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38 � 2010EKO URRIAREN 31

Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

HEIDEN (SUITZA), 1910EKO URRIA-
REN 30A. Henri Dunant negozio
gizon, filantropo eta ekintzaile huma-
nitario suitzarra hil zen 88 urte zitue-
la, Bakearen Nobel Saria jaso eta
bederatzi urtera.

Askoz lehenago, 1859an, Dunant
Italiara joan zen negozio bidaian eta
Solferinoko gudu odoltsuaren lekuko
izan zen. Austriarren eta Piamonteko
eta Frantziako armaden arteko gataz-
kak 38.000 hildako eta zauritu utzi
zituen, baina horiek guztiak soroste-
ko aukerarik eta ahaleginik ez zen
apenas. Hunkituta, Dunantek zibilak
biltzeari ekin zion, materiala erosi
zuen eta ospitalea prestatzen lagundu
zuen. Alde bateko zein besteko zauri-
tuak zaintzeko konbentzitu zituen
bertakoak eta, gainera, frantziarrek
atzemandako mediku austriarrak
askatzea lortu zuen, hauek ere lan
egin ahal zezaten.

Solferinoko izugarrikerien oihar-
tzuna Euskal Herrira iritsi zen.
Guduan jasotako zaurien ondorioz
euskaldun bat itsu geratu zen, eta
Jean Baptiste Elizanburuk Solferinoko
itsua kopla sorta ezaguna idatzi zuen.

Honela dio bigarren ahapaldiak:
Zorigaitzean baitut ikusi
Solferino-ko hegia!
Alferrikan dut geroztik deitzen
Iguzkiaren argia
Dunantek, aldiz, prosan jaso zituen

han bizitakoak, 1862an argitaratutako
Solferinoko oroimena lanean. Guduaren
nondik norakoez eta ondorioez jar-
duteaz gain, etorkizunean zauritutako
herritarrak eta soldaduak zaintzeko
erakunde neutrala sortzeko beharra
aipatu zuen liburuan. Europako buru-
zagi politiko eta militarren artean
banatu zituen kopiak .

Genevako Ongizate Publikorako
Elkarteko presidente Gustave Moy-
nierrek gogo onez hartu zuen
Dunanten proposamena, eta elkar-
teak gaia jorratzeko bilera egin zuen
1863ko otsailaren 9an. Bileran bost
kidek –Dunantek berak eta beste
lauk– osatutako batzordea sortzea
erabaki zuten. Batzordea handik
gutxira bildu zen lehenengoz, otsaila-
ren 17an, eta, sinbolo ezaguna geroa-
go erabiltzen hasi arren, egun hartan-
txe sortu zen Nazioarteko Gurutze
Gorria.

Arrastoak
Ospetsuen

testamentuak
sarean

Ezkerrean, Solferinoko gatazkaren ondorio latzak jasotzen dituen olioa. Eskuinean,
Henri Dunant (1828-1910), ondorio horien lekukoa eta Gurutze Gorriaren sortzailea.
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ANCESTRY.CO.UK Interneteko
atarian hainbat pertsonaia his-
torikoren testamentuak kon-
tsulta daitezke, ingelesez.
Orain arte, ataria erabiltzaileen
zuhaitz genealogikoak osatzen
laguntzeko tresna zen bereziki,
baina orain 1861 eta 1941
bitarteko zenbait politikari,
idazle eta pentsalari ezagunen
benetako finantza egoeraren
berri ere aurki daiteke.

Esaterako, Charles Darwin
1882an hil zen eta 146.911
libera esterlinako dirutza utzi
zuen (egungo 15,5 milioi euro
gutxi gorabehera). Aldiz,
hurrengo urtean Karl Marx
(argazkian) hil zenean, 250
libera baino ez zizkion utzi
Eleanor alaba gazteenari, logi-
koa dena jabetza pribatuaz
zuen iritzia kontuan hartuta.
Lewis Carroll idazleak onda-
sun handiagoa zuen hiltzean:
4.145 libera. Ernest Shackle-
ton esploratzaile ezagunak,
bizitzan zehar dirutza pilatu
arren, bere azken urteetan ez
zuen inbertsio onik egin eta
556 libera zituela hil zen.

Henri Dunant eta
Solferinoko gurutzea
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