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HA U GUZ(T)IA

Erakuslc bal guzli hilzarckin cgokilzcn dcncan, cuskal IcslU zaharrclako joskcran crakuslcarcn
onoorcn elortzen zen beli guvi, eta lUlU guzior, hau guViau bezalako moldcak aldc balcr.! ulZirik, guvi-k
arlikulua cIa erakuslearcn kasu alzizki bera hartzen zuen, adibidez:
ElllOrriko dirt/de gauza Ill/uk guziak lIaziolle hUllell gaillera (L~ Ml 23,36).
Uburu hau guzlia duk bi parielwi bereZlell (Elxebcrri Z MOl 5).
Egull a guzlia bapere bekalu gabarik el1loleko (Aiiib EL2 90).
Teresak kOllbelllu barri (meek guzliok { ... J egillda, bialdu ziluball bere semiak ela alabak Prallzijara (Bartolome II 296).

Orobal erakuslea izcnordain gisa ari denean:
Bailla haur guzia egill izall da kOllpli lilezellzal ProJelell SkriplUrlik

(4 MI 26, 56).

Orielall guzielall bal ballaka kOllsiderazio alldiarekill pellSaluaz (0. de Arin 70).
Au guzia dakizula. zorakeria oriekili zabillza? (Agirre A III 530).
Ez oraillo horiekill guziekill elzukell merezi zeruko zoriolla (Duhaldc 172).

Geroago. Hcgoaldcan, guzli IUIII, guzli Ill/ielwi bezalako joskcrak agcrlzen hasi zircn. Lcltcn
agcrraldia, XVIII. mcndcan bakarra, anlza dcnez, Ubilloscna da: Zer e.mll lIai <lu guzi ollek? (199).
XIX. mendean ela XX.aren lehen erdialdean gero ela gehiago ikuslen dira joskcra hauek, ela azken
urteelan, jakina denez, gUlxi dira joskera zaharrari euslen diolenak. Azpimarratu behar da aldakuntza
hori Hegoaldean soilik gertatiJ dela, eta ondorioz, puntu honelan lradizio zaharrean zegoen balasuna
hautsia gertalU dela. Hortaz,

Euskaltzaindiak gogorarazi nahi du hau guz(t)ia, bide Itartan
guz(t)ian, Itoriekin guz(l)iekin eta kidekoak hobestekoak direla batasunaren izenean. Eta orobat gauza hauek guz(t)iak eta honen kidekoak. Beraz, hau guz(l)ia eta guz(l)i Itau esapideen artean, lehena da hobesten dena. Eta berdin gertatzen da bide harlall
guz(l)iulI I bide guz(l)i harlall. llOriekill gUZ(I)iek/n I guz(l)i horiekill
eta hauen antzeko bikoteetan. Denetan lehen aldaera da hobestekoa.
Hala ere, hau guz(l)ia eta hori guZ(I)ia formekin batera Itau
guZ(I)iau eta hori guz(l)iori ere oso bidezkoak dira (ez, ordea, *gizonau bezalakoak, jakina). Halaber, Itauek guz(t)iok, Itoriek
guz(t)iok, (gauza) hauek guz(t)iak, IlOriek guz(t)iak eta Itaiek
guz(t)iak formak.
(Euskahzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)
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