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1908an Saboian sortua (1908/04/12, Saint-Alban-des-Villards), Andre
Martinet joan den udan, 1999ko uztailaren 23an, hil izan da, 91 urte zituela.

Europako estrukturalismoaren aitzindari gisa ezaguna izan den frantses
hizkuntzalari hau joatearekin, euskalaritzak hots handiko lankidea galdu du,
eta euskarak adiskide baliosa, ez baitzuen merezimendurik gabe egin ohorez
ko euskaltzain gure Erakundeak 1984an.

Ingeles hizkuntzan maila goreneko irakasle-titulua gazterik eskuraturik
(agrege zen 1930ean), arras goizik abiatu zen Martinet hizkuntzalaritzako es
tudioetan. 1931 n Societe de Linguistique de Paris elkarteko kide egin zuten
eta N. Troubetzkoy-ekin gutunezko harremanetan egonik, 1936an argitara
eman zuen Pragako eskolaren kondu bere lehen ikerlana (Neutralisation et ar
chiphoneme, Travaux du Cercle linguistique de Prague, 6. lib.). 1937an aur
keztu zituen bere doktore tesiak, biga orduko usaien arabera, biak hizkuntza
laritzako arloan eginak, lehenbizikoak izenburua baitzuen "La gemination
consonantique d'origine expressive dans les langues germaniques", eta beste
ak, aurrekoaren osagarri zenak, "La phonologie du mot en danois". Urte har
tan izendatu zuten ikerketa-zuzendari Pariseko Ecole pratique des hautes etu
des delako erakundean, harentzat sortu fonologiako sailean hain zuzen.

Garai haietan Europako beste hizkuntzalariekin harremanetan izan zen,
Hjemslev-ekin bereziki, eta gerla ondoan, 1946an, Estatu Batuetara joan zen.

Lehenik, nazioarteko hizkuntza laguntzaile baten sortzea helburu zuen egi
tasmo baten buru izan zen han, eta ondotik, 1947an, R. Jacokson-en bitartez
Columbia University-n sartu zen, han egonen baitzen 1955 arte. Urte hartan be
rean Word aldizkariko buru egin zuten eta hala izan zen 13 urtez (1947-1960).

Aldizkari hartan argitara eman zuen, 1950ean, euskal mintzairaz egin
zuen bere lehenbiziko artikulua, ene ustez garrantzizkoena eta emankorrena
ere gertatuko zena: "De la sonorisation des occlusives initiales du basque"
izenburu zuelarik lan hark (Word, 6, 1950: 224-233). Ikerketa horrek bereha
la izan zituen ondorioak Euskal Herrian, K. Mitxelenak haren garrantzia on-
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doko urtean berean azpimarratu baitzuen euskalariei xeheki aurkeztuz eta eza
gutaraziz (BSAP, 1951,7: 571-582). Lan horrek gorputz emanen zion handik
zenbait urteren buruan Martinetek argitaratu zuen Economie des changements
phonetiques: traite de phonologie diachronique (1955) delako liburuko ha
malaugarren kapituluari.

Liburu berean (12. kap.) euskarak gaztelaniazko txistukarien bilakaeran
izan zukeen eragina ere aipatu zuen "Structures en contact: le devoisement des
sifflantes en espagnol" izenburuko idazlanean.

Biziki emankorra izan zen handik aitzina Martineten lana hizkuntzalari
tza orokorrean, eta izugarriko arraskata izan zuen, Frantzian eta Espainian be
reziki 1960an argitara eman zuen Elements de linguistique generale liburu fa
matuak, hamazazpi hizkuntzatara itzulia izanen zenak. Orotara hogei bat liburu
argitara emanen zituen Martinetek, horien artean duela zenbait urte idatzi hiZr
kuntzalari oroitzapenak, haren izaera minberatsua agerian uzten dutenak (Me
moires d'un linguiste, 1993).

Alderdi teknikoak bazterrean utzirik, Martineten ezaugarri preziagarriena,
ene irudiko, argitasuna izan zen. Gutxi aurkituko dira hizkuntzalarien artean
ideiak eta azalpenak hain manera garbian eta zehatzean eskaintzen dituztenak.
Ordean, ezin uka ideiak hain garbi edukirik, halako zurruntasun bat ere izan
zuela teoria kontuetan. Dakigun bezala bazuen Martinetek hizkuntzalaritzaz
ikusmolde finkatu bat, eta jarrera guziz arbuiatzailea agertu zuen beti ikus
molde horren oinarriak kordokan ematen zituzten joeren aitzinean. Horrela,
arras modu garratzean epaitu zituen, Amerikatik Europara itzultzean, doi-doia
agertzen hasi zen hizkuntzalaritza berriaren ausartziak, laster ikuspegi genera
tibistetan gauzatuko zirenak.

Euskararen alderako interesa ez zuen sekula galdu Martinetek, 1950eko
Word-eko artikulu haren ondotik. Tovarrekin harremanetan izan zen, haren
ikusten izan baitzen 1954an Salamancan. Handik laster ezagutu zuen K. Mi
txelena ere, hau ere Salamancan.

Erran gabe doa, begi onez ikusi zituela orduan eta ondotik euskaldun hiz
kuntzalariak euskararen fonologia, diakroniaren ikuspegitik azterkatzeko, egi
ten zituen lanak. Ez da harritzeko, beraz, geroago, 1972an edo, honek hartu
ko baitzuen Sorbonan, erran nahi baitu Martineten eskolaren bihotzean, urte
bat irakasle gisa iragateko gonbita. Martinet ohartuko zen halere Mitxelenak
ez zuela arras bat egiten egiten haren ikusmolde antigeneratibistetan, eta ho
nen barne-zolako idealismoaren ondorioa ikusiko zuen jarrera hartan.

Lehenxeago, Martineten buruzagitzapean, eta honek bultzaturik eta la
gundurik dudarik gabe, idatzi zuen G. N'Diaye-k Amaiurko euskaraz bere dok
tore tesia (Structure du dialecte basque de Maya, 1970).
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1980ko euskalarien biltzarrean parte hartu zuen Martinetek, euskararen
fonologiaren historiaz bere ideien bilduma eginez (Euskalarien Nazioarteko
lardunaldiak, Iker 1: 59-74. orr.). Handik zenbait urteren buruan, 1992an, Eus
kal Herriko Unibertsitateko, doctor honoris causa, egin zuten, aitzinetik beste
bost unibertsitatetan egina izan zen bezala. Aurki daiteke gure agerkarian ka
ria hartara K. Rotaetxek Martineten lanez egin zuen aurkezpena, bai eta ho
nek eman zion ihardespena ere (Euskera 1992, 3:1253-1256. orr.).

Bi alor bereziki hunki zituen Martinetek euskalaritzan: fonologia diakro-
nikoa eta joskerako zenbait alderdi ergatibitatearen ingurukoak, bereziki.

Gogora dezagun laburzki gai horietaz zer izan zen haren ekarpena.

Martinetek proposatu euskal kontsonanteen azterketa diakronikoa.

Diakroniako fonologian Martinetek euskal kontsonanteen sistema-aldake-
ta ikertu zuen, aldaketaren joera nagusiak bilatzen zituela. Hiru puntu berezi
ki aipa daitezke, haren azalpen eta hipotesiak zirela-eta elepide eman dutenak:

- Lehenik, euskararen ikerketa diakronikoa atera zuen konparatibismo ge
netikoaren mendetik, azpimarratuz zein baliagarri gerta zitekeen erromantze
eta latinetikako maileguen azterketa eta barneko eraiketa, ikerbide estruktura
lak xeheki erabiltzen baziren;

- Bigarrenik, hipotesia egin zuen euskara zaharrean hitz hastapenean hes
kari ahokarien artean ahotsari edo indarrari zegokion oposaketa bat izan zela,
gero desagertu zena;

- Hirugarrenik, proposamena egin zuen garai batez heskari partez sudur
karizatuak izan zirela euskaran, hitz buruetan ezpainkari bat gutienetik.

Lehenbiziko puntuaren garrantzia nabarmendu zuen oroz gainetik Koldo
Mitxelenak 1950eko Word-eko ikerlanaren berri ematean, Martinetek aukera
tu jokabideari 'acertadisima orientaci6n metodo16gica' iritzi baitzion.

Bigarren puntua ere, artikulu hartan aipatu zuen Martinetek, eta geroztik
ere beti atxiki zuen. Euskarako heskari ahokarien bilakaeraren urratsak hone
la markatzen zituen: garai batean, latinarekin harremanetan izan aitzin, heska
ri ahostunak eta ahoskabeak bazituen euskarak, bai bokalen artean, bai hitz
hastapenean. Ondotik, ordean, heskari ahoskabeek aspirazioa hartu zuten eta
heskari ahostunak, berriz, heskari ahoskabe ezti edo ahulak izan ziren. Garai
hartan, dio beti Martinetek, akzentua lehenbiziko silabaren gainean baitzate
keen, horren ondorioz lehen kontsonantearen ahoskeran hestura ahuldu zen as
pirazioaren fagoretan, ondorioz, ph-, th- eta kh- heskari aspiratuak h- bihurtu
baiziren.

Koldo Mitxelenari jarraikiz, euskalari gehienek dudazkotzat eman zuten
hipotesi hori haren abantailak eta indarra argi ikusirik ere, zeren oinarri enpi
rikoa eman diezaioketen datuak gutxi baitira (ik. bereziki Mitxelena, FHV:
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242-244). Esan behar da halarik ere, eraiketa hau bakarra dela zerbait azalpen
ematen diona euskal hiztegiaren berezitasun bati, alegia, aspirazioa bazterre
an utzirik, biziki handi dela gure mintzairan bokal batekin hasten diren hitzen
portzentaia.

Hirugarren puntua, aurrekoa bezala hipotesi moduan aurkeztua, oraindik
ez da argitua izan. Gauza ezaguna da latin hitzetako b fonema batzuetan su
durkarizaturik agertzen dela euskaran, hala nola mak(h)ila hitzaren kasuan
« lat. bacilla (pt)). Martinetek dio, menturaz, izan zela garai bat non euska
ran Imbl fonema konplexua ere izan baitzen, hala nola, dioenaz, Mediterra
nioaren inguruan ere gertatu baitzen, iduriz. Kontuak ez dira garbi bereziki go
goan hartzen badugu, horrelako fenomeno baten seinaleak arras urriak direla
beste heskarietan.

Horzkariari dagokionaz, halere, lehen pertsonari dagozkion aditzetako in
dizeak aipatu zituen Martinetek: n- eta -dea), biak erator baitaitezke, ikuspegi
horretan, nd- gisako forma zahar batetik.

* * *
Subjektuaren nozioak lekurik baduenetz euskal joskeraren azterketan.

Euskal joskerako zenbait alderdi ere hunki zituen Martinetek, ergatibitatearen
ingurukoak oroz gainetik. Gai horietaz egin zuen lehenbiziko lana 1958an ar-
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gitara eman zuen: "La construction ergative et 1es structures e1ementaires de
l'enonce" (Journal de Psychologie, 1958: 377-392).

Lan hori euska1 gramatikografiaren barnean kokatu behar da, gogoratuz
bereziki, garai hartan oraino guztiz onartua ze1a Euska1 Herritik kanpoko hiz
kuntza1ari eta euska1ari gehienen artean, euska1 aditzaren pasibitatearen teoria.

1956an P. Naert-ek Studia linguistica (1956: 45-49) a1dizkarian artiku1u
bat egin baitzuen piska bat dudatan emanez orduko ikusmo1de nagusia, eta
proposatuz euska1 aditza ekintza izen gisa azterkatua izan zedin, Martinetek
1an hari jarraikiz idatzi zuen bere ikerlana. Ez zuen arras onartu Naerten az
terbidea i haatik ez zitzaion pasibitatearen teoriagatik kontratu, R. Lafon be
za1a, eta beste azterbide bat p1azaratu zuen, euskararen joskeraren oinarrizko
jokabidean funtsatu nahi izan zuena. Harentzat euskaran ez zen subjektua 
predikatua sintagmarik, zeren perpausaren oinarria existentzia predikatua bai
tzen beti: [le basque] construit regulierement ses enonces par determinations
successives d'un predicat d'existence (Martinet 1958: 381. 0.). Euskaran, zio
en orduan Martinetek, izen sintagma abso1utiboaren eta aditzaren arteko erla
zioa determinatzai1earen eta determinatuaren artekoaren parekoa zen. Lafonek
erantzun zion Martineten 1anari 1960an (BSLP, 1960) eta honek berriz bi urte
geroago (Le sujet comme fonction 1inguistique et l'ana1yse syntaxique du bas
que, BSLP 1962: 73-82).

Egia erran, arrakasta guti izan zuen Euska1 Herrian proposamen horrek,
nahiz orduan agertu eztabaidak jarraipen 1uzea izanen zuen Martineten esko
1aren barnean, ergatibitatearen inguruko eztabaidetan. Ikusmo1de horren a1de
koen artean sartu behar genuke C. Tchekhoff, honek Aux fondements de la
syntaxe: l'ergatif, (1978) bere ikerlanean, beste hizkuntza ergatibo zenbaite
kin batean, euskara ere aztertu baitzuen Martineten aztermo1deari eta eredua
ri jarraikiz.

* * *
Azken hitza.

Andre Martinet 20. mendearen erdia1deko hizkuntzalaritzaren ordezkaria
izan zen eta hizkuntza estrukturalismoak Europan, eta Frantzian bereziki, izan
zuen itxura bat, funtzionalismoa deitura pean ezagutu izan zena, hark gorpuz
tu duo

Iakitate zaba1ekoa hizkuntza gaietan, arras segur zen azterbide estruktu
ra1istek hizkuntza ikerketan eman zitzaketen ondorioez. AIde orotako euska
1aria izan gabe, euskararen zenbait a1derdi hurbi1etik ikertu zituen, horretara
ko ba1iatuz beste hizkuntzen eta hizkuntza sistemen azterketan ikusia eta
ikasia. Euskararen balioaz ongi jabeturik, beti sustatu zituen euska1ariak bere
1anetan, eta saiatu zen ha1aber Euska1 Herritik kanpoan euskararen gaineko es
tudioen bultzatzera.
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Garai haietan Euskal Herriko unibertsitaterik ez baitzen, eta euskarak
inongo ezagutza ofizialik ez baitzuen, ez Frantzian, ez Espainian, bere babe
sa eman zien orduan gure mintzairaren gaineko estudioei. Horregatik ere zor
genion esker ona eta ezagutza Andre Martinet, ohorezko euskaltzain zenari.

* * *
International Auxiliary Language Association deitua zen egitasmo hori

bUltzatzen zuen erakundeak.

Kargu horretan, ondoan izan zituen, zuzendarikide gisa, elkarren ondotik,
M. Swadesh, 1. Greenberg, U. Weinreich eta L. Heller.

Honela oroit ziren Martinet eta haren emaztea gertakari hartaz:

Andre Martinet: " ... Nous sommes retournes frequemment en Espagne au
cours des annees cinquante. Nous avons, notamment, rencontre Michelena a
Salamanque".

Jeanne Martinet: "C'etait I'epoque ou il sortait des ge6les franquistes. En
public, il fallait tenir sa langue".

Andre Martinet: ... "En tant que Basque et basquisant, il s'interessait evi
demment a ce que j'avais ecrit, puisque ma these etait en gros, que l'espag
nol avait ete profondement influence par le basque. Elle m' etablissait comme
persona grata aupres des linguistes espagnols, franquistes mis apart, pour qui
c'etait une these acceptable, et aupres des Basques pour qui c'etait une sorte
de revanche". (Memoire d'un linguiste, 127. 0.).

Sorbonako hizkuntzalaritzako irakasle katedra (Paris V, 1968tik aitzina)
atxiki zuen 1955etik 1979 arte, erran nahi baitu unibertsitatea utzi arte.

Espainian izan zituen jarraitzaileak (Gutierrez eta Rodrfguez bereziki) ai
patu ondoan, honela dio Martinetek bere oroitzapenetan: "Les rapports avec
Michelena ont ete plus frequents et plus intimes, puisqu'il a enseigne a Paris
V. Lui aussi avait un fonds idealiste. Tous ces gens ont ete, a un certain mo
ment, seduits par mon enseignement et, a mon contact, ont mis leur ictealis
me en veilleuse. Mais lorsque est apparu le generativisme, s'ils n'y ont pas
dit "oui" a cent pour cent, ils y ont retrouve une atmosphere plus conforme a
leur gout. Mon impression est qu'en Espagne mon influence a ete plus diffu
se que caracterisee. (Memoires d'un linguiste, 128. 0.).
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Pasibitatearen nozioa aktibo vs pasibo boz oposaketaren arabera azter
tzekoa zen Martinetentzat.

Hain zuzen, nola horrelako oposaketarik ez baitzuen ikusten euskararen
kasuan, ez zuen bere burua teoria horien aldekoetan ematen. Halere, berak ai
tortu zuen bezala, ikuspegi konparatibista batean, haren ikusmoldea ez zen bi
ziki urrun pasibitatearen teoriak adierazten zuenetik; ikus gai horretaz 1979an
egin artikulua: "Shunting on to Ergative or accusative", Plank-en liburuan (Er
gativity: Toward a Theory of GmmmaticalRelations, Academic Press, 1979,
39-43).

Martineten ideiak bu1tzatzen zituen nazioarteko e1karte bat (Societe in
ternationale de linguistique fonctionnelle) sortu zen 1965an. Elkarte horreta
ko ohorezko lehenburu egin zuten 1980an, eta elkartearen agerkariko (La lin
guistique) zuzendaria izan zen sortzetik beretik zendu arte.

Befiat Oihartzabal


