal eta aberats baten jabe zagola* £z balitz
politikan sarthu,beharba Prantziako idazle hobenetarik jelgiko zitaken. Hogoi ta bi urthetan
lfctjes jelgi zea agregazioneko konkurean eta ho~
goi ta aaabi urfc&etan presentatu znen letra-<3otorgoaren ekheia «Madame RECAMIER et ses Amis"
deritza idazti aipagarria eta bikaina. Liburu
horrek erakusterat emaiten dauku berdin edoslarl

gothorra Jelgi ahalko zitakela edesti eailean,
Deskantsatzeko bezala idatzi <iitu beste zoia.bei.t
liburu.hala nola:"LYOH ff'EST PLUS","FORET NORMAITOE'V'JABIS". Muslka sailean aldiz utzi dauku:
"VIE DE BEETHOVEN" 1929-ean argitarazia.
1904-*eko urthean Amp^re ikhastegian erakusle bezala aurkitzen du^u eta ber urthean
Lyon-eko zen nechkato batekin ezkondu z e n . Ber
urthean ere Lyon-eko kontseiluto izendatua izan
zen eta ordutik gioz sekula ez da kanporat ig^orria izan,auzaphes kargua jasan behar izan dS8*v
la 19^5-etik heriotzeraino. Lehenik achuant g i sa hautatu zuten eta gerochago 1905-ean,Vlctor
AUGAGNEUR-en ereplazant ezarri zuten Lyon-eko
auzaphez»
<„
Frantziako haundiçnetarik den hirt n a gusi huntan HERRIOT Jaunak ibili dituen lanak
anitz dire;ala blzitsalen ooasunaren artatzearen
alde;ala ikhaskuntzaren alde;ala hiri hortako
induztria eta komertzioaren estranjerean ezagytarazteko eta ealbiden errechteko» Hola ez aipa
orai mundu guzian halako faraa eta arrakasta duen
Lyon-eko feria,1916~ean moldatu
zuena? HERRIOTen obretarik ederrena ere n GRANGE-BLANCHE M ospitalea;nahi ukhan zuen tresna hoberenetaa sainta—
tua Izan zadien. Gisa berean asko obra balios
eta Frantzia guziaren ongiarenteat.
JAUN PRESIDENTA
1936-etik 1940-erat: Deputatuen Ganberaren
raren Presldent.
1946-etik 1954-erat: Nazioneko-Biltzarraren
rraren Pfesident.
Atseginekin ikhusten zuketen gizon h a undi hori mintza-alkhirat iragaiten;ateeginekin
aditzen h a c e n botz OEena,sartzen bezala zela b i hotzetan barna,gogoak berotuz,kheinu batez finkatzen zuela bere gogaiaren garrantzia» Bazaklen
ederki mintzatzen,ez segurki jendea nahiz lillul"atu,bena charmatuz nahiB aijeago izpirituetan
sararazi bere doktrina. 1946-ean Frantsesek d e i tzen balin bazuten Nazioneko-Biltzarraren presi-

-101dent bazaklten ez zutela gizcm gazte eta ez ezagutu bat deitzen (de^a berrogoieko gudua ain-Çzin
bost urth-ez "ber kargua kudeaturik ukhana zuen),
bena bai omen haundiko gizona,hartan ezartzen
zutela beren konfiantcha. Kargu berrifeortsja»çre
enplegatu ditu bere iaadarrak eta «z da egon ahal
izan aulierrlk. Palais-Bourbon-eko aldean den
president-otelean erezibitzen zituen bijitatzalleakjbethi gisakoki eta bearoki. Haatik,Alemanek
erbestu beitzuten,gibelerat itzuli zen bere osagarria azkarki añderatur±k;gerlako ondorio h©r$~
ek bethi emendatuz bazoatzin eta jematzen zute®
bere moimendu eta harat-hunatetanjharen urhatsa
eztitua zen. Halere ez zuen galtzen laneko khayra. Chankha bat eekuanjbeste eskua bere ucherai'en sorbaldaren gainean pausaturik,egun guziez
bazoan bere apartamenduko barneiarik Biltzarraren saletaraino eta biziki neke-at jartzen bere
alkhiati.
Etsitu gabe,deputatuen jardunak kudeatzen zituen artoski,bere larderia gusiarekin.
Gorputz higatu horren barnean ezagun zitaken fearen izpiritu chorrotch eta biphila bere distiran,
1953-eko Abendoaren I-ean,ezaguturik
biere indarrak ahulduz zoatzila,Biltzarrari ezagutarazi zuen,LE TROQUER Jaunaren medioz,ez zuela presentatu gei 1954-eko urtharrila,ez ziola
geiago ihardok Presidentgoako karguak dakarzkan
eginbide dorpheri^ Orduan Biltzarrak em,an zion
ohorezko titulua eta eskeini egotegi bat Parisea
berean.
GOBERNAMENDUKO BURUZAGIA
1924-eko bozkak^
DREYFUS-en afera denborañ i1898-1900)
HERRIOT sarthu zen politikan. Ordutik Ikusten
dugu sail horri osoki emana. 1924-eah bozkatzeak egin zifelarik Lion BLUM zen Zozialichten aintzindaria eta Edouard HERRIOT aldiz Radikalena. Bi alderdi horiek patchuerkatu ziren "CARTEL
DES GAUCHES" deritzan batasunaren moldatzeko.

Batasun hori dela medio HERRIOT Kontseiluko President gisa hautatua izan zen "bozkatze horietan.
Berehala bermatzen da erresumen arteko aferen
antolatzerat,ala ekonomia ala gizarteko zeretan*
Halere Frantzian barnean ez dezakete laizismoaren alde leffientchago hasi oldarra bara eta huna
HERRIOT-ek Frantzia barnean Jarri g<ei duen politikaren programa,lau phuntutan:
- Laiko-legea Alsace eta Lorraine eskualdetako eskoletan jartzea.
- Kongregazionen kontra 1901-ean bozkatua izan zen legea f±nkatzea«
- Vatican-eko enbachadorea kentzea.
- Eskola bakarra (Gobernamenduko eskola).
H

Cartel des gauches "-en egintzak»
I.- Alsace eta Lorraine eskualdeak.

1801-eko akordioaren arabera eraikiak
ziren eta kudeatuak Frantziako eskualde huntako
eskolak:lehen mailako eta ndrmaletako eskolak
sinesdunen araberazkoak (Protestant,Judio,Katoliko
liko). Bigarren mailako eskoletan girichtino ikaskuntza obligatu da. Eskola horiek guziak GoGobernamenduak behar ditu lagundu eta pagatu.
HERRIOT-ek nahi izan duelarik eskola
laiko legea jarriarazi Alsace eta Lorraine eskualdetan,jendetze guzia harrotu da eta 24 deputatu Alzaziano eta Lorrainiano altchatu ziren
"statu quo"-aren alde. HERRIOT-i behartu zitzaion i'lzaziano eta Lorrainiano jenden nahiari amor eman.
II.- 1901-eko legearen finkaraztea.
Lege hau bozkatua izan zen WALDECK-ROUSSEAU
SSEAU minichtro zren denboran» WALDECK-ROUSSEAU
aphesen kontrakoa zen eta zion. Kongregazionek
egin lana galgarri zela erresumaren batasunaren^
tzat. Orduan asmatu zuen chedea Kongregazioneak
behar zirela Errepublikaren pean sumetitu,ziola
Frantzian sobera nonbre heundlan zirela eta on-

tasun anitzen jabei beren eskoletan gazteria
guztla biltzen zutela eta erlijione katolikoan
altehatzen;errepublikaren alderako ahiergoan atchikitzen. Iz zituen alta Kongregazioneak nahi
ezeztatu bena bai helen indarra ttipitu,heientaat dretchoaren araberako zerbait aph&ilamendu
nahiz eraiki. Orduan izan zen bozkatua 1907-eko
TTztailaren I~eko legeasKongregazione zonbeiti :
bakarrik uzten zuena eskolen zabaltzeko dretchoa
eta emaiten erakusteko baimena. Kongregazionen
kontrako gudu hori garreskiago jarraikiko du
COMBES~ek,WALDECK-ROUSSEAU-ren ordain ljautatua
izanen. delarlk 1902-ean... Huna hiru phuntutan
COMBES«an programa:
• - Kongregazioneak gudukatzea.
- Ikaskuntza erreberritzea.
- Eliza eta gobernioa elgarretarik behechijea.
HERRIOT-en politikak ez du garratz aire hori. Bena ez dugu ahantzi behar errotik errepublikano dela eta beraz ideia errepublikanoez hantua,Elizaren alderateko ahlerkune bitclii
batekin. Besteñez ere behar gix*e ohartu haren
gogoa hazia izan dela laiko doktrnan eta 1900etik hunarat Iz&n diren aharra eta eztabadetan.
zerbait giaaz,guti edo aski,parte hartu izan du~
ela. Ez da aren harritzeko bere aintzinagokoen
ber oldeari jarraikltzen balin badda. Haatik behar dugu erran badakiela gauzen abilkiago eta
ederkiago presentatzen. Bena aski abila izan bazen ohartuko zen aije 1924-eko jeadetzea ez zela
1900-ekoa bezalakoa;1900-en eta 1924-en artean
izan dela 14-eko gerla eta geroztik Frantzian
beste mantalitate bat zela,gerla aintzinokotik
arras diferenta. Frantziako populuak bazuen aaki
elgarren arteko aharraz eta eztabadez;asko sofritu izan du Alemaniaren kontra egin behartu
zuen gerlan eta orai bake pocM bat baiaik ez
zuen bilatzen. Aije ulertzen- dugu orai HERRIOTek bere programa nahi ukfaan dutlarik-:-a§likatu
Eongregazioneii kontra,nola jende ohehea altchatu-zen-lege horren kontra. Jende cheheak ez du
nahi utzi bere b u m a lilluratzerat,are gutiago
enganteerat. Bere jite bereziaren arabera ataite
du zuzentasuna eta ez dezake onhart gerla denbo-

ran etsaiaren gudukataen ikusi dituen aphez eta
fraideak berriz ere izan ditezen kasatuak,lehengo denboretan bezala. Ezen otiartu beita Jieiek
zaukatela bihotzean Aberriaren alderateko egiazko amodio bizia» Ez &u nahi Kongregaztonen
kontra zerbatt egina Izan dadien eta bere gain
hartzen du heien begiratj?ea;» 2er egtn deaake gizontto batek,izanilcaa ere ^on^at nahi "boteretsy,
jende' chehea,populua,lmetsan,oldartz.en delarik
bere guu tuko ez duen Berbaiten. kontra? HERRIOTek ez zuen gehiago aipatu legerikl Ichil ichila
aruor eman be'haytu zitzaioB'
III»- Vatican-eko enbaeiiadorea kentzea.
Zenatoren ganberan pliuntu iiau es sen
hartua izan.
IV.- Eskola bakarra.
Nahiko suken Gobernamenduko eskola
., rra. Ez zitaken beste eskolarik zabal.
' Katolikoek eder«I ihardoki zui&n eta
HERRIOT-en amentsa horrela baztertu* Haatik ereusitu zuen urrirlk haur^ak Gskolatue^t Isaitea
bigarren mailako eskoletaa^gisa hortan idurltzon
zitzaion langlle ta laborari semek aijeago e»gi-*
ten ahalko zuztela beren ikasteakfaijeago ere
neltzen ahalko zirela goragoko mailetaraino.

Artikulu h.au urhentzeMi pentsaketa eglten dugu zer ju.jamentu ekhar HERRIOT Jaunarert
gainean. Aladere gure begi kolpea gurea da e«a
ez beste batena. Halbe^ Jujamenayai'entsss.tsgijre
jujamendua osoki gurea da» Sola er© begistafaesa
beitugu norbalt ©ta barneraino ikertzen»halabeir
gure jujamenduaren mamia. Bz dugu smanea^
mendurlk.ezen gizon^^aten aintzi»e£'a•'•.•©*
gauza l.ten aintzin«sn bfezalako lEamena
ahal. Gfizon bat lieharda bethi errespetuz
tu, Jainkoak egiaa da«3,akot2 eta Jainkoak bafcarrik

„104beite^ake bex-e osoan (gorputz eta arima) ezagut,
eta beraz ,$u5amendu egi&zio bat ekhar» HERRIOT*
ea-gaiaean dakiguna da^bere biaiko. a?ken mementoan «Jainko maiteari hel egin &iala,Eliza Ama
a^iiLduaren. alderat bera begitartea itzulia. Noy
%ten Jainkoaren aintzlneanthortan dauke gusia.
er izaii den giire M a i a Jainkoaren aintzinean;
zev gure gogoeta eta gure egintzak.
Alta toadute gizonek ere jujamendu bat
ekartzeko,e»en gizona gizonen artean hl&i beita
eta beltltusgu elgarren alderateko eginbideetlt.
Denek bizi bfefctar elgar lagunduz eta elgar maitatu&* Blsi behar ere erresuma baten barnean,eta
erresuiaik horren ongia arthoeki bllatu beiiar. Grinoñ bakochak baditu bere eginbideak bere Aberri
eta Gobernamenduaren alderat;anitzetan eginbide
hpriek ahantzirlk,gure dretchoak balsik- ez ditugu alpatg^ft. Guk ere behar dugu pharte hartu gu«
re lurreko ®rresuina bakotcharen egiten;nabi ukan
beJbtar du^u gure erresuma bakotcharen Izs^ktea, eta
haren ha&»&.itasuna*haatik lurraren gaineaa lipldatu izaxr diren beste crresumak errespetat«B.:,b9.t
ere oratko denboretan alde guzietan. moldatzen
ari . direB .... erresuma b erriak.

t

Frantziarentzat HERRIOT»ek egiri du-^aaitz
ez deEakegu guk erran aonbat,ezen ez beititake
chuelien i»art giaon baten lana edo merezi du«n
bessala aski sstima. Anitz egin duen hortan bada
on eta t«arrik;kalte frango egin duke bere ideo
logiarl Jarrai'»cI.E,ea dugu uste gachtakeriaz edo
s%*>t8ilJ'tT6riag|«3te zuen untsa eglten zuela etaf
bere gisan,Frantsesen or.gia bilatzen zuen» Eta
uste dugu r gure iritzia bederen»Prantziako edestl&n tell bereai bat enanen aaiola,gizon politikero
b.££Htidl b&ti zor zaion besala»
F. Arnaud ERDOZAINZY-ETCHART (ofm)
ORSAY-n (Paris)

