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Txartel eta sonüdeien bidez Frantziarrak deitürik 
dira beren talde militarretarat joitera. Ostatüen 
zabaltzeko tenoreak, ezne banaketa ere aipatzen 
da.

1914  SARAJEVO

Austria-Hungaria inperioko 
ondokoa, François 
Ferdinand düka handia 
ehorik da 06/28an. Emanik 
den epean ordaintzeko 
baldintzak ezinezkoak dira. 
Serbiaren gogo ona gatik 
Vienak harremanak mozten 
dütü 07/25an eta Serbiari 
gerla deklaratzen dü 
07/28an , hor abiatzen da 
Errüsiaren deiadarra.

08/01an Errüsiari 
Alemaniak gerla deklaratzen 
dü.

08/03an  Frantziari 
Alemaniak gerla deklaratzen 
dü.

08/04an Alemanak Belgikan 
sartzen dira eta ondorioz 
Erresuma Batua gerlan 
sartzen  da.

Agorrilatik abentüala,
güdaldi eraso, mugimen-
tüen gerla, galtze handiak.
Flandresetan (Cassel) 
güdüka handia , Lorrai-
neko Nancyn frantziar 
erresistentzia

09/05an Alemanak  Marne 
eskualdeala eta Parisera 
heltzen dira

Joffrek aitzinea hartzen dü, 
Champagnen, Marnen  eta 
La Veslen etsaia 
gibelarazten dü 11/01an

"Itsasorako lasterketa" 
deitü atakek Ipar Itxasoko 
eta Mancheko portüen 
Alemanen esküetan erortea 
baztertzen düe.

1915
Bi Estatü gerlan sartzen dira 

05/20an  Italia Austria-
Hungariaren kontre bena ez 
Alemaniaren kontre

10/05an Bulgaria Aliatüen 
kontre altxatzen da eta Serbia 
menperatzen dü.

Bi gertakariek jenteen soa 
Mediterranealat xüxentzen 
düe, ondorioz  galtze batetan 
ürrentüko de Dardanelleseko 
espedizioa."Lusitania" galtzen 
da Amerikar hanitxekin bena 
horregatik Estatü Batuak 
gerlatik kanpo egoiten dira.

Militar sailean, arroiletako 
gerla da, Aliatüen indarrak 
barreatzen dira, Inglaterrak 
bere indarra Türkialat 
xüxentzen dü.
Alemania Errüsiako 
gerlaherrokaz eta Trentin 
eskualdeaz axolatzen da.
Beren lürraldea libratü 
beharretan Frantziarrek 
atakak emaiten dütüe Artois, 
Champagne eta Argonne 
eskualdetan, arrakasta 
erabakigarririk gabe.

1916

Bi aldetan higatzea txerkatzen 
da.

02/21an  Verdunen biltzeak 
bitoria ekar lezakeelakoan 
Alemaniak han metatzen 
dütü bere indarrak.

Bantailatik Abentüala Verdun 
ez da plegatzen eta gainera 
Joffrek atakatzen dü Somme 
eskualdean eta ondorioz 
Alemanek Verduneko indarra 
laxatzen düe. 

Obüsek ehortzirik, bakarrik hil dira, basa 
kabaleak bezala

1914-1915eko 
gerlaherrokak

Bide Sakratüa
1916ko bantailatik arramaiatzeala Alemanek menperatü 
eskualdea

1916ko üztailatik abentüala Frantsesek berresküalatü 
eskualdea

Marneko takziak

   Edirengaila gibel
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1917
Bi gertakariek ez usteko 
ondorioak dütüe.

1 - Amerikarren eskü 
sartzea. Bantailatik aitzina  
itxaso barneko gerla 
azkartzen da eta 
Amerikarrek merkatüko 
hatü hanitx galtzen düe. 
04/02an Erdiko Inperioer 
gerla onartzen dü 
Kongresoak. Alemaniaren 
kontrakoen "lagün" baizik 
agertzen da.

2 - Errüsiako iraültza. 
Nicolas II tzarraren joiteak 
Aliatüer pentsarazten dü 
Ekialdeko indarren azkartze 
bat. Bena ondoko gobernüek 
indar gütiago egiten düe 
Aleman armadaren etzean.
11/07an Leninek poterea 
hartzen dü eta bazker laster 
baten bila dabil.

12/15  Brest-Litovskeko 
Armiztiza

1918ko gerlaherroketan ez 
da Frantzia edo 
Alemaniaren aldeko 
erabakirik.

Alemanak, bloküzaren-
gatik, ahal eskasetan dira 
eta jadanik azkartü St 
Quentin-La Fère herrokaren 
gibelean gordatzen dira.

Aisnen Frantziar hütsegitea

04/09an Inglesek Artoisen 
atakatzen düe.

04/16an Joffren planak 
bestelakatzen dütü Nivelle 
jeneralak Craonnen bide bat 
zabaltüz Chemin des 
Damesera heltzeko 
(aragiada eta hütsegite 
osoa).

15/05 Petain jeneralak 
Nivelle ordezkatzen dü

Arramaiatzetik Abentüala, 
Inglesek "beren aferetaz" 
axolatzen dira Palestinan 
bena horregatik Flandrese-
tan ataka bat abiatzen düe 
eta Cambrain lehen karro 
armatü bataila agitzen da.

1918
01/08an  14 püntüko bake 
plana eraikitzen dü 
Wilsonek ( Belgak eta 
Frantziarrak kontent, 
Alzazia eta Lorrainaren 
ützültzeak) Egiazki, militar 
egoera Alemaniaren alde da 
Errüsiako gerlaherrokatik 
700.000  gizon ützüli 
zaitzolakoz. Üztailan dira 
amerikar tropak hasiko eta 
Ingles eta Frantziar tropa 
eskasak defentsa sistemala 
mügatzen dütü (01/24eko 
Petainen manüa)

Marxotik üztailala Alemanen 
atakak biderkatzen dira 
(Montdidier, Chateau 
Thierry, Reims, ....)

03/27an Fochi Ekialdeko 
gerlaherrokaren manü 
bakarraren emaiteko 
erabakia, apirilaren 14tik 
harat.

07/24an  Alemanen atakak 
üküarazi ondoan, Fochek 
atakalako bidea 
erabakitzen dü. 

08/08an  Montdidier eta 
Chateau Thierryko güneen 
arra irabaztea.

09/03tik aitzina  Meuse 
eskualdetik itxasoala 
atakak lekü orotan.

11/04an Alemanek gibel 
egiten düe Rhin ibaietik 
harat

11/07an  kargüdünek 
armiztiza galtegiten düe

11/11an  Armiztiza 
sinatürik da Rethondesen 
(Compiegneko oihanean)

Bilan
Zibil eta militar jente galtzeak : 8.700.000
Frantziako militar galtzeak: 1.390.000 eta 740.000 kolpatü, 
deiadarra jarraiki 8.500.000 entako

1918ko üztailatik azaroaren 11a artio, Fochen ataka 
orokorrean 9.000.000 obüs igorri da hilabetean

« Liberté du Sud Ouest »1918ko 
azaroaren 12an

Clemenceau arroiletan

1916-1917ko gerlaherrokak

1918ko gerlaherroka

   Edirengaila gibel



Güdaldeitza Güdaldeitza 
eta soldadoen abiatzeaeta soldadoen abiatzea

●Agorrila 1.ean, zeinütegi deiadana joiten da. Güdaldeia 
(mobilizazioa) da. Ondoko egünetan milaka gizonek lana eta 
familia üzten düe, eta soldado jauntsiak ezarririk iparraldeko 
eta sortaldeko ehünka treinez karreatürik dira. Frantzialdeko 
eüskaldünek besteak bezala güdaldeia jarraikitzen düe.

Treineküragia bat düen herri orotan : 
boztario eta herrikoi handiesta

Maulen, 1914eko 
agorrila hatsarrean

Mobilizazionea.
Agorrilaren 1.eko 
arrestirian : zeinü
 handiak eta zale agertzen züen afitxak. Sendimen 
barna ! Atelierak oro zerratürik. Arratsan, 
argizüziarekin ebilaldia, herriko müsika taldea 
aitzinean. Jente kenteak oro, politika taldeak oro 
alkarreki bildürik manifestaldi herrikoi ederra.
Mauleko parropiako aldizkaria, 1914 eko setemean

Astelehen goizan, gure bakoitxakako soldado 
libürüxkareki Mauleko trein eküragian deitürik ginen. 
Soldado gizon alkarretaratzea zen. Gure abiatzearen 
ikusteko jente meta handia bildü zen. Jentetze hori 
treinbideko bedera aldetarik bildü zen. Eta hor zer 
nigarrak ikusi diren ; gü, abantxü alagera ginen. 
Treineküragia bakoitxean, soldado nombrea beti 
haunditzen zoalarik.    
Jules Laxalt, Miroir de la Soule 1964eko azaroaren 21ean

Herrietan eta etxeetan : bihozmin, 
etsi, eginbideko enjogüdüra

Barkoxeko soldado baten abiatzea

Bakoxtarra sortzez Asnieren hil den familiako adixkide 
batek kontatü zeitan haur zelarik, ene osaba baten 
gerlak partitzea ikusi züela, harek etxearen üngürüa 
eginten züalarik, erraitez etxondoaren azken üngürü bat 
egiten züala. Zotal bat üken züana ?

M. J. 2004eko agorrilan.

Abiatzeko harrealdetik landa, aste lüze elibatez ez zen joan 
zirenetarik berririk izan. Kasetek berri baketsüak 
agerarazten zütüen. Eta lehen hiletzaz oharpenak jiten 
dira…

Larraineko soldado baten 
abiatzea

Gerla zien baï deklaratü zeiñiak 
ere mintzatü ; 
Xamar, bunet, makhil gorria, oro 
nütian kitatü ; 
Herriko gazte lagüneki orano behin 
dringatü,
Hetarik zunbait eskia azken 
aldikoz tinkatü.

Alagera egin beharrez phartitü 
nintzan etxetik, 
Ama nigarrez ützi et aita begia 
betherik ; 
Lau aurhide gaztiak ere baratü  
zirent tristerik, 
Sor lekhiaren hol’ ustiak etzeitan 
egin plazerik. 

Parisen

   Edirengaila gibel



BI XIBEROTAR GERLALEKÜAN HILIKBI XIBEROTAR GERLALEKÜAN HILIK
Lehen egünetan Muskildiko laborari bat ehorik : Pierre Bidegain Elixabe

Gerladeia eginik da. Erreserbako besteak bezala 
agorrilako 3ean Mauleko treinüküagiala deitürik 
da. Zortzi hilabetez haurdün den Maider eta bere 
hiru haurrak agurtü ondoan, Pierra eta Allande 
anaie gazteagoen gana badoa Pettiri baita Johañe 
Aizager eta Johañe Etxepare kosiekin herriko 
beste lagüner jüntatzen dira Maulerat algarrekin 
joaiteko. 

Pettiren gerladeiak Baionako Infanteriako 249. 
errejimentüa eta 6. batailoa seinalatzen dü. Aste 
batez gizonek arropak, hatüak eta armak 
esküalatzen dütüe : bardak 34 kilo pezatzen dü. 
Agorrilaren 12an goizan, Infanteriako 249. 
errejimentüko 6. batailoak Baionako 
treinüküagian Frantzia ipar-ekialdeko mügako 
bidea hartzen dü.

 Lehenik Beljikan eta gero Lorrenan izan ondoan, 
errejimentüa gerlako süa ezagützen dü 
setemearen 2an baita lehen hilak kontatzen. 
Agorrila ürrentzeko frantziako indar güzien 
gibeltze mingarrian badabil eta Marnako kontra 
ataka garailean parte hartzen dü. 

Setemearen 14etik aitzina, etsaia gordatzen den « 
chemin des dames » günearen ondoan da. Aste 
zonbaitez hil hanitx eta güdüka latzak ezagütü 
ondoan, gerlaleküa üküatzen da.

Baionako I.E.ko 249.ren gerlako 
lehen egünak. P. Bidegain 

Elixaberen bizitzeko azken egünak.

Setemearen 20an eta 05:30etan, I.E.ko 249.ren lürrepaien kontra etsaiak abiatü 
ataka ezeztatürik da. Errejimentüaren bürüan beste ataka bortitzago bat abiatzen 
da 6:10etan. Etsaiaren infanteriak igorri sü ezinago  bortitzak mugimentüak oro 
debekatzen dütü eta 6. batailoa osoki üngüratürik da. Süaren pean eta herots 
izigarri batetan, odei beltz batek Pettiri Elixabe tapatzen dü, hilzorian da. 
Goizanko bederatzüak dira.

Mauletar notable hiltze 
honbidaria: Louis Veisse

Louis Veisse 1886an Maulen sortü da. Delphine Béguerie 
eta farmazient baten semea da, bederatzü haurretako 
familia batetan bigerrena. 1914an orano ezkontzeko zen.

Lantegien bürü zen Louis Beguerie  bere osaba eta egüzaita 
zen eta bere enpresaren bürügei bezala ikusten züan eta 
esperantza Hanitx bazüan beartan. Gerlak beste gisala 
erabakiko züan.

249. infanteriako errejimentüan kapitain zen eta Somme 
leküan üsatü ikuskatze batetan hil zen 1917ko urtarilaren 
27an. Mauleko parropiako agerkariak bere azken denboren 
kontaketa zabaltü züan. Henri Heugas bedeziak eta bere 
lagünak izkiribatü züan

« Louis Veisse kapitaina infanteriako 249. errejimentüko 
5. batailoko komandante orde da eta bere leküko 
lürrepaiaren ikuskatzen ari da 1917ko urtarilaren 27an 
13:00tan. Wurtemberg izeneko lürrepaian sartü berria zen 
eta hau etsaiaren tiroen bistan zen. Memento hortan 
lürrepaiaren exker aldean 105eko obüs bat lehertzen da, 
kapitaina eta Brocas soldadoa kolpatüz. Arroila zolalat 
erorten dira bi gizonak, beren hatü eta lür ezpaletan 
nahasirik. 
Leherketaz ohartürik de Berthier lieutenanta laster doa bi 
gizonak manera hontan atzaman dütü : Veisse kapitainak 
esküineko azpia oso ebakirik züan, bost metretara joanik, 
exkerreko besoa korpitzaren pealat plegatürik, bere 
esküineko zankoa broia bezala. 
Rebeyrolle apezarekin eta beste arkütxlariekin heltü niz 7 
edo 8 minüta gertakaritik landa. Erizain batek Brocas 
soldadoa bizkarrean eramaiten züan artean, Veisse 
kapitaina kobesatzen da goratik eta pietate amiragarri 
batekin absolüzionea hartzen dü. Sokorri postüala 
eramaiteko estalgi batetan ezarten düt ene lagün gaixoa, 
postüa 200 metratan eta leherketen gatik ez da beste gisaz 
egiten ahal. Bere begiek sütsüki so egiten deitadee eta 
ixilezko galto bat senditzen düt. Zinez tinkatzen naian 
eskü libre hartzen deiot eta arinki erraiten deiot: 
“horiekin oroekin sendotüko hiz, Lulu”. Bürü keinü bat 
egiten dü, edaterat galtegiten eta gero lepotik hartzen 
nai besoarekin:”Aigü pot eman dezadan, aitarentako, hain 
maite düdan amarentako. Hire adixkidantzala deitzen dütüt 
ene anaiak eta enetako hain hon izan diren osaber ene 
ezagütza oso jakinaraz ezak.”
Ene egin beharrean ez nahasteko eta hersküntearen egiten 
üzteko ihardokitzen diot, bizixka behar bada. “Bon, bon, 
ez kexa, deit erraiten, bena ordüan beso eta zanko bakotx 
bizi neinte? Ene osabaren etxean bizia egin nezake orano ? 
» Gero, gogozkatze inxtant baten bürüan: “horiek oro 
ixtoriak dütük, goxoa hiz bena senditzen diat banoala. » 
Hiru aldiz besarkatzen nai eta aitamez, aurridez, osaba 
eta küzüñez mintzatzen zait. Bat batetan gogortzen da, 
erdi altxatzen eta bortizki galto hau egiten dü: “Xahüki 
hiltzen niza?” Etzangiala berriz erorten da. Harrotzen düt 
eta arkütxean hobeki antolatzen anbülantzialat eramaiteko 
gisan. Bidean zonbait aldiz dei egiten deit eta ni, Brocas 
soldadoaren hersküntearen egiten ari niz. Herroka 
trixteraen gibeletik lasterka banoa eta heltzen nizala, 
bere azken hatsa emaiten dü arroila zolan, Belloyko 
bidean, ikara zonbait egin ondoan, hiruak eta 
laurdenetan ».

Argazkian exkerretik esküineala: Louis Veisse, Picot 
kolonela, Henri Heugas txütik, Jean Chabagno, Jean 
Ybarnegaray.

   Edirengaila gibel
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Atarratzeko 
Simon Hastoy

Simon Hastoy Sainteseko I.E. 6. an soldado egon da 
1917ko maiatz ürrentzeala eta gero I.E.418.an . 

1914ko setemetik azaroala ikasketak egin dütü 
Saintesen eta gero Bordeleko Sougen. Bere taldea 
Reims eskualdealat igorria da eta gero “chemin des 
dames” günealat 1914ren ürrentzean. Verduneko 
gerlaküalat igorria da eta 304 leküko “hilen arroilan” 
kolpatürik da 1916ko maiatzaren 23an. Hilabete 
zonbaitez ospitalean egon eta gibeleko lanetan ari da: 
presoen zaintze, laborantxako lan, etab...

1917ko urtearen erdixetan Toul ondoko Lorrainealat 
igorria da güdaleküko güne aski lasai batetarat 
I.E.418.an. 1918 hatsarrean hanitxez ere gogorrago da. 
Üztailan Aisne eskualdean St Pierre de l’Aigle-ko 
güdükan parte hartzen dü. Üztailaren 20an kolpatürik 
da eta Auch-ko ospitalealat eramana. 1918ko ürrietan 
berriz kolpatürik da.

Armiztizatik landa urte batez orano Simon Hastoy 
armadan egonen da: aleman presoak zaintzen dütü. 
1919 urteko parterik handiena Ardennes eskualdean 
igaranen dü.

1918ko maiatzaren 30a
Ene ama maitea,
Jinkoak zaintü naü eta züek ere otoizten 
ahal düzüe. Egün izigarriak bizitü dütüt 
eta horiek oro ikusi dütüana ni izan 
nizanez galtatzendüt ene beitari. Atzo 
goizan ene batailoa atakan abiatü da, ene 
konpainia aitzinean eta ene zekzionea 
jauzia egile. Lehen arroiletan sartü gira 
begi klixka batetan. Etsai hanitx esküpeko 
dütügü. Ihardokizaleak eho dütügü ondo 
ondotik , hanbat sordei harentako, aski 
jente eho deiküe, St Pierre d'aigle 
eretzean 800 metraz aitzinatü gira. Ene 
konpainian galtze hanitx izan da. Kapitaina 
eta bi lieutenant ehorik, beste bat 
kolpatürik. Serjant batek ene zekzionea 
manatzen dü. Lau kaporalak ehorik edo 
kolpatürik. 30 gizonetan 13 gira baratzen. 
Errejimentüa ontsa ebili da eta etsaiak 
egin min beno haboro gük egin deiogü. 
Kanbiatürik izanen girela pentsatzen düt. 
Atzo geroz ontsa axolbean niz harpe barna 
batetan. Ahatzerik nüan erraitea züen paket 
hona esküalatü düdala ataka beno oren bat 
lehen. Eskerrik hanitx ama hona. Ez düt 
kurajea galdürik ospitalean hilabete 
zonbaiten iragaiteko esperantxa badüt. Ene 
izkiribü txarraz esküsa nezazüe, ülün da 
heben eta hein bat zainetan gainen niz. 
Goxoki besarkatzen zütüet. 

Simon

« Orai ideia beltzetan sartürik niz.  Ariketak berriz 
hasi dütügü eta serjant bati agur keinüa egin behar 
izan düt lau aldiz. Lau urte gerla igaran ondoan, 
bazenekee nola desgustatzen naian ». 

Gerlatik ützüli ondoan bere soldadogoaz ez da batere mintzatü Simon Hastoy. Bena 
bere amak gorde gütün meta (379 gütün eta 103 karta) handiari esker, egünetik 
egüneala jarraikitzen ahal da eta bere gogoeten berri jakiten. Hein bat axolgabeki 
gerlalat partitürik, lehen denbora batetan güdüka izigarrietarik bazter egoiten da. 
Hiru aldiz kolpatürik, gerlaleküko ifernütik hürrün egoiten da hilabete 
lüzeetan.Simon Hastoy gerlatik bizirik jin bada, xantza üken düalakoz da. Baita 
gerlaleküan ardietsi esperientzia gatik ere. 1916tik aitzina, bere gütünetan agertzen 
dira kexüa, errabia eta gogoeza.

Verduneko 304 leküa : Simon 
Hastoyen bizitzea markatü düan 
amesgaixtoetako ikusaldi bat. 

De Menditte 
lieutenant kolonela

1916ko üdan frantziako armadaren bürüa Errumaniako 
aleman armadaren aitzinatze posibleetaz arrenküratzen 
da eta herri horren ahülezia militarraz jakinean izanez, 
lagüngoa teknikoko militar talde baten igortea 
deliberatzen dü. Onizegainean sortürik den Charles de 
Menditte batailo bürü da eta 1914ko setemez larriki  
kolpatürik izan da eta, sendotzeko bidean izanik ere, 
militar eskola bat gidatzen dü. Bere esperientzia baita 
bere karatera indartsüarengatik talde hortan parte 
hartzera izendatürik izatera eramaiten düe. Ürrietan 
lehen talde bat partitzen da. Bigerrenean da Charles de 
Menditte eta militar eskolen antolatzeaz axolatzen da. 
Pariserik partitzen da azaroaren 20an eta Iasira heltzen 
abentüaren 31an, Arkangelskerik iragaitez. Iasin 
Errumaniako gobernüa bildürik da, Bucarest galdüz 
geroztik. 

Denbora ükenik ere eta Errumaniako armada bürüen 
ganik ezarri trabak izanagatik, antolakuntzan hobetze 
ikusgarriak ardiesten dütü baita soldadoen moralaren 
hobetzea ere. Hori ikusirik, Errumaniako erregea bera 
gorestera eta dekoratzera jiten zaio, Ohoreko medaila 
esküalatzen dü. Agorrilan Errüsiar soldadoekin jüntaren 
egiteko manüa hartzen dü. Hauen antolakuntza desegina 
da 1917ko iraültzaren ondorioz. Errüsiar bürüen 
akordioarekin heltzen da lagüngoa eragingarri baten 
ekartera eta alemanen aitzinatzearen üküaraztera. 
Ohartürik da gerlalekü horren desegitearekin 200 000 
gizon Frantziarat ekar lezazketela Alemanek. 

Taldea Frantzialat  ützültzen da 1918ko maiatzean 
Errüsia gaixki antolatü batetarik iragaitez, 
Moursmankeraino eta gero Inglaterratik. Boltxebikek 
kortesiako eta eraginkor lagüngoa bat emaiten düe. 
Frantziako Iraültzaren prestijioa behar bada? Halere, 
bere xerbütxüan segidan sartzen da Charles de Menditte. 
Azaroaren 10an ataka bat eramaiten dü Meuse 
eskualdean, etsaiaren süaren pean, 11an aldiz armiztiza 
da. 

Alain Fauveauren idatz lan batetarik, Jean de Menditte 
gizon emaztek emana.

   Edirengaila gibel

Piellenea, Atarratzeko plazan. 
Güdüleküan, zonbat aldiz Ximunek bere 
haur denborako etxeari pentsatü dü.        
         



GERLA ARROILETAN: GERLA ARROILETAN: 
HILTZEAHILTZEA

1914ko azaroan gerlaren egiteko manera berri bat 
abiatzen da. Animaleko gerlalekü orotan, Ipar 
itxasotik Suizala, 780kmtan arroilak egiten dira, 
ezin ebilizko güne bat artean ezariz.

Mogimentüzto gerlari lekün gaineko gerlak 
segida hartzen dü. Hortik aitzina mila miseria. 
Gure oinezko soldadoer, betiko lanjerrari 
gehitüko zaitze zorriak, arratoak, lohia eta hotza.

" Arroiletako bizia ez da irustarzünaren 
ametsa. Kontatüko deiat zer agitzen den. 
Pentsa dezagün heltzearen lehen egüna 
dela. Herri batetan bildürik gira eta 
mezperatik jakiten dügü biharamen goizan 
4etan partitüko girela ( saldoen harat 
honatak gaüaz egiten dira); konpainia 
4etan biltzen da. Jakiteko oro hor girenez 
deia egiten da eta bidea hartzen dügü. 
Beti herrokan jarten gira, bata bestearen 
ondotik. Arroiletan sartzen gira. Gizon 
baten largotarzüna da jüsto eta 
zonbaitetan saheskatzez gira igaiten. 
Leküala heltü baiko, bakotxaren xilokan 
zaküa ezarten dügü, kartuxak eta arma 
hegian eta beila hasten da. Saldoaren 
erdia beilatzen ari da eta bestea etsaiari 
bürüz doatzan atakako arroilen egiten. 
Beilan giren leküak metra karratü zonbait 
dütü eta aski hersi da.  10tan sükaltariak 
heltzen dira, 14 gizonentako bi badira. 
Zopa, aragi puska bat eta ogia ekarten düe 
, zopa beti hotz da zeren gaixo gizonek 
hiruzpalau kilometraz ebilten dira 
janariaren ekarteko.
Arroilatik konpainia bat elkitzen denean, 
tonbatik elkitzen diren mamuen itxüra dü, 
biloak lüze, bizarrak lüze eta lohiz 
beterik, begitarte akitüak...."
                                           Simon Hastoy, 1914/12/12  

Ataka
" Lehen arroilatik herrestaka jun gira 
etsaietarik 10 metretara, arroila baten gainti 
eta han haidürü egon gira, baioneta arma 
püntan.... Lehoak bezala jauzi ginen. 
Etsaietarik berexten güntüen 10 metrak ez 
zütüan egin komandantak, hedailo erori zen, 
bere ordekoa ere.... Txütitü nintzan eta tiro 
eginez, jauzi batez etsaien hiru arroilak igan 
nüntüan. Boxak ene bizkarreala tiroz ari ziren 
eta oro preso edo hil egin güntüan... 
Esküinean Boxen zaldieria horra zen fite eta 
lotsatzen ari nintzen bena 75ko kanoak 
üküarazi züan."
Eta hor bataila lekü bat zer den ikusi nüan, 
zonbat gizon hilen gainetik ez niz igan, 
zonbat kolpatük ez deitadee dei egin. Oh, ene 
Jinkoa, izigarri itsusi da!.... »

Karlos Diez, 1915/05/18ko gütüna.

"Ziloetarik elkitzen niz gero harat 
ützültzeko, zer bedatse bitxia"
         Clement d'Andurain, 1915/03/27ko gütüna.

"Alemanek egarten dütüe gasak, arroiletako lazdüra. Bixta 
hanitx trabatzen düen maskak ükenagatik, hilen eta kolpatüen 
gainen ebiliz aitzinatzen gira.... Hatsaren ezin hartüz 
nabil  eta ene azken momentoa heltüa dela uste düt... 
lazdüra itsusia hedatü da arroilan, zonbait gibeltü nahi 
dira, ostikataz eta kamüilü kaldüz ezeztatzen deiegü xedea.
Harrigarria da. Oihüz ari dira oro, alde orotan lürra 
jauzten da eta tapatzen gütü, berriz jeikitzen gira, 
zonbaitek züntzürra gaixki düe. Arroila oro jente hil, 
kolpatü eta aragi püxka da."
Carlos Diez 1915/09/25ko gütüna

Gasak

   Edirengaila gibel



ARROILETAN BIZIA AITZINAARROILETAN BIZIA AITZINA

Aitzina egin ahala egiten 
dügü jatez eta arraileriaz

Capdevielle lieutenantaren maneran (142. 
L. E., 1914/12tik 1915/05alako idatziak)
1915/01/18, Nivose etxearen antolatzea, 
1,80 metra goratasün, berogailü zentrala, 
elürra, belainetara artio lohia, 
nigargarri da".
1915/01/19 "aize lasterren etxealat 
ützültzea"
1915/02/16 bide seinaleek eijertzen düe 
gure etxea: Baionako bidea, Bilozüen 
plaza, Eüskaldünen plaza, Bost kantuak, 
Salzedo banketxea, Hoin bustien karrika"
Ihaute asteharte "ekitoltzean bazkaria, 
Ene ametsa izaneko etxea eraikiko den 
ziloan, ailanda kantan gogotik, gure 
bürüen gainetik ürzapal bat igaiten da. 
Gero hegazkin bat edo bi, kanoak 
aranatzen, gure artileriaren arrapostü 
harroa, arroilak xahü dira... Arrapizten 
gira... Gaüan aihaitan gira eta Polignac 
joküan ari Malenfant, Daru, Etchecoin".

1915/02/27  " ene kürütxea ospatzen dügü 
aihari batekin, Malenfant, Etchecoin, 
D'Andurein, Labeyrie, Barrère.... ene 
konpainiari ardo laurden bat eta 200 
zigarreta pakatü düt baita 7. konpainiari 
ardo laurden bat".
1915/03/04  "mitrailazaleen ganat Clement 
D'andureinek kümitatürik: arroiletarik 
aitzina eho erbi bat 8. bilozü batel Lebel 
batekin, ez zen abisatzen txerkara juitera 
hain aitzina eta mitrailazale batek bere gain 
hartü dü biltzea. Arroilan bildü Jondane 
Johaneko belarrekin saltsa hon bat egin deikü 
Albert Lamaigneriek. Arrautze frijitü, 
matahame, eijerki adelatü mütürki. Gozotsü!
"Von Kluk" izeneko oilar zahar bat jateko 
züen mitrailazaleek. Aigardentak edanaraziz 
kantan ari zen goiz oroz. Gaü anplea.
1915/03/08 Clement eta Celhay kümitatü 
dütügü, Bourgogne edan eta Saubidet andereen 
ahate gibel gizena txeste"

Jorraldizko agerkariak idazten da

"Eüskaldün eta biarnes herrikideekin 
sentimentü aurridegoaren bero etxekitzeko" 
Clement d'Andurainek "arroiletako oiharzun 
bat idazten dü 1915an -Le Terrible Poilu 
Torial- bere lirismo eta arraileria hedatüz"
Clement D'Andurain de Maytie, 1920an Sabatier 
mediküak egina

Aurridegoa

"Zonbait aldiz gure aüzoekin 
(Alemanekin) mintzatzen gira. 15 gaüa 
osorik igan dügü elestan eta kantan, 
haietarik hain gira hüilan, 25 edo 30 
metra. Guri bürüz diren haboroxiek 
frantsesa mintzatzen düe eta 
Marseilesa ere kantazen deiküe. Kantan 
ari gira ..." Simon Hastoy

"Oküpatzen dügün lekü berrian 
Boxetarik 40 edo 50 metrotara gira. 
Tiro egiten dügünean kartuxa hütsak 
urtukitzen dütügü bata besteari. Gaüan 
mintzatzen gira taigabe, oihü egiten 
kantatzen, kexatzen eta segidan 
entzüten dügü: kamerad, badüka hau, 
badüka hori, eta süstut egünkariak 
deizküe galtatzen. Beren erranaldi 
ohitüena da: kamerad, kaput, poutch, 
poutch, poutch, poutch... Horiekin 
oroekin denbora iganarazten dügü... "
Simon Hastoy

   Edirengaila gibel



« CHEMIN DES DAMES » delakoa, güdüka günerik handiena, « CHEMIN DES DAMES » delakoa, güdüka günerik handiena, 
Xiberotarren hilherrik handiena.Xiberotarren hilherrik handiena.

« Chemin des Dames » delakoa, "Emazteen Bidea" gerla hortako 
lekü nausitarik da. Izen hori lotürik da 1917ko bedatseko oldarik 
handienari, animaleko ehoka hilzale et behar izan gabeko 
aragikeria. Bena hor beste güdüka abrerik izan dira, 1914eko 
setemez geroztik 1918 urteala. Frantziako hegosortaldeko 
errejimentüek üsü parte hartü düe oldartza horietan. Xiberotar 
soldadoetarik laurdena hor erori dira.

Craonne eta California ordokia. Egün 
Aisne departamentüko güne anple bat.

1914ko setemeko oldartza batiz aipü, 
Mauleko Johañe Etxeberri 

soldadoarena, frantsesez idatzirik.
" Behar izan günüan gibeltü eta ülüneala artino, gure 

batailoa oihan batetan, Pontaverten kantüan egon zen (…). Hor 
nütüan Durand eta Sanbiette soldadoak ikusi ; haien saldoa 
xehekirik izanik. Ederretarik elki ziren. Pierron generala 
Floxin kolonelari hüilantü zen, entzün ahal izan nüan manü hau 
emaite: « Ville-au-Bois herrixka hori goiz azkorrian etsaiari 
hartü behar zaio(…) ». Deiadarra jo zen eta « antzina » 
manüarekin bakotxa herriala artino aitzina joan zen. Aleman 
zainzaleak laster atzamanik izan ziren eta zale eraitxirik 
izan ziren. Oihantto batetarik elkitzean Bonnet eta ni bi 
mitrallüsa süaren pean atzamanik izan ginüan. Harrigarri zen. 
Balak esküin eta esker igaraiten zeizgün, ene zaragoilak 
berritan karakatzez. Oihanealat berriz joan ginen eta 
ahozbehera jarri ginen. Anple zedin egürüki günüan.

Oihana üngürükatü günüan eta lasterka lagünen gana 
joan. Etsaia erdi lo atzaman günüan eta zonbait baioneta 
kaldüz « txistatü ». Mürrü zilo elibatetik alemanak güdükan 
ari ziren eta oso kantütik alkarri tiratzen. Irabazle oihüak 
hasperen eta oihümineki boti ezagün ziren. Karrikak hilez 
estalirik ziren.

Ikusgarria harrigarria da. Lohia odolez beterik da, 
eta hortan püntüareki, kaskak, armak, kepiak eta baionetak 
sartürik dira. Borroka hiltzaileak jarraikitzen dü. 
Ofizieretarik laurdena galtzen dügü (Fourniqué lieutenanta, 
Dupuel kapitaina etab…) eta soldado hanitx ere. Haatik 
egüerditan herrixka gurea da, salbü etxe zonbait alemanek 
oküpatürik."

1914 eta 1917 artean, Chemin des Dames günea 
güdüka herrokak erditik traukatürik hil izigarri hanitx 
hor izan da, üdüriz300 000 altexean.

1917 :Ordokiaren patarretan: 
herio eta bazter xehekatze.

Atarratzeko Antoine Hastoy-en gütün 
batetan 1917ko ürrietan frantses oldarraren 

aipü bat.

« Egün orano oldarraldi bat egiten dügü; xedeak 
oro ardietsirik dira. Egia erran behar da ez dela minik 
gabe. Kausitze hori ontsa merexitzen dügü. Hona bi egün 
tira ahala ari girela txipa bezala buxtirik. Gaur segür 
ere hirugerren gaüa xuritürik. Bena horrek ez dü axolik 
orano kausitzen badügü. Aleman gotor güne baten kontra 
lazki erauntsi dügü. Alemanek kanoak gibel tiratzen 
dütüe. Pentsatzen ahal düzüe zer nahaspuila izan den. 
Batailaren günearen bisitatzea izan niz Théodore-eki. 
Den mendren belarrik ere ez da, ez eta ere gotor 
arroilarik ere. Dena ützülirik izan da behin beno 
haborotan. (…) Bidearen herexa doi doia ageri da, ondo 
moztü eta harripiña eli batengatik. Hortik aitzina ez da 
ebilten ahal ere. Ez dügü lagün hanitx galdü. Güti beti 
sobera da, bena egin lanarekin, ez da plañitzekorik. 
Alemanek jente haboro galdü dire, harrobiak haien tonbak 
izanen dira“.

Eüskaldünen oritharria, 
Chemin des Dames-ko 
oritharri gehienetarik bat da, 
1928an estrenatürik. 
Eüskaldün eta Pirinioetako 
soldado hil hanitxen 
omenaldi bat. Haietan ehünka 
Xiberoko haur. 

Chemin des dames-etan hanitx güdükatü 
den errejimentü bat : Paueko 18. R.I.-a

1914an, 18. Ebiltzaleen Errejimentüa Pauen da, konpainia batekin Donajune Garazin. Gerla 
ororen lüzaran, 36. "Division d’infanterie" delakoan parteliant da (XVIII. Armadako Korpitza). 

Seteme hatsarrean,  Frantses kontra oldaran parte hartzen dü (Marne-ko lehen güdüka) eta 
Emazteen Bideko lehen patarretara heltzen da 1914ko seteme 13an. 1915eko urtailara artino 
hil hanitx bada. Errejimentüa güne hortan baratzen da 1916eko apirila artino.

Douaumont eta Somme güdükarik landa 18. R.I.-a Chemin des Dames güneala arrajiten da 
eta Nivelle-ren oldar latzan parte hartzen dü, 1917ko bedatsean. Maiatz hatsarrean, 
Kalifornia ordokiko arrahartze bataila ehailean da. 1917ko maiatzaren 27an, pausüan delarik, 
jakiten dü berriz Chemin des Dames güneala joan behar düala. Soldado elibat algarrekin 
manüen kontra bühürtzen dira, eta zonbait Gerla Kontseilüak hiltzera kondenatürik izanen 
dira. Hiru soldado holaxe füsüilatürik izan dira 1917ko ekainaren 12an. Xiberoko 
dokümentüetan ez dira 1917ko apirilako Frantses bürrataren ondotik izan diren bühürtze 
horik den mendrenik ere aipatzen.

1918ko larrazkenean, 18. R.I.-a Chemin des Dames güneala arrajiten da eta Ailette-ko 
güdükan parte hartzen dü. 

   Edirengaila gibel



Gütünak hatüak eta argazkiak maite direneki Gütünak hatüak eta argazkiak maite direneki 
etxekidüraren begiratzekoetxekidüraren begiratzeko

Miliarka gütün izkibatürik izan dira gerla denboran. 
Xiberotarrek ere hanitx idatzi düe (haboroxeak frantsesez). 
Gizaldi hau lehena da hanitx alfabetatürik dena. Beste 
günetan bezala, gütünek liferentzia zozialak erakusten 
dütüe. Mauleko jente handienetarik elki ofiziera, 
Atarratzeko denda zain semeak hanitx izkibatzen düe. 
Laborari eta mendialdeko semeak aldiz karta postal 
llabürrak igorten dütüelarik.

Ematü, bizirik eta osagarri honean 
dela erakutsiz

Gütün haboroxeek egün oroztako gaüzak aipatzen dütüe 
: aroa, osagarria, soldadoen bizitzea. Gaüza arrunt horien 
üngürüan beti ber mezüa dago : soldadoa bizi dela eta 
osagarri honean. Berrietan denmendren berantak lazdüra 
jeikitzen dü.

Soldadoek beti egia erraiten düea ?

Sogite (kontrola) postal bat bada. Soldadoak hori badaki 
eta bere familiarekin harremanetan debekü baten ükeitea 
lotsa da. Haatik gütün eta karta postala saldoan argibide 
hanitx igaraiten da. Posizionen aipatzea ere baztertürik da 
eüskaraz berriak emaitez. Gogoen kanbioak borogatzen 
dira. Auhen hanitx bada ere : janariaz, beti gibeltürik 
doatzan permisionetaz, ofizieren laido eta inkonpetentziaz. 
Gerlaren itsuskeriaz eta galtzeetaz aldiz ixiltarzün hanitx. 
Gerlaren lazgarrikeria ontsa erakusten düen gütünak lehen 
herrokalat igorririk diren ofizieretarik heltzen dira. Beren 
jakite mailak eta lanjerearen kantüan izateak oro 
kontatzeko askatarzüna emaiten deie.

Hona Montoriko Pierra Hegobürüren gütün bakotxa. 
Emagarri izan nahi da, bena idazten guti kostumatürik 
den gizonaren estilo batetan, hiltzeko lotsa borogatzen 
da. Pierra Hegobürü ez da sekülan gerlatik arra jinen.

Ateak
Soldadoa zinez botzik da anoa eta arropa ükeiteaz : ama edo 
emazte baten amodioaren jakile. Egün arrunta hobekitzen 
dü. Axurkiak, urdankiak, etxenko eta kartieleko zerbait gerla 
günüala ekarten düe. Beste eüskaldün elibatekin partekatzea 
hain goxo da.

Soldadoak ere zamak igorten dütü : gotor-arroiletan eginik 
gaüza elibat, Aleman bilkin elibat ( bala, kaska, zinta etb…), 
eta ere kartielean ments diren gaüza elibat, sükrea bezala.

Soldadoak düan gaüza 
arraroa : etxekoen eta 
emaztearen argazkiak: 
«  Düala egün 
zonbait züan 
gütünarekin foto 
bat ediren düt, eta 
 horrek plazer 
handia egin deit, 
eta nigar ere egin 
düt züen ikustez ».
                 Battitta Hastoy

   Edirengaila gibel

Bere familiari soldadoak igorten 
deion karta baten adibide bat. 
Ez da intimitaterik batere 
heben. Sogite kontrolak ahal dü 
aisa bere lana egiten eta lanjeros 
üdüritzen zaion parteak 
desagertarazten. Bena holako 
kartak miliukaz dira igorririk 
izan.



Eniz Uskal Herrian egün goizan,   
 Orhi bortia eztüt gehiago bistan,        
Ez eta Üskaldünik ene lagünetan, 
Emur huna dût bardin, Prüsia erditan,   
Bi breset huntüko düt nula bizi nizan.
Nik irus izateko zer othe düt falta, 
libertatia baizik eta zunbait gaiza ;
Khanbera bazterrian düt arribineta,
Ogi gütixko bena indartsia beita,    
Hau ezta xuri, eta gabia da beltza.
Ni nagoen etxia da egin berria,   
Harginaren ixilik dena xarpanteria ; 
Jünta güzietarik  kanpoko aidia,     
Goiti so egin eta üdüri zelia             
 Erdi  zohardi eta izarrez bethia.
Salda elegant hunez zebait xehetarzun, 
begirik balin balü elütüke ülhün ;        
Badü elegantzia berheziki egün,        
Hirur garbüra zankho zopetarik ürrün,     
Dantzan ari dirade, gük khanta dezegün 

AlemanianAlemanian

presopreso

500 000 Frantses preso eramanik izan dira. 
Zonbat Xiberotar ? Haien sofrimenak ez 
dira gerlaleküko soldadoen bardinak. Bena 
bardin bortitzak dira : libertate eskasa, 
gaüzen miseria, desterrüko mina, esdeüs 
senditzea aldiz lagünak ala aüzoak 
güdükan edo lanean direlarik.

Onizegaineko Auguste Etcheverry 1914ko ürrietan preso 
hartürik izan zen eta heben ageri da lantegiaren aitzinean 
bere lagün eta zaintzaleekin.

1914an Alemaniako presoen güne bat.

J B Borthiry, Larraineko Sala etxean sortürik da eta 10 
haurretako familian 5.a da. 1914eko agorrilan mobilisatürik, 
Craonne günean larriki kolpatürik da ondoko urtean. Bizi 
osoalako elbarritürik da. Alemanek bildü düe, hilabete 
zonbaitez preso etxeki ondoan Suizatik igan den osagarri 
herroka batekin Frantzian sartzen da. Gerla oso minberatsü 
baten ezagützatik bertso zonbait idatzi dütü eüskaraz. Preso 
zenean idatzitako bertso horietan bizi baldintza gogorretaz 
erri egiten dü. 

Alemaniatik presoek zer 
sentimentü ekarri düe?
Sofrimenaren ondoan beste mündü baten ezagützea 
bada: herri oroetarik jin lagünak, hiri modernoak, 
elektrizitatedün etxeetako bazterrak, heben ezagützen 
ez diren bekanikak. Etsaia ere jente gisa agertzen da. 
Harremanak sortzen dira. Aleman hizkuntza ikasten 
da amiñi bat. Preso denboran Auguste Etcheberryk 
oritzapen libürüxka bat hasi züan, herritik üken posta 
kartak eta gerla denboran ezagütü günetan bildüak 
ezariz algarrekin. Alemaniar inperioko familiaren 
argazkiarekin herrialat ützüli den frantses soldado 
bakotxa izan liteike!
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INTSUMITÜ ETA IHESKARI INTSUMITÜ ETA IHESKARI 

XIX. mendean Eüskaldün hanitxek zerbütxüari ihes egin 
düe.1914eko agorrilan, intsumisio eta deserzione mugimentü zabal 
baten lotsan dira Estatüko ordezkariak. Errealitatea hanitxa agertü  
da.Intsumitü hanitx

Gerladeigarrien herrena. Zonbait aldiz Ameriketarat urte luzeentako joan gizonak 
dira. Han beren bizia egin düe eta Frantziarekin beren harremanak gutitü dira. 
Beste zonbait aldiz ützüli dira. Beste gizon zonbaitek Frantzia ützi düe gerladeia 
beno lehen.

“ Orai beste anaien berri badüzüenez galteginen 
deizüet, gaixoak bizirik direnez, hanitx sofritü 
düe eta beste gisaz egiteko ahalik ez da. Hor izan 
baginen, ber sortea jasanen günüan, beharrik ezkapi 
gira.”

1917ko urtarrilaren 14eko gütüna, postako kontrolan bahitürik. Garindainen sortü 
gizon batek igorria zen, Ameriketarat desterratürik eta beraz intsumitü ekarririk zena. 
Familia hortako lau anaietan bi Argentinan dira, bat gerlaleküan eta azkena Alemanian 
preso.

Iheskari güti

Lehen hilabeteetan deserzioneak güti baziren, hanitx handitü ziren 1915tik aitzina. 
Gerla denboran sartürik da eta egün oroz gizonak hiltzen dira. Denak hilen dütü 
ote? Segürrenik gerla mügagabe eta ezkapezin hiltze baten ikuspegiak 
deserzionealat eramaiten dütü gizon zonbait. Mügaren igaraiteko, mendiko xendak 
ezagütü behar dira, Espainian edo Ameriketan harremanak üken, bere ahaideen 
edo aüzoen salatzeer ezkapi.

“Maule 1917ko apirilaren 12a
Segürtarzün orokorreko Ikuskazale ordezkoak Mauleko 
Suprefet Jaunari
Ordiñarbeko R.I.-ri igorri eta postako kontrolak bahitü 
gütünaz xehetasün zonbaiten igorteko plazerra badüt. 
Eüskaraz  idatzia den gütüna, ondoan doa ützülpena, ez da 
sinatürik bena üdüriala R.P. delakoak eginik da. 1916 eko 
agorrilaren ürrentzean Infanteriako 12. Errejimentütik 
iheskari da. 1907 klaseko gizon hau ezkapi da bere 
herriko L.B.rekin Larraineko mendien gainti. Bilbon itxas 
ontzia hartü düe Buenos Aires bürüz, han beit dütü 
Marianne arreba eta osaba bat zinez aberatsa. 
Deserzionean RPek sakolan züan berak baztertü sosa, hots 
mila bat franko.....”

Gütün trükaketa begistatürik da. Holaz Maulen izentatürik den Poliziako ikuskazaleak 
barnatik ikertzen ahal dütü iheskariak. Estatüko ordezkariek müga igaran düenen 
kontra ez düe deusere egiten ahal bena haier lagüntza eman düenek presontegia 
arriskatzen düe. 

Larrainen hatüen ikuskatzen mügazain bat. Mügazainek mügako 50 km zaintzen 
dütüe. Haier aisa ezkapatzen dira mendiko xendak ezagützen dütüenek. 

Intsumitü eta iheskariak zer 
bilakatü dira ?

Gai hortaz ez da deüsere paperetan. Haien familiek ahaztea haütatü düe. 
Intsumitü eta iheskarirek Ameriketan bizitza berri bat abiatü düe. Beren 
herrialat ützültzera abiatü direnean herritarrek eta ahaidek gaitzetsi dütüe. 
Gerlaren gatik hainbeste sofritü züenek traidoretzat zütüen.

Gizon gaztea sorlekütik ihes doa mendiko xendeer gainti. Geroko gerla handian 
iheslari hanitxek bide berrak erabiliko dütüe.

1916. urte ürrentzean Mauleko herrialdeko intsumitü eta iheskariak

Ütürria: 1916eko azaroaren 23ko Mauleko suprefetaren txostena

   Edirengaila gibel



Xiberoa estaltzenXiberoa estaltzen
Histürak eta dolüak Histürak eta dolüak 

Dolüarekin bizi beharra

Abiatzeko harroaldetik landa, aste lüze ez 
joan dürenetzaz berririk. Egünkariek berri 
emagarriak emaiten. Bena hiltze abisak 
heltzen dira, eta geroago haboro bada.

Zonbat emazte eta 
amek ezinagonean 
berri egürükitzen düe. 
Denmendren beranta 
eta lazdüra bat da. 
Zonbait aldiz, 
aüzapeza, apeza, edo 
beste jente handi bat 
dira etxeetarat jiten 
begitartea ülün.

« 1918an (gerla ürrentü beno lehen) 
ezkontü zen ene amak beraren anaia (ene 
osaba) 1914.eko gerla hatsareko 
kantonamentüko lehen hiletarik izan zela 
kontatü deit ; Belgikan, Ferry de Mézières 
herrian agitü zen. Mauleko Heugas jaunak, 
familiaren bedezi ezagütüak berri latza 
eman behar züan. Amak kontatü deit nigarrez 
erauntsi ondoan ene amañia kanberalat gora 
joan zela eta "Gure Aita" otoitza eman 
züala, « Zure nahia » hitzak azpimarratzez 
».

M.J.Barkoxe 2004-eko agorrilan.

Jenteen gogo kanbioak

Gerla denboran ere gaüzak aitzina doatza. Histüra 
handian ere bada alde honik. Permisionistak jiten, 
soldadoen familier eman alokazioneak, laborantxako 
ekoizpenak ontsa saltzen. Gogoek gerlako gora 
beherak jarraikitze dütüe.

Ez da haboro bestarik egiten. Elizak askazi, 
emazte eta haurrez betatzen dira, soldadoentako 
otoitz emaiteko.

Gerla eta dolüaren 
gogo oroetan izatez, 
Victor Hugo karrikan 
haur maskatüen 
argazki hau jakile. 
Soldado zauritüa eta 
erizaintsa jokatzen 
ikusirik, aitetamek 
argazki hontako 
beztitü zütüen.

Alozeko apezak presoner bati igorri karta postala honek 
lehen hilen aipatzeak egin düan kaskaz ideia bat emaiten 
ahal dü. 1915. urte hatsarrean hanitx bada jadanik !

Maule,1917eko ekainaren 4an
« (…) Belitera gaixoa hil da Martin Peillen 
ere bai, Lavi erran nahi beita Piperron 
apezaren lloba ere bai eta Mariano Bethe eta 
Louis Veisse. Ez da gizonik baratüko. Gerla 
maradikatü hori zorigaitz bat da. Nostenean 
Manuel permisionez zen. Hiru aldiz 
zauritürik izan da. Oraikoa oso beltz arra 
joan da. Ez nüan sekülan hola nigarrez ari 
ikusi. Gaixo hura haren aldia bada. Pite 
adorazioneko « novio-a » azken egün horietan 
hil da ». Departamentüko artxibak

Maule, 1916 eko barantailaren 23an
« Jente hanitxek gerla lüze ikusten 
badüe ere, oroek erraiten düe 
irabazi ondoan ützi behar züküala. 
Albidata zinez gora da ! »
Basses Pyrénées-eko 1M119 artxibetako prefetari Mauleko 
honen ordezkariari ageria.

Maule,1917eko ekainaren 14an
« Jenteen gogoa igaran urtekoa beno 
liferent da. Gerlak iraüten düan 
ber, jakin gabe noiz ürrentüren den 
jentea harrotzen ari da, herrien 
eta güneen arabera agertüz ».
Basses Pyrénées-eko 1M119 artxibetako prefetari Mauleko 
honen ordezkariari ageria.

   Edirengaila gibel

Noiz ote da gerla maradikatü hori ürrentüko?

Suprefetak erregülarki egiten ditü bere üngüramenean 
(Frantziako Eüskal Herriko barnekalde osoan ) aipatzen 
denetaz txosten bat. Moralaren gora beherak notatzen 
dütü. Bena jabegoaren ordezkari bezala, baikorrak dütü 
behar aitzinean ezari . Ondoko dokümentoak, eüskaraz 
Maulen izkiribatü gütün batetik elkirik, emaiten dü  
ikusmolde desbardin bat.



EGÜNOROZTAKO BIZIAREN NEKEZIAKEGÜNOROZTAKO BIZIAREN NEKEZIAK

Gerla giroak eta Basses Pyrénées departamentüa mügan 
izanez nekezia eta eskas hanitx agertzen dira 
egünoroztako bizian. 

Eskasak eta arrazionatzeak

- Ogiaren arrazionatzea eta tasatzea, janariaren oinarria 
da ogia : 1914ko agorrilaren 8an, Sohütako herriak “etxeko 
jauna gerladeialat joanik den langile familer 500 grama ogi 
emaiten dü egünkal eta jentekal.” Bena ondotik arrazionatze 
karta antolatürik da. “Prefosta, kurajez eta 
abertzaletarzünez 200 grama ogiekin eginen dügü. Bena ene 
ustez abertzaleago litzateke biltzeko gisan ogi ereitea. 
» (Parropiako agerkaria). 1918ko üztailaren 15an Liberté du 
Sud-Ouest egünkariak dio «  6O urte beno haborotako 
langileek 200 gramatako ahamen gehigarri bat ükenen düe » ;
- sükrearen arrazionatzea eta noiz nahitako banatzeak ;
- edari saltegien zabaltzeko tenoreen arautzea ; 
- gütün banatzearen goraz behera ezartea, horregatik, 
1915an “Sohütako bigerren ützülea bere gain egiten dü 
Oyhançabal pietunak”. 
- hiritik hirialako telefonazko deien gelditzea;
- praubeak tinkatzen dütüen hersatze desbardinak: “badakigü 
zoin den urde aragien eta urinen leküa jenteen janarian eta 
eremüts familia hanitxek urte  osoan hazten düen urdeak 
urte orotako janaria ekarten düala”.
Urte osoan atsülütoki beharrezko düen janariaren ezin 
biltzeak familiak ezintarzünean ezarten dütü bihien 
behartzeak zeren aragi saltzalerik ez da gure bazterretan” 
(Liberté du Sud Ouest, 1918ko ürrietaren 20a).
- Harat honaten arautzea: harat honaten baimenaren emaitea: 
departamentüaren barnean sauf-conduit bat beharrezko da eta 
"laissez-passer" bat kanpoan. “Baimen arautü gabeko jentea 
bidajearen jarraikitzea debekatürik üken lezake”. (La 
Petite Gironde, 1914ko agorrilaren 8a eta ürrietaren 14a).
- Ihize, puraila eta arraultze herritik kanpo saltzeko 
debeküa (La Petite Gironde 1915ko agorrilaren 21a).
- Departamentütik kanpo saltzeko debeküa janari, ezkoxin, 
alümeta, egür, belar eta lastoarentako (La Petite Gironde, 
1914/08/08).

Gizon mentsaren ondorioak
- Laborari etxeetako lanen egiteko beso eskasa: güdalekü-
gibelaz ardüratzen dira emazteak, haur eta errefüxiatüen 
lagüngoarekin;
- Eskola zerratüa erakasleak gerladeia jarraiki düalarik
- Gerladeialat joan semeer paketen igorteko ahal eskasa;
- Ekoizpen eskasa eta Armadaren eroste handien gatik 
prezioen goititzea. Basses-Pyrénées departamentüa armadari 
8.000 kintal ilarren emaitera behartürik izan da, prezioen 
goititzeaz ez da harritü behar. Baionan agorrilaren 23an: 
48 lib/hl. Landesetan : 60, 65lib/hl artean (La Petite 
Gironde, 1915/08/29). Ondoko urtean, Mauleko merkatüan 
60lib/hl agertzen da (Liberte du Sud-Ouest, 1916/11/04).

- kide baten gerladeialat joiteak beharrünean ezari 
familiak esküalatzen dü 1,25 libera egünkal, haur 
bakotxarentako 0,50 libera gehitüz (1914/08/05ko legea). 
Familiek Estatüaren sosaren ezagütza egiten düe, lagüngoa 
arraheina gainera ;
- 1915ko üdan laborantxa permisionen antolatzea, 
laborariek üzten biltzeko, mahastizainek  mahatsaren 
biltzeko eta oihaneko langilek berotzeko egürraren 
banatzeko. Horregatik, armadako depotetan eta barne aldeko 
gerladeialat deitü gizonentako baizik ez da bali erabakia. 
 Gerlaleküko herrokak ez dira gütitürik.
- dohainik soldadoer paketen igorteko baimena 
(1916/11/15ko legea).
- janari arrunten prezioaren goititze azkarra ikusirik, 
prefetak metaren prezioa erabakitzen dü eta xeheko prezioa 
merek haütatzen düe metako prezioaren arabera. ;
- herriek eman mementoko lagüngoak. Halaber Urdiñarbeko 
kontseilüak 50 liberako lagüngoa bozkatü dü, bere seme 
kolpatüaren ondoala joan ahal izan dadin herritar bat 
Bordelera;
- beharrean diren familier eman lagüngoak
- gerlako hümexürtxentako sokorri komiteen eraikitzea... 

Ordarikatzeko 
neurriak

Emazteak 
ildoan

Urdiñarbeko herriaren 
erabakia familia baten 
alde

Sükrearen arrazionatzeko karta

Urdiñarbeko herriaren erabakia 

TARDETS MAULEON MAULEON MAULEON 

  

La Petite Gironde 
17 avr 1915-

marché du 12 avr 
1915 

La Liberté du Sud-
Ouest 04 nov 1916-

marché du 31 oct 
1916  

La Liberté du Sud-
Ouest 25 nov 1916 - 
marché du 21 nov 

1916 

La Liberté du Sud-
Ouest 15 dec 1916 - 

marché du 12 dec 
1916 

pain blanc (le kg)   0,90 fr 0,90 fr   

pain bis (le kg)   0,80 fr 0,80 fr   

blé (l'hectolitre)   28,50 fr 28 fr 28 fr 

maïs (l'hectolitre) 12 fr 30 fr 65 fr 30 fr 

haricots (l'hectolitre)   60 fr 60 fr 60 fr 
pommes de terre 
(l'hectolitre) 12 fr 8 à 9 fr  27,50 fr 28,50 fr 

bœufs (la paire)   1400 fr 1200 fr 1250 fr 

vaches (la paire)   850 fr 850 fr 900 fr 

génisses (la paire)   475 fr 800 fr 750 fr 

veaux (la pièce)   150 fr 275 fr 350 fr 

moutons (la pièce) 30 fr 40 fr 35 fr 35 fr 

porcs (la pièce)   350 fr 375 fr 450 fr 

porcelets (la pièce)   60 fr 70 fr 80 fr 

poules (la paire) 5 fr 9,50 fr 8,50 fr 10 fr 

poulets (la paire) 4,50 fr 6,50 fr 7 fr 7,50 fr 

canards (la paire)   13 fr 12,50 fr 13 fr 

œufs (la douzaine) 0,70 fr 2,50 fr 3 fr   
 

ogi xuri (kiloa)

ogi beltza (kiloa)

ogi bihi (hla)

idi parea

behi parea

biga parea

ahate parea

arrautze dozena

urde (osoa)

xerri (osoa)

oilo (parea)

oilasko (parea)

ahate (parea)

Arautze (dozena)

Atarratze Maule Maule Maule 

1915-1916an Xiberoko 
merkatüetako prezioak

   Edirengaila gibel



Gerlaren aldeko parte hartzea .... pusa ala tiraGerlaren aldeko parte hartzea .... pusa ala tira

Beztitzeko, jateko eta 
zaldi emaitea... 

Emazteen trebezia baliatürik da jauntsi ttipien egiteko. 1914/12/06an Sohütako 
kontseilüak bozkatzen dü “25 liberako kredita galtzen egiteko ilearen erosteko”. 
Dupieris andere errejentak ikasleen trikotatzen aritzea proposatzen dü.

Aragian, ardoan, baratzeki idorretan eta zerrealetan bermatzen da soldadoen 
janaria. Behar düenaren erosteko, hazleak prentsaren bidez abisatürik dira: 

Gerladeian bizibideko ekonomian jarten da Xiberoa. Halere eta beste 
herritarrak bezala, Xiberotarrek gerlaren süstengüan jarri behar düe, 
bereziki eremü horietan: soldadoen janari eta jauntsietan, armadaren 
fornitzea zaldiz, txakürrez, egürrez, paper zaharren saltzez, ürre et 
jesaien emaitez.

Herrieri ez-ohiko egür mozteak 
galteginik dira

Armadaren beharrak ez direnean beteak berez,  behartze prozedüra erabiltzen da, 
hots Administrazioak hartzeak ezarten dütü. Paueko departamentüko artxibetan 
faktüra eta aharren hexak agertzen dira.
- 1914/08/06an karreatze lanentako Sohütako Udoy, Jaimes, 
Elichabe eta Pucheu jaunek ükenen düe  8 libera bakotxak.
- Lakarriko Pucheu jaunak ordaria galtegiten dü Mont de 
Marsan-eko armadari alokaidatü basten desegitentako
- 1914ko azaroan Atarratzeko Couture andereak emaiten dütü 
12 lepoko 22,80 liberentako eta beste sei 16,50 
liberentako.
- Etchegoyen jaunak, Mauleko eiherazainak, emaiten dütü 124 
olo unk 1915/02/27an eta 364 unk 1915/03/08an.
- Sentaziko Dronde jaunak ekarten dü herriko mügazainer 
etzateko lasto. 100 kilotako 6,60 libera kontatzen da.
- Idauze Mendiko Armand Irigoyen jaunak administrazioaren 
esküpeko ezarten dü bere orga idi parearekin eta 
gidariarekin 1915/11/13an. 1914/09/24ko ministeritzaren 
erabakiak bi üztarritako orga egüna 8,92 libera eta 
gidariaren egüna 4 liberatan mügatzen zütüan, horren 
alderantziz egün osoa 9 liberatan jarten da, 12,92 
hitzemanen ordez.

- 1916/08/27an Urdiñarbeko kontseilüak eztabadatzen dü Dubreuil-
Bernadaux konpainiaren galtoa, honek erosi nahi dü “inkatz egiteko 
egürra, nazioko defentsaren üsinen fornitzeko”;
- 1918/03/10an militar bürüzagitzak Sentaziko herriari jakinarazten dü 
40.000 m3 egür ardietsi nahi dütüala 
- 1918/03/10an militar bürüzagitzak Sentaziko herriari jakinarazten dü 
40.000 m3 egür ardietsi nahi dütüala m3-ko 4 liberatako prezioan. 
"Casernes" günetik bürgeala eramaiten düan bidearen berritzearen trükü 
honartzen da tratüa. Halere gerlaren ürrentzean gerlako minixteritzak 
ezeztatüko dü hitzartüa.

"Xiberoa gure herrian Estadoak 1.350.000 liberentako erosi dü egür... 
Kesan sartü diren sosetaz fier izateko badüe 24 herriek. Bena geroak 
erranen deikü orano ere oihanaren sobera ebakitzea hüts larrienetarik 
dela"

Bena 1918/06/03an, Xiberotar baten deiadarra agertzen da La 
liberté du Sud-Ouest-en:

Gerlarentako ürre

Frantsesak oro bere ürreria eta edergailüen emaitera deitürik dira. 
1915/11/04ko"La petite Gironde"-ek Bildoze herria goraipatzen dü.:

" Louis Sehabiague jauna, kontseiler eta Mera ordezko, 
eta Gastariot jaun errejenta Bildoze herriaren 
ützüliaren egile izan dira, ürrezko piezadüner 
galtatzeko banka billetekin trükatzeko. Hiru egünez  
18.000 libera bildü dütüe eta Mauleko finantzen 
bilketan pausatü".
1915/09/20eko bilketan Mauleko eremüak 317.495 libera-
ürre Frantziako Bankan pausatü dütü."

1915/10/21ko "La Petite Gironde"

Gerla denboran Estadoak lau jesaite eginen dütü. Azken jesaitean, Baionako 
apezküpüak jesaitearen aldeko dei bero eta abertzale bat helarazten dü fededüner 
1918/10/20ko "La Liberté du Sud-Ouest"-en.

Atzineko urteetan abertzale ekintza egitera deitü 
zütüegü nazioneko defentsarako jesaiteetan  parte 
hartüz. Eta aberria mehatxatürik delarik, herritarren 
beharrak oritarazi deitzüegü. Aipatzen geneitzien gerla 
honen alde lüzea, krüdela, esklabo ez bilakatzeko 
garaitü beharra, arraza bortitz eta salbaia baten 
esküpean sartüz. Eta bihotz gogorrez, bakotxak bere 
beharra betatzen züan eta sakrifizioak jasaiten.

Paper zaharrek ere .... ürre balio düe

1918/08/17ko "La liberté du Sud-Ouest"-ek oritarazten dü:
Abertzale helbürü batekin paper zaharren berziklatzeko  
bilketa bat izanen da 21an neskenegünean. Berantiarrek 
bitoriaren alde egiteko beren paper zahar, erraustsü, 
lekü harzale eta ez erabilgarrien kentzeko baliatzen 
ahal düe prezio estonagarrian eta diskrezio segürrean. 
Egiazko pezüan eta segidan pakatürik

Sentaziko 
herriaren 
erabakia

Behartü hatüen 
karreatzeko 
behi orga gida_ 
riarekin

Komisionek bere betebeharretan xüxenean erosiko dütüe zaldi, 
bohor eta mandoak, prezio honetan eta behartzekoetan beno 
gorago. 
Abereen behar gorrian da armada. Beraz abertzale egin beharra 
da jabeentzat, beharrezko ez dütüen abereetaz libratzeko. 
Erosketa horien bidez ardietsia aski balin bada, behartzea 
bazter ütziko da zeren armadak hori erabili nahi lüke beste 
gisaz ardietsi ez dütüanaren biltzeko”. 
(La Petite Gironde, 1915/05/09)

   Edirengaila gibel



Maule gerla denboranMaule gerla denboran
Lagüntü, ürgaiztü, artatü

Bizizaleak

1914/08/01eko gerla dei orokorra.

Gerladeiak honki familiak lagüntü behar dira 
laster. 

Agorrilaren 5ko legearekin Estadoak gerlalat gizona 
joanik den familier 1.25 liberako sosa emaiten dü, 
gehitüz 0.50 libera haurkal. 

2000 liberako lagüngoa bozkatzen dü 
herriak. Lagüntza deia zabalik da. 
Familiak oro ikusirik diate, behar 
idatzirik, ezne eta ogi txartelak  
emanik, lege zozialen emaitzak heltü 
arte. 

    1914/08ko parropiako agerkaria

Gerla lekütik ützüli kolpatüak

Maulerat arraheinki heltzen ziren kolpatü herrokak, St Louis 
ospitalean eta Agerriako jauregian aterbetürik ziren.

Ospitalearen ondoan bizi nintzan eta 
baziren kolpatüak. Hiriko emazte 
ederrak oro xuriz beztitü dira, kürütxe 
gorriarekin. Zonbait aldiz, beti 
jarraikitzen nüntüan ene hiru anaiekin 
ikustera joaiten ginen, kolpatü arinak 
ziren edo eriondoko hanitx. Zonbait 
aldiz ikusgarri ttipiak emaiten zütüen. 
"Viens mon petit quinquin" ikasi dügü.

Oskigil anderea, Ainerak

Gerlaleküan emazteez gabetürik da soldadoa. 
Kolpatü ondoan eta ospitalean sartzean, 
erizainen artatze eta gaixotarzünaz oritüko da 
bizi orotan. 
"X anderea, 20 urte, ofizier 
arreba eta alaba da, beti 
lanean, alagera, goxoa eta 
txoriñoa bezala beti kantan ari 
da." 

Capdevielle lieutenanta.

Maulek kolpatüak ükenen zütüala jakin 
ordüko, Kontseilüak leküaren 
antolatzeko lanak eginarazten dütü, 
ahal bezain goxoki errezebitzeko gisan. 
Emazte zonbait ohe, mihise, estalgi eta 
matalaz biltzen izan dira, bakotxaren 
ahalen arabera?
Bordeleko France eta Sud-Ouest

Soldadoak

Lan gabe ziren espartiña egile eta 
emazteak sail batetan ari dira 
artoski: oihal balot batetarik 700 
pantalopeko egin dütüe eta jadanik 
600 igorririk izan dira. 
1914/10/28ko Sud-Ouest.

1914/11/20etik aitzina, parropiako agerkariak 
aberriaren zerbütxüan hilen izenak agertzen dütü eta 
haientako meza bat emaiten da, kontseilü, estadoaren 
ordezkari eta jendetzearen aitzinean. Jean Dudoy, 
Joseph Barras, Jean Louis Lapisborde, Jean Baptiste 
Peillen, Jean Recatumy. Besterik  izanen da. 
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Maulen  bizi eta lan eginMaulen  bizi eta lan egin
Ekonomiaren bizia deuseztatzen dü 

gizonen gerlalat joiteak

1915an kontseilüak bere arrenküra agertzen dü bi erabakitan: 
- Jean Baptiste Lansalot harakin paralisatüa eta lau semeak gerlaleküan dütüana 
aipatzen dü batak
- Besteak Jean Pierre Etchegoyen, eiherazain eta elektrika egilea aipatzen dü 
honek 41 urte dütü eta haurrean begi bat galdüa dü. 

1915/12/05an Mauleko kontseilüak erabakitzen 
dü:
" Merak jakinarazten dü nola Jean 
Pierre Etchegoyen jaunak, 1894ko 
klasan lagüntzale, egün zonbait 
hontan gerladeialat joanik eta 
elektrika  egingia bat erabila-razten 
düan, ondoko elektrika beharrüneak 
betez baita espartiña fabriken 
indarra ere. Gainera eihera handi bat 
eroazten dü 3 kantonamentüak irinez 
fornitüz.  Haren partitzeak 
lantegiaren zerratzea ekar lezake, 
argi indarraren galtzea, beste 
lantegien ekoizpenaren eta 3 
kantonamentüko irin banatzearen 
trabatzea " ... suhetatzen dü 18. 
eskualdeko Jeneral Jaunak Etchegoyen 
lagüntzaleari emanen deitzola 
gibelpenak oro edo lekün gainen 
mobilizatüko düala, lantegiaren bürü 
egon dadin gerlak iraüten diano.".

Espainol gripa

Espainol griparen planetak 1918/11/11ko 
boztarioa ülüntü dü Maulen eta besteetan: 
" begitarte xuri, mehatsü, gripak 
janik bena alageraz beterik agertzen 
dira non nahi, espaldak lepoko lodiz 
edo beroki pezüz üngüratürik".
Hilabete batez: 24 heriotze, haietan 4 ama 
familiako eta 10 haur, 6 hilabete 7 urteen 
artekoak.
1918ko azaroko parropiako agerkaria

Espartiñategietan

" Gerla deian lantegiak üküatü dira, 
drama bat izan da, ez zen langabeziako 
alokaiderik ez besterik. Ordüan 
langileak, Frantsesak zeren denbora 
haietan frantses güti zen lantegietan 
(kasik oro Espainolak ziren) 
bazterretarat joan dira bizitzera. 
Irurin ene aitama giharreben etxean 
Mauleko langile bat egon da urte bat 
eta erdiz, eta gero espartiña oihala 
heltü delarik, oro lantegietarat 
utzüli dira."
Jancène anderea, Ainerak

"Negü oroz espartiñategietarat 
lanera jiten ziren espainol 
langileak mügan üküarazirik izan 
dira 1914ko ürrietan bena Mauleko 
bidea berriz hartü düe, biesak 
bizkarrean, 1915ko ürrietako lehen 
egünetan."
Antonio Iriarte, Ainerak

Gerlaren ürrentzean, egoera txartzen da

Aipüak
1918ko prefetaren bulegoa
Zer agit ere Jaurgain anderearen 
erranetaz zure jakinean ezarteko ohorea 
badüt,  Mauleko "Café du Commerce"-aren 
jabea da eta bere langilea Lahargue 15 
urtekoa Maulen bizi da:
" Igaran astelehenean, 21:30-en altean, 
ostatüaren aitzinearen zerratzen ari 
nintzen. Bi persona bidetik zoatzan 
zübiari bürüz eta goratik mintzo. 
Haietarik bata, emaztea, zainek hartürik 
üdüri, erraiten zeion besteari , 
langileari: bai, tabak eskasean zira, 
saltzaleek ez deizüe eman nahi, 
aberatsentako bada, zuretako ez. Zoaz 
Etcheberrigarayengan, saltegia desegin 
ezazü eta atzamanen düzü." Lahargue 
galtegin düt hortaz eta entzüna baieztatü 
deit.
Rigal ikuskazalea. Departamentüko artxibak.

Greba
"Langileak, emazte eta Espainol 
haboroxenak, gaixki dira, gerlak 
jarraikitzen dü eta prezioak beti goratzen. 
Greba gogor bat abiatzen da martxoan, 
Frantziako beste eskualdetan bezala, armada 
eta Senegaleser dei egiten da"
Oskigil anderea, 150 urte espartiña

Ondoko gütünean ikusten ahal da nolako bereixketa 
bazen gerlaleküko soldadoen eta gibeleko jenteen artean:
"Mauleko grebak aipatü zeiztadan 
Theodorek. Hona irus diren jenteak eta 
irusago izan nahi. Honat igorririk izan 
dütüala. Hezteaz axolatüko gira eta bost 
sosentako manifestatzeko gogorik ez 
dükiela segürtatzen deizüet. Gure 
soldataren heineko balitz haien hilabete 
saria, zer erran lezakete".
A. Hastoy, 1918/02/05  gerlalekütik gütüna.
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Kanpotiarrak eta errefüxiatüakKanpotiarrak eta errefüxiatüak

Gerla hasi ondoko, Frantzia iparreko eta Beljikako gerla leküetarik 
errefüxiatüak horra dira Pirineetara artino. 1914ko setemez Beljikako 300 
errefüxiatü heltzen dira Maulera. Hirian bertan eta kantüko herrietan 
axolbetürik dira. 1914an fresak oro (alokaidü, beztitze, mihise, kozinako 
ontzi, tabak, janari) herrien gain dira. 1915etik aitzina Estatüak egünkal 
eta errefüxiatükal 2 libera emaiten dü. Horregatik lagüntza eskasa da eta 
herriak gehigarri baten ezartera bortxatürik dira.
Altzai, Lakarri edo Urdiñarbeko erabakietan herexak badira

Bühürrikeria ürrent eta, errefüjiatü haboroxienak bere eskualdiala 
ützültzen dira.Ata Beljikar errefüxiatü horietarik bat bereganatüko dü 
Xiberoak: Achille Venmans, Belgikona nazionaletako tintazale 
ofizialea, Mauletarretarik ontsa ezagütea . 

Halaber Urdiñarbeko  herriak Maulen egoiten diren 8 
errefüxiatüentako sos lagüngoa arrahein bat emaiten dü, baita 
herrian berian 1915az geroztik bizi diren 2 Beljiarrentako 
ere. Eta 1918ko apirilatik aitzina Beuvrytik (Pas-de-Calais) 
jin diren gizona , 13 urte beno gütiagoko bere sei haurrak 
eta 77 urtetako alargün emazte bat ere herriaren gain dira. 
Lakarriko herriak bozkatzen dü, 1917ko azaroaren 25an, 179 
liberako "1917aren azaro leheneala errefüjiatüen 
entertenitzeko" beharrünezko fresen ordain.
1918aren azaroaren 11an, Altzaiko herriak 1391 liberako 
mailegü bat bozkaztzen dü, Belgikano errefüjiatüer 1917ko 
ürrietaren 15etik eta 1918ko ürrietaren 23ala artinoko 
batzarri egiteko gastüen pakatzeko. 

1914an Xiberoa enplegü güne bat da kanpotiar langileentako. Hanitx joaiten dira 
lan egitera Mauleko lantegietara. Bena lankietan ere atzamaiten düe lan. „Voies 
Ferrées du Midi“ konpainiak Sentazin elektrika indar egiteko barradea baten 
eraikitzeko erabakia hartzen dü. 1914an eraikuntza hasten da espainol langile 
gehien batekin. Herriko artxibetan ikusten da nola mina baten lehertzean haietarik 
bat hiltzen den 1914/02/06an. Atarratzeko hilen zerrendan jakiten da oihanen 
üxtiatzeko sozietateko langileen gehiengoa Español edo Marrokiar jitekoa dela.

Kanpotiar langileria

1914ko azaroaren 1ean eta 1915ko 
azaroaren 5an artean eginik Paueko 
Departamentüko artxibetan bada 
Santaziko kanpotiar matriküla 
zerrenda bat. Zerrenda horrek 
erakusten dü español nazionaletatea 
49entako eta Portügesa 
azkenarentako, familia izaera (27 
ezkontürik, 23 donado) eta bizipidea 
(hargin, besolangile, meagizon, 
lankiabürü, lürlangile, mitil).   

Xiberoak ikusi dütü Españolak, Belgikanoak, Italianoak, eta ere 
Indoxinatarrak... igaiten. Bere oharmenetaz idatzian "Johañe 
Baratzabalek kontatzen dü..." bere harridüra eri zain Indoxinatarrak 
Basabürüan ikusi ondoan.

Kanpotiar bidajantak 

Gerla denboran, mügen zaintzea gogortürik da. Poderea espiuetaz eta ihesliarretaz 
lotsa da. Ligi eta Atarratzeko polizi ordezkoa oinez edo treinez kurritzen diren 
kanpotiar bidajanteen begistatzeaz axolatzen da eta Mauleko Suprefetari kontü 
emaiten dü. 1918ko agorrilaren 1etik 21ala 154 jente kontrolatürik dira, %42 Sentazi 
Larraine edo Ligirat badoaz, %17 Maulerat, eta %13 Atarratzerat. Español jitekoak 
dira, salbü 4 Italiar. 

Mauleko segürtantxa orokorreko ikuskari ordezkoa harritzen da ikusteaz zer aisa 
müga igaiten düen Español hanitxek, mügazainak ohartü gabe. Espülsatürik izan 
den Español baten ikertzea egin dü, hau Bildozeko Domecq lantegian espartiñegile 
zelarik salatürik izan zen 1918/04/21an.

1914an Xiberotar gehiengoa laborari edo ofiziale da; espartingintzako 
edo eraikuntzako langileria español jitekoa da. Langile jile horiek, 
üsü sasu-egile, gerla denbora orotan Pirinioak iragaiten düe, nahiz 
eta harahonaka nahaskeriak izanik ere.

Xarrikotapeko Belgikano errefüjiatü 1914ko abentüan. 
Achille Venmans lehen herrokan da exkerretik 
hirugerrena.

Altziko erabakien gizabiziko 
libürütik.

Errefüxiatüak
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Errelijionea  fedea eta sineskeriak

Katoliko eta Frantses 
Eliza, salbü apez güti, gerlaren alte den Batarzün 
Sakratüan osoki sartzen da. Mauleko parropiako 
aldizkarian agertü artikülü honek zineman agitü 
gertakari bat aipatzen dü. Katoliko eta antiklerikalen 
arteko borroka ez da oso ahatzerik. Idazlea katoliko eta 
frantses bürüagertzen da.

« Beharrezko ihardokitzea:
 (…) Düala egün zonbait, zinemak errejilionezko 
filma herrikoia so egitera eskentzen züan. Aliatü 
herri bakotxaren izenean, banderak Paray Le Monial-
eko elizattoan Bihotz Sakratüaren zaingoan 
ezarririk daude (…).
Apezküpü eta arrotzen animaleko herrokaren 
iragaitean (…)  laidora eta herraz beterik botz 
elibat entzüten dira. Lotsor eta moldegaitz deus 
erek ezin ematüz (…). Manifestaldi honen egileak 
nor dira ? Frantsesak ? Ez düt sinesten ahal. 
Españolak ? Ausart leratekeala frantsesen beren 
etxean iraitzera jitea? Apür den ogia parterkatzen 
dügü, eta bakean eta karitatean jan  nahi günüke.
Frantses, gure banderari irainea ez dügü honartü 
nahi, katoliko, gure fedeari kontrakoer zinez eta 
berme pitz ginate ». 

Errepüblika laikoak errelijioneko sinboloak baliatzen dütü 
alemanen kontra jenteen altxatzeko. Reims-eko katedralari 
sü emaitea propaganda hortan üsü aipatürik da. 

1914eko neskenegüneko agorrilaren 29a 
« Ene güdükako günea prestatü ondoan, argi 
bat ikusten düt elizan eta sartzen niz. 
Elizerdia eta altare aitzinea ülün dira, 
eskerreko eliza besoan, Ama Birjinaren 
altariaren gainen ezko bakotx bat piztürik 
da ; Ama Birjinari otoitz katsü bat egiten 
düt, hura tai gabe sogitez, eta ene otoitza 
ürrentürik, belainko jartean apaltzen düt 
ene soa eta ene zaka pean soldado baten 
korpitza bazela estalirik ikusten düt, 
altaiaren alde pean. Horren ikusteari zinez 
hunkirik niz. Gizon hori berainez horrat 
hiltzea jin ote da, ala norbaitek ekarri 
düa ? Ez dakit eta ihes egiten düt ».

C. de Menditte-ren agerkariaren bildüma bat:

Sineskerien ützültzea

« Jenteen sineskortazünaz bizi diren 
belagiletaz igaran agorrilan 
estatiztika bat agertü da. Mauleko 
parropiarentako ekesak ments dira, 
bena andere azti bat ezagützen düt, 
zoinek 15 edo 20 sosentako ez da 
kario emazte gazte bati beren 
soldadoaren ützültzea hitz emaiten 
zaiona, bai eta ere neskatila 
beharrünant bati senar bat hitz 
emaiten. Zentzü amiñi bat, fede 
haboro eta komünionea segürrago 
lirate züen ments maitatüer ». 

Mauleko parropiako aldizkariaren  
bildüma bat, 1917ko azaroan.

Jinkorik badea güdü leküan ? 

Meza kanpoan. Artois 1915

Soldado haboroxeenek errelijionearen arrenküra 
aipatzen düe beren gütünetan. Otoitza, elizkizüna, 
errelijionearen besta handien errespetüa fedearen 
marka da, bena ere lotsari et lanjerari bürü egiteko 
bideak. Gerla aitzineko bizitziaren parte baten 
begiratzea lizate nahia. 

Larraineko san Jüsefen kapera

1915eko azaroan, Ximun Hastoy doi doia hiltzetik 
ezkapatzen da. Obus ba 3 metretan zapartatzen zaio eta 
osorik üzten dü. Miraküilü hori san Jüseferi emaiten 
deio. Gerla beno lehen Larraineko san Jüsefeko ermitan 
izan zen. 
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Mila bat Xiberotar hilik Mila bat Xiberotar hilik 

Frantziaren aldeFrantziaren alde

Mila bat hil, 1.400.000 Frantses hiler eta lehen gerla mundialeko 
9 miliun hiler konparatüz, güti da. Bena 22.000 bizizaletako naba 
batentako mila hil trajedia bat da. Xiberoko historiaren txarrena.

Jentetzearen odol hüstea

Herriak oro hunkirik 
bena manera desbardinez

Muskildiko Bidegain familian, 
3 anaie eta 2 kosi hil dira 
"ohorearen alorrean".

Chemin des Dames-ko ilherria. Xiberoko 
hilen laurdena erori da gerla lekü hontan.

Frantziar hilak bezala, 1914an dira galtze handienak. Lehen 5 
hilabeteetan Xiberotar hilen %22a erori da. Erasoen garaia zen, pantalu 
gorrietan eta baioneta arma püntan....

1914 Belgika 
Nord 
Aisne 

101 22 % 

1915  Artois 
Champagne 

92 20 % 

1916 Verdun 
Somme 

88 19 % 

1917 Aisne 
Flandre 
Meuse 

67 15 % 

1918 
 

Aleman eta 
aliatüen 
atakak 

102 22 % 

Armiztiza-
tik landa 

 

 10 2 % 

 

  Maule-
ko 

kantona-
mentüa 

Atarra-
tzeko 

kantona-
mentüa 

Orotan 
Frantzia 

Ligi-
naga 
Astüe 

Bizizaleak oro 
Frantzia : 1901 
Xiberoa : 1911 

14098 7851 39,7 
Miliu 308 

Gizonak 6837 3807 19,2 M 149 

Gizonak 
18-40 urte 

2393 1332 6,7 M 52 

Zonbat hil 495 368 1,37 M 25 
Hilen %, 18-40 

urtekoetan 1901an 
edo 1911an 

21 % 28 % 20 % 48 % 

Urte eta güda leküko hilak

13 herritako haütü bate-
tarik elki xehetarzünak.
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BITORIAREN OSPATZETIK ORITZARREETARABITORIAREN OSPATZETIK ORITZARREETARA

Armiztizaren jakinaraztea Maulen

Mauleko parropia
San Martiko armiztiza
Suprefetüratik berria ezkapi ordüko, jentea 
lasterka zoan elizalat, zeinütegiala joan 
nahi zen lehentaxka. "Zeinüa, zeinüa! 
Bitoria da!".... Ixtant lantegiak zerratzen 
dira, oroek lana üzten düe, karrika orotarik 
jentea saldoan heltzen da plazala, herots 
handian.  ... Oro bestan sartü nahi dira. 
Presaka oihalak hedatzen dira.
Hona heltzen direla haurxürtxak, bere 
jauntsi elegantekin "chasseurs basques" 
delakoak, ikur eta bandera hanitx, eta gero 
M.D.S.-k abilki marrazkitü Clemenceau eta 
Foch-en itxürak: oihü eta esküzarta beroekin 
batzarri egiten zaie. Gero Guillaume eta 
Konprinzen itxürak agertzen dira eta hüxtü 
olde batek baztertzen dütü. Azkenik 
kontseilüa oro biltzen da eta mera goraki 
mintzatzen da jenteari eta honek azkarki 
esküzarta egiten deio. 
Herrikoi alegrantziak gainea hartzen dü: 
sanoa da, goxoa, hon egiten dü, batere 
hütsik gabe, prefosta herotsa handi da bena 
jente gisakoa beti. Ezin ahantzizko 
mementoak dira San Marti egüna zen, "Boxen" 
lekü hüste egüna. 
         1918ko abentüko Mauleko parropiako agerkaria

Maulen senditü 
alegrantziaren batarzüna 
agertzen dü idatzi 
horrek. Karrikan noiz 
nahi agertzen da. Bena 
¨besta prestatürik izan 
zen, jadanik ofiziel itxüra 
hartürik züan. Beste 
zeremonia hanitx izanen 
da. Egün zonbait 
berantago "Te Deum" bat 
kantatüko da Elizan. 

Gerla leküko soldado baten ihardokitze mantsoagoa
« Atzoko gütünean berria nola hartü düzüen kontatü 
deitazüt. Gü bezain ontsa etxeki düzüen heinean 
gorestea baizik da ene nahia. Ene aldetik kontatüko 
düt ezin ahantziko egün hortako gora beherak. 
Hamar orenetan bizikletari batek berri hona horra 
deikü: "ürrentü da omen" Eta deüsere haboro. Ez 
alegrantzia handirik, ez kantorerik, ez oihürik, ez 
eta karrika üngürürik. Arrapikatzen günüan " ürrentü 
da.... eta bai, oso ürrentü da". Eta hori da oro. 
Behar ere beste gisaz ospatü düzüe. Bena zibilen 
ezinegonak naü estonatü ».
1918/11/17ko A.Hastoyen gütüna Atarratzen bizi den arrebari.hil  korpitzen ützültzea

Ohorearen alorrean erori korpitzak eta beren familiak 
galtatüak ützültzen ari dira eta 1923/01/07an heltü 
da Jean Garces brigadieraren korpitza. 16 gerrena da 
eta azkena. ...
16 korpitzen heltzeak pietate eta elkartarzün 
adierazbide honkigarriak sortü dütü. Jentetze handi 
baten erdian ikur andana batek üngüratü dütü 
korpitzak Estatüaren ezagütza eta oroen mirestea 
agertzeko gisan. 
1923ko bantailako Mauleko parropiako agerkaria

Hilen oritarrien zabaltzea
Egün artio hanitxetan erabili erritüela jarraikitzen 
düen zeremonia ofizialak antolatzen dira. 
Barkoxen herriko ardüradünak, apezeria eta 
militar sonü talde bat bildü dira.

1923/07/01an Barkoxeko hilen oritarriaren zabaltzeko 
programa kontseilüak antolatürik:
9 orenetan Paueko 18. Infanteria Errejimentüko 
müsika militarraren heltzea. Herri zolako "Kanpo" 
etxe aitzinean bildürik den gerlarien taldea jinen 
da, müsika bürü, bürgüako Ürrüti etxe aitzineala, 
jadanik hor dira kontseilüa eta besta komitea 
Suprefet Jaunari honki jinaren egiteko.....
Üsatü formalitateak egin ondoan, herroka eginen da 
Elizan sartzeko eta 10:30tan gerlako hilentako meza 
emanen da. ...
Mezaren ondotik eta plazako oritarria benedikatü eta 
ofizialen herroka tribünala igaranen da, üsatü 
perediküen emaiteko. Jaun Mera mintzatü ondoan, 
eskola publikoen züzendari den  Achiarri 
lieutenantak aberriaren aldeko hilen Barkoxtarren 
zerrenda irakurriko dü.
Zeremonia ürrentü ordüko ofizialen herroka 
trinketerat joanen da, müsika bürü egüerdiko 
bazkariaren egiteko. Erabakien libürüxkatik ateratüa

Gerlari ohien biltzeak

Altzaiko gerlarien 
bazkaria

    Gerlan      
hil   soldadoaren  
herroka

Parisen armiztizaren 
besta

Atarratzeko hilen oritarriaren 
zabaltzea

1919/10/12ko jünta
"Jakinez 1919/07/13ko jüntan 
1000 libera bozkatü zela 
1919/11/11an Frantziaren 
bitoriaren ospatzeko 
Urdiñarbeko bilotsü oroekin,
Jakinez klase gazteen libratze 
lasterretik landa bilotsü 
libratüen zonbakia 1919/07/13an 
ikusi zonbakia beno hanitxez 
gorago dela,
Jakinez abertzale agerraldi 
hortarat gerlan hilen eta 
desagertüen familien kümitatzea 
xüxen dela,
Jakinez biziaren kariotzearen 
ondorioz bazkariaren prezioa 
goratü dela, 
Erabakitzen dü 1000 liberako 
emaitza exkax baratzen dela. 
aho batez 600 liberako 
gehigarri bat erabakitzen da, 
agerraldi horrek beharrezko 
düen ospea üken dezan
Urdiñarbeko erabakietarik elkia
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hil oritarri beno haborohil oritarri beno haboro
Berrogei ta hamarBerrogei ta hamar

Errepüblikako beste eskualdeetan bezala, Xiberoak ere 1918tik landa 
oritarriak eraikitzen dütü. Jenteen aitzinean hilen omentzea da hilen 
sakrifizioari zentzü baten emaitea, baita gizarte osoak  senditü dolü 
izigarriaren adieraztea. Hainbeste gizon ez da ützüli. Haien izenak ere 
ez ditiala gal! 

Herriaren ideiatik abiatürik, sos emaileen 
aberastarzüna agertzen dü oritarriak. Herri 
haboroxenek plaka soila bat baizik eskentü 
ahal izan düe. Ameriketarik ere jin da sos 
emaitza. Bakan batek Lexantzüko plaka 
eskentü dü. 

Oritarriaren eraikitzeko lagüngoa galtegiten dü 
herri ttipi batetako merak.

Herriko kontseilüak adierazi 
nahia jarraikiz Arrokiagako 
merak Suprefetari helarazten 
deio galto hau: 
Gerlan hil 16 herritaren 
oritzapenez plaka baten 
ezartean erabaki dügü aurten. 
600 libera bozkatü dügü 
hortarako. Soma ttipiñi hori 
gure ahalen araberakoa da eta 
handitü beharretan gira.  Gei 
merexi düan heineko obra ütil 
eta iraunkor baten egitea da 
gure nahia. 
Jaun Suprefetari lagüngoa 
baten galtatzera ausartzen 
gira, jakinez herri ahülen 
lagüntzeko egin ahalak nola 
agertü dütüen bere 
zerbütxüek."
1922/11/15an egina Arrokiagan
Departamentüko artxibetan 2 O 152

1926az geroztik, Sohütako 
46 hilen izenen aitzinean 
zaintza egiten dü gerlari 
batek.

Sentaziko herriak manatü 
oritarri baten marrazki eta 
deskripzione xehea. 5800 libera 
koste da.

Zalgizeko ilerrian oritarri ttipi pribatü bat. 
Tomba üdüriko zerbaiten aitzinean familia bil 
ahal izan dadin, korpitza ez hor izanik ere. 
Gerla leküetan korpitz haboroxena egon da. 

"Muskildiko hil soldadoen 
omenez". Oritarri hortan aberriko 
edo gerlako sinboloer gainea 
hartzen dü Kürütxeak. Xiberoko 
oritarri hanitxetan errelijionearen 
itzal handia sendi da. Muskildin 
idatzietan ere ikusten da. Ohoreko 
alorrean hilentako betiko biziaren 
esperantxa agertzen da eüskaraz 
eta latinez. 

 Hil soldadoer beste 
omenaldi bat egiten dü 
familiak esmaltetü plaken 
bidez. Herri zonbaitetan 
orano ikus diteke. 
Arrokiagan da hau. Haur 
baten begitarteak hila 
itxüratzen dü. Bere 
komünione handiko 
agazkiaz besterik ez zen 
atzaman ahal izan.
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Mauleko soldado hilen oritharriaMauleko soldado hilen oritharria

Xiberoko herri nausiak Ibarrako oritharri handiena eginarazi 
dü, Gerla Handian ehorik izan düen 86 soldadoer omenaldi 
gisa  monümentü horren eginarazteko Mauletarrek bat egin 
düe. Beste elibat arrunt edo mendekazale direlarik, honek 
kalitate eta zintarzün handi bat erakasten dü.

Ernest Gabard

 zizelaria 

( 1879-1957 )

 Bere sorterrian, Pauen dütü 
Gabardek bere obra gehienak egin 
zizelari eta marrazkilari gisa   
( ütürri, erlijionezko obra, afitxa).
Pariseko eta « avant-garde » 
lanetarik hürrün beraren obrek 
arrunt eta klasikoak herrialdearen 
herrexa handi bat badüe.

Gerlan bera soldado izanik Verdun-
eko güdükaren itsuskeria hüllantik 
ikusten dü. Beraren bürüa « 
mirakuilüz ezkapirik » bezala 
haütemaiten dü.

Gerlatik landa oritharri hanitxen 
gomendioa ükeiten dü. Hamabosna 
bat egin dü, gehienak Biarnoan : 
Salbaterra, Monein, Artix eta beste. 
Oroek zizelkari güdükari ohiaren 
marka erakusten düe.

Herritik eta herritik kanpo lagüngoa handia 
ardiesten dü. Emaileen ohorrezko libürüan 700 izen 
beno haboro agertzen dira. Haüetan famili zaharrak 
bena ere sos amiñi bat emanik, langile arrunt 
zonbait. 17 emaitza Ameriketarik (Buenos Aires) 
horra dira. Emaileetarik %10 españolak dira.

Aitañi bat eta bere arrasemea 
hilen zerrendaren aitzinean 

bildürik dira

Sinpleki eta Nobleki Ordünko güdükari ohien bi 
enjoigidüra monümentüak erakusten dütü, dolüa eta 
oritzapena, hori sinpleki eta gizontarzüneki. 
Xiberoan bekan agitü denik, Oritharriak ez dü kiristi 
ikurrarik agertzen. Obeliska delakoak laiko itsüra dü. 
Bi pertsonajeak egiazkoak dira : aitañi, Barkoxeko 
J.P. Ourdanoulet, arrasemea aldiz Pierra Iribarren.

Monümentüaren estrenaldia 
1923ko ürrietaren 7an

Herriko zinegotsiak oro hor dira, bai eta ere 
Ybarnegaray  depütatüa eta eskoletako Leon Berard 
ministroa. Aitzinean elizako « Suisse » delakoa.

Argazki hontako oritharria egiten ari da ez da oraino 
oroz bakozkoa.

Monümentoaren 
eraikitzeko emaileen ohar 
libürüko lehen orrialdea

Herriaren baitan monümento bat

   Edirengaila gibel



ZONBAT KOLPATÜ?ZONBAT KOLPATÜ?
ZONBAT DOLORE ETA SOFRIMEN?ZONBAT DOLORE ETA SOFRIMEN?

                   Artatzeak, familia, ... 
eta gerla lekütik hürrün.

Kolpatü handi bati bürüa zabaltü zaio: Altzaiko 
Allande C...

Hauek xantza üken düe: "kolpatze 
hon bat".

Altzaiko Battitta C... gütünen bi parte:
Eüskarazko erranaldi zonbaitekin frantsesez gütünak dira. Erranaldi horiek italikaz 
dira. Ordüko ortografia etxeki da. 

1915/05/07- " Hobeki banoa, ez düt hanitx 
sofritzen; hainbeste aragi moztürik üken ondoan ez nüan 
uste hain bertan heineala heltzea. Egün lehen aldikoz, bi 
txanketekin ebili niz (...) Exkerreko zankoa sendo düt 
bena ez düt indarrik. (...) Esküina kasik sendotürik 
da....

(...) Ikusi ez düanak nekez sinetsiko dü zer den 
baila hautserik izatea. Egiazki trixte da.
Elderra nahi ala ez ezkapatzen : espaina oro phorrokik 
beitüt 

(...) Xüxen etxekitzeko tresnak nola ezari 
deiztaden galtegiten deitadak. Esplikatü nahi deiat:: 
euskaraz aijago eginen diniat. Echkereko gaintian benin 
okhertüik justo baratü zitadan osoik lethagina eta haen 
khantüko bi hortzak ; eta gagnen ere, lethagina eta bi 
hortz "à pivo " beitüt etsian, houk eztania üdüri batez 
thapatü diztagne eta hetan, clochet elibat ezai. Clochet 
hetaik, bateti bestila caouchou rondela meheini bat horek 
din chuchentazteko. (…) Déjà, kasik chüchen dignat 
;caouchou elkitzen dianin, oano zalhe okherzen dün…"

Mehun, 1915/05/12an - Zanko kolpatüak aipatzen deizt eta 
jarraikitzen dü: " Begiarekin  ez düt kasik deüsere 
ikusten, lano bat bezala; ez deitadee deüsere egin...
Aho trixte honek naü zinez sofriarazten.. Bailako ezürra 
hautserik düdanez, etxekitzeko tresna bat jarri düe. (...) 
Gogo honez edaten düt bena nekez: xilo doi bat düt 
kautxuaren igaiteko.
(...) Geroxago, Bourgesko ebakizaleak ezpaina arra egin 
behar deit, puzka bat ments düt (eta hantik elderra 
ezkapatzen).
Orsinik erran du: "begiarekin ez dü deüsere ikusten eta 
exkerreko beharriarekin kasik deüsere entzüten"...
Pentsione baten  ardiestea aipatü dü, bena halere deüs ez 
aipa, seküla ez baneza ardiets..."
Begitartea bestelakatürik ez züan onartzen: 39-45eko 
alemanen üniformearen ikustearekin bere bürüaz beste egin 
züan.
1915/06/23- "3 hilabete eta erdi igan düt edan eta 
phicheguin . Atzo egin dü 4 hilabete kolpatürik nizala."

101 Ospitale ordezkoa, Eskola 
Normala, Santa Aines bidexka, 
Toulouse. 
1914/09/25 - "(...)Ene ama eta aurhide 
maiteac. Igaran igande arrasaldian, 
aleman obus bat erori ziachu compainaren 
erdirat eta egin malur handia : hamarbat 
hil, haniz colpatu ; ene sahetzeco bi 
lagunac hil chu (…) ni aldiz esküineko 
belainaren gainean kolpatürik niz: 
ezürra sabrez honkirik izan da eta 
puska bat ments da.
 
Toulousera heltzeko treinean zonbait 
sofritü dügün pentsa dezakezüe...
Ontsa artatürik gira. Horregatik, 
egün zonbaitez zinez sofritüko dügü 
eta hori gure arazoa da. Gerlan ere 
zerbait izan da.
Hiletan bada Eüskaldün hanitx."
Beñat Arbelbide, (1914ko setemearen 26an, 
biharamenean, hilen zen)

Bi gerlen artekoa

Gerla Handiak hexa barnak ützi dütü herrietan: hil, kolpatü, elbarritü, gasatü.
Ene haur denboran ezagütü dütüt:
S., herri oskigilea, zanko baten gabe zen hegatzegile bilakatü zen;
H., "Mantxota" besainko bat baizik züana eta eskü bat beti eskümantxo batez 
troxatürik: laborari batentako gogor;
S., ütsü: Mauleko merkatüalat ekarten züan bere alabak, bere laborantxarik elkitzeko;
V., zinez mehe eta arrunt haratsalbo: gasatü handi bat zen eta kanpoko lanetako ez 
zen hon;
S., Barkoxeko gütün banazalea "Gueule Cassée" zen eta horientako egin zen "la Loterie 
des Gueules Cassées".

Murmuzikarik edo arazorik ez: laster üsatzen da.

Behar bada jeloskeria amiñi bat: haien pentzionea, üsü mehe, zonbait aldiz gotor, 
arraheinki sartzen zen. Eta bezterra güne praube horietan, mozkinen gora beherekin, 
sartze hori inberatzen zen. 
Ah! pentsione horiek, zer diferentziak!  komersetako aipagei agortezina...

Sohütar baten jakilegoa
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ETA MEMORIAETA MEMORIA
GERLAZ FRANTSESEZKO IDATZIAK GERLAZ FRANTSESEZKO IDATZIAK 

Abertzale mintzaldiak

Gerla ondoa mintzaldien giroa da. Mauleko hilen monumentoaren agertzean Leon 
Berard-ek egin mintzaldia adierazgarria da. Güdaleküan irabazi batarzün nazionala 
aipatzen dü baita hiler zor zaien beharrak eta bereziki Alemaniari emanarazi behar 
zaitzon ordaritzeak. Mintzaldian bere eskübideaz segür den frantziar nazionalismo 
bat agertzen da. Manera ontsa ikertürik da eta erran moldea elehanditsü. Gerla 
denborako gütün eta egünkarietan agertzen ziren min eta düdetarik hürrün gira.

 « Bildü gira gizon gazteen oritzapenaren 
ohoratzeko eta, memoria handienen artean, 
haien sakrifizioaren bertüteak düintasün 
handienera deitzen dü. Haiek egin düenaz 
eta gük hortaz pentsatzen dügünaren artean 
ez da heineko proporzionerik. Eta hebenko 
hitza ez litzateke banitate handiena 
baizik, bena sakrilejio bilaka leite, hil 
horien ondorioek sortü beharren eta 
ikasbideen zabaltzeko beno beste 
zerbaiterarako balia baledi. Printzipio 
horietarik lehena, zabalena eta presatüena 
hitz arrunt eta bardinetan definitzen da 
Frantziako probintzia, hiri, herri eta 
aüzoetan. Beren odol eta sofrimenekin  
eraiki düena borontate abertzaleen 
batarzünean ürrentzeko beharranüea da, 
pazentziarekin eta fermüki, hainbat 
sakrifizio ez dadin jasanik izan 
deüserentako ».
L.Berarden mintzaldiak, Toulouse, 1926.

Mauleko gerlari ohia eta poeta: 
Jules Giguet

Jules Giguet bürdüin artista eta ez ofizioko 
antzerkilariak  bere kontü agertü züan « Les 
boueux » 1921an. Olerki andana bat bildürik dira, 
kaxkar maneran eginak eta Edmond Rostand-ek 
eginen itxürakoak. Abertzaletasun handius eta 
gaizbera bat senditzen da. Gerlako esperientzia 
mingarria bere manera  agertü dü idazleak.

« AUX MORTS 
0 Morts, ô bien-aimés Absents, Morts de la France,
 Morts du Devoir, amis, frères, enfants, époux, 
D'où nous vient tout le deuil et toute l'espérance, 
0 Morts, nos Morts à nous.[…]
0 Morts, c'est vous nos chefs, c'est vous nos 
camarades, 
Vous, cadavres chéris qui combattez toujours, 
Vous dont les corps couchés nous font des barricades, 
Vous, suprême recours, 
Qui recevez pour nous l'acier des projectiles, 
Entraîneurs, protecteurs, guerriers inanimés, 
Toujours frappés, toujours vaillants, toujours utiles, 
Et jamais réformés! 
Ah ! Lorsque la Victoire ayant sauvé le Monde, 
Le Monde acclamera les vainqueurs au retour, 
Lorsque s'écoulera leur colonne profonde 
Dans la Gloire et l'Amour, 
0 Morts, vous serez là, vous marcherez en tête, 
Et nous vous saluerons de tous nos cœurs fervents, 
0 Morts, Morts bien-aimés, plus grands que la conquête,
Plus vifs que les Vivants! »

Omenezko idatziak

Leküko idazleek omentü 
nahi üken dütüe aüzoak, 
herritarrak, gerlan hilak edo 
ezezagünak. Lagüntarzünez 
egin düe baita gerlaz beste 
egia baten zabaltzeko, 
propagandak eta Estatüko 
agerraldiek bestelakatü beit 
züen gerlako egia. Jean de 
Jaureguiberry bedeziaren 
xedea da, bera gerlari ohia 
da eta 1951an bi artikülü 
agertzen dütü ezezagün 
gizagaitz batez: bere 
Zibozeko aüzoa, Jean Iriart.

Gizagaitz ezezagüna: Jean Iriart (1883-1937)

“ ... Düdarik gabe aitzindariak badira; 
bena haien betebeharra hütsa izanen zen, 
oren beltzetan eta güne mehatxatüetan, ez 
baziren izan bere bürüaz kontrola handia 
züen gerlariak. Paregabeko soldado horiek 
zonbat izan ziren, nahasmen handienetan 
hürrünetan besteer gainea hartzen 
züelarik? ...”
Iriarten gerlako espanto eta bizitzeaz 
jarraikitzen dü kontatzen.
“ Hola izan zen Iriart gerla denboran: 
gloriak bere hegalaz bailakatü ere ez 
züan gizagaitz ülün bat. Bera ere gloriaz 
ez zen hainbat axolatü. Gerladeiak 
ützirik, bere etxerat ützüli zen, 
espantorik gabe, lau urte lehen partitü 
zen bezala. Armaren erabiltetik golde 
nabarrera igan zen sinpleki, golde 
nabarretik armadara igan zen bezala. 
Püntako gerlari eta goi mailako güdükari 
izan zena laborari apal eta goxoa 
bilakatü zen....”
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GERLAZ  MEMORIA ETA IDATZIAK GERLAZ  MEMORIA ETA IDATZIAK 
EÜSKARAZEÜSKARAZ

Gerlaren aipatzeko xiberotarrezko 
literratürak koblaren üsaintxa erabiltzen dü: 
zanko eta lerro mütürdün bersetak. Ikusten 
ahal dira xiberotar erran molde garbiak baita 
armadan edo güdaleküan ikasi erran 
moldeak. Ikuspen ofizialetik ez dira 
baztertzen idazlan haboroxenak: gerlako 
indarrari süstengü eta armiztizatik landa, 
gerlari ohien ezpiritüaren laüdatze.

“Beren beharraren egitera” 
Eüskaldünak aküilatü

Hau da idatziaren ideia nausia, “Euskalduna” izeneko 
agerkari kontserbazale eta katolikoan agertüa da. 
Ñabardüra zonbaitekin, gerlaren aldeko batarzün 
sakratüaren ildotik doa agerkaria, arraheinki kobla zonbait, 
xiberotarrez ere bai, sartzen dütü. Aipatü geietan: 
eüskaldün soldadoaren kurajea, depütatü soldado 
Ybarnegaray katolikoaren laüdatzea, iheskariren salatzea 
eta “boche” etsaiarentako herra.

« Eskondu et eskongiak, 
aberats etat pobreak
Miriku eta notari, errientak,
apezak eta fraideak
Gerla huntan gan behar gara 
kapable garen guziak
Obligatuak garen bezala 
manatzen dauku legeak“

1915an “Euskalduna” 
delakoan agertü 
berset anonimoa.

Louis Ligueix-en « gerlari ohien » 
espiritüa

Gerlan parte hartzeko gazteegi zen Louis Ligueix 
larraintarra. Bena anaiak han bizia galdü züan. Esküetan 
dütügün idatzietarik batek dü garai hori aipatzen. XIX. 
mendeko ürrentzean sortü bertso molde bat erabilten dü: 
erdia frantsesez, beste erdia eüskaraz, biak lerro mütür 
xüxenekin. Poesiako eta hizkuntzako abilezia ariketa bat da. 
Bena idazleak heben bere sentimentüak eta egiazko 
emozione bat agertzen dütü. Bi gerlen artean gizartean 
nausi zen gerlari ohien izpiritüaren adibide argi bat dügü 
heben. Abertzaletarzün garaile eta segür bat dügü: 
jüstiziaren eta eskübidearen gaintian gira. Bena jasan 
sofrimenak eta hilen oritzapenak markatzen dü 
abertzaletarzün hau.

[…]
Gerla ürhentü zaiku, sans l’avoir regretté   
Azkenekoz erabazi, l’ayant bien mérité 
Alsace et Lorraine ont été rachetées     
Botz gitian hariekin vive la liberté.[…]
Gerlak utzi dereikü, de tristes souvenirs         
Denek zunbat kolpatü, nous avons vu venir 
Beste hanitx baratü, que l’on a fait périr   
Sorteak kundenatü à ne plus revenir. 
Je ne voudrais pas faire sobera phenarik  
Mais je ne puis me taire erran gabetarik   
Que j’ai perdu un frère, sorte trixtekorik 
Après quatre ans de guerre zerbait ikhusirik.
Ardietsi dizügü la paix et la liberté         
Boxen nagusi ohia battu à abdiquer        
Jakin balü berria, il s’en serait gardé         
Biba Fochen eskia et les poilus français.

     […] 1922an egina       
         

Larraineko JB Borthiry-Salaren 
dolorea eta ironia mingarra

« Agur deiat Maule alteti, agur Orhiko bortia,            
Bedatsiak igaraitian khentü deik mottho xuria, 
Hürrüntik ere boztario diat hire ikustia,                 
Beitakit hire alde pian dela ene sor lekhia 
Haritxa ehiz zotükatü hi sorthü lekhüti,                
Hantxe gure etxe xaharra,aldian bi borda xuri ;         
Begiak jarri zaizt errada, dütüdanian ikhusi,           
Phartitü nintzan lekhiala bazterrek naie urthuki.
Esker hunak deitzat, Armada, hik egin deitadak hunki,     
Ene gaztetarzün ederra eman deiat maleruski ; 
Estropiat ezari eta igorri naik ephantxüti,   
Etxekuen karga naik utzi phentsione txar bateki
Lau urth’ et’ erdin büian dütü etsaiak armadak phausatü,  
Foch-ek egin kondizione güziak dütü hunartü ;   
Orai badügü bitoria bai eta aski espantü,            
Bena hilak ez arraphiztü, es estropiatak sendotü.
Ama ere ber abiseko, aitak zeitan proposatü       
Anai galdiaren lekhia etxen nahi ninez hartü,    
Infirmitaten kausaz eztüt eskenia ez hunhartü,    
Eta nunbait ahal lekhütan ene ogia txerkatü.
Zerbait ikhas niokiala orano üdüri zeitan,              
Eta korajez untsa munta apendiz phartitü nintzan;         
Madikatü gerlaren kausaz holaxe niz adin huntan  
Zola  zolatik arra-hasle hogei ta hamar urthetan. »

JB Borthiry-Sala (1889-1974) kolpatürik eta preso izan zen eta 
gerlarekin zinez sofritü züan. Bizi osorako elbarri ützüli zen. Gerlaz 
egin idatziak espantoetarik hürrün dira eta bere min eta 
karastarzünaz josirik dira . Bere zorte trajikoaz egin olerki lüzearen 
zati bat heben.

Sor lekhiaren hol’üztiak etzeitan 
egin plazerik !
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GUILLAUME II EDO FRANTZIAKO KANPAINAGUILLAUME II EDO FRANTZIAKO KANPAINA

Pastoral estonagarria (1928)

Lehen aldikoz, garaiko eta trajiko geia: egiazko 
herrikoi antzerkia.
Jokolari gehienek gerla bizitü düe beren aragian, 
odolean, sofrimenetan eta nigarretan. Ikusliarrek 
ere bai. 
Üsüenik Handiak dira ikusten (enperadore, 
errege, printze, marexal eta jeneral), bena Barkoxe 
Salhankako Pierra Aphezeitx idazlea bera gerlan 
izan da soldado eta iragan dütü düdak eta 
ikertzeak Gerla Handiaren aipatzeko , hau orano 
bihotzetan beita orano.

(...) Orai artino pastoralen ezaugarri nausia arkaismoa zen.
(...) Euskal Erakustokian hein bat arrenkürarekin jakin günüan 
Barkoxeko Pierra Aphezeitx delakoak berak idatzi pastoral baten 
emaiteko nahia züala: "Guillaume II edo Frantziako kanpaina, 1914-
1918".
Eta gure arrenkürak handitü ziren jakin günüalarik oraiko 
armadetako jauntsiekin beztitüko zirela jokalariak (...) Funtsean 
sinesgaitz egoiten ginen...
(...) Arrunt erran dezagün: alde honealat estonatürik izan gira.
(...) Gerla Handiko gertakariak xüxen jarraikitzen dütü 
ikusgarriak. 
(...) Sarajevoko ekintzatik armiztizaren sinatzeala 44 jelkaldi, 
artean, üsatü bezala, Satanen dantzekin.
(...) Gerla Handiko jauntsiak ziren, güti gora behera, eta erregeek 
seinale bereziak bazütüen.
(...) Agerraldietan aipa dezagün: Liège-n üngüratzea, Galieniren 
bazterretik ebiltea Marnako güdükan.
(...) Berebil ttipi bat ikusten da heltzen (behartü takziak). 
Gallieni iaixten da, taulatüalat iragaiten eta etsaiaren güda 
herroka hausten; arroiletako gerla, gaz itozaleak, antzerkian sü 
hartzen züan errauts batekin itxüratürik, Reimseko katedralaren 
bonbardatzea, bere herriari adio egiten züan Barkoxtar soldado 
baten hiltzea...
Ikusgarri hortarik zer ondorio atera?  " Ikusgarri mota hortako 
ezaugarri nausia gorde dütü ikusgarriak. (...) Egia da ere 
bilakaera bat ikusten ahal dela. (...) Merexitü arrakasta. (...) 
Abilki Pierra Aphezeitxek "modernitatea eta ohidüra" lotü dütü. 
(...) Bitoriaren pastoral hau "pastoralegilearen" bitoria dela 
ohartzeaz pozik gira.
Belatxa
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Buxinkak :
(... )Mauleko Café du Commerce-ko terrazan gerla aitzineko 
jauntsietan bi manatzale ikusi dütügü. (...) Haiek ziren Foch 
(Escande) eta Pétain (Lope Pierre). (...) Manerala norbaiten 
haidürü ziren. Berantxago Guillaume II-k plaza trebesatzen dü 
eta gure mahainealat hüilantzen da. Kaidera batetan jarten da 
eta kapa bazterraren kentzea galtatzen deio Fochi.Jüsto odüan 
heltzen da Carcassonne- Biarritze autobüsa.  Txütik, turistek 
beren harritzea agertzen düe. Gidariak esplikatzen deie nola 
aüzoko herri (Barkoxe) batek pastoral berri bat emaiten düan: 
Guillaume II edo Frantziak kanpaina). 48 jelkaldi. Adibidez: 
"Beljikaren defendatzeko manüa emaiten dü Beljeen erregeak". 
Tauladan Beljeen erregea eta soldado bat. Ehün soldado kurri 
balite, hobeki konpreni genezake? 
(...) "Indarka sartzea jasaiten dü Belgikak". Ezpata arin 
batekin belgiar soldadoak joiten dütü Guillaume II, Konprinz 
eta beste hiru aleman soldadoen ezpatak eta gibeltü behar dü. 
Hona Charleroi-ko güdüka kontatürik ikusgarri sesigarri 
batetan. 
(...) Ez uste üken etsaiak algarren kontra nola nahi jauzten 
direla. Dantza ürratsak egitez igitzen dira eta kadantzan 
ezpatak joiten. Estonatzen düen noblezia bat agertzen da. 
(...) Bena hona non oihal xuri baten hedatzen düan antzerki 
andereak. Urdinez bezti den soldadoak ürrats zonbait egiten 
dütü eta oihalaren gaineala erorten. Hil oihalaren gainetik 
adio honkigarri bat kantatzen dü Aitari, amari, maite düanari, 
bere herriari, biziari. 
(...) Sütondoan laborari batek idazten dü pastoral bat ikasle 
kaier batetan. Beste laborariek jokatzen düe herri osoaren 
aitzinean. 
(...) Historiaren libürü handi da zabalik ororen aitzinean. 
(...) Egiten da erri, nigar, kantorekin junpa eta eskü 
zarta...

1929/08/01eko PARIS-MIDI egünkarian

Hilzorian den 
soldadoaren otoitza

libürü handia  zabaltürik da
Xiberoako nabeetan Historiaren   

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Zouri  herzatzen nitzaitzu;       
Agonia lazgari hountan,  
Zouri gomendatzen nuzu.
Emadazut, othoy, corage
Zofrimentu handi hountan ;
Oroez nuzu abandonaturic,
Memento lazgari hountan.
Adioz, etcheco gaichouac,
Aita, ama maitiac,
Azquazi eta adisquide,
Emaste eta haour  triztiac.
Jincouac laguntzitzela
Zaintuqui zien bidian ;
Aita ahatz eztezaziela
Goiz aratz zien othoytzian.

Bataila aitzin

Pierra Aphezeitx Salhanka, 
idazle eta errejenta

   Edirengaila gibel



Eskerrik hanitx partaider et diharü emailer : 
-Mauleko Herriko Etxea
- « Pyrénées Atlantiques »-ko Kontseilü 
Orokorra
- Gerla güdükari ohien eta biktimen ofiza
- Euskal Kültür Erakundea
-„Pyrénées Atlantiques“-ko Etxe Zaharren 
taldea
- Ützülpena: « Sü Azia » alkarteak eginik. 
(www.suazia.com)

Esker mila ere gure lagüntzaleer oroer, 
erakusketa hori antolatü beitügü alkarrekin. 

Esker mila Xiberotarrer, eskentü beiteiküe : 
karnet, gütün, argazki, gaüza. 

Xiberoa 1914-1918-ko gerlan. 
Mauleko "Ikerzaleak" alkarteak 

proposatü erakusketa.

EskerrakEskerrak

   Edirengaila gibel


