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ATARIAN

Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren babespean, ornenaldi-liburu bat eskaini nahi izan zitzaion Txillardegiri bere zahar - saritzean.
Arazoak arazo, omenduaren 75. urtemugan plazaratu da liburua azkenean.
Asmo hau bere lehen urratsak egiten hasi zenean, pa rt e- hartzaileen kopurua mugarriztatu behar zen, ezinbestez. Euskal Herriko Unibertsitateari
dagokiola, orduko Euskal Filologia Saila, geroztik banatua: Euskal Filologia,
batetik, eta Linguistika eta Euskal Ikasketak, bestetik, izan zen deitua, bai eta
beste irakasleren batzuk. Euskaltzaindiaz denaz bezainbatean, euskaltzain oso
eta ohorezko guztiei helarazi zitzaien deia. Atzerriko izen batzuk gaineratu
zituen Txillardegik berak eta haiek ere hartu zuten gure gonbita.
Omenaldiaren arduradunok geure poza eta esker ona agertu behar dugu
jaso dugun erantzun eskuzabalagatik. Liburu gotorra ez ezik, mamitsua ere
bada. Bereziki nahiko genizkioke eskerrak eman Euskaltzaindiaren Azkue
Bibliotekari, Txillardegiren bibliografia guztiz ugaria hain trebeki biltzeagatik. Ohituraren arabera, hemen, paperean, argitaratzen den zerrenda hori
bibliografia akademikoa da soilik, omenduak berariaz hautatu dituen idazlan
batzuk izan ezik. Gainerakoa Euskaltzaindiaren web-gunean ikus daiteke.
Bata eta bestea burulangile nekaezinaren eta euskaltzale suharraren ibilbide
luzearen ispilu garbiak dira.
Bi parte- hartzaile joan zaizkigu artean, zorigaiztoz: Andolin Eguzkitza
Kas
Deprez. Betiereko atsedenean gerta bitez.
eta
Pilartxo Etxeberria

Henrike Knörr
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TXILLARDEGIREN BIBLIOGRAFIA HAUTATUA
AURKEZPENA
Era honetako liburuetan ohitzen denari jarraiki, Txillardegiren bibliografia ageri da hemen, omenduaren liburuaren atarian.

Hiru multzotan eman dugu bibliografia: lehenik, lan akademikoak; bigarrenik, hainbat idazlan eta saiakera, eta hirugarrenik, Txillardegik berak hautatutako beste zenbait idazlan.
Ez da erraza gertatu aurreko bi sailak bereiztea, muga ez baita garbia. Funtsean, hizkuntzalaritza, soziolinguistika eta historiari buruzko lanak sartuak
daude lehenbiziko sailean. Bigarrenean, berriz, eleberriak, ipuinak, saiakerak, eta
egunkari eta aldizkarietako artikuluak sartu ditugu. Bigarren sail honetan, ordea,
batzuk agian lehenbizikoan sar litezke, gaiaren eta gaia tratazeko moduagatik.
Baina beude hor, irakurlearen jakingarri eta eskuragarri. Hirugarren zerrenda,
berriz, egileak berak egindako hautaketa baten emaitza da, esan bezala.
Hiru zerrenda hauetaz gain, guztiz ugaria da egilearen idazlanen zerrenda,
bizitza betearen ispilu, bai eta haren kezken adierazgarri ere, gure Herriaren eta
egungo munduaren eta gizakiaren arazoen aurrean. Ezin konta ahaleko emari
horren zati gehiena ordenagailuz kontsulta daiteke Euskaltzaindiaren web
gunean (www.euskaltzaindia.net), Azkue Biblioteka atalean, aski delarik katalogoan Txillardegi hitza teklaz jotzea mila item bibliografikotik gora ikusteko.
Hautatu beharra zegoen, beraz, eta lan hori H. Knörrek hartu du bere
gain. Aldiz, hautaketa horren oinarrian dagoen bibliografia zabala (ezen ez
oraingoz oro- besarkatzailea) P. Gartziaren eskutik joan da, Azkue Bibliotekako gainerako langileen laguntzaz.
Pruden Gartzia,

Azkue Bibliotekako zuzendaria
Euskaltzaindia

Henrike Knörr,

euskaltzaina,
EHUko katedraduna

PRUDEN GARTZIA ETA HENRIKE KNÓRR

TXILLARDEGIREN BIBLIOGRAFIA HAUTATUA
EHeh = Txillardegi. Euskal Herritik erdal herrietara. [Bizkaia?]: Txillardegi,
1978.

Bf = Branka: euskaldun sozialista aldizkaria [edizio faksimilea]. Donostia:
Ediciones Vascas, 1979, 2 tomo.

DY = Documentos Y. Donostia: Lur, 1979-1981, 18 tomo.
Kos = Txillardegi. Kosmodromo: (ipuin bilduma). Donostia: Haranburu, 1984.
GL = Txillardegi. Gertakarien lekuko. Donostia: Haranburu, 1985.
EHH = Euskal Herria helburu. Tafalla: Txalaparta, 1994.
EHhor = Euskal Herria en el horizonte. Tafalla: Txalaparta, 1997.
EAB = Euskararen aldeko borrokan. Donostia: Elkarlanean, 2004.
1. LAN AKADEMIKOAK
1956
1

"Ez bat eta ez beste (euskeraren auziari buruz)". Egan, 3-4 (1956), 44-49
y [= EAB, 13-18].
1957

2 "Donostia ta Antigua 1829'ean". Egan, 1-2 (1957), 52-57.
3 "Unamuno eragille: Urkijo-Mintegiko solas-aldia". Egan, 3-4 (1957),
170-177 [ = GL, 71-80 ].
1959

4 "Batasunaren bidea". Euskera, 4 (1959), 150-170 [Euskaltzaindiaren 2.
Biltzarrean irakurritako txostena (Bilbo, 1958)] / [= EAB, 25-45. Ondoko izenburua: "Batasunerako bidea"].
1966
5 "Hizkuntza eta pentsakera". Branka, 1 (api. 1966), 35-56 [ = EHeh, 405432 ][ = Bf, I, 51-72 ][ = Saioak, 3 (1979), 259-278 ] [= EAB, 65-88] [Gaztelaniazko itzulpena: 6. sarrera].
4
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1967
6 "Idioma y forma de pensar". Zutik Caracas especial, (en. 1967) [ = DY,

VII, 385-401. Faksimile berregintza eta testu transkribatua] [Jatorrizkoa:
5. sarrera].
1968
7

"Estrukturalismoaz zenbait hitz". Jakin, 29 (ilbeltza-ots. 1968), 15-29
[ = 14. sarrera, 123-141].

8 "Hika eta zuka-ko aditz-joko edo konjugazioaz". Euskera, 13 (1968),

127-136.
9 "Txaho Zuberotarra eta Lehenengo Karlistada (zenbait izkriburen

berri)". Jakin, 33 (azila-abendua 1968), 18-22.
1970
10 "Euskeraren arazoa beste hizkuntza-pizkunderen argitan: Baionako Eus-

kal Astea (1970)". Branka, 12 (urr. 1970), 5-16 [ = Bf, II, 565-576]
[= EAB, 151-165].
11 "Saiakera eta hizkuntzen pizkundea". In: Salbatore Mitxelena. Oñati:
Editorial Franciscana Aránzazu, 1970, 55-64.
12 Sustrai bila: zenbait euskal korapilo. Donostia: [s.n.], 1970.
1971
13 Oihenart, Arnauld. Atsotitzak eta neurtitzak. Donostia: Herri-Gogoa,

1971 [Txillardegiren edizio kritikoa].
1972
14 Hizkuntza eta pentsakera. Bilbo: Mensajero, 1972 [Aurreko bertsio labu-

rrago bat: 5. sarrera].
1974
15 Euskara batua zertan den. Oñati: Editorial Franciscana Aránzazu, 1974

[1. ed.].
5
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1975
16 "La structuracion du champ sémantique de la couleur en basque". Euskera, 20 (1975), 221-238 / [= EAB, 167-181].
1976
17 "Spécificité de l'évolution des langues romanes de la région pyrénéenne
occidentale". Euskera, 21 (1976), 51-73 / [= EAB, 183-204].
1977
18 "L'emploi de l'indéfini en souletin (à travers l'oeuvre du poète Etxahun)".
Fontes Linguae Vasconum, 25 (en.-abr. 1977), 29-55.
19 "Estudio crítico de algunas lenguas minoritarias". In: El libro blanco del
euskara. Bilbo: Euskaltzaindia, 1977, 547-614 [Euskarazko bertsioa: 26.
sarrera].

20 Euskara batua zertan den. Oñati: Editorial Franciscana Aránzazu, 1977
[Liburu hau hita aldiz argitaratu da: 1974an, 1975ean eta 1977an. 1975eko
6
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argitaraldia 1974koaren berrinprimaketa da, eta ez dugu bibliografia
honetan sartu. Beraz, 1977ko argitaraldia egiazki 2. edizioa da, nahiz eta
liburuaren atarian 3. edizioa dela ipini].
21

"Euskararen eta Kaukaso-ko hizkuntzen berezkuneaz". Euskera, 22
(1977, 2), 907-909.

22

Oinarri bila: morfosintasian eta fonologian. Donostia: Alvarez-Lorea, 1977.

23

"La originalidad lingüística vasca a la luz de los fenómenos de sustrato".
Mundaiz, 7 (mar. 1977), 1-8 [ = In: Cultura vasca. San Sebastián: Erein,
1977-1978, II, 7-25].
1978

24

"68-ko txostenari buruz zenbait ohar". Euskera, 24 (1978) 607-611 [Euskaltzaindiaren 8. Biltzarrean irakurritako txostena, (Bergara, 1978)].

25

Euskal gramatika. Donostia: Ediciones Vascas, 1978.

26

"Fonetika baturuntz (zenbait proposamendu)". Euskera, 24 (1978), 683-690
[Euskaltzaindiaren 8. Biltzarrean irakurritako txostena, (Bergara, 1978)].

27 "Hizkuntza minoritari batzuren azterketa kritikoa". In: Euskararen liburu zuria. Bilbo: Euskaltzaindia, 1978, 539-608 [Liburuaren aurkibideko
izenburua: "Minorien hizkuntzez estudio gonbaratiboa"] [Euskarazko
bertsioa: 19. sarrera].
28

"Iritzi aditzaren erabilkeraz". Euskera, 23 (1978), 219-234.
1979

29

Fonologiaren matematikuntza. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea, 1979.
1980

30

Euskal fonologia. San Sebastián: Ediciones Vascas, 1980.

31

"La lengua vasca". In: Historia de Euskal Hernia, Donostia: Ediciones
Vascas, 1980-1986, 4. tomoa, Apéndice, 1-43 [= EAB, 205-248].

32

"Zubererazko transkribaketa bat". Fontes Linguae Vasconum, 34 (en.abr. 1980), 29-36.
7
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1981
33 "Ba- eta ez- fonetikaren aldetik". In: Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak = Bascologists' International Meetings = Encuentros Internacionales
de Vascólogos = Rencontres Internationales de Bascologues. Bilbo: Euskaltzaindia, 1981, 355-363 [Euskalarien Nazioarteko Jardunaldietan irakurritako txostena (Gernika, 1980)].
34 "Euskalkien fonetika eta euskara batua". In: Euskal linguistika eta literatura: bide berriak. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 1981, 129-137
[= EAB, 249-259].
1982
35 UZEI. Hizkuntzalaritza hiztegia. Donostia: Elkar, 1982, 2 libk. [Liburuaren zuzendariak: Ana Maria Toledo eta Txillardegi].
36 "The contrastive phonems in Basque: values and transcription". The
Journal of Basque Studies, 3 (1982, 2) 31-42.
37 "Some acoustic data about the three basque sibilants". In: First International Basque Conference in North America (proceedings) = Primera Conferencia Internacional Vasca en Norteamérica (actas). Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1982, 19-34.
1984
38

Elebidun gizarteen azterketa matematikoa. Iruñea: UEU, 1984.

39 Euskal azentuaz. Donostia: Elkar, 1984.
40

"Euskalerriko atlas etno-linguistikoa". Jakin, 32 (uzt.-ira. 1984), 139-148.

41

"Nación y lengua". The Journal of Basque Studies, 5 (1984, 2), 19-26.
1986

42

"Liburugintza, prentsa eta idazlea hizkuntza zapalduetan". In: Galiziar,
Kataluniar eta Euskaldun Idazleen II. Ihardunaldiak. Donostia: Hegats:
Euskal Idazleen Elkartea, 1986, 115-128.

43 "Nazioa eta hizkuntza". In: Hizkuntza minorizatuen soziologia = Sociología de lenguas minorizadas. [S.1.]: José Ignacio Ruiz Olabuenaga: J.
Agustín Ozamiz, 1986, 419-427.
8

TXILLARDEGIREN BIBLIOGRAFÍA HAUTATUA

1987
44 Euskal dialektologiaren hastapenak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea,
1987 [2. ed.] [Liburuaren zuzendariak: Txillardegi eta Gotzon Aurrekoetxea].
45

El acento vasco = (Euskal azentuaz). In: Euskal azentuari buruzko biltzarrea (oinarrizko dokumentazioa). Iruñea: UEU, 1987 [Doktorego
tesiaren laburpena].

46 Connaissance et utilisation des deux langues en milieu partiellement bilingue. Québec: Centre international de recherche sur le bilinguisme =
International Center for Research on Bilingualism, 1987.
1988
47 "Kostaldeko gipuzkeraren berri Txanka bertsolariaren bitartez". Euskera, 33 (1988), 177-193.
48 "Diversos modelos de normalización lingüística en Yugoslavia". In: II
Congresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, 1987:
Actas. [Coruña]: Associaçom Galega da Língua, 1989, 69-73.
9
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1990
49 "Hizkuntz lurraldetasuna Belgikan". Bat, 2 (aza. 1990), 49-66.
50 "Jura-ko arazoa". Larrun, 9 (mar. 1990), 37.
1991
51 "Euskararen erabilpenaz oinarrizko ondorio batzuk". Bat, 3-4 (mai.
1991), 53-92.
1992
52 "Ahoskera baturantz". Ele, 10 (1992), 47-71.
53 Antigua 1900. Donostia-San Sebastián: Argitalpen eta Publikapenen
Gipuzkoar Erakundea, 1992 [Gaztelaniazko itzulpena: 57. sarrera].
54 "Errepublika Baltikoetako hizkuntz legeak". Bat, 7-8 (ira. 1992), 45-63.
55 "Euskara batuaren hastapenak". Ele, 11-12 (1992), 15-21.
56 "Hizkuntzaren berreskurapena Fishmanen arabera". Bat, 6 (ots. 1992),
115-122.
1993
57 Antigua 1900 [versión castellana]. Donostia-San Sebastián: Argitalpen eta
Publikapenen Gipuzkoar Erakundea, 1993 [Itzultzailea: Txillardegi]
[Jatorrizkoa: 53. sarrera].
1994
58 "Linguistics Rights in the Educational System". In: Linguistic Rights of
minorities = Droits linguistiques des minorités. Finland: University of
Lapland = Université de Laponie, 1994, 191-258.
59 "Euskara batuaren geroa". Uztaro, 11 (1994), 47-54.
60 Soziolinguistika matematikoa. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea, 1994.
1995
61 "Hitzaurrea". In: Iñarra, Aitxus. Hilketa euskal herri-kulturan: hilketa
Azkue eta Barandiaranen ahozko ipuin eta ele zaharretan. Irun: Iralka,
1995,9-10.
10
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62 "Eireko hizkuntz arazoaz". Bat, 15 (uzt. 1995), 55-64.
63 "Hitzaurre gisa". In: Gaminde, Iñaki. Bizkaieraren azentu-moldeez. Bilbao: Labayru Ikastegia, 1995, 11-15.
1996
64 Lingua navarrorum. Hernani: Orain, 1996.
1997
65 "La aportación de Joan Coromines a la filología vasca". Fontes Linguae
Vasconum, 74 (en.-abr. 1997), 85-91 [Galizierazko itzulpena: 69. sarrera].
66 "Hizkuntza normalizazioko prozesuetan neurri juridiko hutsek dituzten
mugak". Bat, 24 (urr. 1997), 53-61.
1999
67 "Pour une analyse mathématique des situations bilingues". In: Mélanges
en l'honneur de Per Denez. Rennes: Presses Universitaires de Rennes,
1999, 47-56.
68 "Suomieraren normalkuntzaz". Bat, 30 (eka. 1999), 11-31.
2000
69 "A contribuiçom de Joan Coromines à filologia basca". Agália: revista da
Associaçom Galega da Lingua. 63-64 (2000), 151-158 [Jatorrizkoa: 65.
Barrera].
2001
70 Hacia una socio-lingüística matemática. Donostia: Euskal Soziolinguistika Institutoa Sortzen, 2001.
2004
71 Santa Klara gure uharte ezezaguna. Donostia: Kutxa Fundazioa, 2004.
72 Euskararen aldeko borrokan: euskalgintza eta euskalaritzako idazlan
hautatuak, 1956-1983. Donostia: Elkarlanean, 2004.
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2. IDAZLANAK, ITZULPENAK ETA BESTELAKOAK
1956
1 Daudet, Alphonse. "Aita Gaucher'en mixtela". Egan, 2 (1956), 25-33
[Ondoko ipuinaren itzulpena: L'élixir du révérend père Gaucher, 1869].
2

"Fulton Sheen: Religión sin Dios". Egan, 5-6 (1956), 155-157.

3 "Karta idigia: Arantzazun biltzen zeraten guzioi". Euskera (1956), 245250 [Euskaltzaindiaren I. Biltzarrean irakurritako gutuna (Arantzazu,
1956)][ = EHeh, 165-170] [= EAB, 19-24].
4 "Mendeurren oargarri bat: Buda Sakiamuni ta bere gaurkotasuna". Egan,
5-6 (1956), 94-98.
1957
5 Leturia-ren egunkari ezkutua. Bilbao: Euskaltzaindia, 1957 [1. ed.] [Ingelesezko itzulpena: 129. sarrera].
6 "Orangutanen ugartea". Egan, 5-6 (1957), 289-295 [ = Kos, 13-26].
7 "Taupadak". Euzko-gogoa (uztaila - daguenila 1957), 63-68.
1958
8

"Betikoaz agian". Egan, 1-2 (1958), 43-47 [ = GL, 13-18].

9 "Piarres gaxoaren pasadizuak". Egan, 3-6 (1958) 162-164 [ = Kos, 27-33].
10 "Txillardegi jaunaren erantzuna Iñaki Bastarrika'ko jaunari". Jakin, 6
(pazkoaldikoa 1958), 85-93.
1960
11 "Lekuko bikain bat hil da [Albert Camus]". Egan, 1-2 (1960), 52-58 [ =
GL, 80-88].
12 Peru Leartza'ko. Zarautz: Itxaropena, 1960 [1. ed.].
13 "Txillardegi-rekin solasean". Jakin, 12 (pazkoaldikoa 1960), 82-86 [Joseba Intxaustik egindako elkarrizketa].
12
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1961
14 "Gogaide ez, baiña bai adiskide (Orixe jaunari, begiramenduz eta adiski-

de antzera)". Jakin, 14 (ilbeltza-jorailla 1961), 52-54.
1962
15 "El árbol de Guernica a tratamiento". Zutik, 17 (abr. 1962)

[ = DY, I, 430-431. Testu transkribatua].
16 "Etxepare il da". Tierra Vasca = Eusko Lurra, (en. 1962), 7.
17 "Vasconia". Zutik, irugarren sorta, 16 (1962) [ = DY, II, 378-380. Faksimile berregintza eta testu transkribatua].
1963

18 "Landaburu jauna il da (g. b.): recordar sus palabras, el mejor homenaje".
Zutik, número especial, (1963) [ = D Y, II, 455. Testu transkribatua].
1964

19 Baiona'ko Biltzarraren erabakiak (1964-eko agorillaren 29-30). Baiona:
Euskal Idazkaritza, 1964 [Euskal Idazkaritza Elkarteak antolatutako biltzarra, Txillardegi antolatzaileen artean zegoelarik] [= EAB, 55-64].
1965

20 "Elkarrizketa Kamiñazpi jaunari". Jakin, 19 (mai. 1965), 21-24.
21 Huntaz eta hartaz (hamar saiakera labur). [Baiona]: Goiztiri, 1965 [1. ed.].
22 "Levy [i.e. Lévi-] Strauss-ek Unamuno-rengana". Jakin, 19 (mai. 1965),
6-15 [ = GL, 91-97].
1966

23 "Hizkuntza eta herri-kidetasuna". Branka, 2 (ira. 1966), 2-15
[ = EHeh, 433-447][ = Bf, I, 84-97] [= EAB, 89-101].
24 "Unamuno ala Jammes?". Jakin, 21 (1966,1), 81-84 [ = GL, 97-100].
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1967
25 "Gure eginkizunaz". Jakin, 24 (1967), 1-7.
26 "Hizkuntza eta erresuma". Branka, 5 (garagarrilla 1967), 23-35 [ = EHeh,

449-466][ = Bf, I, 271-283] [= EAB, 103-118].
27 "El marxismo-leninismo y los problemas nacionales". Branka, 5 (gara-

garrilla 1967), 36-43 [ = Bf, I, 284-291].
28 "Marxismoa modan egon zan: Rikardo Arregi'ri erantzunez". Jakin, 26

(1967), 3-21.
29 "Sinistu ezinean iges egin behar". Jakin, 27-28 (1967), 16-22.
30 "Suomi'z zenbait jakingarri". Branka, 3-4 (urt. 1967), 31-52 [ = Bf, I,

177-198] [= EAB, 129-150].
1968
31 "Euskera osotuaren beharra aipatuko dut lehenik ...". Euskera, 13 (1968),

221-236 [Euskaltzaindiaren 7. Biltzarrean aurkeztutako txostena (Arantzazu, 1968)].
32 "Del frente español al frente nacional vasco". Branka, 7 (garagarrilla
1968), 4-9 [ = Bf, I, 372-377].
33 "La evolución del imperialismo español en Euzkadi: tesis del anti-vasquismo izquierdista". Branka, 6 (ots. 1968), 48-61 [ = Bf, I, 350-363].
34 "Gerediaga-Elkarteak eratutako biltzar-kideei". Jakin, 31-32 (mai.-urr.

1968), 66-70.
35 "Kardaberatz eta Araba'ren erdalduntzea". Tierra Vasca = Eusko Lurra,

(dic. 1968).
1969
36 "Kronikak: Txekoslobakia, hizkuntzaren pizkundeaz bi hitz". Jakin, 35

(epaila-mai. 1969), 58-65.
37 "Sí al frente nacional vasco". Branka, 9 (urrilla 1969), 3-10 [ = Bf, II, 455-

462].
38 Elsa Scheelen. Bilbo: Kriselu, 1969 [1. ed.].
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39 "Rikardo Arregui hil da!". Tierra Vasca = Eusko Lurra, 158 (ag.-sept.
1969), 6.
40 "Txillida: irudigileetan nagusi". Zeruko Argia, 306 (ilbeltzak 12, 1969), 12.
1970
41 "Bertrand Russell hil da". Zeruko Argia, 366 (mar. 8, 1970), 3
[ = GL, 101-102].
42 "Le grand tournant du socialisme". Branka, 10 (mai. 1970), 20-27 [ = Bf,
II, 506-513].

43 "Lecciones de la catástrofe de Biafra". Branka, 10 (mai. 1970), 15-19 [ _
Bf, II, 501-505].
44 "Mauriac". Zeruko Argia, 394 (urt. 18, 1970), 3 [ = GL, 103-105].
1971
45 Leeuwen, Th. van. Mundu berdearen gauza harrigarriak. Valencia: Mas
Ivars, 1971 [Itzulpena].
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46 "Agindu genuen erantzuna". Branka, 14 (1971?), 12-18 [ = Bf, II, 640-646 ]
[Gaztelaniazko itzulpena: 49. sarrera].
47 "Larresororekin hizketan". Anaitasuna, 213 (eka. 15, 1971), 8.
48 "Lehenengo mailako intelektual bat: Joxe Azurmendi". Zeruko Argia,
446 (ira. 19, 1971), 3 [ = EHeh, 53-57].
49 "La respuesta que habíamos prometido". Branka (edición española), 14
(1971?), 9-16 [ = Bf, II, 659-666 ][Jatorrizko bertsioa: 46. sarrera].
50 "Últimas actuaciones del social-imperialismo en Euzkadi". Branka, 13
(1971?), 9-22 [ = Bf, II, 609-622].
1972
51 Freinet, Célestin (zuz.). Zientzien erakaskuntza. Donostia : Izarra Irarkola, 1972 [Célestin Freinet-en zuzendaritzapean irakasle talde batek
prestatutako testu baten euskarazko bertsioa, Txillardegik egina:
L'enseignement des sciences, 1962].
52 Freinet, Célestin. Zenbait aholku gazteentzako. Donostia: Izarra Irarkola, 1972 [Itzulpena].
53

Porquet, Madeleine. Freinet-teknikak lilitegian. Donostia: Izarra Irarkola, 1972 [Ondoko testuaren itzulpena: Les Techniques Freinet á l école
maternelle, 1964].

54 Pedagogi-ikastaroa. Paris: Rosa Sensat, [1972][Itzulpena].
55 Berezko irakurpidea. Donostia: Izarra Irarkola, 1972 [Ondokoaren itzulpena: Méthode naturelle de lecture, 1961].
56 "Idahoko euskaldunekin". Zeruko Argia, 487 (uzt. 2, 1972) 20 [ = EHeh,
59-63].
57 Matematika. [S.l. : s.n.], [1972?], 3 tomo.
58

"Mitxelenaren idazlan hautatuak". Zeruko Argia, 484 (eka. 11, 1972), 7
[= EHeh, 231-234].

59 "Orixe". Zeruko Argia, 500 (urr. 1, 1972), 15-16.
1973
60 "Azurmendi Rikardoz mintzo". Zeruko Argia, 518 (ots. 4, 1973), 3 [ _
EHeh, 83-86].
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61 "Guy Héraud Baionan". Zeruko Argia, 535 (eka. 3, 1973), 3 [ = EHeh,
317-320].
62 "Jon Mirande aipharsorhoko [sic]". Zeruko Argia, 521 (ots. 25, 1973), 3
[= EHeh, 87-90].
63 "Larresororekin solasean". Zeruko Argia, 563 (abe. 16, 1973), 12 ["Txillardegirekin solasean" izenburuarekin ondokoan argitaratua: EHeh, 1116].
64 "Lévi-Strauss gailen". Zeruko Argia, 538 (eka. 24, 1973), 3 [= GL, 105109].
1974
65 Memmi, Albert. Kolonizatuaren ezagugarria. Arantzazu: Editorial Franciscana Aránzazu, 1974 [Ondokoaren itzulpena: Portrait du colonisé, 1957].
66 "Erriojaz berriro ere". Zeruko Argia, 588 (eka. 9, 1974), 3 [ = EHeh, 121125].
67 "Grégoire eta Guillaume Epherre anaiak hil dira: agur etsia Altzurukun".
Zeruko Argia, 609 (urr. 3, 1974), 3 [ = EHeh, 127-130].
68 "René Lafon hil da: Bilboko euskaltzain eta Tblisi-ko [Honoris Causa
irakasle". Herria, 1.231 (mar. 7, 1974), 5, eta 1.232 (mar. 14, 1974), 5 [ =
EHeh, 245-249].
1975
69 "Mitxelena eta Larresoro". Anaitasuna, 289 (urt. 15, 1975), 8-9.
70 "Benveniste ere ahaztuta". Zeruko Argia, 637 (mai. 18, 1975), 3.
71 "Idazleen gorabeherak Cyrum-n [i.e. Cymru-n]". Zeruko Argia, 661-662
(aza. 9-16, 1975), 7 [ = EHeh, 353-355].
72 "Narbaitz Baionan mintzo". Zeruko Argia, 642 (eka. 25, 1975), 3 [ =
EHeh, 131-134].
1976
73 "Euskal Herriko elebitasuna eta beste herritako jokabideak". Garaia, 1(29 sept., 1976), 28-32.
74 "Hurrengo urratsetara behar: euskara batuaz". Hitz, 8 (abu. 1976), 41.
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75 "Origen de los vascos: en torno a las recientes declaraciones del profesor
Haritschelhar". Enbata, 411 (8 juil, 1976), 5.
76 "El problema del bilingüismo". Garaia, 3 (16-23 sept., 1976), 32-33.
77 "Purismo y eficacia". Enbata, 410 (18 juil, 1976), 7.
1977
78 Muxika, Luis Mari. Diccionario general y técnico = Hiztegi orokor-teknikoa. Donostia: Ediciones Vascas, 1977, 2 libk. [Txillardegiren gainbegiratuaz].
79 "Akitaniako triangelua". Zeruko Argia, 736 (mai. 1, 1977), 5 [ = EHeh,
151-153].
80 "Berriatua Israeldik bihurtu". Garaia, 24 (10-17 feb., 1977), 37 [ = EHeh,
399-401,].
81 "Cymru-Gales". Jakin, 2 (api.-eka. 1977), 66-71 [ = EHeh, 381-385].
82 "Ixaka [Lopez Mendizabal] hil da". Garaia, 28 (10-17 marzo, 1977), 44
[ = EHeh, 149-150].
83 "Joxe Azurmendi eta gaelikoaren arazoa". Garaia, 25 (17-24 feb., 1977),
22 [ = EHeh, 387-390].
1978
84 Itxaskaria: los euskaros y el mar. Muskiz: Petronor, 1978 [Testu elebiduna. Jatorrizko bertsioaren euskaratzailea: Txillardegi].
85 Euskal Herritik erdal herrietara [ = EHeh]. [Bizkaia?]: Txillardegi, 1978
[85 artikuluen bilduma][Ikus ondoko sarrerak: 3, 23, 26, 48, 56, 58, 60, 61,
62, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 79, 80, 81 eta 83].
86 "Euskara batuaren beharra". Zeruko Argia, 799 (ira. 17, 1978), 32.
87 "Euskarari bai". Punto y hora de Euskal Herria, 94 (29 jun.-5 jul., 1978),
20-21.
88 "Ignorancia y mala fe: el vasco seguirá siendo la lengua innecesaria".
Punto y hora de Euskal Herria, 89 (25-31 mayo, 1978), 14-15.
89 "José Luis Alvarez Emparanza". In: Ibarzabal, Eugenio. 50 años de nacionalismo vasco 1928-1978. San Sebastián: Ediciones Vascas, 1978, 359-372
[Elkarrizketa].
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90 "La situación en Sud-Tirol". Punto y hora de Euskal Herria, 118 (14-21
dic., 1978), 17-18.
91 "Tras el Congreso de Vergara una lengua para todos". Punto y hora de
Euskal Herria, 105 (14-20 sept., 1978), 10.
92 "Txillardegi: entre la cultura y la política". Punto y hora de Euskal Herria,
80 (23-29 marzo, 1978), 14-18 [Yon Rekaldek egindako elkarrizketa].
1979
93 Euskaltzaindia. Euskal aditz batua. Bilbao: Euskaltzaindia, 1979 [Taulen
prestatzailea: Txillardegi].
94 "Atzoko eta gaurko gudariak: Nikasio-rekin hizketan: ¡oin be urtengo
neuke!". Punto y hora de Euskal Herria, 128 (8-15 jun., 1979), 46-47 [Txillardegik Nikasio Garaigordobili egindako elkarrizketa].
95 "30 urte geroago, Gernika berrargitaratua". Punto y hora de Euskal
Herria, 137-138 (9-23 ag., 1979), 27.
96 Haizeaz bestaldetik. [S.l.]: Txillardegi, 1979 [1. ed.] [Gaztelaniazko itzulpena: 113. sarrera].
97 "Unas palabras de introducción". In: Branka: euskaldun sozialista aldizkaria [Edizio faksimilea]. San Sebastián: Ediciones Vascas, 1979, I, 11-17.
98 "Uxue-ko zelaietatik". Punto y hora de Euskal Herria, 121 (19-26 abr.,
1979), 31.
1980
99 "Rosalia bihotzean". Punto y hora de Euskal Herria, 168 (20-27 marzo,
1980), 47.
100 "Sartre: lekuko eta gidaria". Punto y hora de Euskal Herria, 172 (24-30
abr., 1980), 29.
101 "Tafalla vascona". Punto y hora de Euskal Herria, 164 (21-28 feb., 1980), 45.
102 "Txillardegi a tumba abierta: entrevista". Punto y hora de Euskal Herria,
178 (4-13 jun., 1980), 19-22.
1981
103 "Hitzaurrea: Toponimia egoeraren berri = Prólogo: En torno a la toponimia". In: Orereta izenaren alde. Usurbil: Izarra, 1981, 6-21.
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104 "Ongi etorri". In: Society of Basque Studies in America. First Internatio-

nal Basque Conference in North America (proceedings) = Primera Conferencia Internacional Vasca en Norteamérica (actas). Bilbao: La Gran
Enciclopedia Vasca, 1982, 13-17.
1982
105 "Patxi Lasa Jauregi-ri erantzunez (Los Angeles, 1982ko otsailaren 8)".

Euskera, 27 (1982, 1), 329 –330.
1983
106 Txillardegi (zuz.). Euskal dialektologiaren hastapenak. Iruñea: Udako

Euskal Unibertsitatea, 1983 [1. ed.].
107 "Txillardegirekin euskaraz eta abertzaletasunaz". Argia, 984 (ira. 11,

1983), 18-23 [Elkarrizketa].
108 "Txosten mamitsu bat: hizkuntza zeltikoen gainbeheraren erakusgarri".

Argia, 997 (abe. 18, 1983), 24-25.
1984
109 Alfredo Bikondoa: artista pintore = artista pintor. San Sebastián: Sociedad

Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1984 [Testu elebiduna. Jatorrizko bertsioaren euskaratzailea: Txillardegi].
110 "Belgikako Gent unibertsitatearen eredua: inoiz euskaldunduko ote da
gure unibertsitatea?". Argia, 1.030 (urr. 7, 1984), 28-30.
111 "Eire-ko hizkuntza beherakada azkarrean: gaelikoaren galera euskaldunon eskarmentu". Argia, 1.004 (ots. 12, 1984) 22-25.
112 Euskal kulturaren zapalketa: 1956-1981. Donostia: Elkar: AEK, 1984.
113 Allende el viento. Donostia: Haranburu, 1984 [Jatorrizkoa: 96. sarrera].
114 Kosmodromo (ipuin bilduma) [ = Kos]. Donostia: Haranburu, 1984 [Ikus

ondoko sarrerak: 6 eta 9].
1985
115 García Marcos, Juan Antonio. Eibartar artistak (1700-1985) = Artistas

eibarreses (1700-1985). Donostia-San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana
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de Ediciones y Publicaciones, 1985 [Testu elebiduna. Jatorrizko bertsioaren euskaratzailea: Txillardegi].
116 "Campion, Arana-Goiri, eta beste". Argia, 1.065 (eka. 23, 1985), 21.
117 "A Corunhatik etorri ondoren". Argia, 1.067 (uzt. 7, 1985), 27.
118 "Cymrutik zenbait oroitzapen". Argia, 1.070 (ira. 8, 1985), 26-27.
119 "Eivissan gaindi Miarritze gogoan". Argia, 1.063 (eka. 9, 1985), 18-19.
120 "Euskararen erabilpenaren azterketaz". Jakin, 36 (uzt.-ira. 1985), 69-78.
121 Gertakarien lekuko: 1 Alea [ = GL]. Donostia: Haranburu, 1985 [Biga-

rren tomoa ez zen argitaratu][32 artikuluen bilduma][Ikus ondoko sarrerak: 11, 22, 24, 41, 44 eta 64].
122 "Gure lekuko ahantziak: Xenpelarren jaiotz ondoko 150 urteak bete

ondoren". Argia, 1.052 (mar. 17, 1985), 34-35.
1986
123 Ansa, Agustin. Agustín Ansa: dibujos, acuarelas: erakusketa, Kultur Are-

toa, Donostia, 1986 apirila = exposición, Sala de Cultura, Donostia, abril
1986. Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones,
1986 [Testu elebiduna. Jatorrizko bertsioaren euskaratzaileak: Txillardegi
eta Gotzon Nazabal].
124 "Hitzaurre gisa". In: Argazkiak = Fotografías: Gipuzkoa-Donostia.

Donostia-San Sebastián: Argitalpen eta Publikapenen Gipuzkoar Erakundea = Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 19861990, 3. t., 10-12.
125 "zerura itzuli nahi ez zuen aingeruaren aldeko azken agurra" [Jorge Otei-

zaren poema baten itzulpena]. In: Oteiza esteta y mitologizador vasco =
Oteiza euskal esteta eta mitologitzaile. Donostia: Sociedad Guipuzcoana
de Ediciones y Publicaciones, 1986, 16.
126 "Eire-ko berri berriro". Argia, 1.115 (ira. 7, 1986), 20-21.
127 "Irlanda "askatua", imitatu behar ez dugun eredua". Punto y hora de Eus-

kal Herria, 458 (dic., 1986), 47-49 [M. Urkiak egindako elkarrizketa].
128 "Kiitos : Finlandiako hizkuntz iraultza burutua da". Argia, 1098 (api. 6,

1986), 22-23.
129 Leturia. [S.1.]: Basque American Foundation, 1986 [Ingelesezko edizioa.

Itzultzailea: Maddi Alvarez Forcada][Jatorrizkoa: 5. sarrera].
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130 "Proposamen bat azentuari buruz". Euskera, 31 (1986), 341-348 [Euskaltzaindiak antolatu Euskal Azentu eta Ebakeraz II. Jardunaldietan irakurritako txostena].
1987
131 Cobreros Morales, José Luis. Elgezua Karlos = Carlos Elguezua: eskultorea. Donostia: Aurrezki-Kutxa Munizipala, Kultur Ekintza, 1987 [Testu
elebiduna. Jatorrizko bertsioaren euskaratzailea: Txillardegi].
132 "Azentuari buruzko proposamen bat". Ele, 2 (1987), 5-20.
133 "Euskal azentuaz". Isilik, 9 (abe. 1987), 8-12.
134 Euskara batua: Iruñeko proposamena azentuari buruz. Bilbo: Udako
Euskal Unibertsitatea, 1987.
135 "Txillardegiren 1. hitzaldia [sic]". Isilik, 8 (uzt. 1987), 19-26.
136 Zugasti, José. José Zugasti: 1984-1987: San Telmo Udal Museoa = Museo de
San Telmo. Donostia: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones,
1987 [Testu elebiduna. Jatorrizko bertsioaren euskaratzailea: Txillardegi].
1988
137 Exkixu. Donostia: Elkar, 1988 [1. ed.].
1989
138 "Langues mortes". Enbata, 1068 (16 mars, 1989), 8.
139 "Transylvania argi iturri". Argia, 1.233 (ots. 19, 1989), 35-37.
1990
140 "Eiretarrak nazio-hizkuntzari `agur' esateko bezperan". Bat, 1 (ots.
1990), 87-89.
141 "Euskal saiakeraren erreferentzia [Salbatore Mitxelena]". Euskaldunon
Egunkaria, 13 (abe. 20, 1990), 23.
1991
142 "Soziolinguistika (lehen urratsak)". Isilik, 14 (1991)[Zenbakiak bederatzi
artikulu ditu, guztiak Txillardegik eginak].
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143 "Txillardegiren sarrera hitzaldia: Baionan, 1987eko azaroaren 2an".

Herria, 2.106 (mai. 30, 1991).
1992
144 "Elebitasun desorekatuak". Euskaldunon Egunkaria, 477 (eka. 20, 1992), 2.
1993
145 "Richard Y. Bourhis-ekin elkar hizketa: familiatik hasi eta herri osorai-

noko sare euskaldunak ugaldu behar dira". Bat, 10 (uzt. 1993), 49-61
[Paulo Agirrebaltzategik eta Txillardegik egindako elkarrizketa].
1994
146 Euskal Herria helburu [ = EHH]. Tafalla: Txalaparta, 1994 [Gaztelaniaz-

ko itzulpena: 148. sarrera].
1996
147 Agirre, Joxean. Hitza hitz: Txillardegirekin solasean. Donostia: Elkar,

1996 [Joxean Agirrek egindako elkarrizketa].
1997
148 Euskal Herria en el horizonte [ = EHhor]. Tafalla: Txalaparta, 1997 [Jato-

rrizkoa: 146. sarrera].
149 "Suomi : nazio baten askapena Europan". Ezpala, 6 (1997), 72-75.
1998

150 "Federiko [Krutwig] eta gu". Euskaldunon Egunkaria, 2.471 (aza. 22,
1998), 3.
151 "Jon Etxaide aintzindari". Euskaldunon Egunkaria, 2.297 (mai. 5, 1998), 3.
1999
152 "Bat [aldizkaria]-(r)en kondaira 'aburra ». Bat, 33 (abe. 1999), 7-9.

153 "Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi: intelektual konprometitua".
Euskaldunon Egunkaria, 2.505 (urt. 3, 1999), Igandeko KZ, 5-7 [Koldo
Aldabek egindako elkarrizketa].
154 Putzu. Donostia: Elkarlanean, 1999.
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155 "Txillardegi eta Martin Ugalderen arteko gutunak (1961-1969)". Jakin,
114 (ira.-urr. 1999), 117-180 [Gutun bilduma baten argitalpena, Joan Mari
Torrealdaik prestatua].
2000
156 "Estatutuetatik auto-determinaziora". Herria 2000 Eliza, 176 (2000), 24.
157 "Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi: Nik neure borroka ez dut geldituko". Argia, 1785 (aza. 26, 2000), 26-31 [Estitxu Eizagirrek eta Ixiar
Eizagirrek egindako elkarrizketa].
2001
158 "Nolakoa zen zure umetako eskola? : hainbat pertsonaia ezagunek beren
haurtzaroko oroitzapenak astindu eta eskolan hasi zireneko hainbat pasadizo kontatu dizkigute". Euskaldunon Egunkaria, 3.154 (2001, ots. 3), 32
[Txillardegiren erantzuna kazetari baten galderari].
2002
159 "Elkarrizketa Txillardegi-Paulo Agirrebaltzategi". Bat, 44 (ira. 2002),
127-135 [Imanol Esnaolak bideratutako elkarrizketa].
160 "Irakaskuntza hizkuntzaren hautaketa Unibertsitatean". Jakin, 130/131
(mai.-abu. 2002), 95-115.
2003
161 "Euzko-gogoa eta gu". Euskaldunon Egunkaria, 3.787 (2003, ots. 18), 42.

3. TXILLARDEGIREN GEHIGARRIA'
1960
1 "Propuesta de Reglamento pa[ra] Euskaltzaindi y Euskaltzaindiaren
Laguntzalleak [eskuizkribua]". [Donostian, 1960-VI-24an Euskaltzain-

1 Txillardegik berak 151 sarreradun zerrenda bat prestatu zuen; horietatik 72 H. Knörren bi
zerrendetan aipatuak zeudenez gero, ez ditugu errepikatu, soilik gainerako 79ak jaso direlarik.
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diaren hileroko batzarrean irakurritako txostena eta zerbait aldatuta
1960-VII-29an egindako batzarrean onartua] [ = EHH, 153-156] [ =
EHhor, 146-149].
1961
2 "Istoria ezkertarrak egiten dute". Tierra Vasca = Eusko Lurra, (oct. 1961).
3 "Lo que pretendemos". Zutik Caracas, 16 (1961) [ = DY, I, 508. Faksimile berregintza].
4 "Milovan Djilas edo Komunismoaren giltzarria". Zutik Caracas, 16
(1961) [ = DY, I, 505. Faksimile berregintza].
5 "Ni comunismo, ni fascismo". Tierra Vasca = Eusko Lurra, (ag. 1961).
6 "Singer kalean (Paris XVI), Jaurlaritzaren egoitzan, Agirreren Gobernuaren
sorrera-egunaren XXV. urteurrenean, ETAren izenean emandako hitzaldia". In: Krutwig, Federiko. Vasconia. Buenos Aires: Norbait, 1962, 609-614
orr [ = Zutik (azillak 20, 1961). Bertsio laburtua] [ = DY, I, 393-397. Bertsio
laburtua. Faksimile berregintza] [ = Zutik Caracas, 15 (1961)] [= DY, I, 493494 eta 497-498. Bertsio laburtua. Faksimile berregintza] [= Krutwig, Federiko. La nueva Vasconia. Donostia: Ediciones Vascas, 1979, 609-614] [ _
EHH, 201-209] [ = EHhor, 192-201. Gaztelaniazko itzulpena].
7 "Urgentemente". Tierra Vasca = Eusko Lurra (feb. 1961), 3 [ = Zutik
Caracas, 9 (1961)] [ = DY, I, 447-448. Faksimile berregintza].
8 "Uztaillaren 18: piper-potoak sutan". Tierra Vasca = Eusko Lurra, (ag.
1961), 7.
1962
9 "Alkartu bearra". Zutik, irugarren sorta, 12 (1962) [ = DY, II, 347. Faksimile berregintza eta testu transkribatua].
10 "Contra todas las dictaduras". Zutik, irugarren sorta, 6 (1962)
[ = DY, II, 276-277. Faksimile berregintza eta testu transkribatua].
11 "Neo-carlismo". Zutik, irugarren eraia, 5 (1962) [ = DY, II, 265-266.
Faksimile berregintza eta testu transkribatua]
12 "El primer deber del emigrante". Zutik, irugarren sorta, 11 (1962) [ = D Y,
II 341. Faksimile berregintza eta testu transkribatua].
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EUSKAL HISTORIAN BARRENA,
ETORKIZUNARI BEGIRA
Joseba Agirreazkuenaga

Azken hogei urteetan euskal historiografian eta mundu mailakoan sakon
sakoneko aldakuntzak gertatu dira. Garrantzitsuena hauxe litzateke: paradigma
nagusien gainbehera eta ondorioz zatiketa edo banaketa. Beraz, teoria jakin
baten aplikazio aurkitu beharrean, oraingoan, unean uneko gertakizunen azterketaren ondoren geure teoria sortu behar, jakina, hizkuntza ulergarrian, ikerketa historikoak parekatu ahal izateko eta ondorioak atera., historia isolaturik ez
dagoelako. Mundua bera dugu partikulartasun nagusia eta horrexegatik ezin
dugu partikulartasun biltegia eginez historia burutu dugunik pentsatu. Zerbait
gehiago behar da eta euskal historia egiten dugunean saiatzen gara, hein berean
historia unibertsala egiten, geure unibertsala delako, unibertsoaren zatia baino
ez garelako, eta ez da gutxi. Eta Euskal Herriko historiatik abiatzea iraskaskuntzako curriculumean erabat zilegizkoa da inguruko unibertsoetan txertatuz
eta irekiaz pertsona ez eta herri isolaturik ez dagoelako.
Historiagrafiazko lanak bereziak bihurtu zaizkigu eta badago nazioarteko komitea historiografian aditua dena. Historiografia, beraz, zientzi historikoen atala dugu. Gurean gutxi landu da. Ikuspegi orokorra eta ebaluazioaren
antzekoa beste artikulu batean landu nuen1. Hala ere, aipatzekoak ondokoak,
monografi luzeak eta orokorrak landu dituztelako: B. Estornes Lasa, A.

' AGIRREAZKUENAGA, J., "La tradición historiográfica vasca: su desarrollo en el marco de las
ciencias sociales", Historia Contemporánea, 7 (Historiografía contemporánea reciente),
Bilbao, 1992, 259-262. Horrez gainera ikus ere: AGIRREAZKUENAGA, J., "Euskal historiografiaren barrena: gizarte arazoen kezka eta azterketa XX. mendeko tokiko historiografian",
Cuadernos de Sección Historia-Geografía, 19, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1992, 11-31.
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Mañaricua, I. Olábarri, Manex Goihenetxe, R. López Atxurra, M. Montero,
J.M. Sánchez Prieto'. Bestalde, edozein ikerlarik gutxi asko idatzi behar du
sarrera gisa ekingo dion ikerketari buruzko historiografia lana.

Ikus: "Historiografía", Enciclopedia general del País Vasco, Auñamendi editorialak argitaratua eta B. Estornes Lasak idatzia.
MAÑARICUA Andrés, Historiografía de Vizcaya (Desde Lope García de Salazar a Labayru).
Bilbao 1973.
SÁNCHEZ-PRIETO, Juan María, El imaginario vasco. Representaciones de una conciencia histórica, nacional y política en el escenario europeo. 1833-1876. Barcelona, 1993. Euskaraz
aipatzekoa: "Euskal historiografia", Jakin 55, Donostia, 1989, 9-129. Ignacio OLABARRIk
artikulu ugari argitaratu ditu aldizkari berezietan. Ondoko oharretan aipatzen dut Herri
Adiskideei buruzkoa. Rafael LÓPEZ ATXURRA, "La foralidad en la historiografia vasca",
Ernaroa 6, Bilbao, 1991, 117-170. GARCIA DE CORTÁZAR, Fernando, eta MONTERO, Manuel,
Diccionario de Historia del País Vasco. San Sebastián, 1983, 2 liburuki. TAMAYO Virginia
(ed.), Jornadas sobre el Estado de la cuestión del Derecho histórico de Euskal Herria.
Donostia, 1995.
Gai horretan murgiltzeko ikus AGIRREAZKUENAGA J. (ed.), La articulación político-institucional de Vasconia. Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Álava,
Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936). Bilbao, Bizkaiko Foru
Aldundia, 1995, 2 liburuki.
DESDEVISES DU DÉZERT, Georges, "Le régime foral en Espagne au XVIIIème siècle", Revue
Historique, Paris, T. 62, 1896, 255-256. BECERRO DE BENGOA, Ricardo, El libro de Álava.
Vitoria, 1877, 288.
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Historiografiazko lana eta azterketa burutzerakoan, Voltaire eta
Muniberen garai ilustratuan bereizten zen bezala, alde batetik erudizio enpirikoa, datuetan oinarrituriko ezagutzak ditugu eta aldi berean edo ondoan
interpretazioak, literaturak. XVII. mendean, Hobbesek Leviathan liburuan
esan zuen bezala, gauzez (things) ez dago asko esaterik, baina diskurritzen
hasten garenean, speech-ak sortzen ditugu eta, orduan bai, ona edo txarra
deritzogu eskubide osoz.
Gure erudizio maila, entziklopedietan eta hiztegigintzan laburtzen duguna, XX. mendean zehar eta, bereziki, azken 20 urteotan gehiago emendatu da
eta sakonago ezagutzen dugu gure iragana. Hala ere, oraindik behin-behineko azpiegiturazko lanen gabezia nabarmena da historia arloan. Ez dugu, adibidez, Euskal Herriko hiztegi biografiko sakona. Espainiako gobernuak
oraintsu erabaki du Espainiako Hiztegi biografikoaren proiektua burutzea.
Gurean, berriz, ez dago horrelakorik, proiektua aspalditik ondo zehazturik
eduki arren, eta horrela aurkeztu dut han eta hemen, baina arrakasta barik.
Lan entziklopedikoetan, aipatzerakoan baten bat, Bernardo Estornes
Lasak Auñamendiko entziklopedia asmatzen eta argitaratzen egin zuena,
azpimarratu behar dugu. 1970eko jakituria eta oraingo ezagutza maila desberdina dugu eta horregatik amaitzear den entziklopedia horretan lehen liburukiak eta azkenak desberdinak ditugu. Berriztu beharra dago eta Eusko
Ikaskuntzak hor du erronka handia eta benetakoa.
Bestalde, berriztapen epistemologikoak eta diskurtsiboak gertatu direla
Euskal Herriko historia lantzeko eran begibistakoa da eta azken 20 urteotan
aski ondo eta sakon landu da euskal historia. Oro har, euskal subjektua euskal
historia burutzerakoan nabarmenago asmatu dela esango nuke. Nire ustez,
XXI. mendeari begira horixe dugu erronka nagusia, euskal historia burutzerakoan euskal subjektuaren ikuspegitik abiatzea euskal erreferentzi sarearen
munduan zehar igarotzea geure gogoeta historikoa. Nahi eta ez, denok abiatzen gara presupuesto jakin batzuetan oinarriturik eta ona izaten da ezagutzea
norberaren maparen koordenadak zeintzuk diren. Euskaraz idatziz gero errazago sortzen da Euskal Herriarekiko begiradaren zirkulua beste mundu zirkuluen biran dagoela ahaztu gabe. Baina euskal subjektua esaten dugunean
orri bat delakoaren bateratasuna ez diogu erantsi behar halabeharrezkoa balitz
modua. Subjektua egin eta desegin egiten baita eten gabe historian barrena eta
beharbada euskal subjektuez, pluralean, hobe legoke pentsatzea.
Baina nola sortu, asmatu, garatu, gihartu eta indartu da azken mendeotan
euskal historia? Berez ez dago ezer ere, beraz, Euskal Herriko historia, lantzeko esparrua sortzen doa, gaur egun euskal historia edo Euskal Herriko his35
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toriaren lurraldea garbi egon ez arren. Euskal historiaren parte dira ere bai
gure lurraldetik at beren bizimodua ateratzen saiatu zirenak eta direnak, munduko edozein txokotan. Euskal Herriko historia ezin dugu mugatu Pirinio
inguruko lurraldeetara, Aturri eta Ebroren arteko lurraldera soilik. Hara bada,
Euskal Herriko historia lantzea beti izan da gai zaila eta azken hiru mendeetan definitzen eta zehazten joan doa. Gogoeta ibilbide honetan, A. Oihenart
euskal idazleak merezi du goren graduko aipamena.
Euskal historiografiaren aldi nagusiak bereizterakoan honako laburpena
ikusten dut:
XVII. mendean Oihenartek indartu zuen Vasconiako ikuspegia; XIX.
mende hasieran J. A. Zamakolak ere euskal nazio edo komunitateen historia
landu zuen, gizartea abiapuntutzat harturik, eta XX. mendean Karmelo eta
Bonifacio Etxegarairen (abokatua), Th. Lefebvre-ren (geografoa) eta J. Caro
Barojaren (historialari soziala) lanak dira lan orokor eta berritzaile nagusiak
gure historia aztertzeko unean. Gizarte zientzien eragina historia lantzeko
unean ageri zaigu eta aipatu ditudan azken hirurak zientzia berrietako teoriak
eta metodologiak aztertu ondoren saiatu ziren euskal historia idazten.

ARNAUT OIHENART
Kongresu berezia antolatu zuen Euskaltzaindiak eta liburu mardula argitaratu5. Oihenart historialari gaia ipar Euskal Herriko historiografian, Manex
Goihenetxek zehazki landu du.6
XVII. mendean bi erresuma nagusiren artean banaturik dago Euskal
Herria. Oihenart Nafarroako historian murgildu zen Nafarroa Frantziako
erresuman kokatzeko eta gero Vasconiakoa landu zuen7. Erresumako historiak lantzen ziren eta aldi berean historia nazionalak. Baina nazio kontzeptua,
jaioterriarekin loturik zegoena, modernitatean lurraldeko giza komunitatea
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adieraztera igaroko zen. Aurrerantzean lurrak eta ez ahaideak definituko
zuen gizabanakoaren nortasuna
Natio gens-etik natio lurraldera jauzia nabarmena izango zen. Euskal
Herrian Batzar Nagusien bidez erakundetze desberdinak sortuz joango ziren
eta lurralde izen nagusiak ageri zaizkigu. Horietatik bi izango ziren nagusienak: Nafarroa, alde batetik, Bizkaia, bestetik. Larramendik XVIII. mendean
Bizkaia frantsesa ere aipatuko du; hara zer idatzi zuen: "Este error de llamar
Vizcaya a todo el pais bascongado, ha pasado de España a Francia: pues ya
modernamente los franceses llaman Vizcaya francesa a baja Navarra, Labort y
Zuberoa, con ridícula acomodación, pensando que son equivalentes
Cantabria y Vizcaya ".8
Erdi Aroan historia unibertsalak burutzen ziren. Erromako eliza katolikoa erakundetze unibertsala zen, nazioartekoa, alegia. Baina historia partikularrak lantzen hasi ziren Aro Modernoan. Lurraldetasunean finkaturiko
herrialde eta nazioak ageri dira. Tokian toldan jaio, bizi, hiltzen direnak kohesio zentzu finkoa hartzera iristen direla uste ohi da. Hispanian jaio, bizi, hilzen den heinean, guzti horrek idiosinkrasia sortzen du eta horno Hispanicus
delakoaren nabarmentasuna ageri-agerikoa bihurtzen da historiaren subjektua
bihurtuz. Modu horretan historiografia nazional espainiarra gorpuzturik dago
Aro Berriaren atarian eta XVI. mendez geroztik garrantzia irabaziz joango da.
Diego Catalánek arazo hau ederki adierazten du, historiografia nazionalen
sorreraren jatorria azaltzerakoan9. Arrasateko E. Garibay-k Espainiakoa eta
historia unibertsala landu zuen, tartean euskal herriarena txertatuz.
Kontestu honetan kokatu behar dugu A. Oihenarteren lan nagusia:
Notitia Utriusque Vasconiae. Ez da, ez, lan histoirografiko soila. Bestalde,
Euskal Herri mendebaldea Cantabriaren nortasunez jabeturik agertzen zen,
nolabait ikuspegi vaskonikoari kontrajarririk.
Errenazimientu garaian, euskaldunak, frantziar eta espainiar inperio
nagusien baitan ageri ziren. Nafarroa, indarraren poderioz sarturik
Espainiako erresuman eta Louis XIII.a, Frantziako eta Nafarroako errege izanik, bere borondatez eta Donapaleun bildu ziren jaunek aurkako iritzia agertu arren, Nafarroa Beherea Frantziako koroako parte bihurtu zuen. Kontestu
horretan bizi zen A. Oihenart eta bere Notitia utriusque Vasconiae histori lana,
LARRAMENDI, M., Diccionario trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín. San Sebastián',
1853, XXVII.
9 MENÉNDEZ PIDAL, R., Los españoles en la historia. Sarrera Diego Catalán. Madrid, 1991.
CATALÁN, D., "Contribución de la historiografía a la creación de los españoles", Langaiak,
8-9. Pamplona 1985, 45-57.
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ikuspegi kritiko batez burutua zegoena, berez "hiritar" talde berri batentzat,
erakunde desberdinetan banaturik zegoen jende multzoen komuntasun loturak azpimarratzen zituen eta, beraz, diskurtso historiko berria asmatu; subjektua, diskurtso berrian, euskaldunak ziren, hau da, Vasconiakoak, etni ikuspegi batetik euskaldunak, eta Aro Berriaren modernitateak eskatzen zuen
"hiritar status" batera jauzia egiteko, bidea eta ikerlana urratu zuen. Inperio
berrien baitan herri nortasuna azpimarratu zuen. Vasconia, lurralde kontzeptua, berriz, hasi zen erabiltzen, horrek definitzen baitzuen euskaldun guztien
batasun esparrua, ohizko besteak, dela Nafarroa, dela Bizkaia, gaindituz.
Berak ukatu egingo ditu mito tradizionalak, kantabrismoa, bereziki, eta beste
elementu objektiboetan oinarrituko da, hizkuntza eta kultura amankomunean.
Vasconia -Euskal Herri kontzeptu euskaldunaren itzulpen zehatz eta egokia baino ez da erromantze hizkuntzetan eta objektiboki egokien definitzen
duena gure lurraldea. Euskara ederki menperatzen zuen A. Oihenartek.
Zergatik latinez idatzia? Goi Ertaroan, historia guztiak unibertsalak ziren
eta gerora unibertso horren "probintzien" historiak idazten hasi ziren.
Vasconiaren notitia berez unibertso horren probintzia da eta unibertsaltasun
horrekin komuntasuna lotu nahian edo, latinez idatziko du, berez "probintzia" soil baten historia zena. Partikulartasuna eta unibertsaletasuna konbinatu nahi ditu modu horretan. Berez, Vasconiari, historiografian eta teoria politikoan existentzia berria eransten zion eta lurralde horrek aurrerantzean bertakoak definitzeko gaitasuna eragingo zuen, euskaraz euskaldunak Euskal
Herrikoak zirela aski nabarmena baitzen. Historia nazionalen sorrera garaian,
A. Oihenartek euskaldunen historia sortarazteko oinarrizko ikuspegia eta elementuak sortzen ditu. Baina ohizko mitogintzarekin etendura sortu zuen.
Kritikoa zen, XVII. mendeko libertinoen jokamoldea ere nabarmentzen zaio.
Froga positiboak behar ditu eta dokumentuen kritika zorrotza eragingo zuen.
M. Montaigne eta F. Bacon izango dira gizarte zientzien arloan libertino eruditoen eredu teoriko berriak eta modernitatearen aitzindariak.
Oihenartek bere kontzeptu historiografikoa finkatzerakoan herri eta hizkuntz komunitateari garrantzi sakonagoa erantsi zion bestelako gertakizun
historiko eta politikoei baino. Bere gogoetaren bidez espazio bat definitzen du
eta espazio horretan bizi diren gizataldeez arduratzen da, bere nortasun eta
erakundetze juridiko politikoak desberdinak izan arren. Horra bere originaltasuna eta ondorioz bere homo vasconicus-en sorrera asmatu zuen, kanpora
begira bereziki. Euskal Herriaren hizkuntz nortasuna eta berezitasuna azpimarratuz, kategoria politiko berria sortarazteko eta indartzeko argudio sendoak burutzen ditu.
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ILUSTRAZIO GARAIKO HERRI ADISKIDEAK
XVIII. mendeko Euskal Herriko historialari eta pentsalari ilustratuetan
hain pentsamolde arrazionalistaren jabe zen Oihenartek, badirudi ez zuela
izan eragin zuzenik. Dena dela, Xabier Munibek sortu zuen erakunde sozial
berria eta bertako kide ziren Euskal Herrialdeetakoek gehi Ameriketan edo
Europako beste erresumetan bizi zirenek "bascongado" izatearen harrotasuna
eta nortasuna erakusten dute. Munibe gizon praktiko eta politiko legez ageri
zaigu. Irurac bat, laurak bat, zazpiak bat izan dira hari bereko aldarrikapenak
gaur egun mundu mundializatuan euskaldunok bat, agian izan beharko luke.
Herri Adiskideen elkartean (Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País) hasieran gogoeta sozialak, historikoak eta politikoak egiten saiatu ziren,
baina aurrerantzean gai hauek bazterturik ageri dira, zientzia aplikatuen eta
teknologi gaien mesedetan. 1765eko apirilaren 18ko Herri Adiskideen batzarrean elkarteko idazkariak, M. Olasok memoria bat agertu zuen izenburu
honekin: Instrucciones para escribir la Historia Nacional, hau da, txostena besteak beste Historia de nacion vascongada idazteko plangintza da, Euskal
Herriko hiru probintzietara mugaturik, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabara. Giro
berean beste txosten baten asmoa azaldu zen: Plan del discurso previo a la
Historia Nacional de las tres provincias bascongadas dividido en tres partes y
un apéndice o suplemento. Idatzi ere Landazurik idatzi zuen Historia General
del País Vascongado comprendido en sus tres Provinicas, El Señorío de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava eta Segunda parte de la Historia Nacional de las tres
Provincias Vascongadas. Relación histórica de los sucesos ocurridos en esta
región de Cantabria hasta la entrada de los moros'°. Egitasmo guztietan eta
idatzi ziren testuetan, Euskal Herriko hiru probintzien esparrua zen "País
Bascongado" delakoa. Testuak irakurriz, badirudi beste Euskal Herririk ez
zela ageri. Egia esateko eta bere garaian garaiko ikuspegian murgilduz gero,
probintzia soila gainditzeak eta Irurac bat izeneko elkarguneaz aritzeak,
urrats nabarmen berria suposatzen zuen, ez baitugu ahaztu behar tokian tokiko aginteak probintzi mailakoak baino boteretsuagoak zirela. Hasieran Xabier
Munibek bere Akademia proiektua Gipuzkoako Batzar nagusietan aurkeztu

10 Arabako Artxibategi Probintziala, Prestamero saila, 11. kutxa.
OLABARRI, I., " Proyectos historiográficos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del Pais", 1 Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
San Sebastian, 1986, 461-470.
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zuen11. Baina handik lasterrera hiru probientzien mailan planteatu zuen, ondoren bascongada izendatuz. Harrezkero, hiru probintzien arteko harreman
politiko instituzionalak indartu eta estutu egin ziren. Batez ere, 1793ko urteaz geroztik, hiru "komunitate" jatorrizko kategoria erabiliz, hau da, hiru probintzien arteko harremanak erakundetu egingo ziren Batzar iraunkorren
bidez, konferentzia izenez ere ezagunak izango zirenak 12. Bergarako Herri
Adiskideen egoitzan hiru herrialdeetako Batzar Nagusien ordezkariak biltzen
hasi ziren, ekintzabide komunak indartzeko asmoz.
Herri Adiskideen elkartean, kantabrismo dogmak nagusi izaten jarraituko du eta horretan Herri Adiskideak ez ziren bat ere berriztatu edo modernizatu. Kontraesana dirudi. J. H. Ozaeta et gero J. J. Landazuri izan ziren kantabrismoaren defentsan gehien saiatu zirenak Henrique Flórez eta M.
Riscoren aurka13. Kantabrismoaren arazoa goitik eta behetik arakatu zuten
hainbat dokumentazio sortuz. Ikasleen azterketetan, adibidez, galderatariko
bat hauxe zen: ¿ Que entendemos hoy por Cantabría? Edo eta Ignacio Jose
Olasok, 17 urteko ikasleak, 1766 inguruan frogatu behar zuen "la cuestion de
si las tres Provincias Bascongadas de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa fueron o no
comprendidas en la Antigua Cantabria14.
Beraz, Herri Adiskideen historiografi lanetan, ez da ageri etenik ez
berriztapenik, ohizko historiografiaren mitoen jarraipena baizik.

XIX. MENDEKO HISTORIOGRAFIAREN ABIAPUNTUAK ETA
AUKERAK
Iraultza liberalaren garaian erresumak nazio berriztatuak bihurtzen saiatu ziren eta Estatu berriztatua ere bai. Erresistentziak berriz ere ageri ziren
erresumak edo estatuak ez zirelako uniformeak eta legedia erret aginduz inposatzen zen eta ondoren lehen aldiko konstituzionalismoak uniformismoan
sakontzen zuen. Baina Suitzan, adibidez, kantoi bakoitzaren berezitasunak
errespetatuz, Estatu nazio berria eraiki zen. Euskal lurraldeek nortasun poli-

" Plan de una Sociedad economica o academia de agricultura ciencias y artes utiles; y comercio, adaptado a las circunstancias y economia particular dela M.N. y M.L. Provincia de
Guipuzcoa. 1763. Donostia, Ed. J. I. Tellechea, 1985.

12 Gipuzkoako Artxibategi Nagusia. Lehen sekzioa, 13 / 47. 1793ko urriak 31- azaroak 2.
14
" MAÑARICUA, A. E., op. cit., 242.
Arabakako Artxibategi Probintziala, Prestamero saila, 9. kutxa.
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tiko nabarmena eta sendoa erakusten zuten Batzar Nagusien agintea argi eta
sendo giharturik baitzen.
Iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunen egoera desberdina izan zen, iparraldean erabat suntsiturik gelditu baitziren euskaldunen ohizko erakundeak
eta bestelako berri bat indarrean ezarri zen toldan tokiko aginteak mugatuz,
zentroko gidaritzaren arabera. Horrela batzar errepresentatiboak desagertuz,
bat eta bakarra zen estatu-nazio esparrukoa aldarrikatuko zen. Hegoaldean,
aldiz, ohiko Batzar Nagusiak, batzar errepresentatiboak, kultura politikoaren
erakusle eta ikur bihurtu ziren. Historiografian iparraldekoak euskaldunen
historiak eurrez burutzen hasi ziren, euskaldunen jatorriaz kezkatzen zen historiografia mota berri hau, baina euskaldun guztiez arduratzen zen, horra
bada bere berezitasuna. Gogora ditzagun Chaho-Belzunze, Bladé, Jaurgain.
Hori da beharbada iparraldeko historiografiaren konstantea, euskaldunez
orokorki ari direla, Euskal Herria bere osotasun geografikoan hartuaz.
Badirudi iparraldean bertako ohizko erakundetze politiko eta juridiko propioa galdu zenean, intelligentsiaren joera hizkuntza eta herri berezitasunez
gogoetak burutzera eta histori arloan herri euskalduna lantzea bihurtu zela
egitasmo berria.
Atzerrian, zegoen Hegoaldeko euskaldun liberala eta iparraldeko joera
horretaz kutsaturik edo, Zamakolak histori lana Oihenarteren ildoa berriz ere
hartzen duela dirudi, bere Historia de las naciones bascas izeneko liburuan15.
Zalantza barik ildo berriztatua landu zuen, gizartea eta herria hartzen du bere
diskurtso historikoaren abiapuntu eta Bizkaiko historiografia eztabaida juridiko politikoan murgildurik aurkitzen zenean, foru sistemaren legitimatate
historikoa frogatu nahian, Zamakolaren historia berriztatzailea da. Sabino
Aranak liburuaren bigarren edizioa Amorrorturen moldiztegian argitaratzea
bultzatu zuen.
A. Chahok Oihenarten Notice sur les deux Vasconies aipatzen du, aintzinako erromatar garaiko eta garaikideko Nafarroaren arteko harremanak
aipatzerakoan. "Des sept peuplades qui composent aujourd'hui cette nation
mystérieuse, dont l'origine a tant préoccupé les antiquaires, quatre –les Labourdins, les Guipuzkoans, les Alavais, les Biskaïens– appartiennent à la fami-

15 ZAMACOLA, J.A., Historia de las naciones bascas de una y otra parte del pirineo septentrional y costas del mar cantábrico desde sus primeros pobladores hasta nuestros dias con la
descripción, carácter, furos usos, constumbres y leyes de cada uno de los estados Bascos que
hoy existen. Auch, 1818, 4 liburuki.
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lle cantabre. Les tribus de la Haute-Navarre espagnole et de la Basse-Navarre
française représentent plus particulièrement les anciens Vascons". Ageri
denez, kantrabrismoaren mitoarekin jarraitzen du erabat, Oihenarten lanari
buruz goraipamenak egin arren16 . Jaurgaini, iparraldeaz ikertzen ari dela,
Vasconia osoaren ikerketa premia sortu zitzaion, bere aintzin solasean azaldu
zuenez gero. Jaurgainek onartzen du vascoiberismoa eta iparraldearen inbasioa17. Hegoaldean, aldiz, historiografia ohizko erakundetze politikoaren zerbitzuan eta defentsan burutzen zen, batez ere probintzia bakoitzekoa azpimarratuz. Nortasuna hizkuntza, herri edo etnia bereizkuntzetan oinarritu ordez,
egitura eta erakundetze politikoaren bidez hartzen zuten probintzia bakoitzeko bizilagunek. Aipatu behar da historiografia erreaktiboa izan zela,
Espainiako Historiarako Erret Akademiak hasi zuen Foruen autogobernu
politikoa finkatzeko zegoen interpretazioa suntsitzen, erregearen subiratasunean soilik kokaturik. Gerora Llorentek finkatu zuen erresumako diskurtso
berria eta Aranguren Sobradok, Bizkaiko Batzar Nagusietako legelari nagusiak, idatzi zuen aurkako ikuspegitik, paktismoaren teorian finkaturik subiranotasun konpartituaren printzipioa. Pedro Novia de Salcedok 1829an idatzi
eta 1853an argitaratu zituen lau liburukietan Arangurenen diskurtsoari jarraipena eman zion.18
Aldi berean, leienda eta mito historikoak oraindik bizi-bizi ezagutzen
ziren ahoz aho edo idatziz eta bigarren menderdian sortu zen benetako etena
euskal historiografian ere, Europan gertatzen zenekoa, hots, positibismo kri-

"C'est ce que le docte Oihenart a eu soin de mettre en avant des le premier chapitre de son
excellente Notice sur les deux Vasconies", 64; "Nous comprenons ici sous le nom de Vascons
ceux aussi qu'on appelle vulgairement Cantabres... langue cantabrique".... "il ne donne nulle
part le nom national et populaire, le nom véritablement ibérien, à cette langue qu'il apene
vasconne, vascongade, vascuence, biskaïne, cantabrique, de tous ses noms latins, romans,
français et castillans, à l'exclusion du nom ibérique Eskuara". CHAHO, Augustin, Histoire
primitive des Euskariens-Basques, langue, poésie, moeurs et caractère de ce peuple, introduction à son histoire ancienne et moderne. Madrid (Jaymebon éditeur)- Bayonne (Jaymebon
éditeur), 1847, eta 65. "La Cantabrie, la Vasconie, la tierra vascongada" dira bere garaiko
zazpi probintziak. BELSUNCE, Le Vicomte de, Histoire des Basques depuis leur établissement
17 dans les Pyrénées occidentales jusqu'à nos jours. Bayonne, P. Lespés, 1847, II eta 3.
JAURGAIN, Jean, La Vasconie, étude historique et critique sur les origines du Royaune de
Navarre, du Duché de Gascogne, des comtes de Commiges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre
d'Alava & de Biscaye, de la vicompté de Béarn et des grands fiefs du duché de Gascogne.
Pau, Garet, 1898, 1902.
18 Ikus eztabaidarako MAÑARICUA, A., op. cit.
16
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tikoaren eragina. Narrazioak eta diskurtso historikoaren enpirismoa erabat
banatu ziren eta mende batez bi joerak elkarren aurka jarraitu zuten.

XIX. MENDE BUKAERA: 1876 GEROZTIKOA
Ohiko euskal zibilizazioa betiko desagertzearen beldurra hedatu zen.
Horren aurrean zerbait egin beharra eta Iruñean Revista éuskararen inguruan
bildu zen A. Kanpion eta beste historialari kementsuak. Gasteizen Fermín
Herránek Revista de las Provincias éuskaras sortu eta eratu zuen eta,
Donostian Manterolak Euskal Erria aldizkaria. Bilbon F. Sagarminagak eta
lagunek Sociedad Euskal Erria delakoa eta La Unión vasco-navarra egunkaria. Berbizkunde historiografikoa ageri da aldizkariotan, baina sarritan ohizko
mito eta leiendekin Euskal Herriko iragana interpretatuz. Mende bukaeran A.
Kanpion, E. Labayruk eta K. Etxegarairen lanek historia berria landu nahi
zuten, mito eta leienda gabekoa, enpiriko positiboa, non dokumentuaren jatorria eta egiaztasuna bihurtzen zen behin-behineko abiapuntua. K. Etxegarairen eta E. Labayruren historiografia berria ez da huts hutsean burutzen.
Cánovas del Castillo politikariak errestaurazio borbonikoa prestatu eta indartu zuen 1874 urteaz geroztik 1898 arte, Espainiako erakundetze politiko nagusia antolatu zuen, non karlista-tradizionalistak, alde batetik, eta errepublikanoak, bestetik, sistematik at gelditzen ziren. Cánovas del Castillok 1886an
Historia general de España berri bat idazteko taldea sortu zuen eta Espainiako
Historiazko erret akademia proiektu historiografiko berriaren abiapuntu
nagusi ere bihurtu zen, azken batean, Cánovasek asmatu zuen sistema konstituzional berria legitimazio historiko politikoan sartzeko.
Europa mailan bigarren erdian, Ranke historialari alemanak zientzia historiko berriaren oinarriak ezarri zituen, batez ere lan egiteko tekniketan indar
nagusia ezarriz eta horrela zientzia historiko sorburuen kritika positiboa egiten zuen eta dokumentuen egiaztasunean oinarritzen zuen diskurtso historikoak benetakotasuna. Baina aldi berean, Ingalaterran, adibidez, historiaren
lana halako espekulazio kutsua eta literaturaren atalean edo esparruan kokatzen zen. Ez da aski erudizio ona izatea historia zuzena egiteko. Nahietaezkoa
da interpretaziorako zioa izatea. Azken batean, Europako herrialde bakoitzean zientzia historikoaren oinarri berrien garaipena modu diferentean eman
zen. Historialari profesionalen taldea osotzen joan zen, akademien bidez,
elkarte berezien sorreraren bidez, unibertsitateko irakasleen bidez edo eta artxibozan eta bibliotekarien artetik historialarik sortuz. Cánovas del Castillok,
Espainian, Guizotek Frantzian egin zuen antzera, unibertsitateak alde batera
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utzirik, akademietan oinarritu zuen historia berria sortzeko ahalegina eta ahalmena. Giro hori ezagutzen zuen Etxegaraik eta Kanpionek ere. Trabajos de un
cronista liburuan, 1898an argitaratuan, bere helburu historiografikoa argi eta
garbi adierazten zuen 19 : "la más constante y arraigada de mis aspiraciones: la de
contribuir por mi parte a la renovación de los estudios históricos relativos al pais
vascongado, a fin de que sean cada vez menos espesas las tinieblas que pretenden ocultarnos cual era la manera de pensar, de sentir y de obrar, cual era, en
suma la manera de vivir de las generaciones que en la sucesión de los siglos ocuparon el solar euskaro" (...) "la historia no es obra exclusiva de los grandes, de
los proceres, de los caudillos, mas que de ellos, es obra de los pequeños, de los
desconocidos, de los anónimos de los invisibles, de aquellos que constituyen lo
que llamamos pueblo ".
Esaldi honetan azpimarratu behar da berriztatu nahi zuela euskal historiografia. Berriztapena lortzeko, oinarrizko abiapuntua sorburu historikoak
kritika zorrotzez aztertu behar ziren eta iturrien irakurketa berriak eginaz,
historia berriztatua sortuko zen, dokumentuek berez ez dutelako hitzik egiten, baina, bestalde, historiarik ezin daiteke buru erudizio enpiriko gabe.
Horregatik ez da mugatzen agirien positibismora edo sorburuen kritikaren
teknikara. Frantziako Augustin Thierry izango zuen eredua eta, beraz, ikerketa eginez, artistaren jitea ere erakutsi behar zela aldarrikatu zuen.
Labayru Bizkaiko historia berria egiten saiatu zen. 1880an, egunkari tradizionalistetan, kazetari legez, nabarmendu zen eta horra ondoan bere ikuspegi historiografikoa: "La patraña y la novela afearon las páginas de la historia de un pueblo singular cual ninguno". Beraz, helburua garbi adierazi zuen
Labayruk: "Restaurar lo verdaderamente historico, apuntar lo probable y disipar las nieblas aqui y alla espaciadas sobre la nación Euskalduna, con preferencia lo concerniente al Señorio o condado de Bizcaya, es mi intento (...) la historiografía ha de servir no solo para dar e imprimir arte al penoso estudio de la
historia sino también para amenizarle" 2°. Hara bada, egia eta gezurraren arteko dialektika, zientzia historikoaren eremuan, asmaturiko literatura tarteko
dugula.

19 ECHEGARAY, C., Trabajos de un cronista. Bilbao, Biblioteca bascongada de Fermín
Herrán, 1898, 131. Horrez gainera bere ideia historiografikoak ezagutzeko A. Kanpioni
buruzko hitzaldi baten testua ere interesgarria dugu, Blancos y Negros (guerra en la paz)
nobelaren argitalpenaren hitzaurre gira argitaratua, Donostian, 1934an, Zabalkunde bilduman, Beñat Idaztiak.
20 LABAYRU, E, Historia General del Señorio de Bizcaya. Bilbao 1895, 6 liburuki argitaratu
zituen 1903 bitartean Bizkaiako historiaz.
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Giro horretan, Miguel de Unamunok Etxegarai eta Labayruren lanak kritikatu zituen eta bidenabar historiaz zuen ikuspegi teorikoa lerro laburrean
bezain sakonean adierazi zuen: "Si de los fugaces sucesos quieren sacarse los
hechos permanentes, verdadero objeto científico de la historia, hay que reducir el orden cronológico del suceder al evolutivo del hacerse, y no caer en pragmatismo excesivo"". Labayrurekin ez bezala, Etxegarairen lana Euskal
Herriaren egoera Erdi Aroaren bukaerari buruzkoa, goraipatu egin zuen M.
Unamunok, benetako historialari zintzo bezala, imaginazio gutxikoa izan
arren, lotuegia ikusten zuen garaian garaiko gertakizunetara. Horregatik,
Unamunok, informazio berberean oinarrituz, bestelako interpretazio teorikoagoak egiten ditu. Azken batean, liburuaz zera dio, "obra meritísima" dela,
abiapuntu eta gogoeta berriak irekitzen zituelako historiaren arloan.
Arturo Kanpionen lan erraldoia ere testuinguru berean kokatu behar
dugu. Nafarroako historiatik abiatzen da, Euskal Herriko ikuspegia izanik.
Teoria historiografikoan, psikologismoaren esparruan kokatuko nuke, gertakizun handien azalpena bilatzeko orduan. Adibidez, karlismoaz egin zuen
interpretazioa dugu, besteak beste.
Hala ere, mitoak eta leiendak indarra zuten jenderiaren ohiko kosmoaren
interpretazioan bat eginda zeudelako. Horregatik Fermín Herrán idazleak eta
Biblioteca bascongada bildumako editoreak 1898an zera adierazi zuen: "¡que
no facilmente se arrancan de cuajo leyendas y tradiciones acariciadas por largos siglos y que tanto enaltecen a la tierra que uno quiere !".
Baieztapen honek erakusten digo ohiko mitologia historikoaren dogmek
indarra zutela eta Sabino Arana ere delako literatura mitologioaz baliatuko da
bere proposamen politikoak erakusteko unean. Baina ez ditugu nahastu behar
biak. Ni neuk hemen historia zientzia bezala lantzen zutenen historiografia
ibilbidea landuko dut. Beste gai bat litzateke, politikari eta fikziozko literatura idazten zutenen arteko ikuspegi historikoaren azterketa.
Dena dela, aldaketa nagusia, XX. mendearen lehen herenean gihartu zen.
Gizarte zientzien esparrua aldendu eta arlo bakoitzean ikerlari berriak nabarmendu ziren. Pertsona horien bidez, euskal historiografia aberastuz eta berriztuz joan zen. Geografía general del País Vasco-Navarro, entziklopedia gisa
asmatua, garaian garaiko jakituria historiografikoaren eredua dugu. Horrez
gainera aipatu behar dira Pablo de Alzola eta J. Lazurtegi. Antropologia arloan José Miguel Barandiaranek ahozko iturrietan finkaturik, biltzen zuen lege
21 UNAMUNO, M., Obras Completas, IV. liburukia (Ed. M. García Blanco). Madrid, 1966,
223-229. Jatorrizkoak 1896an argitaratu zituen Revista Crítica de Historia y Literaturas
Españolas, Portuguesas e Hispano-americanas aldizkarian.
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zaharreko azken usadioak. Bonifacio Etxegaraik sintesi historikoa idatzi zuen
Espasa Entzikopedian 1928an Vasconia izenpean. Baina guztien artean berritzaileena zalantzarik barik Théodore Lefebvren lana izan zen: Les modes de vie
dans les Pyrénées atlantiques orientales, Parisen argitaratua, 1933an.
Metodologia eta teoria berria adierazten du. Euskal historiazko oinarri
materialak aztertzen ditu eta ildo berriko historian dihardu. Euskaldunen
azken 1.000 urteko historia zehatza idatzi zuen, inguruneak eta gizakiak sortu
zituen zibilizazio desberdinak. Horregatik, demografiaz, migrazioez eta eguneroko bizitzan garatu ziren zibilizazio material guztiak ondo deskribatu
zituen eta bere bilakaera azaldu. Euskal Herri ia osoa (Enkarterria eta Tutera
izan ezik) eta kasu batzuetan inguruko lurrraldeak (Biarnoa) hartzen zituen
aztergai. Garaiko lan historiko garrantzitsuena izan zen ezbairik gabe, gure
artean gutxi ezagutu eta landu dena, tamalez. Beharbada nazitarrek Parisen
kartzelan zegoela, erresistentzian sarturik baitzegoen, ez bazuten hil, euskal
historiografiaren erreferentzia nagusia bihurtzeko gaitasun eta prestakuntza
osoa zukeen, 1940 eta ondoko hamarkadetan.

FRANKISMO GARAI L UZEKO ARGI ILUNAK
1939an, gerra zela eta, aurreko urteetan bideraturiko dinamikak eten egin
ziren. Eusko Ikaskuntzaren inguruan erakundetzen hasi zen azpiegitura zientifikoa desegin zen. Iparraldean J.M. Barandiaranek jarraitu zuen aldizkariak
sortzen eta 1948an Biarritzen Eusko Ikaskuntzen zazpigarren kongresua
antolatu zen. Iparraldean Eusko Jakintza aldizkariaren inguruan ikerketak
landu ziren, baina 1954an Baionan antolatu zen Eusko Ikaskuntzaren 8.
Kongresuak dinamika horren amaiera erakusten zuen. Bestalde, hego
Ameriketan, Argentinan, Venezuelan eta Mexikon bereziki ahaleginak egon
ziren. Urrunetik euskal historiaren mistifikazio politikoak errezagoak ziren,
baina ikerlari finak ere izan ziren. Aipatzeko da I. Gurrutxagaren lana eta saiakera interpretatibo gisa R. Aldasororena.22

Gurrutxagak hainbat artikulu zorrotz idatzi zituen, eta beste batzuen anean aipatuko
nuke "Las guerras carlistas en el siglo XIX y su significación en la Historia Vasca", 150 años
del Convenio de Bergara y de la ley del 25-X-1839. J. Agirreazkuenaga eta J.R. Urquijo
(ed.), Gasteiz, 1990, 105-136.
ALDASORO, R., Las guerras civiles y el concepto de libertad en la Historia Contemporánea
del País Vasco, 1946.
22
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Azkenik, hegoaldean, Iruñean eta Donostian Príncipe de Viana eta
RSVAP aldizkarien inguruan eratu ziren ikerlariak, harik eta 1960-70 hamarkadetan Unibertsitateetan historiazko ikasketa unibertsitarioak antolatu.
Historia ikertzeko profesionalizazio bidea irekitzen zen unibertsitateetan.
Ordura arte, artxibategi eta bibliotekariak ziren historiazko lanetan profesional gisa aritzea lortu zutenak.
Giro honetan eta Unibertsitatean ikasia izan arren, bere kabuz ikerketa
lanak eginez, Eusko Ikaskuntzan eta CSIC erakundearen inguruan ibiliaz,
euskal historiazko ikerketak beste pertsonaia handi bat ezagutu zuen: Julio
Caro Baroja. Haren lana historialariek sarritan ez dute ezagutzen, antropologiatik hurbil dagoelako agian. Baina 1956 arte, zalantza barik, bera dugu historialari sozial garrantzitsuena. Los Vascos izeneko liburua, 1949an argitaratua, Annales aldizkarian, Parisen indartzen zegoen historiazko paradigma
berriaren ispilu zena, historia egiteko modu berriaren erakusletzat aipatua
izan zen.
Jakina, teoriari eta aukeraturiko ikerketa esparrura loturik du bere metodologia. J.C.B.ren lana ulertzeko Pío Barojaren ideiak eta nobelak ezagutzea
premiazkoa da. Píoren mundu ikuskeraren baitan kokatzen dira lobaren hainbat kezka intelektual. Baina nobelaren bidea hartu beharrean, lobak saiakera
eta ikerketa sakona erabili zuen. Berak aitortu zuenez, La leyenda de Jaun de
Alzatek bere etnografi zaletasuna biztu zuen.
Euskal gaiak batez ere 1940tik 1956ra bitartean ikertu zituen. Ondokoak
aurretik ikerturikoaz gogoetak dira. Antropologiaren kezkak jadanik bizi-bizirik zituen eta ondoko urteetan historian, historia sozialean burubelarri sartu
zen. Biografia, tokian tokikoa zein baztertuen ibilbidea izango ditu gogokoen.
Bere bizitzaren amaieran, aldiz, kezka teorikoez jabeturiko lanak argitaratzeari ekin zion. Benetan harrigarria dugu ikustea zenbat produzitu zuen jakintsu
honek. Zelako trebetasuna, bestalde, gaztelania bizkor, zehatz eta argia erabiltzean. Saiakeraren maisutzat laster nabarmenduko dute, agian.
Dena dela, haren ikerlanak ezagutu ondoren nabari daiteke halako ikerketa egiteko ibilbidea edo metodologia jakina. Baten batzuen ustez, J.C.B.-k
ez zuen metodorik. Eta beharbada egia da, metodo desberdinak erabili zituelako eta bere bizitzan zehar bere ikuspegiak aldatu egin baitzituen. Baina halako joera finkoak bere lanetan ageri dira: lehendabizirik, hizkuntzari buruz
zehaztapenak egiten ditu, erabili behar dituen kategoria eta kontzeptuen errelatibotasuna azpimarratuz. Bigarrenez, kezka epistemologikoa planteatzen du,
baina berehala filosofo grekoen garaian, delako kezken berri bazegoela igertzen saiatzen zen.
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Ondoren bere diskonformitatea adieraziko du, nahietaezko abiapuntua
balitz bezala. Ikerketan aritzeko abiapuntu jakingarria berau. Azkenik datuak, informazioa modu zuzenean jasotzen ahalegindu zen, bai inguru fisikoan, artxibategietan, literatur produkzioan. Guzti honek garaian garaiko kontzeptualizazioan murgiltzeko aukera ematen zion eta ekintzabideen, kontzeptuen,
usteen tenporalitatea, tempus berezia aurkitu. Bukaeran ez du nahi izango
generalizazioan erori. Espiritu etnografikoak dirau bai, baina hori ez da maila
teorikoan ez duelako kezkarik, erredukzionismo antzuan ez erortzeko bidea
baizik. Deskribapen soila eta formala gainditurik gelditzen da, ikerketa teorikoan aukerak eginez, ez modu abstraktuan, enpirikoan baizik, berez etorri
zetorren ondorioa modu naturalean agiriaz.
Sozilogismo berriaren ekarpenak jasoko ditu 1950ean, aurkakoa, hurrengo hamarkadan, sikologismoan murgilduz. Pertsonen, protagonisten nundik
norakoan kezkaturik agertu zen beti, heldutasun intelektuala irabazi ahala.
Pertsonen grinen garrantziaz ere jabeturik zegoen. Horregatik, genero biografikoaz gogoeta jakingarriak idatzi zituen bere bizitzaren azken aldian eta
modu originalean aplikatu bere buruaren azterketara.
Beraz, badugu bai zer ikasi, J.C.B.ren lanetan, ikerketa egiteko moduaz.

AZKEN MENDE LAURDENA
XX. mendean paradigma interpretatibo nagusiak, funtzionalismoa, alde
batetik, aldaketarena, bestetik, non marxismoa barne kokatzen baitut, egon
direla esango nuke. Ikerlariok, beraz, teoria ondo eta sakon ikasi behar genuen
eta gero hori aurkitu errealitatean, datuak egokitu eskema teorikora. Datu
egokiak aurkitu behar ziren teoria konfirmatu edo deuseztatzeko. Baina salbuespenez jositako errealitatea eta kasuak ditugu eta horrenbesteraino iritsi
direnez, azkenean, paradigma nagusien puxkaketa osoa gertatu da azken
hogeita bost urteotan. Bakoitza bere aldetik ari da eta historia, iragana gaurko
hizkerara azaltzeko unean, gaur egun, erlatibismo kulturalean murgildu gara.
Ez dago egia handirik, egiak baizik eta egia horiek bakoitza bere testuinguru
sozial eta espazialean argitzen saiatu behar da. Beraz, guztia ulergarria eta justifikagarria bihurtzen da testuinguruan, zapalketa arbuiagarriena ere?
Dena dela, historia lantzerakoan, datuak ukatu ezinekoak ditugu, erudizioak hortxe jarraitzen du eta beharbada tokian tokiko eta talderik taldeko
teoriak lantzen dira. Baina, bestalde, zientzia konparatu ezean ez dago zientziarik, orokortasunean egiten delako zientzia.
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Kultura zientifikoak beti daude aldatzen, aldakorrak dira, izan behar dira.
Zientzia produkziorik probisionalena eta eztabaidagarriena gertatzen zaigu,
beraz, ziurtasun laburrekoa dugu. Kultura artistikoak, aldiz, literarioak eta
abar, horiek bai dutela bere indibidualtasuna eta iraunkortasuna aldaezina
delako arte ederreko lan zehatza.
Giro honetan bizi gara eta historiaren esparruan lerroak aipatu beharko
lirateke, historia ekonomikoan, historia sozialean, historia politikoan edo kulturgintzazkoa edo historia ekologikoan. Bestalde, mikroanalisiaren garrantzia
eta premia garatzen doa. Historiografia moeta ugari dugu Euskal Herrian eta
arloz arlo aritzerik ez dago txosten honetan. Bestalde, Euskal Herriari buruzko historia nagusi edo orokorrak sintesi formatoan edo autore askoren artean
ugaldu egin dira. Atal honek azterketa berezia merezi beharko luke autorez
autore. Hala ere, zenbait gogoeta orokor azalduko ditut.

ETORKIZUNARI BEGIRA
Azpiegiturazko ikerlanak burutu behar dira, oraindik gure iraganaz ezagutza urria dugulako Euskal Herriko ikuspegia garatuz. Euskal Herria, edozein herri bezala, anitza eta moeta askotakoa dugu eta kostaldeko herrialdeen
edo barrualdekoen dinamika eta denborak ez dira berdintsuak. Historiak erakusten diguna zera da, denbora kronologikoez gain, beste denbora eta erritmoak bereiztera, arkaikoa, mitikoa, betidanikoa duguna eta erabat errotua
gizarteko hainbat arlotan. Espirituzko denboran ez dago etenik, ez eperik, ez
mailarik. Hala ere, subjektu kolektiboaren nortasunean, baterokatasun eta
desberdintasuna ikusten eta arakatzen saiatu behar dugu. Horregatik, herri
ikuspegia esaten dugunean, gizartean islatzen zaiguna, abiapuntutzat hartu
behar dugu, herri eta gizartea multzo berekoak baitira.
Badago gai bat, besteak beste, historia nazionalari buruzkoa. Estatu
nazioak XIX. mendean eraiki eta antolatu zirenean, Espainian nazio politiko
bakarra zegoela adierazteko historia nazionalak idazteari ekin zioten. Horra
XIX. mende bukaeran Cánovas del Castillok bultzatu zuen proiektua. Egon
ziren beste asmoak ere, adibidez, Pi i Margall politikari eta historialariak idatzita. 1877an argitaratu zuen bere liburu ezagunean, hara zer idatzi zuen: "En
España la cuestión de los vascos es mucho más grave que en Francia (...)
Vencidos, se trata actualmente no de arrancarles sus fueros, pero sí de quitarles
la exención del servido militar y de los tributos. ¿Serán porque se los quiten más
españoles? ¿Participarán más de nuestras ideas y de nuestros sentimientos? ¿No
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será resultado natural de la diversidad de razas ese antagonismo que entre
ellos y nosotros existe? A poco que se combinen aquí los diversos criterios para
la teoría de las nacionalidades, tengo para mí que se habría de estar por la independencia de los vascos. ¿La consentirá España?"23
Azken urteotan aniztasunezko ikuspegia garatu da honezkero historialarion artean. Horregatik historia nazionalaren ikuspegira ezin daiteke makurtu
edo soildu, ezin dugu guztia ekintza guztiak euskal abertzale versus beste
abertzale ikuspegira lerrotu edo eskema dikotomikoan Espainiako historiaren
ispiluan arakatu. Herri baten fenomenologia aberatsa dugu eta nire ustez ez da
sinplifikatu edo ahuldu behar gizarte aberatsaren historia, dinamika interpretatzaile eta diskursibo bakarrera. Ezkutatu ere ez, ez balego bezala. Euskal
Herriaren historian zehar, XVI. mendeaz geroztik berezitasun nagusienetakoa
dugu, Batzar Nagusien inguruan, herrialde batzuk, nortasun politiko kolektiboa landu zutela eta 1877 arte iraun zuten mendebaleko hiru herrialdeetan eta
XX. mendean berriz eratu dira. Foruen inguruko kultura politikoa aberatsa
eta indartsua da. Baina euskal historia ezin da horretara mugatu, historia
nazionala denboraren igarobidean aldi bat baino ez delako.
Tokian tokiko historia zehatzak, komunitate jakin batzuena indarberritu
da. Enpresaren historiak, historia ekonomikoaren arloan, hutsune nagusia da.
Eta azkenik, biografiaren arloa deritzot, besteak beste, bai diskurtso berriak
baita ere herri nortasunaren adierazle gisa, ondo laburtzen duela ikuspegi indibiduala eta kolektiboaren arteko tirabira.
Erakundetu da historiazko ikerkuntza, karrera akademikoa ere bihurtu
da. Editorialak historiazko arloan titulu berriak argitaratzeko beldur dira eta
horrela Eusko Ikaskuntza edo EHUko unibertsitate moduko erakunde instituzionaletan argitaratzeko bidea gelditzen zaigu.
Nire kezka da euskal historiaz arduratzen garenon artean ez dugula behar
heineko loturarik, sarerik, Euskal Herria erreferentzi sare gisa izateko. Ahulak
gara eta Espainia gertatzen da; sarritan, erreferentzi gune bakarra balitz bezala. Nire ustez, Europako ikuspegia irabazi beharko genuke, azterketa konparatiboak eginez, ikusiaz historia ez dela gertatu halabeharrez, aukeren arteko
alternatibak sortuz joan dela baizik. Beraz, determinismo eta legitimazio
sozial eta politiko gehiegi nabari da azterketa gaiak egiteko orduan. Bestalde,
historialariok ikasi behar dugu taldeka lanean, zientzietan egiten den bezala.

23 Pi Y MARGALL, Francesc, Las nacionalidades, 1877. Madril, Centro de Estudios
Constitucionales, 1986, 62-63.
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Baina oraindik historialariok literatura ederraren kreazio indibidualetik hurbilago gaudela dirudi, zientzietako talde praktikatik baino.
XXI. mendean, Europa berriaren atalean, badaude erregionalismo transnazionalean oinarritu behar ditugun historia berriak, goi mailako laburpen
politiko instituzionalak egiteko unean, ahaztu gabe Pirinioak direla gure
ardatza itsasoarekin batera. Azken 500 urteotan gure historia mundializazio
prozesuaren gunean kokatzen da. Euskaldunok mundializazio prozesua hasi
zen gunean bizitzen jarraitzen dugu XVI. mendez geroztik. Ez da, bada, arazo
berria mundializazioa geure anean eta itsasalde ikuspegiko historia landu
beharra deritzot.
Azpiegieturazko ikerlanen ondoan, nahietaezkoak ditugu diskurritzeko
modu kontraesankorrak, horrek egiten duelako herria. Folklorean murgildu
garenok badakigu tradizioa nahaste eta borraste guztien bilgunea dugula.
Hiriguneetan ere orain gertatu da modernizazioaren ondorioz. Diferentzia
bakarra da, oraingo nahasteak askoz bizkorrago gertatzen direla, abiadura
handiagoak dituela belaunaldien artean eta, beraz, sarritan jasangaitzak gertatzen zaizkigula.
Bukatzeko, premiazkoa da euskarazko historiografia gehiago lantzea.
Karmelo Etxegaraik euskaraz ere sortu zuen historiografia. Sarritan euskaraz
idazten dudanean ikerkuntza historikoren bat, zalantzak barneratzen zaizkit,
ez baitakit irakurlerik ba ote dudan. Eremu urria bai, baina diskurritzeko
aukera zabalagoa agian. Nire esperientzian, ez zait berdin euskaraz edo gaztelaniaz edo ingelesez idatzi. Irakurle gutxi eduki arren, jarraituko dut euskaraz
lantzen historia, itzultzaileen lanak, errespetu guztiz, sarritan gogorregiak eta
ulergaitzak egiten zaizkit eta. Euskaraz idazteak bai ematen du plus berezia
eta euskarazko historiografia lantzeko ahalegina hurrengo 20 urteetan erronka handia izan beharko luke, bestelako hizkuntzak baztertu gabe, ariketa hori
premiazkoa duelako edozein ikertzailek, erregistro desberdinak erabiltzeak
aberastu egiten duelako geure diskurritzeko ahalegina.

AZKENA

Txillardegiren omenez, deialdiari erantzunez, berehala idatzi nuen artikulu hau eta 1999ko irailaren 15ean igorri nuen. Sei urteren buruan, gai honi
buruz, argitalpen berriak egin ditugu eta bat aipatzerakoan, halabeharrez,
ikertzaile askoren ekimenez, honako hau: AGIRREAZKUENAGA J.
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(zuzendaria), Historia de Euskal Herria. Historia general de los vascos. Bilbao,
2004, Lur argitaletxea, 6 liburuki.
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Patxi Altuna S.J.

Urak goraxeagotik hartuko ditut, gehiegi luzatu gabe, halere.
Berrogeita zortzi urte baino gehiagoko erbestaldia –azken arte bizirik
iraun zutenek hori, lehenago hil zirenek gutxiago, noski– Italian egin ondoren,
berriz Euskal Herrira bizirik itzuli ziren jesuita euskaldunak eta etxera 1816an
iritsi zirenak 22 izan ziren. Loiolako etxeaz jabetu eta zaintzeko hiru apaiz
jesuita eta anaia laguntzaile bat gelditu ziren.
1820an iraitzi egin bazituen ere, hiru urte geroago berriz legeztatu zituen
Fernando VII.ak berak eta urte horretantxe, 1823an, kokatu zirela jesuitak
Loiolan esan daiteke. Lehen errektore-ordea bizkaitar bat izan zen, Diego de
Goitia aita, bere beste anaia batekin batera Italiako desterru osa pairatu zuena.
Urtebete bakarrik izan zen kargudun.
Ondoren beste hiru euskaldunek hartu zuten agintaritza bera: Juan de
Kortazarrek, Juan de Etxezarragak eta Angel Bizente Zabaletak. Lauren artean zortzi urte bakarrik egon ziren agintean. Halako triskantza egin zuen
Italiak haien gorputzetan!
Karlisten lehen gerratea zartatu zenean (1833-40), aita Jose de Etxezarreta
zen Loiolan buru (ikusten den bezala, denak euskaldunak!). Beste disoluzioa
sortzen da 1835ean, baina Loiolako biztanleengan ez zuen ondoriorik izan, eskerrak Karlos V.ari, boterea berea baitzuen inguru guzti honetan eta handiagoan.
Loiolako Egunkariaz, etxeko aita idazle on batek idatzi ohi zuenaz gain,
badira bi album "de firmas de personas que visitaron esta Santa Casa, o hicieron Ejercicios: 1844-1870". Horietatik bigarrena bakarrik aletuko dut nik,
hogei lehenbiziko urteetan Loiolan barrena zein pertsona ibili ziren ikusteko.

PATXI ALTUNA SI

– Gipuzkoako Probintziako Diputadu jaun Juan Lorenzo de
Fernandezen sinadura da lehenbizikoa, 1844ko ekaineko 17koa.
Irailaren 3an "Don Pedro Añibarro, presbítero exclaustrado" darraio.
– Horien ondoren hiruzpalau saileko jende nobleren zerrenda dator, handikiro iragarria: "1855. Enero. Muchos y distinguidos personajes han
visitado este grandioso edificio hasta julio de 1859, entre ellos NAPOLEON, el vascófilo en 1856; el barón de Rotschild [sic] y el rey de
Würtenberg en 1857; y los emperadores franceses el día 27 de
Septiembre de 1858".
– "14 Oct. 1863, L'abbé Haristoy, vicaire de Hasparren. France".
– "3 Febr. 1864. P. Barbier y Et-en Lissardy, de St. Dizier, France".
– "Gaur Agostoaren iruban icusi guenduen chit gogo onez Eche Santu eta
Loyolaco jaureguiyau. Nere lagunen icenian José Ecequiel de Zugasti,
1865".
– Hurrengoak ere NAPOLEONek adinako letra merezi du. Lastima
gazteleraz egona! "A 20 de Julio del año 1865 SANTIAGO DE
ARANA y su esposa Pascuala de Goiri con sus hijos Lucila de Arana,
Francisca, Juan y SABINO DE ARANA".
– Ez dira falta bere oroigarria bertsotan utzi nahi dutenak, egin dituzten
Gogojardunek on egin dietela aitortuz:
– Aita San Ignacioren
Eche eder aundian
Ederqui egondu nitzan
Zortzi egunian:
Motrico-ra noa ni
Obetuta ustian,
Gogoz biurtuco naiz
Datorren urtian.
Abenduaren 23an, 1865an
Lucio Uzabal, Pbro.

– Motricutic etorria
esan dezaten eguia:
arrituric an guelditu nitzan
icusiric ain eche andia
San Ignacioren jaureguia.
18-VII-1866 (?)
Carriquino (?)

– Latinezko bertsoz taxuturiko bat ere ez da falta. Jesuita batena, hain
zuzen. Distiko bat moldatu du:
Bernardus valles, colles Benedictus amabat,
Oppida Franciscus, magnas Ignatius urbes
19-VII-1866
Joseph Ignatius Iturbe, SJ
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"El mismo dia y año (30-VII-1866)" (bizkaitarrek hogeita hamarrean,
ez hamaikan, baitute San Inazio eguna ospatzen) "le cupo también admirar
esta grandiosa obra por la gracia de Dios, Felix Ubillos".
–

– "Monsieur et Madame W. VAN EYS d'Amsterdam (Hollande). 22 Aout
1866. W.J. Van Eys".
– Jauregui miragarri
Loyola maitea:
Munduba erori ezdedin
Zuti egon zaitea

Teresa Celaya (31-VIII-1866)

– "Agorraren bederatziyan Rosario Cardan hernanitarrac Aita S. Ignacio
maitiaren Jauregui galant eta eche eder pollita icusi cituen bere senar Segundo
de Rezolarequin (1866)".
– Ignaciori seguitu eta
Virtutean aurrera
au da Aita on orri
gusto ematea.
Inguraturic gucioc
alcarren ondora
ezan daygon gucioc
sure soldaduac guera

Pedro de Arambarri (9-IX-66)

– Emile, Jules et H. Gautier (12-IX-66)
– Agorraren 14an bisita neben Loyola, Jose Hemeterio de Garatea.
– Ibai-ederren zelayetan jayo nizan, Pedro Zuazola (14-IX-66)
– Agorraren amazazpiyan visitatu nuban Jose Manuel Oraa eta Pedro
Saiz Gonzalezen compañian eche santu au: Pedro M. Oraa, Jose Angel
Aramburu, Pedro Sainz Gonzalez.
– Urriaren seian:
1) Milla ta zorcireunda
Irurogueita
Habanatic nendorren
Onzi chit andian,
Ignacioren erritarrac
Guerade Azpeitian
Orra zorcico bat guc
Eusquera garbian

2) Agur San Ignacio
Echera banua
Zuri bisita eguiña
Ezdet nic damua
Mundu guztian cera
Santu otz andicua
Azpeitiarran gandican
Guztiz maitatua

3) Orra gure icenac
Urriaren seian
Berriz etorrico naiz
Datorrenaen byan
Ondo confesatzera
Eusquera garbian
José Manuel Azcune
José María de Alverdi
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– Urriaren ogueita biyan:
(Semea jesuita guraso batena)
Loyolara etorri naiz
Semea ycustera
Eta San Ignaciyo
Visitatutzera:
Jarduntza santubetan
Alay egonguera
Alaytasunez ere
Juango naiz echera
Esperanzaz beteric¡
Viurtzeco atzera

Agur ona Loyolari

Ma

A la Iglesia de Loyola, 1866
En esta cúpula entré
Y cuando de ella salí,
Tan inmenso a Dios hallé
Cuanto pequeño me ví.
(Lart. en el pórtico)
Eliza galant au icustean
Jaungoico jauna aiñ andiya
Arquitu nuen nere beguietan
Nola ni ecerez chiquiya
Aita San Ignacioren
Jauregui ederrian
Eguitade onetan
Gu egon guinian.
Mariaganen laguntasunaz
ta Jaunaren graciaz
Bici modu barri bat
Daruagu gueugaz. OAR
1867
Loyola eder au icusirican
pozez beteric
Urrengo urtean berriz onera
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Ichaso apaindura
Zarauz-co caya
Aundizquien gortea
Ta erregue-egon gaya!
Erri maitea! Zu Utziric
Luisa Sorazabal Naiz etorri alaya
Loyola icustatzera
Jauregui galaya!
2
Baña berriz joan bear
Jayoterri aldera...
Ay! nic aice-egaletan
Zarauz-co ibarrera
Loyola alda al-baneza
Ichasoen ertzera!...
Bagoaz, baña emen biotzez
Guelditutzen guera.
(Recuerdo de una Zarauztarra
27 Nov. 1866. P.A.

(Francisco Alduncin)
Zurezat Ignacio cantatzen
Ona emen guera jartzen
Zein pozic
Zuc ala nai izanic.
Zure mirariac
Ditugu esaten
Eta alabantzac
Dizquizugula ematen
Laguntzen diguzula gogotic
Orain zauden zerutic. Bagoaz
2
Guc jaquiteco orduan
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Biurtzeco asmo eramanic
Eche onena
Beti oroimena
Degu izango aztu bagueric (2 Mayo).

Zarauztic etorri naiz
Loyola andi onera;
Oroimen ederra det
Eramango echera.
Uztaillaren 8an, 1867garren urtean
Francisco Vidaurre

8 Agosto 1867
Isidro de Berriochoa
padre del Ilmo. Señor
FRAY VALENTIN DE BERRIOCHOA
Obispo de Tonquin Sentran.
El mismo dia de los sobredichos Señores
el condiscípulo y compañero de Órdenes
del Ilmo. Sr. BERRIOCHOA,
martir del Tonquín, natural de Elorrio
Luis Ignacio de Borda.

Zuc cer lecu ceruan
Irabaci cenduan
Zure vicitza santuan
Ala onratzeco altzategun moduan
Munduan
Guc jaquin nai
Guenduque bai
Zure bicitza doasua.
Versoac jartzeco
Gayac villatzeco
Zuzen paratzeco
Gero cantatzeco
Aingueru santuaquin
Zure Bicitza
Ederra bear degu guc jaquin
Guc bear dugu
Guc jaquin.
(Garagar Illaren 23an)

Mi saludo aquí te doy,
Patrón de las Provincias vascas;
Justo es, pues, te complazcas
En que te visitemos hoy...
Tú que fuiste valiente guerrero
Soldado de almas y templanzas
Nunca temiste las lanzas
Ni otro mortífero acero.
No creo pedirte en vano
Tu ayuda y protección,
Tu gracia y bendición
Para mi querido hermano.
Agosto 10 del año de 1867
Andrés de Obieta
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ZER DAKARKIO HIRIART-URRUTIK EUSKAL
KAZETARITZARI?
Xabier Altzibar

Atzeraturik gabiltza gure idazle kazetari zaharren ezagutzan. Gaitz erdi
jakingura ernatuxe bada azken urteetan, zeren, oraindik ere, batean euskal
kazetaritza zaharrak ez daukala ia ezer erakustekorik, bestean "tradizio urria"
dugula... eta zer ez dugu aditzen? Ezagutzen ez dituztenek Hiriart-Urruti, J.
Etxepare, B. Adéma, d'Abbadie, J. Saint-Pierre, Zerbitzari, Otsobi, Kirikiño,
Lizardi, Larreko, Manezaundi, Lafitte etab. hobe lukete tradizio horretako
zerbait irakurri, adibidez Klasikoak (Euskal Editoreen Elkartea) bildumako
liburuak, bestela ezjakintasunaren eta alferkeriaren sasitzak estaliko du urte
luzetan langile gaitzek artaz landutako zelai eta soro.
Hiriart-Urrutiren euskarak duen indar, jatortasun, adierazkortasun eta
askatasunari oharturik, eta haren kazetalanen antologia guztiak ere (Lafitte:
1944, 1971, 1972; Camino: 1994), orotara, idatzi zituenen ehuneko bost edo
seira ere iristen ez direla jabetuta, egilea ahalik eta osoen ezagutzera deliberatu nintzen1. Artetik esan dezadan, ez dakit badenetz euskal literaturan orain

1 Lan hau Jean Hiriart-Urrutiren inguruko nire ikerketen ondorio duzu. 1998an BBK
Fundazioak emandako bekari esker egin ahal izan dut, aldez behintzat. Arren eskerrak BBKri,
zuzendaritza onartu zidan J. Haritxelhar euskaltzainburuari eta nire egitasmoa saritu zuten
epaimahaikoei, nigan ezarritako konfiantzagatik. Eskerrak ere P. Andiazabal eta B. Goity jaun
kalonjeei, bai eta Iratzeder olerkari eta euskaltzain eta M. Etxehandiri ere, Baionako apezpikutegi eta Belloc-eko komentuan Eskualduna aztertzeko eman zizkidaten erraztasunengatik.
Ohartarazi nahi dut, hala ere, artikulu hau 1999an idatzia dela eta harrezkerokoak direla
Bibliografian aipatzen ditudan bi artikuluak eta antologia berria (Jean Hiriart-Urruti. Ni kazeta-egilea naiz. Artikulu, berri, istorio, Labayru Ikastegia-BBK Fundazioa, Bilbao, 2004) bere
hitzaurreko azterketarekin (19-95. or.).
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baino lehenago hainbeste idatzi duenik, Eskualduna kazetaren parte handi bat
hark bere lumaz egina baita.2
Jean Hiriart-Urruti apaiz eta kalonje hazpandarra (1859-1915) euskal
kazetaritzaren aita daukagu, orok nik uste. "Ni kazeta-egilea naiz" idazten
zuen beti. Hogeita bost bat urtez ari izan zen Eskualdunan, nahiz lehenagotik
ere hasia zen, hala euskaraz itzultzen nola frantsesez idazten Baionako La
Semaine astekarian (Lafitte: 1971: 30). Kazetaritza zuen lanbide, nahiz ez ogibide; kazetariaren lumaz izkiriatzen zuen idazleak. Halatsu gertatu zaie iraganeko euskal idazle askori.
Baina ez da urteen kontua bakarrik aintzat hartu behar dena euskal kazetaritza historikoan, nahiz hori ere bai (d'Abbadiek ere beste 25 bat urtez idatzi bide zuen, B. Adémak eta J. Etxeparek 30 batez gutienez, etab.). HiriartUrruti ez zen kazetari huts. Eskualdunako idazleen buruzagi ere bazen. Bere
artikuluak idatz, besteei idatzaraz, berriketarien lana bultza eta gida, berriak
hauta eta izkribuz eman, idazle berriak kazetara bil, iragarkiak itzul, saltzaileak kilika, astekaria eta haren urtekari edo almanaka agertaraz eta heda, kazeta eta inprimategiko idazle eta langileekikoa egin. Hitz batez esateko, kazeta
osoa bere gain zuen. Egun guzietako lan izigarri dorpe higatzailea. Ez da
harritzeko, beraz, 56 urtetan hil bazen bere azken artikulua doi-doi idatzi
ondoan. "Lanean hil da, lanak hil du" idatzi zuten haren hilberria jakinaraztean. Ezen kazetari lanak beretua zuen, zenbat eta nardagarriago hainbat eta
jarraikiago. Bere haurtzat zuen Eskualduna. J. Etxepare idazle handi eta haren
ikasle baina bere burutik ari zenak esan zuenez, "Kazeta xume batean agertu
izan da kazeta egile handi" (Charritton: 1984: 172).
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funtzionario guzien kontra ere, batez ere errient-errientsen. Bi orrikoa, tamainuz haunditzen joan zen, I. mundu-gerran orri bakartu arren. Etxeberriren
eskuetarik urrunduz, 1904tik 1907ra Eskualdun Ona izena hartu zuen, eta
D'Arcangues nagusiaren eta Hiriart-Urruti idazleen buruzagiaren bidez apezpikuaren eskuetaratu zen, nolabait esateko.
Ez zen gero Eskualduna hain xume izan beti. Mende hastapenetan 1.000
lumerotaraino iristen ez zena, Hiriart-Urrutik, lanaren bortxaz, 1907an ia
7000 aletaraino jalgiarazi zuen. Arrakastatua izan zen beraz, aldez kazetaren
lan jarraikiagatik, eta ez gutxiago etsaien jazarkunde itsuagatik. Hain zuzen,
euskarazko katixima eskola publikoetan debekatzeak, elizen ondasunen
zerrendatze edo imitorioek, fraide, serora eta apaizak beren bizileku eta irakastegietatik kanporatzeak (beha gure kazetariari, ohoin gisa bi jendarmeren
erdian, besotik harma joaki Larresoroko bere seminario maitetik fueratua!)
badu ikustekorik arrakasta horrekin.
Zuhurra baitzen eta idazle eta langileekikoa egiten jakin, Hiriart-Urrutik
erdietsi zuen, bere buruzagi laman, bereziki Eskualdun Ona hasterakoan eta handik aitzina, idazle finko berriak bereganatzea (J. Etxepare, Lacombe...) eta idazle
taldeak osatzea; hauen artean zuberotarrak (Constantindarrak etab.), lehen aldiz
kazetara bilduak. Agian sekula ez da zubereraz hainbeste idatzi, herrietako berriekin maiz orrialde bat inguru betetzen baitzuten.3
Bere gaztetik eta hain luzaz kazetan idatzirik, kazeta baten egitekoez ongi
jabetua, ez da estonagarri Hiriart-Urrutik oso garbi finkatu nahi izatea nola
zerbitzatu irakurleen interesak, nola behar ziren jokatu kazeta eta kazetariak,
eta areago, nola behar zen idatzi. Irakurleen interesez axola handia zuen, bizipide, laborantza eta abere hazkuntza, diruaren goiti-beheiti, merkatu, osagarri, etxeko gora beherez (Lafitte: 1971: 31), eta oroz gain irakurleen berri gosea
asetzeaz eta atsegin emateaz, irakasteaz ahantzi gabe.
Berriemaleei helarazi instruzioetan kazetaegilearen jokaeraz ondoko
puntuak finkatu zituen: hau gaizki, hura ongi dela esatea haizu zaio kazetaegileari (E 847); gizon publikoen huts publikoak behar denean bakarrik agertuko dira (E 1154); ez da haizu bizitza pribatua ukitzen duen berririk agertaraztea (E 1155); berri anitz eta orotarik behar da (E 1157); amen-omenkako
berririk ez igor (E 1425); berri igortzale anonimoen berririk ez da agertaraziko (E 1154); kazetak ematen dituenak bere gain hartu behar ditu (EO 15 1905"Zuberera hutsezko ekoizpen periodistikoa almanaka batzutara mugatzen da, eta bere
iraunkortasuna euskarazko prentsan Euskaldunan agertzen diren zenbait zatitan datza"
(Diaz Noci: 1994: 793). "Zenbait zati" baino zerbait gehiago idatzi delakoan nago ni, Diaz
Nocik esandakoa oro har ukatu gabe.
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4-17). Bertzalde, idazleen buruzagi gisa, kazetari idazkeraren batasuna nahi
eta egin zuen, de facto, Eskualdunan, bereziki ortografian baina deklinabidean eta kazetari hiztegian ere bai, hein bat bederen.

2. Bere haurtzaroan eta ikaskuntzen garaian Inperioa eta Eliza
Katolikoaren hazkundea ezagutu zituen Hiriart-Urrutik III. Errepublikaren
eta Elizaren arteko gerla eta gatazka giroan idatzi zuen. Zuzenago litzateke
Elizaren etsaiei luma zorrotzaz ihardukiz borrokatu zuela esatea, xede hori
baitute haren kazetalan gehientsuek. Beharrik Errepublikak hauteskundeak
eta sistema parlamentarioa ekarri zituen, eta prentsaren askatasun ia ahalguztidunari esker idatzi ahal izan zuen nahi zuena, ahoan bilorik gabe mintzatzen
zenetarik baikenuen.
Eskola publikoa eta laikoa ere ekarri zituen Errepublikak, Jules Ferryren
eskutik (ezaguna da hau hil zenean Hiriart-Urrutik bere artikulu nagusiari ezarririko izenburua, "Bat gutiago", E 1893-7-15). Bai eta Estatuaren eta Eliza
Katolikoaren –elizen, zuzenago– arteko bereizkundea (1905). Errekak behera
zihoan erlijiotasunaren galtzearekin gizatasuna, are emakumearen errespetua eta
oro beheiti ari zirela uste zuen. Haren kazetalanetako framazonen eta
Errepublikaren kritika, igandea errespetatu beharra, apaizak soldado joateko legea
eta beste hainbat gai, garai hartako elizgizonen liburu edo euskal literaturako gai
berberak dira; lekukotzat, Zaldubiren "Betiri Santz" (1875) edo "Errepublika"
(1876), M. Elizanbururen Framazonak (1890), d'Abbadieren Aphezak soldado
(1890; berrarg., Euskera 1998, 1), Arbelbideren Igandea (1895) etab.
Erlijioarentzat askatasun osoa, bereziki eskoletan, hori da hautagai xuriek
hauteskundeetan lehen-lehenik aldarrikatzen dutena. Gure kazetaria ere hunkitzenago du barne-muinetatik erlijioa eskolatik kentzen duen lege horrek
beste ezerk baino, zeren
"Eliza guziak aurdik eta zola iraulirik ere bardin munta duke, behin erlisionea, Jinkoaren beldurra eta amodioa haurren bihotzetik kenduz geroz. /
Giristinorik ez den tokian ez da izanen, ez apez, ez eliza beharrik." (EO 49,
1905-12-18 "Hoberen beharrak tzarren" art.).
Hiriart-Urrutik erlijio katolikoa eta euskara elkarri hertsiki lotzen zituen.
Euskaldun zaharren hatz beretan ibiltzea (tradizioa) edo euskaldunak fededun
egotea nahi zuen; areago, euskalduntasuna eta bereziki euskara erlijioaren habetzat zeuzkan. Araberakoa zen etsaitzat zituen framazon eta sozialisten jokabidea,
zaku berean ezartzen zituena frantses hizkuntza eta frantsestasuna le progrès
delakoarekin batean; eta euskara, eta orobat bretoiera, atzerakuntzarekin.
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Euskararekiko ikuspegi kontrajarri hauek badukete ondoriorik xurien eta
gorrien kazeta elebidunetan. Zeren eta hasieran batzuek eta besteek euskara
berdintsu erabiltzen bazuten ere (erran nahi baita guti, hautesle eta herrietako
kontseiluetako frankok frantsesik ere ez zekitelarik bizkitartean), erlijioaren
eusle izate horrek euskara erabiltzera ez ezik apaintzera zeramatzan apaizak.
Hortaz, hiru apaiz idazle finkoren euskara on eta kalitatezkoari esker kazetan
gure hizkuntza goiti joan zen, Eskualdun Onaren garaian (1904-1907) lehen
aldiz nagusituz frantsesari; eta kazeta gorrietan, aldiz, beheiti.
Euskara gibelamenduarekin nahasi nahian, Combes ministro nagusia
eskola publikoetan frantsesik ia tuntik ez zekiten haurrei euskarazko katixima
debekatzeraino iritsi zen, frantsesezkoa uzten zuela bizkitartean. Bazterrak
hein bat harrotu baitzituen horrek, sinadura biltze bat antolatu zen debekuaren kontra Euskal Herrian, norbait ziren jaunen artean. Hiriart-Urrutiren
ikuspegitik Combesen manuaren xedea erlijioari jazartzea zen.
Etsai "deabruz eginikakoen" xede eta lege "tzarrak" eta "azerikeria" edo
"zakurkeriazko" jokaera aipatzen zituen argudio nagusitzat, hots, egitateak egileen araberako; etsaien lege gaiztoen ondotik zetozen, bestalde, haren ustez,
orduko makurrak oro. Etsenplu on eta txar, erran zahar eta zuhur, Aita Saindu
eta Eliza Katolikoko autoritate eta beti aitzina errekak behera jausten ari garelakoa ziren beste argumentazio egitura nagusietariko batzuk. Zuhurtziaz eta zentzuz bil irakurlea, hein bat argituz; irakurlearen bihotza hunki, bihotzez atxiki
irakurlea, horra zer zuen xede. Erdietsi zuenetz? Bere garaian geroztik baino
ospe handiagoa izan bide zuen behintzat bere artikuluengatik.
Oneko aldea zeukala zioen eta etsaiek txarrekoa, noski; beti egiaren izenean mintzo, politikako gauzetan ere. Hori garai hartako xuriei buruz baliagarri
zitzaiokeen, baina diskurtso erretorikoaren oinarrian ez dago egia, egiantzekotasuna baizik, ez baita gauza bera. Egia eta ona, beraz, haren ideologia eta politika? Juduen eta protestanteen etsaigo, emakumea "bere herronkan" iraunarazte (nahiz boz emateko eskubidearen alde zen, emazteak giristinoagoak direlakoan), frantses abertzaletasun, armadazaletasun, inperio eta koloniazaletasun...
edo, hobeki esan, keria nekez onar dezake egun gure arteko inork.
Kazetari politiko gisa, "kazeta tzarren" kontra ari zen bere ustez, eta
Etxepareren iritziz "politikeroen ttintta" bazuen4. Kazetariarena "azken ofi(Ademarekin konparatuz) "Ademaren erakaspena bakunago da, itzul-inguru gutiagorekin,
eta orobat berdin mamitsua, izaitekotz mamitsuago. Hiriart-Urruty aldiz politikeroen odol
ttintta bat bazuelakotz zainetan, beroago zen, gataskariago, suharrago borrokan, haginak
ardurasko zorrotz eta aztaparrak sistakor", "ukumilo ukaldia edo ostikoa berdin azkar emaiten zuela noizean behin batek ala bertzeak, hori baita beharrena" (Charritton: 1984: 231).
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zio" zeukan, beti "politika nardagarria" aipatu beharra ez zuen gogoko; nahiago zuen beste gai batzuez ari edo istorioak konta. Baina hauteskundeak usu
baitziren (deputatu, senatore, kontseilari jeneral, herrietako kontseilu), erlijioaren aldeko hautagaiak bultzatu behar. Eta halakorik ez bazen, bederen kontra ez ziren errepublikar moderatuekin hautsi-mautsi bat egin, nahiz berenaz
eztiak ez zituen batere gogoko.
Etsai gorriekiko gudua ematuz zihoalarik, hara non agertzen den kanpoko etsaia. Berehala gorriekin bakeak egin eta Biba Frantzia!, orok alemanari
buruz gerlara lehian, eskuina eta ezkerra. Gure apaiz kazetaria bezalakoen
eskuineko politikak jendeak gerlara eraman bazituen ere, non ziren Jaurès
eskubiak hilarazi bakezalearen jarraitzaile zirelakoak? Nolanahi ere "Gerla
Nagusia" delako madarikatu horren basakeriek mundua eta Euskal Herria
odolustu zuten eta gure kazetaria higatu, buruz ere, kazetako lanaz gain herriz
herri gobernuaren izenean urre-eske predikatzen eta kolpatuei eta soldadoen
familiei etengabe bihotz ematen ari izan baitzen.

3. Hiriart-Urrutiren kazetalanak, gehienak behintzat testu edo diskurtso
erretorikoak dira (are berrien kontaera eta istorioak, hein batez). Hitzaldi edo
diskurtso erretorikoa "atseginez eta emozioz, argumentazioak eutsita, pertsuaditzen duen diskurtsoa" besterik ez da (Reboul: 1993: 32-33), nahiz oraindik frankok gaitzespen kutsua eransten dicten "erretoriko" eta "erretorika"
hitzei, ezjakintasunez. Beraz, haren kazetalan-genero eta estiloak erretorikaren aldetik aztertzea komeni da, bai eta kazetaritzarenetik ere.
Hiriart-Urrutik hiru kazetalan mota nagusi eta horiek agertoki zuten hiru
sail ekarri ditu euskal kazetaritzara. Ezagunena iritzi artikulu nagusia da,
"lehen mintzaldi" edo "lehen solasaldi" izendatu ohi zuena (fr. article de tête).
Kazetaren buruan ezarria, lehen orrialdearen ezkerreko zerrendan, idazle
buruzagiaren artikulua izan ohi zen, kazetaren politika markatzen zuena,
egungo editorial direlakoen eitekoa.
Entzuteko hitzaldiak balira bezala eraikitako mintzaldi hauetan HiriartUrrutik irakurleei irakatsi nahi die, nornahi eta zernahi hunkituz; beste batzuetan etsaiari iharduki eta jazar, irakurleen haserrea sortaraziz edo urrikalmendua. Tonuak ere araberakoak: irakasteko mintzaldietan didaskalikoa da
batzuetan, are maiestatikoa zenbaitetan; gehienetan serioa, ezkorra (ez du uste
handirik justizian), erasiakorra irakurtzaileekin (ezaxola egotziz), edo bestela
erasokorra etsaiekin, are maizkara irri eta trufa, laido eta piko edo zaharozkoa.
Baina Hiriart-Urrutik tonuak aldatzen eta aldizkatzen ohi zituen (serioa irrigarriarekin, adibidez), are artikulu berean, irakurleari atsegin harrarazteko.
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Halaber formak (argudiaketa, kontaera, elkarrizketa, deskripzioa).
Forma horiei bi estilo nagusi dagozkie, lehen mintzaldiko diskurtso erretorikoan erabiltzen dituenak, elkar osatuz, eta aldizkatuz: alde batetik, hizlari estiloa (batzuetan erran eta esaldi biribiletako sententzia estiloarekin elkartuta),
usu haren lagungarri erabiliz dialogismoa edo hizketa eta eztabaida teknika;
bestetik, kontalari estiloa.
Egiturei dagokienez, epai tankerakoa da tipikoetarik bat (egitate edo
printzipioak aipa, gero horiek aplika eta azkenik epaia eman). Mintzaldian
puntu bakar bat garatu nahi zuen; hala ere, frankotan, sarreran luzatzen zen
edo solasaren haria galtzen. Bukaerak eta izenburuak artaz lantzen ditu, elkarrekin lotuz. Bukaeretan mezua laburbiltzen du, emozioz adieraziz (desira,
ahalgea, erasia, irri eta trufa, bihozmina...), epifonema, formula edo esaera biribil sententzia estilokoaz, adib. "Erlijionea kenduz geroz, akabo gizontasuna!"
(E 347) edo "Jainkoak begira dezaukula dugun erlisionea!" gisako deprekazioekin. Izenburu arreta erakargarri, labur-trinkoak eta batez ere adierazkorrak dira harenak; maiz ironikoak, edo erranak eta jendearen ahoko esaerak
jasotzen dituztenak.

3.2. Ezin onetsiz bere burua euskaldun eta euskaldun irakurleentzat egina
zen kazeta batek, berri-igortzaile euskaldunik guti zela edo frantsesez igortzen zituztela-eta, euskal herrietako berriak frantsesez ematea –eta urruneko
albisteak, aldiz, euskaraz–, Hiriart-Urrutik erabaki zuen euskaldunei beren
arteko berri eta gorabeherak euskaraz eman behar zitzaizkiela (E 237, 1891,
"Mintza gaiten eskuaraz", Eskualduna sinatua). Ariaren bortxaz, berriketari
sare bat osatu eta "Eskual Herria" izeneko saila eraiki zuen, "Lapurdi",
"Baxenabarre" eta "Zuberoa" azpisailetan banatua, eta horietako bakoitzean
herriz herrika. Sail hau hark sortua da eta geroztik tradizio handikoa euskal
kazetaritzaren historian, egun ere Herria kazetan baitirau. Hau
Hiriart-Urrutiren ekarpen axola handienetariko bat da, nahiz kontu hau ia inork ere
aipatzen ez duen eta antologietan ere herrietako berririk ia agertzen ez den.
Honen arrazoietarik bat izan daiteke Eskualdunako kazetalan gehientsuak
sinatu gabeak direla, eta, beraz, egilea(k) estilotik ezagutu beharrekoa(k).
Herrietako berrien gosea asetzea zen, gure kazetariarentzat, lanen lana:
berriketariak eta berriak bil, hauta eta euskaraz eman. Hark idatziak baitira
Baiona ingurukoak eta are beste herrietako gehientsuenak, ez oro. Zertako
hark berak idatz? Ez dakigu zuzen oraindik, baina hura hil ondoan idatzi
zuten: "Ezen eskuara ez dute orok hitz berez izkiribatzen. Bertzeetarik ukan
berriak behar zituen beraz bere eskuz izkiribatu" (E 1489).
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Herriz herrikako berri horiek orotarikoak ziren: tribunaletako auzi,
ohointza, hiltze, istripu etab. Testu informatibo-narratiboak dira. Herrietako
historia aldetik ez eze, kronika edo kontaera hauek baliotsuak dira idaztankera eta tonu libre eta desberdinetakoak direlako (ironia eta trufa darie anitzi) eta
kontateknikek ipuinetan erabilitakoen eite dutelako, eta ez egungo kazetarien
harako "piramide azpizgorakoa"rena, non kontaera azken gertakarietarik hasten baita. Hiriart-Urrutiren konposizio edo kontaera estilo tradizionalak irakurlearen arreta atxikiz eraikitzen du testua.
Herrietako berri batzuetan sartzen du ere beste kazeta-genero ohargarri bat,
egun gure anean gutiago ageri dena: hil ospetsuen berri, apaizkide, euskaltzale,
jaun handi... adiskide edo etsai, horien laudorio edo gaitzespen eginez. Klasikoen
genus epidicticum delakoaren mota bat da, erkideen edo irakurleriaren arteko
balioak goraipatuz loturak sendotzeko hitzaldi erretoriko zinez baliagarria.
Hiriart-Urrutiren berriekiko axola azpimarratu nahi badugu, askoren
usteak koloka ezarri gogo baizik ez dugulako da, anitzek uste baitute euskarazko kazetaritza oso atzeratua izan dela beti, adibidez informazio generoak
oso berant heldu zaizkigula, I. mundu-gerlaren ondoren edo. 1910eko
Eskualduna atzemanez gero, nahi duenak irakur ditzake, adibidez,
"Berrixkak" (E 1235) edo "Azken berri" (E 1242), gerlakoak baino lehenagokoak. Berri laburrak dira eta berriak huts-hutsik, geroago Euzkadi-n edo
Euskaldunon Egunkarian agertuko zirenen aitzindariak.

3.3. Beste genero mota batzuk ere sortu edo sartu zituen Eskualdunan,
bi sailetan kokatuz: Zer eta zer sailean, berak sortua, eta kazetek ohi zuten
feuilleton delakoan. Josta-kazetalanak dira hauek eta oroz batean irakaspendunak, 2. edo 3. orrialdean kokatuak. Zer eta zer sailekoak kontakizun libreagoak dira, esan nahi baita berriak heda eta jakinarazi beharrak manatzen ez
dituztenak: berri mutxituxeak, nonbaiteko gertakarien istorioak nahiz irudimenetik sortuak. Batzuetan hark berak, bestetan besteren batek (Barbier
etab.) idatziak. Zer eta zer sailari ohartu zitzaion Etxepare, HiriartUrrutiren lehen mintzaldi eta herrietako berrien idazkeratik ere hainbat
gauza ikasi zituena.5
"Han hemenka, aste guztietako lehen mintzaldiaz bertzalde, guziz "Zer eta zer" deitu
ozkan, ezagun zen, bai eta zuten ezagutzen aspaldian gehienek, haren eskukaldi berezia.
Euskara bezala hedatu ere du Euskal-Herrian euskararen amodioa, garbitu ondoan gure
mintzai eder zaharra, zahartzearekin lotuak zitzaizkon belar gaixtoetarik." (Charritton:
1984: 172). Buruxkak- en kroniken erreferentzia nagusia Hiriart-Urruti da (Casenave: 1997:
140-146).
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Bi sail hauetan, beraz, oro har, alde batetik irakurleei atsegin emateko
idazlanak bildu zituen: istorio zahar eta berri edo etsenplu ematekoak, istorio bitxi, ateraldi eta irri solas, haur ele... zer eta zer ez? Kazetak urte hondarrean atera ohi zuen almanakan ere agertarazi ohi zituen honelakoak. Egun
euskal tradiziokoak diren josta-idazlanik guti ikusten dugu gure kazetetan,
ez ateraldi, ez irri solas, ez bitxi ez bitzirik (irakurleak atseginik eman dakion
merezi ez duelako edo?). Bereziki istorioek Hiriart-Urruti kontalari handia
dela erakusten digute, Euskal Herria sailekoek eta are lehen mintzaldiko
anekdota eta pasadizoek aski erakutsi ez balute ere. Oso gutxi aipatua den
alderdia, antologietan ere ipuinen bat edo beste baizik ez baita jasotzen. Uste
dut euskal literaturaren historiak toki bat zor diola. Oro har, literaturarekiko
loturek bizirik diraute haren idazkeran eta generoetan, frantses tradizioaren
eraginez agian.
Bestetik, jaun xapeldun euskaltzaleentzakoak agertarazi zituen aipatu
sailetan: literaturlanak (emanaldikako kontakizunak, neurtitzak), euskal liburu argitaraberrien berri eta iruzkinak (hark eginak dirateke zenbait), liburuen
argitalpenak eta euskalaritza solasak. Guztiz aipagarri dira hark berak eginiko bi argitalpen, hain zuzen adiskide zituen Duvoisin-en Laborantzako
Liburuarena (emanaldika 1888-1891 urteetan; liburu gisa bereiz 1892an), hitzaurrearekin, eta Ithurriren gramatika, honek hiltzerakoan hari utzia, ohar
jakingarriekin argitara zuena, nahiz ez osorik.
Hiriart-Urrutiren beste kazetalan batzuk, aldiz, aipatuko baizik ez ditugu: itzulpenak (eliz aitzindarien gutunak, hauteskundeetako propaganda idazkiak, iragarkietako testuak...). Aipagarriak dira ere frantsesez idatzi zituenak,
oso ongi idazten baitzekien hizkuntza horretan ere.

4. Diskurtso erretorikoari dagokion mintzaira apaindu eta prosa erretorikoa ekarri digu, batez ere, Hiriart-Urrutik. Hemen bereziki lehen mintzaldikoa dugu solas, kontaerakoa erabat bazter utzi gabe, ordea. Ezen diskurtso eta
prosa erretorikoa da harena, hots, pertsuasioa helburu duena. Baina, greziar
klasikoei mendez mende ikasi diegunez, edertasuna da erretorikaren alderdi
baitezpadako bat, pertsuaditzen laguntzen baitu. Arren, beraz, HiriartUrrutirena ez da prosa lau edo arrunta (degré zéro ), egungo kazetariek, gehienek bederen, damurik, egiten duten bezalakoa; bertzerik da.
Hiriart-Urrutiren prosa erretorikoa, alde batetik, hitzen, adierazpideen
eta figuren –hots, prozedura estilistikoen– hautuan agertzen da; erritmoan,
bestetik, erritmoak ere pertsuaditzen laguntzen baitu. Hortaz, haren mintzairaz jardutean ezin da hau erretorikatik, hots, argumentazio eta figuretatik
bereizi. Erretorikaren legeek manatzen dute kazetariaren hizkuntz-baliabideen hautuan. Adibidez, baldin perpaus joskura bihurri-landuekin batera
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Hiriart-Urrutik jendearen ahoko adierazpideak –ez liburuetakoak– badarabiltza, ahozko mintzairaren eta erretorikakoaren nahasketa berezia sortuz,
ahozko mintzairaz baliatzeko hautu hori bera, hain zuzen, hobeki pertsuaditzeko xedez egina dateke, ulergarritasuna bilatzeaz gain. Gero, jendearen
ahoko mintzaira erabiliagoa da kazetaritza herrikoian, lehengo eta oraingoan,
kazetaritza formalean baino, eta Hiriart-Urrutirena kazetaritza herrikoi
horretatik hurbil da.
Erretorikak eta kazetaritzak galde eginik, Hiriart-Urrutik mintzaira
argia hautatzen du, baina oroz batean apaindua eta hein bat berria –ez ohikoa
edo arrunta–, bai eta adierazkorra ere. Eta gero irakurlearen arreta atxikitzen
duena, harekin buruz-buruko harremanak eta elkar aditzea bilatuz.
Bi hitz derragun kazetariaren hiztegi jori, berritu eta garbiaz, mintzaira
eta figurez baino lehen. Hiztegi aberatsa da utzi diguna, kazetaritzako arlo
gehientsuetako hitzak erabili behar izan baitzituen. Kazetari senez, bere garaiko jendearen ahoko hitzak erabiltzen zituen, Broussainek ohartarazi bezala6.
Eta Harrieten hiztegia Larresoron egonik, baliatu zukeen, Lhanderen hiztegi
oraino argitaragabean kausitzen baitira kazetariaren hitzik anitz, bearnes
nahiz gazteleratikako ere.
Hitz garbien hautua ere erretorikoa dateke, edota estilistikoa, euskal
idazleen, bereziki Duvoisinen, joera garbizaleari atxikia baitzen hein batez,
hasieran bereziki. Hain zuzen, "Ez dugu uste baden eskuara garbiagoz eta
gozoagoz eginik" idatzi zuen Laborantzako Liburuaz (E 285). Arkaismo edo
neologismorik ez zuen nahi: hots, "nehor ezin hurbilduzko hitz nonbeitko
noizpeitko zahar kozkor edo berri kakola bihurri" haietarik (E 562). Ez,
beraz, aranatarren hitz berririk, salbu beribil, kazetan itsutuki eta jakintsuen
irriak iretsiz bultzatu zuena 1909tik aitzina.
Euskara errotik baitzekien eta orobat euskaraz pentsatzen, gure hizkuntzak "bere baitarik daukan indarra" (E 352) baliatuz aski zuen euskal hitzekin
edo hark berak atzizki bidez sortuekin eta euskal lokuzio edo adierazpideekin. Ez zen egungo kazetari eta idazle anitz bezain maileguzale ez hitz berezi
edo teknikozale. Mailegu ugari hartu zituen, hala ere, guziz Eskualdun Onatik
6 "Sauf

son fameux beribil, auquel il s'attachait avec une ténacité enfantine, il n'a employé que
le vocabulaire de son époque et il l'a bien employé. Par le fait même qu'il était journaliste et
partant obligé de traiter toutes sortes de sujets, il aura laissé un vocabulaire écrit beaucoup
plus complet et plus varié que Lissarrague et Axular qui n'ont traité que des sujets religieux.
Je ne parle pas du verbe, bien entendu. Mais peut-on demander à un journaliste qui écrit pour
tout le monde d'employer des flexions verbales tombées en désuétude?" (Broussainek
Lacomberi, Hazparne, 1915-XII-3, Hiriart-Urruti hil ondoren), in Charritton: 1982, 1986.
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aitzina, uste baino gehiago. Atzizkiak ustiatzen ditu, beraz, bereziki kazetaritzako hitz orokor eta tekniko berriak sortzeko; honetan ere ez da batere gutxiestekoa haren ekarria, eta hitz franko garaiko kultura eta gauzetarakoak
izan arren, beste anitz egun ere baliagarriak dirateke.
Hitz eta esapideei dagokienez euskara odol berritu eta gaztetu nahi zuen'.
J. Etxeparek zioenez: "Axular zenaren ganik hunat, zer karrakaldi beharrezkoa ez dako eman eraskitzari! Zonbat hitz zahar ez ditu gaztetu; zonbat erran
zuhur ez erain, Almanakaren arartekoz (...); zonbat hitz eta hizkuntza berri ez
dauzkigu utzi oroitzapentzat!" (1915; Charritton: 1984: 172). Alabaina, jendearen ahoko itzuli berezi eta esaldi biribilez baliatzen da, baina sortze eta
bihurtze bidezko adierazpide eta egiturak ere gogoko ditu, bere idazle eta
erretorikalari senari jarraiki.
Ondoren, lau sailetan banatuko ditugu kazetariak bere mintzaldi erretorikoan erabili ohi dituen hizkuntz -fenomeno eta prozedura estilistiko nagusiak. Leku eskasez, adibide guti baizik ezin ezar. Horietako batzuetan letra
beltzez azpimarratuko ditugu figurak, hobeki ulertzeko asmoz.

4.1. Hizkuntzaren hotsetan eta erritmoan oinarrituriko hizkuntz-baliabide eta figurak lehenik. Hiriart-Urrutik maisuki eta gutik bezala marruskatzen
daki soinu bustien erabilera adierazkorra (zahar / xahar), eta orobat kontrako
fenomenoa, haunditasun edo gaitzespenez markatua (xorta / zorta).
"Langilearen ttattolatzeko, llilluratzeko; hots, (...) boz zenbeiten biltzeko,
egiten dituzte holako legeak" (E 621, 1899-5-12).
"puskatto bat jan eta zorta bat edan ondoan, bilkura egiten duen jauna
hobeki mintzo omen da" (E 541, 1897-10-29 "Sozialixtak" art.).
Prosa zinez entzungarria da Hiriart-Urrutirena. Hoskidetzan eta perpausaren erritmoan oinarritzen dira haren figurarik adierazkorrenak, bereziki
bukaera berdintzeak (homoteleuton), zirtoak, eta gero asonantzia eta aliterazioa. Figura hauek beste anitzekin elkartzen ditu. Le Progrès de Biarritz kazeta gorriak euskaragatik esanei buruz hona zer dioen ironia eta trufaz:
"Sekulan ez zinezakete pentsa, zer eta zoin den eskuara, otso eta aker
mintzai hunek guri, eskualdun gaixoeri egiten daukun bidegaberik handiena...
/ Kalte bat egiten dauku gaitza, ikaragarria, miletan entseaturik ere ez baitzi7"Mais raisonnons un peu: À quoi bon, dites-vous, s'efforcer de rajeunir une langue qui
depuis cinquante ans vieillit...", ("À quoi bon?", Notes Euskariennes, "Eskualduna" sinatua, E 1156).
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nezakete atzeman zoin, zer... –Zer mila sorgin ote da?. –O!... frantsesez erranen dautzuet, zeren ez baitire Miarritzeko jakintsunen burutikako egia (?)
handi hoik eskuara motz eta zotz, korotz huntan kokatzen ahal. Emazkitzue
lunetak. / Eskuarak eskualdunei egiten deien bidegabe handienetarik bat da,
zera... frantsesez deitzen baita "alcoolisme" eta hura.–" (E 835, 1903-6-26).
Bukaerako hoskidetza egitura berdintsuen aldizkatzearekin lotzen du.
Anarkistez mintzo, dio ironiaz:
"Lana baino nasaiago oraino eta gozoago izanen da jana." (E 347, 18942-19).
Jendearen gogoko ditxo edo zirtoak, hots, erantzun zorrotz, errimadunak maite ditu. Adibidez, Jaquin juje handi eskandaluan atzemanari apostrofatzen dio:
"Hizen bezalako Jaquin ! Hi zer putikoa hizen guk lehenago ez jakin!"
(E 780, 1902-5-30)8.
Gormandiza maiseatuz, jendeak bere bizipideak xahutzen dituela eta, dio
"Bixkotxak urririk" artikulu politaren bukaeran:
"Zorrak ba, zorrak!.../ Ontsa kexu dira zorrez ala jazko haizeaz. Ea
badukegunez gormandizañoa zertaz ontsaño haz. Hartzeduruek egin bezate
buruan hatz." (EO 24, 1904-6-17).
Hona aliterazioaren adibide pare bat; bigarrena, Ravachol anarkistaren
gilotinaratzea deskribatzen duelarik:
"Orori ele eder, azkarrenari azkenean esku" (EO 3, 1906-1-19).
"Burregoa ari zaiolarik bizkar gibelean bi eskuen estekatzen, ahora jin
guziak erraiten diozka, erdi irriz, erdi hortz karraskan, iduri josteta bezala"
("Hil dute", E 268, 1892-7-15).
Aliterazioak bezala, figura hauek ez dute adierazkortasun indarra hutshutsik, pertsuasio indarra ere badute, hitz adierazlearen eta adieraziaren arteko harmoniak egiantzekotasuna islatzen duelakoan (Reboul: 1993: 40).
Hots -hitzen jokotikako figurak ere usu darabiltza, neurkera-figurekin
batera. Erran nahi baita, errepikapen eta aldakuntzan oinarrituz esanahi desberdina azpimarratzen dutenak (paronomasia, antanaklasia, poliptoton, derivatio....). Hona paronomasiaren adibide bat:

8 Honek esaeraren baten oihartzuna dakarke. Azkuek ondokoa jasotzen du: "Joakin: i noiz
hilko aizen guk ez jakin". Euskalerriaren Yakintza, III, 43, G -Ataun.
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"zorra zorri, odol iresle" (E 1396, 1892-7-15, "Frantziaren zorrak" art.)
Poliptoton delako figurari ere atxikia da (bereziki elkar eta oro hitzekikoei). Poliptoton bere gisakoak ditu aditzen bidezkoak, ironiaz maiz, ondokoan bezala:
"... Berteaux deitu deputatu okaztagarri batek erran du (...): "Izialdi bat
behar zitzeiela eman katolikoei, eliza-gizon guziei. –Zertako? –Zeren eta zer
nahi egin ornen baitugu, baitute baituzue boz hoitan elizatiar boz emaile
guziek. –Zer nahi, zer nahi... Bainan zer ote bada dukezue dukegu, dukete
hain itsusirik egin?" (E 784, 1902-6-27).
Hots eta esanahiaz jokatuz hitz berriak asmatzen daki zorrozki. Hona
hemen crasis figuraren erakusburu polit zenbait. Lehena Ferry hil ondoan,
ahokia gurutzerik gabe eraman zutela-eta:
"Abereak bezala bizi; abereak bezala hil, abereak bezala ehortz. / Hori dute
deitzen gero errepublika. Ez da, ez, hori errepublika. Hori da urdepublika, edo
debrupublika ; emagun nahi baduzu: Framazonpublika" (E 304, 1893-3-24).
"Zeren eta gorriak, zozialixtak, orobardinixtak ez ornen baitire eiki hortan gelditzekotan" (E 309, 1893-4-28).

4.2. Irudi bidezko mintzaira eta figurez den bezainbatean, esan dezagun
lehenik Hiriart-Urrutik zinez ugari baliatzen dituela hitz eta adierazpide tropiko egin eta hizkuntzan finkatuak. Hots, hiztegietan irudizko esanahian
agertzen direnak edo behar luketenak, ez baitira haren kazetalanetako guztiak
ageri. Politikako hizkeran barra-barra eta beti adierazkorki darabiltza, beti
solasari datxikola. Erran zahar edo zuhur metaforikoek edo haien bihurketatik sortuek osatzen dute atal bat, lokuzioek beste bat. Usuenenetarikoak dira
ondokoak, zenbait bederen tradizio handikoak Iparraldean:
"Aspaldikoa da hori. Urak eta apezen pagak bide egin dute geroztik."
(EO 36, 1906-9-7, "Aphezen paga").
"Fuera Berdoly! Kuku framazonen esku-makila!" (E 28, 1904-7-15,
"Berdoly").
"Trufa baino musika gehiago" (E 847, 1903-9-18). Edo "zauriaren gainean
pikoa". Gazt. Sobre cornudo, apaleado, hots, etsaien jokabidea adierazten duena.
Atsotitz edo erranak laket zaizkio hitzaldiari indar emateko. Sozialisten
jokaera irudikatzeko darabil bearnes hizkuntzatikako hau:
"Aqueste mon es un tripot; atrape qui pot".
Beti norbaiti aiher edo errangura diren berri heltzaleez, berriz:
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"Halakoak otoizten ditugu (...) ez dezatela Eskualduna egin beti eltze
guzien burruntzali, zoko moko guzien xahutzeko esku-piltzar eta jats." (E
1157, 1909-6-11, "Ez guretzat").
Honelako lokuzio metaforikoetarik berrehun bat hurbil ezagutzen ditugu
(Altzibar: 2001). Irudizko konparazio ironiko adierazkorrak erruz darabiltza:
"gizontasunaz ala egiaz, ala zuzenaz, ala jazko haizeaz bardin axola" (E 860,
1903-12-18).
Halaber hiperbole metaforikoak. Politikako xarlatanak "baheaz uraren
hitzemaile" direla dio (E 1339). Beraz, esaera eta lokuzio –irudizko edo gabeko–, bai eta hizketa esapide edo ohiko formula anitz ere jasotzen ditu jendearen ahotik eta biziberritzen kazetaritzan:
"Ez jauna, ba jauna! Hi bahiz, ni ere ba: horra non den herri guzia sutan"
(E 282, 1892-10-21).
Metafora-hariak ere ugari darabiltza, irakurleen buru-bihotzak argitzeko
irudiak elkarrekin lotzen baititu. Erabilienetarikoak dira ondokoak: lezea
(Frantzia lezearen zolara emekiño joaki); zakur errabiatuak (fraide-seroren
eskolak hesten ari dituzten ministro tzarrak); soka lepotik (hala darabilte
etsaiek jendea hauteskundeetan). Ironiazkoa da diru-ontziaren beheitikoarena, bankuetan konfiantzarik ez eta jendea dirua ateratzen ari baita:
"beheitiko bat izigarriak hartua da gure "caisse d'épargne" gaizoa. / Badario, badario, badario." (E 840, 1903-7-31).
Metafora eta konparazio anitz erranetan oinarrituak dira, adibidez "otsoa
artzain" (Oihenart 382), Otsobik ospetua. "Barca exurrik eta odolik gabea"
(Azkue: 1969: 399) esaeran oinarritzen da ondokoa, non Eskualdun Onaz
eskuinetik eta ezkerretik nola mintzo diren azaltzen digun:
"Batzuen arabera Eskualdun Ona barea bezen hila da, eta maltsoa; hortzik ez, etsaiaren ausikitzeko; ez koskatzeko adarrik. Balinbadu ere, bare kurkuilak bezala, sar-ateraka erabilki adarrak; den gutieneko haize hotzak izitzen.
Hots, odolik ez, zainik ez. / Iduri beldurrez ikaran gaudela, edo lo. Holatsu
zaitzu mintzo eskuinetik. / Itzul ezker. La musique change. / Mihi gaixto, beti
kexu, beti orotaz errangura; sekulan deus ez gure gogorakorik. Oro beti
makur doazila. Gizon publikoen solas eta urrats guziak makurrerat har. Ez
dugu oraikoa." (E0 3, 1906-1-19).
Liztor edo lizafin ziztatzaile eta bizkarkinen irudia da usu darabilen beste
bat. Ondoko testua aberatsa da konparazio iradokitzaileetan, egilearen ikuspegiaren erakusle ere bai:
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"Erraiten dautzuet harrigarri dela oraiko gazteen ikustea: neskatokoak
ostoila idor batzu baino arinago, pinpirina iduri, ortzi adarraren zazpi koloreak soinean, jauzika, itzulika, xirimolaka, haize hegoak errautsa nola derabila?
Bardin bardina. Mutiko zozo batzu heieri so, begiak eta ahoa zabalduz; gaizo
mutikoak! / Deus onik ez diren eta ez duten lizafin gormant batzu ezin asez
lanak baitituzte. Hanbat gaxtoago; zertako ez utz beren gain uzteko hobeak
direnak?" (EO 33, 1905-8-18).
Konparazioak baliagarri zaizkio irakatsi edo adierazi nahi duena argitzeko. Xurien soraiotasuna eta beldurra adierazteko hona irudi indartsu bat:
"Nago, ihes egiteko ere ukanen dugunez, oraiko itxuraren arabera, zainik aski? Ala, xoria sugearen aho zilorakoan bezala, beldurrak gure tokian
itzatuko gaituenez ote?" (E 814, 1903-1-23).
Etsaiak degradatu nahian abereekin konparatzen ditu (otso, azeri, txakur
errabiatu); Berdoly, adibidez, zahagi zahar edo barrikarekin (EO 21, 1905-526). Konparazio ironikoak ("oilategiko haga bezen garbi") eta hiperbolikoak
ere baliatzen ditu; orobat hiperbole eta adierazmolde hiperbolikoak, hitzen
adieraziezintasunaren lekuko.
"Pipa bat tabako ez eta ere tu bat ez duela balio; hatsa gezur eta ele zuri
dariola, egun gu azkar gure hatzean" (ohart hatsa / hatzean hitz jokoari ere).

4.3. Esaldien joskerarena da agian Hiriart-Urrutiren alderdi ohargarri eta
bereziena. Prosa zalu edo malgu eta lasterra –beharra kazetaritzan–, higikorra
eta askatasun handikoa ekarri digu. Lafittek zioenez, dantzaria (figura hitzak
latinez dantzako eskemak adierazten ditu) eta fantasia poxi batekin: "zumea
bezala bazerabilkan eskuara, gogo bihotzak eta aldarteak gidari" (1971: hitzaur., 38).
Aditzaren erabileran oinarritzen da josturaren zalutasun hori; batez ere
aditz elipsi eta inversioetan, hein bat adizki trinkoetan. Aditz laguntzailearen
elipsia bereziki kontaeran baliatzen du, aditzoina usu hutsik ezarriz, edo aditz
nagusia partizipioan. Baina aditz nagusia ere badaki ezabatzen, edo aditzik bat
ere gabe hizketa eta kontaerako esaldi laburrak osatzen. Aditz laguntzailearen elipsia da Ithurrik "syntaxe de la rapidité de la phrase" deitzen duenaren
oinarri (Grammaire, 445).
Aditzaren bere gisa lekuratzeak (are SOV delako ordena kanonikoa maiz
elkarrizketan ere ez gordetzeak) nahiz aditzaz landako inversioek, anakolutoek eta figurek Hiriart-Urrutiren hitzordenaren askatasuna –baina mintzaira
erretorikoaren edo estilistikaren manupekoa– salatzen dute. Aditz aurreratzea
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kontaeran nahiz estilo diskurtsiboan gertatzen da, azalpen eta eztabaidan ere
usu, eta ez gero esaldi luze korapilotsuetan soilki ("Geroztik hunat joan dire
ehun urte", E 278); aditz laguntzailearen inversio edo aitzinatzeaz baliatzen
ohi da enfasia adierazteko ("Giten ixil, mintza ditela gauzak", E 262). Baina
irakurlearen gogoa zintzilik utzi nahi duenean aditza perpaus edo paragrafoaren hondarrera igortzen ere badaki.
Areago, Hiriart-Urrutik guziz joskeran edo morfosintaxian egiten duen
bihurketa, are transgresioaren gakoa ere erretorikan dagoke eta ez gramatikan.
Idazle denak ez baititu beti gramatikaren legeak errespetatzen, ez behar ere hizkuntza adierazkortu, berritu edo sortu nahi badu (Altzibar: 2003). Har dezagun
erakusburutzat elkar izenordainaren erabilera estilistikoaren bi adibide:
"Bainan ez baikira ordean bakotxa bederazka zoin gure gain. Gure zuzenetan elgar behar baitugu lagundu; esku eman elgarri. Ohoinak eta bertze
gaizki-egileak behar baititugu elgarrek elgarren lurretarik urrundu." (E 500,
1897-1-15).
"Anartean ez ote da guretzat aneiaki, elgarrenki bizitzerik?" (E 1435,
1914-10-23) (sic; ala moldiztegi-hutsa, elgarrekin jarri beharra?).
Joskura-figurei dagokienez, errepikapenak eta elipsiak dira kazetariak
gutiziatuenak. Elipsiek, hitz erdika irakurlearekin elkar aditzea eskatzen dutenak, prosaren zalointasuna daragite eta egilea erran edo esaeren eiteko plegu
biribilak sortaraztera akulatzen. Estilo eliptikoari lotuak daude asindetona eta
erretizentzia ere.
Errepikapenak –hitz berak errepikatuta nahiz sinonimoak esanahi berarekin– Hiriart-Urrutik erruz darabiltza, baina ez oroitarazteko edo arreta erakartzeko bakarrik, ez eta ideia ala mezua bortizkiago iltzatzeko beti; errepikapena pathos-en adierazle da maiz, emozio eta ironiaren eragile. Gudu giroan bizi diren kazeta alderdikarientzat beharrak dira errepikapenak. Halaber
jokatzen da gure kazetari gudukaria, hitz nahiz egitura laburrak 2, 3 edo 7, 8
alditaraino obsesioz errepikatuz, noiz iltzea buruetan barna sartu nahian, noiz
barne-zirrara sentiarazi nahiz, eta maiz ironia edo trufaz. Arestian ikusi ditugun elkar, oro, nehor, edo ministro, deputatu eta senadore tzarrek eginiko
lege, edo trufa –harentzat orobat dena– edo fraide-serora-apaizak fuera eta
leen, eskolak hets, edo ministro ohoinek eliza katolikoaren ondasunak ebats.
Iragarkietako esloganetan ere baliatzen ditu, edo kazetaren zabalkundea bultzatzeko:
"Eros eta erosaraz; irakur eta irakurraraz. Igandetako eliza ofizioak eta oro,
noiz zoin diren, badauzka. Heda, heda, heda." (E 804, 1902-11-14 "Gure
Almanaka" art.).
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Ironiazko errepikapenen bidez egileak bere jarrera erakusten digu, adibidez, "Lege eta lege" izenburudun artikuluan:
"Egungo nahaskerietarik edozoin aipa zozute; berehala ihardetsiren
dautzu jaun edo jaunskila batek: "Legea da; ez da hor harat hunatik". / Hau
lege, hura lege, oro lege dituzte. Bertze lanik ez dutela erran zinezake, lege egiten eta lege zain baizik. Oro baino gehiago da legea. Zer diot? gehiago? Legea
da bakarrik ororen buru, esku, zango, gider" (E 830, 1903-5-22).
Sinonimia eta erredundantziak –hitza ez baina esanahia errepikatzen
dutenak–, ideiak iltzatzeko darabiltzanak –kasu honetan esanahia ñabartze eta
erritmo bidez egiturez baino gehiago–, anafora, paralelismo edo kiasmoarekin
elkartzen ditu. Sinonimia oso aberatsa du, adjektiboena barne; etsaien kontrako kalifikatibo bortitz, laidogarri, hitz itsusi eta itsusgarrietan nekez duke
parerik. Urde eta holakoak haizu zaizkio etsai gorrotagarrienen kontra direlarik.
"Humbert delako jaun ohoin ministro ohiak (...)" (E 780); "deputatu
abere" (E 784, 1902-6-27); "itxura leguneko alimale zikin hoieri" (EO 10,
1906-3-9, EH: "Imitorioak").
"Norbeitek egun hautan erraiten zaukun, Combes hortaz eta horrekilakoez mintzatzean, arduregi ez ote ditugunez ahoan urde eta urdekeria eta
holako hitz itsusi batzu." (EO 4, 1905-1-27, "Nor noren alde?")
Esan gabe doa, handik aitzina are jaulkitzenago zituela. Anafora eta epifora, polisindeton (bereziki eta juntagiluaren errepikapena kontaeran) eta
anadiplosiak ederki baliatzen ditu. Hona nola egileak, bere ikuskera ezkorra
adierazteko, lokuzio bat oinarri hartuta garatzen duen anadiplosia hirukoitz
bat beheranzko gradazioan:
"Alta bada urteak ditu, buruz behera goazila, gero eta apalago: zalditik
astora, astotik urdera, urdetik lurrera" (EO 4, 1905-1-27). (Cfr. Azkue,
Euskalerriaren Yakintza III, Modismos, Mal: "Zalditik astora ta astotik lurrera", de mal en peor; (...) (B)".
Antitesi erretorikoak ere eraikitzen ditu, anafora, paralelismo, kiasmoarekin lotuz. Egitura simetrikoak noiz lerroan ezartzen ditu (paralelismoa),
noiz kurutzatuta (kiasmo); joskura maitatua azken hau:
"Bertze orduz aberatsak ziren deputatu. Orai aldiz deputatuak dire aberasten..." (E 315, 1893-6-9, Petite Chronique, "Deputatu zordunak").
Baina egitura simetrikoak asimetrikoekin aldizkatzen ditu. HiriartUrruti perpaus jostun jostakinari ez zaio aski perpausaren zati baten ohiko
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hitzordena aldatzea, perpaus osoa eta diskurtsoa du itzulikatu nahi. Ahozko
mintzairaren eite duten anakolutoak, enfasi adierazleak baliatzen daki.
Adibidez, "Bertzalde anitzek eman zioten Kanboarrek boza", Diharasarriz
esana (E, 775, 1902-4-25). Hiperbaton batzuk aski irakurterraz eta gozoak
dira, baina beste batzuk harrigarriak lantzen ditu zenbaitetan, atzekoz aurrera zatika irakurrita hobeki ulertzekoak, edo hain bihurdikatuak, non irakurlea
hitzak bere tokian kokatzera eta hitz andanaka irakurtzera behartzen baitu:
"Barthou ministroa Oloronen baizik ez da nausitu zinezko tzarrik" (EO
19, 1906-5-11). (Hots: zinezko tzarrik ez da nausitu Oloronen Barthou
ministroa baizik).
"miarriztar eta hura iduri ziri kazetari franximan hatsa gezurra diotenen
arabera" (E 840, 1903-7-31). (Irakur bedi: "hura iduri franximan kazetari ziri
hatsa gezurra diotenen arabera". Edo: "hura iduri kazetari franximan ziri hatsa
gezurra diotenen arabera").
J. Etxeparek Hiriart-Urrutiren hitzordena eta estiloaren gako batzuk
atzeman zituen. Esaterako, batzuetan hondarrera –esaldi, paragrafo nahiz testuaren azkenera– jaurtikitzen zuela sartu nahi zuen pindarra eta noiztenka irakurlea hitz-andanak ulertu nahian ibilarazten zuela, "gogoa dilindan, bainan
asmatu nahiarekin ernatua uzten zautzula, irriz"; "gogomenen jauzte lilluragarriaz" Hiriart-Urruti nagusi zaiola Adémari ere esaten digu 9. Hona hemen
adibide bat, "Beribil" artikulukoa, non hitza eta silaba ustekabean moztuz
"gogomenen jauzte lilluragarri" hori gertatzen den:
"Bi urtez, egunetik has, luma hunek hemen ez du izkribatuko ez auto, ez
oto... are gutiago astomobil; bainan ba beti beribil. Hitzeko gizon ez bagira,
zuek oroitaraz. Berri heltzalek, behar orduan, guk bezala egin balezate, lan
bat gutiago guretzat otom...uthur eta asto buztan mozten artzea. " (E 1151,
1909-4-30).
Ustekabeko aldaketa zorrotz, irrigarri edo ironiazkoak bukaeran maizago
egin ohi ditu, eten puntuen ondoren. Adibidez, gobernamenduko etsaiez dio:
9 "Ahopaldi nasaiak zituen laketenik; sekula kasik ez biga, datxikola, josturaz berdin.
Batzutan bospasei alditaraino hatsa artetan hartuz, eta zu begia zabalik hari beha, ondarrerat aurdikitzen zuela sartu nahi zautzun pindarra; bertze batzuetan dena mami, eraskitza
eraskitzari jarraikaraziz joriki, burua eztiki joaren ariaz, betetzen zautzula eta argitzen;
noiztenka pilota batzu bezala hitz andana bat erainik, xingilika heien artean ibilarazirik,
gogoa dilindan, bainan asmatu nahiarekin ernatua uzten zautzula, irriz." (J. Etxepare: 1915;
in P. Charritton:1984: 171-172). "Bego haatik, ahopaldiaren itzulika aberats bezain malguaz,
hizkuntzaren nasaiaz, zirtoz, erran zuhur oroitgarriz, gogomenen jauzte lilluragarriaz, alaitasunez eta euskaldun zumoz, bego hazpandar semea nausi. Oraikoan Hiriart-Urruty dago
gure lurreko idazleen errege (...)." (Etxepare: 1925; in P. Charritton: 1984: 231).
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"Ez dute nahi jaun garbi horiek ohointzarik... bertzek egitea." (E 860,
1903-12-18).
Esaldi bukaerak oso landuak ditu egitura eta neurkera aldetik; maiz esaldi paralelistikoak dira, justaposizio bidezko esaldi biribilak, zalantzarik uzten
ez dutenak eta sententzia estilokoak, mezua azpimarratzeko.

4.4. Pentsamentu-figuren multzoan sartu ohi dira hitzaldi osoa hunkitzen
eta esandakoaren egia baiesteko xedea dutenak, eta hitzez hitz nahiz irudizko
adieran irakur daitezkeenak (Reboul: 1993: 55-56). Horietako anitzek irakurlearekin elkar aditzea eta bat egitea bilatzen dute. Eta, hain zuzen, irakurlearekin
bat egiteko hizkuntz baliabide ugari ustiatzen ditu Hiriart-Urrutik, adibidez
datibo etikoa, kontaeran ere badarabilena. Orduko neskatxen apainzaletasuna
maiseatuz, pasadizo bat kontatzen du, umorez, lehen mintzaldi baten amaieran:
"Delako neskat...barkatu, andere gazteak, eliza pesta-buru eguerditan,
oroiturik jan behar zuela, eta pitxerrean ur hutsa baizik ez izanki, bere gain
bizi dena ornen baita, zer egin dautzu? / Goizeko apaindura kendurik arratsaldekoaren jaunzterat artean, zalu eta arin, bi lur-sagar xuritu daitzu (baitzituen hek); eta joan zautzu atxit erne, oinetakoek krik-krik egiten diotela,
auzoko botiga batetara: "Egun on. –Bai zuri ere. Zer plazer zinuen?. –Lursagarren finitzeko, bi sosen urina " (EO 33, 1905-8-18, "Bi sosen urina" art.).
Zinez ugariak dira kazetariaren subjektibotasuna irakurleari aditzera
ematen dioten oihu-hitz eta adierazpideak, hizketakoak: harridurazkoak
(Hauxe da mendea!); haserrea erakustekoak (Zer mila sorgin!; Karako! ) edo
mesfidantzazkoak. Adibidez:
"Ororen ona bilatu behar luke lege -egileak, alderdikari izan gabe. Aieia,
putil, baduk hoberik!" (E 825, 1903-4-10).
Hipotiposia, edo gauzak aurrean ikusiko balira bezala konta eta, beraz,
hunkitu nahi duen figura, kroniketan baliatzen du, kontaera nahiz deskripzio
biziak eginez. Aipagarria da Ravachol anarkistaren gilotinatzearena ("Hil
dute", E, 1892-7-15; ik. I. Caminoren Gontzetarik jalgiaraziak, 123-125).
Alegoria batzuk ere lantzen ditu, adibidez, Eskualduna kazetaz mintzo, nola
20 urtetan hazi edo "gizondu" den erakusteko kuia eta ezkurrarena darabil,
hain zuzen Zaldubiren alegia batetik hartua. Atsotitz edo erran zuhurrak,
ordea, usu baliatzen ditu (biltegi aberatsa ere bazuen, bearnes, frantses eta gaztelaniazkoak barne) gauzen aterakizun morala finkatzeko. Baina erranak
bihurtzen ere zituen, edo erranetarik adierazpideak sortzen.
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Ironia da errege Hiriart-Urrutiren pentsamentu-figuretan, orain arteko
adibide anitzetan ikus daitekeenez. Berebiziko indarra ematen dio egilearen
luma oldarkorrari. Maiz testu zati osoak, are artikulu osoak hunkitzen ditu,
izenburuak barne. Mota nagusienetarik bat beste norbaiten diskurtsoa edo
haren oihartzuna jasotzen duena da, eta etsaia frantsesez mintzo denez, frantsesaren erabilera ironikoa ageri da ardura. Beste batzuetan ironia alusioarekin
elkartzen da: "Gaineko hura" maiz erabili ondoan Jainkoaz mintzo dela, "Nor
da azkarrena?" artikuluan "Gaineko Prezident " hura aipatzen du (E 314,
1893-6-2). Maltzurkeria poxi bat bazuen frankotan Hiriart-Urrutiren ironiak,
insinuazioz betea.
"Hiruetarik guretzat orai arte gizonena Morroxko-Harriague; jakintsunena, Legrand; eta Pradet-Balade,... nola erranen dut? –Gazteena."
Ateraldi hau zela eta, solas bat altxatzen diote eta Hiriart-Urrutik erantzuten:
"gazteena zela, irri egiteko solas bat zen hori", "holako bat erraten ahal
da, gizon bat gogokoa ez denean. Behar ere ba, holako gatz-biper poxi artetan; bertzenaz lokar ginintazke solasa hasi orduko berehala oro, kazeta egile
eta irakurtzale." (E 779, 1902-5-23).
Ohargarriak dira ere perifrasi alusibo edo eufemistikoak, edo itsusgarriak
(adib. Berdolyz, EO 21, 1905-5-26), eskatologiarekin ikustekoa dutenak,
etsaien kontrako diskurtsoan.
"Garbiki edo zikinki, ez nauke nehondik neholere hemen erran gabe, gogoan dudana; burutik behera egiten daukute bertze hura" (EO 33, 1907-8-16).
Alabaina lizentzia da Hiriart-Urrutiren irakurleekiko jarrera eta ezaugarrietarik bat, hots, irakurleen beharriak zaurtzeaz gogoetatu gabe "garbiki
mintzatzea" –edo itsuski, noiz nola–. Ironia irri edo umorezkoa da beste batzuetan eta trufa gozoaren erakusburu politik bada. Ironia hotz itxurakoa edo
sarkasmoa ere ez da eskas, gontzetarik jalgiarazten duten gauzei hotz eta
motz, zorrotz ihardestea ez baita gutiago eragingarria. Sarkasmoa beste ironia
motekin nahasirik ageri da maiz. Jaun politikari sozialista franximant progresista batek Euskal Herrian gaindi ibili ondoan esandakoez dio:
"Hortarik beretik ageri da, zoin giren gibela, Eskual-herrian. / Beharrik
dire munduan jaun argitu zenbeit, oro dazkitenak." (E 790, 1902-8-8, "De
Musculdy à Saint-Esteben").
Umorea, irri eragingarria edo bestelakoa, irakurleekiko jarrera eta pertsuasio indar handikoa da, konfiantza ematen baitio irakurleari eta hau hizlariaren alde errazago jartzen. Hortakotz ditu Hiriart-Urrutik etsaiak eta haien
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legeak usu irriegingarri uzten (ridiculum). "Makhila khen ?" artikuluan makila debekatu dutela eta –zolan burdina duelako estakuruan– kazetariari irria
dario euskaldunen makilazaletasunaz mintzatzean, baina hondarrean barregarri uzten du debekua:
"Zer debru nahuzue egin, jaun jujeak, eskualduna eta makila elgarretarik
ezin bereziak balinbadire, kasik... senar-emazteak bezala? (...)". (Bukaeran)
"Berritan hemen aipu ginuen Donapaleotik auzo herri batean gauaz merkatutik etxerat zoazilarik bi gizon, batek bertzeain kokotseko larrua eta ezpain
puska ausikian ereman zazkola. Handi da tribunalak ez baitu ezarri legea:
merkaturat doazila eskualdunak... hortzak etxean utzirik... Armes défendues..." (EO 52, 1905-12-29).
Azkenik, irakurleekin bat egitekoak diren prozedura estilistikoak ausarki darabiltza, bereziki galdera erretorikoak, communicatio ("Badakizue...?",
"Erradazue?", "Entzun duzue...?") eta dialogismoa. Azken honetan, euskal
kazetaritzan orain baino lehen askoz erabiliagoa (Kirikiño, Lizardi etab.),
kazetaria irakurleari ("Manex") mintzatzen zaio zuzenki, alegia hizketan ari,
honen gogoa erne atxikitzeko.
"Arto bat osorik iresteko aho bat idekirik hor zagote so, bi begiak ezin
aski zabalduz: "Nola hori, Manex? Errazu berriz." (E 840, 1903-7-31).

5. "Ahopaldi nasaiak zituen laketenik; sekula kasik ez biga, datxikola, josturaz berdin", idatzi zuen J. Etxeparek (1915; Charritton: 1984: 171). Eta arrazoi du
perpaus luze eta laburren edo egituren aldizkatzea, bai eta hats luzeko ahopaldiak
zituela maiteenik esatean, lehen mintzaldietako estiloari dagokionez batik bat.
Adémak kazetaren buruzagigoa uztearen kariaz Etxeparek hartaz idatzi artikuluan kritikoagoa ageri da Hiriart-Urrutiri buruz honen hilondokoan baino. Hain
zuzen, "ahopaldiaren itzulika aberats bezain malguaz" eta itzul-inguruz
Adémari nagusi zaion arren, "Ademaren erakaspena bakunago da, itzul-inguru
gutiagorekin, eta orobat berdin mamitsu, izaitekotz mamitsuago". "Zer elasturia
batzutan, mami gutisko gordetzen bazuen ere azalak!" zioen Hiriart-Urrutiz
jakintza argitua maite zuen Etxeparek. Are gehiago "noiztenka nahasixe zabilalako ustearekin gelditzen ginen" (1915; Charritton: 1984: 231). Axularri buruzko
idazlanean ere perpaus nasaien kontua lehenagokoena zela zeritzon: "Orai labur
nahiago dugu izan, kasik motz"; "Eskualduner ginarritsu eta labur ederrago
zaiku solasa" (Charritton: 1984: 244).
Baina batzuetan Hiriart-Urrutik perpaus eta paragrafo luzeak laburrekin
aldizkatzen ditu, eta, azalpen luzexkoen ondoren, irakurleei zuzenduz, bere
komentario laburrak egiten. Eta gero kontaeran estilo eliptikoa darabil maiz.
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Bestalde, nahiz berrien kontalari nahiz hizlari ari zaigun, brevitas delakoa
erranekin eta sententzia estiloarekin loturik ageri da. "Blancaire apeza" artikuluan dio:
"Mahastidun denak ikasi nahi; eta ikasteko ikusi." (E 828, 1903-5-1).
Estilo lakonikoa darabil agitazio idazkietan ("Larresoroko Semenarioa",
EO 50 1906-12-14). Edo kazeta edo almanaka heda eta saltzeko dei egiterakoan. Honelako batean, esaldi luze baten ondoren, dio:
"Galda gogotik, eta heda. Deno, balia." (E 805, 1902-11-21, EH, "Gure
Almanaka").
Gero Hiriart-Urrutiren prosak erritmo harrigarria du, perpaus, hitz
andana eta hitz luzeago eta laburragoen aldizkatzeak, eta, beraz, etenek sortarazia; edo perpaus barneko eta perpausen arteko hitzordenaren antolaketak
(perpaus osagaien higikortasuna, kola luzeago eta laburragoak, egitura parataktikoak, egitura simetriko eta disimetrikoen txandakatzea). Bai eta hitz
andana neurtu errimatuetan ere, edo esamolde egin biribiletan, hoskidetzak
eta neurkerak, esanahiarekin jokatuz, sortua. Erritmo mota hau ez da, halere,
Axularrena bezalakoa, hedatu eta orekatua, hitz andanaka etendua baizik.

6. Azken hitz, ondorio gisa. Hiriart-Urrutik mende laurdenez
Eskualduna hazi, euskara onean biziarazi eta genero berriak ekarri dizkigu.
Eta, batez ere, euskal prosa berritu, zalutu eta erritmotsuago bihurtu du, kazetari prosari eredu bat eskainiz.

Kazetari- eta idazle sena zituen batera. Jendearen ahoko mintzairaz eta
erretorika jakintzaz baliatuz, diskurtso erretorikoaren elokuzio alderdia landu
zuen bereziki. Hizkuntzaren adierazpide zaharrak biziberritu eta gaztetu
zituen, baina bazekien ere kazetaritzak joskera eta forma ohargarriak behar
dituela eta hizkuntzaren erabilera ohikoa sormen eta berritasun sen, aldakortasun, umore eta graziarekin ezkondu zuen.
Euskararen adierazkortasun eta libertateaz jabetuta, euskal esamolde
jator eta bereziei gogoa emanik, joskura berriak nola sor, pikoak ontsa nola
atzeman zerabilen gogoa, idazte lanean gozatuz eta oroz batean bere hatsa ahituz. Egungo euskal kazetari nola idazleek, euskara berez bere jar dadin edo
gaztelania-frantsesetarik bereizi nahi luketenek, balukete haren hiztegi jori eta
bizi, joskera zalu, figura, hots eta erritmoaren senaz den bezainbatean zer
ikas.
SO

ZER DAKARKIO HIRIART-URRUTIK EUSKAL KAZETARITZARI?

Laburdurak eta ikurrak:
E: Eskualduna ; EO: Eskualdun Ona ; EH: "Eskual-Herria" saila.
/: paragrafoaren bukaera eta hurrengoaren hasiera adierazten du.
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LOUIS-LUCIEN BONAPARTE ETA ITALIAKO
DIALEKTOAK
Jose Antonio Arana Martija

Jose Luis Alvarez Enparantza "Txillardegi"ri eskainitako omenaldi liburu honetan parte hartzea ohorezko lana da niretzat, aspaldidanik ezagutzen
dudana baita adiskide hau eta berak euskararen alde egindako lanak nire eta
denon aitortze eta eskertzea merezi baitute. Euskara batuaren alde Baionan
antolatu zen Biltzarraren bezperan, hots, 1964ko abuztuaren 28an, ezagutu
nuen Txillardegi bere etxean, erbesteratuta zegoen garaian. Gero, hegoaldera
itzuli zenean, Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB) sortu zenean, euskararen erabilerarako batzordeñoan geunden biok (1976). Euskaltzaindiko Azkue
Bibliotekaren ardura hartu nuenetik (1978) harremanak izan ditugu bibliografia gaietan, eta hor geratzen da lekuko liburu honetan agertzen den
Txillardegiren bibliografia gure bibliotekak paratua: euskararen inguruan idatzitako ia mila izenburu katalogatzen dira eta emaitza baliotsu honek sorrarazten du mirespena eta euskaldunon aldetik esker ona aitortu beharra. Nire
aldetik sentimendu horiek publikoki azaltzeko prestatu dut ikerketa hau,
ezagutzen ez den gaiaren berritasunagatik nire adiskideari proposatu nionean
interesgarria iruditu zitzaiona.

BONAPARTE ITALIAN
Oso ezaguna dugu Bonaparte Printzea Euskal Herrian. Gure herri honetara egin zituen bidaien ondoren burutu zituen ikerketak hainbat liburu eta
artikulutan argitaratu zituen, eta gure artean asko izan dira pertsonaiaz eta
bere lanez hitzez eta idatziz aritu izan direnak. Esan beharko genuke -berak
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hala aitortu zuen- gehien maite izan zuen hizkuntza euskara izan zela eta hori
bakarrik nahiko da euskaldunon esker ona irabazteko. Baina argitara eman
zituen 219 liburu eta lanetatik 68 euskaraz idatziak edo euskarari buruzkoak
badira ere (%31,05), italierari buruzkoak 50 dira (%22,83), datu honek adierazten digularik hizkuntzalaritzan eta dialektologian bigarren ikerketa alorra
izan zuda; ahantzi ezina da hobeki ezagutzen zuen hizkuntza zela italiera, ia
bizitzaren lehen erdian hitz egin zuena. Beste bizitzaren bigarren erdian
Ingalaterran bizi izan zelarik, ingelesa zuen bere lanetan ikergai eta 43 argitalpen eskaini zizkion hizkuntza honi (%19,63).
Ikusten denez, mintzatzerakoan italiera izan bazen Bonaparteren lehen
hizkuntza, ikerketa eta argitalpenetan bigarrena zen euskararen ondotik.
Gehiago sakondu gabe, arrazoi bat aurkitzen diogu jarrera honi: Italian bizi
izan zen azken bost urteetan arduratu zela hizkuntzalaritzarekin, hots,
1843tik 1848ra arte, berak dioskunez, eta epe labur horren barruan dialektologia lanetarako materialak biltzen ibili arren, ez zuda ezer argitaratu 1847.
urtera arte, Florentzian kaleratutako Specimen lexici comparativi omnium linguarum europaearum, hain zuzen. Italiako dialektoei buruz argitaratu zuen
lehen lana 1860koa da: Alcune osservacioni linguistico-comparative sulla pronunzia del dialetto Genovese'. Ez da ahaztu behar dialekto hau ondo ezagutzen zuela Bonapartek, arbasoak korsikarrak zirelako eta uhartea Genovaren
menpean egon zela XIII. mendetik XVIII.era arte. Baina Italiako dialektoei
buruz 1860 urtekoa bada Bonaparteren lehendabiziko lana, esan behar da
ordurako Londresen argitaratuak zituela Bibliaren itzulpenak, dialekto batzuetan, itzultzaile hauek eginak: Abis (1857), Spano (1858), Fontana, Picozzi,
Rosa, Pozzo (1859). Guztiak San Mateoren Ebanjelioarenak, Abisena izan
ezik, gero zehatzago ikusiko dugunez.
Korsikako hiriburua zen Ajaccion jaio zen 1775.eko martxoaren 21ean
Lucien Bonaparte -Ramolino, gure Printzearen aita, Alexandrine
Bleschampekin ezkondua. Semeak bezala, Printze titulua zeukan aitak,
Caninokoa, Pio VII.ak emana. Ez zen Napoleon anaiarekin ondo konpontzen
eta Estatu Batuetako bidea hartu zuen Civita-Vecchia portuan 1810ean; baina
ingelesek atxilotu zuten eta Maltara eraman eta handik Ingalaterrako
Plymouthera. Thorngrowe herrixkan (Worcester) aurkitu zuen erbesteko
bizilekua eta han jaio zen, 1813ko urtarrilaren 4an Louis-Lucien Bonaparte

CASACCIA, Giovanni: Grammatica genovese -italiana. 1860. Argitaragabeko gramatika
honen eskuizkribua Bizkaiko Diputazioak daukan Bonaparteren ondarean gordetzen da.
Beraz, badirudi Bonapartek ezagutzen zuela urte berean Genovako dialektoaren ahoskeraz
aipatu lana prestatu eta argitaratu zuenean.
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Bleschamp. Napoleon Bonapartek Waterlooko gudua galdu zuenean 1815eko
ekainaren 18an, Borbondarren eskuetan utzi zuen Frantziako erreinua ekainaren 22an eta Luciano aitak aske ikusi zuen bere burua Italiara itzultzeko.
Vienako Biltzarrean Pio VII.ak lortu zuenean Elizako lurraldeak eskuratzea,
beraien barruan zegoen Musignano herrira etorri zen familiarekin Caninoko
Printzea. Bi urte eta erdi zituen gure Louis-Lucien Bonapartek. Gutxi da honen
haurtzaroaz dakiguna. Ezabatua zegoen Jesusen Konpainia berrezarri zuen Pio
VII.ak eta Urbinon zabaldu zuten ikastetxean egin ornen zituen Bonapartek
estudioak 10 urterekin hasita 1824-1825 bitartean 2. Badirudi gero Florentzian
bizi izan zela, Toskanako hiriburu horretan argitaratu baitzituen zientziarekiko
lanak, bertako unibertsitatean eta Pisakoan Fisika eta Kimikako ikasketak egin
ondoren3. Bestalde, 1832ko urriaren 4an, Florentzian ezkondu zen Maria Anna
Cecchirekin; emaztearekin gaizki konpontzeaz gain, 1848an Italiatik Frantziara
joan zenean, eta 1850ean Ingalaterrara, urruntze honek bien arteko banaketa
gertarazi zuen betiko. Dena den, Cecchi andreak ez zituen Bonaparte familiarekiko harremanak eten; Ajaccion horiek zeukaten etxean bizi izan zen 1891ko
martxoaren 16an hil arte. Tarbesen jaiotako Clémence Richard Grandmontagne
euskaldunarekin ezkondu zen bigarrenez Louis-Lucien Bonaparte, lehen emaztea hil ondoren. Aita ere hil zitzaion, semeak, hogeita zazpi urte zituenean,
1840ko ekainaren 29an, eta ama hamabost urte geroago, 1855ean.
Nahiz eta zientzia gaiez ikasketak egin eta ikerlanak argitaratu, badirudi
ez zirela guztiz gustukoak, hogeita hamar urte bete zituenean sartu baitzen
beste mundu berri batean, hots, hizkuntzalaritzan. Hara zer dioskun berak:
During my frequent excursions, undertaken with a merely
guistical object, from 1843-1869, throughout numerous localities of
France, Switzerland, the two Neo-latin Peninsulas, and their adj
cent islands...4
eta geroxeago:
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Aipatzen dituen estatuen ordena ez da kronologikoa, zalantzarik gabe
Italian zehar hasiko zelako hizkuntzalaritzako ikerketetan. Baina Specimen
lexici comparativi...(1847) lexikografiako lehen lana aparte utzita, dialektologiari zuzendu zion lehen lana Ingalaterran egindakoa izan zen, 1851n argitaratu baitzuen A specimen of the Vulgar Speech of the town of Gloucester.
Euskarazko itzulpenak etorriko dira gero eta Genovako dialektoaren ahoskeraz lehen aipatu duguna, Italiako lehena, ez da 1860 urtera arte helduko. Lehen
ikusi dugu 1857an hasita argitaratu zituela Italiako dialekto batzuetara itzulitako Bibliaren zatiak, eta pentsatu behar da aspalditik zebilela itzultzaileekin
harremanetan. Behar bada, 1848an Frantziara joan baino lehen.
Korsikan zegoela, 1848ko iraultza sortu zen Frantzian eta azaroaren
11rako antolatua zen Biltzar Konstituziogilerako izendatu zuten korsikarrek
Louis-Lucien Bonaparte, eta kidetza hori betetzeko Parisa jo zuen gure hizkuntzalariak, politika munduan sartuz. Baina, 1849ko urtarrilaren 9an ezabatu zituzten izendapenak; hala eta guztiz ere Parisen jarraitu zuen Cavagnari
bere idazkariarekin irailaren 7ra arte, Sena departamendutik senatore izendatua izan zen datara arte, hain zuzen. Politikan murgildurik, bizpahiru urtetan
hizkuntzalaritza baztertu beharrean aurkitzen da eta Italiatik kanpo sei urte
egingo ditu.
Giza barnean ezinegona sortzen du lotan baina bizirik dagoen harrak, eta
hori gertatu zitzaion Bonaparteri. II. Inperioa 1852an sortu eta eratu arte,
Londresetik Parisa eta Paristik Londresa hainbat ostera egin behar izan zituen
zeukan karguaren arabera. Politikatik aparte bazeraman buruan beste ardura
bat: bilduta zituen hizkuntzalaritzako datuak eta ikerketak nola argitaratu.
Aukeratutako paper onean nahi zituen argitalpenak egin eta 1850.eko urtarrilaren 3an, Paristik Kent konderriko Maidstone herrira joan zen. Paper fabrika
sonatuak zeuden herri honetan eta argitalpenetarako inprenta etxean jartzeko
asmoa zuenez, paper egokiak aukeratzera joan zen.
Parisko kargu politikoak lanik gabe uzten zuen egunetan linguistikako
ikerketak egiten ari izan zen. Esate baterako, berak idatzitako papertxo baten
irakurtzen dugu honako hau: "...de Sandgate à Londres, à Liverpool et à
Douglas (Île de Man) sans interruption dans l'été de 1851 en passant la nuit en
chemin de fer". Belgikan eta Frantzian zehar ibili zen 1852 eta 1853 urteetan,
eta 1854.eko otsailaren 4an, larunbatez, Thorngrove jaioterria bisitatu ondoren, Frantzia eta Suitza bide batez bidaian aztertuz, Italiara jo zuen udaberrian
bi hilabete eta erdirako bidaia linguistikoan.
Bonapartek Italian bizi izan zituen garaiak aipatzen dira lan honetan.
Euskal Herrikoak ezagunak ditugu argitaratu diren ikerlan eta argitalpenetan.
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Europako beste estatuetan izandakoak, interesgarriak noski, beste ikerlan
baterako uzten ditut, baldin denborarik aurkitzen badut. Italiara 1854an egindako bidaiaz arituko naiz une honetan. Eta galdera bat sortzen zait: Zergatik
eskuartean zerabiltzan beste hizkuntzetako dialektoak baztertuz agertu zitzaigun Italian? Aspalditik zekien italiera literario bakar bat idazten zela, XIII.
mendean Toskanan, eta bereziki Florentzian sortua. Eredutzat hartuak ziren
han idatzi zuten Dante Alighieri (Florentzia, 1265 – Ravena 1321), Francesco
Petrarca (Arezzo, 1304 – Arqua, 1374), Giovanni Bocaccio (Florentzia, 1313 –
Certaldo, 1375). Gainera, Italiako batasun politikoaren bidean, Florentzia
izan zen erreinu eta lurralde historiko guztien hiriburua 1865ean, denak bildurik eta batasuna eginaz Parlamentua Erroman 1871ko azaroaren 27an eratu
zen arte. Baina bazekien hizkuntza literario batuaren azpian dialekto asko
zeudela bizirik. Eta dialektologo gisa, hau guztia biltzea interesatzen zitzaion.
Aspalditik harremanak zeuzkan dialektoetan mintzatzen ziren jaun jakitunekin, idazten ere saiatzen zirenekin, bestalde. Baina dialektoen konparaketak
egiteko, testu berdinak dialektoetara itzuliak behar zituen eskuartean, eta
agindu gabeko testu batzuk jasoak izan arren, Bibliako lau liburu nahi zituen
itzularazi: San Mateoren Ebanjelioa, Salomonen Canticorum cantica, Ruthen
eta Jonasen liburuak. Lehenago Italian egon zen garaian, 1848 urtera arte,
itzulpen batzuk aginduak zeuzkan, beste batzuk gutunen bidez eskatuak, eta
eginda zeudenak jasotzera etorri zen. Baina hutsuneak zeudenez bildutakoen
artean, itzulpenak eskatzera etorri zen 1854an. Arraro samar egiten zaigu
bidaia honetan ez zituela ukitu Korsika, Sardinia eta Sizilia uharteak eta
Erromatik hegoalderako lurraldeak. Astiaren faltaz? Behar zuen beste informazio lehendik zeukalako? Agian. Bigarren arrazoi bat ere nabaritzen da
antolatu zuen bidaian: idazleen testuak ez ezik, beharrezkoa zuela hiztunekin
mintzatzea, herritarren hizkeraz idatzitakoa baieztatzeko.
Eskuizkribu interesgarria utzi zigun, frantsesez bere eskuz idatzia,
bidaiaren egunaria emanaz, jarraian transkribatzen dudana:
1854
+ Lyon 1,30
- Lyon 2,30
+ Chambery 2
11, S.
- Chambery 11
+ Turin 3 p.
12, D.
15, Me - Turin 6
+ Gênes 11
-Gênes6
16,J.

Mars, 10, V.

17,V.
19, D.
20, L.

+ Alexandrie 8,30
- Alexandrie 10,30
+ Pavie 5,30
- Pavie 8
+Milan12,15
- Milan 12,15
+ Brescia 9
- Brescia 9,15
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21, M.
24, V.

25, S.

26, D.
27, L.

28, M.

31, V.

Avril,

1, S.

4, M.
5, Me.
7, V.

- Venise 10
- Venise, 10,30
+ Padoue 12,30
- Padoue 5
+ Vicence 6,30
- Vicence 8
+ Mantoue 11
- Mantoue 2,40
+ Verone 4
- Verone 6
+ Venise 10,30
- Venise 6
+ Venise 9,30
- Venise 4,20
+ Padoue 8
- Padoue 7
+ Ferrare 1
- Ferrare 3
+ Bologne 8,30
- Bologne 8
+ Imola 9,30
- Imola 10
+ Faenza 12,30
- Faenza 1
+ Pesaro 11
- Pesaro 11,10
+ Sinigaglia12,30
(ama ikustera)
- Sinigaglia 1
+ Ancone 4
- Ancone 2 p.
+ Sinigaglia 4
- Sinigaglia 12
+ Ancone 2,30
- Ancone 11 p.

8, S.
9, D.
18, M.
19, Me

20, J.
21, V.

Mai,

30, D.
1, L.

2, M.

3, Me
4, J.
5, V.

+ Foligne 5,30 p.
- Foligne 8
+ Rome 1,30
- Rome 11 p.
- Montefiascone 10,30
- Montefiascone 1
+ Canino 6,30
- Canino 1 p.
- Sienne 2,30
- Sienne 4,20
+ Florence 7,30
- Florence 9,15
+ Pianoro 9,15
- Pianoro 9,30
+ Bologne 11,30
- Bologne 12,30
+ Modène 3,30
- Modène 4
+ Reggio 5,30
- Reggio 6
+ Parme 9,15
- Parme 9,45
+ Plaisance 2
- Plaisance 3
+ Lodi 4
- Lodi 4,15
+ Milan 9,15
- Milan 2,30
+ Arona 8,30
- Arona 8
+ Simplon 9
- Simplon 8
+ Brigue 4,30
- Brigue 6

Bitxiak dira ematen dizkigun datuak: data eta astegunetik aparte, hiri
bakoitzera heltzen deneko (+) ordua eta irteerakoa (-). Erroman zortzi egun
betetzen ditu eta Florentzian zazpi. Badirudi, gero Euskal Herrian egingo
zuen bezala, lanerako deituak biltzen zituela halako egonaldi luzeetan, ingu88
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ruetako hiztun eta jakitunekin Akademia antzekoa antolatzeko. Ez dakigu
Italiara berriz etorri zenik, baina dialektoen argitalpenak prestatzeko harreman ugariak izan zituen laguntzaileekin, eta badakigu baten bat Londresen
egon zela elkarrekin lan egiten eta azken ukituak liburuei ematen.
Hogeita hamazazpi urte geroago atseden apur bat gozatzen joan zela
badakigu. Begietako lausoa edo gandua kentzeko ebakuntza egin zioten
1891ko irailean eta Londresetik Italiako Fano herrira joan zen, loba zuen
Bracchi kondesaren etxera. Han hil zen 1891ko azaroaren 3an. Heriotza hau
dela eta, Jorge Riezuk eman zidan Italiatik kaputxino adiskide batek igorri
zion txartela, non irakurtzen den:
Parrocchia S. Marco di Fano.
Nelli atti di morte della Parrocchia. Vol. XXVI – pag. 14 – si
legge quanto segue:
Anno Domini 1891, die 12 Novembris.
Aloisius Lucianus Filius quondam Luciani e Principibus
Bonaparte, anno aetatis suae septuagesimo nono, in finem vergente,
die tertia mensis currentis hora 6 et dimidia ante meridiem paene
extemplo e vita decessit apud familiam Comitis Iuliani Bracci huius
Pareciae. Mense superiori valde iam aegrotans Londino nostram
urbem petiit. Percrevescente autem aegritudine, ad extremum venit.
Tunc, infrascriptus vocatus, deficiente tempore, absolutionem tantum
sub conditione impertivit. Cadaver eiusdem sero ab hac urbe
Londinum translatum est, sepulchro quod sibi elegerat, tumulandum. In quorum fide. Philumenus Canonicus Tomassoni- Sancti
Marci Rector.
Txartel berean, elizak emandako agiriaren ostean, zibila ere badator hala
dioena:
Il medesimo atto si ritrova anche allo Stato Civile del Comune
di Fano: Atti di morte del 1891, N. 388. Le notizie si equivalgono. Vi
si dice che il Bonaparte e nato a Thorgrove (sic) (Inghilterra) ed era
residente a Londra. Mori in Fano, in Via Garibaldi n. 7, il 3 novembre, alle ore 6.Agiri hauek ematen ditut hemen, nik dakidanetik, inon argitaratu ez direlako eta Bonaparteri buruz xehetasun interesgarri ez ezagunak ematen dituztelako.
Londresen nengoela 1986ko udaberrian, St. Mary's Cemetery ikustera
joan nintzen apirilaren 10ean, Bonaparteren hilobia han aurkituko nuelakoan.
Alboan itxita dagoen Kensal Green kanposantura joan nintzen bezpera arra89
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tsaldean, han lurperatuta zeudenen erroldak badaezpada kontsultatzera, eta ez
nuen Bonaparte deiturarik aurkitu. Aipatu St. Mary kanposantura hurrengo
egunean joanda, sasiak eta belarrak kendu ondoren harrizko hilobi ederra
topatu nuen, non irakurtzen den:
HERE IN THIS SARCOPHAGUS
H.H. THE PRINCE LOUIS-LUCIEN BONAPARTE
SENATOR OF FRANCE GRAND CROSSE OF THE LEGION OF HONO UR
AND DOCTOR OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
SON OF
LUCIEN BONAPARTE
THE MOST DISTINGUISHED BROTHER OFNAPOLEON Ist. AND FIRST
PRINCE OF CANINO
HE WAS IN EARLY LIFE A STUDENT OF CHEMISTRY
AN UNTIL HIS OLD AGE DEVOTED TO COMPARATIVE PHILOLOGY
BORN AT THORNCROWE NEAR WORCESTER 4th JANUARY 1813
Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam
Christe Redemptor mundi Deus salvum me fac
Sancta Maria Mater Dei ora pro me
Epitafio hau Louis-Lucien Bonapartek berak utzi ornen zuen idatzita
bere hilobian jar zezaten. Hala dirudi, testuan ez baita agertzen, idatzi zuenean ez baitzekien, heriotzako data ez tokia. Aitarekiko begirunea aitortzen
zuen semeak eta tituluetatik aparte egin zituen lanen arloak ondo finkaturik
utzi zituen epitafio luze honetan. Bere fede eta sinismenaren aitormena ere
agerian utzi nahi izan zuen. Beraz, Bonaparteren nolabaiteko biografia laburra dugu Londreseko hilobian jarria.

ITALIAKO DIALEKTOAK
Epitafioan irakurtzen denez, Bonapartek biziaren bigarren zatian izan
zuen ardura eta zereginaren definizio laburra ematen digu: .“devoted to comparative philology". Hizkuntzalaritzan egin zituen lanak laburbiltzeko konparatibista gisa ikusi zuen bere burua. Lexikologia, gramatika (bereziki aditza)
eta fonologia izan ziren dialektologia ikerketetan erabili zituen oinarriak.
Azken finean, dialektologoa izan zen Bonaparte eta Dialektologiaren aita.
Fonologia dela eta, belarri onekoa zela diosku José Vilallongak, eta hortik
zetorren hiztunen mintzaira entzuteko zeukan gogo bizia.
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Italiako dialektoak maiz aztertuko zituen eta egindako zirriborroez gain
(gordetzen ez direnak, noski), bizpahiru behin-behineko sailkapen, kronologikoki aldi desberdinetan eginak, geratzen zaizkigu. Tamalez datarik gabekoak dira eta noizkoak diren ezin dugu jakin.
Egindako sailkapen horiek Bizkaiko Foru Diputazioaren Bibliotekan
daude paperean eta mikrofilmetan. Aipamen bibliografikoak eta mikrofilmen
kodeak ematen dira Euskaltzaindiak 1989an argitaratu zuen Katalogoan, hots,
L. L. Bonaparte. Eskuizkribuak-Argitalpenak / Manuscritos-Publicaciones.
Liburu honetan ikus daitezke aipatu sailkapenak eta Bonapartek bildu zituen
Italiako eskuizkribu guztiak: itzulpenak, olerkiak, gutunak eta beste eratako
idazkiak, dialektoka sailkatuak. Asko direnez (Katalogoaren 396. fitxatik
460.era arte) ezin ditut hemen zerrendatu. Interesatuak Katalogora jo beza, eta
hortik mikrofilmetara. Argitu behar dut mikrofilmak Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroako Diputazioen Biblioteketan daudela, baita Euskaltzaindiaren
Azkue Bibliotekan.
Sailkapenei buruz zerbait azaldu behar dut. Lau egin zituen, edo ezagutzen ditugunak lau dira:
1. Katalogoko 399 bis fitxa: a) bi orrialdeetan 200 herri edo zerrendatzen
ditu, lehen begirada baten aztergai ikusten dituenak. b) Beste bi orrialdeetan 16 "lingua" desberdin zerrendatzen ditu, bakoitzaren
"Famiglia, Ramo eta Gruppo" bereiztuz: 31 famiglia, 63 ramo eta 217
gruppi dira zerrendatzen dituenak.
2. Katalogoaren 398. fitxa: hamar orrialde dira, zeinetan ematen dituen
herrika sailkatuak 63 ramo (edo hizkuntza desberdinen adarrak),
bakoitzaren hiriburua edo lurraldea eta inguruan edo barnean dauden
dialekto horren herriak.
3. Katalogoaren 397. fitxa: hemezortzi orrialde dira sailkapen hau ematen
digutenak. Orrialde bakoitzean bost zutabe daude: 1. Famiglia, 2.
Rami, 3. Gruppi, 4. Luoghi, 5. Provincie. Hamasei hizkuntzak orrialdearen erdian datoz sailkatuak, bost zutabeen gainean dagozkien
tokian. Sailkapen honek izenburua darama: Dialetti d'Italia eta orain
arteko sailkapenetan herriak soilik aipatu baditu, hemen dialektoen eta
azpidialektoen izenak ematen ditu. Hau da segidan emango dudan sailkapena, osoena eta sistematikoena iruditzen zaidalako.
4. Katalogoaren 399. fitxa: hemezortzi orrialde dira guztira. Sailkapen
fonetikoa dakar, hots, dialekto eta azpidialekto guztiak bereizteko
marka gramatikalak eta zeinu fonetikoak jarriz. Bonapartek ahalegin
guztiak egiten zituen testuak ortografia batuan argitaratzeko eta sail91

J. A. ARANA MARTIJA

kapen honetan ikusten denez, ahoskerako zeinu fonetikoetan ere lan
eskergarria egin zuen dialekto guztietarako zeinu berdinak, bateratuak
erabiliz. Dialektologoentzat garrantzitsua dela sailkapen hau iruditzen
zait; baina nire lanaren edukitik kanpo geratzen da, alor horretan sartzeko ikerketa luzea egin beharko litzaketelako.
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DIALETTI D'ITALIA
Famiglie

Rami

Gruppi

Luoghi

I. LINGUA ROMAICA
1. ROMAICA

1. Greco
2. Napoletano

1. Corso
2. Napoletano

Cargese (Corsica)
Boya (Calabria), Calimero (Otranto)

II. LINGUA ALBANESA
2. TOSCA

3. Albanese
4. Italiano

3. Abruzzese
4. Non Gheghizzante
5. Gheghizzante

Badesa (Abruzzo)
Frascineto (Calabria), Contessa (Palermo), Greci
(Principato)
Barile (Basilicata), Ururi (Molise), Piana de Greci
(Palermo)

III. LINGUA ITALIANA
3. TOSCO-LATINA

5. Toscano-Romano

6. Toscano

7. Corso Cismontano
8. Grossetano
9. Aretino
10. Umbro
11. Viterbesse
12. Romano

Papiano (Arezzo), Firenze, Pistoia, Prato, Livorno,
Camaiore, Lucca, Massa, Pisa, S. Gimignano, Siena,
Ragusa (Dalmazia)
Rogliano (Corsica), Bastia, Isola Rosa, Valle d'Alesani
Arcidosso (Grosseto), Pitigliano, S. Fiora
Arezzo, Cortona, S. Sepolcro, Città di Castello (Umbría)
Assisi, Perugia, Todi
Acquapendente (Roma), Grotte de Castro,
Montefiascone, Viterbo, Orvieto (Umbría)
Roma, Ronciaglione, Spoleto (Umbría)

13.Marchigiano anconitano
14.Marchigiano centrale

15.Marchigiano meridionale
16.Sangiorgino
17.Petritolese
18.Sabino
19.Aquiliano
20. Campagnino

6. Sardo-Corso

4. NAPOLETANA

7. Campano

21. Alatrino
22. Sassarese
23. Tempiese
24. Madalenese
25. Corso-oltramontano
26. Napoletano

27. Principatese

28. Morconese
29. Moliternino
8. Abruzzese

30. Chietino
31. Canosino

Ancona, Arcevia, Fabriano, Tesi, Loreto, Costacciaro
(Umbría)
Cupramontana (Ancona), Filottranto, Osimo, Amandola
(Ascoli Piceno), Apiro (Macerata), Camerino, Cingoli,
Civitanova, Macerata, Mogliano, Tolentino, Treia
Fermo (Ascoli Piceno), Grottamare, Monterubbiano,
Rapagnano
Porto S. Giorgino
Petritoli
Palombara (Roma), Rieti (Umbría)
Aquilia (Abruzzo), Anagni (Roma)
Albano, Ariccia, Guarcino, Roma (Campagna), Veroli,
Zagarolo
Alatri
Sassari (Sardinia)
Tempio (Sardinia)
La Madalena (Sardinia)
Aiaccio (Corsica)
Barano d'Ischia, Caivano, Napoli, Pomigliano, Nocera
de Pagani (Principato), Revello, Sessa Aurunca (Terra
Lavoro)
Benevento, Filetta, Salerno, Ariano di Puglia, Avellino,
Bagnoli Irpino, Mercogliano, Montella, Sturno, Nola
(Lavoro)
Morcone (Benevento)
Moliterno (Basilicata), S. Martino d'Agri, Saponara,
Senise, Spinoso
Chieti (Abruzzo Citeriore)
Canosa Sannita

9.Abruzzese Centrale

10.Pugliese Settentrionale

11.Pugliese centrale

32. Lancianese
33.Atessano
34.Sanmariano
35.Teramino
36.Santangiolino
37.Solmonese
38.Accumolese
39.Ascolano
40.Ripano
41. Pietramelarese
42.Lavorino
43. Cerretino
44.Castellese
45.Bucchianicano
46.Palenate
47. Gessopalenate
48. Pratolano
49.Agnonese
50.Montenerino
51.Foggese
52. Campobassese
53. Limosanese
54.Lesinate
55. Giovannese
56. Calitrino
57.Melfitano
58. Baselicano
59. Biscegliese

Lanciano
Atessa
Villa S. Maria
Teramo (Abruzzo Ulteriore)
Città S. Angelo
Solmona (Abruzzo Ulteriore)
Accumoli
Ascoli, Montefortino, Norcia (Umbría)
Offidea (Ascoli Picano), Ripatransone
Pietramelara (Terra di Levoro)
Arpino, Formia, Castelluccio di Sora
Cerreto (Benevento)
Castelli
Buchianico (Abruzzo Citeriore)
Palena
Gesso-Palena
Pratola Peligna (Abruzzo Ulteriore)
Agnone (Molise)
Montenero di Bisaccia
Foggia (Capitanata), Lucera di Puglia
Campobasso (Molise), Larino, Morrone del Sannio, S.
Martino in Pensilis, Toro
Limosano
Lesina (Capitanata)
S. Giovanni Rotondo
Calitri (Principato), Montecalvo Irpino
Melfi (Basilicata)
Baselice (Benevento), S. Bartolommeo
Bisceglie (Terra di Bari)

5. SICILIANA

60. Andriano
61. Molfettano
62. Bitontino
63. Modugnese
64.Altamurano
65. Ruvese
66.Tranese
67. Cerignolano
68. Canosino
69.Terlizzese
70.Tarantino
12. Pugliese Meridionale
71. Barese
72.Massafrano
73.Materano
74.Titano
75. Cisterninese
76. Leccese
13. Otrantino
77. Copertinese
78. Galatonese
79.Brindisino
14.Calabrese Settentrional 80.Cosentino
81.Cellarese
82.Cortalese
83.Sampietrino
84.Nicastrino
85.Castrovillarino
15. Castrovillarino
86. Siciliano
16. Siciliano

Andria
Molfetta
Bitonto
Modugno
Altamura
Ruvo di Puglia
Trani
Cerignola (Capitanata)
Canosa di Puglia (Terra di Bari)
Terlizzi
Taranto (Terra d'Otranto)
Bari
Ferrandina (Basilicata), Massafra, Ostuni
Matera (Basilicata, Putignano (Bari)
Tito (Basilicata)
Cisternino (Terra di Bari)
Arnesano (Terra d'Otranto), Lecce
Copertino
Aradeo, Galatone, Maglie, Specchia
Brindisi
Aprigliano, Cosenza, Grimaldi, Scigliano
Cellara
Cortale
S. Pietro Apostolo
Nicastro
Castrovillari
Girgenti, Borgetto (Palermo), Capaci, Corleone, Palermo
(parziale), Termini Imerese, Castellamare (Trapani),
Marsala, Mazara, Monte S. Giuliano, Salaparuta

87.Palermitano
88.Messinese
89.Liparino
90. Caltanissettano
91. Ciancianese
92.Modicano
93.Castrogiovannese
94.Canicattino

17. Calabrese Meridionale

. VENEZIANA

18. Gallizzante
19. Veneziano

95.Novarese
96.Catanzarese
97.Monteleonese
98.Tropeano
99.Paracoriano
100.Reggiano
101.Nicosiota
102.Veneziano

Palermo
Acireale (Catania), Catania, Nicolosi, Troina, Gualtieri
Sicamino, Messina, Augusta, Avola, Siracusa
Lipari (Messina)
Caltanissetta
Cianciana (Girgenti)
Resultano (Caltanissetta), Assoro (Catania), Alimena
(Palermo), Pollina, Modica (Siracusa), Noto
Castrogiovanni (Caltanissetta), Gangi (Palermo)
Vallelunga (Caltanissetta), Canicatti (Girgenti),
Casteltermini
Novara di Sicilia (Messina)
Catanzaro
Monteleone
Tropea
Paracorio
Bovalino, Calanna, Palmi, Regio Calabria
Nicosia (Catania)
Padova, Piove di Saco, Villa Estense, Villatora, Adria
(Rovigo), Badia, Boara, Bottighe, Castel Guglielmo,
Grignano, Lendinara, Loreo, Porto Tolle, Rovigo,
Castelfranco Veneto (Treviso), Treviso, Pordenone
(Udine), Burano, Cavarzere, Chioggia, Dolo, Givaecca,
Malamocco, Mestre, Murano, Noale,Pellestrina, Scorze,
Venezia, Fumane (Verona), Soave, Verona, Bassano
(Vicenza), Lonigo, Meledo, Schio, Vicenza, Città
Vecchia (Dalmazia), Sebenico, Spalato, Zara, Albona
(Istria), Capodistria, Cherso, Pisino, Trieste, Fiume
(Litorale Ungarico), Borgo (Tirolo italiano), Strigno

20. Istriano
7. FRANCA

21. Franco

103. Rovignese
104. Dignanese
105. Franco

Pola (Istria), Rovigno
Dignano, Peroi
Algeri

IV. LINGUA GENOVESE

8. GENOVESE

22. Genovese

23. Emiliano

24. Piemontese
9. FRANCESE

25. Francese

106. Genovese

107. Tabarchino
108. Sarzanese
109. Monachese
110. Borgotarese
111. Castelnovese
112. Vezzanese
113. Cuneese
114. Alessandrino
115. Francese

Chiavari (Genova), Finalborgo, Genova, Marola,
Sassello, Savona, Stella, Toirano, Borghetto S. Niccolo
(Porto Maurizio), Perinaldo, Porto Mauricio, S. Remo,
Taggia, Ventimiglia
Isola di S. Pietro (Cagliari)
Sarzana (Genova), Spezia
Monaco
Bedonia (Parma), Borgotaro, Compiano, Tarsogno
Castelnuovo di Magra (Genova)
Vezzano
Ormea (Cuneo), Priola, Tenda
Gavi (Alessandria), Novi Ligure, Rigoroso
Biot (Alpi Marittime), Villauris, Escragnoles, Mons
(Varo)

V LINGUA SARDA
10. LOGUDORESE

26. Logudorese

116. Logudorese

11. CAGLIARITANA

27. Cagliaritano

117. Cagliaritano

Macomer (Cagliari), Logudoro, Bitti(Sassari), Bolotana,
Luras, Ozieri, Padria
Cagliari

VI. LINGUA CATALANA
12. CATALANA

28. Catalano

118. Algherese

Alghero (Sassari)

VII. LINGUA PROVENZALE
13. PROVENZALE

29. Nizzardo

14. MENTONESE
15. FENESTRELLANO

30. Mentonese
31. Fenestrellano

119. Nizzardo
120. Sospellese
121. Bollenese
122. Mentonese
123. Fenestrallano

Nizza (Alpi Marittime)
Sospello
Bollena
Mentone
Gravere (Torino), Melezet, Pramolle

VIII. LINGUA FRANCO -PROVENZALE
16. SAVOIARDA

32. Savoiardo

17. AOSTANA
18. VALSOANESE

33. Mauriennese
34. Aostano
35. Valsoanino

124. Savoiardo
125. Alto Savoiardo
126. Mauriennese
127. Aostano
128. Valsoanino

Aime (Savoia), Albertville, Chambery
Annecy, Boneville, Rumilly, S. Julien, Thonon
S. Jean de Maurienne (Savoia)
Aosta (Torino)
Valsoana

IX. LINGUA GALO- ITALICA
19. LOMBARDA

36. Occidentale

129. Milanese

130. Vigevanasco
131. Valtellino
132. Bormino
133. Livignasco
134. Brusasco
135. Basso Bregaglioto
136. Alto Bregaglioto

Como, Dongo, Erba, Lecco, Missagliola, Proserpio,
Varese, Busto Arsizio, Codogno, Gallarate, Lodi,
Milano, Monza, Novara, Mortara (Pavia), Lugano
(Ticino), Mendrisio
Vigevano (Pavia)
Grosio (Sondrio), Sondrio, Tirano, Poschiavo (Grigioni)
Bormio (Sondrio)
Livigno
Brusio (Grigioni)
Sotto-Porta
Bregaglia

137.Alto Mesolcino
138.Basso Mesolcino
139.Blegnino
140.Leventino
141.Valverzasco
142.Locarnese
143.Valmaggiese
144.Verbanese

20. PIEMONTESE

37. Orientale

145. Bergamesco

38. Pianigiano

146.Cremonese
147.Tirolese
148.Pianigiano

40. Capitanatese
41. Canavese

149.Alpigiano
150.Calabrese
151.Principatese
152.Capitanatese
153.Canavese

42. Biellese
43. Monferrino

154.Biellese
155.Alessandrino

39. Alpigiano

Mesocco
Roveredo
Val di Bienio (Ticino)
Faido, Giornico
Val Verzasca
Locarno, Onsernone
Val Maggia
Castelletto sopra Ticino (Novara), Ceppomorelli,
Domodossola, Maggiora, Varallo
Bergamo, Martinengo, Ranica, S. Omobono, Treviglio,
Valsecca, Avenone (Brescia), Bagolino, Brescia, Capo di
Ponte, Maderno, Montechiaro sul Chiese, Salo,
Trobiolo, Verolanuova, Breno, Crema (Cremona),
Canneto sull'Oglio (Mantova), Castiglione delle
Stiviere, Cavriana, Guidizzolo
Cremona, Olmenetta, Bozzolo (Mantova)
Malcesine (Verona), Strembo
Asti (Alessandria), Cuneo, Revello, Saluzzo, Chieri
(Torino), Monteu da Po, Pinerolo, Torino
Chiamorio
Guardia (Calabria Citeriore)
Guardia Lombarda (Principato Ulteriore)
Celle di S. Vito
Trino (Novara), Corio (Torino), Ivrea, Palazzo
Canavese, Piverone, Sale Castelnuovo, Valchiusella,
Valperga, Vico Canavese
Biella (Novara), Desana, Pettinengo, Vercelli
Alessandria, Carpeneto, Casal Cermelli, Casale
Monferrato, Fresconara, Vignale

156. Albese
44. Mondovita
45. Siciliano

21. EMILIANA

46. Meridionale

47. Orientale

157. Mondovita
158. Fratellese
159. Aidonese
160. Piazzese
161. Bolognese

162. Frignanese
163. Carrarese
164. Ferrarese

165. Mantovano
48. Occidentale

49. Romagnuolo

166. Parmigiano
167. Piacentino

168. Pontremolese
169. Settentrionale

Alba (Cuneo), Bagnasco, Bastia-Mondovi, Ceva,
Cortemiglia, Govone, Serravalle delle Langhe
Mondovi, Murazzano
S. Fratello (Messina)
Aidone (Caltanissetta)
Piazza Armerina
Bologna, Budrio, Crevalcore, Medicina, Porretta, S.
Giovanni in Persiceto, Cento (Ferrara), Carpi
(Modena), Concordia, Fanano, Finale, Fiorano
Modenese, Modena, Pavullo, Pievepelago, Savignano
sul Panara, Vignola, Brescello (Reggio), Correggio,
Novellara, Poviglio, Reggio d'Emilia
Sestola (Modena)
Avenza, Carrara, Fivizzano, Licciana, Sillano
Codigoro, Comacchio, Ferrara, Ostiglia (Mantova),
Ariano (Rovigo), Ceneselli, Corbola, Crespino, Ficarolo,
Massa, Mellara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Stienta
Mantova, Poggio Rusco, Viadana, Mirandola (Modena),
Guastalla (Reggio), Valeggio sul Mincio (Verona)
Busseto, Lugagnano, Parma, Zibello
Valenza (Alessandria), Bobbio (Pavia), Gropello, Pavia,
Voghera, Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Minticelli
d'Ongina, Piacenza
Pontremoli (Massa e Carrara)
Imola (Bologna), Firenzuola (Firenze), Marradi,
Modigliana, Palazzuolo, Rocca S. Casiano, Cesena
(Forli), Forli, Savignano di Romagna, Bagnacavallo
(Ravenna), Brisighella, Castell Bolognese, Cervia,
Faenza, Lugo, Ravenna
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22. MARCHIGIANO
50. Marchigiano
SETTENTRIONALE
Settentrionale

170. Meridionale
171. Fanese

Rimini (Forli), Pesaro, S. Marino
Fano, Urbania, Urbino

172. Sinigagliese

Montemarciano (Ancona), Sinigaglia

X. LINGUA LADINA
23. TIROLESE

51. Tirolese

52. Bellunese

24. LADINO - VENETA

53. Trentino

173. Gardenese
174. Marebbano
175. Badioto
176. Alto Fassano
177. Basso Fassano
178. Alto Fiemmazzo
179. Livinalese
180. Ampezzano
181. Oltrechiusigiano
182. Cadorino
183. Comelicano
184. Vajontese
185. Sacilese
186. Trentino
187. Roveretano
188. Valrumano
189. Solandro
190. Nonese Occidentale
191. Nonese Orientale
192. Basso Fiemazzo
193. Valcembro
194. Lamonese

S. Udalrico (Tirolo)
La Valle, S. Martino e Lungiaru, Mareo
Badia, Corvara
Val di Fassa Superiore
Val di Fassa Inferiore
Moena
Livinallongo
Ampezzo
Vodo (Belluno)
Auronzo, Pieve di Cadore
Padola
Vajont (Udine)
Sacile
Baselga (Tirolo), Mezzolombardo, Trento
Arco, Riva di Trento, Rovereto
Val di Rumo
Val di Sole
Cles, Tueno
Corredo, Fondo, Revo
Val di Fíeme inferiore
Valcembra
Lamon (Belluno)

54. Bellunese

195. Bellunese
196. Trevigiano

197. Agordino Meridionale
198. Agordino Centrale
199. Zoldano
200. Valfiorentinese
201. Roccheggiano

Belluno, Feltre, Mel, Piai, Pieve d'Alpago, Vezzano
Asolo (Treviso), Conegliano, Montebelluna, Oderzo,
Vittorio, Cavazuccherina (Venezia), Corvolone sul
Livenza
Agordo (Belluno)
Agordino Centrale
Forno de Zoldo
Valfiorentina
Rocca d'Agordo

XI. LINGUA FRIULANA
25. FRIULANA

55. Friulano

56. Istriano

202. Udinese

203. Pordenonese
204. Clautino
205. Carniello Occidentale
206. Carniello Orientale
207. Clausettino
208. Maniaghese
209. Triestino
210. Muggiano

Cividale (Udine), Dignano, Gemona, Latisana, S. Daniele, S. Lorenzo di Soleschiano, Udine, Aquileia
(Gorizia), Gorizia
Pordenone (Udine)
Claut
Ampezzo
Arta
Vito d'Asio
Maniago, Spilimbergo, Tramonti di Sopra
Triestre (estinto), Istria
Muggia

XII. LINGUA VALACCA
26. ISTRIANA

57. Istriano

211. Istriano

Berdo

XIII. LINGUA TEDESCA
27. ALEMANNA

58. Svizzero

212. Piemontese

28. BAVARA

59. Tirolese
60. Stirio

213. Veneto
214. Udinese

Alagna (Novara), Formaza, Macugnaga, Gressoney
(Torino), Bosco (Ticino)
Selva di Progno (Verona), Asiago (Vicenza)
Sauris (Udine)

XIV. LINGUA ILLIRICA
29. ILLIRICA

61. Illirico

215. Napoletano

Acquaviva Collecroce (Molise)

XV. LINGUA SLOVENA
30. SLOVENA

62. Sloveno

216. Udinese

Rodda (Udine), S. Pietro al Natisone

XVI. LINGUA MALTESE
31. MALTESE

63. Maltese

217. Maltese

Malta

LÖUIS-LUCIEN BÖNAPARTE ETA ITALIAKÖ DIALEKTÖAK

ARGITALPENAK
Esana da, aurreko lerroetan, zeintzuk diren Bonapartek idatzi zituen
lanen eskuizkribuak eta bestek itzulitakoenak. Halaber, non gordetzen diren,
paperetan eta mikrofilmetan. Tartean daude Italiako dialektoei dagozkienak,
eskuizkribuen Katalogoan zehazki deskribatzen direnak. Hauetatik asko argitaratu egin zituen eta ikertzaileentzat interesgarria izango denez, datu bibliografikoak eman nahi nituzke.
Italiari buruz ezer esan baino lehen, esan dezadan 1855 eta 1858 urteen
bitartean Ingalaterrako dialektoak ikertzen ibili zela eta aipatu azken urtetik
1863 arte 34 liburu atera zituela hango dialektoei buruzkoak. Frantzian egin
zituen ikerketekin 6 liburu kaleratu zituen 1863 eta 1864an. Baina Europako
dialektoen ikerketetan bereziki sartu aurretik, bigarren liburu poliglota ematen digu 1857an (lehena hamar une lehenago, 1847an, argitaratu zuen
Specimen lexici comparativi.... 6), non biltzen dituen Europako 52 hizkuntza
eta dialekto: Parabola de Seminatore, ex Evangelio Mathaei, in LXXII
Europaeas linguas ac dialectos versa et romanis characteribus expressa 7. Hemen
agertzen dira latinezko testua eta honako itzulpen hauek: "Italice,
Pedemontana, Valachice (Istria)", Italiari dagozkionak. Dialektoka egindako
lanetan, lehen aipatu dugun 1860koa da Italiari dagokion lehena, hots, genoves aren ahoskerakoa.
Bonapartek berak ikertu eta argitaratutako lanekin jarraituz, hauek dira
urteka argitaratu zituenak, dialektoak kontutan hartuz8.
1861 – romano (171), tempiese (172), siciliano (173), calabresse (176)
1866 – sardo-sassarese (199)
1867 – corso (204)
1868 – pianota (297)
1873 – sassarese (220)
1877 – corso (247, 248, 249)
1881 – sassarese (287)
1882 – sardinia (294), albanian d'Otranto (303)
1888 – Urbino (321), napolitano, siciliano (322)
1889 – napolitano, siciliano (325)
6 Specimen lexici comparativi omnium linguarum europaearum. Opera et studio Ludovici
Luciani Bonaparte. Florentzia 1847.
7 Londres 1857.
8 Zenbakiak nire Bibliografia Bonapartiana liburuan dialekto bakoitzari xehetasun gehiago
ematen dioten fitxenak dira.
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Badirudi, zerrenda hau ikusita, Korsika, Sardinia eta Sizilia uhartetako
dialektoak izan zirela hobeto ezagutzen zituenak edo ardura gehiago eman
ziotenek.
Parabola de Seminatore argitaratu zuenerako, urtebete lehenago egina
zeukan 1856an lehen bisita Euskal Herrira, eta bidaian zebilela argitaratu
zituen Donostian eta Baionan bi euskal liburu: Noticia de las obras vascongadas que han salido a luz después de las que cuenta el P. Larramendi, eta
Vocabulaire de mots basques bas-navarrais, traduites en langue française.
Sallaberriren azken lan honek adierazten digu lexikografiaz arduratuta zebilela oraindik gure Printzea, eta Juan Mateo Zabalarenak bibliografia zeukala
ikerketetarako oinarria. Eskuratu berria zuen ordurako Catalogo dei libri
Sardi azken erreferentzia 1850 urtekoa dakarrena. Sardiniako dialektoen ikerketak egiten dituzten izenburuak datoz zerrenda honetan, eta gero laguntzaile
izango duen Giovanni Spano ere azaltzen zaigu.
Dialektoen (eta euskalkien) arteko konparazioak egiteko asmatzen du
orduan plana: Bibliaren liburu batzuk hautatzen ditu, itzulpenak aginduz
konparaketak egin ahal izateko. Eta 1857-1858 urteak ematen ditu euskarazko 20 liburu edo argitaratuz, ia beste zereginik gabe. Baina Italiako dialektoekin ere hasten da apurka-apurka, hurrengo hiru urtetan (1859-1861) dialekto
hauei lehentasuna emanaz argitalpenetan. Hara hemen urteka argitaratu zituen
itzulpenak9
DIALEKTOA
Sardo-cagliaritano
Sardo-logudorese
Veneziano
Milanese
Bergamesco
Friulano
Sardo-cagliaritano
Genovese
Bergamesco
Sardo-meridionale
Siciliano
Sardo-meridionale
Siciliano
Greco di Cargese
Romano
Siciliano
Il Vangelo di S. Matteo (Londra, 1834, 2.arg.) Piemontese

LIBURUA
Data EGILEA
La profezia di Giona
1857 ABIS, Federigo
1858 SPANO, Giovanni
Il Vangelo di S. Matteo
1859 FONTANA, Gianjacopo Il Vangelo di S. Matteo
PICOZZI, Antonio
Il Vangelo di S. Matteo
ROSA, Gabriele
Il Vangelo di S. Matteo
Il Vangelo di S. Matteo
POZZO, Pietro da
1860 ABIS, Federigo
Il Vangelo di S. Matteo
OLIVIERI, Giuseppe
Il Vangelo di S. Matteo
LOCATELLI, Pasino
Il Vangelo di S. Matteo
ABIS, Federigo
Il cantico di Salomone
SCALIA, Luigi
Il cantico di Salomone
ABIS, Federigo
Libro di Rut
Libro di Rut
SCALIA, Luigi
STEFANOPOLI, S.
Il figliuol prodigo
Il Vangelo di S. Matteo
1861 CATERBI, Giuseppe
SCALIA, Luigi
Il Vangelo di S. Matteo

(6)
(862)
(519)
(764)
(811)
(776)
(7)
(745)
(681)
(9)
(846)
(8)
(845)
(875)
(375)
(847)
(763)

9 Aipamen bibliografiko laburtuak ematen ditut: egilea, gaia, dialektoa. Azken zenbakia nire
Bibliografia Bonapartianan liburu honi dagokion fitxa zehatzagoarena da.
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1862
1863

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1873
1890

LITTERATO NAPOLITANO: Il Vangelo di S. Matteo
11 Vangelo di S. Maneo
MUNDULA, P.G.
MUNDULA, P.G.
Il cantico di Salomone
SPANO, Giovanni
11 cantico di Salomone
Libro di Rut
SPANO, Giovanni
SPANO, Giovanni
Libro di Rut
SPANO, Giovanni
La profezia di Giona
SPANO, Giovanni
La Storia di Giuseppe Ebreo
ABIS, Federigo
La Storia di Giuseppe Ebreo
LUCENTE, Raffaele
Il Vangelo di S. Matteo
PEPOLI, Carlo
Il Vangelo di S. Matteo
SPANO, Giovanni
Il cantico di Salomone
Libro di Rut
SPANO, Giovanni
SPANO, Giovanni
La profezia di Giona
PORQUEDDU, P.
La profezia di Giona
SPANO, Giovanni
La Storia di Giuseppe Ebreo
PORQUEDDU, P.
La Storia di Giuseppe Ebreo
MORRI, Antonio
II Vangelo di S. Matteo
SPANO, Giovanni
II Vangelo di S. Matteo
MATTEI, Antonio
Proverbi, detti e massime corse
CAMARDA, Demetrio
Il Vangelo di S. Matteo
Il Vangelo di S. Matteo
DORIA, Vincenzo
ROSSI DA MONTALTO, Fco. II Vangelo di S. Matteo
Canti popolari
SPANO, Giovanni
Il Vangelo di S. Matteo
CICCOLINI, Callisto

(735)
(729)
(728)
(866)
(864)
(865)
(867)
(863)
(10)
(684)
(760)
(879)
(869)
(870)
(773)
(868)
(772)
(726)
(872)
(699)
Albanese di Piana de Greci (353)
Calabro-albanese.Frascineto (426)
Albanese-greco scutarino (812)
(873)
Sassarese
(380)
Urbinate

Napolitano
Sardo-gallurese
Sardo-settentrionale
Sardo-centrale
Sardo-centrale
Sardo-centr.tempiese
Sardo-logudorese
Sardo-logudorese
Sardo-cagliaritano
Calabrese-consentino
Bolognese
Sardo-setten.sassarese
Sardo-sassarese
Sardo-sassarese
Sardo-tempiese
Sardo-sassarese
Sardo-tempiese
Romagnuolo-faentino
Sardo-sassarese

Eskuizkribuetan eta argitaraturiko txostenetan gertaturikoa nabaritzen
da kaleratu zituen liburu hauetan ere: aipatu hiru uharte handietako dialektoak direla Bonapartek gehien ematen dizkigunak, ia erdia baino gehiago. Dena
den, orduko hizkuntzalariek, eta bereziki dialektologoek, Italiako dialektoen
argitalpenak lortzeko bide errazagoa zuten euskarazkoekin jabetzeko baino,
250 ale kaleratu baitzituen Bonapartek hangoekin eta 10 edo gure euskalkieOrain ere Italiako biblioteka pribatu eta publikoetan kontsultatzeko
aukera izango dutelakoan nago.
Italiako Hizkuntza Atlasak egiten ari diren une honetan, dialektoen diakronia ikertzeko aukera ezin hobea dute lan honetan emandako ildoak jarraituz.

107

NAFARROAKO EUSKARAREN SAILKAPENAZ
Gotzon Aurrekoetxea Olabarri

O.

SARRERA

Euskalkien eta hizkeren sailkapenaz gure artean jardun izan denean orain
arte gramatika kontuekin ari izan da batik bat. Horrela, historikoki, bai fonologi desberdintasunak bai morfologiazkoak (izen eta batez ere aditz morfologiazkoak) izan dira gehien landu direnak. Sintaxia, ostera, ahaztuxe gelditu da,
gaiak nola edo halako zailtasunak biltzen dituelako dialektologoentzat.
Lexikoak halako bazterketa bat ezagutu du estrukturalismoaz geroztik,
eta oso gutxi landua izan da zeregin honetarako. Bonaparte printzeak berak
ere gramatika ezaugarrietan oinarritu zuen bere ekarria, lexikoaren kaltetan.
Jacques Allières izan da, behar bada, gehien erabili duena, bai Iparraldeko hizkeren mapak egiteko (1960-1961, 1977-1986), bai euskararen eremu osoa
landu izan duenean (1994).
Ikerketa honetan lexikoa landu da. Lexikoaren egituraketa aztertu nahi
da, eremu konkretu bat landuz.

1.

HIZKEREN SAILKAPENAZ

Egia esan behar bada hizkeren sailkapenaz lan gutxi egin da gure artean.
Eta zergatia begi bistakoa da: oraintsu arte ez da eremu handiak biltzen izan
dituen bilketa lanik egin.
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Argitaratu izan diren ikerketa zabal apurrak desegoki gertatu dira gehienetan hizkeren sailkapenean baliatzeko, arrazoi bat edo beste tarteko. Hala,
Erizkizundi Irukoitza ez da gertatzen eroso; informazioa bildu den herrien
sarea laxoegia da inkesta leku gutxiegi azaltzen duelako eta ondorioz ez da
baliagarri.
Euskalerriko Atlas Etnolingustikoa (EAEL) ere, euskararen eremu osoa
hartu arren, oso gutxi baliatua izan da hizkeren arteko desberdintasun eta sailkapenaz aritzeko.
Euskararen eremu osoa hartzen duten bi lan hauez gain badira beste batzuk eremu txikiagoa hartzen dutenak: batetik, J. Allières-ek Iparraldeko hizkeren mapak egiteko erabili dituen Bourciez eta Sacaze corpusak. Bestetik, A.
M. Echaidek (1989) Nafarroa Garaian bildutako datuak.
Corpus handien gabezia hori hizkeren azterketa monografikoekin estaltzen da neurri batean euskararen eremuan. Asko dira jada era honetako argitalpenak eta bidean direnak ere ez dira gutxi. Ikerketa hauek, hizkerak sakonki ezagutzeko abagunea ematen badute ere, ez dira erosoak gertatzen hizkeren
sailkapena egiteko, elkarren artean diren metodologia deberdintasunak eta bildutako corpusen bateraezintasunak eraginik. Corpus horiek erkaezinak gertatzen dira sarri.
Dena den, gabeziak gainditzeko asmoarekin hasi dira azkenaldion hizkerak sailkatzeko saioak argitaratzen. Aurrekoetxeak 1992an egin zuen lehen
saioa, Nafarroan A. M. Echaidek bildutako datuak erabiliz. Horretarako gaur
egun dialektologian hizkerak sailkatzeko erabiltzen diren prozedurak erabili
zituen. Hiru urte geroago, 1995ean, bizkaierara edo, hobeki esanik, euskararen mendebaldeko 45 hizkeratara mugaturik, gramatika ezaugarriak jokoan
sartuz egin zuen bigarrena.
Oraintsuago Koldo Zuazok (1998), Bonapartek erabilitako metodologia
erabiliz, euskalkien beste mapa bat proposatu du.
Guk nahiago dugu hizkeren sailkapenean gaur egun erabiltzen diren prozedurak baliatzea1. Sailkapenaz jardutean hizkuntzalari zein dialektologoa
gainontzeko zientzietan sailkapenetarako erabiltzen dituzten prozedura eta
metodologia erabiltzera behartuta dago bere lana sinesgarria izan dadin.

Ikus, besteak beste, H. Goebl 1992, W. Viereck 1985, J. Séguy 1973, H. Guiter 1973,
Philipp 1990, Kirk/Munroe 1989, Thomas 1980, Melis/Verlinde/Derynck 1989, Polanco
1984, Fossat 1992, Saramago 1986...
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Prozedura sailkatzaile hauek arruntak dira bai soziologian, bai biologian,
bai geografian, antropologian, psikologian zein beste diziplinetan. Beste behin
ere esana dudan moduan, gure inguruko zientzietarako baliagarri diren prozedurak ez ote da zilegi hizkuntzalaritzan ere erabiltzea? Zilegitasun osoa
dugula uste dugu eta horrela ulertu da hizkuntzalaritza aplikatuan, zein dialektometria izenaz ezagutzen den disziplinan, eta jada nazio eta hizkuntza
desberdinetan erabilia izan da (Goebl 1992, 433-434).
Ikerketa lan honetan 1992an Nafarroako datuekin hasitako bideari ekin
diogu. Hartan hizkerak banaka aztertzea izan zen helburua. Haran edo
azpieuskalki bakoitzean hizkera bat hautatu eta besteekiko hizkuntz hurbiltasun / urruntasuna aztertzea, alegia.
Honetan, ostera, eremua bere osotasunean hartuz hizkeren artean azaltzen den egituraketa geolinguistikoa aztertu gura da; "nola dago egituratuta
lexikoa Hegoaldeko Nafarroan?" itaunari erantzuna ematea, hain zuzen ere.
Ikerketa burutzeko datuak nire 1992koan erabilitakoak dira. Hau da, 53
hizkeratan 109 galderatatik jaso diren erantzunak. Guztira 5.777 item.
Hizkeren arteko lexiko -desberdintasunak zehaztean ikerketa batzuetan
etimologia bakarrik hartzen da kontuan, bestelako desberdintasunak aintzat
hartu gabe. Gure kasuan etimologiazkoez gain, gainontzekoak ere kontuan
izan ditugu. Esate baterako, goitu eta goititu ez ditugu arras berdintzat jo.
Desberdintasunak mailakatu egiten ditugu. Mitxelenak aipatzen zuen ponderazioa datorkigu gogora. Ordu eta oren berben arteko desberdintasuna, eta
ostegun eta ortzegun hitz edo formen artean ez da bera. Bide beretik jai eta
festa hitzen artean dagoen desberdintasuna eta festa eta besta-ren anean dagoena ez da bera. Oren eta ordu edo jai eta festa hitzen arteko bereizkuntza etimologikotzat joten da eta ostegun - ortzegun edo festa-besta formen artekoa
aldaera mailakotzat. Horrela, desberdintasunak ponderatzen dihardugu eta
ponderazio hau azken muturreraino eramango dugu lan honetan.
Gauzak horrela, guztira 108 tipo lexikal desberdin zenbatu dira bildutako korpusean. Aldagarritasun txikia eskaintzen dute datuok. Tipo lexikal
hauen kopurua aldagarria da galdera batetik bestera: 33 galderatan tipo bakarra azaltzen da (%31); mapa mononimo hauek ez dute aldagarritasunik adierazten. 2-tik 4-ra tipo lexikal desberdin 52 galderatan azaltzen dira (%48); gainontzeko %21-etan lau tipo lexikal baino gehiago agertzen dira.
Aipatu bezala, 33 mapa monolexematiko agertzen dira datuen arabera.
Honelako datuak aztertzeko joera desberdinak daude. Ikertzaile batzuk baz111
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tertu egiten dituzte hizkeren arteko sailkapena egiteko 2. Guk, ordea, denak
sartu behar direla uste dugu. Jada beste nonbait esana dugun legez, hizkeren
sailkapena egitean hizkeren arteko distantziak neurtzen dihardugu.
Horretarako, hizkeren arteko desberdintasunak nola berdintasunak zenbatu
behar dira. Desberdintasunak baino ez badira kontuan hartzen (mapa monolexematikoak baztertuz) distantziak egiatan direnak baino handiago bihurtzen
dira eta ez dute errealitatea islatzen. Errealitate linguistikoa desitxuratuta
azaltzen da. Baina edozein prozedura sailkatzaileren helburua errealitatea ahal
bezain fidelki islatzea izan beharko litzateke. Ez da nahikoa multzokatze
zuzena burutzea, multzoen arteko harremanak ere zuzenak izan behar dira.
Mapa monolexematikoak baztertuz multzokatze zuzena lortuko da, baina ez
da inondik inora ere lortuko multzoen arteko distantziak modu zuzen eta
egokian agertzea. Distantziak gaindimentsionatuta agertuko dira hurbiltasunen kaltetan. Errealitatean dauden baino urrunago agertuko dira.
Gure ikerketako 53 hizkeron arteko harremanak zertan gauzatzen diren
zehazteko datuen analisirako teknikak erabiltzea erabaki dugu, hauen helburuetan "(...) décrire, classer et clarifier les données" (Fénelon 1981, 33) izanik,
gure helburuetarako berariaz eginak bezala har daitezkeelako. Teknika eta
prozedura multzoa da ikertzaile-dialektologoak eskuartean duena; horien
artean prozedura bat aukeratu da "Cluster analysis" edo "Goranzko sailkapen
automatikoa" edota "dendrograma" terminoez ezagutzen den estatistika-prozedura, hain zuzen ere. Eta prozedura honetan diren aukeren artean "Ward
metodoa" (distantzia euklidea) deitua, gure datuei ondoen egokitzen zaielako.

2. DENDROGRAMAREN IRAKURKETA
Dendrograma hau bi zutabe (Label eta Num) eta eskala batez (CASE)
osatuta dago. "Label" zutabean ikerketan aztertzen diren hizkeren kodea
agertzen da (ikus eranskina). "Num" zutabean aztertzen diren hizkeren kopurua azaltzen da; guretzat garrantzirik ez duen zutabea da. "CASE" 0-tik 25era mailakatuta dagoen eskala da. Hizkeren arteko desberdintasuna markatzen
du eskala honek; bi hizkera zenbat eta maila garaiagoan elkartu, orduan eta
hizkuntza distantzia handiagoa izango dute elkarren artean.
Dendrograman azaltzen diren datuen irakurketarako bi abiapuntu erabiltzen dira ohiz: goranzko irakurketa, eskalan 0-tik abiatuz, irudiko ezkerraldetik,
2 Ikus Bothorel-Witz, A. / S. Vetter, 1989, adibidez.
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* * * H I E R A R C H I C A L CLUSTER ANALYSIS

Dendrogram using Ward Method (distantzia euklidea)
CASE
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829
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89
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83
2
94
3
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839
841
35
840
34
831
26
H34
29
832
27
842
36
856
49
857
50
855
48
858
51
853
46
860
53
844
37
847
40
848
41
854
47
851
44
859
52
850
43
852
45
846
39
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4

^
H MULTZOA

4
1. Irudia: hizkeren dendrograma

edo beheranzko irakurketa, eskalako 25 mailatik hasiz, irudiko eskuinaldetik.
Guk bigarren bide hau proposatzen dugu Nafarroako datuen irakurketarako.
Gure ikerketan aukeratu ditugun hizkera guztiak eskalako 25. mailan biltzen dira. Hizkera guztiak eremu batean integraturik agertzen zaizkigu maila
honetan. Aztertutako Nafarroako hizkeren eremu osoa bildurik dago berton.
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Eskalan maila edo urrats bat jaitsiz bi multzo handitan banatzen dira hizkerak. Multzook bereizteko lehenari A deituko diogu eta bigarrenari B:
a) A multzo edo gunea "Label" zutabeko H20 kodea duen hizkeratik H5
kodea duenerainoko hizkerek osotzen dute. Guztira 31 hizkera. Hizkera hauek Zaraitzu, Aezkoa, Hegoaldeko goi-nafarrera, Ultzama,
Basaburua eta Imotzeko hizkerak dira, inguruko beste hizkera batzuekin batera (ikus mapa).
b) B guneak "Label" zutabeko H39 kodea duen hizkeratik azkeneraino
doazen hizkerak barne hartzen ditu. Guztira 22 hizkera. Burunda,
Sakana, Araiz, Bortzirieta eta Baztango hizkerak.
Horrela, Nafarroako datu lexikal hauekin egindako lehen sailkapenean bi
eremu handi izango genituzke: bata Ipar-mendebaldean kokaturik eta Hegoekialdean bestea. Ezaugarri lexikalak bakarrik kontuan hartuta Nafarroako
hizkerak banandu beharko balira, lehen abiapuntua hau izango litzateke, lehen
bi gune nagusiak hauek izango lirateke.
Zeintzuk diren bi gune hauen ezaugarriak? Zein hizkuntza ezaugarri
diren pisu handiena izan dutenak sailkapen hau egitean?
Itzul gaitezen datuetara: 25. mailan eragina duten desberdintasunak
hauek dira: A multzoaren ezaugarri nagusienak pentze-soro, gaminta-kanibeta, besko-bertz, lixu, kuna, askazi-ahaide, emazte-emazteki, txuku-seko, pisu,
biluzi, bellitu-i(ra)tzarri. Eta B eremuaren ezaugarri nagusienak, ostera, ondokoak: barruti-larra-belagi, nabala, kasula-pasin-posala, lixiba-bokata, sehaska, jendaki familia, idor, karga, larrugorri-biliskorri, esnatu eta mendi-baso.
Honek ez du esan gura, bistan da, ezaugarri hauek oso-osoan eremu
horretako hizkera guztietan jaso direnik eta eremu horretan baino erabiltzen
ez direnik, eremuak sortzean, sailkapena burutzean, pisu handiena izan dutela baino.
Dendrogramako eskalan ezkerralderantz edo beherantz beste urrats bat
ematen badugu eta 10-15 maila bitartean gure begiak pausatu, bi multzo handi
horietako bakoitza beste bitan zatitzen dela ikusiko dugu:
A multzoa ondoko biotan bananduta dago:
- Al) H20 hizkeratik H49 hizkeraraino doazen hizkerak alde batetik,
hots, dendrogramako lehen 25 hizkerak. Denak A eremuaren erdiezkerraldean kokatuta aurkitzen direlarik.
– A2) H6 hizkeratik H5 hizkeraraino, bestetik. Eremuaren eskuinaldean
kokatuta dauden 6 hizkerek osatzen dute azpimultzo hau.
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B multzoa, bere aldetik, beste bitan banatzen da:
– B1) H39 hizkeratik H42 hizkeraraino, batetik. B eremuko Hego-mendebaldean kokatuta dauden 7 hizkera dira osatzen dutenak.
– B2) H56 hizkeratik H46 hizkeraraino, bestetik. 15 hizkerarekin osatuta eta B eremuaren Iparraldean kokatuta dagoena.
Badugu jada aztertzen dihardugun eremu osoa lau multzotan bananduta. Lehenik bi multzo handitan eta hauek ondoren beste bi multzotan.
Oraindik dendrogramaren eskalan beherago jaisteko aukera ere bada,
eremu txikiagoak lortzea gura bada. Halatan, Al multzoan 8. mailan kokatzen da hurrengo hizkera banaketa, Al multzoa bitan bananduz: Al 1 multzoa, H20 hizkeratik H45-ra, eta Al2 multzoa, H33-etik H49-ra.
Al 1 multzoari segituz mailak jaisten jarraitzen badugu beste multzo txiki
batzuk aurkituko dira eskalako 3. mailan, adibidez; 2.ean beste txikiago batzuk. Era berean, edozein gunetatik hasiz, mailaz maila jaits daiteke eskalako
O mailara heldu arte.
Goranzko irakurketaren bidez hizkerak bere bakartatetik edo ezaugarrietatik abiatuz inguruko hizkerekin gero eta espazio handiagoak eraikitzen
ikusten dira, aztertzen diren hizkera guztiak bildu arte.
Prozedura hau hizkerak sailkatzeko guztiz egokia da une oro ikusten
baita zein duen hurbilen, zeinekin biltzen den geroago eta nola hartzen duen
parte hizkuntza espazioaren egituraketan.
Jada ez dugu eremu bakoitzaren ezaugarri zerrenda lantzen eta gainontzeko eremuekin zeinetan den berdin eta zeinekin desberdin aztertzen.
Prozedura honetan "a priori" eraikitzen den eremurik ez dago. Eremuen
marrasketa datu guztiak kontuan hartuz prozedura sailkatzaileen emaitzen
proiekzioarekin gauzatuko da.

3.

INTERPRETAZIO GEOLINGUISTIKOA (NAFARROAKO
HIZKERAK BI EREMUTAN)

Gorago ikusi den dendrogramaren proiekzio kartografikoa eraikiz, honela azaltzen da Nafarroako hizkeren lehen sailkapena (2. irudia).
Nafarroako hizkerak bi eremu handitan bananduta agertzen zaizkigu:
bata Hego-ekialdean kokatuta (dendrograman A multzoa deitu duguna), eta
bestea Ipar-mendebaldean (B multzoa). Koherentzia handia duen mapa dugu,
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ikuspuntu geolinguistikotik begiratuz. Bi eremu trinko, bakoitzak bere esparrua duelarik. Lau hizkera baino ez daude dagozkien eremutik kanpo lekututa. Hizkera hauek (hots, H35-Albiasu, H36-Azkarate, H37-Areso eta H49Narbarte) B eremuan kokatuta egon arren, A eremuko hizkuntza ezaugarri
gehiago dituzte eta A eremuari dagozkio, dendrogramari kasu egiten bazaio,
behinik behin. Eremuz kanpo aurkitzen diren hizkeron kasua geroago aztertuko da.
Mapa hau Bonaparte printzeak burututako IV. sailkapenarekin erkatzen
bada, zertxobait desberdina izan arren, antzekotasun handiak dituela konturatzen gara: izan ere, gure mapako isoglosa nagusiak (dendrogramako 25. mailan kokatzen dena) Bonapartek marraztutako muga batzuk korritzen ditu.
Hain zuzen ere, marra honek bereizten ditu Baztan, Bortzirieta, Araitz, Arakil
eta Sakana, batetik; eta Ultzama, hego-nafarrera garaiko hizkerak, aezkera eta
zaraitzukoa, bestetik.
Kontuan hartzen bada Bonapartek erabilitako irizpideak (nagusiki irizpide gramatikalak) eta gureak (lexikalak) guztiz bestelakoak direla, harritzekoa
da hain hurbil izatea bi prozedurak ondorioetan.
Desberdintasun nabarmenena Ultzamako hizkeren kokagunea litzateke.
Gainontzeko mugak oso-osorik errespetatzen dira. Beraz, irizpide lexikalak
kontuan hartuz, Bonaparteren sailkapena onargarri litzateke gaur egun ere
Ultzamako barietatea Ipar-nafarrera garaitik Hego-nafarrera garaira aldatuz.
Zertan datza Ultzamako hizkeren eta Anue eta Esteribarreko hizkerekiko hurbiltasun hori? Edota zertan da Ultzamako hizkeren eta Baztango, kasu,
hizkeren arteko urruntasun hori? Eskuartean dugun datuteriaren arabera 108
ezaugarri edo, hobe esanik, galderetatik 74-tan berdin-berdin erantzun dute
Ultzama osoko eta Anue-Esteribarreko hizkeretan.
Ondorio hauek bat datoz Orreago Ibarrak lortutako datuekin ere, bere
tesiko ondorioetan honako hau dionean: "A eremuan [Ultzama, Atetz eta
Anue] mintzo den euskara eta hegoaldeko GN-ren arteko harremana oso
nabarmena da. Esan daiteke Ezkabarte, Odieta eta Esteribar haranak –hegoaldeko GN-ren hizkerak izanik–, oso hurbil daudela ultzameratik" (1994, 683).
Aurreko lerrootan gramatikaz badihardu ere, lexikoari buruz ere berdintsu
mintzo da orrialde batzuk geroago (idem, 688).
Ultzamako hizkeretan eta Baztangoetan, ordea, gutxiagotan jasotzen da
erantzun bera eta desberdintasunak handiagoak dira. Berdintsu esan daiteke
Ultzamako eta Bortzirietako kasuan ere.
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Kuriosotzat har daiteke, bestalde, Basaburu Txikiko bi hizkeren kasua.
Bata (Eratsun) A multzoan kokatzen den bitartean, bestea (Beintza-Labaien)
B multzoan kokatzen baita. Bi herriotako erantzunak erkatuz, 24 alditan jaso
dira desberdin (tartean dira esan-erran, bost-bortz...). Beintza-Labaienek
Eratsunek baino askoz ere Ipar-ekialdeko ezaugarri gehiago ditu (erran, bortz,
aitzin, ebatsi, bida...) eta ondorioz, ezaugarri akomun gehiago Baztan eta
Bortzirietako hizkerekin.

4. EREMU BAKOITZAREN BARIETATEAK
Dendrograma berrartuz eta 25. maila hartu ordez 10-15 bitarteko mailako datuak irakurtzen hasiz eremu bakoitza bitan zatitzen dela ohartuko gara.

4.1. Hego-ekialdeko eremua
A eremua 12 mailan zatitzen da bi eremutan:
4.1.1. Erdialdeko eremua. Hemen kokatzen dira dendrograman Al deitu
den eremuko hizkerak. Guztira 24 hizkera. Hizkera hauek eremuaren erdimendebaldea hartzen dute. Auritzetik hasi eta Esteribarreko hizkerak, Anue,
Ultzama, Atetz, Imotz eta Basaburukoak hartzen ditu bere barnean.
4.1.2. Ekialdeko eremua. Dendrograman A2 deitu den eremuko hizkerak:
H2, H3, H4, H5, H6 eta H9. Hau da, Zaraitzuko hizkerak, Aezkoakoak
(salbu Hiriberri) eta Luzaideko hizkera.
Hiriberri (H7) ez da kokatzen linguistikoki eremu honetan. Nire 1992ko
ekarpenean azaltzen zen jada mendebalderagoko hizkerekin zuen hurbiltasuna; A. M. Echaidek bildutako datuen arabera linguistikoki Hiriberri hurbilago dago Aintzioatik Orbaizetatik baino.
Beraz, Bonaparteren mapa berrartuz, Hegoaldeko goi-nafarrerako hizkerak eta behe-nafarrerako hizkerak bereizten dituen isoglosa kuantitatiboa
genuke bi eremuok bereizten dituen muga. Berriro ere bat datoz Bonaparteren
mapak eta gureak marrazten duten mugak, nahiz, gorago esan bezala, muga
horien kuantifikatze edo garrantzian desberdintasunak izan.
Bide beretik, Caminok ere argiki erakutsi du aezkera eta goi-nafarreraren
artean lexikoan den harreman estua (1997, 260).
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4.2. Ipar-mendebaldeko eremua
Ipar-mendebaldeko eremuko hizkerak eskalako 13. mailan bi zatitan
banatzen dira:
4.2.1. Mendebaldeko eremua. Dendrograman B1 deitu den eremua da eta
7 hizkerek osotzen dute: H31, H32, H34, H39, H40, H41 eta H42. Hots,
Sakana, Arakil eta Araizko hizkerak, Goizueta salbu.
4.2.2. Iparraldeko eremua. Dendrograman B2 eremua deitu dena eta 15
hizkera gordetzen dituena: Bortzirietako hizkerak, Baztangoak eta Goizueta
(H56-tik H46-ra arteko hizkerak).
Bi eremu hauek ere oso homogeneoak dira eta koherentzia geolinguistiko handia erakusten dute. Bien arteko mugak Araiz eta Arakilgo hizkerak,
batetik, eta Bortzirietakoak, bestetik, bereizten ditu. Muga hau duela mende
bat Bonapartek bere mapan ezarritakoarekin guztitz bat dator.
Ipar-mendebaldeko eremu osoa gogoan edukiz, Bonaparteren mapan
azpieuskalki desberdinak azaltzen dira: Baztangoa, Bortzirietakoa, Araizkoa eta
Arakilgoa (Gipuzkoakoa eta Ultzama kanpoan utziz). Azpieuskalki horien
arteko mugak maila berekoak ote ziren? Ez da erraza erantzutea, baina oraingo
datuekin eta egungo metodologiarekin mugen maila edo garrantzia ere neur daiteke, eta itaun horri erantzuna emateko prest gaude. Dendrogramaren aurrean
jartzen bagara eta B2 eremuan pausatu gure begirada (hau da, Ipar-mendebaldeko eremuko Iparraldeko hizkerak), hizkeren hurrengo zatiketak (eskalako 7.
mailan ematen denak) Baztango hizkerak biltzen ditu alde batetik eta gainontzekoak, bestetik. Zer esan gura duen honek? Ondokoa: Ipar-mendebaldeko
hizkerak bi multzotan banandu behar balira lehen-lehenik B1 eta B2 multzoak
bereizi behar direla, jada egin dugun moduan. Eta multzo txikiagoetan zatitu
nahi izanez gero, hurrengo zatiketan, Baztango hizkerak (dendrograman H56,
H57, H55 eta H58) banatuko genituzke.

EREMUZ KANPOKO HIZKERAK
Ipar-mendebaldean badira hizkera batzuk linguistikoki Hego-ekialdeko
ermukoadin.Albs,zkrate ohi,btkeastik, Narbarte, euren eremutik kanpoko hizkerekin linguistikoki harreman
handiagoak erakusten dituzte.
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Azterketa sakonago baten beharra erakusten duen arren, jada esan daiteke
badirela ezaugarri berdinak bateko eta besteko hizkeretan. Lehen hizkera
horiek badituzte ezaugarri batzuk Al eremuko hizkerekin berdinak direnak, eta
aldi berean, Etxarri edo Baraibar hizkeretatik, kasu, bereizten dituztenak.
Desberdintasunen artean etorri / allegatu, barda / (atzo) gauean, amona /
amandre, iluntze / ilunabar-gaualde... aipa daitezke. Berdintsu esan daiteke
Narbarte hizkerari buruz. Baina gaiak tratamendu berezia behar duela ohartzen
gara, hizkera konkretuetara mugatu behar ez dena gainera. Orokorki oratu
beharreko arazoa da, noizbait irtenbide onargarria bilatu beharko zaiona.

ONDORIOZ
Nafarroako (Nafarroa Garaiko esan beharko genuke) euskararen eremu
osoa hartuz ezaugarri lexikalen araberako sailkapena egiteko, estatistikak
ematen digun laguntza erabiliz, prozedura eta metodologia berria plazaratzea
izan da lan honen helburua.
Emaitzak, oro har, tradizioz ezagutzen ziren sailkapenekin, ñabardura
batzuk tarteko, guztiz erkagarri direla esango genuke. Nafarroako hizkerak
lau eremu desberdinetan sailkatuz gero sortzen diren mugak eta Bonapartek
bere garaian irizpide desberdinekin burututakoa bat datoz nagusiki, harrigarri
gertatzen bada ere. Garrantzi handiko gertaera da hau. Izan ere, mende bat
tarteko, hizkuntza datuak guztiz bestelakoak izanik, batetik, eta azterbidean
jarraitu diren irizpide eta prozedurak ere zeharo desberdinak izanik, emaitzetan bat etortzea ez da kasualitatez ematen den ondorioa.
Hasi berria den bide honek bihurgune ilun asko ditu oraindik, ibilian
argitu beharko direnak. Horien anean, gorago plazaratu den eta eztabaidagai
gelditzen den mugen kuantifikazio edo mailakatzea.

BIBLIOGRAFIA
Jacques (1960-1961), "Petit atlas linguistique basque-français
`Sacaze", VD IX, 204-221; X, 82-126.
ALLIÈRES,

Jacques (1977-1986), "Petit atlas linguistique basque-français
`Bourciez'", FLV 27, 353-386; 47, 5-46.
ALLIÈRES,

119

GOTZON AURREKOETXEA OLABARRI

ALLIÈRES, Jacques (1994), "Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoaz", in
R. Gómez eta J.A. Lakarra (arg.), Euskal Dialektologiako Kongresua
(Donostia, 1991ko irailak 2-6), ASJUren gehigarriak XXVIII, 45-58.
AURREKOETXEA, Gotzon (1992), "Nafarroako euskara: azterketa dialektometrikoa", Uztaro 5, 59-109.
AURREKOETXEA, Gotzon (1995), Bizkaieraren egituraketa geolinguistikoa, UPV-EHUko Argitalpen Zerbitzua, Serie Tesis doctorales, Leioa.
BOTHOREL-WITZ, Arlette / VETTER, Susanne (1989), "Vers une identification des types dialectaux alsaciens: essai de typologie automatique". Espaces
romanes. Etudes de dialectologie et de géolinguistique offertes à Gaston
Tuaillon, vol. 2, Grenoble, 488-509.
CAMINO, Iñaki (1997), Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa,
Nafarroako Gobernua, Iruñea.
ECHAIDE, Ana María (1984), Erizkizundi Irukoitza, Euskaltzaindia,
Bilbo.
ECHAIDE, A. M. (1989), El euskera en Navarra: encuestas lingüísticas
(1965-1967), Cuadernos de sección Hizkuntza eta Literatura, Eusko
Ikaskuntza, Donostia.
FÉNELON, J.-P. (1981), Qu'est-ce que l'analyse des données, Lefonen,
Paris.
FOSSAT, Jean-Louis (1992), "Architecture d'une base de connaissace dialectale: contribution à la modélisation du fait dialectal occitan". G.
Aurrekoetxea / X. Videgain (arg.), Nazioarteko dialektologia biltzarra.
Agiriak Iker 7, Euskaltzaindia, Bilbo, 111-134

GAMINDE, Iñaki (1996), "Esteribarko euskararen azentuaz", Uztaro 16,
109-123.
GOEBL, Hans (1983), "Matrices, Distances et Interpoints. Etude dialectométrique sur les isoglosses quantitatives (avec application à 1 ALF)", Cahiers
des Annales de Normandie 15, 113-137.
GOEBL, Hans (1992), "Problèmes et méthodes de la dialectométrie actuelle
(avec application à l'AIS)". G. Aurrekoetxea / X. Videgain (arg.), Nazioarteko
dialektologia biltzarra. Agiriak, IKER 7, Euskaltzaindia, Bilbo, 429-476.
GUITER, Henri (1973), "Atlas et frontières linguistiques". G. Straka / P.
Gardette (arg.), Les dialectes romans de France à la lumière des atlas régionaux
(col. de Strasbourg 1971), Paris, 61-109.
120

NAFARROAKO EUSKARAREN SAILKAPENAZ

IBARRA,

Orreaga (1995), Ultzamako hizkera, Nafarroako Gobernua,

Iruñea.
KIRK, John M./ MUNROE, George (1989), "A Method for Dialecto-

metry", Journal of English Linguistics 22, 97-110.
LAFON, René (1955), "Sur la place de l'aezcoan, du salazarais et du roncalais dans la classification des dialectes basques", Pirineos XI, 109-133.
LEIZAOLA, Fermin, koord., (1982-1990), Euskalerriko Atlas Etnolinguis-

tikoa-EAEL- I-II, Aranzadi Zientzia Elkartea, Donostia.
MELIS, L./ S. VERLINDE / P. DERYNCK, (1989), "Dialectologie: Domaine

roman (la notion de dialecte supralocal: essai de définition dialectométrique",
Orbis XXXIII, 1-2, 70-132.
MITXELENA,

Luis (1964), "La interpretación de las diferencias dialectales", in Sobre el pasado de la lengua vasca, 2. kap. 43-67.
PHILIPP, Marthe (1990), "Lexikalische Kontinuität und Variabilität im
Elsass". M. Philipp (arg.), Alemanische Dialectologie im computer-zeitalter,
91-130.

PHILPS, Dennis (1985), Atlas dialectométrique des Pyrénées centrales,
Thèse de Doctorat d'Etat, 2. vols. Toulouse (argitaragabea).
POLANCO,

L. (1984), "Llengua y dialecto: una aplicació dialectométrica a
la llengua catalana". Actes du XVIIe Congrès International de Linguistique et
Philologie Romanes (Aix-en-Provence 1983), vol. 5, Aix-en-Provence, 15-30
(eta Miscellània Sanchis Guarner I, Universitat de València, 1984, 267-276).
SARAMAGO, J. (1986), "Differentiation lexicale (un essai dialectométrique

appliqué aux matériaux portugais de l'A.L.E.)", Géolinguistique II, 1-31.
SEGUY, Jean (1973), "La dialectométrie dans l'Atlas linguistique de la

Gascogne", RLiR 37, 1-24.
THOMAS, LAN R. (1980), Areal analysis of dialect data by computer a
welsh example, University of Wales Press, Cardiff.
VIERECK, Wolfgang (1985), "Linguistic atlases and dialectometry: The

survey of English dialects". J.M. Kirk / S.F. Sanderson / J.D. Widdowson
(arg.), Studies in linguistc Geography, Londres, 94-112.
ZUAZO, Koldo (1989), "Euskalkiak, gaur", FLV 78, 191-233.
121

GÖTZÖN AURREKÖETXEA ÖLABARRI

ERANSKINA: AZTERTZEN DIREN HERRIEN IZEN ETA KODEAK
Itzaltzu
H2
Espartza
H3
Jaurrieta
H4
Abaurrepea
H5
Orbaizeta
H6
Hiriberri
H7
Luzaide
H9
Auritz
H11
Aintzioa
H12
H14 Eugi
Iragi
H15
H16 Leranotz
Inbuluzketa
H17
H19 Aritzu
H20 Gerendiain
Arraitz
H21
H22 Auza
H23 Eltzaburu
H24 Aroztegi
H25 Berasain
H26 Beuntza
H27 Muskitz
H28 Etxaleku
Itxaso
H29
H30 Beruete
Uitzi
H31
Etxarri-Larraun
H32
H33 Oderitz
Baraibar
H34
H35 Albiasu
H36 Azkarate
H37 Areso
H39 Lakuntza
H40 Unanu
H41 Bakaiku
H42 Ziordia
H44 Goizueta
H45 Eratsun
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Beintza-Labaien
H46
H47 Oitz
H48 Ituren
H49 Narbarte
Sunbilla
HSO
Lesaka
H51
H52 Arantza
Etxalar
H53
H54 Bera
H55 Almandoz
H56 Ziga
H57 Arizkun
H58 Amaiur
H59 Urdazubi
H60 Zugarramurdi

123

• yáŕa •
t• ^lau

FRA 3/CtA
•
,43.
i• ,
aór•• •

E^n

5.1
A :ati

•AfNO

^

..a.1•31:
• 114
,
«altos
•
6U/P►/ICOA • ^
4!
It^ren AG4erdr
41

•

9;3

: • • «ti •...
•
.• ••
• co
Í9wrn++•r/i
sr

Haya

2.

•
AnrOn
^

^

fi

y

tmanEa e
A•
ftl

;
....Í 4 2

^C^•ratir

..

yl
Btea•sr

J'A441
84
.
'I

•
^
OO

•UAaor•

30
«mete

1a

'.ia r_ rm
,ry
cht

Bi

._ .... -

^

!f

Nµ ,^

33
Afdrlt
•
/•K•

•••Y '.

4GL.•,

•'^aÍrar/• i

t3

~san,
v.•

•

21 .

A.dase
^
Fih•l[ar
e: 0.., ^rr
^
etlf.ii•r
l1
An1•
Nús;^^.i
^
j•y

•

Aúno
_ te

Ad•ite+r. 84.I^.•

•

•

s4

-1141
4•• 6olw.

•
h

Lrra'an

k
A141.3.

t^

l••3r•rrraAt A..4 3

•

•

PAt1P(ONA

11
Er,^r•1e

i

•

A2

2. Irudia: hizkeren egituraketa geolinguistikoa

4• á4L

•

GAZTELANIAZKO DE PREPOSIZIOAREN ETA
EUSKARAZKO GENITIBOEN JABEKUNTZAZ
Andoni Barreña
Andolin Eguzkitza (t)

O.

SARRERA

José Luis Alvarez Enparantza Txillardegiren ohorez idatzi dugun lan
honetan euskal tradizio gramatikalak dioenaren aurka euskarazko genitiboa
-(r)en atzizkiaren bidez adierazten dela bakar-bakarrik defendatu gura dugu,
eta, era berean, -(e)ko atzizkia eratorpen-atzizki bat besterik ez dela. Hala,
haur elebakar nola ume elebidunen hizkuntza-jabekuntzan ikusiko ditugun
datuen arabera, gure hipotesia argi geratzen da frogaturik. Bestalde, jabekuntza-ikerketetan proposatu den hizkuntza-garapen bereziaren hipotesia ere
berretsi egiten dela uste dugu, arlo honetan aztertu ditugun haur elebidunak
euskararen kasuan urrats desberdinetan jabetzen direlako bai atzizki batekin,
eta bai bestearekin, nahiz eta gaztelaniaz morfema bakarra erabili, de, aipaturiko atzizkiok betetzen dituzten funtzio horiek guztiak adierazteko.

1. IKERGAIAREN

EGOERA

Frantsesa eta alemana aldi berean eskuratzen ari zen semearen jabekuntza-garapena arakatzean, hizkuntza bien gramatikak bereizita garatu zituela
ikusi zuen Ronjat-ek (1913). Araketa burutzeko, semeak hamahiru hilabete
(1;01) zuenetik lau urte eta hamar hilabete (4;10) izan zuen arte ekoitzi zituen
hitzak eta esaldiak eguneroko batean bildu zituen. Haurrak gramatika biak
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bereizita garatu zituen, hizkuntza biak bereizita entzun zituelako. Amak alemanez eta aitak frantsesez hitz egiten zioten, hizkuntzak inoiz nahasten ez
zituztelarik. Ikerketa honen ondorioz, Ronjat-ek Grammont-ek esandakoa
ezagutarazi zuen: une personne, une langue (lagun bat, hizkuntza bat). Esapide
honekin zera adierazi nahi izan zuen, helburua haurrak hizkuntza biak bereizita garatzea bada, haurrarengana zuzentzen diren gurasoak, edo diren direlakoak, beti hizkuntza berean mintzatu behar zaizkiola. Ez dio ardurarik haurrak hizkuntza bi entzuteak, biak ikasiko ditu eta, baldin eta guraso bakoitzak
hizkuntza bakarra badarabil haurragaz.
Edozelan ere, XX. mendearen lehen erdi osoan gehienen iritzia elebitasunaren aurkakoa zen. Iritzi horren aldekoen ustez, elebitasunak kalteak ekartzen zizkion ezagutza-sistema orokorraren garapenari, haurrak, antza, ezin
baitituzte hizkuntza biak bereizi eta egiten dituzten nahasketak eta burutzen
duten kode-bateraketa guztiz kaltegarriak baitira.
Haur elebidunen jabekuntza-garapena aztertzeko eta goian aurkeztu
dugun eztabaidaren inguruan argitasuna aurkitzeko hainbat ikerketa burutu
dira XX. mendearen bigarren erdian zehar. Tabouret-Keller-ek (1969), esaterako, frantsesa eta Alsaziako alemana entzuten zituen neskato baten garapena
aztertzean, haurrak hizkuntza bien gramatikak bereiztea oso berandu arte ez
zuela lortu ikusi zuen. Alabaina, kontua zera zen: hiztun helduek eurek ere
hizkuntzak ez zituztela bereizten eta nahasita erabiltzen zituztela neskatoari
hitz egitean. Oksaar-ek (1971), ostera, gramatiken bereizketa aurkitu zuen
estoniera eta suediera garatu zituen semearengan.
Gaur egun, ikertzaile gehienek onartzen dute haur elebidunek hiru edo lau
urte dutenerako gramatikak bereizten dituztela. Eztabaida, ostera, garapenprozesuari buruzkoa da. Gai dira haurrak gramatikaren garapenaren hasierahasieratik hizkuntza-sistema biak bereizteko edo, ostera, gramatikaren garapenaren hasieran nahitaez igaro behar dute bateraketa-aro batetik? Badirudi era
orekatuan hizkuntza bi entzuten dituzten haurrek hizkuntza biak bereiztea
oso goiz lortzen dutela. Halaz ere, bereizketa hau garapenaren hasiera-hasieratik gertatzen ote den galdetu behar dugu, hots, burmuinaren eraketak hizkuntza bi aldi berean eta bereizita garatzea ahalbideratzen ote duen.
Volterra eta Taeschner (1978) eta Taeschner (1983) ikertzaileek alemana
eta italiera gurasoengandik garatu dituzten ahizpa biren garapenak arakatzean,
hiru aroko garabidea aurkitzen dutela diote. Lehen aroan haur elebidunek hizkuntza bietatik jasotako sistema lexiko bakarra baino ez dute. Urrats honetan
ez dute gramatikaren erabilerarik aurkitzen, haien ustez hiztegi hutsa eta
bakarra daukatelarik. Bigarren aroan, aldiz, haurrek sistema lexiko biak ezber126

GAZTELANIAZKO DE PREPOSIZIOAREN ETA EUSKARAZKO GENITIBOEN JABEKUNTZAZ

dintzen dituzte jadanik, baina arau sintaktikoen sistema bakarra erabiltzen
dute. Azkenez, hirugarren aroan, lexikoan zein gramatikan hizkuntza-sistema
biak bereizten dituzte. Garapen osoa hiru urte (3;00) izan aurretik gauzatu
dutela ere aipatzen dute.
Aurreko ikertzailean antzera, ume elebidunen garapenean bateraketaaroa aurkitu dutenen artean Redlinger eta Park (1980) aipatu behar ditugu.
Berauek 2 (2;00) eta 3 urte (3;00) bitarteko haur elebidun ezberdinak aztertu
dituzte, gaztelania eta alemana, ingelesa eta alemana zein frantsesa eta alemana aldi berean garatu dituztenak. Euren ikerketako ondorioetariko bat zera da,
garapenaren hasieran hiztegi eta gramatika bakarra dutela. Vihman-ek (1985)
ere, estoniera eta ingelesa aldi berean garatu dituzten haur elebidunen ekoizpenak miaturik, garapenaren hasierako sistema bakarreko hipotesiaren alde
egiten du.
Vila-k eta Cortés-ek (1991) sistema bakarreko hipotesia abiapuntutzat
hartuta, katalana eta gaztelania aldi berean ikasi duten zenbait haurren ekoizpenak azterturik, eurek arakaturiko datuetan bateraketa-arorik ez dutela aurkitu diote, eta halako arorik, izatekotan, oso laburra izan behar dela esanez
amaitzen dute.
Bestalde, badira garapen bereziaren aldeko hipotesiari eusten diotenak
ere. Horrela, Bergman (1976), gaztelania eta suediera aldi berean ikasten ari
zen beraren alabaren 0;10 eta 2;05 arteko ekoizpena azterturik, hiru ondorio
nagusitara heldu zen. Batetik, hizkuntza biak bereizita garatzen direla.
Bestetik, elebidunek garatzen dituzten hizkuntzetan elebakarrek lortzen
duten gaitasun bera erdiesten dutela. Hirugarrenik, haurraren ekoizpenean
interferentziaren bat gertatzekotan, haurraren inguru linguistikoan ere gertatzen delako dela, hots, era horretako interferentziak helduek ere egiten dituztenean agertzen direla. Garunak, beraz, hizkuntza-sistema biak bereizita
garatzeko joera erakusten duela defendatzen du.
Padilla eta Liebman (1975), Lindholm eta Padilla (1978, 1979), Lindholm
(1980), gaztelania eta ingelesa garatzen dituzten elebidunak arakatuz, De
Houwer (1991), nederlandera eta ingelesa garatu dituen haur elebiduna begiztatuz eta Meisel (1989), aleman eta frantses elebidunak aztertuz, garapen bereiziaren hipotesiaren alde agertzen dira.
Gurera etorriz, Meisel-ek eta Mahlau-k (1988) proposatutako bidetik
abiatu da ikerketa Euskal Herrian. Ikertzaile hauek, euskarak eta gaztelaniak
dituzten egitura desberdinak ikusirik, guztiz interesgarritzat jo dute gaztelania eta euskara aldi berean garatzen dituzten haurren jabekuntza-garapena
aztertzea. Ordutik hona makina bat lan argitaratu da arlo honetan eta iker127
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tzaile guztiak bat datoz horretan, bereizketa aurkitu baitute gramatikaren
garapenaren hasiera-hasieratik. Horrela, Meisel-ek (1994) ezeztapenaren arloan gertatzen den bereizketa ikertu du; Idiazabal-ek (1995) eta Barreñak
(1997a, b) izen-sintagmaren jabekuntzaren arlokoa; Ezeizabarrenak (1996,
2001) aditz-morfologiarenean; Larrañagak (1994) eta Elosegik (1998) kasu
markakerenean; Barreñak eta Idiazabalek (1996) eta Barreñak eta Almgren-ek
(1999) subjektuen eta objektuen markakerenean; Barreñak (2001) egitura txertatuenean; Ezeizabarrenak eta Barreñak (2001) objektu eta aditzen hurrenkerarenean; eta abar.
Nolanahi ere, ikertzaile gehienek onartzen dute gramatika-sistemen arazoa dela garrantzitsuena. Gramatikak bereiztea da oinarrizkoa. Lexikoaren
kontua konplexuagoa da, ez baitaude argi, askotan behintzat, lexiko bien arteko mugak. Ondoko adibideetan (1-2), esaterako, beste hizkuntzetatik jasotako hitzak ote dira aitita eta kamioia? Ikerketa honetan, jakina, ez gara ari unitate lexikoen jatorri historikoari buruz, umeek helduengandik ikasten dituzten hizkuntzei buruz, baizik.
(1) aitita me lo ha regalado
(2) kamioia nahi dut
Oinarrizko hiztegian hamaika hitz darabilgu gaztelaniaz zein euskaraz:
pilota, patata, kotxea, autobusa, polizia, esate baterako, euskaraz, eta ikastola,
aitita, zirimiri, ertzaina, perretxiko, gaztelaniaz. Haur elebidunek halako hitzak zein hizkuntzaren bidez ikasi dituzten erabakitzeak zaila dirudi.
Lexikoaren arazoa, beraz, beste maila batekoa da, jabekuntza-garapenari
dagokionez behintzat.
Bestalde, pragmatikaren arloko kode -aldaketa eta kode-nahasketa fenomenoak ere, ikerketa honetatik kanpo geratzen dira. Elkarrizketan zehar hizkuntza aldatzeari kode-aldaketa deritzo, eta berau egin ahal izateko argi dago
elebidunak gramatika-kode biak menperatu behar dituela. Kode-nahasketa,
aitzitik, hizkuntza batean beste hizkuntzaren hitzak edo esaldi-atalak tartekatzeari deritzo.

2. METODOLOGIA
Lan honetan aurkeztuko ditugun datuak ikerketa -proiektu ezberdinetatik jasoak dira, baina proiektu guztiek datuak biltzeko erabili duten metodologia oso antzekoa izan da. Haurrak urtebete eta erdi (1;06) egin dutenetik lau
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edo bost bete arte, gutxi gora behera, bideoz grabatuak izan dira. Grabaketasaioak etxeko berezko giroan eginak daude, haurrak gurasoren batekin, nebaarrebekin edota lagunekin jolasten ari direlarik. Gainera, saioak hamabostero
burutu dira, 30-45 minutuko iraupenaz, haurrek garatu duten hizkuntza
bakoitzean.
Erabiliko ditugun datuak, beraz, etxekoengandik eta txiki-txikitatik hizkuntza bakarra edo bi ikasi dituzten haurrek ekoitzirikoak dira. Horrez gain,
haur gutxiren datuak diren arren, garabide longitudinala eskaintzen digute,
ume berberen garapena ikus baitezakegu. Haur euskaldun elebakarren datuak,
batetik, Euskal Herriko Unibertsitateko HEGEHJ' ikerketa-taldeak
(Idiazabal 1991a) eta Hamburgeko Unibertsitateko BUSDE 2 ikerketa-taldeak
(Mahlau 1994) elkarlanean bildurikoak dira eta, bestetik, Zubirik (19961997,1997) Nafarroan jasotakoak. Guztira hiru ume elebakarren datuak aztertu ditugu. Umeetako bat bizkaitarra da eta beste biak nafarrak. Euskara eta
gaztelania aldi berean garatu dituzten ume elebidunen datuak HEGEHJ eta
BUSDE taldeek bildurikoak dira. Bi dira haur elebidunak, bizkaitarrak biak.
Gaztelaniadun elebakarren datuak Hernández Pina-k (1984), Aguirre-k
(1995) eta López Ornat-ek (1994) euren ikerketetan eskainitakoak dira.
Aztertu ditugun datuak haurrek lau urte (4;00) bete bitartekoak dira.
Ume nafarrenak, ostera, 3 urte (3;00) bete bitartekoak. Haur elebidunek hizkuntza biak aldi berean garatu dituztela erakusteko, Mikelen EBBL
(Esaldiaren Bataz Besteko Luzera) neurriak erakutsiko ditugu. Neurketa
honek morfosintaxiaren garapena izartzeko era bat da eta hizkuntzaren garapenean lorturiko mailaren adierazletzat hartu izan da. Heldutasun-neurketa
hau grabaketa bakoitzean ekoitziriko lehen ehun esaldietako hitzak eta morfemak zenbatuz egiten da, Brown-ek (1973) jarririko irizpide orokorrei jarraiturik. Neurketa honen egokitzapena euskarara eta gaztelaniara egitean,
Idiazabalen (19916) eta Siguán, Colomina eta Vila-ren (1990) proposamenak
jarraitu ditugu. Lehen taulan, adibidez, ikus ditzakegun EBBL-neurrietan argi
geratzen da Mikelek, haur elebidunetako batek, hizkuntza biak antzeko erritmoan bereganatu dituela.

1 Haur Euskaldun Gaztelaniadun Elebidunen Hizkuntza Jabekuntza ikerketa-taldea Itziar
Idiazabal irakasleak zuzendurikoa da.
2 Baskisch und Spanisch: Doppelter Erstspracherwerb - Euskara eta Gaztelania: Bi Lehen
Hizkuntzen Jabekuntza ikerketa-taldea Jürgen Meisel irakasleak zuzendurikoa da.
129
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1.

taula. EBBL neurriak Mikelen ekoizpenetan

Adina
1;06
1;07
1;09
1;10
1;11
2;00
2;01
2;02
2;03
2;04
2;05
2;06
2;07
2;08
2;10
2;11
3;00

3.

Euskara
1,02
1,08 eta 1,10
1,35 eta 1,44
1,71 eta 1,82
1,96
2,53 eta 2,13
1,97
2,41
2,76
3,38 eta 3,95
3,17 eta 3,12
2,99
2,96
3,41
4,24 eta 4,11
3,82 eta 3,41
4,40

Gaztelania
1,17 eta 1,40
1,50 eta 1,37
1,92
1,98
2,46 eta 2,03
2,84
2,93
3,08 eta 3,10
3,02 eta 3,67
3,05
3,08 eta 3,17
3,56
3,28 eta 3,55
4,47 eta 4,11
3,95 eta 4,23
4,12

ARAKATURIKO HIZKUNTZA-ARLOA

Ikerlan honetan arakatuko dugun hizkuntza -arloa, Txillardegiren (1978)
hitzak erabilirik, euskaraz eta gaztelaniaz era desberdinean egiten den zenbait
kasuren balio semantikoaren jabekuntza da, edo Euskaltzaindiaren terminologia (1985) erabilita, zenbait gramatika-funtzioren jabekuntza.
Hasiera batean, asmoa genitiboaren egitura hizkuntza bietan aztertzea
izan zen, hots, alde batetik euskarazko benetako genitiboa, -(r)en (Eguzkitza
1993, 1997), eta -(e)ko atzizkien bidez betetzen dugun erlazio-eremua; eta,
bestetik, gaztelaniaz de preposizioaren bidez adierazten direnak. Alabaina,
berehala konturatu ginen gaztelaniaz de preposizioaren bidez adierazten direnak, sinkretismoa dela eta, euskaraz hainbat modu desberdinetara adierazten
direla eta arazoa guk hasieran uste genuen baino konplexuago bihurtzen zela.
(3a)
(4a)
(5a)
(6a)
130

umearen jostailua
amaren bazkaria
igelaren harrapaketa
gaixotasunaren arazoak

(3b) el juguete del niño
(4b) la comida de la madre
(5b) la captura de la rana
(6b) los problemas de la enfermedad
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idazmakina

(7b) máquina de escribir

(8a)
(9a)

eskolako laguna
Durangokoa naiz
(l0a) zurezko jostailua
(11a) etxerako bidea

(8b) amigo de la escuela
(9b) soy de Durango
(10b) juguete de madera
(11 b) el camino de casa

(12a) Durangotik dator

(12b) viene de Durango

(7a)

Aurreko adibideetan ikus dezakegunez, gaztelaniaren gramatikan de
morfemaren bidez adierazten direnak asko eta oso ezberdinak dira.
Lehenengo eta behin, jabetza adierazten da (3b), euskaraz -(r)en atzizkiaren
bidez ematen duguna (3a), baina, modu berean, -(r)en atzizkiak bezala, genitibo kasuaren beste hiru funtzioak ere betetzen ditu: egiletza (4), osagarri
zuzena (5) eta adjunkzioa (6). Horretaz gain, gaztelaniaz de erabiltzen da euskaraz izen - elkarketa erabiltzen dugunean (7), eta orobat -(e)ko postposizioaren bidez adierazten ditugunak3 adierazteko, adjektiboa (8), jatorria (9), berez
adjektibo bat baino ez dena, eta gaia (10) edo norabidea (11), non postposiziosintagma bat, zurez edo etxera, izen bihurtzen dugun4. Amaitzeko, mugimenduaren jatorria adierazten duen de aurkitzen dugu gaztelaniaz, euskaraz
-(e)tik postposizioaren bidez ematen duguna (12).
2. taula. Azterturiko morfemak

euskaraz

gaztelaniaz

genitiboak:
izenaren
osagarriak

-(r)en (3a, 4a, 5a, 6a)

genitiboak:
izenaren
osagarriak

de (3b, 4b, 5b, 6b)

izen - elkarketa

0 (7a)

izen-elkarketa

de (7b)

Preposizioa

de (8b, 9b, 10b,
11b)

Preposizioa

de/desde, por (12b)

eratorpen - atzizkia -(e)ko (8a, 9a, 10a,
postposizioak

11a)
-(e)tik (12a)

3 Euskal gramatikan, gure ustez, lau kasu agertzen dira (Eguzkitza 1997), aditzean komunztadura daukatenak ergatiboa, absolutiboa eta datiboa, alde batetik, eta izenen arteko erlazioak adierazten dituen genitiboa, bestetik. -(e)ko, berriz, funtzio bi betetzen dituen eratorpen-atzizkia dugu, postposizio -sintagmak izen- sintagma bihurtzea (Santurtzitikoa) eta
izen - sintagmak adjektibo bihurtzea (gaztain kolorekoa).
4Argi dago, aurreko oinoharrean ere esan dugun moduan, edozein postposizio-sintagmari
atxiki dakiokeela -(e)ko eratorpen-atzizkia: zuretzako oparia, nebarekiko harremanak ...
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Hauez gain badira gaztelaniaz beste zenbait egitura de preposizioaz eraikiak eta euskaraz beste bideren bat jarraitzen dutena, hala nola, lanbideren bat
adieraztekoa (13).
(13a) lorezain egiten du lan

(13b) trabaja de jardinero

Haurren jabekuntza-garapenean, beraz, gauza pare bat begiratu nahi
dugu. Batetik, ea euskarak eskatzen duen hurrenkera berezia darabilten haurrek euskarazko atzizkiak erabiltzean, hau da, kasudun zein postposiziodun
sintagmak izen-ardatzaren ezkerrean jartzen ote dituzten (3a eta 8a), eta gaztelaniaz alderantzizkoa egiten ote duten (3b eta 8b). Eta, bestetik, gaztelaniazko de preposizioaren funtzio guztietarako euskarazko baliokideak bereganatzen dituzten.

4. HIPOTESIAK
Giza-garunaren eraketak, den delakoa izanik, hizkuntza bi aldi berean
garatzea ahalbideratzen duela uste dugunez, haur elebidunengan gertatzen den
gramatika-garapena berezia izan behar dela nahi eta nahiezko hipotesia dugu.
Horregatik, ume elebidunek gaztelaniaren gramatikan de preposizioak biltzen
dituen funtzioak, euskarazko atzizki ezberdinen bidez gauzatuko dituzte
hasiera-hasieratik. Ez dugu uste, esaterako, -(r)en atzizkiaren hedakuntza
okerrik egingo dutenik, edo gaztelaniaz beste preposizioren baten erabilera
gauzatuko dutenik. Are gehiago, argi ikusten da -(e)ko atzizkiaren bidez adierazitakoak genitiboak baino geroago agertzen direla, eta -(e)ko ez dela genitiboaren marka. Horretaz gain, eta umeek entzuten dituzten ereduen arabera,
hitz-hurrenkerak ere ezberdinak izango dira hizkuntza bietan.
Gainera, gure hipotesiaren arabera, hizkuntza biak era orekatuan garatzen dituztenez, gramatika-funtzioak bateratu samar agertuko direla ere itxaron behar da. Halere, datuak biltzeko erabili den metodologiagatik, baliteke
bateratasunaren lekukotasunak biltzean hileetako tartea behar izatea baliokideak aurkitu ahal izateko.
Edozelan ere, elebidunek garatzen duten hizkuntza bakoitzean elebakarrek erdiesten duten gramatika-gaitasun bera izan behar dute. Honek, nolanahi ere, cz du esan gura ume guztiek adin berean hizkuntzak garatzen hasiko
direnik, gauza jakina baita hizkuntza-heltze edo garatze-unea ezberdina dela
haurrez haur eta ez dagoela adin zehatzik hitz egiten hasteko.
132
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5. DATUEN AZTERKETA
Hizkuntza bietako datuak elebakarren eta elebidunen ekoizpenetan
aztertu behar ditugunez, atalka jardungo dugu.

5.1. Euskarazko ekoizpenak
Egitura ezberdinen garapenari begiratuez gero, euskarazko ekoizpenak
arakatzean azterturiko bost haurrengan antzeko jokabideak aurkitu ditugu
(ikus 3. taula). Batetik, ume guztiengan goiztiarragoak dira NORENA/NOREN egiturak NONGOA/NONGO egiturak baino, alegia, -(r)en
atzizkiaren bidez adierazitakoak, -(e)ko atzizkiaren bidez adierazitakoak
baino. Bigarrenik, haur guztiek ekoizten dute lehenago -(r)ena egitura -(r)en
egitura baino. Hirugarrenik, gauza bera esan daiteke -(e)koa eta -(e)ko egiturei buruz. Laugarrenik, -(e)zkoa egitura eta hitz-elkarketa den hurrenkera
hutsean oinarriturako erlazioa beluagokoak dira eta ez ditugu ume guztiengan
bildu, hainbaten Bianditz eta Egoitzen ekoizpenak 3 urte bete arte begiztatu
ditugulako bakarrik. Bestalde, gauzak ez daude hain bateratsu -(e)tik atzizkiaren inguruan. Oro har, hemendik, hortik eta gutxiago handik, oso goiz
darabiltzate haur guztiek. Alabaina, izenei edo sintagmei erantsitako -(e)tik
atzizkidun adibideak haur batzuengan goiz ikusi baditugu ere, beste batzuengan geroago bildu ditugu.
3. taula. Arakaturiko euskal egituren agerrera5

-(r)ena
-(r)en
-(e)koa
-(e)ko
-(e)z/tik-koa
hurrenkera
-(e)tik

Bianditz
elebakarra

Egoitz
elebakarra

1;06
2,00/2;01
2;01
2;03

2;01
2;03
2;03
2,03

2;01

2;07
2;09

Mikel
Oitz
elebakarra elebiduna

Peru
elebiduna

1;11/2;00
2;00
2;03
2;04
2;05/2;10
2;05/2;08
2;04

2;04
2;07
3;01/3;03
3;04
3,04
2;11/3;00
2;09

2;01
2;04
2;04
2;05
2;11
2;08
2;11

Bianditz eta Egoitzen datuak 3;00 bitartekoak dira. Besteenak, ostera, lau (4;00) urte egin
artekoak. Laukitxoren bat hutsik badago, halako adibiderik ez dugulako aurkitu da.
Laukitxoren baten adin bi adierazten baditugu, halako lehen eta bigarren adibideen gauzatzeari dagozkie.
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(14) ama(re)n (B 1;06; funtzioa: jabetza; iturria: Zubiri 19976); bai,
ama(re)na da (E 2;01; funtzioa: jabetza; iturria: Zubiri 1997); jolasa(re)na (O 2;00; funtzioa: jabetza); Itsaso(re)na (M 2;01; funtzioa:
jabetza); ama(re)na pagoga (P 2;04; funtzioa: jabetza)
(15) Ekaitzen bizik(l)e(t)an (B 2;01; funtzioa: jabetza; iturria: Zubiri
1997); t(r)ena(re)n gainean(dag)o (E 2;03; funtzioa: adjunkzioa; iturria: Zubiri 1997); Teo(re)n laguna (O 2;00; funtzioa: jabetza); ni teilatua(re)n gainien (M 2;04; funtzioa: adjunkzioa); ho(r) la(g)o amatxi(re)n etxea (P 2;07; funtzioa: jabetza)
(16) Ha(r)nanikoa (B 2;01; funtzioa: jatorria; iturria: Zubiri 1997); hau
ho(r)koa ra (E 2;03; funtzioa: jatorria; iturria: Zubiri 1997); barrukue (O 2;03; funtzioa: adjektiboa); hori da barrukue (M 2;04 funtzioa: adjektiboa); hau ra tlatlorekoa (P 3;03 funtzioa: adjektiboa)
(17) behekonen(d)ako Jonek jo (eg)itten (d)io (B 2;03; funtzioa: jatorria;
iturria: Zubiri 1997); hebe(n)go itxea no(n) ra? (E 2;03; funtzioa:
izengilea7; itur ia: Zubiri 1997); 2et;x04kofunrlzija:(O
adjektiboa); baserriko gizona (M 2;05; funtzioa: adjektiboa);
lu(r)peko tlenean (P 3;04; funtzioa: adjektiboa)
(18) ekarri ha, kartoizkue, eurie da ta (O 2;05; funtzioa: izengilea); baina
hemen zuzezko bat sartute (O 2;10 funtzioa: izengilea); honek
(hauek) diez gorunzkuek (O 2;11; funtzioa: izengilea); txokolatezkoa (P 3;04; funtzioa: izengilea); olain limoizkoa (P 3;04 funtzioa:
izengilea); laranjazkoa (P 3;04 funtzioa: izengilea); honetariko bat
(hauetariko bat) (M 2;11; funtzioa: izengilea)
(19) txistola puxka (E 2;07; funtzioa: izen-elkarketa; iturria: Zubiri
1997); a(r)rau(l)tza puxka (E 2;07; funtzioa: izen-elkarketa; iturria:
Zubiri 1997); be(g)itu, euri hotsa ikusten da, be(g)itu, entzuten da
(O 2;05; funtzioa: izen-elkarketa); o(ra)in kamioi saltzailie (O 2;10;
funtzioa: izen-elkarketa); zaldi gainien (M 2;08; funtzioa: izenelkarketa); asto gainien (M 2;08; funtzioa: izen-elkarketa); karrera
errobedak (M 3;01; funtzioa: izen-elkarketa); ikusi dugu tutu punba
bat (P 2;11; funtzioa: izen-elkarketa); ez du(t) nahi laranja ura (P
3;00; funtzioa: izen-elkarketa)

Adibideetan, ekoizpenetako parentesi artekoa umeak ekoitzi ez duena da. Ekoizpenaren
osteko parentesi artekoak, ostera, umearen izenaren lehen hizkia, umearen adina eta, batzuetan, iturria erakusten dizkigu.
7 Postposiziodun sintagma batetik izen- sintagma bat sortzen duena: Santurtzitikoa.
6
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(20) ko(s)katik (etorri) (B 2;00; iturria: Zubiri 1997); bixiketati(k) erori
(B 2;01; iturria: Zubiri 1997); erori (eg)ingo la gainetik (E 2;11; iturria: Zubiri 1997); lehen soloti(k) (etorri naiz) (O 2;01); ni
baka(r)ri(k) bajatu eskilarati(k) (O 2;01); belarritik hartuta (M
2;11); zerutik (M 2;10); eta atera naiz dutxatik (P 3;06)
Adierazgarria da Mikel elebidunarengan lanbidea adierazteko aurkitu
dugun ekoizpen bereizia (21).
(21) kozinero (eg)in bi(behar) (d)ot (M 2;04)
Orain arte ikusitako adibide guztiek haurrak arauarekin bat datozela erakusteaz gain, ez digute inolako ezberdintasunik azaldu elebakarren eta elebidunen artean. Areago, elebidunek elebakarrek adinako gaitasuna erdietsi dutela esan daiteke.
Jarraian arauetatik desbideraturiko adibideak zeintzuk izan diren eta zein
umek egin dituzten erakutsiko dugu. Hasi baino lehen, hala ere, zuzen egindakoekin erkatuez gero, halakoak gutxi izan direla esan behar dugu.
Batzuetan, izen-sintagmako osagaien hurrenkeran akatsak izan daitezkeenak egiten dituzte. Hauen anean mota bikoak daudela iruditzen zaigu.
Horrelakoa da, esaterako, Mikel elebidunak 1;09 adina duenean burutzen
duena (22).
(22) (g)a(z)taia po(t)tokia8(M1;09)
Une honetan Mikelen ekoizpenek baliabide morfosintaktiko gutxi erakusten digute. Edozelan ere, esaldiaren ingurua azterturik, argi dago Mikelen
ekoizpen honek unitate edo sintagma bat dirudiela, nahiz eta helduen ikuspegitik, kontuan izanik umea ipuin bat begiratzen ari dela, alderantzizko hurrenkera eta genitiboaren atzizkia eskatuko lituzke (22b).
(22b) pottokiaren gaztaia
Zergatik ekoitzi du ustezko alderantzizko hurrenkerako sintagma? Gure
ustez, erantzun mota bi egon daitezke. Batetik, gaztelaniazko hurrenkera gordez egin duela izan daiteke. Bide honetatik abiatuta, ume honek sistema lexiko ezberdinekin arau sintaktiko berbera erabili duela pentsa liteke. Bestetik,
haur honek arau morfosintaktikorik hain goiz ez darabilela ere pentsa daiteke.
Izan ere, bigarren hipotesi honen alde Oitz elebakarraren antzeko beste ekoizpen bat aipa daitekeela iruditzen zaigu (23).
(23) Amane Ped(r)o (O 1;08)
8 Gogoan izan, bizkaitarra izanik, gaztai dela hitza, ez gazta.
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Oitz ere ipuin bat begiratzen ari da eta ipuineko umea hatzaz seinalaturik sintagma bakarra dirudiena ahoskatzen du: umea (Amane neskato baten
izena da) aita (Pedro aita baten izena da). Ekoizpen honetan ere, alde batetik,
alderantzizko hurrenkera, eta genitiboaren atzizkirik eza, bestetik, ikus ditzakegu (23b).
(23b) Pedroren Amane
Elebakarrak ere ustezko alderantzizko hurrenkerako sintagmak eraikitzen baditu, zaila dirudi gaztelaniaren eraginari leporatzea elebidunaren
ekoizpena. Adibide biak oso goiztiarrak direnez (1;09 eta 1;08 adina dutenean), badirudi arrazoia arau morfosintaktikorik ezean datzala (Barreña 1997b).
Hurrenkeraren inguruko ustezko beste akatsek, zelanbait esanda, beranduagokoak dira (24). Guretzat argi dago akatsak ez direna, helduek ere antzekoak egiten baititugu, informazioa zehazteko edo berrartzeko. Gainera, halakoak elebakarrek zein elebidunek egiten dituzte.
(24) hodeda gixodada (honena gizonena) (E 2;11; iturria: Zubiri 1997);
hau da gizona, astu(ar)ena (M 2;08)
Beste ustezko akatsei atzizkiren bat falta zaie. Gehienetan genitiboaren
-(r)en marka izaten da haurrek ekoizten ez dutena (25). Halako ekoizpenak
elebakarrek zein elebidunek egiten dituzte.
(25) ni Mikel(en) bixiketatik e(z) to(t) (e)rori (B 2;01; iturria: Zubiri
1997); amatxo(ren) besotan lolo (B 2;01; iturria: Zubiri 1997); txaboia Unai(n) itxe(a)n (B 2;04; iturria: Zubiri 1997); Ju(r)li(ren) etxea
(P, 2;11)
Atzizkirik gabekoen artean, -z instrumentalik gabekoak ere aurkitu ditugu (26), hauek ere elebakar batek eta elebidun batek eginda.
(26) txokolate(z)koa (B 2;04; iturria: Zubiri 1997); k(r)istale(z)koa (P
3;02)
Azkenik, Mikel elebidunak gehiegizko -a artikulua ekoitzirik gauzatu
duen adibidea (27) azalduko dugu.
(27) baina hau aitatxo(re)na modokue (M 2;07)
Artikulua erantzi gabeko sintagmak behin baino gehiago ikus ditzakegu
haur guztiengan (28) (Barreña 1995) eta zerikusi handia du haurrek euskal
determinazioarekin jabetzen diren moduarekin (Idiazabal 1991c, Barreña
1995, Zubiri 1997, Elosegi 1998).
(28) zein zulue? (O 2;02); zatarra zatarra (O 2;04)
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Badirudi, beraz, akatsak edo ustezko akatsak gauzatzean ez dagoela
ezberdintasunik elebakarren eta elebidunen artean. Halakoek garapen mailakatuaren ondorio ematen dute, behin adin batera helduez gero, desagertu egiten baitira.

5.2. Gaztelaniazko ekoizpenak
Gaztelaniazko izen-sintagmaren egituraren jabekuntza elebakarrengan
zenbait egilek aztertu badute ere, datu gutxi eskaintzen dizkigute de genitiboaren garapenaz. Hernández Pinak (1984), Rafael bere semearen garapena arakatzean zera diosku: 2;00 adinarekin hasi zela de preposizioa erabiltzen e formaz, eta 2;04 adinarekin guztiz egoki zerabilela.
Aguirrek (1995) hiru haur gaztelau elebakarren datuak eskaintzen dizkigu: Magín, Ana eta Alberto. Genitiboaren de preposizioa 1;10, 2;03 eta 2;03
adinekin basten dira erabiltzen, hurrenez hurren (29). Ikertzaile honek ez du
gai horretaz besterik aipatzen.
(29) es de papá éste (Magín 1;10; iturria: Aguirre 1995); éste es de Poto
(Ana 2;03; iturria: Aguirre 1995)
López Ornatek (1994) María izeneko ume gaztelau elebakarraren datubilketa eskaintzen digu. Ekoizpenak, umeak 1;07 adina izan zuenetik 3;11 izan
zuen artekoak dira. Guk elebidunen ekoizpenekin erkatzeko haur honen
datuak erabili ditugu (ikus 4. taula).
4. taula. Arakaturiko gaztelaniazko egituren agerrera
María
elebakarra

Mikel
elebiduna

Peru
elebiduna

de genitiboa

2;00/2;01

2;02

2;00/2;01

izena + de genitiboa

2;01

2;07

3;01

el + de genitiboa

2;02

2;06/2;07

3;02

de + izena (gaia)

2;03

2;07

2;10

de + lanbidea

2;05

de ablatiboa

2;05

3;05
2;07

3;00

Hiru haurrengan agertzen den lehen egitura de genitiboarena da. Egitura
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hau oso goiz gauzatzen da hirurengan. Alabaina, kontuan izan behar dugu
Aguirrek (1995) aztertutako ume bik eta Hernández Pinak (1984) aztertutako
bakarrak beluago ekoitzi zutela egitura hau. Hurrengo urratsean, genitibodun
sintagma osoa agertzen da, edota determinatzailea + de + izena egitura.
Bigarren urrats hau María elebakarrak goiz garatzen badu ere, elebidunen
ekoizpenak beluago agertzen dira. Hurrengo, de + izena (gaia) egitura agertzen da ume guztiengan, eta agertu, hain zuzen ere, ablatiboa baino goizago
eta orobat genitiboa baino beranduago. Azkenez, lanbideak edo lanbideei
dagozkien janzkerak adierazteko de preposizioaren erabilera eta ablatibo batzuk ere bildu ditugu.
(30) ése e(s) (de papá) (María 1,10; funtzioa: jabetza; iturria: López
Ornat 1994); éso e(s) (de) papá, é(s)to mío (María 2;00; funtzioa:

jabetza; iturria: López Ornat 1994)
(31) son de Itsaso (M 2;02; funtzioa: jabetza); es de Uri (P 2;00; funtzioa:
jabetza); de Piu (Pero) (P 2;01; funtzioa: jabetza); éso, ¿(d)e quién
es? (María 2;00; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994); é(s)te
del niño (María 2;01; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994)
(32) la casa de Heidi (M 2;07; funtzioa: jabetza); ahora otlo á(r)bo(l) de
Navida(d) (P 3;01; funtzioa: izen-elkarketa); un camión de butano
(P 3;01; funtzioa: izen-elkarketa); toma un poco de aagua (María

2;01; funtzioa: izen-elkarketa; iturria: López Ornat 1994)
(33) el de(l) coche (M 2;06; funtzioa: adjektiboa); el de Heidi (M 2;07; funtzioa: jabetza); el de arriba (P 3;02; funtzioa: adjektiboa); es el de
mamá (María 2;03; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994); el
del pato feo (María 2;03; funtzioa: jabetza; iturria: López Ornat 1994)
(34) de carreras (M 2;07; funtzioa: izen-elkarketa); de tomate (P 2;10;
funtzioa: adjektiboa); de jamón (María 2;02; funtzioa: adjektiboa;

iturria: López Ornat 1994)
(35) ¿por qué está de payasete éste? (P 3;05; funtzioa: lanbidea); para
poneme de pastora (María 2;05; funtzioa: lanbidea; iturria: López

Ornat 1994)
(36) del garaje (M 2;07; funtzioa: ablatiboa); de atrás (P 3;00; funtzioa:
ablatiboa); y se tira de los pelos (María 2;05; funtzioa: ablatiboa; itu-

rria: López Ornat 1994)
(37) de pies (P 3;10); es que están (los dedos) abujujados del agua (María
2;05; iturria: López Ornat 1994); es que se aguban los dedos del agua

(María 2;05; iturria: López Ornat 1994)
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Gaztelaniazko gramatikarekin bat ez datozen ekoizpen guztiak de preposizioa ez ekoiztean dautza (38). Hutsunetzat har daitezkeen ekoizpen
hauek gutxi izateaz gain, preposizioaren erabileraren hasieran gertatzen dira.
Gainera, haur elebakarrek ere egiten dituzte eta beste zenbait kategoriaren
jabekuntzan ere ikusi dira, haur elebakarrengan zein elebidunengan, hala nola,
euskarazko -k ergatiboaren jabekuntzan (Barreña eta Almgren 1999), euskarazko egitura txertatuen txertagailuen jabekuntzan (Barreña agertzeko), edo
gaztelaniazko preposizioen jabekuntzan (Hernández Pina 1984).
(38) aitita Heidi (aitak aurretik el aitita de Heidi esan du) (M 2;07); (de)
a(ma)txi (P 2;05); e(s) (de) mamá (María 1;11; iturria: López Ornat
1994)

6. ONDORIOAK ETA EZTABAIDAGAIA
Euskarazko eta gaztelaniazko genitiboei dagokienez, ume elebidunek de
preposizioaren gramatika-funtzioak eta euskarazko baliokideak bereizita
garatzen dituztela ikusi ahal izan dugu. Ez dugu interferentziarik aurkitu, eta
ez dugu bateraketaren aldeko adibide bakarra jaso. Egitura bereziren bat aurkitu dugunean, elebakarrengan ere bildu dugu, beraz, hemen aztertutako arloan behintzat, elebidun hauek gramatika biak bereizita garatu dituztela esan
dezakegula uste dugu.
Era berean, elebidunak hizkuntza bietako oinarrizko egiturez jabetu
direla ikusi ahal izan dugu, dela gaztelaniazko de preposizioak adierazten
dituen gramatika-funtzio behinenak, dela euskarazko oinarrizko egiturak.
Horrela, bada, argi geratu da, haur elebidunek elebakarrek erdiesten duten
adinako gaitasuna lortzen dutela garatzen dituzten hizkuntza bietan.
Hirugarrenik, hizkuntza bietako egiturak bateratsu samar garatu dituztela
ere ematen du. Mikelek 2;01eta 2;08 artean hizkuntza bietako egiturak ezagutzen dituela erakutsi digu. Peruk, ostera, garapena apur bat beluago azaldu du,
zenbait egitura, euskarazkoak zein gaztelaniazkoak, 3;00 adinagaz lehen aldiz
ekoitzi dituelarik. Beti ere guk aztertu ahal izan ditugun datuen arabera, noski.
Egia da Peruren garapena beste umeena baino beranduago gertatzen dela,
baina hizkuntza bietakoa. Berezitasun hau haurraren heltzeari dagokiola esan
dezakegu. Izan ere, ez dugu uste garapen elebidunaren ondorioa denik.
Mikelek, beste elebidunak, esaterako, lehenago ekoizten ditu arakaturiko egiturak. Elebakarren artean ere, bestalde, badira adin ezberdintasunak.
139

ANDONI BARREÑA - ANDOLIN EGUZKITZA

Amaitzeko, diogun hemen aurkezturiko datuek, euskal gramatika tradizionalak defendaturikoaren kontra, argi uzten dutela euskaraz genitibo-marka
bakarra dagoela, -(r)en alegia, eta -(e)ko atzizkia, gorago proposatu dugun
legez, funtzio oso garrantzitsu bi betetzen dituen eratorpen-atzizkia baino ez
dela, postposizio-sintagmak izen-sintagma bihurtzea eta izen-sintagmak
adjektibo bihurtzea, hain zuzen ere.
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LE DROIT À LA LANGUE NE PEUT ETRE SÉPARÉ
DU DROIT DES COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES
À LA RECONNAISSANCE COLLECTIVE ET AU
TERRITOIRE
Roland Breton

Le Droit à la langue est fréquemment traité comme un des Droits de
l'Homme : droit imprescriptible, pour tout individu, de s'exprimer dans sa
langue, de se donner une culture dans cette langue et de ne pas être discriminé
pour son appartenance linguistique. Certes, il s'agit là d'un acquis démocratique fondamental qui mérite d'être salué car nous avons connu, il y a peu et par
exemple en Espagne ou en Turquie, des régimes qui ont interdit l'usage de certaines langues et persécuté ceux qui enfreignaient cette interdiction. Mais se
contenter d'inscrire le droit à la langue parmi les Droits de l'Homme (Human
rights), c'est-à-dire des individus, me semble tout à fait insuffisant et fondé sur
un malentendu quant aux fonctions de la langue.
Car le droit à la langue doit être, aussi et avant tout, tenu pour un droit
collectif des peuples, des ethnies, des communautés linguistiques, donc comme
partie essentielle du Droit des Gens (Jus Gentium ou Nation Law) qui relève
du droit public et du droit international... mais droit qui, me semble-t-il, en est
encore à ses balbutiements puisque le seul Droit International pratiqué reste,
en fait, le Droit des États.
Et car la langue, si elle est, bien évidemment, un caractère des individus,
est d'abord, et bien au delà, un attribut des groupes humains, leur conférant
une personnalité indispensable à leur existence collective. Car la langue, non
seulement, a cette fonction sociale de relation, que tout le monde admet, et
celle d'expression personnelle, mais, aussi, celle d'identification á une commu-
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nauté : elle est le patrimoine singulier d'un peuple, la mémoire vivante de sa
culture et, à ce titre, mérite d'être préservée, enrichie, sinon la communauté
risque de disparaître avec la langue, ou peu après elle, non pas les hommes euxmêmes et leur descendance physique, mais bien leur culture vivante, et donc la
particularité même de la collectivité, tandis que leur héritage sera oublié par la
majorité ou, ne sera plus, au mieux, qu'un trésor figé, qu'un objet d'exposition
ou d'étude pour quelques chercheurs.
Ce qui fait que le droit à la langue des individus, pour garder un sens, est
fondamentalement lié au droit des collectivités de conserver leur identité, dont
la langue est la manifestation la plus caractéristique. Or toute collectivité
humaine, comme toute culture, doit pouvoir, d'abord s'affirmer et être reconnue dans son environnement d'origine, pour être protégée dans son foyer géographique propre : sur sa terre. Sous peine de se dénaturer et de s'évanouir par
éradication, dispersion ou exil.
C'est pour cela que droit à la langue, droit à l'identité collective et droit
au territoire me semblent congénitalement liés. Bien sur, on ne peut partout
obtenir, d'emblée, que ces différents droits soient reconnus et satisfaits,
ensemble et dans leur plénitude, ni qu'ils soient simultanément inscrits dans
les registres du droit privé, du droit public et du droit international. Le chemin est long pour tant de langues et tant de communautés linguistiques, de la
prise de conscience à la réalisation des conditions de la liberté, de la survie et
du développement. Mais, justement, c'est pour cela qu'il convient d'avoir à
l'esprit les étapes de ce cheminement et d'en prévoir les obstacles et les
détours. Voyons donc comment on peut procéder à cette avancée vers l'émancipation linguistique complète.

LE DROIT À LA LANGUE : DROIT PRIVÉ OU DROIT PUBLIC ?
L'absence de droit permet de mesurer et d'apprécier le droit. Un régime
totalitaire, comme celui qui a régné un demi-siècle sur l'Espagne, a voulu
interdire l'usage des langues régionales et asseoir le monopole de la langue
nationale sur l'extinction des autres langues. Un régime d'apparence démocratique comme celui de la Turquie, qui admet le pluralisme politique, n'a pas
encore reconnu le pluralisme ethnique et linguistique de sa population. Dans
les deux cas, beaucoup de mesures répressives avaient été édictées, et plus ou
moins observées (sur place chacun sait lesquelles mais l'inventaire en a rarement été exposé), et heureusement en vain. Cinquante ou même quatre-vingts
ans ne suffisent pas pour éradiquer complètement une langue.
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Ailleurs peuvent régner des régimes apparemment libéraux qui autorisent, comme en France, l'utilisation des langues régionales. Le discours libéral
est, en ce domaine, à peu près celui-ci :
« Chacun a le droit d'être basque, breton ou indien, et de parler les langues correspondantes en privé et en public ; de même que chacun a le droit de
rester pauvre, ignorant, sale, bête et méchant, ou simplement ridicule, et,
même, de faire du prosélytisme pour le ridicule et l'ignorance ; á condition de
ne pas gêner son voisin. Mais, évidemment, au risque d'une ascension sociale
problématique, car toutes les institutions n'entendent qu'une autre et seule
langue, la langue officielle nationale. Si, dans ces conditions, l'État ne fait rien
pour empêcher l'usage, par exemple, du basque, il ne fait rien, non plus, pour
le faciliter. A chacun de se débrouiller. En attendant, pour avoir de l'instruction et du travail, la seule voie est l'école dans la langue de l'État. Oubliez ou
n'oubliez pas la vôtre, vous êtes libres, complètement libres. »
Mais le respect véritable du pluralisme linguistique est à trouver ailleurs.
L'Espagne, en particulier, après l'époque franquiste de répression linguistique
caractérisée, a dépassé le stade libéral considérant les langues régionales
comme relevant du droit privé, et a inscrit leur place dans la Constitution ;
puis les statuts des Communautés Autonomes ont pu, à leur tour, les incorporer au cadre juridique regional. C'était passer du droit privé au droit public,
du droit des individus à celui des collectivités. Et, en l'espèce à des collectivités territoriales, soit des collectivités territoriales de droit particulier —les
Communautés qualifiées d'Historiques— par exemple Catalogne, Pays
Basque et Galice, soit même d'autres Communautés, comme celles du Pays
Valencien et des Baleares. Un lien était donc reconnu entre langue, groupe
humain et territoire. Lien capital, tant géographique qu'historique, pouvant
assurer le maintien de l'identité culturelle commune d'une population.
Ce faisant, on était passé, de la simple tolérance libérale (bien préférable à
l'intolérance antérieure), à une sorte de discrimination positive (dite, en
Amérique, affirmative action) permettant, par l'instauration d'un droit particulier, de compenser un déficit ancien de droit, en faveur, non pas tant de catégories sociales ou ethniques, mais des langues. Les institutions publiques, au
lieu d'être neutres (et jadis répressives) en matière de langue, pouvaient intervenir activement en faveur de certaines langues, en leur donnant un statut d'où
découlerait, non seulement le prestige au lieu du discrédit, mais aussi les
moyens budgétaires nécessaires à toute promotion effective.
L'intérêt à mes yeux de cette évolution est de jalonner les étapes obligatoires de la prise de conscience de la place réelle du phénomène linguistique :
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non pas seulement dans l'esprit et la fantaisie de chaque individu —citoyen ou
gouvernant—, mais dans l'âme d'un ensemble collectif assis sur sa terre, enraciné dans son passé et confronté à son avenir. C'est l'illustration d'un processus général qui, ailleurs, a beaucoup plus de mal à s'amorcer. Maintenant, il
faut voir, par-delà ce cadre favorable, quelles options individuelles et collectives peuvent donner un contenu réel ou illusoire á toutes les virtualités admises.

AUTONOMIE CULTURELLE ET/OU TERRITORIALE ?
Le grand débat qui, au début du XXe siècle, agitait les nationalités
d'Europe centrale et orientale portait sur le choix á venir, face aux vieux empires. Principalement entre deux options : entre l'autonomie culturelle, prônée,
entre autres, à Vienne par l'opposition austro-marxiste, et l'autonomie territoriale, revendiquée à Saint-Pétersbourg par les bolcheviks et qu'ils institueront.
La première envisageait des cohabitations, de type consociationnel, entre plusieurs communautés ethniques sur un même territoire, chacune assurant l'orientation, l'organisation et la gestion de ses institutions culturelles à partir de
fonds publics partagés au prorata de l'importance numérique de chacune ; tandis que les autres domaines de la vie publique restaient dans le lot commun de
l'État et à charge de l'ensemble des habitants. La seconde option préconisait le
découpage de territoires ethniques homogènes à l'intérieur desquels une même
politique, tant culturelle qu'économique et sociale, commune, pourrait être
pratiquée.
L'autonomie culturelle ne fut réalisée que partiellement, après le premier
conflit mondial, en Estonie et en Lettonie. Quant à l'autonomie territoriale, en
Russie, sous le couvert d'un État théoriquement multinational, elle ne servit en
fait qu'à instaurer un bilinguisme, limité et de transition, permettant mieux la
formation d'élites de toutes les nationalités en russe, seule langue de l'Union,
ce qui était, malgré tout, un certain progrès par rapport à l'exclusivisme antérieur. Presque partout ailleurs les nouveaux États apparus après 1918 adoptérent le modèle national traditionnel sous une version plus ou moins libérale,
sauf la Finlande, où l'État garantit d'emblée un bilinguisme institutionnel paritaire entre les deux communautés linguistiques pourtant très inégales (90 et
10 % de la population).
L'échec quasi-général du système consociationnel, rêvé par Althusius, est
instructif. Alors qu'il s'est révélé plutôt opérant en matière religieuse, par
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exemple en Allemagne, où l'État répartit l'impôt pour les cultes entre les différentes églises, selon les options expressément enregistrées de chaque contribuable (qui peut également refuser de verser pour aucun culte). On peut néanmoins continuer á envisager ce droit à l'autonomie culturelle, ne serait-ce que
pour les minorités linguistiques déracinées ou n'ayant jamais eu de territoire
propre qui leur permettrait de garder des institutions publiques, par exemple
d'enseignement, soit dans leur langue ancestrale, soit bilingues.
Presque partout a prévalu, en fait, la territorialité linguistique, qui veut
qu'un seul régime linguistique soit commun aux habitants d'un territoire
donné. C'est le cas des États-nations de tradition française dite jacobine (mais
aussi bien britannique, castillane, etc.), où une seule langue est nationale, officielle et enseignée à tous. Mais c'est le cas, aussi, des États plurilingues comme
la Suisse, divisée en aires linguistiques pouvant traverser les cantons et, maintenant, la Belgique, divisée en deux régions linguistiques étanches : dans les
deux pays á l'intérieur de chaque aire linguistique ne prévaut qu'une seule langue d'enseignement et d'administration. La « liberté du chef de famille » de
choisir la langue d'enseignement de ses enfants n'y est pas admise : le lieu de
résidence impose cette langue. Et, au Canada, seuls le Québec et le NouveauBrunswick admettent une option tout en la réglementant. Enfin, le multilinguisme par superposition qui règne dans les pays, comme, par exemple le
Luxembourg, où luxembourgeois, allemand et français sont enseignés à tous,
en proportions fixes et communes, ou l'Irlande, où chacun est amen á connaître les deux langues, irlandaise, nationale, et anglaise, officielle ; ou bien
encore dans les Communautés d'Espagne, où cohabitent dans les institutions
la langue régionale et celle du Royaume.
Mais la Belgique a démontré, depuis les dernières réformes, que le principe de la territorialité linguistique peut aussi être combiné avec celui de la personnalisation des droits linguistiques, dans les lieux où plusieurs communautés cohabitent traditionnellement. Comme dans la région bilingue de
Bruxelles-capitale où francophones et néerlandophones gèrent séparément
leurs institutions culturelles, ainsi que dans les communes dites « à facilités »
situées en bordure d'une des frontières linguistiques.

L'INSTABLE ET CONTRAIGNANTE HIÉRARCHIE DES USAGES
Cette homogénéisation quasi-universelle des usages linguistiques par
territoire s'explique aisément. On ne conçoit plus, dans les pays avancés,
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qu'un seul culte soit imposé à tous les habitants d'un pays, comme ce fut le cas
après les guerres de religion (Cujus regio, hujus religio), ni qu'une seule religion imprègne la législation commune. La laïcisation, ou sécularisation, de la
société découle de la liberté d'adopter la pratique, ou l'absence de pratique, de
son choix. C'est un des droits de l'Homme fondamentaux. C'est un droit individuel de la vie privée que les pouvoirs publics peuvent réglementer et subventionner de différentes façons. Mais l'exercice de ce droit par chacun ne doit
en rien affecter la pratique les autres. Cela est possible car l'observation des
jours ou horaires particuliers de rites, des règles alimentaires ou vestimentaires, etc., ne peut guère empêcher de cohabiter dans les mêmes quartiers ou
même de travailler ensemble dans les mêmes entreprises.
Il n'en va pas de même pour la langue : pour la simple raison qu'il faut
bien comprendre ses voisins de résidence, comme de travail, se faire entendre
dans la me, les commerces, les administrations, et autant que possible sans
interprètes, et qu'il est normal que les enfants, comme les parents, d'un même
voisinage, d'une même collectivité locale, puissent pratiquer pleinement la
convivialité. C'est le problème auquel sont confrontés les immigrants allophones, qui doivent progressivement, avec leurs enfants, assimiler la langue du
lieu où ils s'installent. Ce qui n'empêche pas de conserver, éventuellement, en
famille, des usages distincts. Mais il est bien évident que toute société, si elle
ne requiert plus une même appartenance religieuse, a besoin, pour vivre harmonieusement, d'une langue commune de relations, de travail et de culture. La
prise en considération d'un certain clivage entre pratiques privées et publiques, en matière tant religieuse que culturelle, s'impose universellement. La
religion est affaire privée dans toutes les sociétés modernes en vertu du principe de la laïcité de l'État. Jusqu'à quel point la langue personnelle, familiale,
ancestrale, ethnique peut-elle aussi rester du domaine privé et à partir de quelle nécessité des usages publics distincts doivent-ils are institués par l'État ?
C'est ce besoin de communication aisée, de relations permanentes communes qui a été invoqué par tous les États-nations, autoritaires ou libéraux,
pour justifier l'exclusivisme en faveur de leur langue nationale, ou la prééminence de cette langue. Avant de souligner l'importance de l'homogénéité linguistique comme condition de l'unité psychologique de comportement collectif national, ce qui soulignait la valeur de la langue comme moule culturel et
identitaire. Aujourd'hui on entre, fort heureusement, dans une période où la
satisfaction apparente des besoins économiques élémentaires permet d'aborder les aspirations culturelles avec plus d'attention et de les satisfaire de façon
modulée. Enfin, dans un monde où l'affrontement des peuples et des nations
est moins préoccupant que le souci de leur cohabitation harmonieuse, on peut
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envisager de concéder aux langues régionales, minoritaires ou transfrontalières une place certaine.
Les Communautés d'Espagne, les Régions Autonomes d'Italie, les Îles
Féroé, le Pays de Galles, l'Écosse, la Corse, etc., fournissent maints exemples
de bilinguisme officiel régional. En chacun de ces cas s'est posée, et se pose
toujours, la question de la place respective de la langue nationale et de la langue régionale. Partant du monolinguisme en faveur de la langue nationale, le
bilinguisme attribue d'abord, tout naturellement, à la langue régionale une
place additionnelle, auxiliaire, subsidiaire, inférieure, voire marginale et facultative. Mais la logique de l'affirmation culturelle régionale veut que l'on soit
vite amené à aborder le développement institutionnel sous l'angle de la généralisation de l'usage de la langue régionale, et donc de son imposition, d'une
façon ou d'une autre, à tous les habitants, autochtones, déculturés ou non, et
nouveaux venus devant assimiler la langue locale. Se pose alors la question de
l'inversion des rapports de prééminence entre les deux langues, la langue locale pouvant être considérée comme devant l'emporter sur place en nombre d'usages sur la langue extérieure nationale plus diffusée géographiquement. C'est,
me semble-t-il, à ce stade de réflexion que les Catalans, par exemple, sont parvenus, en instaurant l'obligation de l'usage de leur langue dans tous les domaines et pour tous les habitants de la Catalogne.
Car, dans le bilinguisme, et particulièrement dans la diglossie fonctionneIle —c'est-à-dire quand deux langues sont parlées couramment, quotidiennement, efficacement et nécessairement dans une société donnée—, il n'est pas
sur qu'elles puissent s'établir, puis rester, sur un pied d'égalité. Ni dans le cerveau des individus, ni dans la pratique sociale. Au-delà de toute question de
valeur prétendue de l'une ou de l'autre, de prestige ou d'attachement affectif,
il est douteux que ne se maintienne ou ne se produise pas un clivage culturel,
voulu et conscient, ou non, suivant lequel l'une conserve les fonctions supérieures d'expression élaborée —scientifique, technologique, littéraire, juridique, etc.— reléguant l'autre dans un domaine domestique, trivial, peut-être
familier, et sentimentalement valorisé, mais socialement moins efficace. C'est
sur cette différence de registres que les politiques linguistiques libérales de
simple tolérance linguistique ont toujours compté pour instaurer une mise
accrue en situation de minorité, plus ou moins spontanée : minorisation qui
mène finalement à l'atrophie fonctionnelle et expressive de la langue locale et
à son abandon relatif au profit de la langue d'usage plus général dans des
champs géographiques, utilitaires et sémantiques plus étendus.
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LA NÉCESSAIRE PRÉÉMINENCE DE LA LANGUE LOCALE
Dans ce domaine de la pratique, le droit paraît plus impuissant à renverser un equilibre et à compenser les décalages culturels séculaires issus de la
dominance d'une langue sur les autres, sinon à inverser les rapports de souveraineté, en visant à instaurer que la langue locale ait vocation à acquérir la prééminence sur la langue nationale. Ici, nous abordons un problème de fond.
Dans des sociétés de plus en plus complexes, comme celles de l'Europe, où
plusieurs niveaux d'administration et d'usages linguistiques s'imposent, convient-il de privilégier, dans la psyché et la formation culturelle initiale et durable de chacun, la langue maternelle ancestrale et locale, ou bien la langue nationale, intermédiaire, ou encore, éventuellement, une langue internationale
autre ? Personnellement, je pense que la richesse créative de l'humanité réside
dans sa diversité foncière, qu'il faut la préserver et, donc, renforcer l'enracinement de chaque groupe authentique et autochtone. Comme de chaque langue
qu'il convient de faire accéder au développement, exprimé par la fixation
d'une écriture, le recueil des textes oraux, les publications, l'enseignement, l'usage médiatique et officiel. Et qu'ensuite seulement, le multiculturalisme peut
mener les individus et les groupes à d'autres niveaux d'enrichissement, variant
à l'infini selon les dons, les goûts, la vie et le travail de chacun.
Pour conclure, je dirais donc que le droit à la langue peut, certes, être traité en lui-même, à condition de l'incorporer au droit public qui implique responsabilité morale et financière de l'institution politique. Mais qu'il ne sera
vraiment garanti que dans la mesure où une collectivité dotée de la personnalité morale —de droit interne ou international— pourra l'exercer et veiller à
son maintien. Cette collectivité peut être sociale, ethnique ou territoriale.
Ensuite, l'essentiel est qu'elle parvienne à un certain niveau de souveraineté sur
son territoire, dans le domaine linguistique au moins.
Rappelons comment, de par le monde, se sont effectuées toutes les colonisations, aboutissant à toutes les déculturations. Elles ont pratiqué d'abord la
non-reconnaissance de la collectivité autochtone, privée de sa terre, spoliée,
chassée, refoulée. Ensuite vint la dépossession de son patrimoine culturel : institutions et langue, remplacées par celles du conquérant. La rupture des liens
entre terre, personnalité morale et culture est au centre des mécanismes de
dominance et d'aliénation collective. C'est ce processus historique universel,
issu de la violence, qu'il s'agit, partout, de renverser par le droit : droit de chaque peuple à l'existence sur sa terre et dans sa culture, garantie par le maintien
de sa langue. En Europe, si la spoliation de la terre, l'éviction géographique
sous la menace ont été plutôt circonscrits, rares et dissimulés, jusqu'aux der152
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niers évènements de Bosnie et du Kosovo, la pratique quasi-générale a néanmoins été l'imposition de l'assimilation linguistique aux majorités nationales
des minorités locales qui voyaient leurs cultures propres niées. Il s'agissait là
d'arriver à une résorption graduelle des communautés par l'extinction attendue de leurs langues.
De nos jours, la reconnaissance des particularités des populations locales
et de la valeur à préserver de leur patrimoine, est une innovation majeure, proposée aux États par la Charte Européenne des Langues Regionales et
Minoritaires. Dans un cadre européen général où, depuis les accords
d'Helsinki, il est convenu de ne plus mettre en cause les frontières d'État, mais
de reconnaître le droit à être sauvegardées de toutes les minorités autochtones
—transfrontalières ou des peuples sans État—, il va de soi que c'est à chaque
communauté, à chaque État de trouver les aménagements institutionnels convenant aux traditions des uns comme des autres. Nul schéma général ne saurait être imposé, et tous les régimes sont envisageables, transitoires ou définitifs, dans la perspective d'une autonomie réelle, d'une autodétermination de
chacun. Les modalités à trouver du multilinguisme, de la territorialisation à la
personnalisation des droits culturels et linguistiques doivent are affaire d'entente consensuelle et non plus de dominance de majorité sur des minorités.
Il est clair qu'il ne suffit pas, pour cela, d'envisager de simples mesures
conservatoires découlant des droits à la langue, mais qu'il faut, en liant langue, peuple et territoire, favoriser, activement et solidairement, le développement propre de chacun de ces éléments. Dans cette perspective, il faut redire
que la langue est bien plus qu'un simple instrument de communication interindividuel, ou même qu'un moyen particulier d'expression personnelle, mais
que c'est le réceptacle séculaire de toute la culture d'un peuple, émanant de son
terroir. Si en Europe un certain consensus est, non sans mal, en voie d'être
trouvé précisément dans le renforcement de l'application traditionnelle des
droits de l'homme, et dans l'admission nouvelle du devoir d'ingérence de la
communauté internationale vis-à-vis des États violant ces droits, par contre
dans le reste du monde la question demeure bien plus problématique.
Et à ce titre, le droit des langues relève éminemment tout autant du Droit
des Gens que des Droits de l'Homme. Mais si ces derniers se réfèrent bien à
une déclaration universelle, les premiers resteront lettre morte tant que nous
serons dans l'attente de cette similaire Déclaration Universelle des Droits des
Peuples, et, au premier chef, des Peuples autochtones, mise en chantier depuis
1977, tant à l'ONU qu'à l'OIT et à l'UNESCO. Ce qui supposerait, enfin,
entre les niveaux du citoyen et de l'État, la reconnaissance, au moins dans certains environnements, des communautés ethnolinguistiques. De même que
153

ROLAND BRETON

s'élaborerait enfin la mise en places d'instances internationales ou supranationales bénéficiant en permanence d'une délégation de cette souveraineté que les
États-nations ont trop longtemps prétendu monopoliser pour dénier tout
droit á certaines minorités.
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1. SARRERA
Omenaldi liburu honetarako merezimendu osoa duen Txillardegik euskararen etorkizunerako oinarri -oinarrizko lana egin du beti. Guk ere oinarrizko ideia batzuk ekarri nahi ditugu horren heldugabe dagoen Euskal
Soziolinguistikaren eremura, Antiguako hizkuntzalari donostiarrak esanen
lukeenez, euskararen endoglosiaren alorrera. Han-hemenka bildu ditugun
ezpalak dira, beste hizkuntza batzuetan gauzak egun zer-nola gertatzen diren
erakusten digutenak; nola edo hala, euskararen baitan gertatuko diratekeen
aldaketa eta berrikuntzek ez lukete aurkeztuko ditugunetarik guztiz urrun
ibili beharko; gune arras euskaldun batzuetako salbuespenak salbuespen direla eta egun nagusi dabilen eredutik guztiz urrun gelditu diren hizkeren errealitatetik landa, hori da euskara berriari buruz dakigun apurrak oraingoz adierazten diguna.
Idatzi ditugun lerro llabur hauetan hizkuntza baten barreneko aldaera
edo formen arteko lehiaz aritu gara gehienik, ez bi hizkuntzaren edo gehiagoren arteko gora-beherez. Hartara, hizkuntzaren soziologiako gaiak alde bat
utzirik, soziolinguistikaren ardatzari uztartuko gatzaizkio funtsean.
Hizkuntzaren aldakortasunaren gai zabalean murgiltzen denak badaki
dialektologiatik soziolinguistikara dagoen muga lausoaren inguruan igerikatu
' J. A. Letamendiak, M. L. Oñederrak eta K. Zuazok artikulu honi oharrak egin zizkioten
1999ko udan; hirurak hartzekodun ditut eta eskerrak ematen dizkiet. Gaiaz diharduten
oraintsuko lan batzuen berri ekarri da orain artikulura, baina 1999m idatzitakoa bera da
funtsean dakarguna.
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behar duela; hartara, honako eremuak ukituko dira artikuluxka honetan: euskalkien arteko eragin diaglosikoak', eredu estandarra eta folk hizkeren arteko
adbergentzia edo goitik beherako eragin diglosikoa, hizkera baten barreneko
berregituraketa, hizkuntza-arau monozentrikoen eta plurizentrikoen konstelazioak, euskalkien erabilera eta prestijioa eta herriko hizkeraren alde azken
urteotan Euskal Herriko hainbat eta hainbat bazterretan sumatzen den kemena, iritzi batzuen kasuan ikuspegi idilikoa izatera ere iristen dena. Dena den,
garrantzi handiko gauza da auzi hau estetika hutsa ez dela jabetzea; azken
batean, hizkuntzaren kalitaterik ezak eta haur anitzen euskaran sumatzen den
gaitasun murritzak etxeko eta lagunarteko hizkerak jasan duen ahultzean baitute jatorria eta guztiz loturik dago honekin guraso eta seme-alaben arteko
euskararen eten edota jauzia (cf. Zuazo 1999a, 1999b, 2000; Martinez de Luna
2001: 106-8 eta Salaburu 2002: 158 eta 168). Halaz guztiz ere, guk ez dugu
arazo bihurtu den gai hau ukituko, hizkeren arteko auzira mugatuko dugu jarduna. Arazoak konpontzen hasteko, gainera, deskribapenak behar izaten dira
eta definizioetan bat etortzea ere gauza beharra da.
Bestalde, gure herritik kanpo ageri diren joerei eta norabideei begiak
herstea jokabiderik egokiena iruditzen ez zaigunez, hor barrena sumatzen
denari ere arreta amiñi bat ezarriko diogu.

2. HIZTUNA ETA DIALEKTOA AURREZ AURRE
Dialektoak bikoitza den eginkizuna du: bere hiztunei hizkuntza horretako gainerateko hizkeretako kideekin elkar ulertzeko aukera ematen die dialektoak, baina zeregin demarkatiboa ere badu: hizkuntza hori baliatzen duten
beste erkidegoetarik bereizteko, gizatalde batek bere hizkera berezia du
(Séguy 1973). Bereizkuntzaren oharmen horretan oinarritzen du Terracini-k
dialektoaren sentimendua (1937, 1960); aipatu sentimendu horren arabera hiztuna bere erkidegoari loturik egon ohi da. Hizkera-erkidegoaren bizitasunaren ezaugarria da arestiko sentimendu hori eta Euskal Herriko bazter guztietan berdin gertatzen ez bada ere, Bizkaian adibide nabarmenak ditugu: «eixu
ondarrutar!» entzuten genien bertako gazteei duela hogei urte arrantzale-herri

' Diaglosia darabilgunean hiztunak hizkera geografikoen artean batetik bestera edo bat
baino gehiagotara bere mintzoan egiten duen iragatea adierazi nahi dugu; aldiz, diglosia diogunean, bi ereduren arteko konkurrentziaz dihardugu; eredu horietarik bat, gainera, nagusi
dabilena da. Gure kasuan euskara batua eta norberaren herriko hizkera lirateke bi ereduok.
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horretan. Lekeitioko kasua ere nabarmen agertu da egin diren inkestetan: ikus
(Uhalde, Elordieta & Elordieta 1994: 1-5).
Eremu dialektal -geografikoan erkidegoaren barrenera begira dauden tradiziozko jarrera berdintzaile eta konbergenteekiko hiztunak nolako kokagunea hautatzen duen azter daitekeen gauza da. Horretarako, gizartearen barreneko sareketan norbanakoak dituen hartu-eman eta erlazioak nolakoak diren
eta erreferentziatzat zein talde jotzen d(it)uen ezagutzea baitezpadako baldintza da; norbanakoaren hizkera-jardueran oinarriturik joerek eta norabideek berekin loturik daramaten prestijioaren arabera hiztunak bere burua non
kokatzen duen edo non kokatu nahiko lukeen antzeman dezakegu 2. Ezin
ahantzi dugu prestijioaren ifrentzuan estigma izpiak edota hainbat hiztunen
ziurtasun linguistikorik eza suma ditzakegula; ikerketa xeheek erakutsi dutenez, hiztunok hizkuntzaren baitako autogorrotoraino edota prosodiaren aldetikako ahoko giharreen doitze "kultural" edo "gizartezko"-etaraino irits gaitezke; horretaz jabetzea ez legoke gaizki: hizkerarekiko jarreraren ikuspegi
kognoszitiboan, sinesteak, estereotipoak eta perzepzioak sar ditzakegu eta
alderdi afektiboan, zirrarak eta sentimenduak.
Unean uneko hizkuntza -aldaketa sinkronikoen inguruneei erreparatuz
egin diren hizkuntza-azterketek erakutsi dutenez, arestiko kontzeptu eta bizikizun horiek guztiek, oharkabean baizik ez bada ere berebiziko garrantzia
dute hiztunarentzat. Ez dezagun ahantz hizkuntzalaritza gizarte zientzia dela
eta gizakia funtsezko partaide dela eskuartean daukagun irazki honetan guztian.
Oinarri gisa hiztuna hartuz gero hasteko bederen konbergentziaren
honako eredua baliatzen ahal dugu: hiztunak gizarte-integrazioaren beharra
sentitzen du beste norbaiten aitzinean dagoelarik (Giles 1977: 28).
Egokitzapenaren teoriak, hiztunak beren hizketa-estiloak elkarri doitzeko
edota berdintzeko motibaturik egon daitezkeela dio; norberaren edo taldearen
baloreak, jarrera eta asmoak, funtsezko eragile dira honetan. Egokitzapenak
nahiz dibergentziak, gizartezko onespena edota gaitzespena komunikatzeko
mekanismo gisa joka dezakete (Giles 1980: 105). Konbergentziak bere kostuak
ditu, egokitzeko egiten den eginahala eta norberaren integritatearen eta nortasunaren galera neurri bat, esaterako. Konbergentziarik emankorrena emeki
gertatzen dena da, aldaketa mailakatua denean.
2 Euskararen egungo egoera kontuan harturik, uste dugu berdin -berdin hauta lezakeela euskal hiztun batek bere burua bereizteko hala hizkera-eredurik herritarrena nola estandarrena; hemen giltza bere eguneroko inguruan zein eredu den nagusi jakitean legoke. Ez dago
prestijio monolitikorik; non nola.
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Dibergentziak edo konbergentziarik ezak, aldiz, norbaiten nortasun eta
kulturako bereizgarriei eusteko ekintza sinbolikoa adieraz dezake. Hainbat
kasutan hiztunak ez dio bere hizkera-estiloari eutsi nahi bakarrik: beste hiztunekiko elkarreragintzan inoiz bere hizkera-eredua eta bestelako hizkerekiko dibergenteak diren bere ezaugarriak enfatizatzera ere jo ohi du. Arestiko
konbergentziakoa bezala beste hau ere jarrera psiko-linguistikoaren estrategia den aldetik, gizartezko disoziazio-taktika gisa ere har daiteke aipatu jokaera.
Hau da guti gora behera pertsonei gertatzen zaiena, hiztunoi gertatzen
zaiguna; aldeak alde eta historiako errealitateen emana ahantzi gabe, dialektoei edo hizkerei gertatzen zaiena honekin guztiarekin loturik legoke. Hizkera
batek eduki dezakeen konpromisoaren adibide gardena ageri zaigu
Gipuzkoako Lasarteko hiketako adizkietan: eguzkiarekin zuri eta ilargiarekin
beltz egin behar den uneetarako, zitxiskien nahiz zizkiateken `zizkidaaten'
ageri dira errepertorioan, biak berdin Lasarteko dira; konbergentzia da trantsizio-eremuen sorrera eragiten duen prozesuetarik bat.

3.

ALDAKETA GARAIAN MURGILDURIK: ZARAUTZ, AZPEITIA,
HONDARRIBIA ETA ZALDIBIKO ADIBIDEAK

Ahozko euskararen inguruan orain berean iragaten ari garen hainbat prozesu gure aitzinetik bizi izan dituzten hizkuntzen kasuan nabarmena da, dela
koineizazioagatik, dela industrializazioagatik, dela urbanizazioagatik edo dela
estandarizazioagatik, aldakortasunaren ardatz horizontaletik bertikalera bideratu direla dialektologiako azterketa eta analisi lanak: maila geografikotik
maila diastratikoan lan egitera jo dute hizkuntzalariek soziolinguistikaren
gunera helduaz. Prozesu horretan, modernitatearen esparruko eguneroko
berrikuntza askotariko berdintzaile gero eta ugariagoak, gizarte-mailako aldaketak eta mugimendu demografikoak izan dira hizkuntza-egoera berrien
erantzule nagusiak; honelakoetan hizkuntzari, eragile baino gehiago, gertakarien jasale eta ondorioen biltegi izatea dagokio, ikusle eta eramaile izatea.
Dagoeneko, begien bistakoa da Euskal Herriko eremu batzuetan jatorrizko hizkerak, herrikoak, dialektoak, euskalkiak, sendo dirauela. Beste batzuetan, berriz, hizkuntzaren aldioroko erabilera eta orain arteko transmisio
naturala hainbat interferentzia edo zailtasunek inguratzen duten guneetan,
jatorrizko hizkerak eta ereduak urtzen ari dira, beste ur-korronte ugariago eta
eman handiagoko batzuetara murgiltzera jo dute, ordura arteko hizkera-erre160
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ferentzia dialektal nagusia gaitzak harturik baitago. Donostiakoa izan daiteke
adibide nabarmena (cf. Camino 2000).
Ez dezagun pentsa, bestalde, soilik gurean ari direla herri -hizkerak urtzen. Euskal Herrian bart arratseko gertakaria denez, estandarizazioaren
garaiaren hurbiltasunagatik sentitzen dugu hori, hizkuntzaren batasun esplizitua duela hogeita hamabost urte hasi zelako eta egun ere, inoiz baino areago,
Euskaltzaindia erabakiak hartzen eta erregelak hedarazten ari delako.
Iruditzen ez bazaigu ere, hemendik kanpo, industrializazioaren ondorio den
urbanizazio-prozesua eta homogeneizazioranzko joera orokorra herri-hizkerak koloregabetzen ari dira. Italiako hizkeren egoeraz diharduen Sobrero-ren
1997ko azterketa batean (Görlach 1999: 187), eredu estandarren hedadura eta
dialekto nabarmen edo markatuen beheraldi "drastikoa" aipatzen zaizkigu.
Alemanian ere antzera dabiltza: XX. mendearen bigarren erdian alemaniera
estandarretik urrunago dauden hegoaldeko dialektoak dira berenetik gehien
utzi dutenak; idazle batzuek eraiki duten Southern Standard High German
delako eredua finkatuko eta gorpuztuko ote den oraino ikusteko dagoen
gauza da (Anzenhofer 1998: 101).
Are bortitzagoa da oraino Danimarkan gertatu dena: herritarren % 5
mintzo da soilik sortu den alderdiko dialektoan, gainerateko danimarkar guztiak hizkeraz bederen kopenhagetartu dira. Mende honen bigarren erdian izugarri gertatu ornen da hizkuntza-desberdintasun geografikoen apaltzea, dialektoak berdintzera jo da. Berdinkaratze edo «dialect levelling» prozesu
horretan, ezaugarri estandarrak herrialde guztian gaindi hedatu dira, Kopenhagen mintzatzen den aldakirantz gertatu da konbergentzia (Kristiansen
1998).
Era berean, bizimoduaren homogeneizazioa hainbat hiritan «urban
variety» direlakoen nortasuna ere ahultzen ari da: Belgikako Brujasko hizkera urbanoa mendebaldeko flandesera orokorrak irentsi du, azken honek etorkia nagusiki errurala eta orain arteko erabilera suburbanoa duen arren
(Taeldeman 1998: 16).
Euskararen kasuan estandarizazioaren garapena berriagoa da eta bere
ondorioak, azterketa sakon eta sistematikorik egiten ez den artean, ezkutukoagoak dira: hizkuntzalaritzaren ikuspegitik egin soziolinguistikako azterketez
dihardugu, jakina: bestela esan, Oñederra 1992, Amorrortu 1995 edo
Garmendia 2003 bezalakoez.
Hasi beharko dugu, bada, soziolinguistikako ikerketetan murgiltzen eta
parole edo performance aztertzen duen hizkuntzalaritza egiten ere. Ez du
honek esan nahi ohiko dialektologiako ikasketak gainditurik ditugunik edota
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orain artean eta egunotan kanpoan egiten diren soziolinguistikako azterketa
guztiak mimetikoki eta erarik mekanizistenean hona itsura egokitu behar
ditugunik; ez horixe. Leku batetik bestera hizkuntzaren jokabide sinkronikoan eta hiztunen estrategietan, dela norbanakoaren aldetik nahiz talde bateko
partaide gisa, berdintasun nabarmenak daudela Pernandoren egia esatea bezalakoa da: hiztun guztiak pertsonak dira ororen buruan. Baina egia da, bestalde, hizkuntza guztiek ez dutela egoera bera pairatzen eta hiztun guztiak ez
direla presio eta indar soziolinguistiko berdinen meneko. Horrexegatik, euskararen azterketan erabil daitezkeen metodologiak eta bitartekoak, azterketaren helburuak eta euskararen egoerak eta izaera bereziak baldintzaturik beharko dute egon eta ez hor zeharko eredu eta gogoen arabera horrelakaturik.
Azken garai honetan euskararen barrunbe gehienetan gauzak aldatzen ari
direla ez da anitz esatea; halaz guztiz ere, aldaketa horien deskribapen xehe eta
zehatzak egitea gauza beharra dela adieraztea edo erakustea dagokigu arlokooi. Gauzak ez dira zuriak edo beltzak, berrikuntzak ez datoz beti iturri edo
gune beretik, ez doaz beti-beti norabide berean eta ez ditu beti zio berberak
eragin edo sortu; ez dituzte, gainera, leku guztietan edota hiztun-talde guztien
artean emaitza berak izaten. Ikas dezagun jabetzen, gizarte-zientzietan bilakabideek eta gertakariek ez dutela kausa bakar bat izaten, koiuntura askotarikoaren inguruan gerta daitezkeela, kulturalak, historikoak, gizartezkoak edo psikologikoak diren zioek eraginik. Dena ez da leku guztietan erritmo berean
gertatzen.
Adibide inozo batek argitzen ahal digu kontua: esan daiteke zarauztar
gazteek hein batez Zarauzko euskararen jarraipentzat jo dezakegun hizkera
egiten dutela; mintzatzen direnean arreta pixka bat ezartzea aski da egiten
dutena euskara batua ez dela jabetzeko. Zarautzen, orain artean Nor Nori
aditz sailean oraineko aldaeretan lehen pertsonan zat & zait aukera izan da,
hori da dialektologia-lanek dioskutena; egungo gazteari zait entzunen diozu
eta «bai, gure aitak zat esaten du» ere kontatuko dizu. Bi aldaerak herrikoak
izanik eta horietarik bat eredu estandarrari dagokionez, ulertzekoa da egungo
gazte zarauztarren aukera; halaz ere, entzunen diozu zarauztar gazteari zakurik, zaigu-rekin batera, baina bigarrena gehiago. Berebat, erten `irten', ostro
`osto' edo itxe herrikotzat ezagutuko dizkizu eta etxean agian erabiliko ditu
inoiz, baina Zarautzen gazteen artean nagusitzen ari direnak atera, osto eta
etxe dira. Ordea, nork asma lezake a priori zer gertatzen ari den Azkoitian, are
zer gertatuko den Azkoitian gazteen artean –zat `zait' edo zako `zaio' aldaerez dihardugu–, orain arteko herriko aldaera bat bakarra izanik eta eredu
estandarrekoa ez bezalakoa? Ez dugu uste oraingoz gazte azkoitiarrak zait
edo zaio-ra lerratuko direnik.
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Zinez adierazgarria da Azpeitiko kasua3. Herri honetan euskara indarrean dago eta ez diogu hau erabileraren mailagatik soilik; corpusean ere bizitasun nabarmena sumatzen da. Auzotik auzora handixkoa eta, beraz, aberatsa
da dagoen aldea eta hiztunek aise bereizten dute pertsona bat zein auzotakoa
edo ondoko zein herritakoa den. Azpeitiko bereko hizkeraren transmisioak
etenik ez du, bestalde. Ez dago ia jauzirik gazteen eta helduagoen arteko hizkeran, oraindik ere eredua etxekoa da eta horixe da kalean nagusitzen dena,
herrikoa, Azpeitiko berekoa. Ez da Urola aldeko koinerik; lagunartean, kalean, Azpeitikoa egiten da. Adierazgarria da, dena den, gazteen artean desberdintasunak egotea ere; aipatu digutenez, baliteke horrelako zerbait ere gertatzea eta honek Azpeitian berean gazteentzat adierazgarri edota talde-senaren
emaile diren aldaerak daudela adieraz lezake, hizkuntzaren osasuna ona dela,
alegia.
Etxeetan adinekoek sobera berria dena edota makur esana zuzentzen
dute: aittittek, esaterako. Azpeitiko hizkerak errealitateak behar duen ele bat
falta duenean, batuko lexikora joko du gazteak agian, baina sistema fonologikora guztiz egokiturik: geltokiye, udaletxie, argazkiye... Dena den, nahastekotan erdara nahasten da, ez Azpeitikoak ez diren beste hitzak edo maila goretako mintzoak. Lepo erabiltzen ornen da gazteen artean galderetarako jute al
gea? / ite al deu? makurra. Agian adibidez hitza nagusitzen arituko da batzuen
artean gonbaaziyo batea / konpaaziyo batea horren kaltetan, gazte batzuek
ezgendun erabiliko dizute ezkendun-en ordain, baina oro har herrikoa berekoa da gazteek egiten dutena: ostrue, ankie, narruzko txupie larruzko jaka',
ikixi `ikasi' erabiliko dituzte. Horrez gain adiskideen artean batua erabiltzea
edota zuka jardutea ezin pentsatuzkoak ditugu eta s eta z fonemak bereiztea
ere irrieragingarritzat jotzen dute bertako gazteek; gaztelaniaz ere neutralizazioa bizkarkariaren alde gertatzen da, ez apikariaren alde. Apikaria, inoiz errezildarrei adarra jotzeko erabiliko da.
Guztiz bestelakoa da Hondarribiko egoera4. Hondarribian eragin handia
izan du bertako euskaran kanpotik herrira bizitzera etorri direnen kopuruak;
hauetarik anitz Irun erdaldunetik etorriak, gainera. 1996an biztanle guztietarik %46'3 baizik ez ziren herriko seme-alabak. Gazteen artean egun eredu
batua entzutea –euskaraz ari direnean– ez da harritzeko gauza: faki yaiz eredukoak txantxetan edo bezala erabiltzen ornen dituzte inoiz.
Datuak Izaro Egiguren Bastida eta Maitane Elorza Zubimendiri esker eskuratu ditugu.
egokia gertatu zaigu Txomin Sagarzazu bertako hizkuntzalariaren argitaratu gabeko
"Hondarribiko hizkeraren aurkezpena" hitzaldia, Hendaiako Zokoburun 1997ko urriaren
17an emana.

4 Zinez
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Bertako institutua ongi ezagutzen duen Juan Antonio Letamendiak dioskunez euskarazko irakaskuntzak eta alfabetatzeak, Hondarribiko gurasoak
dituzten gazteek etxeko hainbat aldaera galdu eta ordezkatu izana eragin du;
arruntak ziren duela bi hamarkada honelakoak ikasleen idazkietan: dire, digu
`dugu', urayek `haiek', ibatzi, ekuxi..., baina egungo idazkietan ez da ageri
honelakorik. Duela bi hamarkada euskara asignatura bat baizik ez zuten ikasle anitzek eta oinarria etxekoa berekoa zuten; egun gehienek dena euskaraz
ikasten dute eta herriko aldaerarik ez da ageri beren idazkietan. Ikasgeletan
ahozko hizkera guti landu izana da irakaskuntzaren beste akatsetarik bat.
Esan gabe doa, salbu hondarribitarrak, irakasleak Euskal Herri guztiko hainbat herritakoak izan direla. Nafarroako Arantzan, esate batera, haurren gurasoak kexu dira, baizik eta maisu-maistrek erakusten duten euskara ez dela
herrikoa. Halaz guztiz ere etxeko eta lagunarteko hizkuntza-oinarriak sendo
dirau Bortzirietako herrixka honetan.
Gipuzkoako Goierriko Zaldibiko hizkuntza -unibertsoa aztertzen diharduen Larraitz Garmendia Munduatek dioenez (2003), herri honetan adina eta
beharbada arauarekiko hartu-emana dira hizkuntza-aldaketa soziolinguistikoetarako eragingarrienak. Haren lanean ez da aztertzen euskara estandarrak
zertan eragin dion Zaldibiko egungo folk hizkerari, baizik eta euskara batua
sortu aitzineko garaiko belaunaldien arteko hizkuntza-etenak zein diren.
Honda, azentukeran 80 urteko jendearen belaunalditik 50-60 dituenarenera
aldaketa dagoela ohartu da ikertzaile zaldibiarra. Zernahi ere den, Zaldibiko
hizkuntza-unibertso hori xeheki eta soziolinguistikoki aztertzean –baserria
vs. kalea, auzoak vs. herriko gunea, euskaraz alfabetatuak vs. alfabetatugabeak, emaztekiak vs. gizonak, gazteak vs. helduak vs. adinekoak...–, garbi ikusiko dugu zein berrikuntza, zein aldaketa eta zein iraultza dagokion euskara
batuari, zer dagokion batua etorri aitzineko euskararen berezko bilakabideari
eta zer dagokion zeri.

4.

ADBERGENTZIAREN EREDU DIGLOSIKO BERTIKALA

Mende honetako gizarte -aldaketa sakonek eta modernizazioaren urratsek
herrien kulturan berdintze eta homogeneizatze nabarmena eragin dute.
Honela, Europako hizkera-erkidego gehienetan eredu estandarrak lekua irabazi du ordura artean dialektoan baizik mintzatzen ez ziren hiztunen errepertorioetan. Prozesu hori Europan ez da goizetik arrats gertatu, mailaz maila
baizik: denboraren poderioz, geografian gaindi, hizkeren barrenean, hauen
egituretan zehar.
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Halaz ere, Euskal Herrian ez da zail bereiztea herri-euskaratik bestera
–besteetara– egiten den jauzia noiztsu gertatzen den. Hein batez euskararen
berreskuratzearekin lotu behar da prozesuaren hasiera, baina nagusiki «literatura-euskara» izenarekin jaio zen euskara batuaren sorrera jotzen da inflexiopuntu nagusitzat. 1968a baino lehen euskara etxean ikasi zutenek eta idatziz
landu ez zutenek, horiek, oro har, herri euskara egiten dute, batzuek hobeki,
besteek makurrago, erdararatuago, mugatuago. 1968.aren ondoren ikasi edo
idatziz landu dutenek, horiek zaku konplexuagoa eratzen dute, eta portzentajan eta prestijioan berebiziko garrantzia dute.
Esan ohi da, gainera, tradiziozko hiztunek, euskara estandarra berandu
ezagutu dutenek, halakoxe gutxiespena edo jasan dutela eta prestigioa hizkera
eredu berriek hartu dutela. Errealitateko atal gehienek bezala, badu horrek
egiatik zerbait, baina baita mitotik ere. Beti egon da, are 1968 urtearen inguruan ikasi zuten euskaldunberrien artean ere, folk hizkera ikasteko eta menderatzeko borondate izugarria, izan ere horrexetan baitzetzan «benetako»
euskaldunen artean integratzeko baitezpada gainditu beharreko langa. Eta
alderantziz, beti izan dira eta izanen ere, oraingoz, herri-euskara ez den oro
betertzez dakusaten euskaldunzahar analfabeto handiusteko gogaikarriak,
euskara batua «españula» edo «gipuzkoanoa» baizik ez dela diotenak.
Tradiziozko euskaldun ahalketuen gaia ere ez dabil honetatik urrun eta arazoa
Euskal Herrian nonahi ageri zaigun arren, berebizikoa da Nafarroa Garaiko
kasua. Baztangoa egoki deskribatu du Kasaresek5:
64 urtetik gorakoek (%80a euskaldun) gutxiagotze prozesu historikoa
bizi izan dute, bere hizkuntzaren baliorik eza eskola, administrazioa, hezkuntza eta antzeko zerbitzuetan... Euskararen indargabetze publikoa bizi izan
dute bere herrien izenetan, kaleenetan, bere izenetan bertan; eta ez zaie arrotza erdara behar bezala ez menderatzeagatik lotsa sentitzea. Hiztun hauek
euskara baserri-giroarekin lotu dute, atzerapenarekin, etxekoarekin, eta beraz,
gaztelera hiriarekin, modernotasunarekin eta bizitza publikoarekin. Badute,
dena den, euskararen ezagutza sakon eta aberatsa –aldaera dialektalarena– eta
aldaera hauetariko askoren izaera berezia belaunaldi honekin batera galtzeko
zorian dago. Multzo honetan ditugu elebakar funtzionalak, hizkuntz gaitasun
handieneko hiztunak, ahozko kultur transmisioz jasotako euskara dutenak.
Hauek ez dute idatziaren kulturak ekarritako aldaera estandarrik ezagutu.
Euskaraz alfabetatugabeko hiztunak dira, euskararekiko motibazio naturala
dutenak (ondoen menperatzen dutena da) (1999: 83).

5 Aezkoan euskararen inguruko autogorrotoa kasu oraino larriagoetara iritsi da (cf. Camino
1997: 111-137). Lan klasiko bat nahi izanez gero, ikus Macaulay 1975.
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Gaineratekoan, gure zaharrek bizi izan ez duten fenomeno bat egokitu
zaigu gazteago garenoi: egiturazko eragin garrantzizkoa izan du euskara
batuaren etorrerak tradiziozko edo oinarrizko euskalkietan, folk hizkeran.
Konbergentzia bertikala gertatu da herri-euskaratik eredu estandarrerantz,
egituretan asimilazio batzuk gertatzen ari dira emeki-emeki: dialektoak beren
ezaugarri bereizleak galtzen ari dira eredu estandarrarenak edota subestandarrenak hartzen dituztelarik. Mattheier-ek esanen lukeenez (1996: 34; in Auer
1998: 1) euskal hiztun anitz adbergentzia prozesu batean sarturik gaude.
Honela, eredu estandarrak hizkera guztiei eragiten die, antzeko norabidean
eragin ere; euskal hizkeren diasistema, mendeetan zehar desberdinduz joan eta
gero, soilduz eta homogeneizatuz doa orain.
Soilduz doala diogu, baina behar diren salbuespen guztiak eginik: dialektoen arteko berdinkaratze orokorrak hizkera baten barreneko egiturak konplexuago bilakatzea eragin dezakeela gogoan hartu beharreko errealitate frogatua da (Gilles 1998: 78-9). Ez dezagun ahantz hizkuntzen arteko ukipenak
frankotan konplexutasuna dakarrela.
Ereduak nahastea ez da beti gauza erraza izaten, osagaien arteko konbinazioak ugaltzeaz gain inventarium-ak ere emendatzen baitira. Rosa
Gandarias hizkuntzalari gernikarrak adierazi digunez –ahoz esana–, berarentzat zail da euskara batuan `neska etorri da' bezalako zerbait esatea; nornahiri
bitxi gertatuko zaio hori esatea zail dela entzutea, baina ohartu beharko genuke prosodian aldaketa gaitza dagoela lehen hitz horretan sortzezko hizkeratik
eredu batura, hiru silabatatik –neska + -a, azentua kokatzeko eredua barne–
bitara jauzi gogorskoa baitago, gogoan izanik, gainera, hitzak bata besteari
kateaturik oguzten ditugula eta ez banaka-banaka; ikus honexetaz (Elordieta,
Gaminde & Uhalde 1998: 404). Dramatikoak iruditzen zaizkigu EITB-ko euskara arduraduna den Igone Etxebarriaren eleak ere:
...hau da, zenbat eta norberaren hizkera, baturako aukeratu diren formetatik urrunagokoa izan, orduan eta gaitzago batuaz ondo moldatzea. Arrazoi
horregatik beragatik, sarritan euskaldunberriek ere esaterako bizkaitar euskaldunzaharrek baino itxura hobea ematen dute (1996: 551).
Hizkera anitzek ez dute kemenik indar orotariko, bertikal eta prestigiozko honi aurre egiteko; hain zuzen ere, euskara eguneroko bizitzan errotuen
dagoen herrietako hiztunak dira betiko euskarari hamarkada batzuetan gaindi
bederen eusten ahal dioten bakarrak, bene-benetako «hizkera-erkidego bizia»
osatzen dutenak. Konparazio baterako: ondarrutar gazteak, azpeitiarrak,
aranztarrak... Horiexek dira, beste batzuen artean, egunero-egunero eta ia-ia
gai guztien gainean euskaraz mintzatzen direnak, soilik maila oso jantziko
gaietarako euskara estandarreko –erdarazko?– kera eta ele batzuk darabil166
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tzatenak; gaineratekoan, bere -berezko herri euskara egiten dute aldioro, erregistroen aberastasunean eta konplexutasunean adineko hiztun erkideen erabilerarekiko soiltze eta laburbide batzuk hautatu dituzten arren.
Zergatik aipatzen ditugu, bada, gazteak? Egungo soziolinguistikan itzalitakotzat jotzen da gazteek erabiltzen ez duten dialektoa. Eskualde edo gune
bateko bereko gazteriak hizkera edo dialekto bat erabiltzen ez duen unetik
beretik, dialekto hori hiltzat jotzen da. Euskal Herrian baditugu honelako
hamaikatxo eredu, alderdi batetik bestera aldeak eta aldiak dauden arren.
Belaunaldien arteko hiatusaren arloan dialektoak bizirik dirauen inguruneetan
hizkuntza-aldaketa hasikin interesgarriak aurkitu ditu azken urteotan Iñaki
Gaminde hizkuntzalari aspergaitzak Zumaia, Getaria edo Bermeon adinekoen eta gazteen hizkera azterturik.
Esan ohi da oinarrizko dialektoa adineko jende ez mugikorren mintzatresna dela; Euskal Herrian erkidego lokal hori euskaraz eskolatugabea da gainera. Gure herri anitzetan hortik beheitiko hiztunek dialektoa ez den beste
eredu edo hizkera konplexuago, hibridoago edo nahasixeago bat darabilte.
Suediera mintzatzen den Finlandiako adibide bat ematekotan, esan genezake Ostrobothnia eskualdean bizirik dirauela dialektoak eta zahar nahiz
gazte, folk hizkeran mintzo direla. Aldiz, eta Finlandiako suedieraren gaitik
irten gabe, Aland, Aboland eta Nyland hirietan, 1965 urtea baino lehen mundura sortu hiztunek bertako dialektoa egiten dute, baina geroago sortuek
regiolektoa darabilte (Ivars 1998: 108). Hirietan ere gauzak aldatuz doazela
sinestekoa da: badakigu Finlandiako hiriburura suomiera mintzo duen jende
andana gaitza iritsi dela azken urteetan eta horretatik hizkuntza-aldaketak
itxaron daitezkeela6: «Coloquial Helsinki Speech» lagunarteko eredu edo
aldakia sortzen ari da orain, akademikoek arauaren aurkakotzat jotzen dutena; hizkera berri hau beste hiri batzuetara hedatzea ere adierazgarria da.
Euskal Herriko eremu batzuetako berriak eman ditzakegu egungo egoeraren erakusgarri: ertzetik has gaitezke, Zuberoatik, J. L. Davant idazlearen
eleetan oinarriturik:
Orokorki: batuaren eragin nabarmena du gaurko zubererak hiztegian eta
grafian, belaunaldi nahiko berrietan bederen (1996: 534).

6 Aldakortasuna —sinkronikoki— eta aldaketa —diakronikoki— hizkuntzan elkarren
ondoan ageri zaizkigu. Hizkuntza - aldaketak aldez aurretik hizkuntza - aldakortasuna baitezpadako du, baina hizkuntza-aldakortasun egoera batek ez dakar beti eta nahitaez berehalako hizkuntza - aldaketa.
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Deba arroko berriak interesgarriak dira. Ibarrari dagokionez herri
bakoitzeko hizkeraren aldeko hautua ageri zaigu J. M. Elexpuru bergararraren
aldetik:
Herri-euskara, adineko jendearen ahotan oraindik indartsu badago ere,
gainbehera dator, eta ez gatz ez berakatz duen hizketa hibrido bat, ez batua ez
euskalkia, nagusitzen ari da eskualde askotan, belaunaldi berrien artean.
...Aho-hizkuntza biziari eustea da helburua, aho-hizkuntza prestijiatzea,
aho-hizkuntza oso erreferentzia inportantea (ez bakarra) dela sartzea jendearen buruan. Bere berbetaz harro sentiaraztea, eta ez konplejuz blai, askotan
gertatzen den bezala.
Deba-arrotik begiratuko dut (eta neure ikuspegitik, jakina, han ere dendenok ez gatozelako bat). Nortasun handiko herriak ditugu gure eskualdean,
euskara aldetik diferentzia nabarmenak dituztenak. Ez dugu Deba-arroko
euskara baturik nahi; herri (edo berbeta-eskualde) bakoitzak bere euskara
mantentzea litzateke helburua. Baina beti ere amankomuna denari indar
gehiago emanez, bereizten gaituenari baino (Elexpuru 1996: 523-5).
«Deba arroko euskara baturik» ez gertatzea da idazlearen helburua; ez
dugu garbi ikusten nola lor daitekeen herri edo berbeta-eskualde bakoitzak
bere euskarari euste hori, bereizten duena baino gehiago batzen duena indartzen baldin bada; non eta ez zaigun argiago azaltzen, gu bederen ez gara ulertzeko gai. Gure nahi eta ezinaren diskurtso anbiguo honetan, euskararen batasunarekiko leialtasuna eta hizkeraren guztizko kontserbazioaren aldeko amets
idilikoa uztartu ohi ditugu euskaldunok; eginahalak, ordea, trapezistaren eta
are ekilibristaren tankerarik gorrienean uzten gaitu ezinbestean nonahiko euskaldun batzuok eta besteok.
Euskara batuaren alde egotea eta euskalkien alde ere egotea gauza bat da
eta horretan ez dago zalantzarik 68an haur batzuk besterik ez ginenontzat
bederen. Garbi ikusten ez duguna, batua ez diren hizkerak idazteko ere arau
bereziak finkatzen hasi behar hori da. Estandarra ez den alor honetan, norberak nahi duen bezala eta senak edo intuizioak agintzen dion legez jarduteko
aukera edukitzea ikusten dugu biderik egokiena. Zenbat idatzizko eredu ikasi
behar ote ditugu, bada, euskaldunok? Hiztun eta aldi berean filologo izan
behar ote dugu euskaldun guztiok, euskalkian idaztean zer erabili eta zer ez
jakiteko? Dialektoak, era jasoan nahiz lagunartekoan, berdin balio dezake
elkarrengana biltzeko nola besteetarik bereizteko, non nola, noiz nola: aurkakoa pentsatzea hiztuna eta taldea eta beren ezaugarriak aintzat hartu nahi ez
izatea da.
Iritziak, dena den, era guztietarik dira: K. Zuazoren Euskararen sendabelarrak lanean (2000) euskalkiak era jasoan idazteko ere euskara batuaren izpi168
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rituaren irizpideak jarraitu behar direla adierazten da eta ikuspegi preskriptibotik «Euskalkiak erabiltzeko oinarrizko arautegia» aurkezten, nahiz arau
horiez ez den gero argudiatzen. Ordea, Kike Amonarrizek euskalkien erabileraren arautzeaz zalantza ageri duenean eta euskalkien zirkulazio librearen
ideia aipatzen duenean (Argia 1850, 17. or., 2002/IV/21) K. Zuazok arrazoia
ematen dio (18) eta Euskararen sendabelarrak liburuko kutsu preskriptibotik
saihesten da; garai beretsuko lan batean ere euskalkiari eta norbere herriko
hizkerari arau zehatzak eta zorrotzak ezartzearen aurka ageri da ikertzaile
eibartarra (2002: 50) eta 2000. urteko lanean ez bezala –cf. euskara nafarreko
instrumentaleko -s morfemaz dioena (185)–, euskalkiarentzat muga jakin
bakarra zuzena dena eta zuzena ez dena bereizi beharra aldarrikatzen ditu.
Jo dezagun orain Sakanako eskualdera: hizkeren arteko lehia-egoera aurkezten digu bertako I. Mundiñano irakasleak eskualdeko aldizkariko ereduaren berri emanez:
Sumatzen genuen hutsunea bazegoela gaur egungo gazteen eta herritar
askoren artean. Herriko hizkera jakin, euskaldunzaharrek badakite, baina
ikastolatik pasatzen diren oraingo jenerazioen eredua da erdi batua, erdi herriko hizkeraren nahasketa bat.
...Guaixe aldizkaria sortu zenean, herriko hizkeraren aldeko apustua
egin zuen, zenbait herritako berriak herri horietako hizkeran egiteko... egin
genuen holako hibrido txiki bat edo. Gure helburua zen herriko hizkerak ahalik eta fidelen agertzea orrian, eta bestetik euskara batutik edo batua deitzen
dugun horretatik ahalik eta gertuen egongo zen sistema bat (in "Nafarroako
hizkeren azterketa eta euskara estandarra: Euskalerria Irratiko mahai ingurua", I. Camino (arg.), 1998: 173).

Adierazpenok, azken batean, gure herrian hainbat eta hainbat euskaldunek etxean beti entzun duten hizkeraren etorkizunaz eta hizkuntzaren osasunaz eta kalitateaz sentitzen duten kezkaren erakusgarri dira. Kezka hau, gainera, handiagoa da erdialdeko hizkeretan oinarritu zen euskara estandarrarekiko dibergenteagoak diren hizkeretako hiztunen artean. Hiztun hauek beren
haur denboran nagusi zen mintzoak idatzizko ereduan leku guti duela argi
dakusate eta jabetzen dira mintzo hori agian apurka-apurka aldatuz joanen
dela, kolorez eta berezitasunez gabetzen eta litekeena dela gaztetxoen artean
denbora joan arau beste hizkera berri eta berenetik desberdin bat nagusitzea.
Adierazi dugu herri -euskaratik urruntzeko prozesua ez dela leku guztietan berdin gertatzen. Erkidego batean bertako hizkera guztiz bizirik eta indarrean dagoenean belaunaldi batetik bestera aski ongi transmititzen da folk hizkera eta aldaketa ez da horren nabarmena. Etxean, kalean, gizarteko hainbat
hartu-emanetan eta lagunartean herriko euskara da erabiltzen dena eta ez da
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zalantzan jartzen ereduaren balioa edota egokitasuna. Litekeena da, gainera,
herri-hizkeratik eredu estandarrera dagoen jauzia berebizikoa delako, oraingoz herrikoa kutsatu gaberik egotea, zubigintza zaileko bi sistema desberdin
izaten jarraituko balute bezala.
Beste leku batzuetan, ordea, ordezkatzearen erritmoa biziagoa izan da:
nabarmena da hau hizkuntza bera galtzeko zorian izan den alderdietan.
Nafarroa Garaiko Pirinioen inguruko Aezkoa ibarrean, esaterako, gibelamendu gaitza jasan du euskarak gizaldi honetan, baina bertako bizilagunak garaiz
ohartu dira eta azken hamarkadetan berreskuratzearen giltzari gogor eragin
diote. Etxe ia-ia guztietan transmisioaren katea etenik egon denez, belaunaldi
batek bederen huts egin du eta herri-euskara apitxi-amutxendako gelditu da,
bilobek eskolan eredu batua ikasi dutelarik. Aezkoako «uskara» berpizteko
gogoa eta sentsibilitatea dagoen arren, nekez gertatuko da hori aetzen artean.
Euskara batua dirudi dela Aezkoan etorkizuna duena eta ez hango bereko
mintzamodua.
Ikusteko dago Euskal Herriko hainbat bazterretan sortzen ari den euskara berri horrek nolako kolorea(k) eta zein ukitu izanen dituen. Hizkera-erkidegoaren osasun ona lagun eta herrian «beti!» egin den mintzoak polarizaziorako eta bereizteko duen gaitasuna baliatuz, hainbat hizkerak gogor eusten
ahal diote beren berezko kolore lokalari oraingoz; eskualdeko nortasunari
edota herrikoari garrantzia eman ohi zaien alderdietan gertatzen dira horrelakoak. Norberaren herriko hizkeratik eredu berri eta estandarre(ta)raino, gainera, alde ederra dago leku batzuetan, bateko eta besteko hiztunek beren
gizarteko hartu-emanen eta erreferentzien arabera ibiliko dutena edo ez dutena. Honela, betiko herriko euskara edo «mild local dialect» izendatzen denetik «locally coloured standard» delakoraino tarte zabalean hainbat eta hainbat
errealitatek eta hizkeren arteko konstelazio bitxiek lekua izan dezakete7. Hori
da, gu ohartu orduko, egungo euskarari gertatzen ari zaiona.

5.

HOMOGENEIZAZIOAREN OLDARRA

Dialektoei eusteko borondatea, nork berea duenari eusteko gogoa, guztiz
ulertzekoa da. Baina aurkiak ifrentzua eraman ohi du berekin. Euskalkiak
egoera sozio-historiko jakin batean sortu zaizkigu, euskal erkidegoen arteko
hartu-emana gaurkoa baino ahulagoa zen garaikoak dira: lehenago herrixkak
7 Izendapenok Kristiansen-en lanetik hartu dira (1998: 125).
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elkarrengandik gaur egun dauden baino bakartuago eta urrunago zeuden, hiriburuek eta indar homogeneizatzaile handiek egun duten baino indar eta kultura-hedadura murritzagoa zuten eta herrixkek aiseago garatzen zituzten
beren ezaugarri bereizgarriak eta errazago eusten zieten hauexei aldameneko
beste erkidego batzuen aitzinean; admnistrazioa bera ez zegoen egun bezain
garaturik. Euskal Herriaz kanpokoak ziren kultura-hedadura mota batzuek
Euskal Herriaren barrenean egon zitekeen kultura-batasuna etengabe arrailtzen zuten. Ematen du banaketa, besteetarik saihestea, zatiketa, dibertsitatea,
mikronortasuna... garai batean aiseago gerta zitezkeela orain baino.
Dialektoen errealitate sozio -historikoa aldatu bada, gizartea bera ere aldatu delako da neurri batean. Gaurgero ez gara lehen bezala bizi, atzera ezinezko
abiada darama homogeneizazio oldar honek leku anitzetan. Dialektoak ez dira
sortu egungo gizarte-egoerari erantzuteko, horretarako hizkera estandarragoa
eta homogeneoagoa dago. Lagunarterako eta herri barreneko eguneroko jarduerarako balio du herriko hizkerak euskarak indarra duen lekuetan. Hortik
goiti literatura edota familia ditugu tradiziozko euskalkietarik edateko.
Familiako giroa ere aldatu da arrunt; aitetamek, biek etxetik kanpo lan
egitea eguneroko ogia bilakatu da eta gero eta kide gutiago izaten dira egungo
familietan; lehen, transmisiorako funtsezkoak ziren aiton-amonak edota
osaba-izebak. Hauek, gainera, eta gurasoak ere berdin, euskaraz eskolatugabeak izaten ziren eta haurrak etxeko euskara ikasten zuen: eskolan erdara ikasiko zuen funtsean. Egungo haurrak, kasurik hoberenetan lehen urteetan
familian herriko euskaran haziak diren arren, eskoletan eredu homogeneoagoak erabiltzen dira eta kodeen arteko nahasketa eta gurutzaketa folk ereduaren
urtze eta itxuragabetzearen aitzindari gertatzen da. Euskal Herriko hainbat
gunetan salbu, oso zaila da gaur egun haur euskaldun gehienak herriko bereko euskaraz ongi jabetzea eta etorkizunean interferentzia handirik gabe erabiltzea eta transmititzea. Hainbat bazterretan euskalkien aldeko saioak egiten
diren arren, elementuen benetako dimentsioaz jabetzean ohartzen gara egiteko honetan atarramendu ona ateratzea zein nekeza gertatzen den.'
Orain arteko euskal hiztun arruntak oro har ez mugikorrak genituen,
baina egungo gizartean hiztun arruntek gizarte-sarea edota gizarteko hartuemanak konplexuagoak dituzte lehen baino, gizartea bera konplexuagoa, bilakatuagoa eta lardaskatuagoa delako. Ezagutzen ditugun Nafarroako Pirinioen
8 Udako Euskal Unibertsitateko Hizkuntzalaritza Sailak hala eskaturik, Bergarako herrihizkera eta ahozkotasuna bultzatzeko egitasmoaren berri eman zuen Estepan Plazaolak
Iruñean 1999ko uztailaren 27an. Oro har Bergarako gaztetxoen euskararen kalitatea zaintzeko helburua ere aurreikusten du aipatu egitasmoak.
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inguruko herrietan alde handia dago ikasketak herritik kanpo Iruñean egin
dituzten eta herrian berean egin dituzten egungo gizon gazteen gaztelanian.
Desberdintasun nabarmenak gerta daitezke ikasketak Iruñean egin dituen
batengandik herrian berean eta beraz maila apalagoan egin dituen bere anaiarengana. Herrian familiaren eta tradiziozko lanen eta hizkuntza-ohituren
inguruan bizi izanak edozein pertsona markatzen du, ikasketek eta Iruñeko
kultura eta giro urbanoagoak loturik daramatzaten hizkuntza-erek markatzen
duten bezala.
Familiaren bidezko euskalkiaren transmisio ziurra, aitetama euskaldun
alfabetatugabeak, eskola erdarazkoa, Euskal Herri batuaren ideia arras lausoa
eta ahozkotasunean oinarritutako euskal kultura edukitzetik guztiz beste egoera desberdin batera iragan gara: familiak ez du lehen zuen garrantzia haurren
heziketan; egun hainbat guraso euskaraz alfabetatuak edota erdaldunak dira;
gurasoen arteko kideetarik bat ez da bizi diren herrian sortua; eskola-ikastoletan euskara batua erabiltzen da gehienik; bere lausoan ere, euskaldun anitzengan badago Euskal Herri batu baten izpiritua; euskal kultura idatzia ere,
zailtasunak zailtasun, aitzinatuz doa emaro-emaro; azen ontzeko, egunerokotasuna mundu guztian zehar homogeneoagoa bilakatuaz doa eta ikus-entzutezko hedabideek ere lehen ez zuten garrantzia dute orain. 1968tik aitzinera
euskara batua deitzen dugun tresna hori ere badugu euskaldunok, eta ezin
ahantzi da ordura artean euskaldun anitz elkarri ezin ulertuz zebiltzanetan
erdaraz mintzo zirela ezinbestean; honetan, dirudienez, gauzak pixkatxo bat
aldatu eta bideratu dira.
Pentsa ote dezake oraindik norbaitek guztiz intimoak direnez edota senideen inguruko egoera batzuez kanpo dialektoek orain artean bezala beren
ezaugarri guztiekin aldaketarik gabe iraun dezaketela? Are herriko bereko
hainbat egoeratan, dialektoak ez du gaurgero balio, hainbat eta hainbat errealitate kontzeptual eta tekniko geure gogoak euskalkitik guztiz disoziaturik
dakuskielako: kultura eta ohitura kontua baino ez da hau, egia esan behar baldin bada. Berdin-berdin gertatzen da beste hizkuntza batzuetan eta bereziki
gurea bezalako hizkuntza txiki edota eremu urrikoetan.

6. EUSKALKIEN ETA ESTANDARRAREN ARTEKO LASTERBIDEEZ: DIAGLOSIA
Folk euskara galtzen ari den herriez esan ohi dugu, guztiz makur esan
gainera, adineko hiztunek, besterik ez dakitenez, euskalkiari eusten diotela eta
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gazteak eta etxe zokotik ateratzen hasten diren haurrak euskara batuan mintzatzen direla. Koxka, dena den, orain arteko tradiziozko hizkera dialektal
horretatik saihesten diren hiztunak zein mailatako itsasoetara murgiltzen ari
diren jakitean datza. Bestela esan, ez da egia euskalkitik edota gure herriko
hizkeratik euskara batura zuzenean eta zeharbiderik gabe iragaten garela.
Batek baino gehiagok hori dioten arren, hemen ez da hori gertatzen ari, ez
dugu uste gertatuko denik eta beste leku anitzetan ere ez da horrelakorik gertatu. Ez dihardugu hemen Lizarran, Gasteizen, Iruñean edo Bianan sortzen ari
diratekeen batuaren antzeko hizkerez. Baionako berri Davantek ematen digu:
«Baionan erakasleak badira E.H. barnetik ere, beraz nafarro-lapurteratik
abiatzen dira nagusiki» (1996: 535).
Lasterbide, zidor eta erdibide ugari eta lotura konplexuagokoak dira
hemen gertatzen ari direnak; literatura-ereduen eta herri-hizkeraren arteko
eskualdeko hizkera edo «regiolekto»-en ezaugarriak lerro-lerro emanez euskara molde berri eta aldakor horiek definitzea ez legoke txarki beste leku batzuetan ikuspegi diaskopikoa aztertzen den garaiotan:
Ils'agitduneéypoqdialect,us'nérpilèement à ce qui le différencie de la langue avec laquelle il est (en principe) dans
un rapport de diglossie. La "diascopie" réside dans l'analyse transversale des
structures du dialecte (système socio- communicatif) et dans la confrontation
avec la langue de superposition (Swiggers 1997).
Ezin, beraz, gure herrian desberdin izan; zer dela eta gurean besteetan ez
bezalako gertakariak?
Datu zehatzak izatera lasterbide horien guztien norabidea ea beti-beti
batu/estandarreranzkoa ote den hobekixe jakinen genuke; berebat, erritmoen
eta prozesuen sakontasunaren mailen berri ere izanen genuke. Aldaketa-prozesuan dagoen hizkera baten norabidea guztiz garden ageri ez den kasurik
balitz, aldakortasunaren beraren egitura sinkronikoa aztertzeko eta gerta
litezkeen arau plurizentrikoen etorrera eta beren arteko lehia ezagutzeko
aukera edukiko genuke. Bi zentzutan plurizentrikoak, gainera: batetik, hizkera batera iristen diren hizkuntza-aldaerak hedagune batetik baino gehiagotatik iristeko aukera legoke. Eta bestetik, hizkuntza-ezaugarri bat eta bera
–paradoxikoki, euskara batuari ez dagokiona– berez ageriko lotura argirik ez
duten bi hedagunetatik aldi berean hedatzekoa, elkarrengandik urrun dauden
bi eremu horien artean bestelako konstelazioak daudelarik zentro edo guneei
dagokienez.
Egun lagunartean entzuten dugun euskara maiz ez da ez estandarra ezta
herri-hizkera ere, tarteko zerbait baizik: hor zehar kurri dabilen subestandar
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bat den, regiolekto bat den, dialekto antzeko aldaki bat den ala zer ote den
jakiteko, ordea, deskribapen onak behar ditugu, baina oraingoz honelako lan
guti egin da Euskal Herrian. Euskarari buruz ideiak garbi izatea ere komenigarria litzateke; hor zehar beste hizkuntzetan gertatzen denaren berri ezagutzea ere on da, nonahiko kontzeptuak gurera mekanikoki txertatzeko desira
guztietarik urrun, beti ere.
Beren dialektoa dagokion jatorrizko eremuan aktiboki egiten duten hiztun batzuek, berena ez den beste bat ezagutzen edo ulertzen duten unetik
beretik hasten ahal dira hizkuntza-aldaketaren hazitzat eta hizkeren arteko
berdintzearen abiaburutzat jo daitezkeen mailaz mailako bilakabideak; azken
batean, berena ez den dialekto bateko partaide pasiboak dira. Ez dute erabiliko beren herrian auzoan ikasitako aldaera nabarmen eta markaturik, beren
hizkerako errepertorioan ez dagoen fonemarik, baina gaiak edo testuinguruak lagundurik beti iragazten da zertxobait belaunaldi batean ez bada
hurrengoan.
Aldameneko eremu horrek gizartezko onespena baldin badu –lanbidea
eskaintzeko aukeraren aldetik, kulturarenetik, izpiritu politikotik– edota bertara maiz joan beharra gertatzen delako –hiririk hurbilena hor dagoelako, biztanleei osasunbidea hor jasotzea dagokielako...–, espero izatekoa da aldamen
horretako hizkuntza-aldaeretarantz jotzea: nongoa den ez dakigun euskaldun
batekin gertatzean, hizkuntza-maila apurtxo bat jasotzea komeni dela pentsatzen denean, hiztuna egoera bereziren batean gertatzen denean... Esate
batera, nabarmena da «ez mugikor» ez diren Nafarroako Bortzirietako hainbat eta hainbat gizon euskaldunek bertakoa ez den euskaldun baten aitzinean
Gipuzkoako mintzorat duten joera; ez dakigu hemen hizkeraren prestigioa
den aipatu beharrekoa edota moldatzeko eta konpontzeko eskaintzen duen
egokiera; biak batera, agian? Duela franko urte Bautista Madariaga bertsolari
aranztarrak Basarri bertsolari giputzaren irrati saioetarako erakusten zigun
mirespena ongi gogoan dugu: ikus beronen «Nere bordatxotik» idatzizko sailaz I. Aranbarriren iruzkina (1999: 157). Itxura guztien arabera ekialdekoago
diren eta muga administratibo nagusiaz eskuinekoak diren hizkeren isurira
dago moldaturik orain arteko Bortzirietako euskara, baina egun aurreikus daitekeen etorkizunak ez du honelakorik ikusarazten eta berdin-berdin mintzo
dira Fraile & Fraile (1996: 236) eta Zuazo (1997: 419-420) Oiartzun alderdiko
hizkeraz ere; herri honetan nabarmenagoa da, gainera.
Dialektoen arteko eragite edota berdintze horretan badu zerikustekorik
hizkuntza-heriotzak ere: behin Urraulgoiti, Artzibar, Erroibar, Auritz erdararaturik eta euskara Aezkoan indarra galtzen hasirik, bizibidea artzaintza duten
mende honetako gizon orbaizetarren konbergentzia era oro Garazi aldeko
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«eskuararat» gertatu izanak edota Aurizko hondarreko euskaldunek
Luzaideko erak bereganatzen hasi izanak ez du inor harrituarazi behar. Dena
den, adibide hauek euskara batua sortu aitzineko gertakarien honddarren sailean sartzekoak dira.
Itzul gaitezen, ordea, euskara estandarraren gaira. Zertan esanik ez, interesgarri deritzogu «euskara batua» / «euskara estandarra» binomioaren betibetiko estekatze indarrezkoa hein batez bederen zalantzan ezartzeari ere; izan
ere, euskara batua Euskaltzaindiak ezartzen dituen arauek itxuratzen eta funtsatzen baldin badute eta euskara estandarra Euskal Herrian benetan «kurri
dabilen» elkarrekiko eredu orokorra baldin bada, beren anean gerta litezkeen
saiheste adierazgarriak –arrazoi demolinguistikoak tarteko– zein eta nolakoak
diren aztertzea onuragarri bailitzateke.
Arestian aipatu ditugun lasterbide horiek ezagutzeko eta ulertzeko dialektologian ohikoa den mailaz mailako prozesuaren irudia balia dezakegu.
Hizkera batek ez ditu bere ezaugarri guztiak galtzen, eta galtzen dituenak ez
ditu denak batera galtzen. Ingurunerik ingurune, garairik garai, gunerik gune,
egiturarik egitura eta hiztunik hiztun galtzen ditu, besteak beste. V. M.
Schirmunski-k "lehenik" eta "bigarrenik" ordezkaturikako ezaugarri dialektalen arteko bereizketa aspaldixko egin zuen: hizkera edo dialekto batean
ezaugarri ordezkatuak dauden neurri berean aldaketari aurre egin dioten eta
galdu ez diren ezaugarri dialektalak ere badaudela adierazten digu; ikus
Bellmann (1998: 33).
Herriko euskarari dagozkion aldaera batzuen erabileraren iraupenaren
edo galeraren eta beste aldaera batzuen interferentzien zurrunbilo horretan
kokatu beharko dugu bilakabidea. Ingurune batzuetan herri-euskarako aldaerok txandakatzera datozen aldaera berri horiek ez dute zertan beti euskara
estandarrekoak izan, berdin-berdin izan daitezke aldameneko hizkera hedatuago edota erabiliago batzuetakoak; horregatik, sortzen diren hizkuntzaerrealitate berriak, diruditen baino konplexuagoak dira.
Herri anitzetan oinarria tradiziozko etxeko euskara izan arren, mailaz
maila difuminatuz doa eredu hau: kera berriak sortuaz doaz, eskualdeko lektoaren, lagunarteko hizkeraren edota subestandarraren osagaiak hainbat berrikuntzarekin batera ageri zaizkigu. Berrikuntza hauek euskalkiaren barrenekoak izan daitezke, edota euskalkiko hiztunen talde bateko partaideenak soilik.
Eredu estandarretik «irabazi» diren hainbat elek eta ohiturak ere osatzen ahal
dute definitzen aise ez den hizkera berri hori. Adierazgarria da, gainera, beste
hizkuntza batzuetan gertatu diren aldaketetan ere, subestandar edo lagunarte175

IÑAKI CAMINO

ko hizkera horiek definitzen eta mugatzen zailtasuna izaten dela, ez dela soilik euskaldunon arazoa.9
Europako egungo azterketetan nabarmen ageri da ez dagoela dialektoa /
estandarra erlazio dialektikoa soilik, dialektoak ez daude estandarrari begira
bakarrik. Dialektoen artean ere gertatzen dira aldaketak eta eraginak. Ez da
soilik dialektoa versus estandarra hartu-eman diglosikoa gertatzen. Diaglosi
bat dago dialektoen continuum-en artean ere, eskualdeetako dialektoak edota
regiolektoak daude: alemanieraz mintzo diren suitzarren artean nabarmena da
hau (Christen 1998: 55); bestalde, flandrieran Brabante aldeko hizkerak dira
prestigioaren jomuga egun, bera da regiolekto hobetsia. Zeinahi ere den beren
abstrakzio maila gora, eskualdeko hizkera edo «regiolekto» izendatzen ditugun horiek izatez badira. Euskara batu edo estandarra gauzatzen ari den une
honetan ezin garrantzizkoagoa da hizkeren arteko iraganbide lauso baina
egiazko honetaz jabetzea.
Uste dugu gaia hor kokatu behar dela, hizkuntzalaritzaren muin-muina
den aldakortasun ordenatuaren eremuan, ez anitzek nahi duten bezala euskara batua / euskalkiak ikuspegi soil eta kamutsean. Egin beharko liratekeen
azterketei eta datu-bilketei ekitekotan oinarrizko gertakari hauek gogoan izanik abiatzea komeni da.
Egun euskara batuaren eta berreuskalduntzearen inguruan sortu den edo
sortuaz doan «prosodia gaztea» ere ez da gauza arrotza guretzat, egun oroz
entzuten baitugu inguruan, baina horrek ez du esan nahi ongi ezagutzen
dugunik, deskribapen guztizko bat egiteko gai garenik. Antzera gertatzen da
arestian aipatzen genuen estandarraren eta herri-hizkeraren bitartean dagoen
iraganbide zabal eta konplexu horren guztiaren kasuan ere.
Berarengan ohikoa den hizkuntzalari-sena eta zorroztasuna darion artikulu batean (1998), delako «prosodia gaztea» gaitzat harturik ederki itxuratzen du Miren Lourdes Oñederrak guk artikulu honexetan erakutsi nahi
dugun ideia edo sentimendua; hau da, egungo euskaraz denaz bezainbatean
badakigu guti goiti beheiti zertatik zertara goazen, baina ez zaizkigu bistaratu
goien-barren eta zeharbide guztiak, ez dakigu xuxen iraganbideak non gurutzatzen diren, ez dakigu zehazki noraino iritsiko diren ezta guzti-guztiak iritsiko ote diren ere. Berrikuntza batzuen abiagunea edo iturria zehatz-mehatz
zein den ere ez dago beti horren garbi. Kasurik errazenetan asmatzeko gai
gara, baina ez guztietan.
9 Anzenhofer-ek alemanierazko «Colloquial High German» delako eredu supradialektalaren berri ematen du (1998: 105).
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7. HIZKUNTZA -ALDAEREN ARTEKO LEHIAZ

Zernahi aldaketa-prozesutan barreneraturik dauden hizkuntza-aldaeren
antolaketa eta jokabidea ulertzeko eta egoki interpretatzeko nahitaezkoa da
ordura artean aldaera horiek –adizkiak, eleak, izenondoak, hotsak, fonemak,
perpausaren barreneko osagaien hurrenkera, interjekzioak...– eduki duten
itxura, egitura, funtzioa eta balio sinbolikoa hein batez bederen ezagutzea;
baita geografian zein lekutan erabiltzen ziren eta non ez, zein ingurunetan,
noren aitzinean eta zertarako jakinaren gainean egotea ere. Dialektologiak ez
du aztertzen aldaera baten existentzia edo inexistentzia soilik; hori gezurra da.
Hala egin denetan, dialektologia txarra egin den seinale; hobena ez da jakintzagaiarena, aztertzaile axolakabearena baizik.
Hainbat arrazoirengatik hizkera -erkidego baten barrenean hizkuntzaaldaketak gertatzen hasten direnean, geografikoak eta gizartezkoak diren eragileak lehian egon ohi dira. Aldaketa horiek homogeneizaziorantz bideratzen
direnean prozesuen izaerak continuum baten eitea hartzen du: gertakari naturalenetarik –arrazoi sozio-demografikoen garrantzia– artifizialenetaraino
–arrazoi historiko-literarioen indarra– gerta daitezke. Eman dezagun
Euskaltzaindiak 1968an hartu erabakiak eta gerora emeki-emeki hedatu
dituen arauak akademikoak eta, beraz, hein batez bederen artifizialak direla.
Horrek ez du adierazten, hala ere, euskararen corpusaren barrenean aurrerantzean gertatuko diren aldaketa eta berrikuntza guztiak eta estandarizazioaren inguruko garapen guztiak artifizialak izanen direnik.
Hizkuntza, edota nahiago bada, hizkera, hiztunona da, bere egitekoa du,
bere baldintzak, kanpotikako presioak e.a. Berrikuntza artifizialez kanpo
edota euskara batuaren gaitik landa, hizkera baten barreneko berreginiraketa
eragin duten hizkuntza-aldaeren arteko lehia dago, hizkeren arteko berdintze
edo nahastetik kanpo egon daitekeena. Honen guztiaren adibide ona eskaini
digu J. I. Uhaldek (2000). Bermeoko hiztun gazteen euskaran aditzaren sisteman aldaketa gaitza gertatu da morfologiari dagokionez: adizkiek soiltzeko
joera hartu dute eta aldaeren konplexutasunean murriztea gertatu da: honela,
naien `nintzen', tsuten `nizun', doten `nuen', basin tsut `diezazuket', etorriko
baleki sara, dxungo (leki) garisen 'etorriko bazina, joanen ginateke' gisako
berrikuntzak ditugu; batetik, oraineko aldaeretarik iraganeko beste automatikoago batzuk eratortzen dira eta, bestetik, osagai gramatikal batzuen helmena
hedatzen eta orokortzen da paradigmetako aldaerak aurrezteko.
Halaz guztiz ere, hizkuntza-aldaketaren prozesu naturalak aztertzeko
hizkeren elkarbizitza eta nahasketa gertatzen ari den guneak hobesten dira
gaur egun soziolinguistikan. Aukera dagoenez, azterketak sinkronikoak iza177
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ten dira, ohiko hizkuntzalaritza diakronikoaren hainbat hatsarre berraztertzeko eta behar izatez gerotan xuxentzeko eta fintzeko ahala dagoelarik. Eredu
ezagun eta gerora errepikatu bat Trudgill-en 1986koa da eta XIX-XX. mendeetan Industria-Iraultza jasan duten hirietan hizkuntzek / hizkerek urbanizazioaren bitartez jasan duten bilakabidearen eskeman oinarritzen da 10. Honako
egitura ageri zaigu bertan:
a) Eskualdeetako hizkuntza -forma edo aldaera erruralak eta aldaera urbano ez estandarrak elkartzen edo bateratzen dira, beren arteko mixtura
bat gertatzen da; berebat, ingurumaritik hirira iritsi diren dialekto edo
aldaki dialektalak, batzuk besteetarik desberdinak direnak, bateratzeko
edo berdintzeko joera dago: "levelling".
b) Nabarmenak, deigarriak, arras markatuak edo dibergenteak diren
berezitasunak galtzen dira eta hedatuenak direnak nagusitzen: outgroup izeneko elkar hizketetan, geografia-eremu murritzetako hizkuntza-ezaugarriak eremu hedatuagokoen aldean lehenik galtzen direnak direla ikusten da; horiexek «ezkutatu edo gordetzen» dituzte lehenik hiztunek beste dialektoak mintzo dituzten hiztunekin diharduten
egoeretan. Ororen buruan kutsu lokala duten ezaugarriak dira egoera
polilektalean lehenik galtzen, horiexek baitira markatuenak edota
nabarmenenak:
...the smaller the relative geographical distribution of a dialect feature the
earlier and/or faster is levelled out. Among other things this is evident from
the fact that the ratio of dialect features showing overall loss to / dialect features investigated decreases with increasing geographical distribution
(Hinskens 1998: 43).

c) Erregulartasun morfofonemikoa indartzen da.
d) Ordura arteko hizkuntza -aldaera dialektalen edo estilistikoen kokapen berria gertatzen da: funtzio edo adiera (balio sinboliko) berria
hartzen dute identitatearen edota konbergentziaren / dibergentziaren
bidetik.
Euskaldunok darabilgun eredu batua zazpi euskal herrietako euskaltzainek beren bilkuretan mahai baten inguruan ondua denez, norbaitek galde
lezake ea Trudgill-en eredu horrek zerbaitetarako balio ote digun guri.
Desberdintasunak gora-behera, eredu batuaren etorkizuna ez dago guztiz eus10 Eredu honen erabilera-egokitasunaz nahiz egin zaizkion kritikez hurrengo azterketak
ikus daitezke: Bortoni-Ricardo 1985, Maehlum 1986, Siegel 1993 —Trudgill-ekiko kritikoa—, Nordberg 1994, Thomas 1997, Lodge 1998...
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kaltzainen eskuetan, euskaldun garenon eskuetan baizik. Bestalde,
hizkera/hizkuntzen batasunerako eta modernizaziorako arestian ikusi diren a,
b, c eta d gertakariak aski iduriak dira leku guztietan; mailan, erritmoan edota
norabidean gerta daitezke desberdintasunak; ez nagusiki funtsean.
Ohiko dialektologiatik soziolinguistikara iragan beharko dugula eta euskararen arloan ere berdintsu egin beharko dugula esaten denean, euskararen
beraren ezaugarri bat gogoan hartu beharra dago: gure hizkuntzan ez dirudi
desberdintasun diastratiko ugari dagoenik.
Badira erdal maileguek eta erek kutsatuago dauden hizkerak, garbiago eta
jatorrago iraun dutenak dauden bezala. Euskal hizkera batzuetan arkaismo
gehiago gorde da edota morfologian aldaera aberatsagoak eta konplexuagoak
kontserbatu dira. Euskaldun batzuek zuketa ez alokutiboa aski dute eguneroko bizimodurako; beste batzuek hiketa eta are xuketa darabilte. Apenas gelditzen da gure herrietan egunero beroriketan aritzeko premia sentitzen duen
adinekorik. Halaz guztiz ere, erregistro kontuari dagokio hau guztia, aditzaren morfologiaren alderdi batzuei, ezin pareka dezakegu beste hizkuntza batzuetan sumatzen den aldakortasun diastratikoaren barreneko banaketa garden eta iragazkaitzarekin.
Badakigu alderdi anitzetako handikiak edo hainbat herritar xume goranahi erdara ikasi eta erabili izanagatik aldendu direla Euskal Herrian ondoan
zituzten kideengandik. Ez dirudi, ordea, euskara erabiliaz bizi izan direnek,
bizitzeko euskara aski zutela iritzi diotenek edota beste erremediorik izan ez
dutelako euskaraz mintzatzen jarraitu dutenek, beren eguneroko euskaran
aldakortasun diastratikoko mailak –nabarmenak bederen– erabili dituztenik.
Harritu behar ote gaitu honek? Azken batean, gizartean gerta daitezkeen alde,
desberdintasun eta banaketak islatzen dira hizkuntzan; hartara, gizarte-egitura eta errealitateak leku batetik bestera aldatzen diren hein berean aldatu
beharko dute gizarteko gertakariek hizkuntzan duten isladek eta ondorioz,
leku batzuetan hizkuntza-desberdintasun bertikala edo diastratikoa –gizartearen barrenekoa– nabarmenagoa izanen da beste batzuetan baino.
So egin diezaiogun suediera erabiltzen den bi hiritan gertatzen denari.
Finlandiako Närpes-en suedieraz mintzo dira bertakoak eta erlatiboki homogeneoa da darabilten hizkera. Ekonomia-arrazoiak bitarte hiri horretako
lagun batzuek Suediako Eskilstuna hirira emigratu behar izan dute. Han ere
suedieraz mintzo diren arren, bertako hizkera berezia berentzat berria da eta
ikasi beharrekoa, baina hiri hartako suediera arras estratifikaturik dago, aldakortasun interindibiduala handia da eta gizarteko aldeak islatzenago dira
Eskilstunako hizkeran Närpes-koan baino; hizkera erlatiboki homogeneoa da
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Närpes-koa (Ivars 1994: 206). Ez dezagula pentsa, beraz, euskaraz gertatzen
den bezala, leku guztietan hizkuntzaren aldakortasunaren funtsik nagusiena
geografiaren ardatzari dagokiola; ezta ere, hor zeharko hizkuntzetan eta egoeretan usu aurkitzen dugun errealitatea, aldakortasun diastratiko nabarmen
hori, nahitaez euskararen barrenean aurkitu behar dugula: non nola.

8.

LEHIAREN ONDORIOEZ

Ohi bezala, zoragarri idatzirik dagoen Iñigo Aranbarriren artikulu batean, euskalki-erregistroa" erregistro sozialarekin identifikatzea arazotzat hartzen da (1999: 58): Bizkaiko berbetea ornen darabil Euskadi Irrati-ko saio
batean estudioa garbitzera sartzen dela egiten duen aktoreak 12 . Iñigo bezalako
Azkoitiko euskaldun jator batentzat gogorra behar du izan euskalkia gizarteko maila apalekin identifikatze hori, baina ez dezagun ahantz, ebaluazio soziala, balore-sistema eta botere-erlazioak hizkuntzaren/hizkeren bidez adieraz
daitezkeela (Kristiansen 1998: 127), nahiz hori orain artean euskaraz ez dirudien gauza arrunta. Identitate-sortzaile dira, inolaz ere, hizkuntzaren baitako
hainbat eta hainbat ezaugarri eta osagai. Dena den, «edukaziorik gabeko jendearena da», «erregionalismoa da», «baserritarrek erabiltzen dute», «maila
sozio-kultural apala adierazten du», «anatomiako hutsa da» edota «zatarra da»
" Erregistroaren definizio bat nahi izanez gerotan, ikus Abad (1996: 15).
12 Aldeak alde, ez dugu uste esatari giputz biziki bikain eta ezagun batzuen ahotik irrati
horretan berean egun oroz behin bederen entzun behar izaten ditugun bistaizo, arratsalde
parte edo peskiza bezalako eleak aise onestekoak direnik: lanbide horrek horrenbeste aldarrikatzen duen hizkeraren naturaltasunaren eta hurbiltasunaren izenean eta kazetarien
ohiko setakeriaz ad nauseara errepikatzen dira ele horiek eta inork ez dakiela nola, kontsignapeko bailiren, langa guztien gainetik eta petik azkarki hedatzen dira Euskal Herriko
azken zokoraino. EITB-ko euskara arduradunak dioen legez «ondorioz, gaur egun molde
horretako hiztun ez direnek ere imitatu egiten dituzte halako ereduak, horixe "eredu" direlakoan» (Etxebarria 1996: 551). Balio du berriz ere gogora ekartzea ele horiekin euskarak
irabazi, ez duela deus irabazten. Euskal Herria arrailduraz josirik uzteko baizik ez dira ele
horiek, hango eta hemengo euskaldun guztiok ulertzen ditugunei itzala egiteko soilik; zoko
bati dagozkio eta kazetaritzaren baitako biderkaketaren eragina lagun, hedadura handiagoko ele euskarazkoak ordezkatzen dituzte; euskarak sos ofiziala irabazteko balio ez duen eremuetako euskaldun eredu batuaren gorrotatzaile sezesionista anitzi sobera errazten die egitekoa, gainera, kazetari ezagun eta bikain horien jardun zabar horrek. Anitz dira lehen ere
gai honetaz eta iritzi hau hedatuaz idatzi duten euskalariak; adibide on bat K. Zuazorena
dugu (1993: 59). Ez baita lekurik egokiena, hemen ez dugu azken honetan horrenbeste entzuten den «soberanía linguístikoa» delakoaz deus esanen.
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bezalakoak ez dira guztiz ezezagunak euskaraz; nork daki etorkizunean honelakoak ez ote zaizkigun ugalduko eta are barreiatuko.
Euskalkia dela eta, ez dakigu xuxen Euskal Herriko hainbat bazterretan
zer gertatuko den. Lehen-lehenik aitortu behar da gaur egun euskalkia baizik
erabiltzen ez duten gehienek eredu estandarra ez dutela ezagutzen eta etorkizunean euskaldun ia guztiek, denek ez esateagatik, neurri handian estandarra
ezagutuko dutela. Gizarte modernoetan, hainbat eskubide eta pribilegio eskuratzeko edota halako ogibidea edo honelako bizilekua izateko, bestela esan,
gizarteko egitura batzuetara sarbidea izateko, hizkera estandarra ezagutzea
aski baldintza arrunta izaten da. Ez dugu uste euskalkiek beren lekua galduko
dutenik, ez osoki bederen, baina gerora gauzak ez dira orain bezala izanen,
zerbait aldatuko da, nahiz oraingoz sobera goiz den hemengo edo Nango jendearen ohitura lektalez deus garbirik eta ziurrik aurreikusteko.
Eman dezagun eredu bila Alemaniara jotzen dugula; joan gaitezen
Berlinera, harresia eraitsi aitzineko atzo goizeko Berlinera: hiriko bereko mintzoaren prestigioari edo estigmari dagokionez ekialdeko alderditik mendebalekora zegoen aldea sekulakoa dela ezaguna da (Dittmar, Schlobinski & Wachs
1988a eta 1988b). Hona hizkeren gizartezko sinbolismoaren gaitik eta oraintsu arteko Alemaniako Errepublika Federaletik irten gabe beste aipu bat, etorkizunean euskalkiekin gerta daitezkeenek ustekabean harrapa ez gaitzaten:
Los dialectos han perdido su función como medios de comunicación
pública en determinados ámbitos regionales, y son, cada vez más, empleados
como indicadores sociales de atraso o de inferioridad o como indicadores de
cierta conciencia de élite (como, por ejemplo, en Baviera). Los dialectos no se
mantienen ya en su antigua función y, mientras tanto, han adoptado una nueva
función. Los dialectos son ahora rasgos de situación social y pueden ser asociados a los hablantes como medio de reconocimiento (M. Hartig, Sozialer
Wandel und Sprachwandel, 12. or. Ikus E J. Zamora 1986: 291-2).
Ez dugu, bestalde, ingurune metalinguistikoetarik ateratzen diren erantzunetan sineste handirik izan behar. Jende danimarkarren artean inkesta esplizituetan dialektoen galera ondikozkotzat jotzen den arren, oharkabean egin
inkestetan, zinezko sentimendu, jarrera eta jokabideak islatzen diren horietan,
dialektoa estigmari loturik dagoela ikusi ahal izan da (Kristiansen 1998: 121).
Baina estandarraren aitzinean dialektoa begi onez ikusten den edota egunero eta inolako arazorik gabe erabiltzen den eremurik ez da falta hor barrena: beti ematen den adibidea alemanieraz mintzo diren suitzarrena da
(Moulton 1968: 452), nahiz han ere gauzak aldatzen ari diren (Christen 1998:
53). Norvegiakoa ere gogoangarria da: bokmal eta nynorsk aldaki estandarizatuez gain, ugari dira eskualdeetako nahiz eremu murritzagoetako aldaki one181
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tsiak; jendearen aitzinean erabiliak izateko aldeko bulkada biltzen dute gainera (Nordberg 1994: 6-7).
Etorkizunean euskaran zer aldaketa nagusi gertatuko diren ikusteko dago
oraino. Lehen-lehenik euskarak berak behar du indarra hartu, soziologoek
esan duten legez, azpigizarte euskaldunaren protagonismo sozial erakargarria
funtsezkoa da. Ez dakigu euskaldunon artean zein eratako ideologia gramatikala nagusituko zaigun; ez dakigu eredu estandarra hirietan herrixketan baino
lasterrago eta sakonago hedatuko ote den ere, ohiz hirietan ageri baita nabarmenen estandarraren indarra; hirietan erkidegoen arteko hartu-emanen konplexutasunak pertsonek role gehiago jokatu beharra eragiten du eta horrek
norberaren aldakortasun lektala areagotzea dakar, baina baita maiz ahalik eta
eredurik neutroenaren beharra ere. Donostiako kasuan, gainera, bertako hizkera eta eredu batuaren arteko lezea handia ez izateak balirudike zerikusia
izan duela kaxkariñen euskararen urtze horretan.
Oraingoz eta Hegoaldeko eta Iparraldeko Euskal Herriak banaturik eta
bi erdara ahaltsuren menpe jarraituko dutela pentsa daitekeenez, galtzak bete
lan dukegu datorren estandarra bat eta bakarra izan dadin, hala ahozko ereduan nola idatzizkoan. Gai honetaz Arbelbide (1988) eta Oihartzabal (1993)
guztiz aintzat hartzeko iritziak direla iruditzen zaigu; bereziki nabarmentzekoa da Ürrüxtoi-Larrabileko J. L. Davant euskaltzainaren esana: batura iragateko zuberotarrek lapurtera behar dutelako idazle honen iritzia (1996: 533)
gogoan hartzekoa da. Ipar Euskal Herriko euskarak oro har behar ornen du
lapurteraren bermea:
...lapurtera gehiegi bazter uzten dugu iparraldekoek ere, gure literaturaren ardatza delarik, huts handia baita baturako bidean eta batuaren mamian,
gipuzkerak bezainbat leku behar duelarik hor lapurterak (539).
Mendebaleko euskaldunen kasuan ere hamaikatxo arazo ageri zaigu
herriko euskararen eta estandarraren zubigintzari dagokionez; adinekoen berbetea den bezala geldituko dela onarturik ere, haurren eta gaztetxoen kasuan
eredu biak behar bezain ongi finkatzeko eskolak dituen arazoak behin eta
berriz aipatzen zaizkigu hor zehar (Goikoetxea 1996) eta ez da halabeharra
«Mendebalde Kultur Alkartea»-k zubiaren irudia erabiltzea. Guri Bizkaiko
eta oro har mendebaleko euskararen problematikak Alemaniako hegoaldeko
hizkerekin ageri dituen paralelotasun izpiak nabarmenak direla iruditzen
zaigu; hegoaldeko hiztun alemaniar baten errealitate dialektalaren ikuspegi
subjektibo baterako, Anzenhofer (1998) adibide egokia izan daiteke.
Norbaiti agian mutur-muturreko adibideak irudituko zaizkion arren,
lehiaren ondorioez dihardugunez, hainbat euskaldunentzat etsipengarri gerta
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daitekeen, baina hor zehar dagoeneko gertatu den errealitate baten berri eman
nahi dugu atal hau bukatzeko. Testuingurutik kanpo egonik ere, dialektoen
arteko hartu-emanen –beraz, lehiaren– ondorio diren egoera pare bat dakartzagu, Ingalaterrakoa bata (1) eta Alemaniakoa bestea (2):
1) We can also regard them —since multiple causation is always likely in
linguistic change— as a result of the dialect contact situation leading to "dialect
death", with a consequent loss of knowledge by local people of how exactly
the local dialect is spoken (Trudgill 1988: 560).
2) To conclude, back to my spoken German, I am still able to speak
S[tandard] H[igh] G[erman], but as it comes to me quite naturally, I will sooner or later always fall back into my personal idiom. However, my native dialect (or rather the pure form of it) I cannot speak anymore - at least not spontaneously. I am able to make up sentences and to construct even longer texts
in it, but... (Anzenhofer 1998: 106).
Beharbada lekeitiar edo azpeitiar batentzat bi aipu hauetako errealitatea
arras urrun egon daiteke, baina gero eta gehiago dira arestiko gertakari hori
horrelaxe bizi duten eta sentitzen duten egungo sortzezko euskaldunak, bereziki beren herri-hizkeraren eta euskara batuaren eredua iduriak izanik elkarren arteko urtzea edo biltzea ustegabekoa, oharkabekoa eta lausoa denean.
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HIZKUNTZAREN ETA LURRALDETASUNAREN
PROBLEMATIKA AZKEN 200 URTEETAN
IPARRALDEAN
Piarres Charritton

1999ko azaroaren 27an, Manex Goihenetxek oroitarazten zigun,
Euskaldunon Egunkaria-n, aurten 200 urte zendu zela, Uztaritzen, 1799ko
azaroaren 16an, Dominique Garat, beste Dominique Joseph Garat politikari
eta idazle ezagunaren anaia gehiena.
Dominique Garat hau ere, 1735ean Uztaritzen jaioa, norbait izana zen
bere sasoian eta, bai Lapurdiko deputatu egon zelarik, Parisen, 1790ean, bai
Uztaritzeko auzapez izendatu zutelarik herritarrek, bere azken urteetan, beti
bere euskaltasuna erakutsi zuen, batetik, Parisen Euskal Herriko departamendua eskatuz, bestetik Uztaritzen irakasle elebidunak hautatuz. Eta funtsean, zioen Manex Goihenetxe historialariak, "Lurraldetasuna eta hizkuntza
nortasuna: 200 urteen buruan problematika beraren aurrean gara".
Hain luze daramagun guduka horren xehetasunetan sartu gabe, egundainotik Iparraldearen historiak kezkatu duen Txillardegi adiskidearen ohoretan
nahi nituzke orain hemen XX. mende honetako bi gertakari soil aipatu: lehena 1919an, 14-18ko gerlaren ondotik, Frantzia garaile handios atera zelarik;
bigarrena, berriz, 1941ean, 40eko erauntsiaren ondorioz, Frantzia hura bera
suntsitua ikusi genuelarik, bi gertakariak Iparraldean gertatuak, eta euskara
guti dakiten gure historialariek, nik dakidala, ez bilduak.

Lehen gertaldia, bada, antzerkigileen hiztegia erabiltzeko, erranen dugu
1919ko irailaren 30ean jokatu zela, Euskalzaleen Biltzarrak Donibane Garazin
egin zuelarik, 1913az geroztikako bere lehen bilaldia.
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Martin Landerretxe aphezak, Biltzar-lagun bethiereko Iskribariak eta
Euskaltzaingoko edo Euskal Akademiako hamabietarik batek kondatu digun
bezala, biltzar lanak hasi aitzin, hiri buruzagiek eta hekien artean Batita Anxo
kantonamenduko Kontseilari jeneralak, batetik, Etienne Decrept biltzar buru
lehenak eta haren buruzagi lagunek, bertzetik, agur eta jendetasun hoberenak
egin ziozkaten elgarri. (Ikus Euskalzaleen Biltzarraren 1919ko urtekaria).
Sarrera hitzaldia frantsesez egin zuela Etienne Decrept-ek, bere berrogoita hamar euskaltzale lagun khartsuen aitzinean, aitortzen digu idazkariak,
nahiz gerla denboran hil edo zauritu lagunak aipatzean, hala nola, Clément
d'Andurain eta Georges Lacombe bi adiskide euskaltzaleak, gogorki kondenatu zituen iragan gerlako bost urte luzeetan gertatu izigarrikeria mota guziak
zuzenetsi eta berdin goraipatu nahi izan zituzten hizlari edo idazle ahoberoak, berek arauz seme bat gerlan galdu ez zutenak.
Gero Diriart notariak eman kontuen ondotik, lerro lerro agertzen dira
1914eko zeingehiagoketan beren euskarazko lanentzat sariak irabazi zituzten
ikasle edo irakasle tipi eta handien izenak.
Iskribariak aipatzen ditu oraino zuzendaritzaren bizpalau xede berri,
hala nola, Baionako jaun apezpikuari eskatzeko erabakia Jean Saint-Pierre
bezalako euskaltzale argitu batek Seminario Handiko apezgaiei euskara apur
bat irakats diezaien, edo Jaun prefetari galdetzekoa Paristik eta behere horitarik osasun bila datozen mutiko eta neskato kanpotarrak bertze eskualde batetara igorriak izan daitezen, zeren eta boz-emaileen lerroa kanpotar izenez egunetik egunera betetzenago baita (sic).
Gomendatzen dira ere Jean Pierre Etcheverry lotinant hazpandarrak euskaraz egin berri duen laborantzako liburuaren zabaltzea, edo Etienne Decrept
eta Charles Colinek ontu dituzten eta goretsi beharrik ez duten tragedien aurkezteko baliabideen biltzea.
Azkenean, Georges Lacombe jauna mintzatzera doalarik, hona non sartzen den bilkurarat J.B. d'Arroquain biltzarkide mauletarra, berekin dakarrela Mauleko jaun suprefeta.
Mauletarrei ongi etorria egin ondoan, gerlan besoa galdurik itzulia den
Georges Lacombe lotzen zaio bere solasari: Parise gain horietan mintzo ornen
dira, departamendu edo eskualde bakoitzari botere apur bat uzteaz, bere bizipide bereziaren araberako erabakiak har ditzan. Horri darraikola,
Biltzarraren burulehen ohiak galdatzen du ez ote laitekeen eskatzen, eta menturaz ardiesten ahal, gure Euskal Herriarentzat ere, bere kide berezi baterat
baztertzeko urratsa.
190

HIZKUNTZAREN ETA LURRALDETASUNAREN PROBLEMATIKA AZKEN ...

Horretan, jaun suprefeta mintzatu da erranez "Euskal Herri hedadura
gutitako honek, bere ona eta hoberena lukeela, kanbiorik balitz ere, bera baino
gehiagoko eta aberatsagoko eskualdeen batasunean egotea eta hartan egotea,
Bordale lukeelarik hiri nausitzat, eta hego-mendebal alde hautako lazpabortz
departamendu aberatsen batasuna".
"Solas hoik guziak onartu dira eta (Decrept) burulehenak erran du, jaun
suprefetaren xede bereko laitekela. Hortan, dio Landerretxe iskribariak, bururatutzat utzi dira egitekoak eta hitzartu da, guzien nahitik, iragan urteko biltzar buruzagi berak atxikitzen direla datorren urteko".
Eguerdi baitzen, biltzarkideak lehiatu ornen ziren Jaime hotelean janaldi hautuko baten egiterat. Gero arratsaldea luzatu zuten kantu zaharrak xaramelatuz eta, artetik, Ixaka Mendizabal eta Jose Eizagirre, Tolosako bi abokat
gazte suharren neurtitzak eta mintzaldi sarkorrak entzun ziren eta handizki
txalotu.
Decrept-en ondotik, Jose Eizagirrek berak hartu behar zuen laster
Euskaltzaleen buruzagitza, eta gero, bat bestearen ondotik Jean Etxeparek eta
Louis Dassancek, bainan ez zuten engoitik Biltzarraren buruzagi bihi baten
prosak ez bertsoek sekulan gehiago Errepublika kordokatu: hain gogorki zion
alabaina, lehen aldian berean, Mauleko suprefetak ahoa hetsi botza altxatu
nahi izan zuen Georges Lacombe gerlari ohi eta ameslari ausartari!

Hogoi bat urteren buruko bizkitartean, ustegabeko itzulipurdia egin
beharra zuen hain tinko eta umil Frantziako euskaldunak atxiki zituen III.
errepublikak. 1940ean, Vichy-ko hirian jarri zen Pétain marexalaren frantses
estatuak nahi izan zuen berriz eskualdekatu alemanek gobernatzera uzten zioten lur eremua.
1941eko udaberrian heltzen da beraz zurrumurrua Baionara eta maiatzaren 23ko Eskualduna astekarian, Piarres Lafittek berak, berreskuratuz
Aintzina zenaren lema "Eskual Herriaren alde", artikulu luze bat bidaltzen
dio, gutun itxuran, baitezpada adiskide ez duen Xalbat Arotzarena
Eskualdunaren zuzendariari.
Jakin behar da alabaina, Pétain-ek berak, Lafitten arabera "aspaldion
errana duela zer zaion hoberena: naturalezak, odolak, mintzaireak, ohidurek
manatzen duten bezala" erresuma kudeatzea. Bainan haren inguruko arduradunen artean badaiteke orotarik: adibidez, batzordeburu jarri duten Lucien
Romier delako batek ez ornen dio ekonomiari baizik behatzen. Joseph
Barthélémy justizia sailburua, berriz, lehenagoko herrialdeen hausteari dago,
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Frantziaren batasuna baitu bakarrik gogoan. Beharrik bada ere han gaindi
gizon bat, Charles Brun, euskalzale egiazkoek estimatzen dutena eta hau "gu
bezalatsu mintzo da" holetan. "Bainan behar luke nonbaitik laguntza poxi bat;
lauzkatu behar genuke, larderia gehiago izan dezan eta haren erranari beha
daitezen".
Artetik errateko, Aintzinaren sortzailea lehenagotik harremanetan zen
Charles Brun horrekin, kooperatibismoaren aitatzat baitzeukan jadanik gure
irakasle zenak, haren ikasle ginelarik guhaur Uztaritzen.
Dena dela, oraiko aldian, gobernamenduak berak gogotik hartuko dituenaz geroz eskualde guzietarik igorriko dizkioten kontseiluak eta galdeak,
"desohore ginuke galde horri ez bagenio ihardesten Euskal Herritik, ez axolez edo ez balioz". Jakin eta gainera, jadanik hasiak direla iratzartzen,
Bretainian eta Flandrietan.
Eta zeren galdez behar dute euskaldunek mintzatu? Lehen lehenik galda
bezate ez ditzaten lehenagoko herrialdeak suntsi; ez bereiz Zuberoa beste bi
euskal herrietarik, baina hiruak bil elkarrekin, Baiona dutela hiriburu. Galda
euskara izan dadin eskoletan irakatsia eta etsaminetan onartua. Galda, ahalaz,
euskaldunak ezar ditzaten beren egitekoetan nausi, eta holako...

ESKUALDUNA sortu zutenek, Euskal Herriaren onetan egin baitzuten, haren argitzaile eta sustatzaile izateko, artikulugilearen ustez euskal astekariari doakio oraikoan Euskal Herriaren galdeak biltzea eta gobernura helaraztea.
Ondoko hilabetean, hots, ekainaren 6ko eta 20ko Eskualdunaren bi zenbakietan, Xalbat Arotzarena zuzendariak berak bere gain hartzen du Piarres
Lafittek harrotu duen eskualdekatzearen gaia.
Baina lehen lehenik gogoratu nahi du "aski garbi eta aski gora, eta behin
baino gehiagotan, altxatu izan dela mendi haindi-honaindietan Euskal
Herriaren bere gain jartzeko ametsaren kontra eta, beraz, ez duela nehork
erraten ahalko galdatzen duena galdatuz baduela gibel gogorik edo beste sabeleko minik".
Zer du bada galdatzen Arotzarenak, hauxe baizik ez: "Euskal Herriak
izan dezan Frantzia berrian bere begitartea ". Arima berezi bat badu alabaina
gure Herriak. "Gu ezagutzen gaituzten guztiek aitortzen dutena da:
Euskaldunak ez garela besteen idurikoak. Norat nahi joan dadin,
Euskaldunak bere traka berezia badu... bere eskuairea... bere gauzei behatzeko moldea; hala nola baititu bere mintzaira eta ohidurak".
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honela amaitzen da lehen artikulua: "Ttipi izanagatik eremuz, Euskal
Herria zerbait da arimaz. Behar zaio utzi bere begitartea: merezi du! zor diote!".
Bigarren artikuluak jakinarazten digu lehen urrats bat egin dutela mendiz
honaindian euskararen eta herri ohiduren zaintzeari aspaldion bermatzen
diren hiru batasunek: Euskalzaleen Biltzarrak, Gure Herriak eta
Eskualdunak, Darlan amiralari gutun bat bidali diote adierazteko garbiki zer
nahi duten Frantziako euskaldunek: Ez ditzatela bederen Iparraldeko hiru
probintziak elkarretarik bereiz eskatzen dute, eta herrialde hau bere gain uzteko tipiegi balitz, 3 B deitu eskualdean, hots, Pays Basque, Béarn, Bigorre hiru
aldeak bil litzakeen elkargoan sar dadiela, baina bere begitarte berezia atxikiz.
Piarres Lafittek argitaratzen du Hiruak bat deitu artikulua ondoko
aldian, ekainaren 27an. Hor salatzen du Charles Brun adiskidearenganik jakin
dela berria: uztailaren 25 ean Vichy-ko batzorde berezi batek aurkeztu behar
dio bere proposamena eskualdekatzeari buruz Pétain marexalari. Honek duke
azken hitza eta, beraz, marexalari berari behar lirokete euskaldunek, lehen bai
lehen, beren deia helarazi.
Gutun eredu bat ere eskaintzen die artikulugileak bere irakurleei eta
uztailaren 4ko zenbakian gutun hori bera berrargitaratzen du astekariak, jakinaraziz Eskualdunak Baionatik Vichy-ra helduko duela Euskal Herritarren
mezua.
Irakurleak, ordea, uzkur daude, bizpalau gutun, doi-doia, etortzen dira
Iholditik eta Bankatik. "Eta besteak... Lo zauztea?", galdatzen die
Arotzarenak 11ko zenbakian, denbora badoa, alabaina, eta uztailaren 25a laster daiteke etorria.
Iratzartu, bai, iratzartu dira beharrik euskaldunak, uztailaren 18ko artikuluaren arabera. Zuzendariak dioenaz, alde agertu dira Baionako gerlari
ohiak, Lasako, Azkarateko, Urruñako herritar zerrenda luzeak, bai eta ez
jakin nongo presonier ohiak ere.
Horrenbestez iragaiten da, beraz, uztailaren 15a eta geroztik, beste egun,
aste eta hilabete asko ere bai, Frantzia berriaren eskualdekatzeaz deus berririk
nehondik agertu gabe.
Azaroaren 21eko artikulu batean Piarres Lafittek aditzera uzten du aitzineko udaldian Vichy-rat igorri letrak aspaldian engoitik ahantziak direla, han
nonbait errautsak janik. Marexalak eta Darlanek bestalde ez dituzte ornen lan
guziak tiletez-tilet segitzen ahal, peko batzuei behar dizkie asko gider utzi eta
beraz herrigizonek behar lukete peko horiei begia atxiki, Bretainiatik egiten
zaien bezala, aski usu Vichy-raino itzuli bat eginez, alegia "beilari".
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"Non ditugu ordea Euskal Herriaren begirale bipilak? Zenbat deputatu
ala senatore ikusi ditugu hemendik Vichy-ra ibiltzen herriaren intresen alde?",
galdatzen dio bere buruari Piarres Lafittek, eta etsituxe berak ihardesten:
"Euskal Herriaren alde nehor ez. Egia dautzuet: petzero egonen garela".

Eskualdekatzearen solasa horretan isildu baldin bazen 1941 eko udazkenean, deus berririk sortu gabe, euskararen aldeko urrats ttipi-ttipi bat egin zen
bizkitartean garai beretsuan gure eskualdean.
1942ko urtarrilaren 9an, Eskualdunak jakinarazten du alabaina, Vichy-ko
gobernuaren lege berri batek "euskara haizu" uzten duela Frantziako eskoletan.
Ondoko astean berean, urtarrilaren 16ko zenbakian, Piarres Lafittek
luma hartzen du lege berriaren ondorioak zehazteko, gai beretsuen inguruan
zenbait aste lehenago, euskaraz eta frantsesez, uztailaren 25ean, urriaren 10ean
eta abenduaren 19an Herriaren ezagutzaz, Eskualdeko irakaskuntzaz, eta
Euskarazko katiximaz erabiliak zituen solasei jarraikiz.
Gure irakasle zenak errana zuen lehenago Euskal Herriko historia eta
geografia apur bat behar luketela ikasi Euskal Herriko ume guziek eta atseginekin jakin du orai jakitate hori etsaminetan ere baliagarri duketela beren ama
hizkuntza bezala. Eskerrak igorri ondoan Vichy-rat Carcopino jaun ministroari, "euskarari egin dion fagore handiaren gatik" (sic), ikusi behar da nola
hobekienik balia eskola orenez landa eskaintzen den asteko ordu eta erdi hura.
Errient batekin mintzatu eta, iduritzen zaio Piarres Lafitteri, oren laurden
bat euskara emaitea egun guziez, arratsaldean, eta oren-erdi bat larunbatetan
ontsa litekeela. Zeren irakasteko, ordea? Lehenik euskal hitzak eta izenak,
gero, haurrek ikas dezatela irakurtzen eta izkiriatzen, bai eta kantatzen ere.
Irakasleak berak euskararik ez badaki hel egin diezaiola beste norbaiti.
Donibane Lohizuneko kontseiluak eman du jadanik diru apur bat euskara irakasleen laguntzeko. Bestetan ez ote daiteke beste hainbeste egin?
Euskaltzaleen Biltzarrak iratzar ordu luke, argi galdez daudenen argitzeko,
batzuen eta besteen entseguen batetaratzeko eta, hala beharrez, nagien eta alferren akulatzeko. Nahiz ez den Eskualduna errient-errientsa ororen kazeta, ez
hurbiltzekorik ere, ariko da hau ere bere aldetik bere doia eskaintzen eta gaiari doazkon ideia eta kontseiluen biltzen.
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bururatuko da Lafitten eta Arotzarenaren arteko lankidetza
euskal lurraldetasunaren eta kulturaren alde Vichy-ko gobernuaren eretzera,
bizkitartean 40ko hamarkada horretan bada oraino beste auzi bat Lafitte apezak aipatu gabe utz ez dezakeena, eta alemanen denborako Arotzarenaren
astekariari,1942ko urtarrilean, igorriko dion azken artikuluan agertzen dena.

Euskarazko katiximaren gaia da auzi hori, jadanik aipatua izana, buraso
zenbait hasiak baitziren bere apezen kontra, galdatuz zer behar zuten Euskal
Herriko apezek euskarazko katixima haurrei inposatzen ari izanik? Ez ote
zuten denetan bezala frantsesez ematen ahal?
Lafittek ihardetsia zioten bipilki 1941ko abenduaren 19ko zenbakian.
1942ko urtarrilaren 23ko zenbaki honetan, ordea, honda lotzen zaio berriz
auziari: "Errana dugu nola etxekandere batzu arizan diren zernahi erranka
katixima euskararen kontra. Heien arrazoinak altxatu genituen, bat salbu: apezek euskararen medioz jendea azpitik atxiki nahi dutela. Hori da hori gaizto
eta pozoin izatea! Mintza gaitezen arrazoinez eta gizonki!".
Eta horra nola Uztaritzeko gure irakasle zenak ihardokitzen zuen
Baionako diosesian populkatzen hasiak ziren jaun-andere erdalzalei: Ez, apezek ez die euskaldunei euskaraz eskaintzen bere erakaspena mesprezioz,
baina bai errespetuz.
Irakaslegoan iragan dituen hamalau urteek erakutsi diote Lafitte-ri berari erdaraz eskolatu nahi duen euskaldunak biziki fiteago eta barnago ikas
dezakeela euskaraz emaiten badiote eskolako erakaspena. Zer gertatzen da
frantses hutsean egiten den eskoletan? Haurrak eskoil eta gibel egoiten direla.
Bai badira erdaraz eskolatu ikasle euskaldunetan ikasle harrigarriak, baina
horiek ere beren odol-mintzairean hobeki ikasiko zuten, jakitate mamitsuagoa
bilduko eta, gainera, sekula ez dute hatxemanen frantsesarekin galdu denbora.
Eta eskoletan euskararik entzun nahi ez duten erdalzaleei argudio hau
bihurtzen die irakasle euskaltzaleak: "Behin baino gehiagotan egona naiz
gogoeta zertako bortxatzen gaituzten frantses hutsean haurren eskolatzera.
Nago Pariseko handi-mandiek ez ote duten Frantzia bazterretako jendea
eskoil eta gibel atxiki nahi, haien herbailtzeko eta kraxturitik bezala abere batzuen pare kudeatzeko".
Azken buruan, beraz, Lafitteren arabera, euskarazko katixima egiten
zuten apezek ez zituzten beren ikasleak mendratzen, bainan bai handitzen eta
Euskal Herriko errient-errientsek euskaraz eman balituzte beren irakaspenak,
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ez zitezkeen haien haurrak maiz gertatzen ziren bezain gibelatuak. "Frantsesa
ere biziki garbiago zuketen euskararen bitartez ikasiz. Horra egia!
Gaineratiko murmurika eta pleinu guziak ez dira gaiztakeria edo urguilu
zozo baizik!".

Azken mende erdi honetan anitz gauza aldatu dira Iparraldeko herri ta
hirietan, eskoletan eta katiximetan, bainan iduritu zaigu Eskualduna xaharraren azken zenbakietan, alemanen denboran agertu pasarte horietarik zenbaitek merezi zutela berrirakurketa baten egitea, menturaz gaur beste itxura bat
hartu duten baina beti hor dirauten arazo batzuen argitzeko. Post Scriptum:
Gaur hori, 1999ko abenduaren 23an zen Baionan artikulu hau idatzi nuelarik.
Gaur egun, ordea, 2002ko azaroaren 19an, testu bera argitaratzera doalarik Frantziako gobernu berri batek, Jacques Chirac-en Raffarin, Sarkozy,
Alliot-Marie eta beste ministroen estatua eskualdekatu norhi ornen dutelarik,
gure Iparraldeko hiru probintzien deiadarrari entzungor egiteko argudio
berak eskaintzen dizkigute: "hedadura gutitakoak eta tipiegiak ornen gara!".
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LA SYNCHRONIE DYNAMIQUE : QUELQUES
OBSERVATIONS EN BASQUE SOULETIN
Jean-Baptiste / Battittu Coyos

L'hommage rendu à José Luis Alvarez Enparantza Txillardegi est pour moi
l'occasion de proposer cette modeste contribution à la mémoire d'André
Martinet récemment décédé'. Ce dernier était le maître du courant fonctionnaliste, une des branches du structuralisme, théorie qui a marqué la linguistique du
XXe siècle. A cette fin je vais essayer d'illustrer le concept de synchronie dynamique, une de ses dernières directions théoriques à laquelle il tenait beaucoup.
J'utiliserai des exemples empruntés au dialecte basque souletin actuel2.

1. LE CONCEPT DE SYNCHRONIE DYNAMIQUE ET LA

VARIATION LINGUISTIQUE
Tout discours sur la langue nécessite un appareillage théorique, explicité,
défini. L'utilisation de données linguistiques implique un ensemble de concepts et d'outils pour dégager les faits et leurs propriétés, les organiser et pou-

' Le 16 juillet 1999 à l'âge de quatre-vingt-onze ans.
2 Ces exemples proviennent pour la plupart de mes informateurs habituels originaires de
Mendy - Mendi pour quatre d'entre eux, d'Ordiarp - Urdiñarbe et Aussurucq - Altzürükü
pour les deux autres. Ils demanderaient à être vérifiés de façon systématique auprès de locuteurs souletins d'autres parties de la province de Soule - Zuberoa pour savoir s'ils sont véritablement représentatifs. Pour la notation on utilisera en italique la graphie basque, entre crochets les signes de l'alphabet phonétique international et entre barres obligues les phonèmes.
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voir les comparer. Ce sont eux qui permettent de transposer et de généraliser.
La théorie rend possible la description scientifique, même si elle n'est en relation avec les faits linguistiques que par l'intermédiaire de la description. Ceuxci ne peuvent être appréhendés directement.
Saussure a théorisé la dichotomie synchronie / diachronie (1915, 117-119).
Le langue peut être considérée comme une structure stable à un moment
donné du temps, c'est la coupe synchronique. La langue peut aussi are considérée comme une succession d'états évoluant au cours du temps, c'est la perspective diachronique. Mais, ceci est un lieu commun en linguistique, la coupe
synchronique n'est qu'une fiction nécessaire au descripteur, le système linguistique est une abstraction obligée. La langue n'est pas un objet figé mais
bien un système en réorganisation permanente, fait de zones d'équilibres et de
zones de déséquilibres, d'instabilité. A chaque instant cohabitent des schémas
productifs, d'autres en création, d'autres enfin figés et improductifs dans le
système qui est par nature non homogène. La prise en compte de cette hétérogénéité et de cette instabilité permanente a amené André Martinet à développer le concept de synchronie dynamique3.
La limite entre synchronie dynamique et diachronie est bien sur difficile à
établir. Lorsqu'une évolution perçue est devenue irréversible, qu'elle a entrainé un autre état de langue, on posera qu'on est passé en diachronie. J'essaierai
de distinguer de laquelle de ces deux perspectives relève chacun des faits du
dialecte souletin présentés ci-dessous.
D'un côté on a une certaine homogénéisation parmi les locuteurs du groupe linguistique considéré, mais en même temps une diversification, une singularisation des individus et des sous-groupes. Au cours du recueil et de l'observation des données, la non-homogénéité et la dynamique de la langue s'imposent au descripteur. Elles s'imposent en particulier au travers de la variation de
la réalisation d'une même unité linguistique observée soit chez un même locuteur, soit entre locuteurs de la langue, du dialecte ou du parler considérés 4. C'est
' Martinet a écrit plusieurs articles sur ce thème. On indique dans les références bibliographiques le dernier à ce sujet intitulé La synchronie dynamique. Anne-Marie Houdebine affine le
concept dans l'article "Pour une linguistique synchronique dynamique" en distinguant la
dynamique synchronique liée au facteur temps, qui prend en compte les différences linguistiques entre générations, de l' "épaisseur synchronique" liée aux autres variables sociales, 20.
Même au sein d'une communauté très restreinte, la diversité et la variation linguistiques
sont grandes d'un certain point de vue. Ceci ne doit pas surprendre, surtout lorsqu'on a
affaire à une langue non fixée à l'écrit par un usage administratif, non étudiée à l'école, transmise seulement oralement, comme c'est le cas pour les bascophones d'un certain âge en
Soule. Cette diversité n'empêche évidemment pas l'intercompréhension.
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ce que nous allons illustrer à partir de trois domaines de l'analyse linguistique,
la phonologie, la syntaxe et la morphologie. En voici une définition simplifiée.
La phonologie est la science qui étudie la fonction linguistique des sons dans
une langue donnée, elle relève les traits phoniques qui ont une valeur distinctive. Dans le cadre théorique dans lequel s'inscrit cette contribution, les variations formelles de signifiants pour une même valeur, un même sens relèvent de
la morphologie. On a une seule unité linguistique avec des variantes du signifiant. En syntaxe (étymologiquement "ordonner ensemble") on traite des relations qui s'établissent entre les unités linguistiques. A ce niveau aussi on peut
observer des variantes dans l'établissement d'une même relation entre deux
unités, unités significatives minimales.
Les faits de variation sont pris comme des indices d'une dynamique,
d'une évolution possible, même si la simple observation ne permet pas de prédire comment se matérialisera l'évolution, ni même si une évolution aura lieu.
« Les faits de variabilité seront liés soit à des causalités externes, soit à des causalités internes. Les variations seront soit des variations formelles sans valeur
des signifiants, soit des variations pertinentes qui affectent la structure de la
langue. La variabilité dans la langue sera un indice de son évolution et dans le
cas concret du souletin éventuellement un indice de sa fragilisation » (Coyos,
1997, 236).
Ici il est alors utile de savoir quel(s) facteur(s) interne(s) ou externe(s) à la
langue entraîne(nt) les faits de variation observés. Les faits de variation linguistiques peuvent se rencontrer chez un même locuteur, on parle de fluctuation (niveau individuel, idiolecte) 5. D'autres faits impliquent plusieurs locuteurs, les uns utilisant une forme et les autres une autre. On parle alors de flottement (niveau de la communauté).

2. LA PHONOLOGIE : QUELQUES EXEMPLES
Le domaine où les faits relevant de la synchronie dynamique sont les plus
facilement observables est celui de la phonologie. C'est dans ce domaine que
l'on trouve le plus d'études dans des langues diverses. Voici quelques exemples
à ce niveau en basque souletin, il y en a bien d'autres6.
5 Pour ce qui concerne les fluctuations de phonèmes voir Clairis (1991) pour une étude
complète du concept.
Voir pour une présentation plus complète Coyos, 1999, Le parler basque souletin..., 6566 et 71 - 72.
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2.1. Les fluctuations et les flottements de phonèmes
• /e/ - /i/ Les deux types de phénomène se rencontrent avec ces deux
phonèmes vocaliques.
Ebili "marcher" est réalisé [ebíli] par tous les informateurs mais [ibíli] par
A. M. E., originaire d'Ordiarp. C'est un cas de flottement de phonèmes.
Arrastiri "après-midi ", errejent "instituteur, metteur en scène de pastorale" sont réalisés [ari tí] et [eri
t] par trois informateurs. Mais T. E., originaire d'Aussurucq, et A. M. E ont respectivement [are tí] et [ere
t]. J. B.
E. mari de T. E., originaire de Mendy, admet les deux formes. Il y a fluctuation
de phonème chez ce dernier.

_

Pare "paire" est réalisé [páe] ou [paj] par certains locuteurs: il y a donc
fluctuation entre les deux phonèmes en finale de mot. Les autres utilisent soit
[páe], soit [paj].
Lantare "plante" est réalisé [lãtháe] ou [lãtháj].
• /b/ et /m/ On retrouve les deux types de phénomène avec les phonèmes
consonantiques /b/ et /m/. Voici trois emprunts à l'occitan béarnais voisin
pour les illustrer.
Buxi "morceau" est réalisé [búfi] pour tous les informateurs sauf J. P. E.
qui prononce [mú(i] : on a done un flottement dans le groupe d'informateurs.
Il y a par contre fluctuation de deux phonèmes chez A. C. originaire de
Mendy qui admet les deux formes.
Bedezi est réalisé [bedezí] ou [medezí] "médecin" par l'ensemble de mes
informateurs : c'est une fluctuation généralisée.
Bukanas "mouchoir" est réalisé [bukaná_] plutôt que [mukaná_], également possible, selon mes informateurs habituels. Parmi mes informateurs
occasionnels, au sein d'une même famille d'Aussurucq G. E. la mère dit
[mukaná_] et J. E. le fils dit [bukaná_] ; M. E . de Chéraute dit [mukaná_]. On
peut observer que ces deux derniers noms empruntés au gascon béarnais ont
l'accent sur la dernière syllabe.
Les cas de fluctuations et de flottements de phonèmes relèvent de la
synchronie dynamique : deux solutions coexistent dans la communauté sans
que l'une ne l'emporte sur l'autre à l'heure actuelle.
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2.2. La non- fermeture des voyelles médianes devant -a pour les emprunts
récents
En basque souletin l'accent principal porte en général sur l'avant-dernierre syllabe de l'unité accentuelle qui comprend le lexème (nom, verbe, adjectif...) plus ses déterminants suffixés. La représentation de l'unité accentuelle
est du type (_-S), (S-_- S), (S-S-_- S)
• e+a>ia-o+a>ua
Par ailleurs on observe une fermeture systématique des voyelles médianes
/e/, /o/ en finale absolue d'un mot lorsque cette voyelle est suivie de -a. /e/
devient [i] et /o/ devient [u].
etxe [étfe] "maison ", etxea [etfí(j)a] "la maison",
potiko [potíko] "garçon ", potikoa [potikú(w)a] "le garçon".
• e + a > ea - o + a > oa
Les emprunts récents au français conservent comme dans cette langue
l'accent sur la dernière syllabe : tele [telé] "télévision", oto [otó] "automobile",
moto [motó] "motocyclette", [fotó] "photographie", etc. Mais lorsque la
voyelle finale est suivie de -a la règle de fermeture de ces voyelles médianes ne
s'applique plus :
telea [teléa] "la télévision" et non *[telí(j)a],
otoa [otóa] "l'auto" et non *[otú(w)a].
On a ici un indice de la dynamique de la langue : une règle de fermeture
ne s'applique pas aux emprunts récents au français. Elle s'applique par contre
aux emprunts plus anciens comme kafe [kafé] "café" : kafea [kafí(j)a] "le café".
On a donc deux systèmes qui cohabitent : fermeture systématique des
voyelles médianes pour les mots propres au basque ou les emprunts anciens et
non-fermeture pour les emprunts récents au français. Cette non-fermeture
relève maintenant de la diachronie et non de la synchronie dynamique puisque
la règle est établie. Il n'y a pas semble-t-il d'exception, de variation. Elle est liée
à un facteur externe : l'influence du français par emprunt du lexique sans adaptation à la phonétique du souletin (non respect de l'accentuation et de la fermeture des voyelles médianes)7.

D'autres faits liés à l'évolution affectant la phonétique et la phonologie du dialecte souletin sont listés dans Coyos, 1997, Pour une évaluation des critères internes..., p. 236.
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3. ILLUSTRATIONS EN SYNTAXE
En syntaxe un certain nombre de faits liés à la dynamique du dialecte peuvent également être évoqués. Par exemple, l'accord en nombre non obligatoire dans le verbe avec des noms non déterminés par le suffixe de défini -a (bi
arrain jan dü / bi arrain jan dütü "il a mangé deux poissons"), le monopole
du marquage casuel prototypique nom à l'absolutif + nom à l'ergatif (nornork) pour les verbes bivalents empruntés (voir aussi en 3.3), la cohabitation
du passif et de l'antipassif et leur fréquence respective, etc. Ces différents
points demanderaient des études ciblées systématiques. Je n'évoquerai ici que
trois cas de figure.

3.1. L'absence de l'"article défini" -a
Le nom sans déterminant grammatical peut constituer un syntagme
nominal en souletin. Ceci est possible avec des noms de masse (ogi "pain" cidessous) mais aussi des noms d'entités dénombrables, discrètes (küküso
"puce" ci-dessous) :
Har ezazü ogi "Prenez du pain ", littéralement "Prenez pain". Ceci s'oppose à:
Har ezazü ogia "Prenez le pain". Le suffixe -a constitue une sorte d'article défini (voir des exemples en 2.2).
Küküso bada "Il y a des puces", litt. "puce il est".
Or actuellement il semble que l'on utilise moins ces formes nominales
sans l'article défini -a. Il en va de même avec l'adjectif attribut auquel on suffixe plus facilement -a (hon [hun] "bon" ci-dessous).
Hon da "C'est bon, il est bon", litt. "bon il est" 8. Le suffixe de défini -a
est inutile ici en souletin.
Hona da signifie "C'est le bon", -a nominalise l'adjectif. Mais bona da
peut signifier également "il est bon" comme hon da. Avec cette signification
on a à nouveau fluctuation chez les locuteurs pour qui l'emploi est équivalent.
L'usage du suffixe de défini -a serait à étudier de plus près, de façon systématique. On ne fait ici que soulever la question.
9 Voir pour une présentation plus complète Coyos, 1999, Le parler basque souletin..., pages
118-123 et 138-139.
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Le facteur qui pourrait agir sur le développement de l'emploi de l'article
défini -a, c'est le contact avec d'autres formes de basque. En basque standard
(batua), le suffixe a est utilisé dans ces contextes. Or l'isolement linguistique
de la Soule par rapport aux autres formes de basque est en train de disparaître
rapidement par les contacts entre bascophones et les médias, sauf pour certains
locuteurs âgés qui n'écoutent pas la radio Xiberoko botza "La voix de la
Soule", dans laquelle d'ailleurs la part du souletin diminue, qui ne regardent
pas Euskal Telebista captée en Soule, la télévision du Gouvernement autonome basque qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas ou très peu.

3.2. La fluctuation entre le cas génitif en –(r)en et le cas absolutif : unité
nominale ou unité verbale ?
Dans certains contextes de détermination de formes verbales non personnelles par le nom, la relation est indiquée á l'aide du cas génitif en –(r)en ou du
cas l'absolutif de forme vide (Ø), indifféremment selon mes informateurs :
Biziaren gal lotsaz... / bizia gal lotsaz... "Par peur de perdre la vie... ".
Gazna borren ezin janez niz / Gazna hori ezin janez niz. "Je suis incapable de manger ce fromage".
Dans ces deux exemples, il y a fluctuation dans le choix du suffixe casuel :
le génitif en –(r)en ou l'absolutif. La détermination par l'intermédiaire du
génitif suggère que lotsa ou jan est plutôt une forme nominale puisque le génitif en –(r)en marque habituellement la détermination d'un nom par autre nom ;
la détermination par l'intermédiaire de l'absolutif suggère qu'on a affaire
plutôt à une forme verbale.

3.3. La variabilité de la valence de certains verbes
Le troisième cas de figure que je me propose d'illustrer brièvement est
celui de verbes bivalents qui ont deux types de marquage casuel pour un sens
à peu près ou tout à fait identique9 . Ce sont en majorité des verbes en (nornori) et (nor-nork) ou (nor-norez) et (nor-nork) :

Voir pour une présentation plus complète Coyos, 1999,
347-350.

Le parler basque souletin...,
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• (nor-nori) et (nor-nork)
Ahatze "oublier ", beha "écouter", mintza "parler (à)", elesta "bavarder",
jarraiki "suivre", bühürt "se rebeller, s'opposer à" / "tordre", etc.
• (nor-norez) et (nor-nork)
Ohart "se rappeler", orit "se souvenir", mintza "parler (une langue)", etc.
Prenons l'exemple de orit "se rappeler". On a deux solutions admises par
les informateurs, mame s'il y a des préférences pour la première :
Orit niz historiaz. "Je me souviens de l'histoire". Litt. "Souvenir je suis
de / par l'histoire". Le marquage casuel est de type (cas absolutif+instrumental : nor-norez) et l'auxiliaire izan "être".
Orit düt historia. "Je me souviens de l'histoire". Litt. "Souvenir j'ai l'histoire". Le marquage casuel est de type (cas absolutif + cas ergatif : nor-nork)
et l'auxiliaire edün "avoir".
Si un locuteur donné n'utilise que la première solution en nor-norez, la
plus courante, on ne parlera pas de fluctuation.

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Le dialecte souletin vit un moment décisif de son histoire. La transmission
familiale ne se fait presque plus, la tranche d'âge la plus importante de locuteurs
natifs est celle des plus de 65 ans, l'enseignement du basque et en basque dans
les ikastola concerne un nombre réduit de jeunes d'âge scolaire, il en va de
mame pour les adultes apprenant la langue en gaü eskola, la place du souletin
dans les médias bascophones est réduite (3.1.). Les faits de variation que l'on
peut observer sont des manifestations du bouleversement que le dialecte subit.
Toutefois ceux présentés ici ont été releves chez des locuteurs âgés, illettrés
dans leur langue maternelle, et peu en contact avec les autres formes de basque.
Il faut souligner que les faits présentés demanderaient chacun des études
systématiques beaucoup plus fines. Ils devraient être étudiés de façon statistique en tenant compte en particulier de l'âge du locuteur, de la localité (parler),
de ses contacts éventuels avec le batua, de sa connaissance écrite ou pas du basque, et éventuellement de sa langue maternelle, de sa profession. De plus pour
chacun des faits de variation il faut distinguer l'emploi, l'utilisation de variantes de la simple connaissance sans emploi de ces variantes, ce que les enguates
sociolinguistiques habituelles ne peuvent appréhender.
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Les quelques faits de variation qui viennent d'être présentés montrent
bien que la langue, ici le dialecte basque souletin, doit être considérée comme
"une co-existence d'usages variés dont le poids inégal dans la synchronie,
influence de façon différente l'évolution" (Houdebine, 1985, 7). Cette perspective théorique ne prêtant pas are la seule mais elle permet d'aborder 1'évolution des langues de façon féconde tant au plan descriptif qu'explicatif et
même au plan prédictif. On va essayer de le montrer avec le dernier cas de
figure présenté en 3.2, celui des verbes bivalents à double marquage casuel
comme orit "se souvenir".
Ces verbes à variantes de marquage casuel sont particulièrement importants dans une perspective typologique et de dynamique de la langue. Ils sont
la matérialisation en synchronie d'une passerelle entre deux modèles d'indication de la transitivité pour les verbes bivalents. On peut considérer que la transitivité n'est pas forte avec ces verbes (voir la liste), la variante en (nor-nori /
norez) est en ce sens plus attendue que celle en (nor-nork).
Qu'on aille du marquage casuel de type (nor-nori / norez) vers celui en
(nor-nork) ne serait pas surprenant. On étendrait un modèle simple, prototypique, le cas ergatif pour l'agent et le cas absolutif pour le patient. Le degré de
transitivité n'a pas changé mais il semblerait pour simplifier qu'on passe d'un
couple de rôles sémantiques de type Expérient/Thème nor - Localisation nori
/ norez au couple de type Thème nor - Agent nork10. Plutôt qu'un passage d'un
modèle de marquage casuel ergatif vers un modèle accusatif sous l'influence
des langues en contact, c'est en fait un maintien du marquage casuel ergatif
avec déplacement de (nor-nori / norez / cas dit locatif) vers (nor-nork) vers
lequel semble tendre le dialecte. D'autres faits que je ne peux présenter ici renforcent cette hypothèse.
Pour expliquer cette tendance on peut penser que les représentations
collectives qui se généralisent à travers le monde postindustriel se matérialisent
aussi dans cette forme de langue basque : importance de l'individu, du sujet
agissant. Elles diminuent le caractère plus ou moins motivé et plus ou moins
transparent du marquage casuel au plan sémantique. On aurait donc ici l'influence de facteurs externes à la langue. Le développement du marquage casuel
10 Georg Bossong a constaté une tendance similaire pour les langues accusatives de l'Europe
de l'Ouest : "la fonction actancielle du sujet perd de plus en plus sa sémantique spécifique
au fur et à mesure que des relations non-agentives sont exprimées par cette fonction... On
ne voit plus dans l'expérient la cible de quelque chose qui lui vient de l'extérieur, mais la
source de sensations ou sentiments... qui sont par conséquents ressentis comme des actions
émanant du sujet" (1992, 12).
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en (nor-nork) montre que des que deux entités sont en présence, l'une est considérée comme agissant, contrôlant, initiant l'action, le comportement, quel
que soit le type de ce comportement. Cette entité est matérialisée dans l'énoncé par un nom ou pronom avec le cas ergatif.
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Jean-Louis Davant

Zuberoako kateximak salbu, euskaraz irakurri ditudan lehenbiziko liburuak izan ziren Alos torrea, Kattalinen gogoetak eta Leturiaren egunkari
ezkutua. 1958ko hasieran zen. Laster, udaberrian, Txillardegiren eta Jone
Forcada emaztearen ezagutzak egin nituen Donostian, Pierre Charritton-en
bitartez. Ondoko irailean Aljeriara soldadu joan behar izan nuen, eta handik
itzulirik 1960ko abenduan, Hazparneko "Saint Joseph" kolegioan irakasle
sartu bainintzen 1961eko lehen egunetan, han aurkitu nuen Txillardegi,
Donostiako lantegian egin zuen grebaren ondotik iheslari etorria. Egun zenbaitez gurekin egonik, B.A.B. horretan kokatu zen, familia hara bilduz.
1963an Hazparnera itzuli zen, ez egoitzaz, baina lanez, Benito del Vallek
eta Julen Madariagak sortutako olan heipe metalikoen planak eginez inguruko laborarien mesedetan. 1964-65 ikasturtean, irakasle lanetan ere sartu zen,
gure Laborantza Eskolan matematikak irakatsiz, eta sekulan ikusi dudan kasu
bakarra, matematikak maitatu zituzten harekin ikasle guziek! Zoritxarrez,
iraupen gutikoa izan zen miraria, zeren, 1965eko hasieran, Paueko Prefetak
Euskal Herritik haizatu zuen Benito del Valle-rekin batera, Baionako auzitegian epaituak zirelarik Eneko Irigarai eta Julen Madariaga, lauak ETAko arduradunak zirelakoan. Hilabete berantago Iruñean atxilotua zen gure bertze erakasle bat, Christiane Etchalus. Une gogorrak denontzat, baita gure ikastegi
gaztearentzat. Laster handik kanpoa zuen gure zuzendariak, Pierre
Charritton-ek euskal politika egiteaz akusatua. Hitz dizuet gutienik egiten
zuena zela! Aker pekatzailea izan zen.
Arte horretan ez zen lo egona Txillardegi kulturaren alorrean ere,
Euskara Batuari atea ireki baitzion Baionako Biltzarrari esker, 1964eko abuztu ondarrean (29-30). Horretarako urte betez astero lan egin genuen rue des

JEAN-LOUIS DAVANT

Cordeliers karrikako 14an Euskal Idazkaritzak Enbataren aldamenean alokatzen zuan aretoan, zenbaki horretako lehen solairuan. Idazkaritza hori sortu
genuen iparraldeko abertzale batzuek, hegoaldetik ihes etorri berriekin, kultura lanetarako.
Euskara Batuari buruzko lehen urrats horietan, Txillardegi genuen gidaria. Parte hartzaile batzuk izendatzen ditut laster ikusiko den dokumentu
batean, hori baita 1964eko abuztuaren 29an Biltzararen irekitzeko egin nuen
mintzaldia, orain arte publikatu gabea: Solaun, Monzon, Txillardegi, Eneko
Irigarai, Andiazabal eta Idiart (Roger) apaizak. Gainera, bilkura zenbaitetan
izan ziren Julen Madariaga, Jean Hiriart-Urruty eta Pierre Lafitte, bi apaizak
azkenera, baina erabakiorra izan zen guretzat haien laguntza.
Ber tokian egin zen, Pierre Lafitte-ren babespean, Baionako Biltzarra,
nagusiki hegoaldeko idazle gaztez hornitua, nahiz iparraldetik ere bildu zen
talde polita. Baina Biltzarraz beraz ezin dizuet gauza handirik erran ezen,
sarrerako mintzaldia eginik, ahal bezain laster Hazparneruntz alde egin nuen
emaztearen bila: haur ukaiteko minak hasiak zituen eta arrats hartan agertu
zitzaigun, Baionan, gure lehen alaba! Huts egiten nuen bilkura bakarra, eta ez
arrazoirik gabe. Dena dela, hor dago Biltzarraren lana, eta Txillardegiri zor
diogu nagusiki, Lafitte-ren axolbea baztertu gabe.

Andereak eta Jaunak,
Euskal Idazkaritzaren izenean, botzik agurtzen zaituztet, bai eta bihotzetik eskerrak bihurtzen dauzkitzutet ezen, gaur hunarat etorriz, Euskara zaindu eta emendatu nahi duzutela, behin eta berriz erakusten duzute.
Bainan zuen guzien baimenarekin, eskerrak gisa berezi batez bihurtzen
diozkatet Akademiku eta Euskalzain jauneri, zoinak dira gure aurrean edo
aintzinean, Euskararen zerbitzari hoberenak eta argituenak. Denen izenean,
eskerrik eta zorionik beroenak zueri, Euskalzaindiko jaun ohoragarriak.
Hemen bilduak gera Euskal Idazkaritza deritzan batzordearen barneetan,
Euskarari batasun gehiagoren emaiteko xedeaz beterik. Zuek bildu zaituztegu,
idazle ta irakasle jaun-andereak, zuek duzuelakotz, Euskalzaindiaren itzulian.
Euskara gehienik zabaltzen, hedatzen, osotzen eta batetaratzen ahal.
Bi hitz Euskal Idazkaritzaz.
Horrelako batasun baten altxatzeko asmoa lehenik izan zuen, duela zonbait urte, Narbaitz jaun kalonjeak.
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Euskararen alde lan egiten zuten jende ta batzorde guzien meneko eman
nahizan zuen bil toki bat, laneko tresna bat, denen laguntzailea eta batasunaren lokarria edo oiñarria zitakeena.
Ez bazen segidan bururatu ere xede hori, etzen arras ahantzia izan. Eiki,
xaz beren gain hartu zuten mugaren bi aldeetako Euskalzale batzuek. Bazter
guzietan laguntzak bilaturik, dirurik gabe deus ez baititake, alabainan, biltoki
eta batzorde hau partzuergoan moldatu zuten.
Beren laguntza ekarri daukuteneri, bihotzetik eta zinez eskerrak zor
diozkategu, zeren hurak gabe idazkaritza hau etzen sortuko.
Huna beraz gure bil tolda, den bezala. Gauza guti balin bada, oraino
gutiago izanik, agian denen laguntzarekin, bihar gehiago izanen da. Sortu
bezain sarri, edozoin euskal batasunen meneko jarri zen, eginbide zuen bezala, eta bere gain ere lan egin du, bereziki Euskararen sailean.
Gure mintzaiaren osotzen eta batetaratzen laguntzeko, eskualki guziak
elgarri ezkonduz, aste oroz hemen biltzen dira Euskalzale batzu eta bereziki
SOLAUN, MONZON, TXILLARDEGI, Eneko IRIGARAI, ANDIAZABAL eta IDIART jaunak.
Euskal probintzi eta Alderdi gehixenetako ordariak batzar hortan ikusten
ditugu, gaur zuen artean bezala, Euskaltzaindiko jaun batzu tarteka laguntzerat etorri zauzkigu, eta gehixenek ardura beren asmoak eskutitzez biali dauzkigute.
Eta huna nun etorri zeraten, Euskal-Herri guzitik, Euskararen maitasunak bulkaturik, elgarrekin batasunerako bideetan ibiltzeko nahi sainduarekin.
Batasuna, Euskaldunen betiko ametsa eta nahikaria... Batasuna, harri
zaharretan eta erredoletan, bai eta behinere baino gehiago, euskal bihotzetan
barna sartua den helburua... Batasuna, Euskal Idazkaritzak zuekin
Euskaltzaindiaren inguruan, bilatzen duen xedea...
Batasuna, oroz gainetik eta lendabizikorik, gure mintzaia maitean finkatu behar dugun oiñarria... Batasuna izan dadila, gaur eta gero ere, gure griña,
gure kezka, gure arrangura lehena. Batasunari esker, agian luzaz biziko dira
gure populua, gure Herria, gure Aberria, beste populu, Herri eta Aberri ororen artean.
Bai, gora Euskara eta Euskal-Herria! Bizi ditela beti, Euskaldunen zerbitzari.
Jean-Louis DAVANT
(Baionan 1964-eko Agorrilaren 29-an)
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EUSKAL IDAZKARITZA
14, Kordelieren karrika
BAIONA
EIEW

Baiona'ko Biltzarraren Erabakiak
(1964-eko Agorrillaren 29-30)
Baiona'ra euskaldun idazleak eta irakasleak bildurik, hona
hemen Biltzarrak ontzat eman dituen puntuak.
Batasunari buruz, euskaltzale guziei erabaki hauek betetzen hasteko eskatzen diegu; eta bereziki Euskaltzaindiari egiten diogu dei bat,
ber aipamenguziazgure rab kihauekazteruondorenonarditzan.
IDAZKARITZAKO HIZKUNTZA SAILLAK.

IDAZKERA
« X » – goxo, xamur, xede, xekatu eta abar onartzen dira.

« sh », « ch », « šš », «š », eta abar, baztertzen dira.
« TX » – etxe, atxiki, amatxo, zakurtxo, txiki eta abar onartzen dira.
« tch », « tš », « ch » ea abar baztertzen dira.
« J » – jin, jan, jario, josi, jarri, jauzi, eta abar onartzen dira. – Nahiz eta euskalki guzietan soiñu berbera ez izan.
« RR » – elurra, egurra, irri, farre, zoragarri, arrunt eta abar onartzen dira.
« ŕ » baztertzen da.
Hitz bukaeran « r » idatziko da beti : haur, ur, ar, zur, elur; nahiz batzutan « rr» eman (egurra, arra, elurra), eta beste zenbait aldiz « r » (nori,
ura, ora).
Elurr, atorr, zakurr, eta honelakoak baztertzen dira.
BUSTIAK.
Palatalizazio edo bustiera deritzan fenomenua, letra bikoiztuz idatziko
da.
LL – llabur
DD – Maddalen
TT –ttaka-ttaka, pittarra, aittitta, pottoka.
«
Ĭ », « đ », eta « ť » baztertzen dira.
« NB » eta « NP »
Nahiz « mb » eta « mp » esan, « nb » eta « np » idatziko da: enparantza,
denbora, enbata, baldinba, eta abar.
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«IÑ » eta «ILL»
Euskalki batean « in » eta « il », eta beste batean « iñ » eta « ill » esaten
diran hitzak, beti aurretikako « i » horrekin idatziko dira:
Baino : baiño (ez « baño »).
Oilo : oillo (ez « ollo »).
Arraina : arraiña (ez « arraña »)
«H»
Nahiz euskalki batzuctan letra hau ez esan hitzegitean, idazkeran onartu egiten da; « H » -a gorde duten euskalkien forma eredutzat harturik :
Hitz, handi, hodei, hil, hartu eta abar.
Euskaldun askok « H » hori nun dagoen ez dakielako, epeka joatea erabakitzen da.
1) Lehenengo epe batean :
a) Bokal berdinen artean « H » dagonean, idatzi egingo da.
Nahastu, mihi, eta abar. (Ondoren doa hitz hauetarik erabillienen lerrokada bat).
b) Bi adiera nahas ditezkeanean, berealatik idatziko da « H »-kin : Horiori ; hura-ura ; ohol-ola ; haur-ahur eta abar.
2) Epe baten buruan:
Gainerako « H »-ak idatziko dira. Baina bitarte huntan bi idazkerak
onartzen dira : Hartu edo artu ; handi-andi; ahizpa-aizpa eta abar.
« KH », « LH », « NH », « ÑH », « PH », « RH », «TH»
K, L, N, Ñ, P, R, eta T idatziko da : Bekatu, alaba, senar, Aiñarbe, epe,
eri, eta urte idatziko da; nahiz xubereraz, baxenabarreraz edo lapurteraz
bekhatu, alhaba, senhar, Aiñharbe, ephe, erhi, eta urthe esan. – Erabaki
hau bidea erreztutzearen alde hartzen da, eta irakurtzean zailtzen ez
duelako.
BALDINTZAKO « BA »
Lotuta idatziko da : Baldin banator, nere amak baleki, ezkontzen bazera, gertatu balitz, baldin esan balute.
BAIEZTUTZEKO ETA UKATZEKO « BA » eta « EZ »
Bereiz edo aparte, idatziko dira :
Ba dakit, ba datoz, ba zekien, ba dakartzu, ba daude.
Ez dakit, ez datoz, ez zekien, ez dakartzu, ez daude.
Nahiz hauek esan, itzegiterakoan : « eztakit », « eztatoz », « etzekien »,
« eztakartzu », « eztaude ».
« BAIT »
Lotuta idatziko da : Baitakit edo baidakit, baitzekien edo baizekien, baikiñan edo baigiñan, eta abar.
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DEKLINAZIO
A)
mendi mendi - K
mendi - rI
mendi - rEN
mendi - rEKIN
mendi - rENTZAT
mendi - Z

mendi - A
mendi - AK
mendi - ARI
mendi - AREN
mendi - AREKIN
mendi - ARENTZAT
mendi - AZ

mendi - AK
mendi - EK
mendi - El/ERI
mendi - EN
mendi - EKIN
mendi - ENTZAT
mendi - EZ/ETAZ

mendi - TAN
mendi - TAKO
mendi - TARA
mendi - TATIK

mendi - AN
mendi - KO
mendi - RA
mendi - TIK

mendi - ETAN
mendi - ETAKO
mendi - ETARA
mendi - ETATIK

mendi - rIK
mendi - TZAT
Hunen arabera : A, E, I, 0, eta U -z bukatzen diran hitzak : baratza,
zubi, aro, piku
a+a=A
a+e=E
e + e = EE
ONGI : hiru etxetan, zenbait etxeren atzean, baratzan, zubiak.
GAIZKI : hiru etxen, zenbait etxeen atzean, baratzean, zubik.
B)
haran - AK
haran - A
haran haran - EK
haran - AK
haran - eK
haran - El/ERI
haran - ARI
haran - I
haran - EN
haran - AREN
haran - EN
haran - EKIN
haran - AREKIN
haran - EKIN
haran - ENTZAT
haran - ARENTZAT
haran - ENTZAT
haran - EZ/ETAZ
haran
AZ
haran - eZ
haran - eTAN
haran - eTAKO
haran - eTARA
haran - eTATIK

haran - eAN
haran - eKO
haran - eRA
haran - eTIK

haran - ETAN
haran - ETAKO
haran - ETARA
haran - ETATIK

haran - IK
haran - TZAT
Hunen arabera : a) kontsonantez bukatzen diran hitzak :
ur, zilllar, haitz, ots...
b) diptongoz bukatzen diranak : ai, ei, oi, ui, au, eu :
zelai, hogoi, gau, ...
ONGI : hiru haitzetan zonbait egunetan, zelaiean, gaueko, ...
GAIZKI : hiru haitzean, zonbait egunen, zelaian, gauko, ...
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OHAR BATZUK
1) Bizidunak (gizona, abereak, piztiak) berdin deklinatzen dira,
II-ekoak ezik.
A')
seme seme - K
seme - rI
seme - rEN
seme - rEKIN
seme - rENTZAT

seme - A
seme - AK
seme - ARI
seme - AREN
seme - AREKIN
seme - AZ

seme - AK
seme - EK
seme - El/ERI
seme - EN
seme - EKIN
seme - EZ/ETAZ

seme - Z

seme - ARENGAN

seme - ENGAN

seme -rENGANA
seme - rENGANDIK

seme - ARENGAN
seme - ARENGANDIK

seme - ENGANA
seme - ENGANDIK

seme - rIK
seme - TZAT
B')
gizon gizon - eK
gizon - I
gizon - EN
gizon - EKIN
gizon - ENTZAT
gizon - Z

gizon - A
gizon - AK
gizon - ARI
gizon - AREN
gizon - AREKIN
gizon - ARENTZAT
gizon - AZ

gizon - AK
gizon - EK
gizon - El/ERI
gizon - EN
gizon - EKIN
gizon - ENTZAT
gizon - EZ/ETAZ

gizon - ENGAN

gizon - A(REN)GAN

gizon - ENGAN

gizon - ENGANA
gizon - ENGANDIK

gizon - A(REN)GANA gizon - ENGANA
gizon - A(REN)GANDIK gizon - ENGANDIK

gizon - IK
gizon - TZAT
2) IZEN NAGUSIAK : Ahazparne, Eibar, Maite, Itziar. II sailla
aldatzen da ; gainerakoak, indefinidoak bezelaxe.
Maddi'rENGAN
Ahazparen' N
Ahazparne' KO
Maddi'rENGANA
Ahazparne'rA
Maddi'rENGANDIK
Ahazparne' TIK
Eibar'eN
Eibar' KO
Eibar' A/ERA
Eibar' TIK

Olatz'ENGAN
Olatz'ENGANA
Olatz'ENGANDIK
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ADITZA
A) AUXILIAR INTRANSITIVO :
Yo soy
NAIZ
HAIZ
DA
GERA
ZERA
ZERATE
DIRA

Si yo fuera
BANINTZ
BAHINTZ
BALITZ
BAGIÑA/GINE
BAZIÑA/ZINE
BAZIÑATE/ZINEZTE
BALIRA/BALIRE

Yo era
NINTZAN/NINTZEN
HINTZAN/HINTZEN
ZAN/ZEN
GIÑAN/GINEN
ZIÑAN/ZINEN
ZIÑATEN/ZINEZTEN
ZIRAN/ZIREN

Yo sería
NINTZAKE
HINTZAKE
LITZAKE
GIÑAKE/GINTAZKE
ZIÑAKE/ZINTAZKE
ZIÑAKETE/ZINTAZKETE
LIRAKE

B) AUXILIAR TRANSITIVO :
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Yo lo he
DUT
DUK/N
DU
DUGU
DUZU
DUZUTE/DUZUE
DUTE

Yo los he
DITUT
DITUK/N
DITU
DITUGU
DITUZU
DITUZUTE/DITUZUE
DITUZTE

Yo le había
NUEN
HUEN
ZUEN
GENUEN
ZENUEN
ZENUTEN
ZUTEN

Yo los había
NITUEN
HITUEN
ZITUEN
GENITUEN
ZENITUEN
ZENITUZTEN
ZITUZTEN
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BOKAL BIKOITZEN ARTEKO « H »
I
aaide
al izan, aal izan
alge, aalge
arra, aarra
ate, aate
aztu, aaztu
ari, aari
bi, bii
beeko, beeitik
intz, iintz
len, leen
ler egin, leer egin
mai, main
mats, maats
me, mee
mi, min
naro
nasi, naastu
ol, ola, oola
oore
oin, ooin

xe, xee
zar, zaar

AHAIDE
pariente, parent
AHAL IZAN
poder, pouvoir
AHALGE
vergüenza, honte
AHARRA
bronca, querelle
pato, canard AHATE
AHANTZI/AHAZTU
olvidar, oublier
AHARI
carnero, mouton
BIHI
grano, grain
BEHEKO/BEHETI
de debajo, d'en bas
IHINTZ
rocio, rosée
LEHEN (astelehen)
antes, antérieur
LEHER EGIN
reventar, éclater
MAHAIN
mesa, table
MAHATS
uva, raisin
MEHE
delgado, mince
MIHI
lengua, langue
NAHARO
abundante, abondant
NAHASI
revolver, mélanger
OHOL
tabla, planche
OHORE
honor, honneur
OHOIN
ladron, voleur
XEHE
menudo, menu
ZAHAR
viejo, vieux
HASIERAKO « H» BATZUK
II

abailla
abarrots, arrabots

honda, fronde
ruido, bruit

abe
aga
agin
ain
aize
aizkora
amar
an
andi
aragi
aran
aritz
artu
arri

viga, poutre
pértiga, porche
muela, molaire
tan, aussi
viento, vent
hacha, hache
diez, dix
allí, là-bas
grande, grand
carne, chair
valle, vallée
roble, chêne
tomar, prendre
piedra, pierre

HABAILLA
HABARROTS/
HARRABOTS
HABE
HAGA
HAGIN
HAIN (hainbeste)
HAIZE
HAIZKORA
HAMAR
HAN
HANDI
HARAGI
HARAN
HARITZ
HARTU
HARRI
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edatu
egal
egi
eldu
emen
erbal
erdoil
eriotza
ertsi
erra
erren
errestatu
esi
ezi
eze
ezur

extender, étendre
ala, aile
borde, bord
llegar, arriver
aquí, ici
débil, faible
roña, rouille
muerte, mort
estrecho, étroit
odio, haine
cojo, boiteux
arrastrase, se traîner
cierre, clôture
domar, dompter
húmedo, humide
hueso, os

HEDATU
HEGAL
HEGI
HELDU
HEMEN
HERBAL
HERDOIL
HERIOTZA
HERTSI
HERRA
HERREN
HERRESTATU
HESI
HEZI
HEZE
HEZUR

i
igitu
iguindu
il
illabete
iri
iru
its
itz (itzegin)

tú, toi
moverse, bouger
repugnar, répugner
morir, mourir
mes, mois
ciudad, ville
tres, trois
tristón, terne
palabra, mot

HI (hire/heure)
HIGITU
HIGUINDU
HIL
HILLABETE
HIRI
HIRU
HITS
HITZ (hitzegin)

obe
oben
obi
odei
ogei
ondatu
ori, or
ortz
osin
osto
ots
otz

mejor, meilleur
falta, faute
fosa, fosse
nube, nauge
veinte, vingt
destruir, détruire
ese, ahí, celui, la
diente, dent
abismo, gouffre
hoja, feuille
ruido, bruit
frío, froid

HOBE
HOBEN
HOBI
HODEI
HOGEI
HONDATU
HORI/HOR
HORTZ
HOSIN
HOSTO
HOTS
HOTZ

ura
unkitu
urbil
urri
urrupatu

aquel, celui-là
tocar, toucher
cerca, près
escaso, insuffisant
dar un trago,
prendre une gorgée
vacío, vide

HUR
HUNKITU
HURBIL
HURRI

uts
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BELGIQUE.
POURQUOI? JUSQU'OÙ?
Kas Deprez(+)
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1. UNE BELGIQUE AVANT LA LETTRE
Au moyen âge, la féodalité avait introduit un morcellement extrême du
paysage politique dans les régions qui constituent l'actuelle Belgique. Dans la
mosaïque des principautés, les principales entités étaient le Comté de Flandre, le
Duché de Brabant et la Principauté épiscopale de Liège. Aucune de ces entités
n'était unilingue, car la frontière linguistique germano-romane les traversait toutes de part en part. Cela signifie que, contrairement à ce qui prévaut aujourd'hui, la langue ne constituait nullement un facteur politique à cette époque.
Des la seconde moitié du 14e siècle, les Ducs de Bourgogne entamèrent un
long et patient travail d'unification politique des entités éparpillées au nord du
Royaume de France. A la fin du 15e siècle, ils avaient établi leur pouvoir sur
la Flandre, le Brabant, le Hainaut, la Zélande, Namur et le Luxembourg. Par
le biais d'un mariage, toutes les possessions bourguignonnes passèrent alors
aux mains de la famille de Habsbourg. Charles Quint, né à Gand, devint le
monarque le plus puissant de tout l'occident: il était non seulement Souverain
des Pays-Bas, mais aussi Roi d'Espagne et Empereur du Saint Empire. Aux
Pays-Bas, il étendit encore ses possessions, qui s'appelèrent désormais les Dixsept Provinces. En termes actuels, celles-ci comprenaient les Pays-Bas, la
Belgique (sans la Principauté de Liège, restée autonome), le Grand-duché de
Luxembourg et une petite partie du nord de la France.
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Dès la seconde moitié du 16e siècle toutefois, l'oeuvre d'unification s'effondra. Une révolte –de nature politique autant que religieuse– contre
Philippe II, le fils de Charles-Quint, aboutit à terme à la scission des Dix-sept
Provinces en deux entités distinctes, l'une au nord, l'autre au sud. Pourtant,
au départ, la révolte ne se déroula nullement selon une ligne de démarcation
entre le sud et le nord. Au contraire, le protestantisme connaissait plus d'adhérents au sud qu'au nord. Mais, les troupes de Philippe II parvinrent à reconquérir le sud. A la fin du 16e siècle, la scission entre les provinces du nord et
du sud était un fait. En 1648, la Paix de Munster ratifia la reconnaissance des
Pays-Bas comme État indépendant par la communauté internationale. Les
Pays-Bas méridionaux demeurèrent aux mains des Habsbourg d'Espagne,
pour passer ensuite sous la souveraineté de la branche autrichienne de la famille de Habsbourg au début du 18e siècle.
Des le 17e siècle, un processus de construction nationale s'instaura dans
chacune des deux entités politiques. Divers facteurs conduisirent à un profond fossé entre elles. Il y avait, bien sur, la différence de religion qui acquit
une dimension dynastique. La Maison d'Orange prit la tête de la nation calviniste néerlandaise, alors que les Habsbourg continuèrent à s'ériger en gardiens de l'Eglise catholique romaine. La différence religieuse se doubla d'une
opposition culturelle: face à la sobriété de la Réforme, la Contre-réforme réagit en lançant un mouvement baroque exubérant et triomphal. Les intérêts
politiques et économiques contribuèrent aussi á creuser le fossé. Les Habsbourg d'Espagne avaient de la peine á défendre les Pays-Bas méridionaux,
situés trop loin de la métropole espagnole. Louis XIV en profita pour annexer á la France différentes parties des Pays-Bas du sud. Les Néerlandais, quant
à eux, utilisèrent les Pays-Bas méridionaux comme tampon contre la France.
Ils contraignirent aussi les Pays-Bas méridionaux à abandonner leur
Compagnie d'Ostende afin de sauvegarder les intérêts de leur propre
Compagnie des Indes Orientales.
A l'évidence, l'individualité belge est plus ancienne que l'État belge. Ce
sont les 17e t 18e siècles qui ont modelé l'identi é de la Belgique. En plus de
la Contre-réforme, l'influence culturelle et politique de la France a joué un
rôle crucial dans ce processus. Le prestige culturel de la France était énorme
partout en Europe, et particulièrement dans ces régions si proches de la France
qui constituaient les Pays-Bas méridionaux. De surcroît, en 1795 les régions
belges furent entièrement annexées par la France révolutionnaire et incorporées à la République. La bourgeoisie belge émergeante était séduite par les
nouvelles valeurs républicaines et, en même temps que ces valeurs, elle adopta la langue qui servait à les véhiculer.
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Après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, les grandes puissances
européennes créèrent un Royaume Uni rassemblant les Pays-Bas et les régions
beiges. Il ne devait subsister que pendant 15 ans.

2. LA BELGIQUE INDÉPENDANTE ET LA NATION BELGE
En 1830, une insurrection conduisit à l'instauration de l'État belge indépendant. Cette Belgique se voulait l'aboutissement de l'identité qui s'était forgée au cours des deux siècles précédents; en ce sens, la Belgique tenait essentiellement à se différencier tant des Pays-Bas que de la France. Cenes, au niveau
de l'idéologie politique, elle était nettement plus proche de la France que des
Pays-Bas, dont elle venait de faire sécession. Elle vit le jour grâce à une alliance entre les catholiques et les libéraux, qui constituaient à l'époque les deux
forces politiques majeures du pays. Les vingt années d'incorporation à la
France avaient fortement enraciné les idées libérales de la Révolution, qui
furent officiellement entérinées dans la Constitution belge de 1831. Dans
l'enthousiasme des premières années de l'indépendance, les catholiques et les
libéraux se sont accordés pour verser dans la Constitution un programme de
liberté en toute chose pour chacun. C'est ce qui fait dire à Wils (1998) que la
Belgique fut l'une des premières nations modernes d'Europe.
Après l'indépendance, les beaux-arts furent aussi appelés à apporter leur
pierre à l'édifice de construction d'une identité nationale belge. Ainsi devaient
émerger une peinture belge (cf. Pil 1998) et une littérature belge. Celle-ci se
devait de traiter de thèmes typiquement belges, dans les deux langues nationales; ou, selon la formule romantique d'A. Clesse, les Belges avaient « un cœur
pour aimer la patrie et deux lyres pour la chanter ».
Certains écrivains et philologues flamands regrettaient cependant que la
bourgeoisie belge ne cesse de voir la Belgique comme une partie intégrante de
l'aire culturelle française. Ils considéraient, quant à eux, la Belgique comme
une nation bilingue et ce qui la différentiait de la France, c'était précisément la
présence du flamand (« nederduits »/néerlandais) à côté du français. Ils étaient
explicitement belgicistes, mais en rappelant le rôle primordial de la Flandre
dans l'histoire des régions belges et en revendiquant des droits linguistiques
pour les Flamands, ils devinrent les pères fondateurs du Mouvement Flamand.
Le roman historique de H. Conscience, De Leeuw van Vlaanderen [Le Lion
des Flandres] (1838), qui deviendra l'épopée nationale flamande, n'était nullement dirigé contre la Belgique ou la Wallonie, mais contre la France. C'était
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une grandiose évocation du passé glorieux du Comté de Flandre quand il
luttait pour ses libertés contre le Roi de France (cf. Couttenier, 1998).
Les écrivains belges de langue française éprouvaient plus de difficultés
que leurs collègues flamands pour se conformer à l'exigence romantique d'une
littérature nationale qui soit le reflet du V olksgeist. Il leur fallait en effet créer,
en langue française, une littérature qui soit différente de la littérature en
France. Ceci ne pouvait se faire qu'en recourant à une thématique particulière: ils choisirent done des thèmes « belges », qui en fait, étaient essentiellement
flamands. Dans La Légende d'Ulenspiegel de Ch. De Coster (1867), la première oeuvre notoire de la littérature belge d'expression française, le héros est
un Flamand, mais ses aventures sont racontées en français. Dans son roman,
De Coster s'efforce également de manier un français à consonance belge.
C'est ce que feront aussi, dans une moindre mesure, les grands écrivains belges de langue française qui s'illustreront à partir de 1880 autour de la revue La
Jeune Belgique. La plupart d'entre eux sont d'origine flamande et ils utilisent
des thèmes essentiellement flamands. Ils ont donné au pays son barde national (E. Verhaeren) et le seul lauréat belge du Prix Nobel de littérature
(M. Maeterlinck). Ils ont apporté une contribution capitale à la iégitimation
de la Belgique (cf. Berg, 1998).

3. L'ÉMERGENCE DE LA NATION FLAMANDE
En 1830, la Belgique constituait une seule nation, la nation belge. Mais,
petit à petit, une nation flamande s'est construite. Les écrivains, les intellectuels et les activistes linguistiques flamands ont reconnu l'individualité du peuple flamand non seulement dans son histoire, sa religion, ses arts et son folklore, mais progressivement aussi dans sa puissance sociale et économique.
C'est pourquoi, le Mouvement Flamand s'est mué d'un mouvement exclusivement linguistique en un mouvement national à part entière permettant à la
petite bourgeoisie flamande d'affronter les classes dirigeantes francophones.
La lutte pour la reconnaissance de la langue s'étendit à un combat pour 1'émancipation sociale et économique du peuple flamand (cf. Vos, 1998).
Les nations se construisent en acquérant du pouvoir. S'il ne parvient pas à
acquérir du pouvoir, un groupe ethnique ne devient pas une nation mais, au contraire, il est marginalisé et il finit même par disparaître. La plupart des (petits)
mouvements linguistiques en Europe occidentale appartiennent à cette dernière
catégorie. Le Mouvement Flamand constitue une des rares success stories.
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L'historien tchèque M. Hroch (1985) distingue trois phases dans le processus de revitalisation des petites nations en Europe. La première est celle de
l'intérêt purement intellectuel. Elle se caractérise par l'apparition de certains
intellectuels qui se passionnent pour l'étude de la langue, de la culture et de
l'histoire d'une nationalité opprimée. Ce sont les amoureux de la langue. Ces
individus sont isolés et ils n'ont des lors guère d'influence sociale importante,
dit Hroch (1985: 23); ils n'entament aucune action politique car ils ne peuvent
pas s'imaginer que cela puisse servir á quelque chose.
La deuxième phase commence quand les amoureux de la langue deviennent des activistes linguistiques qui formulent des revendications politiques.
Cette phase se caractérise par une agitation patriotique active, qui propage le
message nationaliste parmi le peuple; c'est la phase de fermentation de la conscience nationale.
Dans la troisième phase, les revendications nationalistes sont relayées par
les masses. Le mouvement linguistique acquiert la dimension et le poids politique d'un mouvement de masse. La plupart des mouvements linguistiques ne
parviennent que peu ou prou à atteindre ce stade. Pour y arriver, il faut que
des groupes sociétaux importants puissent se reconnaître dans un programme
nationaliste. Mais ceci ne peut se réaliser que si un mouvement linguistique est
à même d'associer ses revendications linguistiques et culturelles à d'autres facteurs de pouvoir dans la société, comme l'église, les rapports démographiques
et l'homogénéité linguistique du territoire ainsi qu'à d'autres mouvements
d'émancipation, comme la lutte pour l'émancipation sociale et le développement économique. C'est là ce que le Mouvement Flamand est effectivement
parvenu á faire.
Quels sont les facteurs qui ont permis au Mouvement Flamand d'atteindre ces objectifs? Comme beaucoup d'autres mouvements nationaux, le
Mouvement Flamand a débuté sous la forme d'un petit groupe d'écrivains, de
philologues et d'autres amoureux de la langue. Comme la littérature était censée exprimer le Volksgeist, il était tout à fait normal que la Maetschappij van
Vlaemsche Letteroefening [Société de Littérature flamande] (1836) à Gand
choisisse comme slogan De Taal is Gantsch het Volk [La langue, c'est tout le
peuple].
Un premier facteur important pour le renforcement et l'extension de ce
mouvement initial est l'église catholique. Après l'accession à l'indépendance,
l'alliance entre les catholiques et les libéraux se maintint à peine pendant quelques décennies. En fait, l'église catholique n'était guère heureuse de voir les
milieux libéraux adopter l'idéologie laïque issue de la Révolution française.
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Aussi, après quelques décennies de gouvernements de coalition entre libéraux
et catholiques, ce fut la rupture et les deux principaux partis politiques devinrent des adversaires acharnés. Le Mouvement Flamand se trouva étroitement
lié à la religion et au parti catholiques. En effet, les prêtres flamands étaient
d'ardents défenseurs de la langue populaire, dans laquelle ils voyaient le reflet
des valeurs catholiques traditionnelles. Pour eux, la langue flamande/« nederduits » constituait une barrière contre le français, la langue des Lumières,
qu'ils percevaient comme un instrument de politique antireligieuse. De plus,
la Wallonie industrialisée se rallia beaucoup plus au mouvement socialiste que
la Flandre rurale et de ce fait, le français fut aussi perçu comme la langue du
socialisme anticlérical.
Un deuxième facteur est l'importance croissante de la langue dans la vie
sociale et économique. A mesure que l'État belge se modernisait, les Flamands
eurent de plus en plus à souffrir de ce que leur langue ne jouait qu'un rôle de
second plan. C'est ainsi que la dimension sociale de la lutte flamande devint
de plus en plus manifeste. Avec la modernisation de l'appareil étatique, l'extension de l'enseignement et le développement des médias et des technologies
de communication, la langue acquit une importance sociale et économique
extrême. Surtout depuis la deuxième guerre mondiale, le nombre de personnes gagnant leur pain quotidien grâce à la langue a connu une croissance exponentielle. A présent, il est devenu incontestable que la langue –la possibilité
d'utiliser sa propre langue– constitue bel et bien un facteur de pouvoir. Ce
processus se mit déjà en branle au 19e siècle.
De tous les facteurs de construction nationale, la guerre est sans doute le
plus important. Le sentiment national, tant beige que flamand, s'est fortement
renforcé pendant la première guerre mondiale. Sur le front de l'Yser, cette
minuscule portion non occupée à l'extrémité occidentale de la Belgique, la
majorité des soldats étaient des Flamands. Sur les ruines d'un bâtiment
détruit, on avait écrit le slogan: Hier ons bloed! Wanneer ons recht? [Voici
notre sang! A quand nos droits?]. Après la guerre, c'est au départ de ce sentiment de frustration que fut fondé le premier parti nationaliste flamand. Il
reprochait à l'État belge d'ignorer 1'âme, la personnalité et la langue de la
majorité de la population, qui avait si bravement défendu le pays pendant la
guerre.
C'est le Mouvement Ouvrier Chrétien qui donna au Mouvement
Flamand sa base de mouvement de masse. Le Mouvement Ouvrier Chrétien
était bien plus puissant en Flandre qu'en Wallonie — et peut-être même plus
qu'en tout autre pays européen. Selon Wils (1994: 248), il devait cette puissance à ses liens historiques avec le Mouvement Flamand. Tous deux recru224
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taient principalement leurs dirigeants dans le mouvement étudiant flamand,
qui, depuis les années 1880, était fortement implanté à l'Université Catholique
de Louvain. Des ecclésiastiques, des instituteurs et des universitaires se mettaient au service du peuple à travers le Mouvement Ouvrier Chrétien. Le
développement du Mouvement Ouvrier Chrétien se fit en une perpétuelle
compétition avec le mouvement socialiste. En rejetant le socialisme, on
mettait en relief ses propres valeurs flamandes et catholiques, affirme Gerard
(1998). Les Flamands au sein du Mouvement Ouvrier Chrétien considéraient
les luttes sociales et la question nationale flamande comme les deux faces indissociables d'un seul et même combat.
Le facteur démographique a joué un rôle capital dans le succès du
Mouvement Flamand: les Flamands ont toujours constitué la majorité numérique en Belgique. Si la Flandre avait continué à faire partie de la République
française, la nation flamande n'aurait sans doute jamais réussi à se profiler. Le
Mouvement Flamand aurait alors dû affronter la France, qui aurait été un
adversaire éminemment plus puissant que la Belgique francophile. En 1830,
les Flamands étaient déjà majoritaires en Belgique, mais cette position n'avait
aucune conséquence politique, parce que seulement 2% de la population
avaient le droit de vote et cette petite couche supérieure était francophone ou
elle s'identifiait à la langue française. Ce n'est qu'en 1919, lorsque –grâce aux
socialistes (wallons)– le suffrage universel (pour les hommes) fut introduit,
que la majorité démographique devint aussi la majorité politique du pays. Des
lors, il ne faudra plus que quelques années au Mouvement Flamand pour mettre en oeuvre une bonne partie de son programme politique minimal, alors que
cet objectif n'avait pu être atteint au cours des dizaines d'années de régime
censitaire: des les années 1930, une véritable législation linguistique fut élaborée sur une base de territorialité, qui conférait enfin à la langue flamande/néerlandaise une reconnaissance sur pied d'égalité et une protection efficace vis-àvis du français.
Un autre fait très important, c'est l'homogénéité linguistique de la
Flandre. Le nombre de Francophones en Flandre ne dépassa jamais les 5%.
Uniquement à Bruxelles, la capitale où l'État belge édifia le plus solidement
son implantation, la francisation atteignit-elle une dimension massive.
L'application du principe de territorialité à la législation linguistique des années 1930 put être arrachée par les leaders flamands grâce à l'homogénéité linguistique de la Flandre (et de la Wallonie). La Flandre était restée linguistiquement homogène parce qu'elle était pauvre et arriérée. Elle ne prit pratiquement pas part à la première révolution industrielle, de sorte qu'au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, des milliers de Flamands émigrèrent en
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Wallonie (et en d'autres lieux) afin d'échapper à la pauvreté. En Wallonie,
leurs enfants apprirent le français à l'école et ils devinrent des Wallons —
aucun ouvrier ou paysan flamand n'aurait osé mettre en doute la supériorité
du français. Par contre, très peu de Wallons émigrèrent en Flandre, ce qui permit à celle-ci de rester de langue flamande/néerlandaise malgré la supériorité
culturelle, sociale et politique du français. Si l'industrie lourde ne se s'était pas
établie en Wallonie mais en Flandre, un flux migratoire massif se serait sans
doute produit de la Wallonie vers la Flandre. Ces immigrants wallons n'auraient sans doute pas appris le flamand/néerlandais, car ils n'auraient vu aucune raison pour agir de la sorte. Les régions de Flandre qui, dans cette hypothèse, seraient devenues actuellement des zones d'ancienne industrialisation,
seraient sans doute largement francisées à présent, tout comme, au Pays
Basque, Bilbao a été largement hispanisée et tout comme, au Pays de Galles,
Cardiff a été largement anglicisée.
L'histoire de la Belgique prit un tournant décisif au cours des années cinquante et soixante. Dans les années cinquante, l'industrie lourde de Wallonie
commença à rencontrer de sérieuses difficultés. La Flandre, par contre, connut un boom économique. La bourgeoisie nationale perdit son emprise sur
l'économie du pays et elle fut remplacée par des multinationales. La part de la
Flandre dans les investissements surpassa celle de la Wallonie. L'attrait de la
Flandre était dû à sa position géographique, principalement à ses ports
(Anvers, Gand, Zeebrugge). Cette dynamique fit basculer l'ancien axe économique du pays et le centre de gravité économique se déplaça de la Wallonie
vers la Flandre. Par voie de conséquence, on se mit à chercher une solution
territoriale aux problèmes politiques et économiques engendrés par ce développement inégal. Les Flamands souhaitaient obtenir un pouvoir politique
équivalent à leur pouvoir économique, les Wallons souhaitaient obtenir un
pouvoir politique qui leur permette de faire face à leur déclin économique (cf.
Saey et al. 1998).

4. D'UN ÉTAT UNITAIRE À UN ÉTAT FÉDÉRAL
Selon Kesteloot (1998), pratiquement tous les facteurs généralement considérés comme décisifs pour l'émergence des mouvements nationaux en
Europe occidentale faisaient défaut en Wallonie. Les provinces wallonnes n'avaient aucune histoire commune avant l'annexion à la République française,
puisque, comme nous l'avons déjà mentionné, la plus importante entité, la
Principauté de Liège, ne faisait pas partie des Pays-Bas sous les Bourguignons
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et les Habsbourg. La langue française constituait le seul critère susceptible
d'unir toutes les provinces wallonnes. Mais le français n'était pas spécifique á
la seule Wallonie, elle était aussi la langue de la bourgeoisie belge et d'un nombre toujours croissant de Bruxellois. Par ailleurs, étant donné la prospérité de
la Wallonie, les militants wallons ne manifestaient qu'un intérêt mitigé pour les
affaires économiques.
Le Mouvement Wallon émergea vers la fin du 19e siècle, en premier lieu
comme un mouvement politique de défense des intérêts des Francophones en
Flandre et à Bruxelles vis-à-vis des revendications flamandes. Toutefois, il
transféra bientôt ses activités de Bruxelles vers la Wallonie. C'est au Congrès
de 1905 qu'on discerne les germes d'une identité culturelle wallonne. Une fois
que le suffrage universel simple serait introduit, la Wallonie serait condamnée
à une minorisation systématique au sein du parlement belge. En anticipant les
conséquences politiques de ce changement majeur, le leader socialiste J.
Destrée écrivit sa fameuse Lettre au Roi (1912), dans laquelle il demandait
l'autonomie pour les peuples wallon et flamand; Destrée est généralement
considéré comme le père du Mouvement Wallon.
Pendant la Grande Guerre, la plupart des militants flamands restèrent
fidèles à la Belgique; la majorité d'entre eux combattit dans les tranchées du
front de l'Yser. Toutefois, quelques-uns répondirent favorablement à la
Flamenpolitik de l'occupant allemand, une politique privilégiant les Flamands
et leur langue afin de les inciter à collaborer (Vos, 1998: 88). La fin de la guerre vit l'émergence de deux Mouvements Flamands opposés, l'un loyaliste,
l'autre anti-belge. Le premier, celui des "minimalistes", choisit de lutter en
faveur d'un statut unilingue pour la Flandre (par le biais d'une législation linguistique), le second, celui des "maximalistes", souhaitait la création d'un État
flamand et le démantèlement de la Belgique.
Le programme minimal fut réalisé dans les années 1930 par l'adoption
d'une série de lois linguistiques. La Flandre et la Wallonie se voyaient attribuer un statut unilingue, tandis que Bruxelles, la Capitale, devenait officiellement bilingue. La Belgique optait ainsi pour un double unilinguisme plutôt
que pour un bilinguisme généralisé. Au départ, la Wallonie était unilingue et
la Flandre était, de fait, bilingue. Si on avait adopté un bilinguisme généralisé
dans tout le pays, les modifications de statut n'auraient pratiquement concerné que la seule Wallonie. C'est pourquoi les Wallons s'allièrent aux Flamands
pour organiser le pays sur la base du principe de la territorialité. Ils accordaient plus d'importance à la sauvegarde d'une Wallonie unilingue qu'à un
combat d'arrière-garde pour préserver les privilèges d'une petite minorité
francophone en Flandre. Quant aux Flamands, ils choisirent de priver la lan227
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gue des Francophones de Flandre de toute reconnaissance officielle, afin d'assurer l'homogénéité linguistique de la Flandre. En définitive, la législation linguistique des années 1930 ne rencontra donc guère de résistance de la part du
Mouvement Wallon.
Contrairement aux minimalistes, les maximalistes s'engagèrent bientôt
dans une direction antidémocratique. Ils rejetaient le système parlementaire
beige, dans lequel ils étaient de toute façon condamnés à ne jouer qu'un rôle
marginal. Aussi n'est-on guère surpris de constater que, pendant la guerre, ils
versèrent dans la collaboration totale avec l'Allemagne nazie.
La période de l'après-guerre vit le fossé entre Flamands et Wallons/Francophones se creuser toujours davantage. Beaucoup de Flamands furent choqués par le dynamitage de la Tour de l'Yser (un monument érigé en commémoration des sacrifices consentis par les soldats flamands à l'Yser pendant la
guerre de 1914-18) ainsi que par les sévères condamnations encourues par les
collaborateurs flamands après la guerre. Les Wallons, quant à eux, avaient à
nouveau été victimes de la politique allemande de discrimination entre les
groupes nationaux en Belgique: alors que les prisonniers de guerre flamands
furent libérés après quelques mois, les prisonniers wallons furent maintenus
dans les camps allemands pendant les cinq années que dura la guerre.
Un prisonnier d'un genre tout particulier était le Roi Léopold III. La
« Question Royale » mena la Belgique au bord du gouffre. Pendant la guerre,
le Roi était resté en Belgique, alors que le gouvernement s'était retiré à
Londres. Les partis politiques de gauche accusèrent des lors le Roi de trahison et ils s'opposaient à ce qu'il reprenne ses fonctions. Un référendum tenu
en 1950 démontra que 58% de la population était favorable au retour du Roi.
Mais cette majorité était due aux votes flamands; en Wallonie, la majorité avait
voté contre le retour. Le Roi revint effectivement au pays, mais tout de suite
des émeutes éclatèrent en Wallonie et le gouvernement (catholique) dut démissionner. Le Roi abdiqua en faveur de son fils. L'opinion publique en Flandre
se sentait bafouée par la tournure que prirent finalement les événements.
En 1945, le nationalisme flamand était mort, suite aux événements de la
guerre. Cependant, la dureté de la répression et les résultats de la Question
Royale firent revivre un nationalisme flamand modéré. Au milieu des années
cinquante, un nouveau parti nationaliste flamand fit son apparition sur la
scène politique, la Volksunie (VU). Il deviendra le champion du fédéralisme
dans les années 1960-70.
Pendant la Grande Grève de 1960-61 contre la Loi Unique, le leader syndicaliste wallon A. Renard ne reçut qu'un appui mitigé de la part des socialis228
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tes flamands. Après l'échec de la grève, il fonda le Mouvement Populaire
Wallon (MPW), dont allait sortir un véritable parti nationaliste wallon, le
Rassemblement Wallon (RW). Compte tenu de la prospérité de la Wallonie et
la supériorité du français, le Mouvement Wallon n'avait longtemps été le fait
que d'une minorité agissante. Mais les choses changèrent au cours des années
soixante. Suite à l'échec de la Grande Grève, une partie du mouvement ouvrier de Wallonie se mit à exiger le fédéralisme et des réformes de structure
dans l'économie. En 1968, l'Affaire de Louvain aboutit à la scission de la venerable université en deux universités, l'une flamande, l'autre de langue française.
Les facultes francophones furent obligées de quitter Louvain pour aller s'installer quelques kilometres au sud de la frontière linguistique. L'impact de l'Affaire
de Louvain sur les catholiques wallons fut de même ampleur que l'impact de la
Grande Grève sur les socialistes wallons (Kesteloot, 1998).
Suite à l'Affaire de Louvain, les démocrates chrétiens se scindèrent en
deux partis politiques distincts des 1968. Les libéraux et les socialistes allaient
suivre en 1972 et 1978. En conséquence, il n'y a plus de partis politiques belges. Cette absence de partis politiques nationaux est probablement le point
faible majeur de la nouvelle construction belge.
Un autre conflit qui contribua considérablement au renforcement du
Mouvement Wallon est l'affaire de Voeren/Fourons. En 1963 fut votée la loi
de fixation de la frontière linguistique. Voeren/Fourons fut transféré á la
Flandre contre l'avis de la majorité (quelque 65%) de la population locale et
contre l'avis de la majorité des parlementaires wallons (quelque 65% des
députés wallons et près de 90% des sénateurs wallons votèrent contre l'article
rattachant Voeren/Fourons á la Flandre). Dans l'opinion wallonne, l'émotion
fut énorme, car pour la première fois dans l'histoire parlementaire de la
Belgique, le cas de Voeren/Fourons traduisait dans les faits la minorisation
tant redoutée des Wallons au parlement; il s'avérait en effet que les parlementaires wallons avaient beau s'opposer massivement à un projet de loi modifiant
les frontières de la Wallonie, celui-ci pouvait néanmoins être adopté sans peine
(à la majorité simple, à l'époque) pour peu que les parlementaires flamands fassent front tout aussi massivement. C'est à cause de ce traumatisme que, des la
premiére réforme institutionnelle en 1970, les Wallons ont tenu à inscrire dans
la Constitution le principe des « majorités spéciales », désormais applicable à
des matières analogues. La résistance acharnée à ce transfert fut surtout l'œuvre de J. Happart, qui fut élu maire du village et qui devint l'homme politique
le plus populaire en Wallonie (cf. Deprez et Wynants, 1989; Ubac, 1993).
En 1961 et 1962, le Mouvement Flamand organisa deux marches sur
Bruxelles. Ses revendications principales visaient á fixer définitivement la
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frontière linguistique et à contenir l'agglomération bilingue de Bruxelles dans
les limites de 19 communes — afin d'arrêter l'expansion de la francophonie
bruxelloise en territoire flamand. En réaction aux marches flamandes, les radicaux francophones fondèrent le Front Démocratique des Francophones (FDF)
en vue de sauvegarder les intérêts de la majorité francophone à Bruxelles.
Les trois partis linguistiques, la VU, le RW et le FDF, connurent de spectaculaires succès électoraux dans les années soixante et au début des années
septante. Ils atteignirent leur point culminant aux élections parlementaires de
1974, lorsqu'ils obtinrent 22 pour-cent des votes (cf. Luykx et Platel, 1985, p.
654-59). Outre les partis linguistiques, les partis démocrates-chrétiens, libéraux et socialistes nouvellement constitués en partis unilingues n'allaient
désormais défendre que les intérêts de leur propre communauté linguistique.
Alors qu'en 1945 le nationalisme flamand était mort, 30 ou 35 ans plus tard, le
programme nationaliste flamand jouissait même du soutien des libéraux et des
socialistes flamands, de sorte qu'on pouvait à nouveau parler d'un mouvement
de masse — plus puissant même qu'au début du siècle, puisqu'il était maintenant appuyé par toutes les familles politiques.
Suite à l'antagonisme grandissant entre les élites flamandes et wallonnes/francophones, la seule solution possible semblait consister à adapter les
structures de l'État aux nouvelles réalités politiques. Cela impliquait la dévolution de pouvoir à des institutions représentatives des deux groupes nationaux. I1 allait s'ensuivre quatre réformes institutionnelles en 1970, 1980, 1988
et 1993. Le résultat de cette vaste opération est un mélange curieux d'éléments
confédéraux et fédéraux, mais avec maintien de quelques ministères et administrations très centralisés que les réformes ont laissés intacts (cf. Falter, 1998;
voir aussi Mabille, 1997: 5e partie).
Les Flamands représentent pratiquement 60% de la population du pays
et ils détiennent par conséquent la majorité absolue au parlement beige. Nous
avons déjà mentionné ci-dessus qu'en 1970, la peur de la minorisation systématique avait incité les Wallons à demander l'instauration de majorités spéciales pour des affaires concernant les relations entre les communautés nationales; cette mesure s'accompagnait de deux autres garanties: la parité au gouvernement national et la procédure dite de « la sonnette d'alarme ».
Ni en 1970 ni en 1980, les Flamands n'ont accepté que Bruxelles obtienne effectivement le statut de Région belge à part entière, car ils craignaient eux
aussi d'être minorisés par une coalition entre la Wallonie et Bruxelles dirigée
contre la Flandre. En 1988, un compromis fut atteint: la minorité flamande à
Bruxelles (environ 15% de la population belge de la capitale) recevait les
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mêmes garanties que la minorité francophone au niveau national. En 1989,
Bruxelles put élire pour la première fois son propre parlement et constituer
son propre gouvernement.
C'est notamment à cause du cas particulier de Bruxelles qu'on dut faire
une distinction entre Régions et Communautés. Ces deux concepts avaient
déjà été introduits dans la réforme de 1970, mais ils ne devinrent opérationnels
que dans les années 1980. Les Communautés sont des institutions compétentes pour les matières culturelles, l'enseignement, les soins de santé, la politique
familiale, l'aide sociale, etc.; la Belgique compte trois Communautés: la flamande, la française et la germanophone. Les Régions, quant à elles, sont des
institutions à assise géographique, dont les compétences se situent dans le
domaine socio-économique; la Belgique compte également trois Régions: la
Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Bruxelles n'est pas une Communauté, parce
que des populations appartenant à deux différentes communautés nationales
–des Flamands et des Francophones– y cohabitent sur le même territoire. Les
Communautés résultent principalement des aspirations flamandes à l'autonomie culturelle, alors que les Régions étaient destinées à rencontrer les aspirations wallonnes à plus de pouvoir décentralisé en matière économique.
La Communauté flamande et la Région flamande décidèrent immédiatement de fusionner; en fait, les deux institutions sont compétentes pour environ 6 millions de citoyens, la seule différence étant les quelque 150.000
Flamands de Bruxelles, pour lesquels seule la Communauté est compétente.
Une fusion similaire ne put être réalisée du côté francophone à cause des rapports numériques différents — 3,2 millions de Wallons contre 600.000
Francophones (belges) à Bruxelles— et à cause de l'antagonisme politique —
la Wallonie républicaine et socialiste ayant peu d'atomes crochus avec la capitale belgiciste et libérale (cf. Fontaine, 1998).

5. JUSQU'OÙ IRONT LES RÉFORMES?
La Belgique éclatera-t-elle bientôt? Telle est la question que se posent les
observateurs et les citoyens avertis. La réponse diffère selon les aspirations et
les convictions plus ou moins nationalistes de chacun. Les nationalistes flamands et wallons semblent convaincus que l'État belge connaîtra bientôt une
issue fatale conforme à leurs vœux, mais les belgicistes semblent également
relativement confiants en l'avenir.
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L'histoire de la Belgique illustre à tout le moins les conceptions constructivistes de l'identité collective. I1 apparaît en effet que les différentes identités
nationales des Beiges ne sont pas des phénomènes naturels existant depuis la
nuit des temps, mais que chacune a été créée de toutes pièces en fonction des
intérêts matériels de classes ou groupes sociaux actifs dans les différents mouvements de conscientisation nationale (cf. Hroch, 1985: 185).
En tout état de cause, le résultat actuel des différents développements historiques est que les Flamands et les Wallons/Francophones ont élaboré leurs
propres réseaux de communication. Si on adopte la définition de K. Deutsch
(1966), pour qui une nation se définit par l'efficacité relative de la communication entre ses membres, on doit nécessairement conclure qu'il ne reste pas
grand chose de la nation beige. Au cours des trente dernières années, quantités de liens intra-belges ont en effet été rompus, surtout dans les domaines de
la langue, de la culture et de l'enseignement, qui sont les facteurs de cohésion
nationale par excellence.
Les Belges n'ont plus de langue commune. Le politologue flamand
W. Dewachter présente la situation comme suit:
La Belgique a perdu sa langue véhiculaire « évidente ». Les classes moyennes et la classe dirigeante dans la Belgique unitaire ont toujours communiqué parfaitement en français. Cependant, la connaissance du français au sein de la génération actuelle d'étudiants flamands
est lamentable. Ils préfèrent l'anglais, qu'ils parlent nettement mieux.
La connaissance du néerlandais de l'autre côté de la frontière linguistique reste ce qu'elle a toujours été: quasi nulle (1996: 137).
L'enseignement et les médias ont été complètement scindés; même à
Bruxelles, deux réseaux exclusivement unilingues ont été créés malgré le statut
administratif bilingue de la ville: dans les écoles (à tous les niveaux!), dans les
centres culturels, dans les théâtres, dans les médias... partout règne l'unilinguisme total. Il s'ensuit que les Flamands et les Francophones ne se connaissent plus. Ils ne lisent pas les journaux « des autres », ne regardent pas leur
télévision, ils ne connaissent plus leurs écrivains, ils ne fréquentent pas leurs
théâtres, etc.
Le slogan La Belgique sera latine ou ne sera pas répondait parfaitement
aux intérêts de la bourgeoisie francophone qui dominait la Belgique au 19° siècle. A l'époque, il exprimait une tentation bien présente dans la plupart des
entreprises de consolidation nationale. Comme tant d'autres, le nationalisme
belge estimait qu'une identité nationale forte ne pouvait se construire que sur
une base d'homogénéité culturelle et linguistique au sein de toute la population.
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Toute différentiation culturelle ne pouvait qu'affaiblir la cohésion de l'État. En
outre, il est évidemment plus commode — et moins coûteux — de gérer un
pays en une seule langue. Actuellement le slogan n'est absolument plus de
mise dans une Belgique où la Flandre est bien plus prospère que la Wallonie et
Bruxelles. Néanmoins, beaucoup de Francophones semblent toujours convaincus de la supériorité du français et ils rechignent donc à acquérir une connaissance décente du néerlandais. Il est vrai que, comme tous les locuteurs
d'une langue de grande diffusion, ils vivent dans un milieu où les langues
étrangères sont pratiquement absentes. Ils ne semblent pas comprendre que
les membres du groupe ethnolinguistique dominant au point de vue démographique, économique et politique sont outrés de constater que leur langue
est toujours considérée comme culturellement inférieure par les membres de
l'autre groupe. Combien de temps encore la Flandre acceptera-t-elle de payer
pour les Wallons et les Bruxellois francophones si ceux-ci ne consentent pas à
se comporter en vrais Beiges? Un pays bilingue peut-il survivre s'il ne compte pas un nombre suffisant de citoyens bilingues dans chacune de ses communautés?
Quand bien même il ne subsiste pas grand chose d'une nation beige, les
belgicistes croient néanmoins que l'État beige peut être sauvé. Ils espèrent que
la Belgique pourra survivre sous la forme d'un État post-national. Ce concept
fut introduit dans les débats sur l'unification européenne et l'identité européenne (cf. Destatte e.a. 1995). La question est de savoir s'il est possible d'unir
autour d'un projet politique commun des personnes appartenant à des cultures différentes –personnes qui diffèrent par leur langue, par leur histoire, par
leurs traditions et par les valeurs auxquelles elles adhèrent– de sorte qu'elles se
conforment aux mêmes lois européennes et qu'elles deviennent des citoyens
européens. Appliqué à la Belgique, ce concept offrirait la possibilité de voir
les citoyens beiges reprendre un nouveau départ sur la base d'un "patriotisme
constitutionnel": les Flamands et les Wallons/Francophones pourraient continuer à adhérer à leurs propres valeurs culturelles et à s'identifier à leurs propres communautés tout en optant pour la citoyenneté beige.
Certains restent cependant sceptiques. Ainsi, le juriste francophone H.
Dumont (1997) estime qu'un État, qu'il soit mononational ou plurinational,
ne peut connaître un fonctionnement démocratique si ses citoyens n'ont pas le
sentiment d'appartenir à une seule communauté historique qui transcende les
différences internes. Un minimum "d'identité narrative partagée" est une
condition indispensable, de même qu'une culture politique commune. Selon
Dumont, un État post-national requiert une forte volonté de coexistence sous
une même superstructure fédérale, ce qui suppose un certain attachement à
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l'État beige. Les mentalités étant ce qu'elles sont, Dumont doute de la faisabilité d'un État beige post-national.
On peut éventuellement rétorquer qu'un tel sentiment beige de cohésion
nationale n'est pas absolument nécessaire, dans la mesure où les Flamands et
les Wallons/Francophones pourraient décider de continuer à vivre ensemble
pour des raisons purement pragmatiques. Chaque Communauté/Région pourrait effectivement trouver de sérieuses raisons pour ne pas s'engager dans la
voie du séparatisme. Les Wallons ont certainement un intérêt financier à ce
que la Belgique subsiste, compte tenu de leurs difficultés économiques. Quant
à la Flandre, elle tend à évaluer l'utilité de la Belgique en termes de plus-value.
C'est à Bruxelles qu'elle pourrait trouver une plus-value décisive. Certains
observateurs considèrent que les Flamands de Bruxelles constituent la minorité la mieux protégée au monde; ce statut privilégié découle de la prépondérance de la Flandre dans le cadre beige. Si la Belgique devait éclater, les
Bruxellois flamands perdraient tout impact dans leur ville, car leur représentation numérique est devenue trop faible. Il est sans doute illusoire d'espérer —
comme certains radicaux flamands le font — qu'en cas de scission de la
Belgique, Bruxelles puisse opter pour la Flandre. L'attachement des Bruxellois
á la langue française s'oppose á une telle perspective.
Si aux yeux des Flamands modérés, Bruxelles constitue la plus-value
majeure, pour les nationalistes flamands radicaux, c'est á Bruxelles que la
cohésion de l'État belge fédéral manifeste sa plus grande vulnérabilité. Le
Vlaams Blok, le parti séparatiste flamand d'extrême droite, affiche explicitement son intention de faire éclater le système fédéral beige en bloquant le
fonctionnement du modèle bruxellois. La Région de Bruxelles doit impérativement are administrée avec le concours de ses habitants flamands, même s'ils
ne parviennent à envoyer au parlement bruxellois qu'une dizaine de membres
sur un total de 75. Le gouvernement bruxellois doit compter un nombre égal
de ministres francophones et flamands. C'est là que le Vlaams Blok croit déceler la faille qui lui permettrait de faire imploser le système. En vue des élections du 13 juin 1999, il a mené une campagne intégralement bilingue à
Bruxelles dans l'espoir d'obtenir la moitié des sièges flamands. Pour atteindre
ce résultat, il comptait attirer un nombre suffisant de voix francophones en
axant sa campagne sur un discours sécuritaire et xénophobe. Si le Vlaams Blok
avait obtenu la moitié des sièges flamands, on aurait inéluctablement dû faire
appel à lui pour constituer le gouvernement de Bruxelles. C'eût été le blocage total, car on peut supposer qu'aucun parti démocratique n'aurait accepté de
se discréditer en s'alliant à ce parti d'extréme droite. La tactique du Vlaams
Blok ne fut qu'à moitié payante. Il a certes doublé le nombre de ses élus, mais
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avec ses 4 parlementaires sur un total de 11 élus flamands, il n'est toujours pas
en mesure d'imposer sa volonté.
Bruxelles doit affronter d'autres défis que celui de l'antagonisme entre ses
habitants francophones et flamands. Le centre-ville en particulier est confronté á d'énormes problèmes financiers et sociaux. La part de Bruxelles dans
le revenu national est en régression. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les
disparités internes sont devenues énormes: certaines de ses communes comptent parmi les plus riches du pays, d'autres sont parmi les plus pauvres. Le
nombre des non-Beiges s'élève actuellement à quelque 30% du total de la
population bruxelloise. Les ressortissants des pays de l'Union Européenne
pourront participer aux élections communales en 2000 et aux élections législatives en 2006. Quel rôle joueront-ils sur la scène politique beige et sur la scène
bruxelloise en particulier? C'est impossible à dire. Ce qui est certain, par contre, c'est que, d'ici peu, les nouveaux Belges constitueront la majorité à
Bruxelles.

Il importe de savoir que la plupart des immigrés ne s'intéressent guère aux
problèmes linguistiques beiges. Leur intégration dans la société belge devrait
are une de nos priorités (cf. Club van Leuven, 1990: 252). Mais ceci semble
difficile, puisque –comme le démontrent Martiniello (1997) et Morelli (1998),
tous deux d'origine italienne– beaucoup d'immigrés sont indifférents aux
problèmes linguistiques beiges. Tant Martiniello que Morelli rappellent aussi
que les populations immigrées n'ont jamais été consultées par les autorités belges. On peut d'ailleurs se demander comment des étrangers peuvent avoir le
sentiment d'être les bienvenus dans un pays où les communautés autochtones
s'entredéchirent en un incessant combat pour l'homogénéité linguistique.
Le chemin vers une consolidation ou vers la simple survie de l'État beige
semble semé de quantités d'embûches. L'accumulation de quatre réformes
institutionnelles en une vingtaine d'années est l'œuvre d'une spirale revendicative typique du nationalisme, qui ne s'arrêtera sans doute pas d'elle-mame.
Si avec Gellner (1983) nous considérons le nationalisme comme le principe
politique qui vise à réaliser la congruence entre « l'unité nationale » (c.-à-d.
une entité qui s'identifie sur des bases non politiques, mais en l'occurrence linguistiques) et « l'unité politique » (c.-à-d. une entité politiquement autonome,
dont la culmination est l'État indépendant et souverain), nous pouvons affirmer que les récentes mutations de la Belgique ont été invariablement inspirées par l'idéologie nationaliste sous ses deux aspects classiques. De par sa définition, le nationalisme connaît en effet deux composantes, qui peuvent se succéder en deux stades distincts dans la réalisation du programme nationaliste,
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mais qui peuvent aussi opérer simultanément. La première est celle du nationalisme « constructif, inclusif ou d'émancipation »: un groupe s'identifiant
comme une nation (éventuellement opprimée) sur des bases non-politiques
cherche à conquérir ses propres structures politiques. Dans cette composante, la spirale revendicative résulte de l'existence d'un large éventail de structures politiques possibles; cela peut aller d'une timide décentralisation jusqu'à
l'état nation souverain et indépendant, en passant par l'autonomie interne, le
régionalisme, le fédéralisme, le confédéralisme, le séparatisme, le « rattachisme » ou la sécession. L'autre composante est celle du nationalisme « destructeur, exclusif ou d'oppression »: lorsque le groupe dispose de ses propres structures politiques et de son propre territoire (et surtout si ces objectifs ont été
atteints par une lutte nationaliste du premier type), il doit nécessairement tendre à l'homogénéité culturelle et, en 1'occurrence, linguistique. Toute présence de sujets adhérant à une autre culture ou pratiquant une autre langue doit
inévitablement are perçue comme une menace pour la cohésion interne. En
effet, ces habitants culturellement ou linguistiquement « autres » peuvent parfaitement embrasser, eux aussi, l'idéologie nationaliste et revendiquer à leur
tour leurs propres structures politiques, sous toutes les formes possibles. Ces
opposants et séparatistes potentiels doivent donc are neutralisés. C'est là que
se situe l'autre spirale revendicative du nationalisme: les moyens de neutralisation peuvent également se décliner selon toute une gamme de variantes.
Cela peut aller de la simple « défense et illustration » de la langue dominante
jusqu'au génocide, en passant par l'obligation de connaître la langue dominante, par l'interdiction de pratiquer les cultures ou les langues dominées, par
les vexations diverses, l'exclusion de certaines fonctions, les pogroms, les
ratonnades, les déportations et toutes les formes d'épuration ethnique plus ou
moins pacifiques ou violentes.
On peut éventuellement voir déjà dans la Révolution belge de 1830 l'expression d'une idéologie nationaliste d'émancipation, si on admet que la
nation beige se définissait plus en termes culturels (non-politiques) qu'en termes politiques. Mais en réalité, les motifs profonds de la sécession d'avec les
Pays-Bas étaient essentiellement d'ordre politique; aussi serait-ce faire une
entorse à la définition même du nationalisme que de qualifier la Révolution
belge de purement nationaliste. Par contre, la politique linguistique du jeune
État belge versa immédiatement dans la composante destructrice du nationalisme, puisqu'elle tenta manifestement de réduire à néant la langue flamande/néerlandaise, par souci de cohésion interne.
Dans les premiers temps, la réaction du Mouvement Flamand ne peut, elle
non plus, are qualifiée de nationaliste, puisqu'elle restait confinée au seul
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domaine culturel et linguistique, sans formuler des revendications politiques.
Le passage au nationalisme (sous sa forme constructive), marqué par des
revendications politiques concrètes, s'opère seulement après la première guerre mondiale, dans la formulation du programme des maximalistes. Mais le
premier succès significatif du Mouvement Flamand, l'introduction du principe de la territorialité dans les lois linguistiques des années 1930, se situe dans
la sphère de la seconde composante du nationalisme. Il s'agit bien de mesures
d'exclusion visant à l'homogénéisation linguistique, que la Flandre a pu faire
appliquer sur son territoire grâce à sa supériorité numérique au sein de la
Belgique, alors qu'elle ne disposait pas encore de ses propres structures politiques, ni même d'un territoire strictement circonscrit. Grâce au suffrage universel, elle a pu réaliser cette avancée dans le cadre parlementaire belge.
Les avancées vers l'autonomie politique ne se réaliseront que bien plus
tard, par les réformes successives de l'État belge à partir de 1970. Ces réformes — qui, en fait, réalisent petit à petit le programme des maximalistes des
années 1920-1930 — répondent évidemment aux aspirations relevant de la
variante constructive du nationalisme et leur caractère successif, la "politique
des petits pas", s'inscrit parfaitement dans la spirale revendicative en cette
matière. Après la simple autonomie culturelle vint l'autonomie politique partielle, qui sera progressivement étendue et approfondie par l'accession des
Régions/Communautés à un pouvoir économique et financier de plus en plus
large. Le fameux « compromis á la belge » joue un rôle-clef dans ce processus
des petits pas. C'est grâce à lui que la transformation de la Belgique a pu se
réaliser sans violence. Mais le recours au compromis à la belge signifie aussi
que chaque réforme n'est jamais que provisoire. En fait, à chaque fois les
nationalistes les plus radicaux restent sur leur faim et, des la conclusion d'un
compromis, ils annoncent déjà qu'il sera remis en question et quel sera l'ordre
du jour de la prochaine négociation en vue d'une réforme ultérieure. Il suffit
de lire la presse au lendemain d'une réforme pour s'en convaincre. Les journaux francophones, généralement restés belgicistes, se félicitent de ce que les
politiciens wallons et francophones ont pu « limiter la casse ». Les journaux
néerlandophones, pour leur part, se contentent de délivrer un modeste satisfecit à la classe politique, puis dressent l'inventaire de ce qui reste encore à réaliser... lors de la prochaine réforme. Quant aux milieux nationalistes, ils entreprennent tout de suite l'inlassable travail de sape médiatique destiné à sensibiliser les masses à l'enjeu de cette prochaine réforme. Par ailleurs, une fois que
le processus de dévolution est lancé, les dirigeants régionaux et communautaires participent activement à la spirale nationaliste, car ils cherchent évidemment à s'approprier des compétences de plus en plus larges en rabotant celles
des instances centrales. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, l'ordre du jour des
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prochaines négociations communautaires n'est plus seulement annoncé dans
les journaux ou dans les programmes de partis, mais il se trouve repris dans des
documents officiels publiés par le parlement flamand. Les politiciens wallons
et francophones se contentent de dire qu'ils ne sont pas demandeurs d'une
nouvelle réforme institutionnelle, mais chacun sait qu'elle finira par avoir lieu
et qu'elle consistera inévitablement à détricoter un peu plus les compétences
du pouvoir fédéral. Chacun sait aussi qu'il en sortira probablement un nouveau compromis à la belge et que la prochaine réforme ne sera donc pas la dernière. Certains estiment –ou espèrent– que la Belgique finira ainsi par mourir
de sa belle mort: elle devrait disparaître en douceur, lorsqu'elle ne sera plus
qu'une boîte vide, dépourvue de tout pouvoir. D'autres, plus pessimistes,
pensent toutefois qu'on joue avec le feu. Ils craignent qu'on finisse un jour par
basculer dans la violence, par exemple le jour où il s'agira de s'entendre sur les
frontières définitives d'une Flandre indépendante.
C'est que la Flandre n'est pas aussi homogène qu'elle ne voudrait l'être: il
subsiste d'importantes minorités francophones sur le territoire flamand.
Plusieurs communes flamandes de la périphérie bruxelloise ainsi que
Voeren/Fourons restent l'enjeu de débats acharnés. Dans les communes
périphériques vivent des dizaines de milliers de Francophones, ils y constituent même la majorité numérique. Voeren/Fourons n'est qu'une série de
villages ruraux totalisant un peu plus de 4.000 habitants, mais il constitue un
symbole tant pour les Flamands que pour les Wallons.
Comment se fait-il que ces minorités –localement majoritaires– de
Francophones aient subsisté et prospéré malgré l'application du principe de la
territorialité depuis les années trente? Certes, la territorialité constitue le fondement général de la législation linguistique, mais elle n'est pas absolue. Elle
est notamment tempérée par le système des « facilités linguistiques », destinées
à protéger des minorités situées de part et d'autre de la frontière linguistique
séparant la Flandre de la Wallonie et de Bruxelles. Il est évident que ce système ne satisfait pas les nationalistes, puisqu'il réduit à néant leur objectif d'homogénéisation linguistique totale de chacune des régions linguistiques. Aussi
la spirale revendicative de la composante destructrice du nationalisme continue-t-elle à se manifester dans ce domaine. Au cours des années 1980, la
Flandre est parvenue à faire entériner, par des chambres flamandes du Conseil
d'État d'abord, par la législation fédérale ensuite, des mesures excluant les
Francophones de certains mandats publics dans les « communes à facilités »
flamandes. Il faut désormais prouver une connaissance suffisante de la langue
de la Région pour exercer le mandat de maire et certains autres mandats
importants dans ces communes. Plus récemment, le gouvernement flamand
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s'est ouvertement engagé dans une politique de limitation des facilités linguistiques. Comme la législation linguistique concernant les communes à facilités
reste une prérogative fédérale, le parlement flamand ne peut évidemment pas
modifier unilatéralement cette législation et il est exclu de compter sur l'appui
des Wallons et des Francophones en cette matière. C'est pourquoi le gouvernement flamand se borne à intervenir dans les modalités d'application des facilités, dont il rend l'accès plus complexe et plus coûteux pour les citoyens concernés, dans l'espoir avoué de les voir renoncer au bénéfice des facilités par lassitude. Si un jour les Régions/Communautés acquièrent le pouvoir de supprimer totalement le système des facilités, celui-ci ne fera certainement plus
long feu.
Pourquoi la spirale revendicative et la surenchère nationaliste s'arrêteraient-elles? Si elles s'expriment ouvertement en Flandre, elles se manifestent
aussi chez les Wallons et les Francophones. La présence de majorités francophones dans certaines communes à facilités constitue réellement une menace pour l'intégrité territoriale de la Flandre. Appliquant les principes du nationalisme à rebours, ces Francophones revendiquent vis-à-vis de la Flandre le
droit à l'autodétermination en vue d'un rattachement à Bruxelles ou à la
Wallonie, tout comme la Flandre nationaliste invoque le même droit à l'autodétermination vis-à-vis de la Belgique. C'est là que peut effectivement résider
le danger d'une dérive grave si les Régions devaient devenir des États indépendants à part entière. Le problème des frontières deviendrait alors un
problème inter-étatique et les communes à majorité francophone pourraient
porter leurs revendications au niveau international et invoquer l'arbitrage
d'instances supranationales, celles de l'Europe par exemple.
L'Europe. Aux yeux des diverses parties en présence, elle peut constituer
une planche de salut ou, du moins, une échappatoire. Ceux qui veulent la disparition de la Belgique soutiennent que celle-ci deviendra superflue comme
structure intermédiaire entre les Régions et le niveau européen. L'Europe
pourra exercer directement les quelques compétences que le pouvoir fédéral
beige aura encore conservées après les multiples séances de déshabillage institutionnel dont il a déjà fait et fera encore l'objet. Les partisans de la Belgique,
quant à eux, continuent à soutenir que la Belgique est justement très intéressante pour l'Europe, en tant que laboratoire où l'on tente de construire une
société de tolérance multiculturelle et plurilingue, que l'Europe est inéluctablement appelée à élaborer elle aussi. Si l'expérience beige échoue, l'expérience européenne est condamnée à échouer également.
C'est dans ce cadre que se situent les concepts de postnationalisme et de
patriotisme constitutionnel auxquels font appel « les derniers Beiges ». Ceux239
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ci se recrutent principalement dans les milieux artistiques et scientifiques, nettement moins dans certains milieux politiques, et ils sont persuadés d'être les
porte-parole de la majorité silencieuse. Leur discours positif prône des vertus
telles que l'ouverture, la tolérance et la solidarité, qui seraient pratiquées par
des citoyens conscients, confiants et responsables. Ces vœux pieux ne sont-ils
pas naïvement utopiques face à un discours largement répandu tendant à
exploiter les sentiments d'intolérance et de repli frileux, bien plus susceptibles
d'interpeller une population qui, en vérité, est déboussolée et insécurisée?
L'image de la Belgique n'est pas particulièrement propice à réveiller un
sentiment de fierté belge. De nos jours, il est en effet de bon ton de dénigrer
la Belgique à tout propos. Bien sur, les Beiges, habitants d'un minuscule pays,
n'ont jamais fait preuve d'une admiration sans bornes pour leur patrie, qu'ils
regardaient naguère avec un détachement et un humour de bon aloi. A présent, on a l'impression que les « blagues belges » sont subitement perçues au
premier degré. D'une saine autodérision, on a basculé dans une lamentable
auto-flagellation. A gonfler en permanence des événements –graves, détestables ou tragiques certes, mais communs à tous les pays du monde– certains
médias suscitent, auprès des Belges et à l'étranger, l'image d'une Belgique singulièrement corrompue, inefficace et désemparée. On peut s'interroger sur le
rôle joué dans ce processus par le discours dénigrant asséné sans cesse par le
nationalisme anti-belge et repris en chceur, sciemment ou non, par les medias
« bien pensants ».
H. Dumont a probablement raison: dans ces conditions, ce sera un véritable tour de force que de rétablir auprès des Beiges un minimum de confiance dans leurs institutions centrales. Alors, l'attachement à des valeurs comme
le patriotisme constitutionnel, le postnationalisme ou la société multiculturelle sera-t-il à même de bloquer l'engrenage du nationalisme et de stopper l'évolution apparemment inéluctable vers le démantèlement de la Belgique?
Toutes ces nobles valeurs sont certes dignes d'être encouragées et propagées, mais il y a loin de la coupe aux lèvres.

POST SCRIPTUM
POUR
JOSE LUIS ALVAREZ ENPARANTZA
Jose Luis,
Pendant ton long séjour forcé en Belgique, tu n avais pas manqué de te
familiariser avec les diverses composantes des problèmes dits «communautai240
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res" que ton pays d'accueil affrontait. Comme tu as pu rejoindre ton propre
pays depuis une vingtaine d'années, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de suivre
les derniers développements avec la même assiduité qu'autrefois. C'est pourquoi, nous avons voulu faire le point et dresser un état des lieux actualisé, afin
que tu puisses profiter de ta retraite pour reprendre le fil du feuilleton belge où
tu l'avais laissé. Mais, de toute façon, nous savions déjà que tu n'as certainement pas besoin de notre concours pour vivre une retraite fructueuse.
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AHO-BELARRIEN JARDUERA MALGU-MOLDAKORRETAN BA OTE ALDAGAIZTASUNIK?
Pilartxo Etxeberria
Irakasle eta adiskide dudan Txillardegiri esker onez.

Egia da, totelka bezala hitzegiten dugu, hitzak ebaki ezinik,
ideia bat amaitu orduko beste bat adierazi beharrez.
Halaere, hauxe da egin dezakegun hoberena. Horrela errealista gara behintzat. Edertu eta goxatu beharrik ez dago, errealitatea
bera ere totela da.
Errenak gara, gainera
(Sarrionaindia, Hitzen ondoeza, 1997, 826. zenbakia)

1. ATARIKOA
Gure oinek zapaltzen duten lurrari edo asfaltoari erreparatzen badiogu,
hiztunok' eskuarki eguneroko harreman-modu eta harreman-mota ezberdinak
bideratzeko hizketaz baliatzen gara. Hizketa hori aztertzetik irits gaitezke hizkuntzara edo alderantziz, kontua izango da helburua zertan jartzen dugun eta
azterketa zehatza zer argitzeko, zergatik eta zertarako egiten dugun.
Hiztunon gogo-irudiak edo/eta egiten duen erabilera aintzat hartu, hizkuntzalaritzan sartzen gara berez eta beraz, bete-betean. Hizkuntzatik edo
' Ezin ahantzi elkarren arteko harremanen bidezko komunikazioari esker garela pertsona
eta hiztun. Bizitzan zehar beti ari gara zerbait komunikatzen (kode digitalaz gain ezin
ahantzi kode analogikoaren garrantzia) ez baita posible ez komunikatzea.

PILARTXÖ ETXEBERRIA

hizketatik, fonetikatik edo fonologiatik, hizkuntzaren aldi joanetik edo egungo ezaugarrietatik... abiatu, batak bestera eramango gaitu ezinbestean elkarren
osagarri zatiezin baitira, zatitze hori ikertzaileak hautatutako azterketari berari dagokiolako eta ez besteri. Bada XX. mendearen erditik aurrera arrakastaz
zabaldu eta gure anean zuztar sendoak egin dituen beste zatitze edo bitaratze
kontu zentzugabea argitu gogo nukeena, hau da, izenondorik gabeko hizkuntzalaritza eta hizkuntzalaritza aplikatuaren artean egin den bereizketa eta
bereizkuntza; aipatutako zatitze honen arabera, zenbait hizkuntzalari huts litzateke eta beste zenbait, berriz, bigarren mailako hizkuntzalari.
Hizkuntzalaritza aplikatuan jarduten dutenen ikerketak, begiak kanpora
begira jarriz, zuzenean edo zeharbidez, hiztunen hizkuntza/hizketa arazo,
zailtasun, behar, ezintasunei... buru eginez, irtenbideak aurkitzen edo bideak
zabaltzen ahalegintzen direnak lirateke. Hizkuntzalari soilak, berriz, maternatikari formalisten antzera, teoriak eta azterbideak modurik abstraktuenean
jorratzen dituztenak2; hauen versus-ak, aldiz, aurrekoen teoria eta irakaspenetan sustraituta "aplikatua" izenondo erreferentzialez jantzitakoak ditugu,
eremu praktikoetan bete-lana egiten dutenak, alegia.
Joan doan eta etorri datorren bereizkuntak ez digute laguntzen hiztunok
harremanetan hizketa-bidez egiten dugun erabileraren azpian eta azalean gertatzen dena argitzen, ezin delako teorizatu errealitatean egiten dena kontuan
hartu gabe. Eman dezagun linguistika teorikoaren alderdiak bere horretan
hartu eta hizkuntza arrotzen irakaskuntzara edo patologietara eramaten ditugula, eta harrokeriak itsutzen ez bagaitu behintzat, berehala ohartuko gara
umezurtasunaz, hots, elkarlanaren beharraz: hiztunek egiazki egiten duten
erabileraren ezagutza beteagoa ezinbestekoa izateaz gain, beste alor askotako
ezagutzak ere gurutzatuko zaizkigulako: besteak beste, pedagogikoak, psikologikoak, soziologikoak edo antropologikoak. Honenbestez, ez dago lehen
mailako teorizatzerik eta bigarren mailako aplikaziorik, ez asimetriarik, bien
arteko harremana elkarreraginezkoa da, elkar elikatzen baitute elkarren osagarri direlako.

2. HIZKETAREN EZAUGARRIAZ

Goraxeago esan dudan moduan, hiztunok harremanetan etengabe jartzen
ditugu abian ekoizpen-oharmen prozesuak, horiei esker eta horien eskutik,
2

Askotan eredu formaletara egokitzen ez direnak saihestuz edo ezikusiarena eginez
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jardun hori aldatuz, elkar elikatuz eta aberastuz esaldiak kanporatzen ditugu.
Esaldi horiek guztiak zentzua 3, adiera, aztarna, sinbolo, egoera, intentzionalitate... eta abar bere baitan daramatzate.
Prosodiaz gozatuta ekoizten ditugun hizketa -hotsen bidezko esaldiak
alde askotatik azter badaitezke ere, horien izaera eta funtzionamendua estudiatzen duen eremuaz gain (eta ikerketa-iturri ezinago oparoa da gurean),
badira alorrak apenas lur hartu dutenak gure artean. Esate baterako, elkarrekin aritzeko, kontuak elkarri esateko erabiltzen dugun kode digitala eta bidaide den analogikoa (maiz askotan gure keinuek, keinadek, imintzioek, oharkabean (edo ohartuki) egindako esku-, begi- edo gorputz mugimenduek onartzen, gaitzesten, gezurtatzen, xamurtzen edo gaiztotzen baitute ahoz esandakoa). Hau da, kinesiaren eta proxemikaren eskutik hartzen dugu ahozkoa
bezain adierazgarria eta komunikazio-intentzionalitateari begira ezinbestekoa
den informazioa ekoizpen-oharmen prozesu konplexuen deskribapenerako'.
Ez da lan honen helburuetan sartzen alderdi horien guztien deskribapena egitea; hala ere, uste dut, errealitatearen murrizte bortitza egin nahi ez badugu,
eta prozesu horien muinera heldu, nahitaezko dela aipatu berri ditudan alderdi horiek aintzat hartzea.
Hizketa-hotsen azalaren azalari so egiten badiogu, eta ekoizpen-oharmen
prozesu eta mekanismoen berri ematen diguten teoriak aintzat hartuta, aztergaitzat hobetsi dugun alderdiaren estudioari edozein ikusmoldetatik helduta
ere, hizketaren ezaugarriekin tupust egingo dugu. Besteak beste, ondorengo
hauek ditugu nabarmenenak: aldakortasuna; adierazgarritasuna; kanporatzen
ditugun hotsen elkarrenarteko ezaugarrien gurutzatzea, gainjartzea edo elkarrestaltzea; hots-asmoa uhin akustiko egiteko giharren mugimendu bidez
abian jartzen ditugun neurona-sare eta giharren erabateko sinkronizatzea; malgutasuna edo egoera berrietara moldatzeko gaitasuna (ohiz kanpoko bideak

' Zentzua, nork bere esperientziatik, biografiatik, behar, nahi eta elkarri eragiteko sentitzen
dugun beharretik hezurmamitzen da. Geure izatetik eta egoera zehatzetik komunikatu eta
pertzibitzen dugun neurrian, Semantikaren arloan kokatzen da zentzuaren mundua.
Bihoazkie nire eskerrik handienak eta zintzoenak, batetik, komunikazioaren unibertsoan
murgiltzen eta soa zorrozten irakatsi didaten Psikologia Fakultateko Jose Luis eta Terexa
adiskide eta lankideei, eta bestetik, Areson izerdi patsetan, kontzeptuen hezur-mamiak euskaratzen horrenbeste lagundu didaten "Euskara Taldeko" Teresa Belasko, Iñaki Arregi eta
Lola Figueiredo adiskideei.
Ahozkoaren azterketa egiten den lan zientifiko bakanetan, kasurik onenean aipatu baino
ez dira egiten hizketarekin batera datozen proxemika edo kinesia. Alabaina, falta dira azterketa sistematikoak.
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erabiliz eta ezaugarri fisikoen ikusmoldetik, hots estandarren ezaugarri funtsezkoak eta kanporatu diren hots horien parametro akustikoak erabat aldatuak eta oso ezberdinak izanik ere, oharmenarentzat ulergarri dira); koartikulazioaren ezinbesteko eragina; oharmenaren jokabidea, aldakortasunaren eta
erredundantziaren azpian edo muinean dauden unitate linguistikoak jasotzen
eta prozesatzen ditu oharmenak zahia eta irina bereiziz.

3. KOARTIKULAZIOAZ

Hotsen ekoizpena dela eta, alderdi neurofisiologikoak, arnasketa-sistemarenak, glotia eta glotiaren gaineko artikulatzaileen sistemak, lehen baino
hobeto aztertuak izan dira azken urteotan, sakonkiago gainera. Bestalde, hizkuntzalarion ezagupen askoren aurretik, trumilka eta mutur-joka, gero eta
aurreratuago datozen tresna berriei esker, ekoizpen prozesuetan parte hartzen
duten organoen mugimenduen nondik-norakoak xehetasun handiagoz ezagutzen ditugu.5
Hala ere, zenbait gertaera ulertzeko eta egiten duguna azaltzeko, teknikak teknika, tresnak tresna, ereduak eredu, zailtasunak ditugu. Hor dugu,
esate baterako, koartikulazioaren arazo korapilotsua. Ebakikidetzaren gertaera harrigarri honen aurrean, eta hizketa-hotsak ateratzeko egiten duguna
zehazterakoan, fonetikarien arabera definizio ezberdinekin topo egiten dugu.
Izan ere, artikulaziozko gertaerei muga linguistiko zorrotzak ezin ezarri izateak eragin du koartikulazioaren kontzeptua. Honen bidez, fonetikariek aditzera eman nahi izan dute hizketa-hotsen ekoizpen mekanismoak bi edo elementu gehiagotara aldi berean egokituz jarduten dutela 6. Oro har, eskulibu5 Artikulografoaren bidez, esate baterako, berriemailea hizketan ari deneko hizketa hotsak
grabatu ahala, parte hartzen duten artikulatzaile zenbaiten mugimenduen datuak ere biltzen
ditu (mihiaren, matrailaren eta ezpainen mugimenduak, alegia) eta aldi berean, denboran
zehar aldatuz doazen uhin akustikoen espektroetatik erauzten ditu ekoiztutako hots horien
F1.F2,F3 formakinen maiztasunak).
6 Ezin konta ahala definizio eta interpretazio ditugu koartikulazioaren inguruan. Bakar batzuen irizpideak baino ez ditut ekarriko. Kent eta Minifie (1977, 116) autoreek honda diote:
"inguruneko hotsen etengabeko elkarreraginaren konplexutasuna dela eta, unitate linguistiko jakin batek ez ditu, izan, akustikazko eta artikulaziozko aldagaitzak", beraz, koartikulazioaren interpretazio honek, ekoizpenaren kontzeptualizazioa egiten du eta suposatzen du,
mugimenduzko kontrolaren sistema-irteeran unitate diskretoak ditugula. Daniloff eta
Hammarberg (1973) autoreek, "segmentu fonetiko batek besteren batean duen eragin gisa"
definitzen dute; Lagefoged-ek (1975, 48-52) "elkarren ondoko ebakeren batetortze modu246
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ruetan sinplifikatuz, ezkerrerako eta eskuinerako koartikulazioa bereizten
bada ere, kontua askoz ere konplexuagoa da; izan ere, ez da bakarrik aurretik
edo ondoren datorren segmentuari aurre hartzea ezaugarriak aldaraziz, askotan, errealitatean, artilukatzaileen eskutik (e.b., ezpainen aurreratze eta borobiltzea) koordinatutako hainbat mugimendu morfema-mugen gainetik hedatzen dira aurreratuz artikulatzaileen jarrera ondotik doazen segmentuetara,
mugimendu horien guztien emaitza diren ezaugarri akustiko jakinak aldaraziz. Eta hemendik dator, hizketan ari garenean, ahoskuntz organoek oharkabean (baina ez imitazioz) behin eta berriz egiten duten mugimendu-kontrolaren alderdi korapilotsua. Artikulaziozko eta akustikazko datu esperimentaletan aurkitzen den aldakortasun fonetikoaren arazoak, artikulatzaile bakoitzaren mugimenduen oinarrian dauden kontrol printzipioen arazo orokorra
aztertzera eraman ditu jakitunak. Printzipio horretan oinarrituz ezartzen
dituzte, alde batetik, batasun motorearen denbora-eskemak, eta, bestetik,
koartikulazioaren agindu motoreen berrantolatze-moduak, artikulatzaile
ezberdinek halako helburu jakin bat iritsi behar dutenean, egoera ezberdinetatik abiatuz. Azalpenak eta ereduak ugari izanik ere', gertaera honen esplikazio zehatzagoa eta osatuagoa lortu nahi badugu, behartzen gaitu fonetikan ez
ezik, fonologian eta seguruenik hizkuntzaren beste zenbait osagairen azterketa-emaitzetan ere murgiltzera.
Argi bila, neure buruari ez besteri, egiten dizkiodan galderak dira, hots,
aldez aurretik programatua edo planifikatua ote ekoizpen-prozesua? Nola
liteke, bada, seinale fisikoak kanporatzeko, denbora ezinago laburrean (segundoko 15 hizketa-hots ezberdin kanpora baititzakegu) hots-asmoa edo esanasmoa kodatzea horrenbeste agindu (psiko)neuromotor koordinatuz?
ra, bata besteen ezaugarriak gainjarriz" definitzen du. Beste zenbait autorek, berriz,
Öhman-ek eta besteek (1967), aldakortasuna dela eta hiru prozesu bereizten dituzte:
murrizte-, berrantolatze- eta koartikulatze-gertaerak. "Koartikulazioa, besteen gainetik,
aginduen arabera, eta horiei erantzunez, artikulatzaileak mugitzen direneko unea da, ondoren murriztea letorke, hots asmoaren segidako jarrearak xedatzen duen neuronen agindu
batek, artikulazio-jarrera eteten duenean gertatzen den efektua da murrizte, e.b. hizketaren
abiadura bizkortzeak, zenbait bokal eta kontsonanteren neutralizazioa lekarke.
Berrantolatzea, berriz, traktoaren itxuraketaren aldaketa baten ondorio da; ingurunearen
arabera gertatzen dena eta halako hots bati dagokiona; e.b., bide honetatik azaltzen ditu
armonia bokalikoa eta amaierako kontsonanteen ahoskabetzea errusiaeraz".
Ekoizpenean egiten den azken jardun horren (artikulazioaren) berri emateko, eredu neurofisiologikoetan oinarritutako ereduek arrakasta izan badute ere, ez digute azaltzen ekintza honen izaera berezitua eta adierazgarria; 100dik gora gihar eta neuronen kontrolen gainetik legokeena.
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4. ALDAKORTASUNAZ ETA ERLAZIO EZ LINEALAZ
Bizidunok egiten ditugun ekintzen ezaugarri behinetakoa (eta nahitanahiezkoa) aldatzearena da; beste horrenbeste gertatzen da nor izateri begira
ere, elkarren artean ezberdin gara eta hala garelako modu ezberdinean erantzuten dugu zeinahi egoera berritan. Hiztunon hizketa ere aldakorra da ezinbestean; alde batetik legoke hiztunari berari atxikitzen zaion aldakortasuna: a)
duen ahoskuntz sistemaren ezaugarriek, adinak, ohiturek... mugatzen dute
artikulatze-modua, hizketa-abiadura, erritmoa... ; b) aurrekoari erabat lotuta
dator hiztunaren izaerari lotutako aldakortasuna, hau da, duen nortasunak,
identitateak, sinesmenak, barne-egoerak, hizkuntzaz duena jarrerak... bultzatutakoa legoke; c) gizarte-harremanei lotutakoak, lekuak, solaskideak, gaiak,
barne-egoerak... eragindakoa, alegia.
Ekoizpenari lotutako aldakortasunaz gain, arazo dira fonetikan, batetik,
ingurune fonetikoak hainbat mailatan eragiten duen aldakortasuna, eta, bestetik,
artikulaziozko parametro eta parametro akustikoen arteko linealtasun falta.
Azken puntuari erantzunez, Stevens-ek (1972) "Hizketaren izaera kuantikoa" izeneko teoriaren eskutik azaltzen digu munduko hizkuntzetan hots
batzuk beste batzuk baino egokiago direla gune naturaletan ekoizten direlako;
izan ere, artikulaziozko aldaketa ttikiek uhin akustikoetan aldaketa handiak
eragiten dituzte eta alderantziz ere, beste horrenbeste; hau horrela gertatzen
ornen da, batetik, akustikaren eta artikulazioaren artean erlazio linealik ez
dagoelako; eta, bestetik, uhin akustikoetako aldaketa ttikiek oharmenenerako
berebiziko garrantzia dutelako, eta alderantziz, beste horrenbeste. Honenbestez, erlazioa lineala ez, baizik eta, areago kurba itxura hartuko luke:
"These nonlinearities quantize the articulatory parameter into
regions of acoustic stabilitis that are bounded by regions of inestability. For values at the boundary regions, small changes in the articulatory parameter produce large changes in the acoustic parameter. For
values within the stable "quantal" regions, on the other hand, even the
largest changes in the articulatory parameter produce little or no change in the acoustic parameter. The acoustic properties associated with
such quantal regions would bi natural candidates for use in distinguishing phonemes. The articulatory-to-acoustic nonlinearities might also
explain some classes of contextual variation" (Beckman, 1988, 219).
Wood-ek (1986) aipatutako teoriaren haritik eta hizkuntza ezberdinetako
datu fonetikoak aztertu ondoren, areago joango da esanez:
"The resulting quantal region makes it seem unlikely that this
coordination is a passive mecanical coupling among the articulators.
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Instead, there seems to be an active linguistically motivated organization among the separate articulations" (Beckman, 1988, 221 or.)
Stevens-en hizketaren izaera kuantikoaren azalpenen eskutik "aldagaitz
akustikoen" auziari ere erantzuna eman nahirik Kewley-Port-ek (1983, 1986)
edo Stevens-ek eta Blumstein-ek (1981) lortu zuten silaba-hasierako herskarien leherketa-uneko "aldagaitz akustikoen" ezaugarriak zehaztea; hala ere,
parametro aldagaitz horiek, herskariak silaba-hasieran dauden kasuetarako
ingelesez onuragarri badira ere, ez dira baliagarri silaba-amaierako kokagunetarako, ez baitute leherketarik. Geroztik egin diren azterketa esperimentaletan
oinarritutako estudioetan, esan liteke kontsonante herskarien artikulagunea
zehazteko leherketa-uneko ezaugarri aldagaitzak baino baliagarriagoak direla
bokalen trantsizioetako ezaugarri akustikoak.
Hiztunok ahoskuntz organoen anatomia -fisiologiak eta mintzo garen
hizkuntzak berak mugatzen bagaitu ere, ezin konta ahala dira gure aho, eztarri, mihi, ezpainek... egin ditzaketen mugitze-itxuratzeak eta, ondorioz, ekoitz
ditzakegun hizketa-hotsak. Aldakortasuna eta koartikulazioa unibertsalak
izanik postula ote litezke organoen itxuratze-aldatzeen kopuru mugatua,
eredu akustiko egonkorrak eta patroi aldagaitzak? Ala azterketak berak, lortu
nahi dugunak, bultzatzen gaitu horretara?

5. SEGMENTAZIOAZ
Transmisioa eta pertzepzioa kanporatzen ditugun uhin akustikoen eskutik egiten da. Akustikak estudiatzen dituen hizketa-hotsen ezaugarri fisikoak
ezagutzen baditugu ere (edo ezagutu uste ditugu), arazoak ez dira falta. Bata,
eta ez txantxetakoa, segmentazioarena da. Ez dira gauza bera, alde batetik,
elkarrizketa bizia eta, bestetik, laboratorioan aztertzeko aldez aurretik prestatutako jarduna. Biak hizketa badira ere, arras ezberdinak dira aztertzerakoan
berriemaileen ahotatik ateratzen diren erritmo lasaian oso-osorik ahoskatutako esaldiak eta azkar asko esandakoak.
Hala eta guztiz ere, kasurik onenean, modurik gardenenean eta zainduanean esandakoak, etenek eta pausaldiek baino eteten ez duten uhin akustikoetan azaltzen den continuum-aren segmentazioa burutzea ikaragarri nekeza
egiten bada', ezinkizun da elkarrizketa bizian esandakoaren segmentazioa
Askotan, ikertzaileek ikerketan zehar segmentazioa burutzeko, zenbait irizpide ontzat
hartu eta egiten da unitatez unitateko zatitze hori.
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burupide zuzenez egitea eta gehienetan, hots bakoitzari dagozkion ezaugarriak zehazteko, gutxi gora-beherako ustezko hasiera eta amaiera markatuz
egiten du ikertzaileak segmentuetan zatitze hori. Bizirik dirauen arazoa da,
nola hizketaren sintesia eta hiztunak egiten duen ahozko jarduna ezagutzeko
ordenagailu-programak egiten dituzten ikertzaileentzat, hala hizkuntzaren
deskripzio egokiagoa egiteko ardura teorikoa duten hizkuntzalarientzat.
Kontua da koartikulatuta kanporatzen ditugun esaldietako hizketa-hotsen
izaera fisikoa jarraia dela, baina, kodatze-deskodatze-ekintzak egiten dituen
hiztunak (nola hiztun alfabetatugabeak, hala hizkuntzalaritzaz deus ez dakien
edozein hiztunek) -Sapirrek hitzak hona ekarriz- "entzuten dituen modu idealean" hots-katea ederki asko segmentatuko du, elementuz elementu, silabaz silaba, hitzez hitz... bakoitza ongi bereiziz inongo zalantzarik gabe.
Segmentazioa dela eta, hiztunontzat horren erraza den kontua, nola liteke horren nekeza izatea ikertzailearentzat? Eredu tradizionalek eskaintzen
diguten bidea okerra ote? Ala makinek jasotzen dituzten xehetasun asko eta
asko pisugabe dira hiztunak duen berezkotasun linguistikorako? Ala fonologia-psikologia alorretan lanean ari direnekin eta guztion lana dela bitarteko
ahalegindu behar dugu orain ezinean gabiltzan erantzunak aurkitzen?
Zalantza izpirik gabe, lehen galdera saihestu gabe, bigarrenaren aldekoa naiz,
elkarlanaren edo auzo-lanaren aldekoa, alegia.

6. OHARMENAZ
Ahotik belarrira eta belarritik ahora dabilen hizketaren deskodatzeari
dagokion oharmen-prozesua dela eta buruhausteak ez dira gutxi. Puntu honen
inguruan, ikusmolde ezberdinetatik idatzitakoa ugari baino ugariagoa da.
Dena den, ez da lan honen helburua teoria guztien katalogoa egitea, baizik eta
fonetikaren aldetik aurki daitezkeen puntu ilunak eta ahulak azaltzea.
Ohikoa da esatea ohartze-prozesua kanpo belarrian hasten dela eta
NSZean amaitu; beste modu batera esateko, indar fisikoa indar elektriko eta
ondoren kimiko bihurtuz burutzen dugun ekintza dela. Entzumen organoen
anatomia eta funtzionamendua ongi aztertuak daude eta edozein eskuliburutan aurki daitezke xehetasunak irudi eta guzti.
XX. mende erditik aurrera, tasun bereizleen artikulazio, akustika eta
oharmenezko zehaztasunak zedarritu asmoz, hizkuntzalariek koordinatutako
ikerketa handi bati ekin zioten psikologo, elektronika eta telekomunikazioe250
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tako ingeniari, logika sinbolikoa eta semiotika aztertzaileak, neurologoak,
oharmen eta fisiologian adituak... eta beste zenbait ikertzailek. Ondorengo
hiru hamarkadetan ere, tasun bereizleen zehaztapenetan buru-belarri jardungo dute zientzia ezberdinetako adituek programa baten inguruan bildurik.
Esperimentu bidezko metodoa erabiliz, modu eta mota askotako frogak egingo dituzte oharmen prozesuaren nondik-norakoak argitzeko zenbait teoria
eraikiz. Ikerkuntza horiek guztiek berresten dute helduek hizketa-hotsak
kategoriatan entzuten dituztela. Horrenbestez, adituak aldagaitzak aurkitu
beharrean dira artikulazioan edo uhin akustikoetan.
Hizketaren oharmena, ekoizpenaren eta pertzepzioaren lotura gisa planteatzen dute A. Liberman eta besteek (1967) eta Liberman eta Mattingly (1985)
"Hizketa Oharmenaren Teoria Motorea" izeneko teoria klasikoan.
Interpretazio honen arabera, transmisioa burutzeko ekoizpenaren eskutik kanporatzen ditugun seinale fisikoak hautemateko berezko mekanismo berezituak
ditugula diote deskodatze akustikoa egiteko, adieraziz hautematen dugun
mezu fonetikoaren eta igortzen dugun seinale akustikoen artean ez dagoela
biyekziozko harremanik. Postulatzen dute, hiztun-entzuleok beste hizketahotsen ingurumariarik gabe ere, edozein kontsonante edo bokal hautemango
genukeela badakigulako nola ekoizten ditugun eta baliabideak ditugulako hizketa-hots jakin bati dagokion kode motorea hautatzeko. Beste modu batera
esanda, hiztunak duen artikulazio-ezagutza, seinale akustiko eta oharmenaren
arteko bitartekari litzateke; inkontzientea den artikulatze-modu horren ezagutzari esker hautematen dugu hizketa. Eredu aktiboa ere deitu zaion teoria
honen argudio nagusienetarikoa da, uhin akustikoetan dagoen informazioa
inguruneko hotsen eraginez estali egiten dela eta hots bakoitzaren ezaugarriak
aldameneko beste hizketa-hotsen berezitasunekin nahasiak direla uhinetan.
Ezaugarrien estaltzea eta iluntzea ingurunearen arabera handia izanik ere, esate
baterako, <barrubigunak dira> moduko esaldian, silaba hasieran eta barnean
bokalartean ekoizten diren <b> horien ezaugarriak ezberdinak izanik ere,
oharmenak berdintzat hartzen ditu. Oharmen-prozesua aztertzerakoan arazo
nagusienetako bat aipatu berri dugun horixe da: nola liteke hartzailearen entzumenak fisikoki arras ezberdin diren hots horiek berdintzat hartzea?
Hori dela eta, teoria honek ahaleginak egiten ditu artikulazioaren eta
oharmenaren arteko lotura egiten:
"Phonetic percepts, therefore, must be products of a separate
phonetic mode, in which general auditory processing of the acoustic events is bypassed to produce a more direct perception of invariant articulatory events underlyng the phonetic category"
(Beckman, 1988, 224).
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Teoria aktibo hauen barnean sartuko litzateke Stevens -en (Halle eta
Stevens, 1959) Sintesi bidetiko analisia izenekoa. Eredu honek aurrekoak
baino arreta handiagoa jarriko du seinale akustikoan, izan ere, egileak dio
aztarna aldagaitzak ditugula continuum horretan. Entzuleak oharmen prozesuan lehenik continuum-a aztertuko luke tasun bereizleak erauzteko (analisia,
alegia), eta ondoren alderatuko lituzke hizketa-hots horiek sintetizatu dituen
artikulaziozko aginduekin; alderatze honetan analisia eta sintesia bat badatoz,
hotsak eta hots-kateak ezagutuko lituzke hartzaileak. Teoriaren honen aldekoek egindako froga enpirikoek berresten dute: 1) oharmen sistemak bere
parametroak igorlearengandik ateratako ezaugarri akustikoetara egokitzen
dituela; 2) formakinen trantsizioei esker hartzaileak bereiz ditzakeela kategoria fonetiko ezberdinak; 3) ikusmenaren eta entzumenaren bidetiko informazioek bat egiten dutela hizketa-hotsen oharmenean. Dena den, ezin esan gabe
utzi froga hauetan guztietan gehienez ere silaba solteak erabili izan direla
oharmen-frogak egiteko eta ez esaldiak hiztunon harremanetan eskuarki erabiltzen ditugun modukoak.
Teoria hauen puntu ahulak betetzera etorriko da fonetikarien artean berebiziko arrakasta izan duen Oharmenaren entzumen teoria orokorra. Akustika
eta oharmena lotzen ditu teoria honek. Dena den, izendapen orokor honen
azpian, beren artean bat etortzen ez diren hainbat eredu eta azalpen ezberdin
ditugu, ez da, beraz, inondik ere, paradigma bateratua. Ikusmolde teoriko orokorrean baztertzen da analisiaren bidetiko sintesia, mekanismo analitikoagoetan lur hartzeko. Fant-ek (1967) teoria klasikoan uhin akustikoen ezaugarrietan sustraitzen da azaltzeko oharmenaren jokabidea. Honela, oharmenak seinale akustikoan dagoen informazioa iragaziko luke erredundantzia ezabatzeko
eta iragazteak egin ondoren gelditzen dena (ezaugarri bereizleak, alegia) alderatuko luke hartzaileak barne-gogoan duen hots-irudiarekin. Alderatze-lan
honetan bat badatoz ezaugarri bereizleak eta hots-irudia, fonema da ezagutzen
duguna eta katean jarraituz bide honetatik, mezu osoa.
Zenbait autoreren iritziz, hizketa bidez kanporatzen diren uhin akustikoak ez dira uste bezain aldakor, aitzitik, badira ezaugarri aldagaitzak eta
horiei esker egiten da irudikapen fonetiko eta propietate fisikoen arteko moldatze mikroestrukturala (Blumstein eta Stevens, 1979, 1980). Beste zenbaitentzat, berriz (Klatt, 1979, 1980), seinale akustikoaren ezaugarri aldagaitzak
ez daude mikroestrukturan, goragoko egituretan baizik (makroegituran, hau
da, lexikoan).
Aurrekoak erabat baztertu gabe, 70. hamarkadatik aurrera gaur arte,
Psikologia kognitiboaren eskutik datoz oharmenari lotutako ikerketa asko.
Oharmen-prozesua informazio-prozesu modura azaltzen dute (Lindsay-k
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eta Norman-ek, 1975), (Pisonik eta Sawush-ek, 1975) eta ondorengo urteetan
beste hainbatek. Autore hauen aburuz, eta labur-labur esanda, entzumen-sistemak uhin mezudunak aztertu ondoren behetik gorako prozesatzea egingo
luke fonema ezagutu arte. Hortik aurrera egingo litzateke goitik beherako
prozesatzea, eta gainerako osagai linguistikoen (sintaxiaren eta semantikaren)
laguntzaz fonema katea ulertuko genuke.
Ez naiz luzatuko artikulu ezberdinetan aurki daitezkeen azterketa ugari
hona ekartzen eta aztarrikatzen, deigarria baita zenbaterainoako indarra duen
oraindik ere, uhin akustikoetan aurki daitezkeen ezaugarri-aldagaitzen azterketak oharmenaren jokabidea azaltzeko. Funtsean formakinen kokaguneak,
horien bilakaera eta balioak; trantsizioen norabide, bilakaera eta balioak; herskarien isilune-balioak... aintzat hartuz eta entzumen-frogak eginez burutzen
dituzte ikerketak. Besteak beste (Assmann, 95 eta 96; Fernández, 93; Martínez
Celdrán, 94 eta 95; Romero, 1988; Heuvel eta besteak, 96), pertsonen oharmenak har ditzakeen hizkuntza ezberdinetako bokalen uhin akustikoetako
ezaugarri aldagaitzak aurkitu dituzte; herskarienak (Bonneau eta besteak, 95;
Ohde eta besteak, 95; Rallo eta Fernández, 95; Núñez-Romero, 95; Villalba,
95; Galera eta besteak, 95), frikarienak (Romero, 95) eta sudurkarienak (Sala
eta Fernández, 95) edo bokalarteko kontsonante ezberdinena ( Massaro, 75;
Repp, 78; Menmelstein, 78; Moreno, 90; Pickett, 95).
Orain arte esandakoa laburbiltzeko, esanguratsua da oharmen-prozesua
dela eta ondorio modura Martínez Celdrán fonetikariak dioena:
"Es importante encontrar los índices acústicos invariantes para
demostrar que el modelo de percepción del habla basado en el procesamiento de la información es viable, con lo cual se habrá avanzado también en el conocimiento global de la percepción del lenguaje
por parte del ser humano" (1996, 111).
Hala ere, hizketaren eta hiztunen araberako aldakortasun handia batetik
eta koartikulazio kontuak, bestetik, zailtzen dute hizketa-hotsen ezaugarri
aldagitz espektralak zedarritzen, zer esanik ez, silaben eskutik aztertzen diren
ebakinetara mugatu beharrean unitate handiagoetara jotzen bada. Bestalde,
bistakoa da ezin uler daitekeela hizketa-oharmena segmentuetara mugatuz,
hiztunok horiek kateatuz esaldiak kanporatzen baititugu.
Nola nahi ere den, hizketa-oharmenaren jokabide orokorra ulertzeko
bidean oztoparri ugari aurkitzen dut trabeska eta galderek, zorioneko galderek, zutik diraute: zein da oharmen linguistikoaren berezkotasuna? Zein eta
zenbaterainoak dira artikulazio-oharmenen gaitasunak eta mugak? Sortzetikoak ote horiek? Zein zeharbide ote egokien zuzenean behatu eta neurtu ezin
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dugun oharmen-prozesua ezagutzeko? Nola egiten dugu entzumen-organoen
eskutik uhin akustikoan jarraia, aldakorra, erredundantea... dena, iragazi eta
komeni zaiguna edo behar duguna baino ez iragazteko unitate linguistikoetan? Nola kontrolatzen ditugu erritmoa, hizkera-doinua eta mugimenduak?
Helduon oharmenak iragazten dituenak zein unitate dira: fonemak, morfemak, hitzak edo esaldiak? Edo modu holistikoan hartzen du informazio guztia, bere osoan? Airean zehar hedatzen diren ahots-uhinak jasoaz nola ezagutzen dugu adiskidearen ahotsa, egoera antzematen, esaten diguna interpretatzen edo ulertzen mezua? Nola liteke elkarrizketan ari garenean maiz askotan
uhin akustikoetan ez dagoena, kanporatzen ez duguna ere entzutea? Nola liteke berdintzat hartzea uhinetan horren ezberdin direnak (hau da, hizkuntzan
pisurik ez badute) eta aitzitik, uhin akustikoetan oso antzeko direnak oharmenak desberdintzat hartzea (hau da, hizkuntzan bereizle badira)? Nola egiten dugu artikulazio, akustika eta entzumenaren lotura?
Baliteke egin ditudan galderek erantzunak izatea. Hala ere, ez dut uste
diziplina bakarrak, gure kasuan fonetikak, erantzun beteak eskain ditzakeenik
ez badu beste zenbait giza zientziatatik edaten eta berezi bereziki zimenduetan ezinbesteko osagarri den fonologiatik.
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EUSKARA BATUAREN AZENTUAZ
Iñaki Gaminde

O.

SARRERA

1984. urtean euskararen azentueraren gaineko azterketek itzelezko bultzada hartu zuten; orduan ere, euskara batuak azentua eduki zezakeela hasi
ginen entzuten. Ilunpeko argi izpi hari ia bakardade osoan eutsi behar izan dio
Txillardegik urte luzeetan barrena. Ordutik hona beste ikertzaile batzuk agertu dira plaza honetara eta euskal azentuaren arazoa argitzen hasi da; euskara,
honetan ere, hizkuntza arrunta dela erakutsi da.
Batzuen artean (+2, - 1) ospetsu bilakatu da eta xehetasunak xehetasun
onarpen osoa bildu duela esan dezakegu. Jakina, onarpen hori ez da gertatu
autoritatea daukatenen artean eta arlo honetan zain segitzen dugu.
Zabala da Txillardegiren lana, arlo askotan jardun du, bikain jardun ere;
(+2, -1) hori nahikoa litzateke beste baten lana justifikatzeko. Baina bere meriturik handiena beharbada ez da emaitza zientifiko batera mugatzen; askoz
harago doa, egiteko era zintzo eta konprometitu bat defendatu eta ikasleak
inguruan biltzen jakin du. Bera gidaria, akuilaria eta adore emalea izan da
guretariko askorentzat. Zer edo zer nabarmentzekotan, merezimendu guztietan, horixe nabarmenduko nuke, hots, irakasle onaren apaltasuna, ingurukoak
erakartzeko eta zaletzeko gaitasuna. Badakit ezin objektiboa izan naitekeena
asko baita ikasi diodana, UEUren saioetan irakasle nuenean, AHO taldean
lankide eta beti ere adiskide dudanean.
Bere omenez idazteko ohorea egikeran zer aukeratu? Bada, ezinbestez
euskara batuaren azentua izan behar da, nire honen gaia, atzera begira barik,
etorkizuna gogotan.
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1. HELBURUA
Lan honen helburua gaur egun ikasleen artean egiten den "euskara batuaren" azentuera ikertzea da. Batetik, egiten diren ereduak eta euron arauak ikusiko ditugu, eta, bestetik, lan honen bidez, arau edo iradokizun ofizialik ez
dagoen artean, berezko ibilbideak norantz adierazten duen irudikatu gurako
genuke

2. METODOLOGIA
Gure lana egin ahal izateko test batzuk prestatu genituen Bilboko
Magisteritza Eskolako lehen mailako ikasleei egiteko. Idatziz agertzen diren
hitzak eta sintagmen azentua jartzeko eskatu zitzaien ikasleei; erantzunetan
euren ustez normalean egiten duten azentuera adierazi behar izan dute.
Ikasleak denetara 86 izan dira, 37 euskaldun berriak, 27 euskaldun zahar bizkaitarrak eta 22 euskaldun zahar gipuzkoarrak; curen adinaren batez-bestekoa
19 urtekoa izan da. Behin testen emaitzak kodifikatu ostean, hemen aurkezten
ditugun datuak eta ondorioak atera ahal izan ditugu.

3. DATUAK
Aztertu ditugun datuetan, aukeraketa baten ondorioz, lantxo honetarako
izenki mugagabe, partizipio bakartu, izenki mugatu eta aditz jokatuen azentuerak aukeratu ditugu.

3.1. Izenki mugagabeak
Izenki mugagabeen azentuera aztertzeko datuak erroen silaba kopuruen
arabera aurkeztuko ditugu; halandaze, silaba bikoak, hirukoak eta laukoak
emango ditugu.
3.1.1. Sílaba bikoak
Silaba biko erroen azentueran badirudi, zenbait kasutan, erroaren azken
silabaren tasuna, hots, irekia edo itxia den, kontutan hartzen dela azentua txer258
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tatzeko; hori dela eta, bokalez amaituak eta kontsonantez amaituak bereiz
ikusiko ditugu.
3.1.1.1. Sílaba bikoak bokalez amaituak
Bokalez amaituko silaba biko izenkien mugagabeetan, azentua txertatzeko aukera bi dauzkagu (ó-o/o-ó). Ondoko taulan jaso ditugun emaitzak ikus
daitezke:

111
72
44
29
183

Berriak
Zaharrak

Gip
Biz
Orotara

%73
%36,9
%50
%26,9
%52,7

41

123
44
79
164

%27
%63,1
%50
%73,1
%47,3

Taulan ikusten den moduan, euskaldun berri eta zaharren artean desberdintasun nabarmena topatzen dugu; eukaldun berrien artean (ó-o) eredua
askoz ere gehiagotan nahiago izan da euskaldun zaharren artean baino. Azken
hauen artean, bizkaitarrek (o-ó) eredua nahiago izan dute; gipuzkoarrek, ostera, ez daukate joera nabarmenik. Ondoko grafikan emaitzak erka daitezke:

160
140
120

^
^

100
80

berri
zahar

60
40
20
o

ó-o

o-ó

3.1.1.2. Sílaba bikoak kontsonantez amaituak
Aurrekoan legez, azentua txertatzeko aukera bi dauden arren, euskaldun
berrien eta zaharren artean ez dugu desberdintasun handirik topatu, aukera
nagusia (o-ó) da:
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Berriak
Zaharrak
Gip
Biz
Orotara

191
262
114
148
453

%16,3
%10,9
%13,6
%8,6
%13,2

37
32
18
14
69

%83,7
%89,1
%86,4
%91,4
%86,8

3.1.2. Hiru silabakoak
Aukera guztien artean garrantzitsuena (o-ó-o) da, talde guztien artean
desberdintasun nabarmenik ez da sumatzen:

Berriak

O

%0

262

%98,5

4

%1,5

Zaharrak

1

%0,3

339

%98,8

3

%0,9

Gip

O

%0

153

%99,4

1

%0,6

Biz

1

%0,5

186

%98,4

2

%1,1,

Orotara

1

%0,2

601

%98,7

7

%1,1

3.1.3. Lau silabakoak

o- óo

o-ó-o-o

Berriak
Zaharrak

2

%1,8

%15

4

%2,7

7

%10,6

2

%3

%79

15

%18,5

2

%2,5

%86,6

29

%11,1

6

%2,3

105

%92,1

7

121

%82,3

22

Gip

57

%86,4

Biz

64

Orota

226

o-o-ó

%6,1

Izenki mugagabeetan agertzen zaizkigun datuen interpretaziorako hiru
arau nagusi eman ditzakegu:
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(a)

Azken silaba estrametrikala: <>
Arau orokorra: [2

(b)

Arau orokorra: [2

(c)

Arau orokorra: [2
Silaba bikoak:
bokalez amaituak [1
kontsonantez amaituak [2

Ikusten denez, arazo nagusia silaba bikoetan daukagu honelakoetan hiru
aukera agertzen zaizkigu. Ondoko taulan aukera bakoitzaren hedadura ikus
daiteke:
a

b

c

Berriak

4

6

28

Zaharrak

2

29

18

Gip

1

10

11

Biz

1

19

7

Orotara

6

35

46

Emaitzak euskaldun moten arabera nahikoa desberdinak dira ondoko
grafikoan ikusten den legez:
50
40

Ej a

30

^

b
c

20
10

o
Berriak Zaharrak

Gip

Biz

Orotara

3.2. Partizipio bakartuak

Ataltxo honetan bi eta hiru silabako partizipio bakartuen azentuera azter261

IÑAKI GAMINDE

tuko dugu. Izenkiekin egin dugun legez, silaba biko partizipioetan bokalez eta
kontsonantez amaitukoak bereiz aztertuko ditugu.
3.2.1. Sílaba biko partizipioak bokalez amaituak:

,

^

:^

4n ..

364

%96,3

14

%3,7

327

%71,4

131

%28,6

152

%83,5

30

%16,5

175

%63,4

101

• %36,6

691

%82,7

145

%17,3

3.2.2. Sílaba biko partizipioak kontsonantez amaituak:
o-ó
Beriak
zaharrak
Gip
Biz
Orotara

16

%19,8

65

%80,2

40

%40,8

58

%59,2

17

%43,6

22

%56,4

23

%39

36

%61

56

%31,3

123

%68,7

3.2.3. Hiru silabako partizipioak:
o-ó-o
621

Zahrk

697

Gip

Biz
Orota
262

Beriak

299

%100
%91,8
%100

0

0

62

%8,2

0

0

398

%86,5

62

%13,5

697

%91,8

62

%8,2
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Partizipio bakartuen arauei begiratzen badiegu, desberdintasunik nabarmenenak bizkaitarren artean topatzen ditugu. Orohar, izenki mugagabeetan
ikusi ditugun joera berberak aurkitzen ditugu:
(a)

Azken silaba estrametrikala: <>
Arau orokorra: [2

(b)

Arau orokorra: [2

(c)

Arau orokorra: [2
Silaba bikoak:
bokalez amaituak [1
kontsonantez amaituak [2

(d)

Arau orokorra: 1]

Arau hau Bizkaiko hiru informantek daukate (informanteak Gernika,
Muxika eta Bermeokoak dira) hauen kasuan jatorrizko azentueraren arau berberak aplikatu dituztela esan dezakegu.

a

d

b

c

4

0

23

0

13

8

9

3

Gip

5

3

5

0

Biz

8

5

4

3

17

8

32

3

Berriak
Zaharrak

Orotara

a

^
•

Berriak Zaharrak

Gip

Biz

b
c
d

Orotara
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3.3. Izenki mugatuak
Izenki mugatuen azentuerak aztertzeko datuak silaba kopuruen arabera
aurkeztuko ditugu; bi, hiru, lau, bost eta sei silabako sarrerak kontutan hartuta.
3.3.1. Sílaba bikoak
Silaba bikoak aztertzeko bereizketa txiki bat egin beharrean gaude; batetik, silaba biko a itsatsidunak ikusiko ditugu, eta bestetik, silaba bakarreko
errodunak direnak.

3.3.1.1. Sílaba biko "a" organikodunak:
o-ó

ó-o
Berriak

177

%98,3

3

%16,4

Zaharrak

226

%94,2

14

%5,8

Gip

101

%96,2

4

%3,8

Biz

125

%92,6

10

%7,4

Orotara

403

%96

17

%4

3.3.1.2. Sílaba bakarreko erroak:

ó- o

264

o-ó

Berriak

178

%98,9

2

%1,1

Zaharrak

226

%94,2

14

%5,8

Gip

105

O

O

Biz.

121

%89,6

14

%10,4

Orotara

404

%96,2

16

%3,8

%100
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3.3.2. Hiru silabakoak:

Berriak

360

%100

O

O

Zaharrak

475

%99

5

%1

Gip

210

%100

O

O

Biz

265

%98,1

5

%1,9

Orota ra

835

%99,4

5

%0,6

3.3.3. Lau silabakoak:

o-o-ó-o
Berriak

0

0

165

%91,7

15

%8,3

0

0

Zaharrak

2

%1,5

107

% 82,3

20

%15,4

1

%0,8

Gip

0

0

96

%91,4

9

%8,6

0

0

Biz

2

%8

11

%44

11

%44

1

%4

Orotara

2

%0,7

%87,7

35

%11,3

1

%0,3

272

3.3.4. Bost silabakoak:
ó-o-o-o-o

o-ó-o-o-o

o-o-ó-o-o

o-o-o-ó-o►

Berriak

0

0

117

%65

54

%30

Zaharrak

1

%0,4

155

%64,6

73

%30,4

11

%4,6

Gip

0

0

76

%72,4

25

%23,8

4

%3,8

Biz

1

%0,7

79

%58,5

48

%35,6

7

%5,2

Orotara

1

%0,2

272

%64,8

127

%30,2

20

%4,8

9

%5

265
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3.3.5. Sei silabakoak:
0 - 0 - 0 -0-ó -0

96

%53,3

O

O

8

%3,3 119

%49,6

8

%3,3

%61,9

5

%4,8

31

%29,5

4

%3,8

%28,9

3

%2,2

88

%65,2

4

%3

%4,3 215

%51,2

8

%1,9

74

%41,1

10

%0,4 104

%43,4

65
39

Berriak

0

Zaharrak

1

Gip

0

0

Biz

1

%0,7

Orotara

1

%0,2 178

0

%42,4 18

%5,6

Aurreko tauletan eman ditugun datuen joera nagusia azaltzeko, badirudi
nahikoa dela arau bi proposatzea:
(a)

Azken silaba estrametrikala <>

(b)

Azentua bigarren silaban edo libre dagoen silaban: [2

/txarra/
txa<rra>
(a)
txá<rra>
(b)

/neska/
nes<ka>
nés<ka>

/sagarra/
saga<rra>
sagá<rra>

/alarguna/
alargu<na>
alárgu<na>

3.4. Aditz jokatuak
Aditz jokatuen azterketa egiteko, aditz partizipioz eta aditz oinez egiten
direnak bereiz aurkeztuko ditugu.
3.4.1. Aditz partizzpioa
Ataltxo honetan partizipioen azentuera baino ez dugu aztertuko; aukera
teoriko bat baino gehiago dagoen arren, kasu gehienetan azentu nagusia partizipioak berak hartzen du. Beraz, datuen aurkezpena, orain arte bezala, partizipioaren silaba kopuruaren arabera egingo dugu, laguntzailearen azentu
bigarrenkariaren arazoa hurrengo baterako utziaz.
3.4.1.1. Silaba bakarrekoa:
Aditz partizipioa silaba bakarrekoa denean aukera bi dauzkagu; bata,
azentua partizipioan bertan txertatzea, eta bestea azentua laguntzailean txertatzea:
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partizipioan

Laguntzailean
.
'
%12,5
31

Berriak

217

% 87,5

Zaharrak

331

%92

Gip

164

%97,6

Biz

167

%87

25

Orotara

548

%90,1

60

29

%8
%2,4

4

%13
%9,9

3.4.1.2. Sílaba bi bokalez amaituak:
o-ó

ó-o
Berriak

148

%59,7

100

%40,3

Zaharrak

107

%29,7

253

%70,3

Gip

55

%32,7

113

%70,3

Biz

52

%27

140

%73

%41,3

363

Orotara

255

58,7

3.4.1.3. Sílaba bi kontsonantez amaituak:

ó-0

0-ó

Berriak

8

%3,2

240

%96,8

Zaharrak

9

%2,5

351

%97,5

Gip

9

%5,4

159

%94,6

Biz

0

0

192

17

%2,8

591

Orotara

%100
%97,2
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3.4.1.4. Hiru silabakoak:
o-ó-o

Berriak

496

Zaharrak

720

Gip

336

Biz

384

Orotara

1216

Ondoko grafikan ikusten den moduan, desberdintasunik handiena bokalez amaitutako partizipioetan gertatzen da

300

200
Berriak
^ Zaharrak
100

0
ó-o

0-ó

Desberdintasun hauek azentueraren arauetan dagoen desberdintasuna
adierazten dute. Batetik, hiztun gehienen joera azentua oinean txertatzea bada
ere, badirudi batzuek azentua txertatzen dutela, izenki mugagabeen arauen
arabera, aditz laguntzaileagaz batu baino lehen, eta besteek, ostera, lehenengo
eta behin partizipio eta laguntzailea batuta, azentua txertatzen dutela. Lehen
taldekoen arauak honela eman ditzakegu:
/hartu/ /dut/

/eman/ /dut/

Azentua partizipioak hartzen du, bokalez amaitua bada lehen silaban, eta
kontsonantez amaitua bada bigarrenean:
/hártu/ /dut/
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Partizipioa eta laguntzailea batu aditza osatzeko:
/emán dut/

/hártu dut/

Bigarren ereduko hiztunek, berriz, honako prozedura hau darabilte:
/eman/ /dut/

/hartu/ /dut/

Partizipioa eta laguntzailea batu aditza osatzeko:
/eman dut/

/hartu dut/

Azentua txertatu arau nagusiaren arabera [2:
/emán dut/

/hartú dut/

3.4.2. Aditz oina
Aurreko ataltxoan egin dugun legez, hemen ere aditz oinaren azentuera
baino ez dugu aztertuko, berorren silaba kopuruaren arabera datuak aurkeztuaz.
3.4.2.1. Sílaba 1 kontsonantez amaituak:
laguntzailean

oinean
Berriak

233

%86,3

37

%13,7

Zaharrak

288

%87,5

41

%12,5

Gip

122

%94,6

7

%5,4

Biz

166

%83

34

%17

Orotara

521

%87

78

%13

3.4.2.2. Sílaba 2 bokalez amaituak:
laguntzailean
Berriak

227

%64,7

124

%35,3

O

O

Zaharrak

73

%17

353

%82,3

3

%0,7

Gip

23

%13,6

145

%85,8

1

%0,6

Biz

50

%19,2

208

%80

2

%0,8

300

%38,5

477

%61,1

3

%0,4

Orotara
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3.4.2.3. Sílaba 2 kontsonantez amaituak:

o-ó

ó-o
Berriak
Zabarrak

3
11

laguntzailean

%0,7

456

%99,3

O

O

%2

549

%97,8

1

%0,2

Gip

2

%0,9

219

%99,1

O

O

Biz

9

%2,6

330

%97,1

1

%0,3

14

%1,4

1005

%98,5

1

%0,1

Orotara

Grafikan ikusten den moduan, desberdintasunik handiena bokalez amaitutako oinetan gertatzen da berriz ere; aurreko atalean azaldu dugun prozesu
beraren ondorioa dela esan dezakegu.

400
300
■
^

200
100

o
ó-o

Berriak
Zaharrak

L

o- ó

4. ONDORIOAK
Ondorioetan aipagarrienetariko bat dugu hitz markaturik ez egotea (hala
ere, hitz luzeetan badirudi atzizki batzuek azentua erakarri egiten dutela: igogáilua, izugárria, e.a.; hau hurrengo baterako azterketa izan daiteke), behin
arau bat edukiz gero berori beti aplikatzen da salbuespen barik. Hiztunen
artean egin ditugun moten araberako taldeetan, gipuzkoar eta bizkaitarren
artean ez dago desberdintasun handirik; haatik, euskaldun berri, euskaldun
zahar banaketaren arabera arau batzuen arteko desberdintasun nabarmena
agertu zaigu. Funtsean gazteleraren azentueraren araua da (Harris 1991) nagusitzen dena silaba bikoetan, dela izenki mugagabeetan, dela aditz partizipioe270
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tan. Partizipioen arau horiek eragina daukate aditz jokatuetan (beharbada euskara idatziaren menpekotasunak eraginda) eredu nagusi bi sortzen direla.
Silaba bikoetan gertatzen den desberdintasun nabarmen hori kuantifikatuz gero, ondoko taula eta grafika osa ditzakegu:
o-ó

ó-o
Berriak

866

%71,57

344

%28,43

Zaharrak

619

%40,27

918

%59,73

1000
800
■ Berriak
^ Zaharrak

600
400
200
0
ó-o

o-ó

Ikusten izan dugun moduan, desberdintasun kuantitatibo horiek islatu
baino ez dituzte egiten sakonean dauden desberdintasun kualitatiboak. Ahoz
egiten den eta familiaren bidez transmititzen den euskara batuaren ereduak
ikertzea gauza garrantzitsua bada ere, hori gainako garrantzitsua izango litzateke honi buruzko erabakiren bat edo beste hartzea Txillardegik (1984, 1986,
1987 eta 1992) hainbestetan aldarrikatu duen moduan; bestela, euskararen irakaskuntzan, komunikabideetan, ahots teknologietan eta abarretan, orain arte
legez, noraezean eta erdararen menean segitzeko arriskuan egongo gara.
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DE RE ETYMOLOGICA: VASC. -(R)ANTZ "HACIA"
Ricardo Gómez

O. En este artículo' pretendo proponer una etimología plausible para el
sufijo de la declinación vasca' -(r)antz, que suele conocerse en las gramáticas
como "adlativo de dirección" y cuyo significado corresponde a `hacia'. Trataré
este sufijo inflexional como un calco de la construcción latina equivalente
ad... uersum, y defenderé que, a partir de un proceso de gramaticalización, el
calco vasco ha llegado a constituir un morfema ligado. Para ello, presentaré
argumentos fonológicos que nos retrotraigan a una protoforma satisfactoria
para explicar todas las variantes de este sufijo (§1); seguidamente, ilustraré el
proceso de gramaticalización ocurrido, presentando otros ejemplos similares
que extraeré de la declinación vasca (§2); finalmente, atenderé a las cuestiones
etimológicas, aduciré situaciones paralelas en lenguas románicas y otras lenguas indoeuropeas y expondré algunos problemas y otra alternativa para
explicar la probable relación de los ejemplos indoeuropeos con la forma vasca
(§3)•

1. El caso adlativo de dirección (`hacia') tiene en vascuence tres variantes
dialectales principales: -(r)antz — -(r)untz -- -(r)ontz. La Morfología vasca de

RICARDO GÓMEZ

Azkue (1925) nos da la siguiente distribución geográfica para estos tres sufijos:
a. -(r)antz: AN, B.'
b. -(r)untz: B.
c. -(r)ontz: G.
Otras variantes señaladas por Azkue son claramente secundarias, producto de la reducción del grupo consonántico —como B -(r)atz, R -(r)az o B
-(r)utz—, o de adiciones expletivas —como en B -(r)antza—.
La alternancia vocálica que muestran las variantes puede ser fácilmente
explicada si partimos de un diptongo *au, que admite los tres resultados:
-(r)antz - -(r)untz - -(r)ontz < (r)auntz. Sin embargo, este diptongo cambia
regularmente a ai en los dialectos orientales suletino y roncalés;4 el suletino no
presenta ninguna variante del sufijo, pero como hemos visto existe -(r)az en
roncalés, no el esperado (r)aiz. Un modo de eliminar este obstáculo es partir de un diptongo secundario *ao, que no deriva en ai en estos dialectos (cf. R
daude `están' < *daode < *dagode). Así, finalmente podemos reconstruir un
sufijo (r)aontz.
Debo confesar, no obstante, que las soluciones -a-, -o-, -u- no presentan
indicios de regularidad, ni una distribución dialectal definida (cf. FHV, 95-98).
Así, una forma verbal como nauzu `tú me has' tiene las variantes G nazu, B
nozu, S nüzü (< *nuzu), que, como puede apreciarse, no se corresponden con
las que se observan en el sufijo estudiado.
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Cito con mucho gusto lo que he oído de labios del correspondiente de
nuestra Academia don Nicolás Ormaetxea, acerca del origen de esta desinencia antz, que no sólo se oye en B, sino por lo menos en Uitzi o Huici (Larraun,
AN), donde aprendió él a hablar. Es, en opinión muy probable de nuestro
docto compañero, procedente de un nombre: antz semejanza, semblante, cara.
En pueblos del Alto Aragón dicen aún hoy "voy cara al monte", en vez de
"voy hacia el monte". Esta misma preposición castellana "hacia", en realidad
no es otra cosa que cara, el latino facies. En latín vulgar, precursor del subdialecto aragonés, en vez de ad montera versus de los clásicos, decían facie ad
montera.

Los problemas de esta propuesta son de doble índole: por un lado, no da
cuenta de las variantes con vocal -u-, -o-; por otro lado, el significado `cara' se
consigue a partir del intermediario `semblante', pero en vascuence antz no ha
ofrecido nunca dicha acepción (véase DGV, s.u.). Con todo, la intuición de
Orixe nos da pie para buscar el origen de esta marca de declinación a partir del
latín ad... uersus y explicarla como un calco de la construcción latina y un posterior proceso de gramaticalización que llevó a la posposición vasca a convertirse en un morfema ligado.
No sería este el único caso de gramaticalización en la declinación vasca.
Además de los que acabo de mostrar, un primer ejemplo fue expuesto por van
Eys (1879: 75-76): el comitativo -(r)ekin provendría de la construcción gen.
-(r)e + kide-n lit. `en participación, en compañía de' (con fines. -n);5 existe, además, la variante -(r)ekien al menos en los textos de Pierre d'Urte, escritos en
labortano a comienzos del s. XVIII.6 Otro ejemplo es el sufijo -gati(k), B
-gaiti(k) `por, a causa de', que Mitxelena (FHV, 92) compara con la construcción latina con ablativo más causa (vasc. gai `cosa, materia' + abl. -tik).7 Por último, hay que mencionar la antigua marca de ablativo -(r)ean, que aparece en
textos vizcaínos y guipuzcoanos hasta mediados del s. xvIII. 8 Este sufijo podría

Cf. Lafon (1936), donde se desmiente que la paternidad de esta propuesta pertenezca a
Schuchardt (1923).
6 Por otro lado, la variante oriental -(r)eki podría explicarse por la ausencia del inesivo (FHV,
309) o quizá como resultado de un reanálisis a partir de la forma -(r)ekiko, donde la pérdida de -n ante el sufijo -ko es regular (Trask 1997: 202), aunque esta última alternativa es, en
mi opinión, menos verosímil.
' Nótese que la construcción vasca también admite, y en muchos casos exige, el genitivo:
zerga(i)tik / zer-en-gatik `por qué', horr-e-ga(i)tik `por eso', oin-en-ga(i)tik / ant. oinak
ga(i)tik `por los pies', etc.
Véanse los ejemplos y un estudio detallado de la evolución del caso ablativo en vizcaíno
antiguo en Lakarra (1984).
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estar compuesto de gen. *-(r)e + *gan (cf. Trask 1997: 205), siendo este último
elemento una antigua posposición compuesta, a su vez, de *-ga + -n según de
Rijk (1981: 92); Trask (1997: 203), por su parte, la identifica con gain `encima'.
3. En este sentido, el sufijo que nos ocupa, reconstruido arriba como
*-(r)aontz, estaría compuesto de la marca de adlativo -(r)a y de un elemento
*ontz. Mi propuesta es que *ontz se trata de un antiguo nominal cuyo significado estaría cercano al de lat. uersus, uersum. Así, la construcción vasca sería
un calco exacto de la latina ad... uersum (uor-) / uersus `hacia'.
De hecho, la propia construcción latina es producto de la gramaticalización
de un participio, convertido primeramente en un adverbio que precisa el movimiento indicado por la preposición ad (Ernout & Meillet 1979: s.u. uertō)9 (o
larga latina) y más tarde en preposición en algunas lenguas romances. El verbo
uertō parece significar propiamente `girar' o `volver' (tanto en sentido transitivo
como absoluto), de donde tomó acepciones figuradas, tanto físicas como morales (`derribar', `cambiar', `convertir(se)', `arar', `traducir', `atribuir', etc.). Entre
los descendientes romances, cabe señalar entre otros esp. verter, cat. vessar 'verter, derramar', fr. verser `id.' o it. versare `id.'. El paso de la antigua posposición
latina a preposición, con el significado `hacia', está ampliamente documentado en
las lenguas romances, como es el caso de fr. vers, it. verso o cat. vers (en esta última lengua, en cambio, son más utilizados los compuestos devers o envers).
Fuera del dominio latino, existen casos paralelos de empleo de una forma
derivada del tema IE *werte- como preposición. Así, en celta tenemos irl.
frith-, fri o galés medio gwrth, y en tocario B encontramos wrattsai, todas ellas
con el mismo significado `hacia'.
En esta línea situaríamos precisamente el nominal *ontz, del que habría
derivado la palabra vasca ontzi `recipiente, vaso' y también `barco'.10
Considero, pues, que ontzi es un antiguo participio o adjetivo, cuya raíz es el
nominal *ontz, al que se le ha añadido el conocido sufijo -i." Este sufijo apa9 Para la historia de esta palabra, así como los ejemplos de otras familias indoeuropeas,
seguiré principalmente esta obra.
10 Sobre el cambio semántico en esta palabra, que tiene lugar asimismo en romance, cf.
Coseriu (1977 [1975]). La variante oriental untzi, que también tiene ambas acepciones, es
claramente secundaria (FHV, 54-56).
" A la luz de las últimas teorías sobre la estructura de la sílaba en protovasco (Lakarra 1995
y trabajos posteriores), cabría descomponer *ontz en raíz *on y sufijo *-tz; cf. las etimologías propuestas por Lakarra para *hor-tz `diente, canino', *bor-tz `cinco' y otras palabras en
las que sugiere la presencia de este sufijo. Sin embargo, no veo, por el momento, una explicación convincente para el caso que nos ocupa. La ausencia de consonante inicial en *on es
otro obstáculo a tener en cuenta para poder integrar plenamente esta protoforma en la
estructura de raíz canónica propuesta por Lakarra (CVC).
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rece tanto en los participios antiguos como en diversos adjetivos; pueden verse
numerosos ejemplos en Trask (1995) y Lakarra (1995) respectivamente. Queda
por elucidar la cuestión del cambio de categoría, ya que ontzi es en vasco histórico claramente un sustantivo. No faltan, sin embargo, otros casos más o
menos seguros de este tipo de cambio de categoría de un antiguo participio o
adjetivo, que pasa por lo general a sustantivo. Mencionemos, como ejemplos
documentados, neurri `medida', que aparece atestiguado en Axular como participio (según FHV, 551) o adjetivo (según Trask 1997: 214), 12 y sarri `a menudo, frecuentemente; enseguida, inmediatamente'," que es participio en un
poema de 1666 (cf. Azkue 1925: 184) equivalente al actual sartu `entrar', con
cambio de sufijo." Pueden aducirse, asimismo, orrazi `peine', más que posible
derivado de orratz `aguja' (como ya sugirió Bähr; cf. FHV, 130) 15 —así parece
indicarlo la alternancia fricativa interior / africada final (FHV, 289)— y probablemente zauri `herida', 16 de origen hasta hoy desconocido, "acaso un antiguo participio" (FHV, 318; cf. zaurne, zorne `pus' < *zaur-esne?, FHV, 492).
Por último, tenemos arrai(n) `pez, pescado' < *arran-i (cf. Lakarra 1995: 195).
Nótese que en la mayoría de los casos el español presenta también antiguos
participios (medida, menudo, herida y pescado).
Un último problema que trataré de esbozar es el de la cronología del
calco. Como es bien sabido, el País Vasco tuvo una romanización parcial y
bastante tardía (unida al proceso de cristianización, cuyos límites cronológicos
siguen siendo hoy debatidos) y, por otra parte, los primeros textos euskéricos
conocidos no aparecen hasta la Baja Edad Media, muy escasos e insertos en
textos latinos y posteriormente romances." Por otro lado, es difícil dilucidar
hasta qué época convivió en el latín tardío la preposición ad junto a uersum,
t2 En realidad, se trata de un uso predicativo de la palabra, que aparece yuxtapuesta a dos
adjetivos, por lo que puede interpretarse como otro adjetivo o como participio. Reproduzco
el pasaje, para mayor claridad: "Zapata bat duzunean neurri, iustu, doi; ezin paira dezakezu
barrenean, den legarrik ttipiena" (Villasante 1976: 477); la traducción ofrecida por Villasante
en su edición bilingüe es la siguiente: "Cuando tienes un zapato bien ajustado, a la medida,
exacto, no puedes aguantar la menor piedrecilla que se introduce » (1976: 476).
" Sarri es también un adjetivo con el significado de `espeso, tupido', como me recuerda J. I.
14 Hualde (c.p.); cf. it. spesso `frecuentemente'.
Cf., sin embargo, Trask (1995: 211-212), quien sugiere para este verbo un cambio de sufijo en el sentido opuesto, es decir que sarri sería una innovación.
15 Nuevamente, la variante oriental orraze es secundaria, por confusión de -e / -i finales (cf.
FHV, 129-130).
16 Agradezco a H. Knörr (c.p.) por haberme advertido de la pertinencia de este ejemplo.
' Estos textos han sido reunidos y comentados principalmente por Azurmendi (1985) y
Mitxelena (1964); Orpustan (1999) ofrece un estudio de conjunto sobre los principales
aspectos fonológicos y gramaticales de los testimonios medievales vascos.
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situación que debemos encontrar para poder establecer el calco; y, asimismo,
apenas sabemos nada sobre la cronología absoluta del desarrollo de la declinación vasca (en este caso, la aparición del adlativo),18aunque de un modo relativo se acepta que los casos locales fueron los últimos en incorporarse al paradigma de la declinación, lo que explicaría sus múltiples características especiales19 y su fuerte diversidad geográfica (cf., por ejemplo, Trask 1997: 202). Todas
estas dificultades dejan las puertas abiertas a otras explicaciones que pretendan
interpretar la relación entre la forma vasca y la latina –o, más ampliamente, la
indoeuropea–. Podemos suponer, como me sugiere E. Ridruejo (c.p.), que se
trata simplemente de cambios paralelos (téngase en cuenta que existen los
casos ya mencionados de las lenguas célticas o el más lejano del tocario B). En
este caso, resulta difícil determinar hasta qué punto nos encontramos ante un
rasgo areal o podemos considerar que el cambio paralelo se debe simplemente a las tendencias generales de los procesos de gramaticalización (cf. Lehmann
1995).
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DIBARRART-en KANTU BATEN ALDAKETAK
Jean Haritschelhar

Iurretako euskal lore jokoetan, 1891an, aurkeztua izan zen kantu bat,
titulutzat Euskaldunen loriak zeukana. Hamahiru bertsu, bakoitzak hamahiru silabako (7+6) lau neurtitz, itxuraz beraz Iparraldetik etorria, airea Adio
Euskal Herria edo Gernikako arbola, hona zein diren kantu horren ezaugarriak. Kantuaren lehen neurtitza:
« Gizon eskualdun guziz ohoragarriak ».

Hiru urteren buruan, Donibane Lohizuneko euskal bestetako sortu
zuten kantu zeingehiagokara, Dibarrart, Baigorriko elizako xantreak, igorri
zuen kantu bat Eskuara, Eskualdunak eta heien loriak deitua. Kantuak hamabi bertso zeuzkan, bakoitza hamahiru silabako (7+6) lau neurtitzekoa, airea
Adio Eskual Herria eta lehen neurtitzak hauxe zerasan:
« Gizon eskualdun zahar ohoragarria ».

Gaia berbera edo bederen idurikoa, lehen neurtitza adibidez, hitz baten
aldaera bakarrik dauka guziz / zahar eta bi kantuak konparatuz ez da dudarik
Dibarrart izan zela Iurretako kantuaren egilea eta, aldaketa zenbait eginik,
aurkeztu zuela kantu bera Donibane Lohizunen 1894an.
Sar gaitezen, beraz, konparatuz bi kantuak.

Lehen bertsoak
Gizon euskaldun guziz ohoragarriak,
Eskuara hizkuntzaren goresle handiak,
Bozten dauku bihotza zuen arpegiak,
Agur derautzuegu, oi gure loriak!

Gizon Eskualdun zahar ohoragarriak
Biloak xuri bezein kolore gorriak,
Hitz ederrak mihian, arrai arpegiak,
Agur derauzuegu, oi gure loriak!!!

JEAN HARITSCHELHAR

Bietan Dibarrartek agurtzen ditu gizon eskualdunak azken neurtitzean
hitz berdinekin:
Agur derautzuegu, oi gure loriak.
Aldaketa datza delako gizon horietan. Iurretako kantuan aipatzen ditu
euskararen goresleak, gizon handiak, guziz ohoragarriak. Baliatzen dituen
hitz ondoekin –handi, ohoragarri– sarrera hau laudoriozko sarrera da.
Donibane Lohizunekoan, aldiz, aipatzen ditu zaharrak, euskaldun zaharrak, haien itxura agertuz, oso klasikoa –biloa xuri, kolore gorri, arpegi arrai,
hitz ederrak mihian–, bainan oso adierazgarria, hots, aitatxi zaharra eta zuhurra, itzal handiko arbaso ospetsua.

II. bertsoak
Zaharren laudatzeko bethi da denbora,
Bizien laudatzeko bethi da denbora,
Aipha dezagun egun hizkuntza eskuara, Aipha dezagun egun mintzaia Eskuara,
Jainkoak igorria Tubalen baithara,
Jainkoak igorria Tubalen gogora,
Eta Tubalek bere haur guzietara.
Eta Tubalek bere haur guzietara.
Ildo beretik doa Dibarrart, bizi diren euskararen zerbitzariak, alde batetik, zaharrak, bertzetik bizien / zaharren lehen neurtitzean. Bertze aldaketek
ez dute garrantzirik, sinonimoak direlakotz hizkuntza / mintzaia edo sinonimotzat har daitezkenak: Tubalen gogora / Tubalen baithara.
Orduko sinesteetan dago Dibarrart, osoki zabalduak zirenak Euskal
Herrian: Tubal izan zela euskararen sortzailea, Jainkoaren ganik ukana.

III. IV. eta V. bertsoak
Noeren semea zen Japet deitzen zena,
Eta Japetek Tuba! seme bortzgarrena,
Hura da Espainian lehen sarthu zena,
Hartarik da ethorri gure hastapena.

Noeren seme bat zen Japet deitzen zena,
Eta Tubal Japeten seme bortzgarrena,
Hura zen Espainia beretu zuena,
Hartarik da ethortzen gure hastapena.

Tubalen haurrak ziren Tubaloak deitzen,
Iberak deithuz ere Eskualdunak ziren,
Heiek Banderatzat gurutze bat zuten,
Tubalen izenaren lehen letra baitzen.

Tubalen haurrak ziren Tubaloak deitzen
Geroxago Iberak erraiten zioten,
Iberek banderatzat kurutze bat zuten,
Tubalen izenaren lehen letra baitzen.

Tubal Eskualdun zela da segurtamena
Gurutze harek zuen lau-buru izena,

Tubal Eskualdun zela da segurtamena.
Kurutze hark baitzuen lau-buru izena
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Tubalen haurrek berek eman ziotena,
Romatarrek Labarum deitatu zutena.

Tubalen haurrek berek eman ziotena,
Eskuaraz emaiteko hori zen zuzena.

Xehetasunetan sartzen da Dibarrart, Tubalen leinua emanez, Japeten bosgarren semea eta hau Noerena. Horrekin goaz uholde famatu hartara, erakusteko, denbora berean, euskararen zahartasuna, munduko zaharrena (III. bertsoa). Tubaletik Iberoera doa, jakinik garai hartan Humboldt-en teoriek arrakasta handia bazutela.
Iberak deithuz ere Eskualdunak ziren (1891).
Geroxago Iberak erraiten zioten (1894).
Segitzen du bertze ipuin edo leienda batekin :
Tubalen lehen letra T edo Tau grekoa euskaldunek ikurtzat hartu zutela,
gurutze forma zuelakotz, San Antonioren gurutzea izanez ere. IV. bertsoan
aldaketa guti dago.
Interesgarria da ikustea nola V. bertsoan lehenbiziko hiru neurtitzak berdinak diren xehetasun ttipi bat goiti beheiti : Gurutze harek zuen / Kurutze
hark baitzuen eta nola osoki aldatu duen azkena. Nork daki nola eta nondik
Baigorriko zapatainak eta elizako xantreak ikasi zuen latinezko –Romatarrek
idazten du neurtitzaren neurriaren zaintzeko eta hori euskal fonetikaren kontra– labarum hitzaren erran nahia edo, orduko ideien arabera, kontsonanteak
berdinak izanez, lokarri bat sortu zen lauburu eta labarum -en artean latinek
kantabro zaharrei harturik hitza.
Romatarrek Labarum deitatu zutena

(1891).

Donibane Lohizuneko kantuan, aldiz, ez da holako sinesteetan sartzen.
Uzten ditu alde batera etimologiak edo, hobeki erran, sasi-etimologiak, erakusteko lauburuaren izena, zinez euskalduna zela eta hala amaitzen du bertsoa:
Eskuaraz emaiteko hori zen zuzena.

VI. bertsoa (1891)
Ildo beretik joateko eta hala nola ikusi dugun kontsonanteen berdintasuna lauburu eta labarum -en artean, halaber jokatuko da Dibarrart Tubal eta
tabala-rekin VI. bertsuan.
Lauburu aintzinean, Iberak ondotik
Muthiri jausten ziren mendien gainetik,
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Tabala omen zuten Tubalek eginik,
Tabala deitzen baita haren izenetik.
Etimologikeria ala hitz jokoa? Dena den, edo berak erabakirik edo norbaitek adierazirik gehiegikeria zela, ez da agertzen VI. bertso hau Donibane
Lohizuneko kantuan.

VII. bertsoa (1891) eta VI.a (1894)
Jakintsun handienek aithortzen dutena,
Eskual hizkuntza dela mintzai ederrena,
Nihoiz auzokoekin nahasi ez dena,
Hortakotz dei ditake munduko lehena.

Jakintsun handienek aithortzen dutena,
Eskuara mintzaietan dela ederrena,
Nihoiz auzokoekin nahasi ez dena,
Hortakotz deitzen dute munduko lehena.

Aldaketatxo bat edo bertze gora behera bigarren eta laugarren neurtitzetan, bertze biak berdinak direlarik, Dibarrart-ek aldarrikatzen ditu garai hartako ideiak, hartuz euskarak dauzkan kalitateak jakintsun handienen arabera:
ederra, garbia, lehena. Aspaldiko leloa!
Apologistena, Poza-tik hasiz, Larramendiren gataskak barne XVIII.
mendean, ahantzi gabe Sarako Joanes Etxeberri, bere Laburdiri escuararen hatsapenac deritzan obran azaltzen dituelarik, bertzeak bertze, kapituluen tituluetan : Escuara garbia da, Escuara noblea da, pentsa-molde berak iraunen
duela XX. menderaino.
Hobeki ezagutarazteko zein diren kalitate horiek eta zer balio handia
daukaten, neurtitzen azken hitzetan agertzen dira indar berezi bat har dezaten: ederrena superlatiboan lehenik, aditza nahasi ez dena gero eta azkenik
hizkuntzaren iraupena, zahartasuna munduko lehena azken neurtitzaren
azken hemistikioak daukalarik bertzeek ez duten balioa.

VIII. bertsoa (1891) eta VII.a (1894)
Izkribaño batzuen ornen da ustea,
Eskuarak erdaratik duela hastea,
Gaizoak ! iduri du horrek erraitea :
Segur Arranoa da Pikaren umea!

Erdi jakintsun baten ornen du ustea
Eskuarak erdaratik duela hastea,
Gaixoa ! iduri dik horrek erraitea,
Arranoa dugula pikaren umea!!!

Hemen ere bi kantuetan diren aldaketek ez dute batere ideia nagusia
aldatzen. Aspaldiko galdea; nondik datorren euskara, denen ahoetan dagoena
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orai arte. Nola munduko lehen mintzaiak ukan dezake erdaratik hastea? Hain
dira irrigarriak holako ideiak, baliatu behar baita irria eta umorea haien kontra joaiteko.
Lehenik ironia, ttipitzailea enplegatuz, Izkribaño (1891), edo mendratzailea erdi jakintsun (1894), gero trufaz beterikako gupidarekin diolarik
Gaizoak (1891), edo behar den ñabarduraz baliatuz Gaixoa (1894), eta azkenik, azken neurtitzean, azken eztenkada arranoaren eta pikaren metafora azalduz, ezin sinetsizko gertakaria —arranoa pikaren umea— jakinik, bertzalde,
pika dela hegaztinetan burugabea, ergela, kalakaria. Bertso hau, zinez, bertsolari batena da, dena ironia, dena zizta eta zirikada, emeki-emeki eramaiten gaituena azken neurtitzeraino, dena gatz eta piper.

1891 : ERREPUBLIKAREN KONTRAKO IDEOLOGIA
Ikus dezagun zer den orduko giroa Frantzian.
1870ean Frantziak galtzen du gerla Alemaniaren kontra. Hori izan da
gertakari latza frantses guzientzat, egiazko bihotz-mina bereziki Alsazia eta
Lorrena galdurik. Errepublika sortzen da orduan, ez delarik batere onartua
Euskal Herrian, Iparraldeko euskaldun gehienak Napoleonen aldekoak edo
erregetiarrak izanez.
Orduan sortzen da errepublikaren kontrako literatura bat, kantuetan
bereziki, Adema olerkaria buru delarik. Haren kantuek 70eko hamarkadan
sekulako arrakasta daukate.
Betiri Santz ezagutua da gosetearen ikurra delakotz. Sinbolo horretaz
baliatuko da Zalduby Errepublikaren kontra.

III.

Betiri Sanx dago oihuka,
Biba, biba Errepublika!
Nahi ez duenari lephoa pika.
Jendea dabilka
Nahasiz trumilka
Umatua libertate ukaldika
Jainkoa ukh -eta ostika
Bainan Betiri ez kitzika,
Aztaparra bezote denek milika. (bis)
(Betiri Sanx - 1874)
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Ez da errepublikazale bakarra Betiri Santz, baditu lagunak, hobeki erran,
bera nagusi izanez, baditu, beraz, soldadoak, ilunpean jokatzen direnak, framazonak.
VI.

Betiri Sanxen soldaduak,
Nun nahi dire nausituak,
Framazon, eskuaraz Harginbeltz deituak,
Heien sekretua,
Zin eta patua,
Lurpeta ilhunbetan daude sarthuak,
Jainkorik ez nahiz munduak,
Hek ditu gidari hartuak :
Ez dik gaizki irri egiten debruak. (bis)
(Betiri Sanx, 1874)

Bi urteren buruan Sarako lore jokoetara igortzen du Biba Errepublika
deitu kantua Piarres Uxaleguy izen -ordearekin, Ai, ai, ai mutila airearen gainean.
Hona nola hasten den:
Errepublika zer den ez dakienari (bis)
Huna hots nik egia: denek nausi nahi
Dugun errepika: Bib'Errepublika (bis)
Bainan, dirudienez, Sarara igorrikako kantua jadanik idatzia izan zen;
aldaketa batzuk eginik, agertu zen osoki eztitua, kenduz bertso garratz batzuk
hala nola
Liberté, égalité eta fraternité, (bis)
Hirur gezur horiek egiak balire !
Ai, ai, ai muthila,
Egiak balire !
eta urrunago aipatuz errepublikazaleen artean Kadet Astaphutz bat,
Errepublikako president izateko gai gisa azaldua.
Geroxago, 80ko hamarkadan hauteskundeetan borrokatuko dira errepublikazaleak eta eskuindarrak. Orduan, alde batetik, Le Réveil basque, Paueko
astekaria, Berdoly-k sortzen du 1886an eta handik laster, 1887an, Louis
Etcheverryk Baionan Eskualduna astekaria. Bien arteko gudukak hiruzpalau
hauteskundetan erakusten du gorrien eta xurien arteko eztabaida eta nola
emeki-emeki errepublikazaleak nagusitzen diren bai itsas-aldean eta bai barnekaldean.
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Bertzalde, ez ditzagun ahantz Michel Elissamburu edo Frère
Innocentius -en obrak bereziki: Zer izan diren eta zer diren oraino framazonak munduan, Eskualduna astekariak agertu zituen artikuluen bilduma (1890)
eta urte berean Framazonak, bigarren edicionea, eta Frantziako hirur
Errepubliken istorioa laburzqui.
Framazonen eta juduen kontra jokatzen da garrazki Michel Elissamburu,
pentsatzen baitu, frantses eskuindarrek bezala, horiek direla Frantziak ukan
dituen errepubliken sustatzaileak (1789-1848-1870) erlisionea suntsitu nahiz,
apezak soldado igorriz eta hezkuntza bereganatuz.
Ez da harritzekoa, beraz, Dibarrart jarraikitzen baldin bazaie Zalduby-ri
eta Michel Elissambururi, Eskualduna astekariaren irakurle izanez eta
Baigorrin biziz elizako xantre gisa, ezagutuz ere hauteskundeetako gorabeherak Berdoly eta Etcheverryren artean.
Lau bertsotan azalduko ditu eskuindar ideiak.
IX.

Eskualdunek oraino hau dugu loria,
Guzia girixtino da Eskual Herria,
Fedearen zaintzeko bethi atzarria,
Nehork ez baitu hautsi gure lokharria.

Bertso honetan laudatzen du euskaldun jendea, fermu egon delakotz bere
sinestean arbasoen ildotik joanez; euskalduna eta fedea osoki lotuak dira eta,
berak dioen bezala azken neurtitzean:
Nehork ez baitu hautsi gure lokharria.
Labur bilduz bertso honetan daukagu «euskaldun fededun» -aren itxura.
X.

Inpiotasunaren erauntsiak ditu
Herrialde orotan jendeak funditu,
Bainan Eskual Herria sendo da gelditu,
Gure mendi gainetan indarrik ez baitu.

Iduri luke, prediku alkitik, predikari batek erakusten duela uholdea, itun
zaharreko uholdearen parekoa. Hitz batekin betetzen du lehen neurtitzaren
lehen hemistikioa.
Inpiotasuna, hori da gaitza, gaitz ikaragarria, erlisionaren kontra doana,
ideologia osoki galgarria eta denetan zabaldua. Denetan, salbu Euskal
Herrian, xoko pollitean, bereziki mendietan, bizi den jende sanoa, garbia, kutsadurarik gabe gelditzen delakotz; zer da Euskal Herria?: lurreko parabisu
bat, uharte parekoa, bertze mundu pagano hartarik berezia.
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XI.

Munduan ez du izan Satanen semerik,
Pagano, Arriano ez eta Mairurik,
Gure arbasoetan gaitz egin duenik,
Gurek aithortu bethi Jainko bat bakharrik!

Hain zuzen, euskaldunak bizi diren parabisu hori betidanik begiratua
izana da edozein kutsaduratik. Uhain pareko hitz zerrenda bat botatzen du
Dibarrart-ek, lehenik Satan, deabru nagusia, dituen seme guziekin eta gero
pagano mota guziak, Arriano, Kristoren jainkotasuna onartzen ez zuena,
ahantzi gabe mairuak Euskal Herrian gaindi ibiliak.
Oraiko euskaldun fededuna jarraikitzen zaie arbasoei, lehen bezala orain
ere, sanoki bizi baita Jainko bakarraren baitan sinetsiz. Bi aldiz errepikatuz
gure hitza (gure arbasoetan, gurek) Dibarrartek azpimarratzen du nola euskaldunen historian, belaunaldiz belaunaldi, seinale lehena den fidelitatea, erlisione sainduan egoitea eta irautea.
XII.

Oraiko denboretan zer dugu aditzen?
Framazonak orotan direla ibiltzen,
Gur'arterat sartzera direla ausartzen,
Han hemenka dutela zenbeit ergel biltzen.

Hauxe da azken kutsadura, hau da egiazko etsaia: framazona. Nola ez da
sartuko Dibarrart, hain elizatiar izanez, XIX. mendearen azken laurdeneko
eztabaidetan, segituz Adema-Zalduby edo Michel Elissamburu. Badaki ilunpeko jende horiek lanean ari direla Elizaren kontra eta kutsadura berri hori
sartzen ari dela, emeki-emeki, Euskal Herrian. Bainan ausarkeria horien kontra badira harresiak. Ez da euskaldun fededuna aldatuko, jende zuhurra egonen da fermu bere sinestean. Ironiaz beterik azken neurtitzak gutiesten du
gaitz berria bai jendeetan –ergel batzuk bakarrik dira joak– eta bai herrian, han
hemenka diolarik.
Euskaldun fededun beti ere.

1894: ZAZPIAK BATEN IDEOLOGIA
Nolaz egin du aldaketa hori Dibarrartek hiru urteren buruan? Zer gertatu da anartean?
Ez da dudarik euskararen kontzientzia gero eta zabalduago dela euskaldunen artean XIX. mendearen azken laurdenean. Emeki-emeki, bereziki
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Antoine d'Abbadie-ren lore-jokoetan, 1879tik hasiz, Iparraldean eta
Hegoaldean ospatzen baitira aldizka, agertzen dira zazpi probintzien aipamenak, hala nola Klaudio Otaegiren olerki batean: Elkar gaitezen denok NaparEuskaldunok, 1881ean Iruñeko jaietan. Halaber Markinako lore-jokoetan,
1883an Martin Hazpandarrak –hala izenpetzen du– aurkezten du Eskuara eta
Eskual Herria maita deritzan kantu bat. Biltzen ditu Euskal Herriko zazpi
probintziak, nahiz deitoratzen duen Arabaren galtzea, galdu baitu hizkuntza.
Hain zuzen Iurretan, 1891an Dibarrartek aurkezten duelarik bere
Eskualdunen loriak badator bertze kantu bat akrostiko moduan egina Ama
euskarari (Akrostikoa) Zazpiak beti bat tituluarekin.
Zuben anaiak izango gera bizi artian,
Adierazten dizuet gogoz biyotzetikan,
Zazpiak bada lotsaz ez gaiten geldi atzian,
Pozik alegin egin dezagun aman gatikan,
Izan liteke negar eginaz guregatikan,
Arkitutzia buru makurka baztar batian,
Korri mutilak jarri gaitian danen gatikan,
Barkaziyua eskatutzeko bere aurrian.
Euskaldun danak ama euskara maita dezagun,
Ta biyotzetik Jaungoikoari beti eskatu
Idukitzeko bere onduan gau eta egun
Bere barrunen gaitzik beinere ez dedin sartu,
Ama betiko izango gara zurekin lagun
Ta guregatik irudipenik ez inoiz artu.
Ez da kalitate handiko hamalauduna, bainan azaltzen du giro berri bat,
aldarrikatuz goraki eta akrostiko modura Zazpiak beti bat.
Iparraldean ere nabari da giro-aldaketa eta bereziki Gratien AdemaZalduby-ren baitan. Hura bera, Errepublikaren kontra bortizki azaldu zena,
orain, hogei urteren buruan, agertuko da Zazpiak bat ospatuz.
Donibane Lohizunen, 1892ko abuztuan herriko etxeak, Goyhenetche
medikua alkate delarik, besta euskaldunak antolatzen ditu Antoine
d'Abbadie-ren ohoretan. Alabainan euskal letretako mezenas hain ezagutua
Académie des Sciences-eko president edo buru izendatua izana da eta karia
horretara omenaldi bat eskaintzen zaio. Hain zuzen, mintzaldiei ihardesteko
xutitu zen Antoine d'Abbadie eta amaitu zuen bere eskerrezko mintzaldia
aldarrikatuz: Zazpiak bat! Egun hartan kantatua izan zen Gratien AdemaZalduby-k eginikako olerkia. Titulutzat zeukan Eskualdunen sort-herriko
kantua, chant patriotique basque composé à l'occasion des fêtes internationales
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basques de Saint-Jean-de-Luz (Août 1892). Paroles de G.A. Zalduby - Air
labourdin ancien.
Hona zer dion seigarren ahapaldian :
Laphurdi, Bachenabar, Chubero
Hirur bagare Frantzian ;
Bizkai, Gipuzko, Alaba, Nabarro,
Lau badire Espainian.
Zazpiak bat nahian
Ginauden aspaldi handian.
Oi ! zein liteken ederrago,
Baldin Eskualdun herrian,
Eskualduna librorik balago
Bere zuzenen erdian.
(Eskualduna, 1893/1/6)
Ahapaldi batean bi ideia nagusi agertzen dira: lehena, zazpi probintzien
arteko batasuna, bigarrena, herri batu horren askatasun nahia. Hitz laburretan
dena errana da.
Azpeitian, 1893an, Adema-Zalduby-k aurkezten du Gauden Eskualdun
deritzan kantua eta azpi titulua dauka : Laphurtar kantu berriak, Gipuzkoar
eta Bizkaitarrek Gernikako Arbolarenak dituzten gisa berekoak.
Horrek erran nahi du Gernikako arbola kantuaren araberakoa dela
Iparraldekoentzat eta, beraz, kantu abertzalea (nahiz hitza ez den oraino sortua).
Bada aitzinagoko kantu bat, titulu berekoa, Eskualduna astekarian agertu dena berant, 1893ko urriaren 6an, Azpeitian aurkeztutakoa baino zaharragoa dudarik gabe. Beti bezala badira bien arteko aldaketak, bainan arrakasta
handia ukanen duen bertsoa jadanik hor dago bere osotasunean bertze batzuk
bezala. Falta dena da errepika, Azpeitian agertuko dena :
Zazpi Euskal herriek bat egin dezagun,
Guziak bethi bethi, gauden gu Eskualdun.
hamalau aldiz, hamalau bertsoko olerkia baita, errepikatuko dena. Bainan
lehenbiziko Gauden Eskualdun-eko zazpigarren bertsoa lehen bertso gisa
agertzen da Azpeitian:
Agur eta ohore Eskual herriari,
Laphurdi, Basa-Nabar, Zibero gainari,
Bizkai, Nabar, Gipuzko eta Alabari,
Zazpiak bat besarka loth beitez elgarri.
290

DIBARRART-en KANTU BATEN ALDAKETAK

Hain zuzen, Eskualdunak publikatuko du Zalduby-ren kantua 1894ko
abuztuaren 24ko alean, Donibane Lohizuneko euskaldun bestak berriz ere
antolatuak baititu Herriko etxeak Natalia Serbiako erreginaren eta Antoine
d'Abbadie-ren babespean : Gauden gu Eskualdun - Eskualdun besta eta biltzarretako kanta. Hastean eta koplartetan denek batean kantatzeko egina da
errepika eta kantari batek kantatuko ditu koplak.
Karia hortara antolatua izan da, Lore jokoetan bezala, kantu sariketa bat.
Bi Eskualdun izenpeturik Eskualdunac deritzan kantuak ereman zuen lehen
prima. Bi azken ahapaldiek 15. et 16.ek aldarrikatzen dute Zazpiak bat famatua.
15.

Españan Nabar, Biscai, Alaba, Gipuzco,
Frantzian Bachenabar, Laphurdi, Zubero,
Zazpi herri hauc dire Eskualdunen toki ;
Ez dezake pareric iguzkiac argi.

16.

Biba beraz goraki, biba Zazpiac bat !
Iduri dute casic zeruco choco bat.
Zazpietaco seme, Escualdunac oro,
Gauden elgar maitatuz orai eta gero.
(Eskualduna, 1894/VIII/31)

Oxaldek eta Dibarrartek parte hartu zuten zeingehiagoka horretan.
Oxaldek bere Hizkuntzetan lehena kantuaren bosgarren ahapaldian aipatzen
ditu zazpi probintziak:
5.

Aiphu emaiten diot Eskual Herriari,
Bachenabarren hasiz Chubero gainari,
Laphurdi Probintzia eta Nafarroari
Gipuzkoa, Alaba, Bizkai ederrari.

Hona, beraz, zer giro berezian Dibarrartek aurkezten duen jadanik
Iurretara igorri zuen kantua bertze ideologia bat azalduz. Euskaldun bestak
ziren. Denetarik bazen: dantzak, bertsolariak, irrintzinak, pilota partidak errabotean eta pleka, xixteraz edo esku huska, pastorala Aymunen lau semik eta
maskarada. Horiek goretsiko ditu 1894ko kantuan.
VIII. Mintzaia eder hunen araberakoak,
Gure jostetak dire pare gabekoak
Euskal jauziak eta pilota jokoak,
Bi mila urthe baino zaharragokoak.
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Ahapaldi honetan biltzen ditu jadanik aipatua duen mintzaiaren inguruan
euskaldunen josteta guziak, bereziki dantzak eta pilota.
Horiek dira euskaldunen aberastasuna, horietan datza, hizkuntza lehenik,
euskaldunen egiazko nortasuna. Laudatzen ditu haien kalitateak superlatiboaz baliatuz: pare gabekoak.
Lehentasuna balinbadaukate edertasunean, lehentasuna daukate zahartasunean, azken neurtitzeko zenbakiak adierazten duen bezala: Bi mila urthe...
eta gehiago ere: Bi mila urthe baino zaharragokoak.
IX.

Buruzagi gorenek ez zuten sinhesten
Berek ikusi gabe Eskualduna zer zen,
Ikusiz dantzan eta pilotan aritzen,
Biba Eskual-herria! oihu egin zuten.

Ez daiteke ulert bertso hau ez baldin bada kontutan hartzen zer ziren
besta horiek, 1892koa nola 1894koa, abuztuan garela eta Donibane
Lohizunera etorriak direla estranjerrak, hala deitzen baitziren orduan. Haiek
ere gomitatuak dira. Hona zer derasan besta-egitarauaren aitzin solasak
Eskualduna astekarian:
«Pour la seconde fois Saint-Jean-de-Luz convie les étrangers à voir célébrer les jeux du Pays Basque et pour la seconde fois l'Eskualduna leur souhaite la bienvenue.
Ils trouveront dans ce supplément la description des pastorales, du saut
basque, et du jeu de paume qu'ils sont appelés à contempler pendant ces jours
de fête. Ils y trouveront aussi de courtes et substantielles études sur l'origine
du peuple basque, sur sa langue, sur son organisation sociale et familiale, études empruntées à d'illustres savants tels que Humboldt, Le Play, Elisée Reclus.
Voltaire a défini le peuple basque un petit peuple qui danse au haut des
Pyrénées. Cette ancienne réputation se trouvera amplement justifiée dans les
divertissements qui se dérouleront devant les spectateurs charmés; mais il est
bon de montrer, par quelques témoignages d'historiens plus graves, que les
Basques savent aussi travailler et prier, et qu'ils doivent leur surprenante durée
à travers les siècles à une saine constitution sociale.
Non contents de les applaudir dans leurs jeux, nobles étrangers, vous les
admirerez alors dans leurs moeurs et leurs traditions et, si vous en sentez le
besoin et la force, vous chercherez peut-être à les ... imiter»
(Eskualduna, 1894/VIII/24)
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Buruzagi gorenek, haien artean Natalia Serbiako erreginak, eta, dudarik
gabe, Donibane Lohizunen zeuden udatiarrek ez dakite zer den euskalduna,
ezin sinetsia baita haren nortasuna. Erakusten du Dibarrartek zein kartsuki
segitzen dituzten dantzariak eta pilotariak eta haien txalo eta oihu beroak.
Eskualduna-ren aitzin solasarekin bat egiten du eta agertzen du, denbora
berean, urguilu pixka batekin zer den egiazki euskaldun jendea.
X. bertsoa da aldaketa ttipi batekin 1891-ko IX.a.
X.

Eskualdunek oraino hau dugu loria,
Guzia giristino da Eskual Herria,
Gure fede hazkarra bethi atzarria,
Nehork ezin hautsi du hunen lokharria.

Alabainan, aipaturik eta goraipaturik euskara, euskal ohiturak, bereziki
dantzak eta pilota, ez zezaken utz fede katolikoa. Izan daiteke euskaradun,
izan daiteke dantzari, berdin pilotari, bainan oroz gainetik da fededun.
XI.

Mendien bi aldetan, zazpi probintzia,
Zazpiak bat zirela ez da ahantzia...
Zer bihotz min anaien hola berextia,
Eta librotasuna ondikotz galtzia!!!

Zazpiak bat aipatzen du, bainan ez bertze olerkariek bezala. Zalduby
batek aldarrikatzen du Zazpiak bat-en geroa, biharko ametsa.
«Zazpi Eskual herriek bat egin dezagun»
dio errepikan eta zazpi probintziak aipaturik lehenbiziko neurtitzetan, laugarrenean agertzen du bere gogoko ametsa:
«Zazpiak bat besarka loth beitez elgarri»
Aditzak erakustera emaiten du zer den Zalduby-ren asmoa, daukan gutizia, nola ikusten duen euskaldunen geroa zazpien arteko besarkadarekin.
Dibarrartek, aldiz, iragana enplegatzen du bertsoan den aditz bakarrean:
«bat zirela».
Iraganean ikusten du zazpien batasuna, lehen egina zena, orain hautsia.
Lehengoaren mina, iraganaren mina azaltzen du azken bi neurtitzetan, bere
baitan daukan bihotz-mina eta auhenka deitoratzen du bereizte hori, auhenka
ere askatasun galdua. Zorigaitza adierazten du bereziki ondikotz hitzarekin.
Segi beza euskaldunak bere jokoekin, izan dadin beti euskaldun fededun,
bainan ez du Dibarrartek deus ikuspenik geroari buruz, nahiz osoki aldatu
den 1891 tik 1894ra.
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Azken bertsoak 1891 eta 1894
Bien arteko diferentzia ttipia da.
Errepublikaren kontra jokatzen delarik 1891an zer gelditzen zaio azken
bertsoan erraiteko ?: otoitza. Haurrei –biharko euskaldunei– mintzo zaie,
otoizten ditu atxik dezaten, arbasoek bezala, euskara eta fedea. Hedatzen ari
den inpiotasunaren uhainaren kontra, framazonen eta haien deabrukerien
aurka, ordu arte tente potente egona baldin bada Euskal Herria, zer bilakatuko da bihar? Hortik dator otoitza: egon dadin Euskal Herria, den bezala, arbasoak eredutzat hartuz, lehen bezala orain ere, beti euskaldun fededun, orduko
leloari jarraikiz. Otoitz bihotz-hunkigarria, kontserbatzailea.
1894ko kantuan ez da gehiago otoitzik. Haurrei mintzo zaie, bainan agintekeran: ikhasazue. Manatzaile bilakatua da Dibarrart.
Haurrek, Euskal Herriko haurrek behar dute obeditu, hala agindua baitzaie. Aintzineko bertsoetan laudatu ditu Dibarrartek mintzaia, jostetak, euskaldun fedea, deitoratu Zazpien batasunaren haustea, eta orduan, agintari gisa,
manatzen die haurrei ikhas dezaten, atxik dezaten. Berdin kontserbatzailea,
bainan bertze bizitasun eta kar batekin. Horretan datza bi bertsoen arteko
diferentzia.
***

Iurretatik Donibane Lohizunera hiru urte iragan dira, hiru une labur,
bainan interesgarriak Euskal Herrian dauden ideologiei begira. Iparraldean
Eliza kontserbatzailea da, galdu baititu zituen abantailak, bereziki Jules Ferry-k
bozkarazi dituen legeekin. Gizartea laikotzen ari da eta 90eko hamarkadan
Frantziako Elizak bihurgune bat hartzen du Lavigerie kardinalaren mintzaldiaren ondotik (1890/XI/12) Errepublika onartuz. Bainan Iparraldean sortzen da
sekulako eztabaida Jauffret apezpikuaren inguruan. Eskuindarren indarra
nabari da bereziki apezen artean: Adema, Michel Elissamburu, Diharassarry...
eskuindar ideologiaren zerbitzari gisa agertzen dira eta Dibarrartek eredutzat
hartzen ditu.
Denbora berean, Zazpiak bat-en ideologia sortzen ari da Euskal Herri
osoan, harreman gehiago bada Abbadie-ren Lore jokoei esker, ideologia
horren alde eta maisu gisa dago Gratien Adema-Zalduby Dibarrartek miresten duena. Baigorriko xantrea, beti kontserbatzailea, moda berriari jarraikiko
zaio.
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Interesgarriak dira 1894ko azken bertsoaren lehen bi neurtitzak:
«Haurrak, ikhasazue eskuaraz mintzatzen
Ikhas pilotan eta onheski dantzatzen.»
Bi neurtitz horiek aurkitzen dira bertze kantu batean aldaketa xume batekin ongi pilotan ikhas pilota-ren ordez eta arrakasta handia ukan du eta dauka
oraino. Kantu horretan aipatzen dira kantu xaharrak kontserbatu behar direnak, sorterri ederra ezin ahantzia eta aldaketa batekin Donibaneko itsaso bazterra. Kantu horren sortzailea, nahiz ezagutua ez den, Donibane Lohizunekoa
izan daiteke.
Entzunik Dibarrarten 1894ko kantuaren azken bertsoa pentsa daiteke
gustatu zaizkiola lehen bi neurtitzak eta baliatu dituela. Beraz, Dibarrarten
ildotik doa ideologia berarekin.
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José Ignacio Hualde

1. Bizkai-Gipuzkoetako anitz lekutan, hala nola Nafarroako
Bortzirietan, azentua bereizgarria da. Hitz gehienak arau orokor baten bidez
azentuatzen diren bitartean, beste hitz batzuek azentuera berezia edo markatua erakusten dute. Eskualde honetan zehar (=Txillardegi 1985 "mendebaldeko azentu saila") aurkitzen diren azentu arauak nahikoa desberdinak badira
ere, hitz markatuetan bat-etortze harrigarria aurkitzen dugu, Mitxelenak
(1977: 391) ikusi zuen bezala. Adibide batzuk emateko, beste, leku, le(e)ngusu
, belarri edo basu `edalontzia' hitz markatuak dira azentu bereizgarria duten
hizkera gehienetan mendebalde-erdialdeko eskualde honetan (ikus Gaminde
& Hualde 1995).

Singularrean eta pluralean azentuera desberdinak dituzten hizkeretan,
bereizkuntza hau galtzen da hitz markatuekin. Adibidez, Gipuzkoako zenbait
lekutan etxíak ergatibo singularra eta étxiak absolutibo-ergatibo plurala edo
gizónai datibo singularra eta gízonai plurala azentuaren bidez bereizten badira ere, singularraren eta pluralaren arteko bereizkuntza hori ez da egiten
/béste/ hitzarekin: béstiak ergatibo singularra zein absolutibo/ergatibo plurala izan daiteke eta béstiai datibo singularra zein plurala. Era berean,
Gernikaldean etziék eta etzíek `erg sg' vs. `abs-erg pl', gixonarí eta gixónari
`dat sg' vs. `dat pl', etab., bereizten dira, baina béstiek `erg sg = abs-erg pl', béstieri `dat sg = dat pl' dugu, azentuera markatuarekin.
Hitz markatuak zeintzuk diren galdetzen badugu, nabarmena da haueta-

Eskerrik asko Joseba Lakarrari gai hauetaz izandako eztabaidagatik eta Gorka Elordietari
bere oharrengatik.
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riko asko bi talde nagusitan sartzen direla, Mitxelenak (1972) ere esan zigunez:
(a) maileguak eta (b) hitz elkartuak eta eratorriak.
Lehen taldea dela-ta, hitz markatuen artean mailegu asko baditugu ere
(zaharrak zein berriak), mailegu guztiak ez dira markatuak. Hitz mailegatu
asko azentuera orokorrari egokitu zaizkio. Hain zuzen, maileguak azentuatzeko oso egokitzapen-arau zehatzak aurkitu ohi ditugu tokian tokiko hizkeretan. Kasu aipagarri bezala, Bizkaiko iparraldeko hizkeretan -ero atzizkidun
maileguak bi modu desberdinetan egokitzen dira, esannahia `egilea' edo `ontzia, lekua' den. Beraz, frutérue 'fruta-ontzia' markatua eta fruterué 'frutasaltzailea' markatugabea (eta azentugabea, cf. fruterue dá)2 desberditzen dira
azentueraren bidez, nahiz eta erdaraz bi hitz hauek guztiz homonimoak izan
(hurrengo hizkera hauetan behintzat egiten da azentuzko bereizkuntza hau:
Gatika, Gernika, Lekeitio, Ondarroa, Markina, Mallabia). Edozein kasutan,
azentuera markatua daukaten hitz batzuk oso mailegu zaharrak dira.
Adibidez, markatuen artean hurrengoak aurkitu ohi dira mendebaldeko hizkeretan: denpora (< lat. tempora), domeka (< lat. dominica), kipula (< lat.
caepulla), puxika (< lat. uessica), alkondara (< gazt. zah. < arab. al-qandûra)
eta beste asko. Bigarren taldean (hitz elkatuak eta eratorriak) hurrengoak izan
ohi ditugu adibidez: astelehen , saguzahar , galbahe (gari + babe, < errom.
* van, Mitxelenaren ustez), lehengusu (lehen + errom. *cusinu < lat.
co(n)sobrinus), etabar.
Hau guztiau kontuan hartuz, hurrengo hipotesia plazaratu dezakegu:
mendebaldeko -erdialdeko azentu sistemetan azentuera markatua daukaten
hitz guztiak maileguak edo konposatu/eratorriak dira (edo izan dira). Argi
dago hipotesi honek laguntza garrantzitsua eman diezagukeela hitz jakin
baten etimologia erabakitzeko orduan. Ikusten badugu etimologia ezezaguneko hitz batek azentuera markatua duela, horrek zerbait esaten digu bere etimologiaz; hots, mailegua edo morfemaaniztuna dela. Adibide batzuk emateko, leku hitzaren azentuera markatuak ctimologia berezia duela erakusten
digu, bere sorburua lueco erromantzean ikusten duen etimologia baieztatuz.
Era berean, aizkora hitza asceola-tik datorrela proposatu da. Azentuzko gertakariak bat datoz hipostesi honekin, Bizkaiko leku askotan hitz honek azentuera markatua baitu.
Nonbait idatzi dudanez baríaku hitzaren azentuera bat dator Mitxelenak
proposatzen duen etimologiarekin:*abari-bako-egun (= dies-sine-cena).
Mitxelenak ez zuen azentuera kontuan hartu etimologia hau proposatzeko,
2 Gernikaldeko azentueran, aipamen forman azentua azken silaban daukaten hitz guztiak
azentugabeak dira testuinguru gehinenetan.
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baina azentuerak bere proposamenaren aldeko ebidentzia ematen digu. Beste
adibide bat emateko, bákarrik hitzak duen azentuera markatua bat-garr-ik
egituraren bidez azaltzen da.
Orain arte euskal etimologia lanetan azentua alde batera utzi da gehienetan. Egia da batzutan zubereraren azentu gertakariak aipatzen direla. Baina
zubereraren azentuaren "memoria historikoa" askoz laburragoa da mendebaldeko euskararena baino. Azentuera bereizgarria mendebaldean baino askoz
berriagoa da hemen. Zubereraz hitz batek azentuera markatua (oxitonoa)
badauka, arrazoia izan daiteke bukaeran bokal bat galdu dela, *gizoná(g)ek >
gizonék, eta *alhabáa > alhabá kasu aipatuetan bezala (edo-ta mendían >
mendín berriagoan). Modu honetan hitz bat oxitonoa bada zubereraz, kontrazio bat pairatu duela susmatu dezakegu. Baina honek mailegu zaharrak edo
konposatu zahar fosilduak aurkitzeko ez digu laguntzen. Mendebaldeko
azentua, aldiz, lagungarriagoa izan daiteke etimologia lanetan. Bada garaia
azentu gertakariak kontuan hartzeko proposamen etimologikoen egiantza
ebaluatzerakoan. Hau da, esaldi batean esanda, artikuluxka llabur honetan
esan nahi dudana.
2. Gure hipotesiaren balio heuristikoa ukaezina da, nire ustez. Ikusten
badugu, esate baterako, amu hitzak azentuera markatua duela Ondarroan,
Lekeition, Markinan, etab., datu honek etimologiaren berri ematen digu.
Eman dezagun ez dakigula ezer hitz honen etimologiaz (edo ez garela gogoratzen). Gure hipotesiaren arabera, azentu markatua duten hitzak elkartu/eratorriak edo mailegatuak dira. Egituragatik hitz honek ez dirudi polimorfemikoa. Orduan, pentsatu behar dugu mailegu bat dela. Eta horrela da. Gure erdal
hiztegietara bagoaz orain, ikusiko dugu latinezko ordaina hamus dela eta gaztelaniazko hiztegian ere hamo hitza aurkitzen dugu esannahi horrekin, nahiz
eta oso erabilia ez izan.
Eguzki hitzaren etimologia azaltzeko proposamen desberdinak egin dira
(ikus Agud & Tovar-en 1988, hiztegi etimologikoa). Schuchardt-ek egun hitzaren konposatu bat dela proposatu zuen (egu-zki). Azentuera proposamen
honen alde dago, hitz honek azentu markatua erakusten baitu mendebaldeko
hizkera askotan.
Erreka hitzaren etimologiaz, Agud & Tovarrek bi iritzi nagusi ekartzen
dizkigu: (a) mailegu bat dela, jatorria erromantzezko regata edo bere latinezko sorburua delarik, eta (b) erromatarren aurreko substratuzko hitza dela euskaraz eta erromantzez. Bizkaieraz aurkitzen dugun azentuera markatua garbi
uzten du lehen etimologia zuzena dela: mailegu bat da.
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Beste hitza azentuera markatuarekin agertzen zaigu Bizkaitik Nafarroako
Bortzirietara, azentu bereizgarria duten hizkera guztietan. Datu honek, beste
jatorriz hitz polimorfemikoa dela pentsatzera garamatza.
Jakina denez, hitz honek ber(t)ze aldaera dauka Lapurdin eta Nafarroan.
Bestaldetik, beste aldaera agertzen zaigu berriro Zuberoan eta Erronkarin.
Hizkuntzalaritza historikoan ezaguna den "mutur-hizkeren" irizpideari
jarraituz, beste formarik zaharrentzat hartu beharko genuke. Hala ere, kasu
honetan garbi dago Lapurdi-Nafarroetako aldakia zaharragoa dela, eta berrikuntza gertatu dela bi muturretan. Hain zuzen bertze > beste aldakuntzak
paralelo garbiak ditu: mercede > mesede, sagar-tza > sagasta (Azkue,
Morfología). Adibide hauetan aldakuntzaren norabidea argi dago.
Joseba Lakarrak proposatzen duenez bertze hitzean, erroa ber- izango
litzateke; hau da bera eta berdin hitzetan dugun erroa. Bigarren osagaia,
Lakarraren ustez, agian eze ukapena izango litzateke; beraz, bertze < * béreze izango genuke.
Iparmendebaldeko bizkaieraz, yústuri `ostots, trumoi; tximist' hitza erabiltzen da, azentua lehendabiziko silaba duena. Lakarrak duela guti argitaratu
duen Refranes y Sentencias liburu zaharraren edizio berrian, hitz hau konposatu zahar bat dela proposatzen du: *inotsi 'esan' + euri . Knörr-ek (1998:9)
esaten digunez, Bonapartek dusturi aldaera aurkitu zuen Arabako euskaraz,
baina hasierako hortzaria zaharra zein bigarrenkaria izan daiteke (cf. deus <
errom. gens). Azkuek iñusturi (G, B-Añibarro) aldaera aipatzen du eta baita
ihortziri eta igorziri ere (azken hau Leizarragarengan). Axularren hiztegian
igortziri aurkitzen dugu. Lehen esan dugunaren arabera hitz honetan -rtz- taldea -st- baino zaharragoa dela onartu behar dugu; Lakarraren etimologia
zalantzan jartzen duena. Baina etimologia osoa onartzen ez badugu ere, azentuak erakusten du konposatu zaharra dela, eta agian bigarren osagaian euri
hitza ikustea zuzena da.
Zenbait kasutan, azentu markatua kontrazio baten ondorioa da, antza
denez: bélarri (edo belárri, baina azentuera markatuarekin) < belaarri, égia <
egiia (ikus Orotariko Euskal Hiztegia). Itxura guztien arabera, bokal geminatu
edo bikoitzak Mitxelenaren aitzineuskara baino berriagoak dira.
Lehendabiziko adibidearen kasuan, konposatu edo eratorri bat izango genuke:
* bela-arri, agian galdu den bokalarteko kontsonante batekin: *bela-garri . -laren ordez beste kontsonante bat daukaten aldaerek arazo desberdin bat sortzen dute. Agian *beha-garri proposatu dezakegu, eta behatu aditzarekin lotu.
3. Mendebaldeko eta erdialdeko azentubideen artean, zaharrena
Gernikaldean (edo Getxotik Gernikaraino) erabiltzen dena da, beste nonbait
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frogatzen saiatu naizenez. Azentu sistema honetan atzizki batzuek azentuera
markatua eragiten dute. Deklinabidean, hurrengo formek daukate azentu
markatua: pluralaren forma guztiak (adib. gizónari `gizonei' azentuduna vs.
gizonarí `gizonari', azentugabea), soziatiboa (gizonágaz), eta ablatiboa (basótik , cf. basorá). Hizkera batzuetan benefaktiboa ere markatua da.
Azentua atzizki markatuaren aurreko silaban agertzen da (azentuerarik
kontserbatzaileenean). Gertakari hau klitikoekin ere aurkitzen dugunez gero
(cf. gizoná be(re), gizón barik ikus Hualde, Elodieta eta Elordieta 1994:59-61),
hipotesi bezala, proposatu dezakegu gaurregungo atzizki markatuen eta markatugabeen arteko bereizkuntza garai bateko atzizkien eta klitikoen arteko
kontraste morfologiko bati dagokiola. Talde klitikoetan azentu berezia sartzen
zen muga morfologikoa markatzeko (hitz elkartuetan bezala), eta orduko klitikoak gaurko atzizki markatuak dira. Klitikoen eta atzizki markatuen arteko
lotura diakronikoa argi eta garbi agertzen zaigu soziatibo edo komitatiboaren
kasuan. Bai singularrean eta bai pluralean ere, atzizki hau forma mugatuari
eransten zaio, eta ez erroari. Bi formek azentu markatua dute, baina silaba desberdinetan: lagun -a -gaz > lagunágaz, lagun-ak-gaz > lagúnakaz. Nolabait,
soziatiboarekin klitiko > atzizki bilakaera diakronikoa ez da oraindik burutu.
Mugatzaile pluralaren kasuan, badago ebidentzia garbia singularra baino
beranduago lotu zitzaiola ezkerraldeko hitzari. Mitxelenak (1987[1981]:48-49)
ohartarazten digunez, mendebaldean a + a > ea disimilazioa ez da betetzen
pluralean (adib. domekaa > domekea , baina pluralean domeka(a)k eta inon
ere ez **domekeak). Ondorio gisa hauxe atera dezakegu: "el plural [...] se
formó en vasco en época tardía, cuando la ley que convertía a -a + -a en -ea,
etc., ya no era operativa". Azentuzko gertakariak bat datoz Mitxelenaren
hipotesi honekin.
Goiko aipuan parentesi artean dagoen lekutik hurrengo hitzak kendu
ditut: "como el locativo sing.". Hau da, Mitxelenarentzat lokatiboa ere berandu sartu zen deklinabidean, domekan , horman , etab. baitugu, eta ez ** domekean, **hormean. Baina puntu honetan Mitxelenaren hipotesia ez dago ados
atzizki markatu eta markatugabeen arteko bereizkuntzarekin. Lokatiboa ez da
markatua: basoán , hormán forma azentugabeak ditugu Gernikaldeko azenmeran, eta ez **basóan, **hórman.
Lokatiborako Mitxelenaren hipotesia ez badugu onartzen, nola azaltzen
dugu, pluralean bezala, aa > ea disimilazioa ez dela betetzen kasu honetan?
Erantzuna ez da zaila. Hizkuntzalari asko konturatu dira garai batean atzizki
hau kontsonantez hasi zela (ikus Trask 1997: 202). Honela bakarrik esplikatzen da kontsonantez bukatutako oinarriekin aurkitzen dugun -e- epenteti301
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koa, adib. lurr-ean eta ez **lurr-an (baina baso-an, etab.). Alomorfoen banaketak *-Can protoforma eskatzen du. Beraz, **bizangsoe-uCk,ld
batetik, eta *lurr-e-Can, bestaldetik, bokal epentetiko batekin kontsonante
taldea apurtzeko (deklinabidearen antzeko kasu guztietan bezala, cf. lurr-eko). Atzizkiaren hasieran zegoen kontsonantea zein zen ez zaigu axola orain.
Agian atzizkia * -gan zen (ikus Jacobsen 1977, de Rijk 1981 eta baita Trask
1997 ere), baina berdin zaigu beste kontsonante bat izatea. Garrantzitsua dena
da kontsonante horrek disimilazioa eragotzi zuda: * domeka-Can (edo* domekagan, nahi bada) > domekan. Ez dugu onartu behar morfema hau berandu
bihurtu zela atzizki. Nahikoa da onartzea kontsonantea ahoskatzen zela disimilazioa sortu zenean.
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HAURRIDEEN IZENAK HIZKUNTZA
BATZUETAN
Xabier Kintana

Senideek beren arteko kidetasuna izendatzeko darabiltzaten sistema bereziez aspaldian ohartuak dira hizkuntzalariak, eta Jose Luis Alvarez
Enparantza ere horren inguruan aritu zaigu inoiz, gaztelaniaz hain banaturik
dauden sobrino eta nieto kontzeptuak euskaraz maiz zergatik hain nahasirik
agertzen diren azaltzeko. Izan ere, iturrira joanez gero, gure loba, jatorrian,
`senide hurbil baten semea edo alaba' zen, hots, `seme-alaba edo edo nebaarreba baten haurra', baina geroagoko euskaldunok, gure inguruko gaurko
hizkuntzen sailkapen zehatzagora egokitzeko, hortik loba/iloba/biloba bezalako bereizketak egiten saiatu gara. Haurrideen esparrura etorririk, Antonio
Tovarrek ere bere garaian aski ongi jorratu zuen arlo hau, baina aspaldi honetan oraintsu arte ezezagunak genituen hizkuntza arrotz batzuetatik eskuratu
ahal izan ditugun datu berrien argitan, ene ustez, ez letorkiguke gaizki puntu
honi berriz ere gainbegirada bat egitea.
Gauza jakina denez, gure inguruko indoeuropar hizkuntza guztietan
gurasoek izandako seme -alaben arteko harremana, aipatuaren sexuaren arabera, bikoitza den bitartean (cfr. lat. frater/soror, ing. brother/sister, bret.
breur/c'hoar, err. brat/siestra, lituan. brolis /sesuo, pers. baradar/khahar, hindi
bhāi/bahin...), hots, beste haurrideekiko erreferentzia hor sartu gabe, euskarak, aldiz, guraso berberengandik jaiorikoak izendatzeko orduan, beren
sexuaren aipamenaz gainera, beste haurridearen sexuarekiko erlazioa ere erakusten digu, indoeuropar sistema bikoitza, gure kasuan laukoitza izanez:
Gizonezkoak:
1) beste gizonezko haurride batekiko.
anaia

2) beste emakumezko haurride batekiko
neba
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Emakumezkoak:
3) beste gizonezko haurride batekiko.

4) beste emakumezko haurride batekiko

arreba

ahizpa

Sistema laukoitz honek mendebaldeko euskaran oso-osorik dirau, erdialdeko eta ekialdeko euskalkietan anaia/neba oposizioaren ordez anaia hitz
bakarra agertzen den arren. Gerhard Bähr-ek, hipotesi moduan, mendebaldeko euskaldunek behialako sistema hirukoitza neba sartzean osaberritu dutela
pentsatzen bazuen ere, zuhurragoa dirudi, ene iritziz, Antonio Tovarren bidetik' sistema laukoitza –behialako gizarte antolakuntza baten ispilu– zaharragoa dela uste izateak, eta kontzepzio hura ahulduz joan den neurrian, inguruko indoeuropar hizkuntzen eraginez edo, jatorrizko sistema laukoitz hura
hirukoitz bilakatu dela pentsatzeak, ez baita erraz asmatzen, nola eta nondik
sor lezaketen mendebaldekoek neba moduko hitz zahar itxurako hori, noizbait nola edo halako `ahaidetasun' esangura garbia zukeen –ba atzizkiarekin
osatua, arre -ba, *ahiz-ba, osa -ba, ize-ba edo asa -ba hitzetan ere ondo nabari
denez.
Edonola era, ongi gogoan hartzekoa da, sistema laukoitz horrez gainera,
ekialdeko euskaldunen anean badela beste hitz bat, haurride, edozein nebaarreba aipatzeko erabilia, Leizarragak, adibidez, bere elizako fededun guztiak
izendatzeko maiz egiten zuenez2.
Sistema laukoitz horren zergatia, Friedrich Engelsek bere Familiaren
jatorria liburan azaldu zuenez 3, seguraski antzinako gizarteen antolakuntzan
ikusi beharko genuke. Dirudienetik, lehenbiziko giza antolakuntza zaharrean
ez ornen zegoen inolako debekurik taldekideen arteko sexu-harremanetarako,
baina hortik lehenik gens edo "familia odolkidearen" egoerara eta geroago
"familia punalua" delako maila "zibilizatuagora" iragatean, partaideen arteko
sexu harremanetarako tabu batzuk jarri omen ziren, ama beragandik jaioriko
neska-mutilen arteko sexu-harremanak eta ezkontzak debeku izanik. Zilegi

' Mitxelenak ere hala uste du. Ikus "Sobre algunos nombres de parentesco".
2 Gogora dezagun, esaterako, Etxepareren Amoros sekretuki dena poemaren pasarte hau:
"Haren haurrak eta eniak aurride oso lirate". Leizarragak, bestalde, inoiz bere elizako fededun guztiak izendatzeko darabil: "Haurrideak, presenta bedi gutarik bat bedera Jaunaren
maiestate handiaren eta goraren aitzinean..." (Othoitza (sic) ekklesiastikoen forma)
F. Engelsek bere obra ezagun honetan Lewis Morgan antropologo estatubatuarrak Ipar
Amerikako indiarren artean egindako ikerketetan oinarritu zen (Systems of Consanguinity
and Affinity, 1871, eta Anden society, 1877). Ikus, adibidez Federico Engels, El origen de la
familia, la propiedad privada y el estado, 52-62 orr.
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ziren eta haizu ez ziren sexu-harremanen antolaketa berri horrek bere islada
utzi zuen hizkuntzan ere, eta gizarte horiek geroago oraingo familia sindiasmiko edo monogamikoaren antolaketara heldu diren arren, halere, mintzaira
batzuetan, hitzen inertziagatik, berba markatu haiek lehenagoko egoera haren
oroipen fosil gisa heldu zaizkigu'. Horrek azal lezake, adibidez, neba `(arrebarentzako) mutil galarazia' eta arreba `(nebarentzako) neska galarazia' hitzen
existentzia, inolako taburik edo debekurik markatzen ez zuten anaia eta ahizpa neutroen parean. Azpimarratzekoa da, bestalde, euskaraz, sistema laukoitz
horren elementu bat galdu denean, neba, alegia, hori hitz markatua izatea,
hain zuzen.
Sistema laukoitz honek badu kiderik munduko beste berbeta batzuetan
ere. Horrela gertatzen da, adibidez, kartveliar familiako svanera deritzon hizkuntzan (georgieraren senide urrunduena) edo Madagaskarren mintzatzen
den malgaxe mintzairan, berau, jatorriz malaio-polinesiarra izanik:
`anaia'
`neba'
`arreba'
`ahizpa'

svanera
muxbe
žimil
dačvir
udil

malgaxea
rahalahy
anadahy
anahavy
rahavary

Azken hizkuntza horretan lahy hitzak `ar' eta vavy hitzak `eme' kontzeptuak adierazten dituztela kontuan izanik (Cf. zanaka lahy `semea' eta
zanaka vavy `alaba' edo lehilahy `gizona' eta vehivavy `emakumea') lau hitz
horiek bi sailetan bana ditzakegu: sexu berekoen arteko izenak, rahalahy /
rahavavy, hots, `haurride ar' / `haurride eme' eta sexu ezberdinekoak, anadahy / anahavy, agian noizbaiteko tabuari erreferentzia egiten dion lehen eleEra honetako adibideak ugariak izaten dira hizkuntza guztietan, bai lexikoan eta bai esapideetan ere. Hortxe ditugu, adibidez, idazteko luma, antzinan hegaztien hegatsez egiten
zirelako, Fisikan erabiltzen den zaldi potentzia unitatea (zenbat zaldi ditu auto honek?),
behialako zamarien oroitzapenean; fauna eta andrea, gaur kortesiazko izendapen hutsak,
baina Erdi Aroan noblezi maila adierazten zutenak, espainierazko caballero hitzaren antzera, gaur `zaldun' kutsua galdua duen arren. Horixe bera gertatua da frantsesezko maréchal
berbarekin ere, antzinan `zaldien ardura zuen ofiziala' (gogoan izan maréchal-ferrant) eta
gaur `mariskala', adiera horrekin ingelesezko marshal bilakatuz. Gauza bera esan liteke,
nolabait, geure asaba zaharren oroitzapenean daramatzagun deitura askori buruz, geure
gaurko izaera edo ofizioarekin inolako zerikusirik izan ez arrea eusk. Alkate, Baliza,
Ezkerra, Gorria, Harginena, Haroztegi, Oñederra, Otsoa, Xurio; esp. Alfayate jostuna ;
Barrangán, Calvo, Delgado, Feo, Herrero, Moreno, Seisdedos, Zapatero; cat. Castanyer,
Moliner, Savater; fr. Chevalier, Pasteur, Tavernier; ing. Brown, Fishman, Miller, Smith,
White; al. Fischer, Müller, Schneider... Honetaz ere aspaldian mintzatu zen Mitxelena bere
"Sobre algunos nombres vascos de parentesco", 116-117. orr.
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mentuaren ondoan, seguraski javaera, indonesiera eta tagalog hizkuntzetan
bizi-bizirik dirauen anak `haur' berbaren etorki berekoa (cf. malgatxezko
zaza `haur' eta zanaka `seme edo alaba'), beste bat erantsiz, zein sexutakoa
den azaltzeko.
Amerikako hizkuntzei begiratuz gero, ez dira gutxi euskararen zatiketa
hori gorde dutenak. Euskaltzaindiaren Azkue bibliotekan amerindiar mintzairez dauzkagun gramatika eta hiztegiei gainbegirada bat egin ondoren, hortik datu interesgarri batzuk atera ahal izan ditut. Azterturiko hizkuntzak
Mexikoko zapotekera, Peru ekialdeko matxiguenga, eta Ekuadoren, Perun eta
Bolivian mintzatzen den kitxua izan dira.
`anaia'
`neba'
`arreba'
`ahizpa'

zapotekera
bisa
bena'zan
bena'zan
bila

matxiguenga
iye
icha
incho
ocha

kitxua
wauqe
tuya
pana
ñaña

Ageri denez, azken hizkuntza biok, euskarak bezala, izen banaz bereizten dituzte neba -arrebak. Ordea, zapotekerak funtsean hiru izen besterik ez
ditu bereizten, anaiarena, ahizparena eta neba-arrebena, bi hauetako bakoitza
izen bakarraz adieraziz, agian behiala `tabua edo sexu harremanetarako zilegi
ez den pertsona' esan nahi zezakeena.
Sexukidetasuna/sexu -ezberdintasuna
Beste hizkuntza batzuetan sexu-bereko / sexu ezberdineko haurrideen
bereizketa hori berdin mantentzen da, baina haurride bakoitzaren sexua aipatu gabe. Hori gertatzen da, adibidez, Lesothoko sesotho bantu-hizkuntzan
edota Kaledonia Berriko kanaken5 huailu deritzon mintzairan. Banaketa
horren arabera ere harreman debekatuko kideak berdin izendatuko lirateke,
beherago Amerikako kaktxikel hizkuntzan ikusiko dugun bezala:
`anaia'
`ahizpa'
`neba'
`arreba'

sesothoa
ngwanabò
ngwanabò
kgaitsedi
kgaitsedi

huailua
beéri
beéri
kùnù
kùnù

Sesothoz ngwana `haurra' da, eta dirudienez ngwanabò hitza izen horretatik datorke.
5 Kaledonia Berriko jatorrizko bizilagunen kanak izena gorago aipatu den anak `haur' izenetik dator. Europatik, Frantziatik bereziki hara kolono modura joandakoei, ordea, caldoche esaten zaie.
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Bestelako kasua: diola
Badira, ordea, bestelako sailkapena egiten duten hizkuntzak. Kasurik
nabarmena diola izeneko mintzaira da, Senegalen hegoaldean laurehun mila
lagunek edo erabilia. Hor haurride arteko bereizketa ez da aurreko kasuetan
bezala sexu bereko/sexu ezberdinekoen artean, eta erreferentzia bakarra
`norekiko haurridea' izatean datza, alde batean gizonarekiko haurrideak (neskak zein mutilak izan) eta bestean emakumearekikoak (neska zein mutil) jarrita. Honetara:
`mutil baten haurridea, anaia zein arreba'
`neska baten haurridea, neba zein ahizpa'

ati
alin

Kasu berezia: maputxeena
Txilen mintzatzen den maputxeera edo mapudungu hizkuntzan haurrideen harremanek are korapilatsuagoak ditugu, hor, `haurridea' kontzeptua
amaren ahizparen aldetiko lehengusu-lehengusinenarekin nahasten delako,
Lewis Morganek Amerikako indiarren artean normaltzat jotzen zuen antzinako familia punaluaren ereduarekin bat6.

Mapudungua
`anaia' peñi
`arreba' lamngen
`neba' deya; lamngen
`ahizpa' lamngen
`amaren ahizparen alaba edo semea' lamngen
6 Jesusen amaren betiereko birjintasuna justifikatzeko, Eliza katolikoak, era horrexetan
interpretatzen du ebanjelioaren ondoko pasarte hau: "J endeak, harriturik, honela zioen:
"Nondik du honek honelako jakinduria, eta nondik mirari horiek? Ez al da, bada, arotzaren semea? Honen amak ez ote du izena Maria, eta honen anaiek Jakob, Josef, Simon eta
Juda? Eta borren arrebak ez ote dira denak gure artean bizi? ». Mat. XIII, 54-56; hau da, hor

bereziki aipatzen diren anaia-arreba horiek lehengusu-lehengusinak edo senide hurbilak
balira bezala, semiten arteko behialako ohitura zaharrari jarraikiz. Protestanteek, ordea,
testu berean oinarriturik, hitzak beren horretan errespetatuz, Jesusek gutxienez lau anaia
eta, gutxienez, bi arreba izan zituela onartzen dute, horrela Mariak, gutxienik jota, zazpi
seme-alaba ukanez.
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Adinaren araberako bereizketak
Sexuari barik, haurrideen adinari begiratzen zaio beste hizkuntza batzuetan, eta norbera baino haurride zaharragoak, neskak eta mutilak, gazteagoetatik izen bederaz banatzen dira, sailkapen laukoitza eginez. Horien artean
hungariera, mongoliera, tamilera (Indiaren hegoaldean eta Sri Lankan 40
milioi lagunek egiten duten dravidiar hizkuntza), vietnamera, Kanputxeako
khmerera eta Burkina Fasoko more hizkuntza aipa daitezke. Behean ageri
denez, horien arteko batzuek lau kontzeptuetarako hitz ezberdin bana daukate, beste batzuetan eredu elkartuak edo hitz bakarra duten artean.
hungar.
`anaia edo neba zaharragoa'
`ansia edo neba gazteagoa'
`arreba edo ahizpa zaharragoa'
`arreba edo ahizpa gazteagoa'

bátya
öcs
néne
hug

mongol.

tamilera vietnamera khmerera morea

ax

annan
tambi
akkal
tangae

düu

egtch
düü

anh
em
chi

em gái

bâng

kinmá
pha aun
yae
bâng srei tāouà
pha aun srei tāouà

Badira hizkuntza batzuk (dakota, guaraniera, guaraunoera, kaktxikela...)
"neba-arreba" sistema laukoitzari "norbera baino zaharrago/gazteago" banaketa ere eransten diotenak, Tovarrek eta Pedro de Yrizarrek jakinarazi zigutenez7:
`anaia nagusia'
`anaia txikia'
`neba nagusia'
`neba txikia'
`arreba nagusia'
`arreba txikia'
`ahizpa nagusia'
`ahizpa txikia'

dakota
ciŋye

guaraniera
rîke-î

suŋka
timdo
suŋka

rîvî
kîvî
kîvî

taŋke

teindî
teindî
rîké

taŋksi
cuŋwe
taŋka

kîpî-î

guaraunoera

kaktxikela (mala hizkuntza)

daka
daje
dakobo
dakobo
dakoy
dakoy
dajía
daiba

rach'alal — runimal
rach'alal
chak'laxel edo ruchak'
ruxib'al
ruxib'al
rana'
rana'

rach álal— runimal
rach'alal— chak'laxel edo ruchak'

Oinarriz sistema hau zortzikoitza litzatekeen arren, praktikan badirudi
nekez betetzen dela, beti izaten baita balio bikoitza duen hitzen bat.
Dakotaren kasuan berba bakarra dugu, adibidez, `anaia gazteagoa' eta `neba
gazteagoa' adierazteko: suŋka. Halere, guaranieraz eta guaraunoeraz
(Orinoko ibaiaren iturburu aldeko mintzaira) -Tovarren arabera, Hego
Amerikako beste hizkuntza batzuen antzera- mentsa sistematikoagoa da,
hots, adinaren arabera bereizten diren bakarrak norbere sexuko haurrideak
dira, hau da, anaiak eta ahizpak, baina ez nebak eta arrebak, eskema hori praktikan seikoitz geldituz. Kaktxikelaz –maia hizkuntza berau– murrizpena are
handiagoa da: alde batetik hitz bakarra du sexu bereko haurrideak adierazte' Ikus A. Tovar-en Los nombres de hermano y hermana en vasco eta Pedro de Yrizar-en
Sobre los nombres de hermano y hermana, bibliografian aipatuak.
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ko, eta horren kariaz `anaia' eta `ahizpa' hitz bakarraz adierazten dira: rach'alal. Halere, anaiak eta ahizpak adinaren arabera ere bereizten dira, `norbera
baino nagusiagoak' (runimal) eta `txikiagoak' (chaq'laxel edo ruchaq'), hor ere
sexu-ezberdintasunik egin gabe.
Beste kasu batzuetan, ordea, adinaren araberako bereizketa bikoitza izaten da, norbera baino hairride zaharragoak alde batetik, eta gazteagoak bestetik, sexu-erreferentziarik gabe. Hori gertatzen da, adibidez, Afrikako kanuri
(Txad lakuaren inguruko mintzaira), wolof eta yoruba hizkuntzetan, eta
Asiako thailandieran ere:
`norbera baino haurride zaharragoak'
`norbera baino haurride gazteagoak'

wolofa
mag
rak

kanuria
yoruba
égbón
yaya
àbúrò krami

thailandiera
phii
nóong

Sexuaren araberako bereizketa
Hasieran aipatu dugunez, indoeuropar hizkuntzen artean ohikoa den
sexuaren araberako sailkapen bikoitza aski zabaldua da munduko beste hizkuntza askotan ere, `neska haurridea' eta `mutil haurridea' bereiztuz. Hori
erakusten digute, adibidez, kontinente guztietatik eta hizkuntz familia ezberdinetatik harturiko adibide hauek. Gorago esan denaren arabera, etnologo
batzuen ustez banaketa bikoitz hau aurreko banaketa laukoitz zaharragoa
murriztetik letorke:
`mutil haurridea'
`neska haurridea'

aimara arab.
jila
akh
kullaka ukht

swahilia
ndugu
dada

suomiera georgiera japon.
kyōdai
veli
dzma
sisar
nesan
da

tainera
xiōng di
zĭméi

Hauen artean badira, funtsean genero bietarako hitz bakarra izanik ere,
beste berba laguntzaile edo atzizki baten bitartez sexua azpimarratzen dutenak. Horien artean ondoko hauek aipa genitzake: Asian karen (Birmanian, 3
milioi hiztun), laosera eta sasak (Bali aldekoa, milioi bat hiztun) hizkuntzak,•
Afrikako sango (Afrika erdian, 2 milioi hiztun), baule (Boli Kostan, milioi bat
lagun) eta somaliera, Europan, Iberiar penintsulako erromantzeak (portugalera, espainiera, katalana), greziera, turkiera eta Ozeanian maoriera.
`anaia, neba'

karen8laosera9
wei kwa
nōng sāi

sasak10
semeton

sango"
ita koli

baule12
niaan bian
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somaliera
`anaia, neba'
`arreba, ahizpa'

portugesa

walaal-ka

irmāo
walaal-shairmā

greziera

turkiera13

αδελΦος kardes tuakana
αδελΦŋ
kiz kardes

maoriera14
tuahine

Haurrideen arteko bereizketarik egiten ez dutenak
Badira, azkenik, sexuen artean inolako genero-bereizketarik ez duten
hizkuntzak ere, `haurride' kontzeptu soila emanez. Era horretako mintzairak
ditugu, adibidez, Afrikaren erdialdeko Fasoko bobo, fang, duala, kikongo eta
kiluba hizkuntzak, edo Ekialde Urruneko txam (Kanbodia), bahasa
(Indonesia) eta bisaia (Filipinak):
bobo

fang

duala

kikongo kiluba

ligé

monenyañ

ndome

mpangi

mwanetu

txam

bahasa

bisaya

adey

saudara

igsuqun

Itxuraz hitz bakarreko sistema hau gizarte antolakuntza zaharrenaren isla
litzateke, baina hori zinez egiaztatzea ezinezkoa da, alde batetik antzinako
lekukotasun idatziak falta ditugulako, eta bestetik, gerta baitaiteke, mendeetan
zehar hizkuntzek izaten dituzten aldaketak gogoan izanda, gaurko egoera
bakunera lehenagoko sistema korapilatsuago batetik helduak izatea.
Horregatik, gaurko hizkuntzalaritzak, zorionez, Schleicher-en behialako darwinismo linguistiko gorazalea gainditua duenez, hobe dugu, Antonio
Tovarrek duela berrogeita hamar urte inguru oso zuhurki egin zuenez, datuak
bere hotzean uztea, aurrerapen-atzerapenezko balioespenik egiteke. Hitz gutxitan laburbiltzeko, neba-arrebak adierazteko sistemak, elementu bakarrekoak, bikoitzak, hirukoitzak, laukoitzak, seikoitzak eta zortzikoitzak izan daitezke, banaketa horiek egiteko irizpideak, sexua, adina, beste haurridekiko
lotura ezberdinak, eta sexu-adinak izanik, tokian tokiko aldaera ugariekin.

Cfr. laoserazko beste hitz hauek: phū sai `gizona', nāng `andrea', nāng sao `andereñoa',
nūm `gaztea', nūm sao `neska'.
'° sasak hizkuntzan vine `alaba' da.
" Cfr. sangoko beste hitz hauekin: wali 'emakume, andrea, emaztea', koli `gizona, jauna,
senarra', môlèngè ti koli `semea', môlèngè ti wali `alaba'.
12 Cfr. baulezko bian `gizona', bla `emakumea'.
"14Cfr. turkieraz kiz `neska, alaba'.
Cfr. maorierazko tama `semea' eta tamahine `alaba', edo wahine `emakumea'.
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ZIGOITIKO ADITZA (1918)
Henrike Knörr

Georges Lacomberen artxiboan' bada dokumentu bat, hamar orrialdekoa, eskuz idatzia, zirriborro gisa. Titulu hau dakar: "Zigoitiko aditza", eta
ondoren, parentesi artean, herriaren izena: "Echagüen". Horren gainean urtea
ageri da: "1918", inguru batean. Lehen orrialde horretan, bestalde, hau irakurtzen dugu inprimaturik: "Gran Hotel Antonia. Bilbao", eta laugarrenean
Gipuzkoako Diputazioaren ikurra eta erakunde horren erdarazko izena.
Egile izena inon ageri ez arren, Lacomberena da lan hau, zalantzarik gabe.
Aski da letra konparatzea. Baina lanak iturri ezin nabariagoa du: Azkueren
Flexionario2, euskal aditzari buruzko lan argitaragabea, hainbat herritako argibideekin. Seguru aski Azkuek utzi zion Lacomberi bere eskuizkribua, gutxienez Mendebaldeko aditzaren gaineko liburukia, eta honek bi txandatan kopiatu zuen.

HENRIKE KNÖRR

Bestalde, esan behar dugu Yrizarren datuak eta hemen ageri direnak ez
datozela beti bat, hark Azkueren Flexionario manuscrito aipatu arren bere iturrien artean.
Dagoen dagoenean ematen dugu guk dokumentu hau, baina:

1. D guztiak dd bihurtu ditugu, ŕ guztiak rr eta l guztiak 11.
2. Azkueren jokabidea jarraituz, Lacombek eskuarki ez ditu paradigmetan errepikatzen ezker aldeko osagaiak eta marra bat ipintzen du. Guk forma
horiek osorik idatzi ditugu.
3. Argigarri gisa Lacombek jat, jako, jataz, idatzi zuen. Forma horiek guk
letra etzanez eta beltzez ezarri ditugu, aditzera emateko ez direla Zigoitikoak.
4. Puntuazioa gurea da. Testuan diren galde-zeinuak eta parentesiak
Lacombek ezarriak dira (Azkuegandik jasoak); kortxeteak, berriz, gureak.
5. Laburdurak gehienetan garatu ditugu.
6. Dokumentuaren orrialdeak bi eratara daude numeratuak. Guk berriari, katalogatzean ipini denari, eutsi diogu (1, 2...), hasiera batean egileak eman
ziona (2, 3...) bazterturik.
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1918. Zigoitiko aditza (Echagüen)
1.

ekarri dut, duk, etc. duzue, due
ekarri dudez, duzek, duzen, duz, duguz, duzuz, duzuez, duez
Imparf. nemen, emen, eben, gemen, zemen, zemien, eudien.
(p.' Saroïhandy) nemezan, emezan, ebezan, gemezan, zemezan, zemiezan, eudiezan
Eztugu beketa [sic] (biscaïen général beteten, cf. garbiketan de
Mondragon et Oñate), "nous ne remplissons pas".4
Ik, urlia egunetan lapikorako

alparti

bi ekarri emezan.

pour le pot couvercle5
naz, az, da, gara, zara, zarie, direz (à Villareal [sic] de Alaba on dit gane
et garez)

2.
nintzen, intzen, zan, giñien, zintzen / ziñien, zirien
banintz, bintz, balitz, bagintze, bazintze, baziñie, balire
nintzake, intzake, litzake, gintzake (en biscaïen général –z), zintzake,
zintzakezie, litzakez
Letra horrek zer esan nahi duen ez dakigu; agian "pluriel". Baina zergatik Saroïhandyren
izena?
' Etxaguenen jasoriko beste ohar batean hau dio Azkuek: "No conjugan dazaut, sino ezauketa dut".

Azkuek adibide hau sartu zuen bere hiztegian, s.u. alparti, B-zig markarekin, hots, "bizkaiera-Zigoitia", eta itzulpen honekin: "tú, tal día, trajiste dos nuevas tapas de puchero; toi,
tel jour, tu emportas deux nouveaux couvercles de pot".
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neu, eu, a, geurok, zeurok, eurek
etorri duk, en tutoyant
gatzal, "vent du Nord "6
etzilume7
irestu, "éclair" (vallée de Aramayona, Alava)8
daukat
goacen [sic]
Osasuna galgeta dut, "je perds [la santé]"
dau, quelques pour du
etsi, pour utzi
etsiteut9

3.
irukutzi, "laver"'°
eskuera, "le basque"
intzu[n]gi (métathèse) = "éteindre la lumière""
Bere hiztegian, gatzal sarreran, hau dio Azkuek: "(B -zig) Viento del norte, vent du nord.
= ¿Vendrá de Gatzaga-alde, región de salinas [sic] (Gatzaga)? Es palabra que se usa mucho
en el valle de Zigoitia. Ce mot viendrait-il de Gatzaga-alde ("région de salines") (Gatzaga)?
Il est très usité dans la vallée de Zigoitia". Dokumentu honetan bada koma bat urlia hitzaren ondoan, kendu duguna.

6
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itzal, "ombre"
gaurganik = "à partir d'aujourd'hui"12
ekosari = "légume"13
Â las Cinco Villas, Bosterrieta, surtout à Etchalar (Itchelar) ikusiketu dut,
ekarriketu dut, etc. (uketu?), de ikusi ukan dut.
14

4.

Verbe de Zigoitia

naz
az
da
gara
zara
zarie
dire
nintzen
intzen
zan
giñen
ziñen
ziñen [sic; eta berdin Flexionario-an]
ziren
banintz
bintz
balitz
bagiñe
bazinte [sic]

baziñe
balice
nintzake
intzake
litzake
gintzake
zintzake
zintzakezie
litzatekez
nauk... nauzue, naudie
ddat
ddak
ddan
aut... augu, audie
dut... duzue, due
gauzek (gaituk), gaun, gauz, gauzuz, gauzuez, gaudez
zaudez, zauz, zauguz, zaudiez, zaudiedaz, zaudiez, zaudieguz, zaudiez
dudez, duzek, deuzen, duz, duguz,
duzuz, duzuez, duez

12 Hau ere ez dugu aurkitu Azkueren hiztegian.
13 Zigoitiko markarekin hiztegian.
14 Honen ondoren, ongi irakurtzen ez diren lau hitz. Nafarroako ohar hau buruz bera dago
paperean. Garbi dago Nafarroako ohar hauek beste xede batekin zirriborratu zituela
Lacombek.
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5.
Verbe de Zigoitia (Echagüen). Sujet: Hipolita Larrinaga (71 ans)
naz
az
da

gara
nintzen
intzen
zan
giñen
ziñen
ziñen
ziren
banintz
bintz
balitz
bagiñe
bazintz [sic]
baziñe [sic, eta ordena honetan, eta
Azkuek ere bere Flexionario-an]
balire
nintzake
intzake
litzake
gintzake
zintzake
zintzakezie
litzakez
zatxakuz
nakik15
nauk

zara

zarie
dire
naddatzu
naddatzue
jat
ddat
ddak
ddan
jako16
dxako
dxaku
dxatzue
dxake17
gatxazak
gatxazana
gatxakoz
gatxatzuz
gatxatzuez
gatxkez18
zatxakaz
zatxakoz
zatxakez
zatxakoze [ordena honetan]
jataz

15 Gainean: "tu a moi".
16 Nabarmena da jat, jaleo erreferentzia gisa ageri direla.
Zalantzarik gabe, zutabez nahastu zen Lacombe eta Lekeitioko dxako... ezarri zuen,
Zigoitiko ddako, ddaku, ddatzu, ddatzue, ddatie idatzi beharrean.
18 Flexionarioa- n gatxakiez.
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ddataz
ddaazak
(ari) ddakoz
ddakuz
ddatzuz
(zueiri) ddatzuez
(airi) ddatiez
nintzakek (igana)
nintzaken (igana)
nintzakion
nintzakizun
nintzakizuen
nintzakiuen
intzake (nigana)
intzake (agana)
intzake (gugana)
intzake (aikana)
ddatan
ddaan
ddanan
ddakon
ddakun
ddatzun
ddatzuen
ddatien
ddatazan
ddaazan
ddanazan
ddakozan
ddakuzan
ddatzuzan
ddatzuezan
ddatiezan
banintzakik
banintzakin
banintzakio
Flexionario-an bagintzakioz.
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banintzakizu
banintzakizue
banintzakiue
balitzakit
balitzakik
balitzakin
balitzakio
balitzakigu
balitzakizu
balitzakizue
balitzakiue
bagintzuk
bagintzun
bagintzakoz19
bagintzakizu
bagintzakizue
bagintzakiuez
bazintzakidez
bazintzakioz
bazintzakiguz
bazintzakiuez
bazintzakidez
bazintzakinez
bazintzakiguez
bazintzakiueze
balitzakidez
balitzakizek
balitzakizen
balitzakioz
balitzakiguz
balitzakizuz
balitzakizuez
balitzakiuez
nintzakik
19 nintzakin
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nintzakio
nintzakizu
nintzakizue
nintzakiue

intzake (nigana)
intzake (agana)
intzake (gugana)
intzake (aikana)

6.

nauzue
naudie

litzakit
litzakik
litzakiñ
litzakio
litzakigu
litzakizu
litzakizue
litzakiue

aut
au
augu
audie
dut
duk
dun
du
dugu
duzu
duzue
due

gintzakizek
gintzakizen
gintzakioz
gintzakizuz
gintzakizuez
gintzakiuez

gauzek
gauzen
gauz
gauzuz [Lacombek gaueuz idatzi
zuen]
gauzuez
gaudez

zintzakidez
zintzakioz
zintzakiguz
zintzakiuez
zintzakideze
zintzakioze
zintzakiguzie
zintzakiuezie
litzakidez
nauk
naun
nau
nauzu

2°

(?)20

zaudez
zauz
zauguz
zaudiez
zaudiedaz
zaudiez

Galde-ikurra gorabehera, Azkuek garbi: zintzakiguzie.
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zaudieguz
zaudiez
udez
dude
uzek
d
deuzen
duz
duguz
duzuz
duzuez
duez
niñamen
niñamenan
niñaben
niñamezun
niñamezuen
niñaudien
iñamenan [Lehenik iñamedan idazi
zuen, Azkuek bezala]
iñaben
iñamegun
iñaudien

ziñabedan ?21
ziñabezan ?
ziñabegazan
ziñaudiezan
ziñaudiedazan
ziñaudiezan
ziñaudiguzan
ziñaudiezan
nemezan
emezan
ebezan
gemezan
zemezan
zemiezan
eudiezan
deustek
deusten
deust
deustezu
deustezue
deustie

nemen
emendeuat
deuk
eben
g emenduagu
deudie
zemen
zemien
dunat
eudien
deun
dunagu
giñabezan
deunie
giñabezaan
giñabezan
deutset
giñauzuzen
deutsek
deutsen
giñauzuezan
deutso
giñaudiezan

21 Forma honetan eta hurrengoan Azkuek jarritakoa ez da ongi ikusten, ezabaketak direla
eta. Horregatik Lacombek galde - ikurra ipini zuen.
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deutsegu
deutsezu
deutsezue
deutsie
deuskuk
deuskun
deusku
deuskuzu
deuskuzue
deuskue
deutsut
deutsu
deutsugu
deutsue
deutsuet
deutsue
deutsuegu
deutsue

zeuntsen
zeuntsien
eutsien
euskun
euskun [sic]
zeuskun
zeuskuen
euskuen
neuntsun
eutsun
geuntsun
eutsuen
neuntsuen
eutsuen
geuntsuen
eutsuen

neuntsien
euntsien
deutsiet
eutsien
deutsiek
geuntsien
deutsien
d
zeuntsien
deutsie
d
zeuntsien
deutsiegu
(id.)
deutsiezu
eutsien
deutsiezue
deutsie
eusten
eusten [sic]
eusteun [sic]
eustezuen
eustien

deustezak
deustezan
deustez
deustezuz
deustezuez
deustiez

neuntsen
euntsen
eutsen
geuntsen

deuadaz
deuzek
deuaguz
deuziek (?)22

22

Azkuek ere galde-ikurra.
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7.
deunadaz
deuzen
deunaguz
deuniez
deutsedaz
deutsezak
deutsezan
deutsez
deutseguz
deutsezuz
deutsezuez
deutsiez
deuskuzek
deuskuzen
deuskuz
deuskuzuz
deuskuzuez
deuskuez
deutsudaz
deutsuz
deutsuguz
deutsuez
deutsuedaz
deutsuez
deutsueguz
deutsuez
deutsedaz
deutsezak
deutsedazan
deutsez
deutseguz
deutseguzue
deutseguzuez
deutsiez
Azkuek ere galde-ikurra.
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eustezan
eustezan [sic]
zeustezan
zeustiezan
eustiezan
neuazan
euazan
geuazan
euezan ?23
neunazan
neuntsezan
euntsezan
eutsezan
geuntsezan
zeuntsezan
zeuntsiezan
eutsiezan
éuskuzen
euskuzen
zeukuezen
zeuskuezen (?) (Una cosa: ikusi
zeuskuen) [Azkueren adibidea]
euskuezan
neuntsuzan
geuntsuzan
neuntsuezan
geuntsuezan
neuntsezan
euntsezan
eutsezan
geuntsezan
zeuntsezan
zeuntsiezan
eutsiezan
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baniñauk
baniñaun
baniñau
baniñauzu
baniñauzue
baniñaudie
baiñaut
baiñau
baiñaugu
bañaudie
banendu
bendu
balu
bagendu
bazendu
bazendue
baleudie
bagiñazak
bagiñauzen
bagiñduz
bagiñduzun
bagiñduzuen
bagiñaudiez
baziñeudez
baziñauz
baziñauguz
baziñaudiez
baziñaudiedaz
baziñaudiez
baziñauguz
baziñaudieze
banenduz
enduzz
bendu
aleuzz
baleu
bagendu
agenduz
bazendu
azenduz
bazenduez
baleudiez

beust
beustez
baleust
baleustez
bazeust
bazeustez
bazeustie
bazeustiez
baleustie
baleustiez
banenduk
banenduzek
baleuk
baleuzek
bagenduk
bagenduzek
baleudiek
baleudiezek
banendun
banenduzen
baleun
baleuzen
bagendun
bagenduzen
baleudien
baleudiezan
baneuntso
baneuntsez
beuntso
beuntsoz
baleuko
baleukoz
bazeuntso
bazeuntsoz
baleutsie
baleutsiez
baleuskuk
baleuskuzek
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baleusku
baleuskuz
baleuskuzu
bazeusku
bazeuskuz
bazeuskuz
baleukuzue
bazeuskue
bazeuskuez
bazeuskuez

beuntsie
beuntsiez
baleutsie
baleutsiez
bageuntsie
bageuntsiez
bazeuntsie
bazeuntsiez
bazeuntsie
bazeuntsiez
baleutsie
baneuntsu
baleutsiez
baneuntsuz
bageuntsu
niñaukek
niñauken
bageuntsuz
niñauke
baneuntsue
niñaukezu
baneuntsuez
niñaukezue
bageuntsue
niñaukie
bageuntsuez
iñauket
baleutsie
iñauke
baleutsuez
iñaukegu
baneuntsie
iñaukie
baneuntsiez

8.
neunke
eunke
leuke
geunke
zeunke
zeunkie
leukie

giñaukezuez
giñaukiez

giñaukezak
giñaukezan
giñaukez
giñaukezuz

ziñaukiedaz
ziñaukiez
ziñaukieguz
ziñaukiez
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ziñaukiez
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neunkez
eunkez
leukez
geunkez
zeunkez
zeunkiez
l
leukiez

euskio
euskioz
leuskio
leuskioz

neuskiñ
neuskizen
leuskiñ
leuskizen
geuskiñ
geuskizen
leuskiñie
leuskiñiez

leuskizu
leuskizuz
geuskizu
geuskizuz
leuskizue
leuskizuez

geuskio
geuskioz
zeuskio
euskit
zeuskioz
euskidez24zeuskiue
leuskit
zeuskiuez
leuskidez25leuskiue
zeuskit
leuskiuez
zeuskidez
euskigu
zeuskide
euskiguz
zeuskidez
leuskigu
leuskide
leuskiguz
leuskidez
zeuskigu
neuskik
zeuskiguz
neuskizak
zeuskigue
leuskik
zeuskiguez
leuskizak
leuskigue
geuskik
leuskiguez
geuskizak
leuskiek
neuskizu
leuskiezak
neuskizuz

neuskio
neuskioz

neuskizue
neuskizuez
leuskizue
leuskizuez

24 Azkuek gero zuzenketa: -daz.
25 Azkuek ohar bera.
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geuskizue
geuskizuez
leuskizue
leuskizuez

bekigu
bekizu
bekizue
bekiue

neuskiue
neuskiuez
euskiue
euskiuez
leuskiue
leuskiuez
geuskiue
geuskiuez
zeuskiue
zeuskiuez
zeuskiue
zeuskiuez
leuskiue
leuskiuez

gakiozan
gakiozuzan
gakiozuezan
gakiuezan

il nailla
il ailla
il dailla
il gaizela
il zaiz
il zaize
il daizela

zakidez
zakidxoz
zakiguz
zakiuz [Azkuek zakiuez]
zakidezie
zakiozie
zakiguzie
zakiuezie
bekidaz
bekioz
bekiguz
bekizuz
bekizuez
bekidxuez
nakiola

joan gakiozan
nakion
zakidezanean
na
kizun
zakidxozanean
nakizuen
na
zakiguzanean
na
nakiuen
zakidxuezanean
akit
zakidezanean
aki
kio
zakidxozela
a
kigu
zakiguzela
a
akiue
zakidxuezela
dakidela
dakidezan
b
ekit
il banendi
bekik
il baendi
bekin
il balei
bekio
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banenkidxo
baenkidxo

etorri bazenkidxez
etorri bazenkidxeze
etorri balekidez

9.
neiteke
eiteke
leiteke
gaitekez
zaitekez
zaitekezie
leitekez

lekidez
leikekiguz = lekiguz
baneinteke

neinteke
einteke
leiteke
geintekez
neintekian
eintekianzeintekez
ze zeintekezie
zeitekien
leitekez
geintekezan

zeintekezan
Podría yo venirte
zeintekezien
zeitekezan
ze etorri nenkik
etorri nenkiñ
nakik
etorri nenkidxo
nakin
etorri nenkixu
nakio
etorri nenkixue
nakizu
etorri nenkidxue [sic]
nakizue
enkit
nakiue
enkidxo
geintekezak
enkigu
geintekezan
enkidxue
geinkioz
lekit
geinkizuz
lekik
geinkizuez
geinkiuez
lekiñ
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lekidxo
lekigu
lekixu
lekixue
lekidxue [sic]
geinkezak
geinkezan
geinkidxoz
geinkizuz
geinkidxuez
etorri zeinkedaz
etorri zeinkidxoz
etorri zeinkiguz
etorri zeinkidxuez
etorri lekidez
etorri lekizek
etorri lekizen
etorri lekidxoz
etorri lekiguz
etorri lekizuz
etorri lekizuez
etorri lekidxuez
Flexiones obj. de mujer
naik
naiñ
naiela
naizu
naizue
náiela
daiden
ez eik eroan
eroaiñ, ez eiñ eroan
daiela
daigun
eroaizu

26 Azkuek ohar bera.
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ez eizu eroan
eroaizue
daiela
gaizek
gaizen
gaizela
gaizuz
gaizuez
gaiezala
zaidezan
zaiezela
zaiguzu
zaiezala
zaidezan (no uzanid)2g6
zaidiezala
zaiguzen
zaidiezela
daidezan
eroaizek
eroaizen
eroan daizala
daiguzen
eroaizuz
eroaizuez
daiezala
daiadan
daiadazan
daiñadan
daiñadazan
daiodan
daiodazan
daizuden
daizudezan
daizuedan
daizuedazan

ZIGOITIKO ADITZA (1918)

daiuedan
daiuedazan

daitzueguzen
daiuegun
daiuegzn

erran [sic!]"

ez eistera eroan [sic]28
egidazu
eiozu
eiozuz
eiguzu
eiguzuz

ez eidak
ez eidezak
ez eiok
ez eiozak
ez eiguk
ez eiguzek
ez eiuek
ez eiuezak

eidezue y eizteuze

eiden
eidezan
ez eion erran [sic]
ez eiozan erran [sic]
eroa' igun
eroa' iguzan
eroa' iuen
eroa' iuezan
daidela
daidezala
deiola
deiozala
daigule [sic]
deiguzala
daiogun
daioguzen
daitzugun
daitzuguzen
daitzuegun

eiozue
eiozuez
eiskuzue
eiskuzuez
y eiguzue [sic]
eiguzuez [sic]
deidela
naiala29
naiñala
naiela
naizula
naizuela
naiela
daidela
gaizela
gaiñezala
gaizela
gaizuela'°

" Azkuek: eroan.
28 Azkuek: Ez eistezu eroan.
29 Azkuek: náiala.
'° E letraren

gainean a bat ageri da. Azkuek: gaizuzala.
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10.
zaidezala
daidezala
daidela = daistela
daidezala = daistezala
daiodala
daiodazala
daizudela

bazaiz
bazaiguz
bazaiguez
bazaiez
badaidaz
badaizek
badaizen
badaiz
badaiguz
badaiuz
badiue31

banaik
banaiñ
banai
banaizu
banaizue
banaie

badaiez

bait (ura)

badaiñagu
badaiñaguz

bâi
baigu

b
aie
badait
adaikk
badai
adainn
badai
bada
adai
badaigu
badaizu
badaizue
b
adaie

badait
badaist
badaistie

32

badaiñat
badaiñadez33

badaiot
badaiodez
badaiot
badaiozak
badaion [sic]

bagaizuz
bagaizuez
bagaiez

badaiskuk
badaiskuzek
badaisku
badaikuz
badaitzut
badaitzudaz
badaitzuet
badaiuet

bazaidez

zenkidezan34

"32 Azkuek: badaizue.
Azkuek: "badait o badaist".
"34 Azkuek: -daz.
Flexionario-an zengidezan ipini zuen Azkuek, eta gero zenkidezan.
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neizen

neiz, neikez
leik, leikez
ezin yan nei35
geiz, geikez
ne
ike
zeiz, zeikez
e
i
zeidiez, zeikiez
eike
e
leidiez, leikiez
e
in
lei
neinkidean (sic)36
leike
neinkenan
neinkidxan
ezin
in gei
neinkizun
ge
ike
neinkizuen
ze
i
zeike
zeiddie
ezin leiddie

geinkezuzan
geinkezuezan
geinkiezan

Flexiones del potencial del auxiliar
egin

zeinkedazan
zeinkezan
zeinkeguzan

niñaikek
niñaiken
en
niñaike
Familiares de naiz
niñaikezu
nauk
niñaikezue
naun
niñaikie
gauzek
iñaiket (?)
gauzen
iñaike
nintzuan
iñaikegu
nintzunan
iñaikie
banintzuk
banintzun
giñaikezak
giñaikezan
giñaikez
giñaikezuz
giñaikezuez
giñakez [Azkuek -kiez]
ziñaikedaz
ziñaikez
ziñaikeguz
ziñaikiez

dduat
ddunat
ddustek
ddusten
neuskiok
neuskion
naioak37
naioan

35 Hemendik ezin leiddie formaraino (barne) falta da Flexionario-n.
36 Azkuek: neinkidxan, eta sic.
37 Joan aditza, jakina.
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naiaroak38ddabik
naiaroan
ddabiñ
etxaku
etorriko litzake
dagoala
gaioazan39
ekarrik' uk
nentorrenan

ERANSKINA
Azkueren gutuna Bonifacio Etxegarairi

(1932)

Artikulu hau moldiztegirako bidean zela, Azkue Bibliotekako Josune
Olabarria andreak dokumentu interesgarri baten berri eman dit (kodea: ABARMA-110-372). Gutuna da, Azkuek Bonifacio Etxegarairi idatzi ziona.
Nabari denez, Etxegaraik datuak eskatu zizkion Azkueri, La Gaceta del Norte
egunkarian argitaratu nahi zuen artikulu baterako.
Ikusten denez, Azkuek Zigoitia du hizpide, batez ere. Hala ere, "hará
cosa de 31 o 32 años" dio; beraz, 1900 inguruan joan zen lekeitiarra lehenbizikoz Zigoitira.
Azkuek euskararen mugez dioena erka eta osa daiteke, jakina, Odon
Apraizek El vascuence en Vitoria y Alava en la última centuria (1850-1950)
liburuan idatziarekin (ikus gure bibliografia).
Hona gutunaren testu osoa, deus ere aldatu gabe, salbu rr eta 11 ipintzea,
gangarrak kendurik.
"EUSKALTZAINDI
ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA
Teléfono
38
12745

Eroan aditza. Azkuek bi forma hauek beste paper batean ere baditu jasoak.
39 "= goazen".

336

ZIGOITIKO ADITZA (1918)

BEIN-BEINEKO ETXEA
Domicilio provisional: Ribera, núm.

5

Urutizkiña 12745
BILBAO
Bilbao a 9 de Diciembre de 1932.
Carisimo amigo Boni:

Muy gozoso contesto a su grata del 6 para decirle 1° que en Alaba no solo
los pueblos en los que oimos o hemos oido hablar nuestra lengua, sino aun aquellos en los que hace quizás siglos que se perdió su uso, es únicamente el dialecto bizkaino el que en ellos regía, a juzgar (en lo que se refiere a estos últimos)
por los Uri o Ullibarri y no Iriberri que conserva su Toponimia. 2° La primera
vez que estuve en Etxabe [sic; Etxaguen nahi du esan] de Zigoitia (hará cosa de
31 o 32 años) prediqué en vascuence y me siguió el pueblo muy bien. La segunda vez (hace unos seis años [sic; 14 dira]) quise tambien predicar y me disuadieron, alegando que solo los ancianos podrian entenderme. 3° Ahora empiezan a
predicar en castellano, dando como muerta nuestra lengua, aun en Legutiano
(Villarreal), Elosu y algunos otros pueblos de aquel contorno.
En su artículo de la Gaceta dirija V. ¡Arren! una súplica o queja al Prelado
diocesano.
4° En Elguea ya sólo algun ancíanisimo [sic] conserva el euskera, segun
me aseguró este verano una hija de Hermua (pueblecito de aquella zona), llavera del cura de Ursuaran. En Laudio (Llodio) sólo hay un barrio (por lo que
he oigo decir) en que se habla el vasco, el barrio de Gardea. Iré allá algun dia
a hablar con los mayores.

Ya en Barambio, donde he estado varias veces, solo hablan la lengua tradicional algunos de su apartado barrio Garrastatzu. Esto se debe principalmente a que hace ya más de 50 años enviaron allá de curas a sacerdotes que no
sabian vascuence.
Apenas hay en el mapa de Bonaparte pueblos que no haya yo visitado,
por ejemplo Marieta. En los demas hablé yo con varios (aun no viejos) la lengua tradicional.
Me aguardan ya en casa. A los de la suya cariñosos recuerdos. Hasta dentro de poco en que nos veremos en S.S.

Cordialmente suyo en el Señor.
[R. M. Azkue]"
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Erroek eta gainerako morfemek berezko dutelarik egitura kanonikoa, eta
hizkuntza guti direlarik beren bilakabidearen garairen batean besteren
bat(zu)ekin harremanetan izan eta haietarik lexikoaren eta gramatikaren elementu zenbait bertakotu edota eraldatu ez dituztenak, morfemen egiturak lekukotasunik eman lezake hizkuntzon arteko harremanaren historiaz, dela morfemon mailegu-izaera agertuaz, dela hauen kronologia-ezarketa erdiesten lagunduaz, dela zein hizkuntzatatik eta bidetatik iritsi diren hartzailera zehaztuaz.
Mitxelenak inoiz aitortu zuenez, baliteke ikertzaileari gertatzea besterik
gabe eta arrazoi formal hutsengatik, delako hitz batzuk mailegutzat jotzea, are
inork haien jatorria aurkitu edo bilatu ere ez duelarik. Hitzen luzera, esaterako, dagoeneko Sapirrek aldarrikatu zuen irizpidea dugu: delako hizkuntza
batean halako forma kanoniko bat izaki, hitz batek silaba kopuru jakin batetik gora badu, bi analisi-aukera ditugu; hots, edota zati txikiagoetan eman daitekeen eratorri edo konposatu batekin ari gara, edota mailegu batekin (cf.
Mitxelena 1963: 48).' Hemendik jarraitzen da, aitzineuskara zaharrerako erroaren egitura kanonikotzat CVC hartuaz, hurrenez hurren konposatu eta eratorri bana ditugun horbel edo zuri-rekin bezala egiterik ez izanik, *ardanorekin, mailegaketaren aukera ere ez genukeela ahaztu behar honetan.
Neure eskerrik beroenak Blanca Urgelli aurreko zirriborro bati egindako zuzenketengatik, Henrike Knörri probetan egindakoengatik eta, orobat, beharbada gaia "politikoki desegoki" gerta zitekeela adierazi didaten adiskideei. Lan hau MCyT-ko Fundamentos para unos
Monumenta Linguae Vasconum ikerketa - proiektuaren barnean kokatzen da. Geroztikoak
dira bibliografian aipatu ditudan 2000 ondorengo saioak, hau bezala erroa, berreraiketa eta
horien ondorio den etimologiazko azterketez.
' Beti ere aska ezin genezakeen jatorrizko lexikoko eraketa arkaikoak ere badirela gogoan
izanik, Mitxelenak eta gainerako iturriek egiten duten bezala.

JOSEBA LAKARRA

Auzoko adibide bat hartuaz, Huld-ek (1990) Polomé, Salmons eta besterekin Europa-mendebaleko substratuko morfemak bilatzerakoan lau irizpide
aurkeztu zituen lanabes gisa: 1) erdaratiko hotsak, 2) hots konbinaketa arrotzak, 3) ezaugarri morfologiko bereziak, 4) banaketa mugatuak 2. Lau irizpideok erabiliaz eta IE erro kanonikoa CVC monosilabikoa dela (1990: 393) kontuan izanik, Meilletek "mendebaleko hizkuntzak" deitu zituenetarik bi dozena hitz bil ornen daitezke: zazpi italikoan eta zeltikoan Huld-ek "Alpeetako"
deritzon iturri-hizkuntza galdutik: hitz tipikoak disilabikoak dira eta erdiko
geminatuak dituzte; gainerakoak Balkan eta Egeo aldeko dira, silaba irekiak
dituzte, soilik diptongo eta sudurkari gehi herskari taldeekin (1990: 394).3
Bestalde, Baitchurak (1987: 168-169) arrazoi bide luke –gauzak horrela
balira– konparatzaileek oker jokatzen dutela esatean, hizkuntzen lexikoaren
erdiarekin jokatuaz gainerakoa mailegatua dela aitzakia 4. Izan ere, jatorrizko
lexikoaren ereduen gorabeherak, indarra eta iraupena maileguen bertakotzetik
atera daiteke usu, Mitxelenak euskal fonologia zaharrarekin egin zuen legez:
hots, baldin eta latinetiko lexikoan -nn- > - n -, - n - > -o-, -11- > - 1-, - 1- > -rbadugu eta jatorrizko lexikoan - n -, - o -, - 1-, -r- gorde badira, orduan aitzineuskaran -N- / - n -, -L- / -1- bereizi behar ziren, latinez -nn- / - n -, - 11- / -1egiten ziren bezalatsu (cf. Lakarra 1996b).

2 Zein diren ezagutu ondoren haien kronologia zehazteko Mitxelenak (1974: 197-8) ondoko
irizpideak aurkezten ditu: "Si nos atenemos a los criterios formales, los más fáciles de aplicar objetivamente, han de tenerse presentes dos aspectos, contradictorios a primera vista: en
términos generales, los préstamos serán tanto más antiguos cuanto mejor conserven su
aspecto original y, a la vez, cuanto más lo hayan modificado. Serán antiguos, en otras palabras, en la medida en que no muestren señales de los cambios fonéticos que se han realizado en los romances vecinos, pero también en la medida en que han participado de otros, propios del vasco mismo, ya que esta participación es la mejor prueba de que se habían incorporado al léxico de la lengua antes de su cumplimiento. Unos y otros, sin embargo, pueden
coincidir alguna vez y también sucede que la configuración fónica del préstamo, poco característica, no alcance a dar luz acerca de la fecha de su introducción". Egitura esanguratsurik
ez duten horietan esanahi aldaeretara, geografikoetara, eta bestetara jo behar.
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Potetek (1995: 345) "When loanwords are excluded, ones realizes that
many Tagalog words are based on monosyllabic root (consonant-vowel-consonant)" ohartuaz edota Jobek (1995: 242) Kaukasoko lezgi hizkuntzan soilik
maileguetan agertzen dela `ahostun — V — ahostun' segida gogoratzen digunean, guztiok teorian aspalditik dakiguna baino ez digute markatzen, hots,
maileguei bertakotzea kosta egin dakiekeela eta inoiz beren azaleko egiturak5
sala ditzakeela atzerritartzat. Hizkuntza austronesioetan bestela ere enbor
bisilabikoetarako joera garbi ez balitz, mailegatuek lekukotasun interesgarririk eman ahalko lukete (Gonda 1949/51-52: 323). Hizkuntza zenbaitetan maileguek izan duten bilakaeraren azterketa konparatuak interes berezia luke hizkuntza hartzaileen egitura morfonologikoa ikertzeko. Inoiz, Schützek (1976)
hawaierak ingelesetik hartutako berbekin ikertu duenez, jatorri berekoek ere
oso emaitza ezberdinak baitituzte gertuko hartzaileetan6. Han bertakotutako
maileguak gogoangarri dira, ez soilik hizkuntza horren —hobe herri horren—
historiaren barnean suposatzen dituzten fenomeno bereziengatik, baizik eta
orobat familiako kide hurbil dituen Tonga eta Fiji irletako austronesioak jatorri beretik hartu dituenetarik berezi samarrak direlako: beren fonema inbentarioak eta distribuzioak baduke horretan zerikusirik.7
Aski izan bedi, beraz, baieztatzea etimologia berriek zeresan handia dutela aitzineuskararen egitura morfonologikoa eta horren barnean erro eta gaineOhar bedi ez garela soilik egitura segmentalaz ari: "By the structural study of a language it
is possible to isolate a number of more or less complete phonological systems of which one
may be regarded as primary. A system whose prosodic structure conforms to the primary
pattern, may be felt by the native speaker to be fully naturalized, even through phonematic
features may reveal its non- primary character. Words felt by the speaker to be of a special
kind are marked by special prosodic patterns. "Special words" are of the following types: a)
exclamation... b) onomatopeyas... c) loanwords" (Henderson 1951: 156, Asia hego - ekialdeko hizkuntzez). E. E. Wallsek ("The word and the phonological hierarchy of Mezquital
Otomi", Language 44 (1968), 76-90) "A balance of the following components (in ranked
order) is crucial to word structure: strees, tone, lenght, nasalization, glottalization and syllable release (...)" dio hasieratik bertatik. Euskaraz ere básò eta basó -ren artean den diferentzia segmentuz landakoak lehendabizikoaren mailegu izaera salatzen du argiro.
6 Hori da sanskritotik hartutako maileguekin malayalamean eta tamilean dakusaguna (cf.
Mohanan 1989: 615), edota latinetiko ondarearekin euskaraz eta erromantzez (cf. Mitxelena
1957b eta 1974).
Hemen ere maileguen bertakotzeak hizkuntzaren joera sakonen berri eman liezaiguke:
ingelesezko CVC morfemak hartzen dituztenean, hizkuntza hauetan CVCV bilakatu ohi
dira, euskara zaharreko muta cum liquida taldeak ezabatzeko ezartzen den bokalismoaren
antzeko (baina kontrako zuzenbideko) erregela batez: bell > pere, fig > piki, bull > puru,
etab. (Krupa 1971: 678). Bokal kopia hawaieraz galdu eta bestelako bokalak eransten direla
badirudi ere, Schützek (1976: 88) neurri batean hori misionisten saio hutsala izan zela diosku.
5
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rako morfema zaharren zernolakoak argitzen. Merezi bide luke, bada, etimologia irizpideak alderdi honetatik 8 zehaztea ikertzailearen usaimenaz gainetik,
nolanahi ere, emaitzak eta horien segurtasuna areagotuko bailirateke zalantzarik gabe.
Azkueren hiztegiak zemai "(B-a-g-l-m-o-ts-), amenaza, menace" itzultzen du Mogelen eta Uriarteren bi pasarteren laguntzaz: Alperrik soldadu
erkin, koldar ta guperea zapalduko dozu zemaiz ta agiraka garratzez "en
vano cubriréis de amenazas y riñas agrias al soldado enclenque, cobarde y delicado : en vain agoniseriez-vous de menaces et d'aigres querelles le soldat débile, lãche et délicat" (Per. Ab. 204-11) eta Beti gogoan ebala arako
Jaungoikoaren zemaia "teniendo siempre en la memoria aquella amenaza de
Dios : ayant toujours à la mémoire cette menace de Dieu" (Ur., Maiatz, 1123). Horrezaz gain zemaitu "(B-o,...) amenazar, menacer" eta zemakuntza (BO
s) "amenaza, menace. Var de zemai" ere badakartza Añibarroren lekukotasunarekin: Ainbeste argialdi eder, dei gozo eta zemakuntza bildurgarri "tantas
hermosas inspiraciones, dulces llamamientos y terribles amenazas: tant de
belles inspirations, de doux appels et de terribles menaces" (Añ., Esku-lib. 297); beheraxeago aditzaren beste aldaera bat, aurrekoa baino hedatuagoa sarreren tamainaren eta Azkueren oharren arabera: zematu (Bc, ...G?).9
Hitz familia honen lehen lekukotasunak —ez da harritzekoa, noski—
Azkuek dakartzanak baino lehenagokoak dira eta Sarasola 1980an s.u. agertzen
zaigu Kapanagaren Cemaia edo agrabioa eguiten dabenac "El que hiçiere amenaza, injuria" (49. or.); nolanahi ere, ezagutzen ditudan hitz familia honen lekukotasun zaharrenak —ez izenarenak aditzarenak baino— RS-eko (1596) biak
ditugu: 23 Cematuoc oguien jala "Los amenaçados comedores de pã" eta 93
Cematuoc gueyago orzituac baño "Más los amenaçados que los enterrados".'°
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VocGr, VocBN, Gèze, Dv, H)", meatxa "(G; Lar, Añ (G, AN), Izt VocC)", eta
beaza "(Lcc, Lar Sup —> H)" mailegu garbiak direlarik. OEH-ko lekukotasunen laburpenean zemai-ren kide hauetaz "Tr. Documentado en la tradición
septentrional desde Leiçarraga. Al Sur se encuentra en Mendiburu, Lizarraga
de Elcano, en un texto de Lesaca de mediados del s. XIX (ETZ 255 miatxu) y
en algunos autores modernos. Me(h)atxu es la forma g(ene)ral. Hay además un
ej. de miatxu... y meaxu [bana Tartas eta EtxSarakoak]" dioskute.
Interesgarri begitantzen zaigu markatzea ez mehatxu, ez meatxa, ez
beaza ez direla zemai-ren lurraldeetan aurkitzen 12, ez eta —Azkueren galdera
ikurra gora-behera— azken hau haienetan, leiho / bentana, zaldi / kaballoa eta
bestelako bikoteak ezezagunak izan ez arren hainbat euskal hizkeretan; amenazo/-u, amenazatu ageri dira, aldiz, B aldeko lurretan: OEH-ak, esaterako,
"no hemos encontrado más ejs. que los citados" batekin DFrec delakoan lau
adibide direla (sei amenazo-renak eta hiru amenaza-renak) gaztigatu ondoren
bada ere, Otxoa Arin, Beobide eta Txirritaren adibide batzuekin batera
Astarloaren bi hauek dakartza s.u. amenazatu: Bigarrena da norbait gatx edo
gatxen bategaz zematu edo amenazetia juramentubagaz (Astar II 60) eta
Zerbait inori aginduten deutsazunian edo berbaren bat emoten deutsazunian,
bardin da kastiguben bategaz zematu edo amenazetan dozunian (Ib. 62).
Amenazo, -u, -a ondoko sarreran berri interesgarriak biltzen dira,
Azkueren (BGuzur 141) "Zemaiek esateko gure errien amenazuek esaten da"
-rekin hasiaz; hor dira —ohiko DFrec-eko kopuruez landa— B-z bildutakoak
oro: Izango ezta ne(u)re ustean / ain golpe segurua / ezpada amenazua (BBizk
9), Kristinaubak, nor bildurtuko ezta Jaungoikuaren aotik zematute edo amenaza au enzunik? (Astar II 174), Lau modutakua da juramentuba, baijeztuba
edo baijezkua, zematugina edo amenazazkua, biraozkua eta aginduzkua (Ib.
60). Azkenik, bada ondoren amenazoka ere, bertsolari gipuzkoar izengabe
baten adibide bakarrarekin eta DFrec ditxosozkoan bi gehiago direlako oharrarekin. Alabaina, eta honetara gero bihurtuko gara, a- duten forma horiek
berankorrak dira erromantzez (cf. Corominas-Pascual s.u. amenazar) eta ez
da zer suposa Ø-dunetarik euskaraz bertan sortuak direnik, eta bai kanpotik
12 Ikus aurreko oharra. Bestalde, OEH-ren arabera badirudi Lardizabalek zemai erabili
zuela inoiz (nahiz eta amenaza, amenazu-rekin batean): Zemaia edo amenazakin zentzatu
nai izan etziranak, ipiñi zituen Mesopotamiako errege Chusan Rasatainen eskuetan (Lard.
122) eta Uste zuen, bere penitenziarekin Jaunaren aserre zuzena itzali zuela, eta Natan
Profetaren bitartez egin ziozkan zemaia edo amenazak, itz utsetan geldituko zirala (Ib.
194); zemai eta mehatxu-ren konbinaketaren salbuespen bakar izateaz landa, gogora bedi,
alabaina, Lardizabalengan ikusi izan den bizkaieraranzko joera. Gainera, bi esaldietan
zemaia, -a itsatsiarekin agertua ez ote aski susmagarri?
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horrela hartuak. Bidenabar, dela zemai-ren familiarekin, dela menaza-renarekin aurki litezke a- ereduko hauek; ezingo dugu hau ahaztu gero, dakidanez,
orain arte ukitu ez den zemai-ren etimologiara bihur gaitezenean". Anean
komeni da abagadaune-z segurtasunez ezagutzen dugun apurra bil dezagun.
Sobre el pasado de la lengua vasca-n Mitxelenak dioskunez, hitz batzuetarik beste batzuetara mailegutasuna edota mailegu izaeraren segurtasuna ez
da berbera: erabateko segurantzatik erabateko ezjakintasunera maila anitz
baita. Horrela, inoiz, etorki zuzena markatu ez arren delako forma bat mailegutzat jo ohi dugu:
Como se comprenderá no se puede hacer, ni tendría mayor objeto, un
recuento por así decir mecánico de los préstamos latinos —concepto en el que
vamos a subsumir también lo románico— en vasco: las cifras, absolutas o relativas, que a veces se suelen presentar no son más que el resultado de estimaciones hechas a ojo de buen cubero. En efecto, y aparte de que no todo lo que
consideramos préstamo posee el mismo valor, cualquier género de cuantificación está lleno de trabas e inconvenientes.13b
Uno, y no el menos importante, es la incertidumbre que nos domina a
menudo acerca del origen de una palabra: desde los ejemplos claros en que la
admisión de un prototipo latino explica satisfactoriamente un término vasco
en forma y sentido hasta aquellos en que una hipótesis de esta suerte aparece
extremadamente improbable, se escalona una multitud de casos dudosos. Por
consideraciones formales sobre todo, uno se siente p. ej., inclinado a ver préstamos en vizc. abagadaune "ocasión" (con el suf. -une tratado en 4.2.), occid.
ant. apukadu "sucedido", ronc. atizatu, atxezatu "comulgado", dollor "ruín,
malo", elikatu "abstenido" y "alimentado", vizc. ant. endorea "el alcalde",
errexal "árbol" en Landucci, etc., pero no se ha señalado que sepamos su origen preciso de manera solvente (1964: 33).14

OEH-n "abagune (V, G15; H), abadune (V-m), abagadaune (V; PAbVoc),
abagadune (V-ger-ple), abegune (V-ger; H; Izt. ap. DRA)" dator, lehen adieran "1. (Buena) ocasión (...) Tr. No lo hemos encontrado antes de Moguel y
Añibarro. Vuelve a usarse a partir de fines del siglo XIX, sobre todo por auto" HLEH-an zemaitu, zematzaile bezalakoak biltzen dira baina lekukotasun modernoekin;
13b
cf. 9. oh.
14 Cf. orain Adam Zawiszewski-ren lana, usu uste baino emaitza murritzagoekin.
Azkuek sarreraren akabuan "Parece que estas voces son derivadas de abago, abaga o alguna palabra por el estilo, perdida o tal vez ignorada. Il semble que ces mots sont dérivés de
abago, abaga ou de quelque mot semblable, perdu ou peut-être inconnu" zioen, baina ez
bide zitzaion Mitxelenari 1964an eztabaidarako gai iruditu.
15 Mitxelenarentzat eta OEH-k oinarritzat darabilen Azkuerentzat ikusi dugunez soilik "B"

da; beranduago, mende honetan esaterako, G-ko idazleren batzuek erabiltzeak ez bide du
jatorria aldatzen.
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res guipuzcoanos" esaten zaigu, DFrec delakoan hita abagadune eta lau abagune direla gehituaz16 eta bigarrenean "Intervalo de tiempo" itzultzen delarik,
Euskalzale-ko bi kasu eta Agirreren beste hirurekin. Sarreraren akabuan —eta
hau ere berria da lehengo Mitxelenaren hitzei dagokienez— "Etim. Préstamo
con -ada + -une como final?" gehitzen da, zalantza markarekin bada ere.

Bi hitz familion zertzelada nagusiak eman ditugulakoan gaude eta haien
jatorriaz zerbait aurreratzen saiatu nahi genuke, horretarako izan ditzakegun
arrazoiak eta irizpideen sendotasuna pisatuaz.15b
Lehen esan legez, ez dut zemai-ren jatorriari buruzko lanik ezagutzen;
edonola ere, FHV-n ez da ageri, ezta Arbelaizek bildu egile beraren etimologien liburuan, non ez bakarrik berak sortuak baizik inorenen azterketen iruzkinak ere biltzen diren orobat. Beharbada halabehar hutsa izan zen
Mitxelenak zemai-ri ere lehen gorago abagadaune-z bildu duguna ez ezartzea
eta harekin batera beren egituragatik mailegutzat (edota aitzineuskarako lexikotik landakotzat, bederen) jo litezkeenen artean ez ematea. Izan ere, edozeinek dakike ze bi arrazoi izan ohi diren euskal morfema batean /m/ azaltzeko:
1) hitz mailegatu batek berezko duen soinua izatea edo 2) euskal morfema
batean /n-b/ talde baten emaitza edo b > m asimilazioaren ondorio (cf. senbe
> seme, beben > hemen) izatea.
Eskuartean dugun honetan *zenbai > zemai edota *zebani > zemai proposatzeko arrazoi berezirik ez dugu, zemat < zenbat legezkoak berankorrak
baitira B aldean. Bestalde, garbai, lasai edo alai-n aurkitzen dugun * -ai amaiera hori batez ere maileguetan gertatzen dela dirudi; izan ere * -aCi dugu nai,
mahai, jai, emai eta bestetan. Uste honen segurtasuna erabatekoa balitz arrazoi bikoitza eta sendoa genuke zemai ere mailegutzat jotzeko.
Besterik da haren etorki zehatza aurkitzea. Honetarako, gainerako ikerketa eremuetan legez, nork bere inspirazioa eta eredua ahal duen lekuan bilatu ohi du, ez haranzko bidea baizik eta honanzkoa baita (asmatutakotik edota
berreraikitakotik datuetara doana) azaldu eta justifikatu behar dena. Nik neuk
Mitxelenak erdietsi bide zuen etimologiarik eder eta emankorrenetakoa erabili nahi izan dut giltzatzat edo eredutzat. FHV-n (326) dakusagunez, mendebaleko elae, elai eta erdi-ekialdeko enara, beren artean itxura batean aski urruti izan arren formaz, *eNaLa / *eLana-tik datoz biak (gogora kanpae / kan15bpai edota gaztae / gaztai <*-ana). Aitzinforma bata ala bestea har, kontsonanIkus andere oinarri hartuta antzeko saio bat Lakarra
n hautatua.

2005-en.

16 abagune da HLEH-
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te metatesia proposatu behar dugu lekukotutako aldaeretara iristeko: NVl >
LVn edo LVn > NVL17. Azterkizun dugun zemai-ra iristeko *zemana-tik igaro
gaitezke, beraz, eta, goraxeago, baita *zebana-tik ere orobat. Alabaina, beharrezko ote bigarren urrats hau?
Zemai-ren baliokideetara bihurtzen bagara, beaza, eta meatxu, meatxa
aurkitzen ditugu (mehatxatu, miatxatu, meazatu, meaxtu haren aditzarentzat), erdarazko menaza jatorriaren bokal eta kontsonanteak ia bere hartan
gordeaz: m > b disimilazioa batean, n > Ø /V_Vortan,dleguzi.B
*zemana-rainoko berreraiketa –ausardia handirik gabekoa– ontzat ematen
badugu, kideotako bokal eta kontsonante talde bera kausitzen dugu; hori bai,
ordena diferentzia larriarekin kontsonanteetan m-n-z / z-m-n. Gehiegi ote
haien arteko edozein lotura ukatzeko? Ez dut uste, m-z-n (*mezana) izan baitaiteke tarteko seguruenik metatesi honetan.
Menaza > *mezana > *zemana > zemai proposamena epaitzeko gogora
bedi zemai-ren lurraldean —eta orobat gertatzen da beaza eta mehatxa-mehatxu-renetan— ez dela menaza-ren (beste) aldaerarik17b haren sinonimo eta eratorri modernoago den amenaza-renak baizik; izan ere, nola horrelakorik espero huraxe baita menaza-ri dagokion bilakabidea delako lurralde horretan?

Abagadaune-ren (nahiz atzizki ezaguna edeki ondoko abagada-ren) formak bere mailegu izaera salatzen badu, Mitxelenak esan bezala, komeniko bide
da erabakitzea zertan den haren jatortasun eza. Etorki zehatza anekdota hutsa
bada ere, honela jokatzea emankorragoa gertatuko da etorkizunean mailegu
haboro eta horien bilakabideaz gehiago ezagutu ahalko baitugu euskal morfemen egitura-baldintzak eta baldintza horien aldaketaz irizpideak landuaz.
Itxura batean hiru silabako hitza luze begitandu zitzaion Mitxelenari eta
morfema tamainari buruzko uste horren arabera (cf. Mitxelena 1963: 48) mailegu edo eratorri/konposatua baino ezin izan; bigarren honetarako euskal erro
oinarrizkoagorik eta atzizkirik aurkitu ezinik edo, mailegutzat jo beharra
ikusten zuen.
Geroztik mailegu izaera hori are seguruagotzat jo genezake: baldin eta
17 Lakarra 1995-en erakutsi zen legea, morfema barneko **TVTV ezintasuna,
Hobeto esan, metatesi bikoitza, kalitatearena ere (fortis <—> lenis) hor baita Mitxelenak
ikusi bezala; ez dakit hau (cf. laño < llano ere) beste inon aztertu den, baina baluke interesik morfema egitura mailako erregelei dagokienez.
17b Orobat goiko leiho eta bentana - rekin: nekez aurkituko ditugu lexo edo *bendana beren
aldaerekin batean.
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alegia, onartzen badugu —eta kontrako arrazoi gutxi dela dirudi— are ezinezkoago genuke **TVTVTV. Bestalde, noizbait erro guztiak aitzineuskaraz
monosilaboak izan zirela onartuz, arrazoi haboro genuke abagada mailegutzat (edota berankortzat, bederen) jotzeko, areago morfema horiek oro Ceskatzen zutela pentsatzen bada.17c
OEH-ren "Etim." ohar horretan zalantza markarekin egindako proposamena (abagada < abaga + -ada) ez zait aitzinamendua iruditzen ikusiaren eta
ikuskizunaren aurrean. Izan ere, abaga horrek izartxoa eraman behar bide du
(ik. 14. oharra) eta ez zaigu esaten nondik eta nola atera edo berreraiki den;
areago dena, ohartu ahalko gara mozketa oker baten aitzinean garela: abagada-k ez du atzizkirik, ez behintzat euskararen barnean harturik18. Gainetik,
zemai aztertzean ikusi dugunez, erromantzez eman izan da euskararen maileguetan gordetzen den aglutinazio prozesurik: menaza> amenaza. Hau gogoan izanik, zer gertatuko litzateke abagada a- gabeko jatorriren batetik ekarri
nahi bagenu? Bada, katalanez oraindik gorde duten eta gaztelera zahar eta klasikoko vegada-tik abiatu ahalko ginatekeela eta ez bestetik, ene ustez.19

BIBLIOGRAFIA
AGUD, Manuel, & TOVAR, Antonio (1988), Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca. ASJU-ren Gehigarriak, Donostia.
BAITCHURA, Uzbek (1987), "On some problems of comparative linguistics. In connection with Mongolian-Turkic and some other Altaic relations",
Central Asiatic Journal 31, 161-177.
BAKRO-NAGY, Marianne (1992), Proto-Phonotactics. Phonotactic investi-

gations of the PV and PFU consonant system, Wiesbaden, Harrassowitz.
Orain **TVTV baino esanguratsuago iruditzen zait (cf. Lakarra 2001) **CVCV, kontuan
izanik lehena aitzinuralikoz ere ezinezko dela eta bigarrena, aldiz, forma kanoniko nagusia
askorekin (ik. Bakro-Nagy 1992).
19 Azkueri hartuta OEH-k dakarren abagadaldi-k ("(V-m) intervalo, coyuntura, ocasión
propicia") zahartasunen bat balu, bai honetan eta bai abagadaune-n orain-dan-o eta bestetan emandako pleonasmoa genuke.
19 Agud eta Tovarrek Azkueren etimologi hipotesia gogoratzeaz landa, "Acaso la primera
parte es romance (¿*abagada?, o un adverbial de vegada?). Nótese la vitalidad de vegada
esp., cat., occit.; begada "rebaño comunal" en gasc. (Corominas 4, 719)" dioskute, baina
ondorengo "Aunque Mich. Pas. Leng. 99 lo considera préstamo por razones formales, no
está precisado" batek edozein aitzinamendu hondatzen du.
347

JOSEBA LAKARRA

BENVENISTE, Émile (1954), "Problemes sémantiques de la reconstruction", Word 10, 251-264.
BLUST, Robert A. (1977), "A rediscovered Austronesian comparative
paradigm", Oceanic Linguistics 16: 1-51.

(1988), Austronesian root theory: an essay on the limits of morphology,
Amsterdam, J. Benjamins.
COROMINES, Joan (1972), Tópica Hespérica. Estudio sobre los antiguos
dialectos, el substrato y la toponímia romances, Madril, Gredos, 2 lib.
& PASCUAL, Jose Antonio (1980-91), Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico. Madril, Gredos.
DEROY, Louis (1956), L' emprunt linguistique. Paris, Les Belles Lettres.
ERNOUT, Alfred & MEILLET, Antoine (1979), Dictionnaire étymologique
de la langue latine. 4. arg. hobetua. Paris, Klincksieck.
GONDA, Jan (1949/51-52), "Indonesian Linguistics and General Linguistics (I and II)", Lingua 2, 308-339: 3, 17-51.
GORROCHATEGUI, Joaquín (1987), "Vasco-céltica", ASJU 21: 3, 951-959.

, & LAKARRA, Joseba Andoni (1996), "Nuevas aportaciones a la
reconstrucción del protovasco", in F. Villar & J. D. Encarnaçâo (arg.), La
Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica (Coimbra 13-15 de octubre de 1994), Salamanca:
Univ. de Salamanca & Univ. de Coimbra, 101-145.

& (1999), "Comparación lingüística, filología y reconstrucción
del protovasco". VIII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la
Península Ibérica (Salamanca, mayo de 1999). Inprimategian.
HENDERSON, Eugénie J. A. (1951), "The phonology of loan-words in
some South-East Asian languages", Transactions of the Philological Society,
131-58.
HULD, Martine (1990), "The linguistic typology of the Old European
substrata in North Central Europe", Journal of Indo-European Studies 18,
389-423.
JOB, Michael (1995), "Did Proto-Indo-European have glottalized
stops?", Diachronica 12, 237-250.
KRUPA, Victor (1971), "The phonotactic structure of the morph in
Polynesian languages", Language 47, 668-684.
348

ZEMAI ABAGADAUNE

LAKARRA,

Joseba Andoni (1995), "Reconstructing the root in Pre-ProtoBasque" in J. I. Hualde, J. A. Lakarra & L. Trask, (arg.), Towards a history of
Basque language. John Benjamins, Amsterdam/Philadephia: 189-206.

_

(1996a), "Sobre el europeo antiguo y la reconstrucción del protovasco", ASJU 30: 1, 1-70.

_
_

(1996b), "Latina eta euskara". UEU-ko hitzaldi argitaragabea.

_

(1997b), "Aitzineuskara: gonbaraketa eta birreraiketa", ASJU 31: 2,

(1997a), "Euskararen historia eta filologia: arazo zahar, bide berri",
ASJU 31: 2, 447-535.
537-616.
(1998), "Hizkuntzalaritza konparatua eta aitzineuskararen erroa",
Uztaro 25, 47-110.
(1999), "Ná-De-Ná", Uztaro 31, 15-84.
(2002a), "Ez zirenez: **TVTV eta haren lagunez: I. So bat erro disilabiko kodagabeez". ASJU-n argitaratzeko lana.
(2002b), "Etymologiae (proto)uasconicae LXV", in Artiagoitia, X., P.
Goenaga & J. A. Lakarra (arg.), Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de
Rijk. ASJU-ren Gehigarriak XLIV, UPV/EHU: Bilbo, 425-442.
(2002c), "Adar, ahuntz handi: sobre identificación de sustratos y
morfología de la protolengua". in Mª J. García Soler (arg.), TIMES XARIN,
Homenaje al profesor Pedro A. Gainzarain, UPV/EHU, Gasteiz, 417-429.
(2003a), "Etimología y reconstrucción en el campo vasco: historia de
paradigmas". ASJU-n argitaratzeko.

_

(2003b), "Erroaren bilakabidea eta euskararen historiaurrearen periodizazioa". Aramaioko Udako Ikastaroetako hitzaldi argitaragabea.
(2004a), "Ez zirenez: **TVTV eta haren lagunez: II. Erro disilabiko
kodadunez". ASJU-n argitaratzeko lana.
(2004b), "Cuernos, pellejos, caballos y otras anécdotas: Notas sobre
la reconstrucción de algunas C- y V- iniciales y sobre gramática y morfonología protovasca antigua". Lan argitaragabea.
(2004c), "Cambio tipológico y deriva en vascuence". Inprimategian,
Eusko Ikaskuntzaren Linguistika Jardunaldietan.
349

JOSEBA LAKARRA

(2004d), "Regalos, costes y resultados en la reconstrucción del protovasco: el caso de andere". Inprimategian, J. Alonso (arg.), Homenaje a Olga
Ornatos.
(2005a), "Algunos aspectos y consecuencias de la teoría de la raíz
monosilábica en protovasco antiguo". Lakarra & Hualde (arg.), 2005-en argitaratzekoa.
(2005b), "Extensiones del paradigma: etimología y reconstrucción del
protovasco". ASJU-n argitaratzeko lana.
, prestatzen-1, "Hacia una etimología formal en protovasco".

_,

prestatzen-2, "Onomatopeiak, fonosinbolismoak eta aitzineuskararen birreraiketa".
—, prestatzen-3, "Sobre V-y V en (proto)vasco".
, prestatzen-4, "Monosílabos protovascos".
, & Hualde, J. I., arg. (2005), **In Memoriam Larry Trask. ASJU-ko
Gehigarriak inprimategian.
Yakob (1954), "Etymology and the structure of word families", Word 10, 265-274.
MALKIEL,

(1975), "Etymology and modern linguistica", Lingua 36, 101-120.
MITXELENA,

Koldo (1950), "De etimología vasca". Berrarg. 1988, 2 lib.,

439-444.
(1957a), "Las antiguas consonantes vascas". Berrarg. 1988, 166-189.
(1957b), "Basque et roman". Berrarg. 1988, 107-115.
(1963), Lenguas y protolenguas. Berrarg. ASJU-ren Gehigarriak,
Donostia.
(1964), Sobre el pasado de la lengua vasca, Donostia, Auñamendi.
Berrarg. 1988, 2. lib., 1-73.
(1974), "El elemento latino-románico en la lengua vasca". Berrarg.
Palabras y Textos, J. Gorrochategui (arg.), EHU, Bilbo, 195-219.
(1977), Fonética histórica vasca, 2. arg. ASJU-ren Gehigarriak 4,
Donostia.
(1987), OEH= Orotariko Euskal Hiztegia-Diccionario general vasco.
Euskaltzaindia, Bilbo.
350

ZEMAI ABAGADAUNE

(1988), Sobre historia de la lengua vasca, J. A. Lakarra (arg.), ASJUren Gehigarriak 10, Donostia, 2 lib.
MOHANAN, Tara (1989), "Syllable structure in Malayalam", Linguistic
Inquiry 20: 4, 589-625.
POTET, Jean Paul (1995), "Tagalog monosyllabic roots", Oceanic

Linguistics 34, 345-374.
SARASOLA, Ibon (1980), Materiales para un thesaurus de la lengua vasca,
tesi argitaragabea, Bartzelona.

(1984-95), Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia, Gipuzkoako Kutxa,
Donostia.
SCHÜTZ, Albea J. (1976), "Take my word for it: missionary influence on
borrowings in Hawaiian", Oceanic Linguistics 15, 75-92.
SZEMERÉNYI, Oswald (1962), "Principles of etymological research in the
Indo-European languages". Berrarg. in Scripta Minora. J. P. Considine & J. T.
Hooker (arg.), Innsbruck, 1987, 40-77.

TOVAR, Antonio (1956), "El problema de las etimologías en vascuence".
Berrarg. in El euskera y sus parientes, Minotauro, Madril, 1959, 107-116.
TRASK,

Robert Larry (1997), The history of Basque. Londres, Routledge.

WATKINS, Calvert (1990), "Etymologies, equations, and comparanda:
types and values, and criteria for judgment". In Ph. Baldi (arg.), Linguistic
change and reconstruction methodology, Berlin-New York: Mouton de
Gruyter. 289-304.
ZAMBONI,

Alberto (1988), La etimología. Gredos, Madril. Orig. italieraz,

1976.
ZAWISZEWSKI, Adam, argitaratzeko, "Vocabulario básico y préstamos en
vascuence vizcaíno y otras lenguas". ASJU-n agertzekoa.

351

PUNTUAZIOA, GRAMATIKAGAI1
Juan Carlos Odriozola

O.

SARRERA

Gaur eguneko hizkuntzalaritzan, perpaus mailako sintaxizko funtzioez
gain, testu mailako funtzioak ere izaten dira ikerlariaren ikusmiran. Lehenengo
ikuspegitik, hizkuntzaren aukerak eta murriztapenak aztertzen dira eta ikerkuntza horren ondorioz, * ikurraren bidez ematen da hizkuntza jakin baten
gramatikan inoiz egingo ez liratekeen adierazpideen berri. Testu mailako funtzioei begira, aldiz, hizkuntzaren erabilera bera dago aztergai (Larringan 1996:
5); ikuspegi horren pean, gerta daiteke esapide jakin bat hizkuntzaren baitan
eskuragarri izatea, hau da, hiztun ideal batek igorri ahal izatea, baina, hala ere,
testuinguru jakin batean egokia edo ezegokia den finkatu beharko da, gainera;
ezegokitasunak # ikurraren bidez adierazteko ohitura dago.
1Madrilgo Complutense Unibertsitateak 1998.ean antolatu zuen I Simposio Internacional
de Análisis del Discurso delakoan, La puntuación y la entonación como desambiguadores en
las estructuras limítrofes entre la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación izenburu luzeko komunikazio bat aurkeztu nuen. Lan hori Euskal Herriko Unibertsitateko UPV
033.310-HA022/96 egitasmoaren ikerlerroaren barruan zegoen. Haren dirulaguntzari esker
eta 033.310-HA081/97 egitasmoaren dirulaguntzari esker egin nuen neurri batean komunikazioa. Lana gaztelaniaren eta euskararen arteko erkaketan oinarriturik zegoen, eta bertan
esparruaren ikuspegi orokor bat ematen saiatu nintzen, bi hizkuntzen alborakuntza, juntadura eta menderakuntza batera kontuan hartuz. Oraingo honetan, euskarari begira soilik
aritu naiz eta, gainera, alde batera utzi dut menderakuntzarekin zerikusia duen guztia, euskarazko alborakuntzaren eta juntaduraren azpiesparruetan eta bereziki esangura-harremanen ikuspegitik gehiago sakontzeko asmoz. Hemen, ezinbestez eskertu behar dut era berean Euskal Herriko Unibertsitateko UPV 033.310-HB 194/98 egitasmoaren dirulaguntza,
bai eta Igone Zabalak eta Elixabete Perezek lehenengo idatziaren inguruan emandako iruzkinak ere.

JUAN CARLOS ODRIOZOLA

Perpausen artean egon daitezkeen harremanei dagokienez, bestalde, bost
sail onartu beharko genituzke, ohiko gramatikek esandakoa bere osotasunean
bildu nahi badugu behintzat: perpaus beregainak, perpaus alboratuak, esangura-harremana adierazten duen osagai baten bidez loturikoak, esangura-harremana eta sintaxi-harremana gauzatzen dituen osagai baten bidez juntaturikoak eta nagusi/mendeko harremana dutenak. Lan honetan urrats txiki bat eman
nahi dugu esparru honen azterketan, ezaugarri sorta birekiko hurbilketa bat
eginez. Lehenik, prosodia-ezaugarri jakin batzuk izango ditugu aztergai: bi
perpausetatik lehenengoaren bukaerako doinu mota eta perpausen arteko isilunearen luzera; ezaugarri hauek puntuazioaren erabilerarekiko harreman
estuetan jarriko dugu lan honetan zehar. Bigarrenik, perpausen arteko (esangura-)harremanak gauzatzen dituzten osagaien arteko pilaketak izango ditugu
hizpide. Ezaugarri batzuek eta besteek testu mailako eta perpaus mailako
funtzioen arteko muga betean dihardutela ikusiko dugu hemen.
Lana, beraz, honelaxe antolatuko dugu: lehenengo sail batean, esanguraharremana adierazten duen osagairik ez duten perpausak aztertuko ditugu.
Bigarrenean, esangura-harremana adierazten duen osagaia duten perpausak
izango ditugu ikusmiran. Hirugarrenean, esangura-harremana eta sintaxiharremana gauzatzen dituen osagaia duten perpausak miatzeari ekingo diogu.
Lan honetatik at utziko dugu, bestalde, menderakuntzarekiko zerikusia izan
dezakeen guztia.

1. LOKAILURIK GABEKO ALBORAKUNTZA

Elkarren aldamenean eta esangura-harremana adierazten duen tarteko
osagairik gabe dauden perpausak aztertzeko unean, bibliografian ez dago erabateko adostasunik. Hemen, egoera horretan dauden perpaus guztien artean
ez dugu bereizketarik egingo eta denak alboratuak direla esango dugu: testu
mailako ikerketak beti aurkituko du haien artean harreman bat edo beste (ikus
Makazaga 1996, Zabala 1996a), eta perpaus mailako ikerketak beregaintzat
hartuko ditu kasu orotan. Ikus bedi (1-5)ko sorta.
(1)
(2)

Gaua da, kotxean sartzen naiz2
Gaua da, ilun dago

2 1997.ean Anari izeneko abeslariak plazaraturiko abesti batetik hartu dugu adibide han. Bi
perpausen arteko koma ez zegoen diskoak zekarren idatzizko testuan.
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(3)
(4)
(5)

Oso argia da Miren, asko daki (EGLU-III, 1.44)3
Beranduegi da, etxera noa (EGLU-III, 1.45)
Isilik dago, ezer ez daki (EGLU-III, 1.20b)

(1-2)koetan, nekez asma daiteke emendiozko harreman ilun batetik
harantzagoko esangurarik. (3-5)eko bigarren kokaguneko perpausetan, ordea,
Euskaltzaindiak garbi finkatu dituen emendiozko harreman zehatz bat, ondorioa eta kausa antzeman daitezke hurrenez hurren. Hala ere, iradoki bezala,
esangura-harreman garbirik ez duten (1-2)ko adierazpideen perpausek, esangura-harreman nabaria duten (3-4)ko horiek bezainbesteko harremana izango
dute elkarrekin, testu mailako harreman bat alegia. Lan honetan, edonola,
ohiko esangura-harremanak dituzten perpausez soilik arituko gara.
Bestalde, gaztelaniari buruzko liburuetan esan denaren arabera (Alarcos
Llorach, 1994: 316), prosodia-ezaugarri desberdinak ezar daitezke horrelako
perpausen artean: lehenengo perpausaren bukaeran goranzko ala beheranzko
doinua, eta bi perpausen arteko isilune laburragoa ala luzeagoa. Bistan da
ezaugarri multzo bi horiek hurrenez hurren koma eta puntuaren bidez islatu
ohi direla eta, berez, euskal hizkuntzalaritza aplikatuko zenbait lanetan ere
horrelaxe azaldu da (Garzia 1998: 37, 142). Aurrerantzean goranzko doinua
eta isilune laburra direlako horiei koma-ezaugarri esango diegu, edo besterik
gabe, koma. Beheranzko doinua eta isilune luzca, bestalde, puntu-ezaugarriak
izango dira gure lan honetan, edo osterantzean, puntua. Horrela, bestelakorik
esan ezean, puntuazio-ikur jakin bietako bakoitzak zuzen-zuzenean prosodia-ezaugarrien multzoetako bat adierazten duela onartuko dugu hemen.
Bi puntuazio-ikurrok, 11. eta 12. sailean aztertuko ditugu hurrenez
hurren. 13. sailean, bestalde, esparru honen baitan kontuan hartu ez diren bi
puntuak edo bi puntuen ezaugarriak aztertuko ditugu: komarena baino isilune luzeagoa eta puntuarena baino goragoko doinua.

1.1. Puntua4
Tartean puntu soila dagoelarik, zenbait hizkuntz mailatan behintzat,
ondo samar uler daitezke ohiko esangura -harreman gehienak: aurkaritza (6),
EGLU-III eta EGLU-IV, hurrenez hurren Euskaltzaindia (1990) eta Euskaltzaindia (1994)
argitalpenei dagozkie. Lehenengo zenbakiak liburukiaren atala adierazten du eta bigarrenak
adibidearena. Zenbaitetan, Euskaltzaindiaren adibidean oinarritzeko aukera izango dugu,
baina lanaren argudio-ildoari begira zerbait aldatu behar izan dugu adierazpidean; horrelakoetan, oin. laburdura jarri dugu.
Puntu eta koma delako puntuazio ikurra lan honetan puntuaren baliokidetzat hartuko
dugu eta aurrerantzean ez da ezertarako ere aipatuko.
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argudioa (7a) zein ondorioztapena (7b), kausa (8a) zein ondorioa (8b) 5, eta
hemen bereiziko ditugun bost emendio motetatik lau (9).6
(6)
(7)

a

b
(8)

a

b
(9)

a

b
c

d

Hiru bider jo nuen txirrina. Ez zuen inortxok ere erantzun
(EGLU-III, 4.18 oin.)
Heldu da. Hor dago bere motxila berdea
Hor dago bere motxila berdea. Heldu da
Saldu egin du. Ez zuen ezertarako balio (EGLU-III, 6.92 oin.)
Ez zuen ezertarako balio. Saldu egin du. (EGLU-III, 6.92 oin.)
Letretako ikasketak egin dituk. Zientzietako ikasketak egin
dituk. Ez al hago burutik eginda?
Praka beltzak zeramatzan jantzita. Txamarra grisa aukeratu
zuen egun horretarako
Joseba ez zen bakarrik egon. Pedro eta Karmele joan ziren
Mutil diruzalea dugu. Mendekuzalea da

Puntu soileko adierazpide honek badu muga bat ohiko esanguren ikuspegitik bederen: kontzesioa (10), hemen bereiziko ditugun bi hautakari-harremanak (11)7 eta emendiozko bosgarren harremana (12) 8, nekez uler daitezke
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bide horretatik, edota horrelako adierazpideak harrigarri edo ezegokiak gertatzen dira bederen.
(10)
(11)

a
b

(12)

#Ez zuen inortxok ere erantzun. Hiru bider jo nuen txirrina
(EGLU-III, 4.18 oin.)
#Eguzkia bada, hondartzara joango gara. Etxean geldituko gara
(EGLU-III, 3.5 oin.)
#Joan korrika. Harrapatuko zaitut (EGLU-IV, 2.6 oin.)
#Mutil diruzalea dugu. Jatorra da

1.2. Koma
Koma erabilita9, 11. sailean ikusitako aurkaritza (6), argudioa (7a), kausa
(8b), eta emendiozko lau harremanak (9), puntuarekin batera bezain ondo edo
lagunarteko mallan puntuarekin batera baino are hobeto molda daitezke gure
iritziz. (7b)ko ondorioztapena eta (8b)ko ondorioa, aldiz, ulergaitzagoak dira
koma baten bidez antolaturik (13a-b).
(13)

a
b

#Hor dago bere motxila berdea, heldu da
#Ez zuen ezertako balio, saldu egin du (EGLU-III, 6.92 oin.)

11. sailean ustez adierazi nahi diren kontzesioak (10), bi hautakari-harremanek (11) eta emendiozko bosgarren harremanak (12), ulergaitz diraute
koma jarrita ere.
Hizkuntz mailen arabera, ordea' °, koma eta puntuaren arteko hautaketa
desberdinak egiten dira. Hau iradokia da jadanik hizkuntzalaritza aplikatuko
esparruan euskara teknikoaz egin izan diren lan batzuetan (Makazaga 1996:
56). Izan ere, aurrean ontzat zein kaskartzat harturiko guztiak, nabarmenki
kaskarragoak dira hizkuntz maila jaso-berezituetan: ikusi bost emendio
motak (14), bi hautakari -harremanak (15), kausa zein ondorioa (16), argudioa
zein ondorioztapena (17), eta aurkaritza zein kontzesioa (18).
9 Alde batera utziko ditugu esparru honetan gertatzen diren ezabaketa guztien kontu ezin
interesgarriagoa. Areago, lan honetatik kanpo geratuko dira era berean erabilera nagusian
ezinbestez ezabaketa daramaten kideak ere (ez ezik edo baizik kasu). Ikus halaber
Euskaltzaindiaren lokailuetatik oso urrun egon ez arren nahiko desberdin jokatzen duten
hau da, hots, alegia, hain zuzen, adibidez eta batez ere bezalakoak, Zabalak (1996b) testuan iruzkinak sartzeko duten funtzioaren ikuspegitik aztertu dituenak.
10 Juntaduraren eta menderakuntzaren garapen diakronikoa, behintzat, hizkuntza jakin bat
kultur tresna gisa hartuz doan irmotasunari erantsirik doa. Ikusi gaztelaniarako Gili Gaya
(1961: 269) eta Real Academia Española (1973: 502), eta euskararako Makazaga (1996: 76)
eta Garzia (1998: 561).
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(14) a
b
c
d
e
(15) a
b
(16) a
b
(17) a
b
(18) a
b

#Aldehido talde bat dauka, zetona talde bat dauka
#Metodo zehatza dugu, Biokimikan erabiltzen da
#Metodo ona da, Kimika Organikoan oso datu zehatzak atera
dira
#Metodo garestia dugu, egokia da
#Metodo zehatza da, oso prozedura erraza behar du
#Entzima-kontzentrazio nahiko jarri behar da, erreakzioa ez da
gertatzen
#Erreakzioa gertatzen bada, aurrera egingo dugu gure saioan,
bertan behera utzi beharko dugu
#Ez du lotura bikoitzik, 6 H atomo dauka
#6 H atomo dauka, ez du lotura bikoitzik
#Apurtu egin da, tenperatura altuegia zen
#Tenperatura altuegia zen, apurtu egin da
#Naturan bizi diren baldintzapen berberak errepikatzen saiatu
gara, hil egin dira
#Hil egin dira, naturan bizi diren baldintzapen berberak errepikatzen saiatu gara

Hala ere, idatzizko (14-18) hauek bi hausnarketa mota egitera garamatzate. Alde batetik, adibidez, ahozko informabideetan, koma horiei legozkiokeen
goranzko doinuak entzun daitezke; horrelakoetan, nolabaiteko ezegokitasun
(arin)a ikusi beharko litzateke hiztunaren hizkuntz ahalmenean. Beste alde
batetik, idatzizko testuari dagokionez, gerta liteke hiztunak ondo ahoskatuko
lukeena idatziz okerreko puntuazioa erabili izana soil-soilik; horrela balitz ere,
testu mota jakin batekiko ezegokitasuna dagoela onar liteke (bestelako testu
mota batzuetan egokia izango bailitzateke koma). Edozein hipotesiri eusten
diogularik ere, # ikurra dugu kontuaren adierazle onena: egoera jakin batean
egin beharko ez litzatekeen edo egingo ez litzatekeena, eta ez perpaus mailako
arauetan erabateko debekua duena eta * ikurraren bidez adierazten dena.
Beste alde batetik, hizkuntz maila arruntagoetan egokitzat jo ditugun
perpausen arteko koma hori nolabaiteko juntagailu hutsa dela esan du
Euskaltzaindiak (1994: 12). Izan ere, koma-ezaugarriek esangura-harremanen artean egiten bide dituzten bereizkuntzak hipotesi horren alde egon litezke: komak erraz adieraz ditzake esangura batzuk (aurkaritza, argudioa, kausa
eta emendio mota batzuk), baina ez bestelako guztiak (beste emendio mota
batzuk, ondorioztapena, ondorioa, hautakari-harremanak eta kontzesioa).
Puntuazioak adierazten dituen prosodia-ezaugarriek testu edo perpaus mailan
funtzio bat izan lezaketelako hipotesia plazaratu delarik, ekin diezaiogun
koma baino are esangarriagoak izan litezkeen bi puntuen aztertzeari.
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1.3. Bi puntuak
Gaztelaniaren Akademiaren hitzetan (1973: 147), argudioa adierazten
duen perpausaren aurrean bi puntuak jar daitezke. Berez, puntuazio ikur hau,
puntuaren ordez erabili liteke 11. saileko (7a)ko argudioa eta (8a)ko kausa ere
adierazteko unean, baina areago, bi puntuek nabarmen hobetuko lituzkete
koma daramaten (13a)ko ondorioztapenaren eta (13b)ko ondorioaren adierazpenak. 11. sail horretako (6)ko aurkaritzak, bestetik, aukera modura onar
ditzake bi puntuak. Kontzesioa, emendiozko harremanak eta hautakari-harremanak ez dira eskuragarriak era honetara.
1. sail osoa laburtuz, bada, elkarren aldamenean eta esangura-harremana
gauzatzen duen tarteko osagairik gabe dauden perpaus guztiak alboratuak
direla esan dugu: bi perpaus bakun. Hala ere, testuaren azterketak harreman
mota asko aurki ditzake horrelakoen artean. Guk geuk, esangura-harremanak
hautatu ditugu aztergai gisa, bide batez puntu-, koma- eta bi puntuen ezaugarriek izan dezaketen eragina aztertzeko. Puntuak, hasiera batean behintzat,
esangura-harreman ugari onar ditzake testuinguruaren arabera. Komak, ordea,
aurkaritza, argudioa, kausa eta zenbait emendio mota baizik ez du ondo bideratzen. Areago, hizkuntzaren maila jaso-berezituetan komak adierazten dituen
prosodia-ezaugarriak ez dira inolako esangura-harreman garbiarekin egokiro
moldatzen. Bi puntuek oso ondo onartzen dituzte argudio- eta kausa-harremanak; bestetik, nahiko ondo moldatzen dira aurkaritzarekin, eta koma baino
egokiagoak bide dira ondorioztapena eta ondorioa adierazteko.

2. LOKAILUEN BIDEZKO ALBORAKUNTZA
2.1. Testu mailako funtzioak eta perpaus mailako funtzioak
Euskaltzaindiak (1990) lokailu deitu dituen kideen lan sakon eta zabala
eskaini digu, bigarren alborakuntza mota bat bide den honen inguruan.
Edonola, aurreko 1. sailean gertatu denaren antzera, perpaus (elkartu)aren joskeraz izan gabe, testuaren ikerlanean arituko gara honelakoetan ere, eta, beraz,
dela bi perpausen artean, dela bigarren perpausean txertaturik, lokailuek ez
dute perpaus mailan inolako harremanik gauzatzen.
Geure zereginari ekin baino lehen, ordea, lokailuen ikuspegi honetatik
zenbait hizkuntzalarik eskaini dituzten zehaztasunen berri eman behar dugu
ezinbestez.
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a) 1. sailean esan bezala, elkarren aldamenean dauden perpaus alboratuak,
errepikapenak, elipsiak, pronominalizazioa eta abarreko baliabideez loturik
azal daitezke.
b) Horietaz gain, Larringanek (1995) testua antolatzeko erabil daitezkeen
kideen esparru izugarri zabala aztertu du sakontasunez. Hona hemen kide
guztion gainetiko laburbilpena:
b1) Egileak idatziaren formalismoaren izenpcan sarturiko baliabide batzuk aztertu ditu: parentesiak edo komatxoak, bibliografi aipuak etab.
Azpimarratu beharrekoa da Larringanek inter, meta edo intratestualtzat hartu
dituela baliabideok, eta haien artean koma, puntua eta bi puntuak ez dituela
aztertu. Horrelako lan zabal eta sakonaren itzalpean bada, zilegi zaigu koma-,
puntu- eta bi puntuen ezaugarriak inter, meta edo intratestualak izan gabe testuaren beraren osagai direla pentsatzea.
b2) Lokuziotzat harturiko batzuk ere aztertu ditu Larringanek: egia esan,
zentzu horretan, dirudienez...
b3) Larringanen (195: 47) hitzetan, bere eskuko testu-antolatzaileak direnak ditugu aipagai era berean. Hauen artean azpisailkapenak egiteko unean,
Makazagaren (1996: 54) laguntza dugu:
b31) Alde batetik, lan honetan aztertuko ditugunak daude:
Euskaltzaindiak (1990) lokailu izenaren pean azterturikoak (gainera, osterantzean, aldiz, beraz, izan ere...). Lan honetan, lokailu terminoa horietarako
bakarrik erabiliko dugu.
b32) Bestetik, esapideak ditugu. Ohiko lokailuen eta esapideen arteko
muga ez da oso garbia. Hona egin dezakegun gauza bakarra: Makazagarekin
bat eginez, Euskaltzaindiak aipaturiko guztiak behar bezain ihartuak daudela
pentsatu eta gainera bezalako hitz bakarrak zein hala ere bezalakoak lokailu
direla esan. Euskaltzaindiak aipatu ez dituen asko, oso arruntak izan arren,
esapidetzat hartuko ditugu: ildo beretik, horren ondorioz. Horrela, horregatik bezalako hitz bakarrak ere esapidetzat hartu ditu Makazagak, nonbait
Euskaltzaindiaren terminologiarekiko guk dugun begirune berari eutsiz. Egia
esan, Larringanen lokuzioak ere hurbil samar daude esparru honetatik.
b33) Bukatzeko, testu mailako funtzioa har dezaketen juntagailuak ditugu, gure 3.3 sailean aztertzeko.
c) Iradokia dugu esapide eta lokailuetan ihartze edo aldaketa prozesu bat
suma daitekeela. Zenbait ikerlarik (Larringan 1995: 295, Makazaga 1996: 54)
zuzen-zuzenean esan dute horrelakoak perpaus mailako funtzio bakar bat izatetik bigarren aukera modura edo aukera bakar modura testu mailako funtzio
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bat izatera heldu direla11 . Ideia honek oso babes ona du lokailuen morfologi
jatorri gardenean (gain + adlatiboa, aldi /berri + instrumentala, ordu + inesiboa,...). Horrela, lokailu izenpean jaso diren kide batzuek, jatorrizkotzat jo
daitekeen perpaus mailako funtzioa (19a) eta lokailu gisan aurkitu zaien testu
mailako funtzioa (19b) dituzte aukeran.
(19) a

b

Gitarraren zatia ondo grabatu duk. Ahotsa berriz doitu behar
duk
Gitarraren zatia ondo grabatu duk. Ahotsa berriz, ez duk ondo
doitu

Lokailu izenpean jaso diren beste batzuek, ordea, lokailu delako testu
mailako funtzio hori baizik ez dute gaur egun, jatorrizko funtzioa erraz susma
daitekeen arren: behintzat, adibidez, behin eta -tzat prolatiboaz osaturik
egon arren, gaur egun bederen nekez erabil daiteke izenki-predikatu gisa,
prolatiboa eskatzen duen aditz batekin (jo, hartu, eduki...), behin hori ez
baita -tzat hartu ohi duten izen edo izenondoen kategoriakoa.
Ez ditugu hemen jasoko Euskaltzaindiak (1990), Larringanek (1995) eta
Makazagak (1998) emandako zehaztasun diakroniko eta diasistematiko guztiak, baina badugu azpimarratzeko zenbait kontu:
c1) Jatorrizko perpaus mailako funtzioa, oro har aditzaren modifikatzailea da: (17a)ko berriz posposizio-sintagma horrek, adibidez, doitu behar duk
adizkia modifikatzen du.
c2) Jatorrizko funtzioa betetzeko ahalmena galduta (behintzat kasu) ala
galdu gabe (berriz, esaterako), testu mailako funtzio bat betetzera heldu dira,
baina kontuan izan behar da azken funtzio hau betetzen dutenean, funtzio
horrekin batera jatorrizkoa ez den perpaus mailako funtzio bat ere betetzen
dutela:
c21) Behintzat edo ere bezalako kide emendiozkoak (20) eta berriz beza11
lako kide aurkaritzakoak (21), aurrean doan kidearekiko enklitikoak dira eta,
Larringanek azterturiko batzuetan oso garbi dago perpausaren barruko (jatorrizko) funtzio bat: ikus bitez zehaztasunez azterturiko nagusiki ("nabarmentzaileak": 107), lehenbizi
("lerrozko integratze markatzaileak": 141), hitz gutxitan ("birformulatzaileak: 245), -(r)en
iritziz (atribuziorakoak: 274), agian ("modalizatzaileak": 276) edo oraingoan ("narrazioantolatzaileak: 278). Areago, Larringanek berak onartu du izan ere bezalako lokailu ezagun
batean zenbaitetan ezin bereiz daitekeela hain erraz lokailuaren eta bestelakoaren artean.
Ikus berak aurkituriko adibide hau:
(i) Prozesio honen hastapenenetatik irudi hau gizon berak interpretatu du; lan gogorra da,
izan ere, latigoa eskuan duela Jesus egurtu, iraindu eta ziztukatu egiten bait du
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izan ere, kide horri dagokion zehaztasuna baino ematen ez dutela onartuko
dugu hemen hitz errazetan. Horrela, besarkadura txikiko kideak direla esango dugu, nonbait onartu behar zaion perpaus mailako funtzioa edo gunea finkatzerakoan.12
(20)

a
b

(21)

Miren eta Maddalen afaltzera joan ziren. Peru ere haiekin joan
zen (EGLU-III 2.18)
Ez zara gaizki aterako. Gauza berri batzuk behintzat, ezagutuko dituzu
Goizean paseatzera irten naiz. Arratsaldean, berriz, lanean geratu naiz (EGLU-III 4.18)

c4) Halaber, bestalde, bestela eta gainera bezalako kide emendiozkoek,
osterantzean bezalako kide hautakariek, aitzitik bezalako kide aurkaritzakoek, beraz bezalako kide ondoriozko eta ondorioztapenezkoek eta izan ere
bezalako kide kausazko eta argudiozkoek, perpaus osoa besarkatzen dutela
dirudi: besarkadura handiko kideak direla esan daiteke. Bestela esanda, perpaus mailako modifikatzaileak dira nonbait.
Lan honetan, bada, ez ditugu azken ikerlari hauen emariak alde batera
utziko eta gogoan izango dugu une oro testu mailako funtzioez ari garenean
mota askotako testu-antolatzaileak ditugula. Hala ere, Euskaltzaindiak lokailu deituriko testu-antolatzaileak baizik ez ditugu erabiliko gure lanean.
Horrelakoetan, testu mailako funtzio horiekin batera, besarkadura txikiko
edo besarkadura handiko perpaus mailako funtzioak ikusiko ditugu. Edonola,
azpimarratu beharrekoa da lokailuek eta oro har testu-antolatzaileek esku
hartzen duten esparru hauetan oraindik ere sintaxi-harremanik gabeko perpaus alboratuak ditugula.
21. azpisailean puntuaren ezaugarriak aztertuko ditugu egoera arrunt
modura, baina koma ere ikusmiran izango dugu 22. sailean. 23. sailean, berriz,
bi puntuen eragina aztertuko da. 24. sailean, azkenik, lokailuen arteko pilaketek ematen dituzten ondorioak aztertuko ditugu.

12 Ikus bedi behintzat edo ere bezalako lokailuek erabilera bakarra dutela: testu mailako
funtzio hori eta perpaus mailako beste funtzio hori (besarkadura txikikoa) biltzen dituena
(18a-b). Berriz bezalakoek, ordea, bi erabilera dute: ustez jatorrizkoa dena (19a) eta testu
eta perpaus mailako funtzioak biltzen dituena (19b). Kide hauen guztion testu mailako funtzioa, bestalde, mintzagaia indartzea da nonbait. c4) sailean aipatuko direnen kasuan, bestalde, ustez jatorrizkoa zen funtzioa eskuragarri dago gaurko euskararen baitan ere, eta oro
har, berriz bezalakoen bi erabilerak azal daitezke.
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2.1. Puntua
Lokailudun alboratuen artean puntua jarri ohi da.
(22) a
b
c
d
e
f
g

Ez du balio orain harengana joan nadin. Akiturik nago eta oso
berandu da. Gainera, euria ari du (EGLU-III, 2.119)
Erreakzioa gertatzen bada, aurrera egingo dugu saioan.
Osterantzean, bertan behera utzi beharko dugu
Hiru bider jo nuen txirrina. Hala ere, ez zuen inortxok ere erantzun (EGLU-III, 4.18 oin.)
Heldu da. Izan ere, hor dago bere motxila
Saldu du. Izan ere, ez zuen ezertarako balio (EGLU-III, 6.92
oin.)
Hor dago bere motxila berdea. Beraz, heldu da
Ez zuen ezertarako balio. Beraz, saldu egin du (EGLU-III, 6.92
oin.)

Azpimarratzekoa da kontzesioa ezin adieraz daitekeela lokailuen bidez.

2.2. Koma
Lokailurik gabeko alboratuek bezala, lokailudunek ere ez dute erabat
debekaturik koma, baina azpimarratzekoa da Euskaltzaindiak ematen dituen
(literatur) adibide gehienak puntu baten bidez antolaturik daudela13. Koma eta
lokailua daramaten alboratu hauek lokailugabeak baino are desbideratuagoak
direla dirudi, testu jaso-berezituetan behintzat14. Bestalde, ez dago kontzesiolokailurik.
(23) a
b
c
d
e
f

#Aldehido talde bat dauka, halaber, zetona talde bat dauka
#Metodo zehatza dugu, bestalde, Biokimikan erabiltzen da
#Metodo ona da, Kimika Organikoan, behintzat, oso datu
zehatzak atera dira
#Metodo garestia dugu, bestalde, egokia da
#Metodo zehatza da, gainera, oso prozedura erraza behar du
#Entzima-kontzentrazio nahiko jarri behar da, osterantzean,
13 ez da gertatzen
erreakzioa

Elixabete Perezek elkarrizketa batean adierazi didanaren arabera, oso kontuan hartzekoa
den Mitxelenaren idatzietan nekez aurki daiteke horrelakoak koma batekin batera.
" Lokailua bi perpausen artean egon gabe bigarren perpausean nonbait txertatzen bada,
baliabidea are okerragoa da gure aburuz.
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g
h
i
k

1

#Erreakzioa gertatzen bada, aurrera egingo dugu gure saioan,
osterantzean bertan behera utzi beharko dugu
#Ez du lotura bikoitzik, izan ere, 6 H atomo dauka
#Apurtu egin da, izan ere, tenperatura altuegia zen
#6H atomo dauka, beraz, ez du lotura bikoitzik
#Tenperatura altuegia zen, beraz, apurtu egin da
#Naturan bizi diren baldintzapen berberak errepikatzen saiatu
gara, hala ere, hil egin dira

Bestalde, Euskaltzaindiak (1990) lokailutzat hartu duen zeren kausazkoa
koma baten atzetik azaldu ohi da.
Dohatsu dira presuna emeak eta mansoak, zeren halakoek lurra
gozatuko dute (EGLU-III, 6.14 )

(24)

2.3. Bi puntuak
Ikusia dugu bi puntuei dagozkien ezaugarriek bideragarri egiten dutela
koma-ezaugarrien bidez nekez egin litekeen edo maila jaso-berezituetan
nekez itxura litezkeen ondorio, ondorioztapen eta aurkaritza. Lokailuen esparruan, berriz, ikusia dugu koma-ezaugarriak oso egokiak ez direla, edonolako
esangura igorri nahi delarik ere. Bi puntuen ezaugarriek, ordea, ondorio ezin
hobeak ematen dituzte kausa/ondorio (25c-e) eta argudio/ondorioztapen
(25b-d) ardatzetan, eta aurkaritzako (25a) kasu batzuetan ere. Kausa edota
argudioa adierazten duen zeren ordea, bideraezina da (25f-g).
(25) a
b
b
c

d
e
f

g

Naturan bizi diren baldintzapen berberak errepikatzen saiatu
gara: hala ere, hil egin dira
#Batzuk hil egin dira: beste batzuek aldiz, bizirik diraute
Ez du lotura bikoitzik: izan ere, 6 H atomo dauka
Apurtu egin da: izan ere, tenperatura altuegia zen
6H atomo dauka: beraz, ez du lotura bikoitzik
Tenperatura altuegia zen: beraz, apurtu egin da
#Ez du lotura bikoitzik: zeren 6 H atomo dauka
#Apurtu egin da: zeren tenperatura altuegia zen

Emendiozko harremanak (26a) eta lehenengo hautakari-harremana (26b)
oro har nekez gauza daitezke era honetara.
(26) a
b
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#Zetona talde bat aurkitu diogu: halaber, alkohol talde bat dauka
muturreko karbonoan
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osterantzean, bertan behera utzi beharko dugu
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Azpimarratzekoa hautakari -harremanen arteko bigarren mota oso ondo
moldatzen dela bi puntuekin
Entzima-kontzentrazioa nahiko bada, erreakzioa gertatzen da:
osterantzean, erreakzioa ez da gertatzen

(27)

Gure ustez, aurkaritza mota hori eta bigarren hautakari mota hau bateragarriak dira nolabaiteko kausa edo argudioarekin, edo agian beraiek daramate
horrelako kutsuetako bat. Horregatik izango lirateke eskuragarriak
kausa/ondorio eta argudio/ondorioztapen ardatzak nagusi diren esparru
honetan.
Laburbil ditzagun, bada, 21-23 azpisail hauek. Lokailu baten bidez antolaturik dauden perpausak ere alboratutzat jo ditugu: azken finean lokailurik ez
duten alboratuek bezala, ez dute perpaus mailako funtzio baten bidezko loturarik edo bestela esanda, ez dute goragoko perpaus elkarturik eratzen.
Edonola, lokailuaren bidez agerian gelditzen da lokailurik gabekoetan sumatu besterik egiten ez zen esangura-harremana. Hala ere, nabarmendu beharrekoa da hautakari-harremanen adierazpenak lokailua behar duela ezinbestez.
Lokailudun alboratuek puntuak adierazten dituen prosodia-ezaugarriak hartzen dituzte nagusiki. Komari dagozkion ezaugarriak nekez bidera daitezke,
maila jaso-berezituetan ari garelarik behintzat. Oso azpimarragarria da bi
puntuek adierazten dituzten ezaugarriak oso ondo moldatzen direla lokailu
jakin batzuekin: kausa/ondorio eta argudio/ondorioztapen ardatzak, aurkaritza, eta bigarren hautakari mota. Esan beharrekoa da, hala ere, lehenengo hautakari motak nekez onartzen duela puntuazio-ikur hori.

2.4. Lokailuen pilaketak
Euskaltzaindiaren (1990) arabera, lokailuak zenbaitetan ezin pila daitezke bi perpausen artean, baina beste zenbaitetan pilaketak ez du inolako oztoporik. Zeren kausazkoak ere onartzen ditu hautakariak bere eskuinaldean.
(28)

a
b

Autoan eramango zaitut, zeren gainera, zure etxe ondotik pasatu beharra dut (EGLU-III, 0.22c)
Ez eman inori, zeren, bestela, gabe geldituko zara (EGLU-III,
0.22b)

Larringanek (1995), bestalde, testu-antolatzaileen arteko zenbait pilaketa
aurkitu ditu bere 114 testuko hustuketan. Guk geuk, hizkuntz ahalmen propioan oinarriturik eta lantxo honetan eredu modura erabiltzen ari garen hamabost bat lokailuak erabilita, hirurogeita bost bat pilaketa aztertu ditugu.
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Horietatik hogei bat baizik ez dira onak. Lantxo honi kanpotik ezarri zaizkion leku -murriztapenak direla eta, gera bedi beste argitalpen baterako ondorio horien berri zehatza ematea eta esan dezagun soil-soilik testu edota perpausaren gramatikaren eskutik gramatilkaltasunen azalpena ematerakoan
honelakoak hartu beharko direla kontuan:
a) Testu mailako funtzioei begira, hasiera batean testu jakin batekiko ezegokitasunak aurkituko ditugula pentsa liteke, baina lokailuen pilaketek ondorio ezgramatikalak eman ditzakete, ordea: euskararen baitan inoiz egingo ez
liratekeen adierazpideak sor daitezke. Hau hobeto ulertzeko, gure hipotesi
xumeari jarraiki lokailuei perpaus mailan ere nolabaiteko zeregina onartu eta
gero hizkuntzetan ekonomi arau erraz bat antzeman daitekeela gogoratuko
dugu: hitz errazetan, esangura eta funtzio bereko kideak errepikatzearen aurkako ekonomi araua. Horrela, ezgramatikaltasun hauek, lokailuen kasuan gertaturik ere, ez daude testuinguruen azpian eta, esana dugunez, euskararen baitan inoiz egingo ez liratekeen adierazpideak dira. Horrela, besarkadura txikikoek, oso kokapen finkoa dutelarik, erabat debekaturik daukate haien arteko
pilaketa.
(29)

a

b

*Tenerifeko arrabioak beltzak ziren. Bertako muskerren paparra
behintzat aldiz, urdina zen
* Tenerifeko arrabioak beltzak ziren. Bertako hondartzak ere
behintzat, beltzak ziren

Besarkadura handikoen arteko pilaketak, aldiz, zilegi dira zenbaitetan
(30a), batez ere mota honetako lokailuek aukeran dituzten kokaguneetatik bi
erabiltzen direnean (30b-d); horrelakoak direla eta, esan beharra dago bestelako pilaketa guztietan baino aldakortasun handiagoa aurkitu dugula eta idaztankerak eta hizkuntz mailak ere oso kontuan hartzekoak direla.
(30)

a

b
c

d

Santiagoko enparantza ederra da. Gainera, halaber, kultur ekitaldi asko egiten dira
Santiagoko enparantza ederra da. Gainera, kultur ekitaldi asko
egiten dira halaber
Santiagoko enparantza ederra da. Izan ere, ez ginateke osterantzean hain maiz ibiliko
Joan gaitezke Munichera. Halaber, Kanarietara jo dezakegu
osterantzean

Besarkadura handikoen eta txikikoen artekoak ere zilegi dira askotan
(31): gogoan izan bedi perpaus mailako kokaguneari dagokionez behintzat ez
dagoela inolako oztoporik.
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(31) a
b

Isildu egingo naiz iskanbila ez areagotzeagatik. Dena dela, ez
pentsa behintzat zer esanik ez daukadanik
Esan zure ustea. Esan halaber azkenean egingo duzuna ere

b) Zer esanik ez, lokailuek perpaus mailan duten funtzio hauek onarturik
ere, ezin azal daitezke ezgramatikaltasun guztiak, eta askotan esangura-harremanen arteko bateraezintasunak bide dira debekuaren iturria (32a). Hala ere,
datozen lanetarako utzi behar dugu zenbaiten egokitasun edota gramatikaltasun mailak zehazki finkatzeko lana (32b).
(32) a
b

*Santiagoko enparantza ederra da. Beraz, jende gehiago dago
larunbatetan dena dela
Beldur naiz. Marta oso berritsua da. Hala ere, Iñigo bestalde, ez
da hain hitzontzia. Beharbada ondo moldatuko dira!

c) Aurreragoko lanei begira, juntagailuen azterketak laguntza emango
digu pilaketen auzia hobeto ulertzeko unean.
23. honetan ikusia dugu, bada, lokailuen arteko pilaketek oso ondorio
aldakorrak ematen dituztela. Pilaketen okerra testu mailara igo gabe nonbait
perpaus mailatik bertatik indarra duen ekonomi arau baten eraginez gertatzen
dela onar dezakegu, batez ere lokailuari testu mailako zereginaz gain perpaus
mailako zeregina ere onartzen badiogu. Hala ere, esangura-harremanen arteko bateraezintasunek, oro har hizkuntzan bezala, hemen ere badute zeregina.

3. JUNTADURA
Bibliografian ikus daitekeenaren arabera, juntagailuek esangura -harremana gauzatu ez ezik, perpaus mailako funtzio bat ere betetzen dute: lokailuek
ez bezala, berdintasun maila batean juntatzen dituzte bi perpaus, goragoko
perpaus elkartua emateko. Lan honetan komak juntagailuen gainetik izan
dezakeen eragina alde batera utziko dugularik15, 31. eta 32. sailetan hurrenez
hurren juntagailuen eta lokailuen arteko pilaketak, eta juntagailuen arteko
pilaketak ikusiko ditugu. 33. eta 34. sailetan, hurrenez hurren bi puntuak eta
puntua aztertzeari ekingo diogu.

15 Ikus Zabala eta Odriozola (1992) eta Garzia (1998: 545).
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31. Juntagailuak eta lokailuak
Badakigu lokailuek testu mailako funtzio nagusi bat dutela eta perpaus
mallan ere nola edo halako funtzioa antzeman dakiekeela. Juntagailuek, berriz,
oso bestelakoa den funtzio garbia dute perpaus mailan eta, beraz, juntagailuak
eta lokailuak elkarrekin azal daitezke, egile guztiek nabarmendu duten bezala.
Gure honetan, berrogei bat pilaketa aztertu ditugu, haietatik asko onak.
Euskaltzaindiak (1994) emandako juntagailuak erabiliz, dena dela, eta emendiozkoa, edo hautakaria eta baina aurkaritzakoa izango ditugu eredu.
a) Askotan perpausen artean dagoen juntagailuaren ordez, beste talde
bateko juntagailua jar daiteke.
(33) a

b
(34) a

b
c

Silviak ideia sendoak ditu baina Begoñak aldiz, ez daki zer egin
askotan
Silviak ideia sendoak ditu eta Begoñak aldiz, ez daki zer egin
askotan
Alda dezakete orain arteko jarrera, eta osterantzean, jokaera
berri bat bila dezakete
Alda dezakete orain arteko jarrera, baina osterantzean, jokaera
berri bat bila dezakete
Alda dezakete orain arteko jarrera, edo osterantzean, jokaera
berri bat bila dezakete

Aukera hori ez da dena dela beti gertatzen.
(35) a

b
b

Nire erlojua gelditu egin da inoiz, baina bestela, ez dit inolako
arazorik sortarazi hogeita hamabost urteotan
#Nire erlojua gelditu egin da inoiz, eta bestela, ez dit inolako
arazorik sortarazi hogeita hamabost urteotan
#Nire erlojua gelditu egin da inoiz, edo bestela, ez dit inolako
arazorik sortarazi hogeita hamabost urteotan

b) Badakigu juntagailua kenduta, lokailuaren bidezko alborakuntza egokia lor daitekeela. Zer esanik ez, lokailua kenduta ere, juntagailuak bere perpaus mailako funtzioari eusten dio eta adierazpidea ona da.
c) Lehenengo hurbilketa honetan ikusi dugunaren arabera, dagoen lokailuaren ordez nekez jar daiteke beste talde bateko lokailua.
d) Juntagailua eta lokailua esangura-talde berari dagozkio batzuetan (33a,
34c) baina ez da beti horrela izaten (33b, 34a, 34b).
e) Esan gabe doa zenbait esangura-baterazintasun suma daitezkeela:
(36)
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f) Etorkizunean egingo diren testu mailako ikerketetan komenigarri gerta
daiteke juntagailu/lokailu eta lokailu/lokailu pilaketen arteko erkaketa egitea,
bereziki esanguraren ikuspegitik.
Laburbilduz, garbi dago juntagailuak eta lokailuak perpaus mailaren
ikuspegitik ez dutela inolako eragozpenik elkarrekin azaltzeko.

3.2. Juntagailuen pilaketak, perpaus-gramatikaren debeku
Ohiko bibliografian adierazi bezala, perpaus elkartu bat lortzeko funtzioa duten lokailuak ezin pila daitezke, esangura-harremana edozein delarik
ere.
* Joan gaitezke Munichera edo ala Kanarietara jo dezakegu
*Konpondu egin beharko dut erlojua baina edo boladan dagoen
bat eros dezaket

(37)
(38)

Zeren kideak ere ez du juntagailurik onartzen.
(39)

a

b

* Ez eman inori, zeren edo gabe geldituko zara (EGLU-III,
0.22b oin)
* Ez eman inori, edo zeren gabe geldituko zara (EGLU-III,
0.22b oin)

Zeren eta, bere aldetik, ihartua bide dago eta ezin esan daiteke kausa eta
emendiozkoaren arteko batuketa denik. Emendiozko harreman hutsaren
aukera (42) ez da bideragarria, zenbaitetan bederen.
(40)
(41)
(42)

Ematen zaigun bizia oso goiztiarra... ez izatea, ori ez litzake
arritzekoa, zeren eta inork eztigu ezer zor (EGLU-III, 6.27)
Ematen zaigun bizia oso goiztiarra... ez izatea, ori ez litzake
arritzekoa, zeren inork eztigu ezer zor (EGLU-III, 0.27 oin)
#Ematen zaigun bizia oso goiztiarra... ez izatea, ori ez litzake
arritzekoa, eta inork eztigu ezer zor (EGLU-III, 0.27 oin)

Laburtuz bada, perpaus mailako funtzio garbia eta bakarra dutelarik, juntagailuak ezin pila daitezke elkarrekin.

3.3. Juntagailuak eta bi puntuak
Zenbait lokailu ez bezala, juntagailuak bateraezinak bide dira bi puntuek
islatzen dituzten prosodia-ezaugarriekin.
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(43) a
b
c

#Askotan egon naiz horren inguruan hausnarketak egiten: eta
berehala emango dizut erantzuna
#Askotan egon naiz horren inguruan hausnarketak egiten: baina
ez dakit zer egin
# Joan askotan bertara: edo ez esan lekua ezezagun egiten zaianik

3.4. Puntua, juntagailuen lagun
Bibliografian lokailu modura jokatzen duten juntagailuen berri badugularik, gertaera horri begira berraztertu egin behar ditugu kontuak.
a) Lokailuak.
al) Garziak (1998: 140) ordea delakoari buruz aditzera eman duenaren
arabera, edonolako erabilera izanda ere lokailu bat ez da sekula juntagailu
izango (adibidea geurea da):
(44) a
b

Freddie Mercuryk ahots zoragarria zuen. Ordea, ez dugu haren
doinu berririk izango aurrerantzean
Freddie Mercuryk ahots zoragarria zuen. Ez dugu ordea haren
doinu bcrririk izango aurrerantzean

Egile honen esanetan, (44) bezalakoetan garbi suma daiteke lokailuei
dagozkien soinu-ezaugarriak daudela. Lan honetan aldarrikatu dugunari
jarraituz, idazle hau guk geuk arruntzat jo ditugun beheranzko doinua eta isilune luzeaz ari dela pentsatu behar dugu. Edonola, gure ikuspegiarekin bat
eginez ezaugarri horiek puntuazioak ondo islatu beharko lituzkeela dio eta
bere adibideetan ere, puntua ageri da.
a2) Esana dugunez, lokailuek, morfologi jatorri gardena dute eta horretan
oinarriturik, hasiera batean perpaus mailako funtzio bat zutela pentsa daiteke,
eta zenbaitetan gaur egun ere badute funtzio hori. Lokailu modura, ordea,
testu mailako funtzio bat hartzen dute, horrelakoetan perpaus mailan ere nola
edo halako funtzioa betetzen dutelarik.
a3) Lokailuen arteko pilaketak perpaus mailako funtzio desberdinak
dituztenen artean bakarrik gerta daitezke oro har.
a4) Juntagailuekin pilatzerakoan lokailuak bide dira nagusi esanguraharremanaren ikuspegitik. Hitz -hurrenkerari dagokionez, bestalde, juntagailuen atzetik azaltzen dira, eta oro liar kokapen bat baino gehiago har dezakete perpausean zehar.
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a4) Bibliografian ikus daitekeenaren arabera, testua antolatzeko lana egiten duten osagaiez hitz egin beharko genuke zehazkiago. Hauen artean leudeke Euskaltzaindiak lokailu izenpean aztertu dituenak eta guk geuk hemen hizpide izan ditugunak. Gauza bera esan daiteke Larringanek (1995) testu-antolatzaile izenaren pean aztertu dituen guztiez. Edonola, testu mailako funtzio
bat duten osagaiak ditugu eskuen artean, eta ez gramatika-kategoria bakar bati
dagozkion batzuk.
b) Juntagailuak.
b1) Juntagailuak perpaus mailako funtzioa du berez: berdintasunezko
maila batean lotuz goragoko perpaus elkartu bat ematen dute. Areago, juntadura esango diogun funtzio hau ez du betetzen juntagailu izena hartu ez duen
inolako kideak ere.
b2) Hala ere, juntagailuek puntu baten atzean azaldu ohi dira eta hizkuntz mailen arabera, nahiko maiz azaldu ere (Euskaltzaindiak 1994,
Makazaga 1996, Garziak 1998). Lokailu gisa joka dezakeelakoa, gure ustez,
ukaezina da baina horren jokaera bereziaren esparruan ez ezik (45), edo (46)
eta eta (47) juntagailuenean ere.
(45) a

b
(46) a

b
c

(47) a

b
c

Hor dagoen mutila ezagutzen diat.
Nor baina, betaurrekoduna ala bestea?
Bigarren mailako egitura mantendu du molekulak. Hirugarren
mailakoa baina, galdua du
Komeria hura guztia zela eta, nazka-nazka eginda zegoen. Eta ez
pentsa aldez aurretik non sartzen ari zen jakin gabe sartu zenik!
Abes ezazu apur batez gozoago. Edo joan zaitez apur bat urrunago
Saiatzen naiz horrelakoez ez kezkatzen. Baina ez dut inoiz lortzen16
ametsetan dibinoki adbertiturik retira zedin Galileako bazterretarat. Eta hara etorririk habitatu zen Nazareth deitzen den hirian17
bide onean jartzen dira... Edo behintzat badute bere baithan
barrena atsekabe bat 18
ezbide haundia dela au, ta bizitza txaxurkeritan ondatzea. Baina,
besteak beste, honetarako jaio nauk ni19

17
16
Isilunc luze hori zenbaitetan eten -puntuen bidez isla daiteke agian.
Leizarraga, J., (1571). Jesus Christ gure jaunaren Testamentu berri: S. Mattheu, 2,23. Lur.
Donostia 1979.
18 Axular, P. (1643). Gero: 70 atala. Jakin. Aranzazu, 1976. (54) eta (55) adibideak ere, bertokoak dira.
19 Txillardegi, (1957). Leturiaren egunkari ezkutua: Udazkena, 04. Leopoldo Zugazaga editor. Durango1977
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b3) Puntu-ezaugarrien atzean doazen kide hauek, bai eta zeren delakoak
ere, ondo onar dezakete lokailu bat.
(48) a Komeria hura guztia zela nazka-nazka eginda zegoen. Eta hala
ere, ez pentsa aldez aurretik non sartzen ari zen jakin gabe sartu
zenik!
b
Abes ezazu apur batez gozoago. Edo bestela, joan zaitez apur
bat urrunago
c
Saiatzen naiz horrelakoez ez kezkatzen. Baina hala ere, ez dut
inoiz lortzen
d
Ez eman inori. Zeren bestela gabe geldituko zara (EGLU-III,
0226 oin)
Alde horretatik, murriztapenak esangurari bakarrik dagozkiola dirudi,
juntagailuak testu mailako funtzioa betetzen duenean bezala.
b4) Puntu-ezaugarrien atzeko juntagailu-pilaketa, komaren atzekoa
bezain okerra da; zeren delakoaren kasurako ere hala da.
(49) a
b
c
d
e

*Miren ez zen biltzarrera etorri. Baina baizik txostena bidali
zuen
*Joan gaitezke Europako erdialdera. Eta edo Mediterranioko
ekialdera jo dezakegu
*Joan gaitezke Europako erdialdera. Edo ala Mediterranioko
ekialdera jo dezakegu
*Konpondu egin beharko dut erlojua. Baina edo boladan dagoen bat eros dezaket
*Ez eman inori. Zeren edo gabe geldituko zara (EGLU-III, 022b
oin.)

Gogora bedi, dena dela, lokailuen arteko pilaketek bereziki kokagune
bera hartzen dutenen artean eragozpen handiak dituztela.
b5) Horrela, bada, gramatika-kategoria bat dugu nonbait juntagailuen
baitan: perpaus mailako funtzio sendo bat, beraien banaketan testu mailako
funtzioa ere betetzeko aukera dutela ikus daitekeelarik.20
c) Bil ditzagun orain Euskaltzaindiak lokailutzat hartu du zeren delakoak azaltzen dituen ezaugarriak.
cl) Puntuaren zein komaren atzean azal daiteke, juntagailu batzuk bezala. Areago, ondo onartzen du lokailuren bat, beti ere juntagailuen joskerari
jarraiki.
'20 Sintaxi-banaketa gramatika -kategoriak finkatzeko irizpide gisa erabiltzeaz ikus bedi
Bosqueren (1989) lan paregabea.
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c2) Morfologia gardena du (zer + genitiboa), lokailuek izan ohi Buten
bezala.
c3) Euskaltzaindiak esan duenez (1990, 1994), juntagailuek perpaus osoak
koordinatzeaz gain, perpaus zati batzuk ere koordina ditzakete.
(50) a

b
c

Leloa eta gaiztoa da
Leloa edo geldoa da
Leloa baina trebea da

Euskaltzaindiaren lokailuek (ez testu-antolatzaile guztiek, ordea) perpausak baizik ez dituzte esangura-harreman baten bidez lotzen.
(51) a

b
c

*Leloa, halaber gaiztoa da
*Leloa, osterantzean geldoa da
*Leloa, hala ere trebea da

Zeren honek perpausak lotzen ditu.
(52)

*Gaiztoa zeren leloa da
c3) Puntuari dagozkion prosodia-ezaugarrien atzetik ere ager daiteke.

c4) Zeren egokiro molda daiteke lokailuekin batera baina beti ere lokailuen aurrean. Bestalde, ez du juntagailurik onartzen.
c4) Bukatzeko, zeren hori bait- aurrizkia daraman aditzekin batera azal
daiteke, baina hori, bai koma-ezaugarrien atzetik (53) bai puntuaren atzetik
ere (54). Areago, zeren eta bait- puntu-ezaugarrien atzetik azal daiteke, geure
klasikoen puntuazio-sisteman behintzat (55).
(53)
(54)
(55)

Isildu egin naiz, zeren (eta) ez baitut piperrik ere ulertu
Gutitan orraztatzen denak, lehenbiziko orratza aldian, orrazea
nekez iragaiten du. Zeren ileak nahasiak eta izurtuak baitaude
Baina alferrik. Zeren nola baituen libertatea, eta heure burua eta
heure eskuko, hala egin dun hire plazera

Ildo horretatik, esan beharrekoa da juntagailuak ez bezala lokailuak menderagailuekin batera azal bide daitezkeela (56). Bait- horrekin batera ere eskuragarriak direla dirudi (57) baina bestalde, bait- hori hain menderagailu garbia
ez dela ere onartu behar da: Bait- daraman adizkia duen perpaus bat behinik
behin, gainontzeko kiderik gabe ere azal daiteke puntu baten atzetik (58).21

21 Ikus Odriozolaren (1998) lanean argi eta garbi ihartze prozesua jaso behar izan duen es
que gaztelaniazkoaz esandakoa. Edonola, (i)ko es que , (58)ko bait- soilaren parekoa izango litzateke hainbat ikuspegitatik. Era berean, interesgarri gerta liteke lan horretan eta enkli-
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(56)

a
b

(57)
(58)

Ez diot ezer esango, ez dudalako izan ere konponbiderik aurkitu
Tramankulu horretan zehar begiratu behar diozu eklipseari, bestela mina hartuko duzulako
Ez diot ezer esango. Izan ere, ez baitut konponbiderik aurkitu
Harri eta zur gelditu ninduan. Ez bainian piperrik ere ulertu,
aizak!

Zeren honek, bada, eskuragarri ditugun irizpideei begira juntagailuek
bezala jokatzen du gehienetan, baina ez da erabat baztertzekoa lokailu funtzioa (ere) izan lezakeelako ideia.
Aurreko kontuak laburbilduz, bada, juntagailuek perpaus mailako funtzio bat dute berez, bi perpaus elkartzen baitituzte goragoko perpaus bat emateko; hala ere, zenbaitetan, aurrean daramatzaten prosodia-ezaugarriak direla
bide, lokailu modura joka dezakete; horrelakoetan, bada, testu mailako funtzioa dute. Hau guztia, dena dela, gramatika-kategoria bati dagokion banaketa ohiko bat besterik ez litzateke izango. Bestalde, oro har esangura baizik
gauzatzen ez duten lokailuekiko pilaketetarako murriztapenik ez dago.
d) Euskaltzaindiaren iritziz, esangura -harreman garbia suma daitekeen
alborakuntza lokailugabean, komari dagozkion prosodia-ezaugarrien multzoa
Ø juntagailutzat har liteke. Guk geuk bakarrik esango dugu pilaketen ikuspegitik koma-ezaugarriek lokailuek bezala jokatzen dutela: juntagailuak onartzen dituzte, baina lokailuak onartzeko unean, ordea, zenbait murriztapen
dituzte. Izan ere, koma baten bidez islatzen diren prosodia-ezaugarri hauetan
oinarriturik zenbait esangura-harreman (eta zenbait hizkuntz mailatan) soilik
dira bideragarriak: emendioa, aurkaritza, kausa eta argudioa. Lokailuen bidez,
aurreko esanguraz gain, hautakari-harremanak eta ondorioa adieraz daitezke. Juntagailuek, bere aldetik, emendioa, hautakari-harremanak eta aurkaritza
itxura ditzakete.
e) Euskaltzaindiak (1990, 1994) ez du bi puntuen auzia aztertu baina,
esana dugunez, bestelako hizkuntzetan ikusia da dagoeneko zenbait esanguraharreman adierazten dituztela. Euskararen baitan ari garelarik, bi puntuak gai
dira kausa, ondorioa, argudioa, ondorioztapena eta aurkaritza adierazteko.
Bestalde, ondo onartzen dituzte aurkaritza, argudio, kausa, ondorio eta ondo-

tikoari buruz adierazi zena (ia), beti erabat menderagailua izango ez litzatekeen erabilera bat
duen que gaztelaniazkoari buruzkoarekin batera (ib).
Ondo pentsatu, kontua larria da eta
(i)
a
b
Piénsalo bien, que es muy importante
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rioztapenezko lokailuak ere, baina nekez edonolako juntagailurik. Lokailu
eta juntagailuaren arteko pilaketa ere nahiko okerra da bi puntuen atzetik,
baina kontuan hartu behar da lokailuek ez dutela juntagailuen aurretik azaltzeko aukerarik.

4.

LABURBILPENA

Lan honetan, uztarturik erabili ditugu testuaren eta perpausaren gramatiken ikuspegiak, elkarren aldamenean dauden perpausen arteko harreman mota
desberdinen azterketan aurrerako urrats bat emateko asmoan.
Aztergai hartu ditugun ezaugarri nagusietako bat testu edo perpaus mailako funtzioa betetzen duten kideen pilaketei dagokie. Kide hauetako batzuek,
Euskaltzaindiak lokailu deitu dituenek, alegia, testu mailako funtzioa baizik
betetzen ez dutela ikus daiteke bibliografian. Zehazkiago, testu mailako funtzio bat betetzen duten osagaiez osaturiko talde anizkoitzari emandako funtzio-izena izango litzateke lokailu edo, zabalago, testu -antolatzaile delako termino hori. Hala ere, lokailuen arteko pilaketa batzuek dituzten okerrak testu
mailan aurki daitezkeen ezegokitasunak izan gabe, perpaus mailako ezgramatikaltasunak dira nonbait. Alegia, kasu horietako adierazpide okerrak ez dira
testu jakin baten araberakoak eta euskaratik kanpo daude besterik gabe. Honi
nolabaiteko azalpena aurkitzeko, lan honetan azpimarratu nahi izan dugu
lokailuek perpaus mailan ere gutxienez bi funtzio mota betetzen dituztela:
gure terminologian bat besarkadura handikoa eta bestea besarkadura txikikoa. Izan ere, euskararen gramatikan zilegi diren pilaketak oro har perpaus
mailako funtzio desberdinak dituzten lokailuenak dira. Bestetik,
Euskaltzaindiak juntagailu deitu dituenek, perpaus mailako funtzioa betetzen
dute, bi perpaus juntatzen baitituzte goragoko perpaus elkartu bat emateko.
Horrela, juntagailuen arteko pilaketek debeku hertsia dute perpausaren gramatikan. Juntagailuen eta lokailuen arteko pilaketak zilegi dira oro har. Honi
guztiari azalpen bat eman ahal izateko, lan honetan ikusi izan dugu horrelako
pilaketen juntagailuek eta lokailuek hurrenez hurren perpaus juntadura eta
esangura-harremana gauzatzen bide dutela. Hala ere, bi taldeen arteko esangura-baterazintasun batzuk suma daitezke zenbaitetan, hau da, juntagailuek
badute esangura-balio (arinago) bat horrelako pilaketetan. Bestalde, lokailu
deitu izan direnek ez dute juntagailuen perpaus mailako funtzioa betetzerik,
baina lan honetan aldarrikatu dugunaren arabera juntagailu delako gramatikakategoriaren barruan badago lokailuen testu mailako funtzioa betetzeko aukera.
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Bigarren ezaugarria, prosodia mailakoa da: bi perpausen arteko isilune
laburragoa eta lehenengo perpausaren goranzko doinua, batetik, eta, bestetik,
isilune luzeagoa eta beheranzko doinua. Ezaugarri multzo bi horiek, idatzizko mailan egoki ala oker islatzen direla ere (koma eta puntuaren bidez, oro
har), gai dira lokailurik gabe lokailuei egotzi ohi zaizkien esangura-harremanetako batzuk adierazteko. Lehenengoak askoz murriztapen handiagoak ditu
eta lokailu bat dagoenean ere, hautaketa bigarren sortaren alde egiten da oro
liar. Edonola, komaren bidez islam ohi diren ezaugarri horiek gai dira bestelako laguntzarik gabe aurkaritza, argudioa, kausa eta emendio mota batzuk
azaltzeko, baina beste emendio mota bat, ondorioztapena, ondorioa, hautakari-harremanak eta kontzesioa ez dira eskuragarri. Puntuaren bidez islatzen
ohi diren ezaugarriek, aldiz, komaren esangurez gain, argudioa eta kausa ere
iradoki dezakete era garbian. Lan honetan, gainera, hain aztertua ez den prosodia-ezaugarrien hirugarren multzo bat aztertu dugu: aipaturiko lehenengo
multzoak baino isilune luzeagoa eta bigarren multzoak baino goragoko doinua (bi puntuak oro har). Ezaugarri hauek oso esangura-harreman zehatzak
adierazten dituzte: oro har argudio/ondorioztapen eta kausa/ondorio ardatzekoak; gainera, ezaugarri multzo honek lokailuekin eta juntagailuekin ematen dituen pilaketa berezien berri eman dugu: lokailuak bezala, ezin jar daitezke juntagailuen aurrean, eta ager daitezke, ordea, esangura egokiko lokailuekin batera.
Laburbilduz, bada, erabat ohikoak ez diren ezaugarri batzuk aztertu
ditugu, elkarren aldamenean dauden perpausen arteko harremanen esparru
zabalaren azterketan aurrera egiteko eta, bide batez, testuaren eta perpausaren
gramatikak elkarrengana hurbiltzeko asmoz.
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1. ATARIKOAK
Izenburukoak Txillardegik (1980, 81) /aa/ bokal elkarketaz ematen
dituen adibideak dira. Izan ere, bere azkartasunean, garden jasotzen du arazoaren muina deskribatze fonetikoari dagokion Euskal Fonologia liburuaren
zatian. Irtenbide fonologikoen orduan, ordea, plurala eta inesiboa ez dira
agertu ere egiten (op. cit., 269). Ez dut uste tarteko ia berrehun orrialdeetan
barrena ahaztu egin zaizkionik. Besterik gabe, esango nuke fonologia egiteko
hartu zuen eredu teorikoak ez ziola biderik ematen beste ezer esateko, areago
joateko. Gauza berria zen teoria Sortzailea. Fonologian, 1968ko teoria estatu
batuarra (Chomsky/Halle 1968) 1980an "moderno" zen oraindik gure artean
eta J. L. Alvarez Enparantza, Txillardegi, izan zen euskararen analisirako erabili zuen lehena.

'1* 1996an Milwaukee-n (Wisconsin) <Conference on Functionalism and Formalism in
Linguistics> Biltzarrean aurkeztu nuen komunikazioaren zati baten moldaketa da hau.
Orduan bezala, orain ere, eskerrak eman nahi dizkiet era batera zein bestera (baina asko),
lagundu zidaten Jokin Espina, nere kontakto ondarroarrari, Pilartxo Etxeberria zaldibiar
lankide adiskideari eta Ricardo Gómez, Filologian laguntzaile eta adiskide onari. Goierri
aldetik orduan oraindik alboratu ez zitzaidan Oroitz Jauregiren laguntza ere eskertzekoa da
eta izango delakoan nago. Bernhard Hurch-i ere eskerrak, nire zalantzak zalantzan jartzeagatik. Hutsak, noski, nire-nireak dira.
Izarra (*) ustezko forma posible baina dokumentatu gabeetarako erabiltzen da. Forma ezgramatikalak izar bikoitzaz (**) markatzen dira.
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Uste dut matematikaren lilurak harrapatu zuela Txillardegi sare itxiegia
zen linguistika batean. Formalistaegia zen eredua erabili zuen hizkuntzalari
bezala gauzen deskripzioan gelditzeko instintorik bat ere ez zuen eta ez duen
hizkuntzalariak. Agian 1968ko teoria sortzaile klasikoan ikusi zuen bere ingeniari nortasuna bere hizkuntzalari bokazioarekin uztartzeko aukera. Kontua
da, ordea, erakargarri izanik ere hizkuntza ezin dela sare matematiko txukun
egituratuetan erabat sartu. Beti dago zerbait ihes egingo diona. Agian, ingeniararekin batera, literatoa behar genuen fonologian, beste errealitate bizi asko
bezala hizkuntza (baita hizkuntzaren fonologia ere) historikoa dela ikusten
duena: historikoa bai bere diakronian, baita bere sinkronian ere... Baina egia
da euskararen fonologi analisiari ezarri zion eredu teoriko hark ez zuela
horretarako betarik ematen. Fonologi ikuspegi indartsuegia zen, gazte zelako,
eta ez zituen bere mugak ikusten. Ez zirudien ahoskerarekin zerikusia zuen
ezer fonologiaren analisitik kanpo gera zitekeenik.
Egia esan, ez zen gutxi orduan euskal fonologia osoaren erretratua egin
ahal izatea. Horretarako aukera paregabea eskaintzen zuen Chomsky eta
Halleren 1968ko ereduak, eta Txillardegik, horretaz jabetuta, euskarari ezarri
zion analisi molde berria. Ezarri eta ekarri, bera izan baitzen, hizkuntza bere
osotasunean hartuta, euskarari buruzko lanean lehenengo erabili zuena.
Txillardegirena izan zen Generatibismoaren moldeetan egindako lehen liburua gure artean2. Orain erraz da zenbait gauza esatea, orduan, esaterako 1982
urtean, lehenengoz euskal fonologia irakatsi behar izan nuenean,
Txillardegiren Euskal Fonologia izan ez bagenu, ez dakit zer egingo nuen.
Nik gaur hemen dakardana beste ikuspegi bat da, Fonologia Naturalaren
bidetik datorkidan esplikazio saio bat (Donegan/Stampe 1979, Stampe 1979,
e.a.). Izan bedi eztabaida proposamen hau Txillardegirentzako opari, eztabaidarako gogoa eta lanerako grina pizten duenari beti zor zaion esker onaz.
Lantxo honetan erakutsi nahi nituzke David Stamperen Fonologia
Naturalaren abantailak euskal fonologiaren ordezkatze baten analisian.

2

Badakigu Mitxelenak Generatibismoa ongi ezagutzen zuela ordurako bere zenbait lanetan
egiten dituen aipu eta iruzkinengatik, baina beretzat erreferentzia osagarri eta teorikoa izan
zen. Ez zuen hartu analisi praktikorako oinarri bakar eta funtsezkotzat inoiz. Ez da egia,
bestalde, Etxeberriak (1990, 39) ulertaraz lezakeena Fonologia Sortzaileari dagokion azpiatalean, Salaburu bakarrik aipatzen duenean. Txillardegi (1980) horren goragoko atalean
agertzen da lan orokorren anean, letra txikiagoan esaten delarik Txillardegirena ere
Fonologia Sortzailearen ekarpena dela. Salabururena baino lehenagokoa, gehituko nuke nik.
Hemen aurkeztuko dugunaren aldetik, gainera, ez zion Salaburuk ezer berririk erantsi
Txillardegik ekarri zigun teoriari.
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Stamperen teoriaren funtsean dago bilakabide fonologiko eta erregela modologikoen arteko bereizkuntza ezinbestekoa. Uste dut ordezkatze mota bien
arteko alde ontologiko eta teleologikoa erabat lagungarri gerta dakigukeela
gai hartu dudan arazoan.

2. ARAZOAREN AURKEZPEN LABURRA.

Beheko bokalaren igotzeaz ari naiz, hain zuzen ere beheko bokal hori
nolakotasun bereko beste bokal batekin bilkuran suertatzen deneko igotze
horretaz: e.b., /alaba+a/ —> [alaβea].
Disimilazio itxurako ordezkatze hori pluralean inoiz ez gertatzea ikuspuntu diakronikotik esplikatu zuen Michelenak ([1981] 1987): plural atzizkiak
ez ziren oraindik atzizki, igotze-ordezkatzea emankor zen bitartean.
Horregatik, ordezkatzeak ez zituen plural formak harrapatu. Egungo egitateei
arretaz begiratuz gero, ezin da besterik gabe onartu Mitxelenaren hipotesiaren
osagarri dena: alegia, bokal igotzearen emankortasuna agortua zela plural markak atzizki bihurtu zirenerako. Behin baino gehiagotan ontzat hartu izan bada
ere (vid. De Rijk 1970, Hualde 1993a), badira hipotesi horrek lekurik gabe
uzten dituen datu sinkronikoak.
Gorago aipatu Fonologia Naturalaren ordezkatze fonologiko eta morfonologikoen arteko bereizkuntzaren esplikazio-ahalmena baliaturik, aldarrikatuko dut morfonologiari berezko esparrua aitortzen ez diogun bitartean estrategia formal ad hoc asmatuak besterik ez ditugula izango eta jarraituko dugula gure hizkuntz lanetan gramatikari dagozkionak fonologian bortxaz sartzen3.Hori,noski,benkalte rakogertaukoda:hizkuntzfenomeno ulermenaren kaltetarako eta fonologiaren esplikazio gaitasunarenerako.
Oso labur esanda, hona hemen, Fonologia Naturalean oinarriturik, gure
datuen analisirako proposatzen dudan bereizkuntza teorikoaren oinarria (ik.
Donegan eta Stamperen lanak ikuspuntu teorikoa sakondu eta zabaltzeko):
a) bilakabide fonologikoak lirateke arrazoi fonologikoengatik gertatzen
diren hots ordezkatze mentalak, ebakeraren edo oharmenaren aldetik
fonetikoki esplika daitezkeenak (hiztunak, hots ekoizle eta hartzaile
den bezainbatean, hizkuntzari dakarkiona)

Morfonologiarentzat berezko esparrua aldarrikatzean, fonologiarekiko apartekotasunaz
ari naiz. Ez dut hemen ezer esaten morfologiarekiko hartuemanaz.
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b) erregela morfonologikoak lirateke hots-ordezkatze arautuak, hiztunak
hizkuntzaren gramatika eta lexikoa ikasi ahala ikasi behar dituenak,
hots ordezkatze izanda ere, baldintza gramatikal edo lexikoak dituztenak (alegia, hizkuntzak hiztunari dakarkiona)
Hots -ordezkatze mota bien izaera ezberdintasun hau hobeto ulertzeko
eta azterkizun dugunaren analisirako aintzat hartu behar da bilakabide eta
erregelen historikotasuna. Zuzenean dagokigunetik abiatuta, jakina da bilakabide bat bere bizibidean baldintza fonologikoen morrontzatik libra daitekeela. Horrek ez du esan nahi, ordea, ordezkatzea hil denik (ik., besteak beste,
Wurzel 1980 edo Sapir 1921, 8. kap.). Hain zuzen ere:
(1) «(...) it is when merely phonological factors no longer condition an alternation that the alternation must be perceived
in its own terms, and thus can assume grammatical or semiotic significance»
Stampe, "Yes, Virginia...", 16.
Hortxe, bilakabideak bilakabide izateari utzi dionean, orduan irekitzen
den aukeran kokatuko nuke gaur aztergai duguna. Esango nuke pentsabide
horrek, bi ordezkatze mota eta elkarren arteko hartueman historikoak aintzat
hartzen dituenak, lagunduko digula zenbait euskalarik ordezkatze honetan
ikusi (edo ez-ikusi) dituzten arbitrariotasun eta paradoxak uxatzen.

3.1. Beheko Bokalaren Igotzea.
Labur eta sinple azalduta, aztergai dugun ordezkatzea, Beheko Bokalaren
Igotzea (hemendik aurrera, BBI)4, bi /a/ bokalen bilkuran jazotzen da, lehenaren nolakotasuna aldatzen delarik maila batez igo eta palatalduz: alegia,
/aa/—>[ea]. Oro har, euskal hizkuntz eremuaren mendebaldeko eta erdialdeko hizkera zenbaitetan gertatzen da5.
' Low vowel raising (LVR) da hemen gai dugun gertakariari ingelesez eman zaion izena. Hau
ez da neri atera zaidan itzulpen literala baino. Izango da agian ni baino gauza txukunagorik
aurkituko duenik.
5
Nik Gipuzkoako Goierrikoak hartu ditut oinarri —zehazki Ataun-Zaldibi ingurukoak—.
Nirekiko gertutasunaz gain, hauek abantaila handia dute analisiaren argitasunaren aldetik.
Izan ere hemen aztertu nahi den ordezkatzean geratu da bokal bilkuraren eratorpen fonologikoa, beste zenbait hizkeratan izan duen garapenean aurrera egin gabe (ea>ia>ie>i:>i
katean barrena abiatzen diren euskarez ari naiz: ik. beheraxeago, testu nagusian). Dena den,
badirudi ordezkatzea gainbehera doala eta belaunaldi gazteen ahoskeran salbuespenak ugari
direla. Agian horregatik, De Rijk-ek ez du Goierrikoa aipatzen (1970:152).
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Gauzei geografiaren aldetik begiratuta, BBI Bizkaiko probintzian eta
Gipuzkoan bizkaiera sartzen zen zenbait lekutan aurkitzen da, baita
Gipuzkoako Goierriko hizkera batzuetan ere.
Badirudi batzuetan eta hizkera zenbaitetan BBI /a/ bokalaren aurrean
ezezik, beste bokalen inguruan ere gerta daitekeela, batik bat /o/ erdikoarenean: /neska+ ori/—> [neskiori]. Euskalkietan nola banatzen den ikusrik, De
Rijk-ek (1970:152) uste du /o/-ren aurreko igotzea berrikuntza dela.
BBI zenbait hizkeratan bigarren bokalaren areagoko igotzearen bazkatzaile (feeding) izaten da (e.g. Deba neskaa —> neskea —> neskia) eta , hortik, baita bigarren bokalaren igotzearena ere (e.g. Bermeo neskaa —> neskea
—> neskia —> neskie). Argitasunaren mesedetan, hemen lehen ordezkatzean
gelditzen diren euskalkietako adibideak erabiliko dira (e.g. Zaldibia neskea)6.
Disimilazio itxurako ordezkatze honen maiztasuna ez da nolanahikoa:
aski da horretaz jabetzeko aintzat hartzea mugatzailearen forma fonologikoa
/a/ dela eta ez direla gutxi bokal berorretaz amaitzen diren erroak euskal hiztegian. Hona hemen ordezkatzea agertzen duten adibide batzuk:
(2) ABS. SG.
abelera+a
gona+a
gauza+a
neska+a
tanga+a

—>
—>
—>
—>
—>

abelerea
gonea
gauzea
neskea
tangea

Maiztasun soilari begiratu beharrean, gertakortasunaren tankeratzeari
begiratuta, ordea, ordezkatze honek murriztapen handiak ditu.
Nabarmenenetik hasita, ez da gertatzen forma pluraletan, nahiz eta hauek ere,
bakoitzari dagokion singularrak bezalaxe betetzen dituzten ordezkatzearen
baldintza fonologikoak. Absolutibozko formetan, ikus daiteke, /ak/ hartuz
gero plural atzizkitzat, singularrean bezalaxe egingo duela topo /a/ bokal irekiarekin erro azkenak7.-Haatik, nahiz eta erro azken hori /a/ izan, pluralean ez

6

Hots aldaketen abiadurei buruzko lan baterako gai izango litzatekeena hemen aipatzea
nahitaezko gertatzen zait. Dirudienez eta egungo testuak orduko hango lekuko bada, XV
mendeko Deba inguruko euskaran [ea] zen bokal elkarketa honen garapen malla (Endecha
de Doña Milia de Lastur, Garibayk jaso eta Michelena (1964, 75-79) aztertua: almeneari <
almena +ari). XIX. mendearen azken urteetan jaiotako gure amamren ahoskeran [neskia]
bezalakoak dira oraindik arau. Ondorengo (gure gurasoen) belaunaldian kontradibideak
adibideak bezain ugari direla esango nuke.
' Dagokigunerako berdin da atzizkia nola analizatzen den. Berdin da, alegia /a+k/ dela
esatea, /a/ hori mugatzailetzat hartuz. Fonikoki ez da ezer aldatzen.
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da [e] ordezkorik gertatzen. Erka dezagun ondorengoa goragoko (2) adibideekin:
(3) ABS.

PL.

abelera+ak
gona+ak
gauza+ak
neska+ak
tanga+ak

—>
—>
—>
—>
—>

abelerak
gonak
gauzak
neskak
tangak

Egia da singular eta plural atzizkien artean badela diferentziarik, izan ere
marka morfologiko ezberdinen egitekoa horri eskerrak bete dezakete beti.
Fonikoki adierazita desberdintasuna, pluralak –eta ez singularrak– azkenean
agertzen duen /k/ kontsonantean datza.
Bada, ordea, euskal flexioan beste kasu bat hitz azkeneko /k/ hori dakarrena: ergatiboa. Bestela esan, kasu horrek plural atzizkiak jartzen dituen baldintza berak jartzen dizkio /a/-z amaitutako erroari. Halere, adierazten dena
ergatibo singularra denean, BBI jazotzen da. Horrek erakusten digu, nire
ustez, tout simplement esku artean darabilkiguna ez dela pluralean gertatzen
(edo, ziurrenik hobe, singularrean bakarrik gertatzen dela). Adibide hauetan
ikusten da (3) fonologikoki absolutibo pluralaren baliokide den ergatibo
atzizkiarekin BBI gertatzen dela8:
(4) erg. sg.
abelera+ak
gona+ak
gauza+ak
neska+ak
tanga+ak
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behar lukeen kausa-ondorio bikotean. Aipatu izan diren (eta, dudarik gabe,
izan daitezkeen) azentu ezberdintasunak areago lirateke, nere ikuspegitik,
ergatibo eta pluralaren arteko diferentzia morfologikoaren ondorio fonologiko BBI ezaren kausa baino. Nolabait beste aukera morfonologiko (morfoprosodiko) bat izan liteke, baina bide horretan aurrera egiteak gure gaurko gaitik
aterako gintuzke.
Singular paradigman bertan ere baditu salbuespenak gai dugun ordezkatzeak. Lekuko kasuetan, zehazki inesibo singularrak dakarren /an/ atzizkiarekin, espero genezakeen BBI ez da gertatzen, nahiz eta /a/ amaieran duten erroekin bi beheko bokalen bilkura gertatu (e.b., /anka+an/). Aukera fonologikoa
lukeen kasu honetan ere, pluralean bezala, BBI ez da gertatzen. Horren ordez,
berriz ere pluralean bezala, bokal bien bakuntzea aurkitzen dugu. Horrela
bada, anka inesiboan ankan da (eta ez ** ankean)9.
(5)

ABS.

INES.

-a
ankea
gauzea

-an
ankan (eta ez ** ankean)
gauzan (eta ez** gauzean)

Gorago ikusi bezala (ik. (3) eta (5) adibideak), /a+a/ bilkurak, BBI pairatzen ez duenean, bi /a/ horien bakuntzea gertatzen da eta [a] bokal bakarrak
gauzatzen du azalean oinarrizko bilkura. Fonologilarion artean ezaguna den
elsewhere condition kiparskyarraren itzulpentzat gainerako baldintza onartuko balitz, /a+a/—>[a] Bilkura Bakuntzea gainerako ordezkatzea dela esan
genezake (ikus 2.3). Izan ere, Bilkura Bakuntze hori izaten da, beheko bokalen bilkurei ematen zaien irtenbidea BBI ez duten euskaretan oro har (Euskara
Batua barne).
Ez dago bokal luzerazko aurkakotasun fonologikorik dagozkigun euskalkietan. Bokal berdinen bilkuretatik sor litezkeen luzatzeak bakuntzez konpondu ohi dira. Egia da inpresio gainean aritzearen arriskua hartzen ari naizela eta azterketa luzeagoa merezi lukeela. Aztertzen ari garen ordezkatzearen
baria ez galtzeko, gainera, ez naiz hasiko hemen bokal luzeraz egin diren lanen
eztabaidan. Baina, esan dezadan labur, inork inoiz aipatu izan dituen behera
[be:ra] vs.bera [bera] bezalakoak areago iruditzen zait daudela hizkuntzalarion gogoetan hiztunen ahoskeretan baino. Ez dut ezer esaten, hemen eta
oraingoz, ekialdeko euskarez.
9 Aipatzekoa da hemen forma izardun horien antzekoak BBIrik ez duten euskara batzuetan
posible direla. Dena den ez da ahaztu behar horien analisian berranalisiak sortu epentesi
aukera ere posible dela (*/ank+an/, */gaus+an/—> ank-i-an, gauz-i-an).
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Esan izan da badela aldagarritasunik idatzian bi <a> bokalen bilkura
(gehienetan <h> tarteko euskara batuan) duten formetan, e. b., zahar. Alegia
horiek, batzuetan, bokal luzez ahoskatzen direla. Uste dut luzatze horietarako baldintza sine qua non dela hiztunak forma idatzia ezagutzea eta idatziaren
eragina dela hor askotan ahoskera hiperzuzenen erantzule. Bestelako hiztunek, alfabetatugabeak edo idatziaren mendekotasunik ez dutenek beren ahoskeretan, berdin luza dezaketela <zahartu da gure gizona!> bezalako esaldi
bateko lehen bokal irekia, zein <sartu da (azkenik) gure gizona etxean!> hizketaren adieragarritasun beharren arabera, enfasiagatik-edo.
Bestalde, sinistekoa da bokalen luze-laburra aldakor izatea, bokal irekien
(edo, oro har, berdinen) bilkura, tarteko kontsonanteen kenketa sinkronikoetatik datorrenean (e.b. eskaratza [eska(:)tsa]), areago ahoskera kontsonantedun eta kontsonantegabeak txandaka dabiltzanean. Aldakortasuna, aurkakotasun fonemiko baten jaiogune izan liteke, baina ez da, berez, luzeraren fonemikotasunaren froga. Zerbait erakustekotan, aldagarritasunak bilakabide
fonologiko baten emankortasun sinkronikoa erakusten du. Aldakortasuna eta
hautazkotasuna, hain zuzen ere, bilakabide fonologikoen (eta ez erregela morfonologikoen) bereizgarri dira, hauexek baitira, hizkuntzaren ahoskeren fonologiaren eta ez gramatikaren osagai izanik, oharmen eta ebakera baldintza
aldakorren mende egon daitezkeenak.
Horrela, bada, Bilkura Bakuntze edo (nahi bada) bokal kenketa horren
orokortasuna zabala da bai hizkera eta bai pairatzen duten kasu morfologikoen aldetik ere. Bakuntze edo kenketa erregela hori izango genuke, (3) zenbakipean eskaintzen diren adibidezko plural formen erantzule eta baita (5) zenbakipeko inesiboena ere. Dena den, hemen gauzak aurreratzen eta desbideratzen
ari gara, BBI baita lan honen gai nagusia, Bokal Bakuntzea osagarri badu ere.

3.2. Bestek esanak
Ia gainerako gai guztietan bezala, orain arteko analisien ardatz
Mitxelenaren lan emankorra dugu. Mitxelenaren euskal fonologia eta morfologiaren azterketa historiko ugarien artean aurkitzen dugu singularraren salbuespen izatearen konponbide diakronikoa (ikus Michelena [1981]1987, § 9).
Bere hipotesiaren arabera BBI emankor zenean, plural (eta inesibo) markak ez
ziren oraindik atzizki bihurtu.
Gauza onartua da oro har hizkuntzalari eta filologilari artean egungo euskararen singular eta plural markak ziurrenera noizbait beregaintasuna galdu
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zuten izenaren ondorengo erakusleak izan zirela. Itxura denez, erakusle
horiek klitikotu egin zitzaizkion izen edo izenkiari atzizki bihurtzeraino.
Ongi erakutsi du Mitxelenak halaber singularra plurala baino lehenago itsatsi
bide zitzaiola elementu lexikoari, alegia, lehenago bihurtu bide zela atzizki.
Orduan, singularra atzizkitu zenean, BBI euskal fonologiaren ordezkatze
emankor izango zen eta, horregatik (2) paradigmako forma singularrak sortu
ziren.
Hipotesi horren arabera, plurala atzizki egin zenerako, ordea, BBI-ren
emankortasuna agortua zen. BBI-ren bidearen ordez, plural berriek Bokal
Bakuntzearen bidea harta behar izan zuten, hori baitzen hizkuntzaren fonologiak orduan bokal berdinen bilkurei eskaintzen zien moldabidea.
Bokal elkarketaz egin diren analisi sinkronikoei dagokienez, ez du inork
Mitxelenaren hipotesia ukatu. Mutatis mutandis De Rijk-ek (1981: 89-94) ere
marka morfologikoen zahartasun erlatiboa erabiltzen du inesiboaren salbuespen itxuraz ari delarik, nahiz eta bera marka horien tankera fonologikoaz
baliatu batik bat. Gero eta luze behar lukeena labur kontatuz, esan genezake
berreraiketa diakronikoa eratorpen fonologikoaren erregela hurrenkera sinkronikora itzultzen duela. Hurrenkera horretan BBI Bokal Bale baino
lehenago jartzen du, inesibo singularra BBI-tik babesturik geratzeko proposatzen duelarik:
a) /-gan/ dela inesiboaren azpiko aurkezpena eta
b) bokalarteko /g/-Kenketa erregela bat dagoela BBI eta Bakuntzearen
artean.
Horrela, inesiboan bokal ireki biak elkarren ondoan gertatzean, bien
bakuntzea suertatuko da:
(6)
1. BBI:
2. /g/-Kenketa:
3. Bakuntzea:

/gona+a/
gonea

/gona+gan/
gonaan
gonan

Nire ustez azpiko aurkezpen horren alde De Rijk-ek ematen dituen argudioak arrazoizkoak dira. Ez naiz bakarra, noski. William Jakobsen-ek (1977)
ere aipatzen du De Rijk eta oso antzekoa dena proposatzen du. Izan ere, ez da
halabeharrez ateratako zerbait. Dakigunez, bizidunen deklinabidean leku
kasu prototipikoetan De Rijk-en proposamenaren aldeko zantzuak dauzkagu
: cf., esate baterako, seme- a -(ren)-ga- n. Genitiboarekin edo genitiborik gabe,
ezaguna eta bizia da -ga- artizkiaren erabilera leku kasuetan. Ongi horraino.
Toponimo eta lekuarekin zerikusia duten deituretan ere aurkitzen dugu dela387
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ko /ga/ horren arrastorik, beraz ederki asko izan liteke nolabaiteko lekutasuna adierazten duen afixuren bat.
Kontsonante belare ahostuna desagertu egin bide da bokalarteko inguruneetan, alegia, bizigabeen erro azkeneko bokalaren ondoren gertatzen zenean
(esaterako goragoko (6) /gona+gan/). Haatik genitiboaren kontsonanteak edo
(esanahiarekin loturiko?) beste zerbaitek babestu bide du /g/ hori bizidunetan
eta, horregatik, orain arte bizirik iraun digu.
Ez daukat ezer De Rijk-en azalbidearen kontra, azalbide edo berreraiketa diakronikotzat hartzen bada. Badira, gainera, ni baino gehiago dakitenak
euskararen diakroniaz hori epaitzeko. Sinkronian, ordea, zalantza sakonak
ditut /ga/ hori inesiboaren azpiko aurkezpenean egoteaz.
Eman dezagun une batez, naizen hiztunaz ahaztuta, nire hizkuntzalari
nortasunari ematen diodala amore osorik, gramatikaren ekonomia formalagatik edozer ordaintzera prest egoteraino. Onartu beharko nuke free ride bat,
bestela ere hizkuntzan emankor den bokalarteko belare-kenketaren bizkar (cf.
egin /egin/ [ejn], sagar /sagar/ [sa:r] [sar]) 9. Horrekin inesiboak BBI ez betetzeko arrazoia izango luke. Beldur naiz, ordea, delako free ride hori ez ote zen
azken batean garestitxo aterako:
a) Lehen arazoa: inesiboko /ga/ afixuko belarea ezabatzeko erabiliko
genukeen kenketa hori egungo gramatikan bilakabide sinkroniko bizia
da, baina hautazkoa da, neurri handi batean baldintza fonoestilistiko
eta soziofonologikoekin lotua; hartara, baldintza bat gehitu beharko
genioke gure gramatikari adieraziz kenketak nahitaezko behar lukeela
bizigabeen deklinabideko leku kasuetan. Ez litzateke, beraz, hasieran
azaldu bezain merke aterako kontua, ez litzateke behintzat doan izango /-ga-/ lekuzkoaren belare kenketa.
b) Bigarren arazoa: kenketa debekatu egin beharko litzateke izenorde eta
erakusleen leku kasuetan, horietan ez baita inoiz gertatzen, askotan
bokalarteko ingurune-baldintza bete arren (cf. nigan, niregan; zugan,
zuregan).10
c) Areago (ziurrenik hauxe da faktore nahasgarriena) izen berezi eta bizidunetan ere debekatu egin behar da belare kenketa. Garbi dago euskaraz erroa inesiboarekin lotzeko genitiboaren tartekotasuna ez dela
9 Free ride izena Arnold Zwicky-ri (1970) zor diot. Izenaz baterako izanaz ere iruzkin
mamitsuak egiten dira artikulu horretan.
10 Egia da erakusleak errazago libratzen direla arazo honetatik kontsonante ondorengo
ingurune babeslea agertzen dutelako gehienetan (cf. honengan, horengan).
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beharrezko honez gero (cf. neskarengan, baina baita neskagan ere). De
Rijk-en proposamenak belarearen kenketa bete-betean emankor zen
garaian genitiboaren nahitaezkotasunean sinistera garamatza.
Pluralak ez dira azaltzen bere lan honetan, baina lehenagoko batean bai
(De Rijk 1970). Bertan pluralaz esaten da gauza xelebrea dela, «a curious
morphological condition» izendatzen denaren mende dagoena. Inesiboaz ere
misteriotsua dela esaten da.
Izan ere, pluraletarako ere proposatu da azpiko aurkezpenean legokeen
/g/ gerora, BBI eragotzi ondoren, desagertuko litzatekeena. Pluralean azpiko
aurkezpen horrek nolabaiteko esanahiarekin izan lezakeen paralelotasuna zailagoa da aurkitzen lekuko kasuetan baino. Alegia, zailago da asmatzen oinarrizko /g/ horren eramalea zeren marka edo adierazle litzatekeen. Gainera,
inesiboko /g/ren desagertzeak behar lituzkeen baldintza guztiak behar lituzke
pluralarenak ere, noski."
Baldintza morfologiko eta lexiko horiek guztiek /g/-Kenketari erregela
(morfonologiko) itxura ematen dio fonologilari naturalen irudiko edo, erregela lexikoarena fonologilari lexikalenerako (ik. § 2 erregela eta bilakabide
bereizkuntzaz). Ez da bada.
Badago bederen /g/-Kenketa bilakabide fonologikoa: goraxeago aipatu
den hautazko kenketa. Ordezkatze hori, agertzen duen aldakortasun fonoestilistiko eta soziofonologikoagatik ezin daiteke erregela morfonologikotzat
hartu. Prezio beragatik, proposatuko nuke BBI dela erregela morfonologiko
dena eta kitto: horrela ez genuke /g/-Kenketa baldinpetu beharko, ez beste
inolako gehigarririk erantsiko gure fonologian (beherago luzeago, ik. § 3.3).
De Rijk-en esplikazioek ibilbide diakroniko sinesgarria eskaintzen digute ulertzeko nola tankeratu den historikoki egungo egoera. Azalbide sinkronikoa, ordea, ez da garden geratzen.
Hualde-k (1993a:30) ontzat ematen bide du Mitxelenaren irtenbidea, kronologia horixe baita euskal azentuaz proposatzen duen berreraikuntzarako
1 erabiltzen duen hipotesia12. Ez du eztabaidatzen plurala BBI-ren mendetasuInesiboko /ga/ horri nolabaiteko (leku ?) esanahia asmatzea ez litzateke zailegi; zubererazko bi inesibo singularren esanahi aurkakotasunak horretarako bide emango luke: cf. etxin
`in the house' (<etxian<etxean<*-etxe-ga-n) and `eathom'x(<-n).
12 Ezin dut onartu esaten duena: «The evidence Michelena adduces is completely independent from accentual facts », ez badu esan nahi Mitxelenak azentua ez duela aipatzen bere singular eta pluralen zahartasunaren esplikazio laburrean. Ikus, arazo honen inguruan,
Oñederra (argitaratzeko).
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netik begiratzeko argudioaren balio sinkronikoa. Bere alde, dena den, aintzat
hartzekoa da bere lanaren kezka nagusia singular eta pluralen azentu jokabide
desberdinak direla eta ez bokal elkarketaren jokabide ezberdinak.
Michelena-k ([1981]1987:49) bere hipotesia erlatibo eginez esandako hitzak gogoan («Caben otras explicaciones desde el punto de vista descriptivo:
no sólo caben sino que sin duda son necesarias»), ekingo diot nire lan honen
jarraipenari. Ondoren esaten duena ere ez zait txantxetako gertatzen, esaten
baitu historikoki erreal diren formak ez direnak baino azpiko aurkezpen
hobea eskaintzen digutela.

3.3. Bestelako begirada bat eta esplikabide saioa
Mitxelenaren hitzen haritik aurrera egingo nuke gehituz ziurrenik oinarrizko forma historikoak direla, noski, onenak esplikazio eta zantzu-biltze historikorako. Horri erantsita oraina ere historia dela eta hizkuntzaren historia
hil artean bizirik dagoela, sortzen zaidan galdera da: BBI-ren emankortasuna
agortua bazen plural markak atzizki bihurtu zirenerako, nolatan da oraindik
emankor? Nola ulertu BBI-dun euskalkietako hiztunek orain autopistea, telebistea, astronautea (<autopista+a, telebista+a, astronauta+a) eta horien kidekoak esatea? BBI emankor ez bada, Bergarako agure batek, Espainiako telebisiotik ikasi berria duena ahoskatzean, zergatik esaten du atmosferia (<—
atmosferea<atmosfera+a, cf. gazt. atmósfera)?
Maileguen adibide garden horiek gabe ere garbi dago egungo emankortasun sinkronikoa. Nahikoa da neska (mugagabe) / neskea (singular) edo neskea
/ neskak bezalako pareetako txandakatzeaz ohartzea, hiztun bera baita singularra era batera eta plurala bestera erakartzen dituena. Txandakatzea (e.b., a/e:
mugagabe neska vs. singular neskea edo e/o: singular neskea vs. plural neskak)
beraz, gaur, egun, gertatzen da". Ez zen hil aurrehistoriako aspaldi hartan,
plurala oraindik atzizki ez zenean.
Nire ustez, hiztunak erregela morfonologiko bat ari dira erabiltzen. Ez
naiz, noski, BBI ordezkatze morfonologikoa dela esaten duen lehena. Hualde,
Elordieta & Elordieta-k (1994:46) ere horrela deskribatzen dute, esaten baitu-

13 Singular eta mugagabearentzako atzizki desberdinak proposatuz konpon ote litekeen ala
ez gainezka egiten didan galdera da. Dena den, horrela ere, nolabaiteko txandakatze morfologikoa onartuko genuke. Zalantza litzateke norainoko morfonologikotasuna dagoen d antzan, ez fonologikotasun soila.
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te: «The raising of /a/ before another vowel is thus a process restricted to singular inflectional domains».
Hortxe ikusten dut nik koxka. Uste dut deskripzioa, onarpena baino
aurrerago jo beharko genukeela esplikazio osoagora iristeko.
Horregatik, erregela morfonologikoa dela esatean zer den baino gehiago
zer ez den adierazi nahi dut: ez da bilakabide. Hitzak David Stamperen
Fonologia Naturalaren terminologiaren arabera harturik, horrek esan nahi du
BBI ez dela fonologikoa, ez dagokiola hizkuntzaren fonologiari14. BBI-k
aspaldi galdu zuen euskal fonologiaren, euskal ahoskeraren disimilazio izaera.
Euskal gramatikaren erregela morfonologiko bihurtu zen eta, hartara,
arauzko murrizte gramatikalak ditu, hala nola pluraletan ez gertatzea, ez eta
lekuzko kasuetan edo hitz elkartuetan, eta abar. Egokiago eta argigarriago litzatekeelako, proposatzen dut murriztea honela adieraztea:

(7)
BBI singularrean bakarrik gertatzen da.
Nolanahi ere, morfologikoki (baita lexikoki ere batzuetan) mugaturiko
txandakatze lokala dugu esku artean eta ez, inola ere, euskal ahoskerari dagokion baldintza fonologiko globala. Bestela esan, ez da euskal hiztunak hotsak
kateatzeko duen moldea, bere singular batzuk egituratzeko modua baizik.
Haatik /aa /—> [a] Bakuntzea bada euskal fonologiaren bilakabide fonologikoa, sorrera eta izatez hala delako eta, gainera, ingurune eta bestelako baldintza fonologikoak betetzen diren guztietan gertatzen delako.
Horrela, biak, BBI eta bokal-bilkura bakuntzea erabat emankor dira zein
bere esparruan: BBI morfonologikoki emankor da eta singularraren eraketan
gertatzen da; Bokal Bakuntzea emankor da eta fonologikoki aukera duen orotan gauzatzen da.
Hemen proposatzen ari naizena, noski, ez dago Mitxelenaren esplikazio
diakronikoaren aurka. Hura behar du funtsean eta hura osatzeko saioa da.
Gorago esan bezala, Mitxelenaren esplikazioa diakronikoa da eta arazoaren
alderdi diakronikoa konpontzen du. Hau da, numero paradigmen historia
ezagutzeko eta ulertzeko alderdi morfologiko zein fonologikoan oso da

Teoria ezagutzen ez duenarentzat baliagarri dira, besteak beste, Donegan/Stampe (1979)
eta Stampe (1979).
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lagungarri eta egiantzeko proposatzea singular marken atzizkitzea BBI disimilazioia bizirik zegoen garaian gertatu zela eta, horregatik, disimilazio hori
betetzen dutela, pluraleko formak beranduago eraiki zirelarik –beranduegi
BBI disimilazioaren bidea hartzeko–. Horrek ordea esplikaziorik gabe uzten
du oraingo BBI ordezkatzearen oparotasuna.
Besterik gabe, gezurra da BBI agortu egin zela, emankor izateari utzi
ziola. Bilakabide fonologiko moduan agortu zen: atera egin zen euskararen
fonologiatik, baina oraindik bizirik dago eta oparo singular marken morfonologian.15
Izan ere, noizbait disimilazio bilakabide izandako hau da orain mugagabe eta singularraren arteko diferentzia nagusia (alderdi segmentalari dagokionean, bakarra) erro azkenean /a/ duten hitzetan. Ausartzen naiz esatera, gainera, bere nortasun fonologikoa galtzeak erraztu egin duela ordezkatzearen
morfologikotzea mugatu singularraren markatazaile gisa. Gogora gorago jasotako Stamperen aipua ideia honen alde (§ 2, 1).
BBI erregela ez duten euskaretan Bakuntzea da beti gertatzen dena, baita
singularraren eratzean ere. Berez, BBI-rik gabeko hizkeretan eratorpen fonologikoa erro eta mugatzailearen bilkuratik hasten dela esan genezake
(/neska+a/ litzateke abiapuntua singularrean). BBI dutenetan, berriz, ordezkatze morfonologikoak tarteko babeslea ezartzen du eta, eratorpen fonologikoa hasten denerako, ez da gelditzen singularrean bi bokal irekiren bilkurarik
(/neska+a/>/neskea/ litzateke abiapuntua singularrean).
Bada hemen, singularraren babesaz ari garela, erreparatzeko kontu bat.
Ezaguna da nola BBI-rik ez dugun gipuzkoar hiztunek, gabezia horrek dakarren mugagabe eta singularraren arteko berdintzea (mg. neska, sg. neska),
berranalisiaren bidez ordaintzen dugun. Erro azkeneko /-a/ (organikoa deitzen den hori, alegia) fonotaktikoki posible den guztietan mugatzailetzat hartzen da eta erroak kontsonantez amaitutakotzat. Horrela, gauza berranalisiz

15 Zenbait daturen arabera ordezkatzea noizbait fonologikoki zabalagoa izan zela pentsa daiteke. Michelenak (1977, § 5.4) Oleaga (<ola+aga) toponimoa eskaintzen du adibide, eta
ekialdeko euskalkien /e/-dun erro forma berritzaileak (e.g. azkure < atz+gura, agian orain
batik bat mendebaldeko den /azkura+a/[azkurea] ordezkatzearen bitartez). Bizkaierazko
zarean aditz forma bezalakoak (De Rijk 1970,152) ere izan litezke BBI ordezkatze erabat
fonologikoa zeneko arrastoak (ik. Michelena loc. cit. beste aditz forma batzuez). Orduan
ezin bide zen izen-formen eremukoa bakarrik izan, noski. Bide batez, hemen berdin zaigu
oinarrizko formak orduan /sara+an/ ala /saraa+n/ analizatzen ziren. Idem erkaketa formez:
ozpera, ozpereago (ozpera+ago).
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/gaus+a/ bihurtzen da eta, gauza singulartzat hartzen den bitartean, gauz da
mugagabe berria.16
Singular markatzaile egitekoa onartzen bazaio BBI ordezkatzeari, zenbait
arazo baretzen dira. Esaterako, inesiboaren harrigarritasuna ez da horrenbesterako lekuzko kasuen afixu eraikuntzari begiratzen badiogu17:
(7)

Mugag.
-tan
abeleratan
gonatan
gauzatan
tangatan

Singular
-an
abeleran
gonan
gauzan
tangan

Plural
-etan
abeleretan
gonetan
gauzetan
tangetan

Nolabait esan daiteke singularra markatua dagoela lekuzko /-ta-/ horren
ezagatik: hori dela eta, mugagabe eta singularraren arteko berdintzea ez da
arrisku. Ez dago BBI-ren beharrik.
Ez dezala inork pentsa BBI-ren sorrera singular markatzearekin lotzen
dudala, are gutxiago hori duela kausa pentsatzen dudala. Izan ere sorrera
fonologiari dagokio eta disimilazio modura sortu bide zen hizkera BBI-dunetan. Gerora, fonologiaren baldintzapetik libratutakoan eta singularrari lotua
egonik bereziki, sortu zaio kategoria morfologikoarekiko loturaren aukera.
Nolabait esan, lotura horrek ez du baliorik leku kasuetan. Nahiz eta, ziurrenik, De Rijk-ek proposatu /ga/ artizkia izan BBI ez gertatzearen lehen arrazoi, /g/-Kenketa jazo zenean ere, BBI-k ez zuen analogiaz-edo singularraren
lekuzko azpiatalera hedatzeko beharrik izan.
Rotaetxe-k (1978:242, 250 hh.) jasotzen duen BBI-ren beste salbuespen
atal bat ere bada, lexikoa da izatez muga kasu honetan: famili harremanak
adierazten dituzten izen zenbaitek ere ez dute BBI ordezkatzearen arrastorik
agertzen beren deklinabidean. Horien artean daude ama, aita, amama, aitita,
berdin izan daitezkeenak mugagabe edo singular BBI duten hizkeretan ere.
Osaba adibidearen salbuespenaz, uste dut proposa litekeela BBI singular markatzailetzat hartzearekin bat datorren esplikazio modukoa. Gehienetan izen
16 Gai hau poliki aztertu beharko litzateke. Ez litzateke txarra euskararen barne -baldintza
fonotaktiko edo silaba egitura paradigmatikoen ezagutza sakontzeko. Dirudienez ez dira
onartzen **nesk-, **gazt- (baina cf. bost). Horren ondoan, ordea, agian *ank- (ik. gorago17 ko 8. oinoharra) onartzen dela jarri beharko genuke.
Datuak sinpletzen ari naiz. Gauzak ez korapilatzeagatik, neska kendu da zerrendatik,
—ga— artizkiaren erabileraz gainera, neskatan bezalakoak ere badirelako. Gaia interesgarri
izanik ere, ez da gaur hemen zuzenean dagokiguna.
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horien edukia (signans horien signatum, alegia) bakarra izan ohi da etxe batean. Amari dagokiona litzateke, multzoa hierarkikoki egituratuko bagenu, prototipoa. Agian hortik uler genezake alaba hitzari dagokionaren jokabidea,
izan ere horretan gertatzen baita BBI: alabea (<— /alaba+a/).18
Esan bezala (§ 3.1), zenbait hizkeratan ordezkatzea zeharo opako egin da,
garapen fonologikoa dela eta, zenbait ordezkatzeren bazkatze (feeding)
hurrenkeran metatu direlako bokal bilkuran (ikus, e.b., Ondarroa mg. andra
vs. sg. andrí <— andri: <— andrie <— andria <— andrea < andra+a).
Fonologiaren ikuspuntutik nahasgarri gerta daitekeena, ordea, mesedegarri da
morfologiarenetik. BBI singular markatzaile bada, gero eta desberdinago azala
(signans), hobeto beteko du eduki bereizkuntza adierazteko egitekoa (cf.
Dressler 1985, Dressler et al. 1987).

4.

AZKEN OHARRAK

Aztertu duguna (BBI) ez da bilakabide (Stamperen zentzu teknikoenean):
erregela da eta horregatik dirudi "salbuespenak" dituela, fonologiatik bakarrik
begiratuz gero: «(...) morphology (including morphonology) is a distinct part
of language from phonology, governed by distinct kinds of laws» (Stampe,
1968:1). Alderdi horretatik, ez dago salbuespenik, ez gabiltzalako fonologian.
Fonologikoki motibaturiko ordezkatzeak eta bestelakoak bereizteak argi
berria ematen digu orain arte ulergaitz zirenen azterketarako.
Ez dut uste inor pozik egon zitekeenik singularra eta plurala gramatika
sinkronikoaren bi maila ezberdinetan (strata edo direlakoak direla) jarrita.
BBI, morfologikoki mugatua dagoelako, fonologiatik ateratzeak erantzun
hobea ematen digulakoan nago. Esan nahi dut:
1. Ordezkatze motak (Kruszevski-ren txandakatze moten erara) bereizten ez badira, ez badugu onartzen hiztunek bilakabide linguistiko des18 Rotaetxe-ren corpusean ez da hitz hori agertzen (cf. arrebea ere). Dudarik gabe gertuko
senide izatearen baldintza betetzen du, baina halaz ere salbuespen da (ez bada behintzat
osaba gertuagokotzat hartzen alaba baino). Cf. halaber Ondarroa andrí (andri:
<andrie<andria<andrea<andra+a) —senarrarentzat emaztea esan nahi duena, baina baita
ere oro har emakume—, Deba andria, etc. Uste dut Rotaetxeren eta nire interpretazioen
artean ez dagoela kontraesanik (berea ulertzen dudan neurrian). Osaba hitzari dagokionean, nire Ondarroako berriemaileak aldakortasuna erakutsi zidan (abs. osaba. / erg. osabík).
Oraindik aztertu ez dudan ezustekoa izan zen.
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berdinak baliatzen dituztela, BBI-ren paradoxak irauten du. Nathanek (1995, 113) fonologiaren molde kognitiboan esandako hitzak mailegatuko ditut aztertu duguna epaitzeko: BBI bezalakoetan hiztunak ez
dira ari bilakabide fonologikoak erabiltzen, ez dira ari hotsak prozesatzen «on behalf of the physical equipment mailing the sounds», baizik eta hots horien bidez eraikitako egitura gramatikal edo lexikoen
arabera. Alegia, ez da /-a/ bokala igotzea dakarrena, singular atzizkia
baizik, mugatu marka morfologikoa eta ez elementu fonikoa.
2. Fonologia ez dela jakinda, ongi legoke zer den jakitea. Hori eztabaidaren ur handi eta arriskutsuagoetan sartzea bada ere, uste dut euskarazko kasu honen oraingo egoerak ematen digula zerbait esateko oin. BBI
singularraren markatzaile bihurtu dela onar liteke, egiteko hori mugatzailearekiko desberdintasunean gauzatzen delarik. Ez dut esan nahi
hori denik erregelaren arrazoi, baizik eta historia fonologikoak hor
utzi duenez gero, hizkuntzaren morfologiak etekin hori ateratzen diola
(gogoratu alemanezko umlaut noizbait fonologikoak zenbait kasutan
plural markatzaile gisa betetzen duen egiteko morfologikoa).
Esplikazio hau ez da, noski, ehuneko ehunean betegarri, baina singularra eta plurala sinkronikoki gramatikaren maila ezberdinetan dauzkagula sinistea baino irensgarriago gertatzen zait.
Gauzak ulertzen ditudan moduan, honela geundeke:
a) Morfonologia morfologiari dagokio fonologiari baino areago, gertakari morfonologiko guztiek erabilera morfologikoa ez badute ere.
b) Morfologia hitzen barne egitura morfemikoa baino zabalagoa da eta
morfologiaren azterketak ere halako izan behar luke: morfologia hitzak osatzeko gaitasun linguistikoa da eta hitzen arteko bereizkuntza
gramatikal eta lexikoak egiteko ahalmena ematen digun ezagutza.
c) BBI erregela bada, eratorpen fonologikoa bazkatzen du eta, horregatik,
fonologiazkoa den Bakuntzea baino lehenago gertatzen da hitzen eratorpenean. Biak fonologiko zirenean ere, disimilaziozko fortitioa zelako gertatzen zen kenketazko lenitioa den bakuntzea baino lehen.
Hauek eta Fonologia Naturalak dakartzan izatezko beste zenbait bereizkuntza ontologikok batzuetan erantzunak atzeratu egiten dizkigute, erabateko borobiltasunik gabeko hipotesietan barnerarazten gaituztelarik. Halaz ere,
ez digute uzten sinkronia diakroniarik gabe (edo alderantziz) ulertzen eta hori
ona delakoan nago. Nire ustez arazoak etiketaz sailkatzea ez da nahiko hizkuntzaren nondik-norakoak ulertu nahi baditugu.
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TOKIZ KANPOKO NUMERO KOMUNZTADURA1
Beñat Oyharçabal

1. NUMERO KOMUNZTADURAREN ERRESUNPTIBOTASUNA
De Rijkek (1972) ongi erakutsi zuen bezala, euskarazko perpaus erlatiboetan DS erlatibatua isila da :
(1)

[Øi ikusi nauten] lagunaki

(1)eko perpaus erlatiboan DS erlatibatua subjektua da, eta isila baita 0
itxura eman diogu. Sintagma horrek kasu marka ergatiboa hartzen baitu, araberako komunztadura jokarazten du aditzean, 3. pertsona pluralari dagokiona: -te. Beraz, DS erlatibatua isildua denarren, aditz komunztaduran gelditzen
dira haren phi-ezaugarriak ([-PERT ; +PLUR]), perpaus erlatiboa interpretatzerakoan lagungarri gertatzen zaizkionak hiztunari, hala nola izenordain
erresunptibo bat baliatua denean, honek ere interpretazioa laguntzen baitu.
Komunztadura hori ez da erlatibakuntzari lotua, nahiz erlatibatzeko
estrategietan baliatzen den, errazkiago interpretatzen baitira perpaus erlatiboak komunztadura erresunptiboa delarik; ikus ondoko adibideak:
(2a)
(2b)

mintzatu natzaizun jendeak
aipatu dizkizudan jendeak

' Eskerrak eman nahi dizkiet komunztadura berezi honen onargarritasunaz beren intuizioen berri eman didaten R. Echepare, A. Elosegi, L. Erriondo, M. Ezeizabarrena, L.
Fernandez, B. Hidalgo, J.A. Letamendia, R. Lizartza, X. Mendiguren, P. Petrirena, F. Rey,
eta M. Zapiraini. Bereziki eskertzen ditut X . Artiagoitia eta R. Etxepare, idazian honen
lehenbiziko bertsioari eginikako oharrak gogoan izan baititut azken idatzaldiari lotzerakoan. Aipamenezko adibide gehienak OEHko korpusetik (2000) atereak dira.
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Komunikazio egoera askotan bata bestearen orde balia daitezke (2)ko bi
adibideak. Halere, aiseago enplegatzen da (2b) bestea baino, zeren DS erlatibatuak aditzarekilako komunztadura baitu hartan. Komunztadura hori euskararen gramatikaren arau ohikoen ondorioa da, eta ez du arazo berezirik sortzen.
Beste batzuetan, ordea, perpaus erlatibo konplexuetan ager daitezkeen
DSak erlatibatzen direlarik, ohiz kanpoko modu batean baliatzen dugu
komunztadura erlatiboetan. Jadanik seinalatua izan da komunztadura mota
hau perpaus erlatiboei buruzko literaturan (Oyharçabal 1984, EGLU-V
1999). Hona adibide bat:
(3a)
(3b)

2.

etxean utzi ditut ekartzeko esan zenidan hiru liburuak
etxean utzi ditut ekartzeko esan zenizkidan hiru liburuak

TKNKaren AURKEZPENA

(3)ko adibideetan aditz laguntzailea bi modutan agerrarazi dugu: batean (3a:
zenidan) ez da numero komunztadurarik agertzen, eta bestean (3b: zenizkidan),
aldiz, bai. Hiztunen artean epai desberdinak agertzen dira perpaus hauen egokitasunari buruz, baina anitzek pluraleko komunztadura daukan perpausa onartzen dute (3b), haietarik zenbaitek nekez onesten dutelarik ere bestea (3a).
(3b) adibide horretan, aginte perpaus bat erratezko aditz baten osagarria
da. Ikus daitekeenaz, aginte perpaus hartako objektu zuzena erlatibatua izanik, numero komunztadura agerrarazten ahal da aginte perpaus osagarria
gobernatzen duen aditzaren komunztaduran, erran nahi baitu erratezko aditzari dagokion komunztaduran (esan zenizkidan). Uste gabekoa da komunztadura hori, zeren DS erlatibatua ez baita erratezko aditz horren objektua.
Horregatik, hain zuzen, deitzen diogu tokiz kanpoko numero komunztadura
(TKNK). (3c)n agerrarazten dugu non gertatzen den TKNK:
(3c)
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(4a)

(4b)

(4c)

Gizonek zuei egin dietzazuen nahi dituzuen gauza guziak egin
ietzezue zuek-ere hei halaber (Leizarraga, Mat 7-12, eta halaber
ABC, 12)
nola errabian ematen diren, eskapatzen zaizkotenean aztaparretarik oraino behingotz han zituztela uste zituzten arimak
(Joannateguy, Sainduen bizitzea, 56)
oraino erran behar ditugu (...) segurki egin ditugula dakizkigun
faltak (Baratciart, Giristinoki bizitzeko eta hiltzeko moldea, 162)

Adibide horietan perpaus osagarria jokatua da. (4a)n perpaus subjuntiboa
da, (4b,c)n, aldiz, adierazpen perpausa. Hiru kasuetan ikus dezakegu perpaus
osagarria gobernatzen duen aditz jokatua DS erlatibatuarekin komunztatzen
dela numeroan: nahi dituzuen (4a), uste zituzten (4b), dakizkigun (4c), nahiz
ez den delako DS erlatibatua aditz horiei dagokien argumentua.
Erlatiboari izen bururik ez darraiolarik ere gerta daiteke TKNK, erlatibo
generikoetan, adibidez:
(5)

Maitatu behar ditugu (...) kontra ditugula uste ditugunak berak
(Jauretxe, Meditazioneak, 105)

Nola azterkatu behar ditugu forma horiek? Ez argumentu komunztadura gisa, zeren, jadanik erran bezala, predikatu gobernatzaileak ez baitu horrelako objekturik bere argumentu egituran. Azterbide hori baztertu behar dela
erakusteko aski da ikustea zer gertatzen den perpausak erlatibakuntzarik gabe
moldatzen baditugu:
(5a)
(5b)

*Gizonek gauza guziak zuei egin diezazkizueten nahi dituzue
Gizonek gauza guziak zuei egin diezazkizueten nahi duzue

(6a)*Arimak han zituztela uste zituzten
Arimak han zituztela uste zuten
(6b)
(7a)
(7b)

*Badakizkigu faltak egin ditugula
Badakigu (faltak egin ditugula)

(8a)*Kontra ditugula uste ditugu
Kontra ditugula uste dugu.
(8b)
(5a, 6a, 7a, 8a) adibideen ezgramatikaltasunak erakusten digu erlatibakuntzan gertatzen den zerbaiti lotua dela TKNK, zeren, hala ez balitz, (5b, 6b,
7b, 8b) adibideak gramatikalak bailirateke.
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3. PERPAUS ERLATIBOETAKO OPERATZAILEA ETA HAREN
MUGIMENDUA
Perpaus erlatiboen aztertzeko operatzaile isil baten bidezko azterketa
proposatzen ohi da (Oyharçabal 1988, Etchegoyen 1994).
Rizziren (1990) tipologiaren arabera [+PRED] [–N/Z] da operatzaile
isila3, inglesez that-erlatiboetan gertatzen den bezala: the man [Opi that [1 met
ti].

Perpaus erlatiboak, bestalde, predikatuak dira, `perpaus irekiak', bariable
edo aldagai bat daukatenak. Aldagai horrek, euskaran komunzki agerian
agertzen ez denak, FLan balio bat behar baitu, postzedenteak ematen dio predikazio operatzailearen (Op) bitartez4:
(9a)

[Opi [ti etorri da]-en] gizonai

Operatzailea KONPetik KONPera mugi daiteke:
(9b)

[Opi [t'i [ti etorri da] -ela] uste nuen] -n] gizonai

Operatzailea mugitzen delarik, mugimenduei dagozkien baldintzak
errespetatu behar ditu, hala nola IS konplexuen gaineko baldintza :
(9c)*[Opj[Opi [ ti t egin duten] harginaki ezagutzen dituzun]etxea;
j

(9c) adibidea ezgramatikala da, zeren Op; ...t; katea ez baita ongi eratua5.
Dudarik batere gabe, IS konplexuen gaineko baldintza bortxatua da orduan,

Rizzik (1990:67) proposatzen du KONPen tipologia bat, [± wh] eta [± pred(icative)] ezaugarrietan finkatua. Adibidez, KONP° batek [+wh] izanez gero, eskatzen du ezaugarri bera
duen espezifikatzaile bat (tasun erkaketa gisa aztertzekoa litzatekeena minimalismoaren
ikuspegian). Orotara lau posibilitate dira :
+ wh – pred : I wonder what () [you saw t]
+ wh + pred : the thing which O [you saw t]
– wh + pred : the thing Op () [you saw t]
– wh – pred : I know
that [you saw it]
Operatzailea perpaus hastapenean, ezker aldean, agerrarazten dut hemengo perpausetan,
Oyharçabalek (1988) eta Etchegoyenek (1994) ez bezala, [Espez,KONP] posizioan.
Minimalismoaren barnean Op;.... t; katea gaizki eratua da, zeren, barneenik den KONPen
okupatua izanik (Opi), ez ba i ta lokarri laburrena (MLC deitu baldintza: Minimal Link

Condition).
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ezen tj indizeak seinalatzen duen erlatibakuntza gertatzen da perpaus erlatibo
bat duen izen sintagma baten barnean (hargin buru lexikala duen IS konplexuaren barnean).
TKNKak erakusten du predikazio operatzaile isilak numero komunztadura zilegizta dezakeela perpaus erlatiboaren goreneko aditzean. Posizio ezargumental batean izanik operatzailea, mota horretako komunztadura da6.
Alderdi horretarik, numero komunztaduraren bidez seinalatua izatea, adierazgarria bide da; ikus urrunago (14).
Ohargarria da DS erlatibatua oso barnean izanik, hiru KONP badituelarik gainetik, TKNK goreneko aditzarekin bakarrik gerta daitekeela, hala nola
ikus baitezakegu ondoko adibidean:
*etorriko direla uste dituzula erran dizkidazun lagunak

(l0a)

* [Op [t' [t etorriko direla] uste dituzula] erran dizkidazun] lagunak
*|
(lOb)

|
etorriko direla uste duzula erran dizkidazun lagunak

[Op [t' [t etorriko direla] uste duzula] erran di kidazun] lagunak
|

[-TKNK]
[+TKNK]

(10a) adibidea guztiz ezgramatikala da (10b) onartzen duten hiztunentzat
ere'. (10)ko kontrasteak frogatzen du TKNK ez dela KONP guztietan gertatzen baina azkenean bakarrik.

o Frantsesez ere onartzen da batzuetan horrelako komunztadura (erran nahi baitu posizio
ez-argumental batetik bideratua); cf. Kayne (1989):
(i) Les libertés que j'ai prises
Ezinezkoa da, haatik, TKNK frantsesez:
(ii) *Les libertés que vous avez dites que j'ai prises
ii Les libertés que vous avez dit que j'ai prises
Euskaraz KONP°era mugitzen da aditza, frantsesez ez bezala, eta TKNK, beraz, espezikatzailearen eta buruaren arteko tasun erkatze bati darraiola pentsa daiteke.
Adibide horiek aski zail dira naturalki erabiltzeko. Halere, arras argia da kontrastea: informazio emaileetan, hamarretarik batek ere ez du onartu (l0a), baina zortzik onetsi dute (10b).
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4. KASU ALDAKETA HUNGARIERAZKO OPERATZAILE
MUGIMENDU LUZEETAN.
Euskaraz, hiztunen arabera, aski aldakorra da TKNKaren aurrean hiztunek duten jarrera, eta orohar bazterreko kontu gisa har daiteke. Halere, ohargarria da, beste hizkuntzetan ere antzeko fenomenoak aurkitzen ditugula batzuetan.
Hungarieraz N/Z sintagmen mugimendu luzea gertatzen delarik bi gertakari kausitzen ditugu8:
– N/Z hitza subjektua denean perpaus osagarrian, akusatibo gisa agertzen
da perpaus matrizean, kasu aldaketa jasanez (nominatiboa -> akusatiboa)9;
– N/Z sintagma akusatiboak objektu-komunztadura badu aditz matrizearekin ([± mugatua] tasunaren bidez).
Ikus ondoko adibideak Maraczenganik (1989:297) hartuak:
gondolosz
(11a) Kit
hogy t látta
Jánost
Nor.AKU pentsatu.2SG.MGB KONP ikusi.3SG.MG Jon.AKU
`Nork uste duzu ikusi duela Jon?'
(11b) Melyik fiút
gondolod
hogy t látta
Jánost
Zein mutiko.AKU pentsatu.2SG.MG KONP ikusi.3SG.MG Jon.AKU
`Zein mutikok uste duzu ikusi duela Jon?
Adibide horietan ikusten da i) N/Z sintagma, perpaus osagarriko subjektua izanik, mugitu ondoan ez dela nominatiboan agertzen, baizik ere akusatiboan (kit, melyik fiút), eta kasu aldaketa gertatu dela, beraz; ii) N/Z sintagmak
Hungarieraz erlatiboetan ere gertatzen da mugimendu luzea. Halere, I. Toth-ek (k. p.) erraten didanaren arabera, zubi aditzekin hiztunek nahiago dute DS erlatibatua perpaus matrizeko osagai egin (kasu delatiboa emanez). (i)ko adibidea gramatikala da, beraz (mugimendu luzearekin eta izenordea akusatiboan izanik), (ii)koaren ondoan (mugimendu luzerik
gabe eta izenorde erlatiboa delatiboan izanik) ; glosak I. Toth-enak dira :
(i) Odaadtam a ferfi-nek, akit

mondtal

hogy eljon

gave-1SG the gizon-DAT who-ACC said-2SG.INDEF that comes
`Eman diot etorriko zela erran zenuen gizonari'
(ii) Odaadtam a ferfi-nek, akirol

mondtad,

hogy pro eljon

gave-1SG the man-DAT who-DELAT said-2SG.DEF that
comes
`Eman diot gizonari zeinetaz erran zenuen etorriko zela'
Kasu aldaketa ez da beharrezkoa hungarieraz, nahiz hiztunek nahiago duten obratu (Kiss
1987:141)
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aditz matrizearekin komunztadura baduela: kit `nor' izenorde akusatiboa
[-mugatua] izanik, araberako mugagabeko objektu komunztadura baitu aditzak; aldiz, melyik fiút sintagma [+mugatua] izanik, objektu-komunztadura
ere [+mugatua] du.
Hungarierazko kasu aldaketa nominatiboa –> akusatiboa delako aldaketara mugatzen da. Adibidez, N/Z sintagma datiboan bada, ez da gertatzen:
(11c) Kinek gondolod hogy János köyvet adott t
nor.DAT pentsatu.3SG.MG KONP Jon liburu.AKU eman.3SG.MGB
`Nori pentsatzen duzu eman diola Jonek liburua?'
Adibide hori konpara daiteke (11a)koarekin. Ikus dezakegu (11c)n, N/Z
sintagma datiboak atxikitzen duela bere kasua mugitu ondoan eta, beraz, aditzak ez duela harekilako komunztadurarik (perpaus osagarria duten zubiaditzek mugatuan dute objektu komunztadura hungarieran).
Horrelako kasuetan N/Z hitza mugitu dela onartzen den pundutik, erran
ote daiteke euskaran bezalatsuko gertakaria erakusten dutela hungarierazko
adibideek? Kasu aldaketaz mintza ote gaitezke euskararen kasuan?

5. TKNK ETA DS ERLATIBATUARI DAGOKION KASU MARKA
DS erlatibatua kasu absolutiboan zen orain artino ikusi euskarazko adibide guztietan, eta ez dut besterik aurkitu literaturan ere. Adibidez, (1-2) adibideetan objektu zuzena da DS erlatibatua (ekartzeko, eta zuei egin diezazkizuen perpausetan), eta (11) adibidean etorri direla perpausaren subjektua.
Euskal aditzaren morfologian absolutuari baitagokio numero komunztadura,
nola obratzen da TKNK, DS erlatibatua absolutiboan ez denean? Alabaina,
ikusi dugu posizio ez-argumental batetik egiten dela TKNK eta, beraz, galda
daiteke DS erlatibatuek kasu absolutiboa duten kasuetara mugatua ote den, ala
beste marka bat dutenekin ere gerta daitekeen.
Beha diezaiegun ondoko adibide pareei. (12a) adibidean DS erlatibatua
ergatiboan da, eta (12b)n, berriz, absolutiboan. Halaber, (13a) adibidean, datiboan da DS erlatibatua, eta absolutiboan, aldiz, (13b)n:
(12a) Anitzetan gonbidatu zaituztela erran dituzun lagunak
(12b) Anitzetan gonbidatu dituzula erran dituzun lagunak
(13a) Zerbait gertatu zaiela uste dituzun lagunak
(13b) Mintzatu nahi zaizkizula uste dituzun lagunak
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Ez dirudi batere kontrasterik baden (12-13)ko adibide pareetan. Horrek
erakustera ematen du TKNK ez dela DS erlatibatuak perpaus osagarrian duen
kasuaren arabera ematen. Zaila da, haatik, jakitea hemen kasu aldaketa gertatzen den hungarieraz bezala (ergatiboa edo datiboa –>absolutiboa), zeren operatzaile isila baitugu eta, beraz, kasu marka agerikorik gabekoa baita. Numero
komunztadura gertatu izana aski ote da errateko kasu aldaketa gertatzen dela
euskaraz hungarieraz bezala?
Ez dirudi hala den. Alabaina, batzuetan, usaiaz kanpoko flexio berriak
sor daitezke TKNKari dagozkionak. Horrelakoetan, kasu absolutiboaren
ezarketa honetarik aparte gauzatzen da, numero komunztadura, berriz,
TKNKaren bidez bere alde obratzen delarik. Mitxelenaren izkirioetan agertzen den adibide behin baino gehiagotan aipatu batek (Oyharçabal 1984,
EGLU-V) erakustera ematen du puntu hori:
(14) Nik ez ditut gehienbat aurkitu bila nenbiltzanak (Mitxelena, MEIG VI, 153)
Adibide horretan adizkera jokatua morfologikoki munstroa da,
Mitxelenak erran zuen bezala: ibili aditza NoR-aditza izanik hemen, alde batetik, subjektu absolutiboari dagokion komunztadura du (n-, 1. pertsona singularra), eta bestetik, TKNKari dagokion pluraleko indizea du (-tza-).
Predikatu batek kasu absolutiboa bi aldiz ezartzea ezinezkoa denaz gero,
nekez, datu hau kontuan izanik (eta TKNKaren ondorio zuzen bat ikusirik
hartan), kasu-aldaketa gisa azterka dezakegu euskarazko TKNK (DS erlatibatua absolutiboaz beste kasu bat duelarik).

6. TKNK ERLATIBOETARIK KANPO?
TKNK operatzaile baten mugimendu baten ondorioz gertatzen denaz
geroz, galdera egin behar da ea zer gertatzen den orain arte aipatu ez ditugun
galde sintagmekin, eta galdegaiekin'°. Mugimendu luzea onartzen duten mintzagai-osagaiekin eta zein-izenorde erlatiboekin ere zer gertatzen den ikertu
behar dugu. Ikus ditzagun ondoko adibideak:
(14a) Euskarazko liburuak esan dizut / *dizkizut erosteko (ez inglesezkoak)
(14b) Nongo lagunak esan duzu / *dituzu etorriko direla ?

10 Zenbait hiztunek (bik, nire inkestan) ontzat ematen dituzte (14-15)eko perpausetako
TKNK kasu batzuk. Gehienek, halere, ene gisa, batere ez.
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(15a) Liburuak ere biharko esan dit / *dizkit ekarriko dituela
(15b) Liburuak ere, uste dut / *ditut zuk ekarri dituzula
(15c) Liburuak ere badakit / *badakizkit oso garestiak direla .
(15a-c) adibideetan liburuak ere mintzagai hanpatua da, eta dagokion
perpausetik ateraia da. Gauza bera gertatzen da (14a,b) adibideetan galdegaiarekin eta galde sintagmarekin. Testuinguru antzekoa izanagatik ez da
TKNKrik obratzen ahal horrelakoetan.
Are nabarmenagoa da kontrastea absolutiboan ez diren DSekin":
(16a) Bilboko lagunei ere badakit horrelako zerbait gertatu zaiela
(16b) *Bilboko lagunei ere badakizkit horrelako zerbait gertatu zaiela
(16c) *Bilboko lagunak ere badakizkit horrelako zerbait gertatu zaiela
(17a) Bilboko lagunek esan didazu gomitatu zaituztela
lagunek esan dizkidazu gomitatu zaituztela
*Bilboko
(17b)
(17b) *Bilboko lagunak esan dizkidazu gomitatu zaituztela
(16b,c) eta (17b,c) adibideak, gorago ikusi (12a) eta (13a) adibideekin konparatzeko dira, haietan ez bezala perpaus hauetan TKNK ezinezkoa baita.
Hitz batean, TKNK erlatiboetan baizik kausitzen ez den zerbait da.
Areago, erlatibo arruntetan bakarrik aurkitzen da TKNK, zeren ez baitirudi zein-erlatiboetan TKNKrik ager daitekeela. Hori erakusten digute ondoko adibideek12:
(18a) Etorriko zaizkizu nire gurasoak, zein(ak) esan baituzu ezagutu dituzula
*Etorriko
zaizkizu nire gurasoak, zein(ak) esan baitituzu ezagutu dituzula
(18b)
(19a) Etorriko zaizkizu gizon batzuk, zeinek uste baitut gomitatuko zaituztela
*Etorriko
zaizkizu gizon batzuk, zeinek uste baititut gomitatuko zaituztela
(19b)
(18-19) adibideetan, izenorde erlatiboa erratezko aditzaren ondoan izanagatik, ez dugu TKNKrik aurkitzen, ez izenordea ergatiboan delarik (19b),
ez eta absolutiboan delarik ere (18b). Berriz ere, aurkaritza garbia dugu erlatibo arruntetako datuekin.

" (16b) eta (17b) adibideetan ez dut aldatzen mintzagaiari edo galdegaiari dagokion kasu
marka, (16c) eta (17c) adibideetan, aldiz, bai, absolutiboan emanez (kasu aldaketa izanik gertatu behar lukeen bezala). Ikus daitekeenaz, ezgramatikalak dira beti perpausak.
12 Inkestan inork ez du onartu TKNK (18-19) bezalako ZEIN-erlatiboetan.
407

BEÑAT OYHARÇABAL

7. TKNKaren AZTERBIDEA
Pentsa daiteke gramatikaren mugetan sortu moldaketa morfofonologiko
gisako zerbait dela TKNK: perpaus erlatiboetan aditz gorena azken posizioan
izanik, izen buruaren ondoan, hurbiltasun horrek zerbait gisaz nahasketarik
sortzen balitz bezala hiztunari solas ariketan. Ikuspegi horretan, TKNK
(20)ko ingurumenean gertatzen da:
(20) [Op [t etorriko direla] uste dituzu]-n ] lagunak
|

|

Kontsideratzen badugu hipotesi honetan hurbiltasuna modu arruntenean, erran nahi baitu soinu kateari dagokionean, ulertzekoa dela, TKNKak,
gertatu behar luke perpaus erlatiboko aditzaren eskuinean agertzen den lehenbiziko izen buruarekin.
Ikus ditzagun puntu hau egiazta edo gezurta dezaketen zenbait adibide:
(21a) * Ongi egina dela erran dituzun jende horien etxea salgai ornen da
|

|

(21 b) Irakurri al dituzu egiazki, ongi eginak direla erran dituzun zure
anaiaren gazte denborako liburuak?
(21a) adibideak erakustera ematen du, pluralean den DS bat agertzen denean perpaus erlatiboaren eskuin aldean, TKNK ez daitekeela harekin gerta, baldin ez badagokio perpaus erlatiboaren buruari. (21 b) adibideak, aurreko puntua indartuz, egiaztatzen du, DS modifikatuak izenlagun bat baino gehiago
duelarik, halako gisaz non perpaus erlatiboaren eta buruaren artean DS bat edo
gehiago agertzen baitira (zure anaiaren gazte denborako), TKNK, halere, berdin gerta daitekeela katea mintzatuan aski urrun den izen buru pluralarekin.
Beraz, azterketa sintaktikoa eman behar zaio TKNKari, gorago aipatu
hurbiltasun konzeptua sintaktikoki definituz: TKNKak DS modifikatuaren
buruarekilako komunztadura erakusten du, besterik ez.

8. TKNK GRAMATIKA ARAU BATI OTE DAGOKIO ?.
Behin baino gehiagotan aipatua izan da performantza edo ariketaren
garrantzia euskal perpaus erlatiboen azterketan, alde handia baita haietan gramatikaltasunaren eta onargarritasunaren artean, erlatibatzeko eskalari dagozkion kontuetan bereziki.
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Gaur badirudi ikuspegi nagusia dela gramatika arauek zilegitzatzen
dituzten perpaus asko solas ingurumen berezi batzuetan baizik ez direla onesten, hots, gramatikak eskaini aukeren artean ariketa mailako murrizketak
badirela (ik. EGLU-V).
Adibidez, gauza ezaguna da badela anitz hizkuntzatan, eta euskaran ere
bai, joera berezi bat DS modifikatua eta DS erlatibatua ingurumen morfosintaktiko bertsuetan agerrarazteko. Kasu paralelismoak erlatibatzeko eskalan
sortzen dituen errazbideak horrela azaltzen ohi dira :
(22a) ??Aski duzu gure alaba ezkonduko den gizona ikustea
(22b) Aski duzu gure alaba ezkonduko den gizonarekin joatea
Erlatibo berak ditugu (22)ko adibideetan. Hala ere, (22b) anitzez onarrerrezagoa da (22a) baino. Kontraste hori kasu paralelismoaren bidez esplikatzen ohi da. (22a) adibidean DS erlatibatuari komitatiboaren marka dagokio,
DS modifikatua absolutiboan izanik. Komitatiboa erlatibatzeko eskalan nekez
erlatibatzen diren kasuen sailean baita, hiztun askok zalantzak edo nekezia
handiak dituzte, kontesturik kanpo bereziki, (22a) onartzeko, eta nahiago
dituzte bestelako antolamenduak dituzten formak, adibidez, (22b)n aurkitzen
dena.
(22a) eta (22b)ko erlatiboak arras berdinak dira, eta DS modifikatuari
dagokion kasu markan datza bi adibideen arteko diferentzia, (22b)n DS modifikatuak DS erlatibatuaren kasua baitu.
Jokamolde hau eta TKNKan aurkitzen duguna elkarrekin konparatzen
baditugu, aurkako simetrian direla erran daiteke: kasu batean (erlatibatzeko
eskala) gramatikak hiztun askok nekez baizik onesten ez dituzten perpausak
haizutzen ditu, eta beste kasuan (TKNK), berriz, gramatikak bideratzen ez
dituen antolamendu morfosintaktiko batzuk onargarri –hiztun askorentzat
ohiko arauen araberako antolamenduak baino onargarriago– bihurtzen dituzte interpretazio joerek.
Aurreko puntuarekin zerikusia duen beste gertakari bat ekartzen digu
gogora TKNKak: gorago aipatu kasu paralelismoa, erlatibagaiztasunaren
arintzeko edo kentzeko bide baten eskaintzeaz bestalde, hizkuntzaren joera
sakon bati ere baitagokio. Haur mintzairan agertzen da garbikienik joera hau,
maiz eta maiz haurrek zuzendu behar dituzte beren erranak, sintagma modifikatuari DS erlatibatuaren kasu marka ezartzeko joera baitute (Oyharçabal
1985): sagua harrapatu duen katuak... katuari... eman diot. Horrelako kasuetan hiztunak DS erlatibatuaren kasua ematen dio DS modifikatuari, baina perpaus matrizean kasu hori desegoki dela ohartzean, zuzentzen du bere errana,
izen burua errepikatuz eta kasu egokia erantsiz orduan.
409

BEÑAT OYHARÇABAL

Iduri luke, bada, beste maila batean, TKNkak ere gisa batez horrelako
zerbaiten aurrean ematen gaituela. Hiztunek badugu DS modifikatuaren
numero markatua (plurala, beraz) perpaus erlatiboko aditzean agerrarazteko
joera, ahal dugun guztietan behintzat, hots, aditzaren argumentu egiturak perpaus osagarria aukeratuz horretarako biderik uzten duen guztietan13. Hala egiten dugu anitzek, zenbaitek errazkiago, besteek nekezago.
Dena den, kontuan harturik TKNK erlatibo arrunten joskerari lotua dela
eta hiztunen artean hartaz kausitzen diren intuizio desberdinak direla eta maiz
segurtamen gabekoak, zail ikusten dut hartan hungarierazko mugimendu
luzeetan gertatzen den bezalako arau baten bidez esplikatzea. Bereziki, ez du
iduri kasu aldaketa gertatzen den euskaran, itxura denaz, numero komunztadurak TKNK kasuetan ez baitu kasu komunztadura adierazten (14).
13 Ez gaitezke hurbiltasun kontu hutsetan geldi joera horren adierazteko. Adibidez, oso kontraste gogorra da bi perpaus hauen artean, lehenbizikoan TKNK ez baita onartzen, bigarrenean, aldiz, bai :
(i)
Urtean zehar bazkaldu *genituen ostatuak zerrendatu zituzten
(ii)
Urtean zehar bazkaldu genuela segurki zekizkiten ostatuak zerrendatu zituzten
Hurbiltasun hutseko kontua balitz, (i) adibidean komunztabide hori posible izan behar litzatekejoskeran bazkaldu aditzaren subjketua kasu ergatiboan ematen duten hiztunentzat
behintzat. Baina ez da horrela gertatzen, iduri bailuke bazkaldu iragankorki ulertu behartu
dugula hiztunek orduan (objektua izanik DS erlatibatua, ezintasun semantikoa sortuz).
Aldiz, osagarri gisa perpaus menderatu bat hartzen duen jakin bezalako aditz batekin ez da
horrelako arazorik.
TKNKaren alderako joera jakin aditzak gobernatu perpaus infinitoekin nabari da bereziki;
konpara:
(iii)
Zein dira hobekienik egiten dakizun lanak ?
(iv)
Zein dira hobekienik egiten dakizkizun lanak ?
Zenbait hiztunek jakin aditza erabiltzen dute ohiz kanpoko kasu ezarketa haizutzen balu
bezala (hots, hautemate aditzak bezala; cf. nok igarri zubei dakizuzan edo ez, osatuten zaurijak, ezagututen bedar ona (Peru Abarka, 49). Ez da harritzekoa haientzat (iv) onargarriago izatea. Baina jakin aditza bestela erabiltzen duten askorentzat ere, (iv) anitzez naturalago da (iii) baino.
Dena den, hautemate aditzekin ere gerta daiteke TKNK. Beste modu batean, ordea. EGLUVean (194, (48a)) eskaintzen da horrelako adibidea, literaturatik ateraia :
(y)
Bertze haurreri biltzen ikusi nituen sosek xoratu (...) ninduteyan (J. B.
Elissamburu, Piarres Adame, 20)
(v)ean DS erlatibatua biltzen aditzaren objektu zuzena da. Ohargarria da TKNK obratu
ahal izateko, Elissamburuk datiboan eman duela erlatibakuntzarik izan ez balitz absolutiboan izanen zen DSa. Izan ere, erlatibakuntzarik gabe perpausa honela litzateke : haurrak
sos / sosen / sosak biltzen ikusi nituen.
Beraz, (y) TKNKak, errebotez edo, DS absolutiboaren datibatzea ekarri du. Kontuan har,
morfologiak horretarako bidea eskainirik ere, komunztadura datiboa ezinezkoa dela (v)ean:
*haurreri biltzen ikusi nizkien sosak.
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AXULAR JEKYLL, AXULAR HYDE
Patxi Salaberri Muñoa

O. Gizakion adimen-mekanismo ezkutu desberdinak direla kari, errealitatea parametro ulergarrietara mugatzeko premiak maiz asko jokaera oroberdintzaile eta eskematizatzaileegiak erabiltzera bultzatzen du. Eta erabili ere,
kategoria finkoak eta zalantzarik gabekoak bailiren erabili ohi dira sarri.
Garai zaharreko idazle eta pentsalarien esparrua jorratzerakoan, esaterako, arrunt bihurtu izan da haien ezaugarri esanguratsuenak (literarioak, ideologikoak zein psikologikoak) batzeko joera eta, ageriko kontraesanik ez dagoenean bederen, nortasun bakar eta logiko baten inguruan integratzekoa, ohartu gabe (eta, ondorioz, bereizi gabe) uste baino gehiagotan zinezko izaera
bikoiztu kontrajarriak gorpuzteko parada uzten diela errealitateak autoreei.
Ez da euskal literaturaren eremua horretan salbuespen, jite horretakoa
baizik, anitzetan autoreez iritsi zaizkigun datu urriek ez baitute argirik
eskaintzen esparru ez-literarioetan pertsonaiaren profila burutu ahal izateko.
Baina, okerrago dena, ez gutxitan inpresioa da jokaera oroberdintzaileok,
autorearen alde zein aurka, diskrezionalitate gehiegirik gabe erabiltzen direla.
Areago: inoiz haien testuetatik lekukotasun argi -emaile berezirik espero
izatekoa zenean ere, autoreen isiltasunak berak jokaera berdintzaile horiek
gizentzeko baino ez du balio izan. Ildo horretan, ezaguna da euskal historian
bortizkeriaren kalifikatiboaz irudikaturik (halakoxeak izan baitziren!) geratu
izan diren gertaeren ingurukoez jazotakoa.
XVII. mendearen hasieran, eta besteak beste "egiazko" erlijioaren aurka
ornen ziharduten sorginen xahupenaren aitzakiapean, Sarako esparrua (sorgin
gaiztoen kopururik handiena biltzen ornen zuena) zeharo astindua suertatu
zen.

PATXI SALABERRI MUÑOA

Printzipioz -eta teorian bederen-, errealitatearen oihartzun izpiren bat
literaturan islaturik ikustea espero izateko zerbait bazen ere, ezagun da ez zela
horrela gertatu euskal letretan; dakigularik, ez islada argi, zuzen eta zalantzarik gabekoen bidez, behinik behin. Izan ere, une latz horiek isiltasuna baino
ez baitzuten utzi idatzirik, pairatu zuten errealitatea ohikoa izan balitz bezala, inork ezer nozitu izan ez balu legez, gizarte hartan ezer gertatu izan ez bailitzen.
Esan liteke kategoria isil eta hutsen (= formalki hutsik diruditenen) mailako izan zirela horiek euskaraz idatziriko orrialdeetan, nahiz eta hemen usatu
den historiografiak gero akritikoki -eta honekin, hasieran adierazi puntura
itzultzen ari gara- orrialde horien egileen soslaia taxutzerakoan normalean
haien "aldeko" irudia egiteko erabili dituen.
Eta egoerarik nabarmen eta larriena isiltasun horren "aprobetxamendua"
ezinbestean bortizkeriaren lekukorik garrantzitsuena izan behar zuenaren
alde agertzean emango zen, inguru haietako jende jipoituaren ardura eklesiastiko-izpirituala zeramanaren aldeko erabilera antzematean, euskal literatura
klasikoan lehen idazletzat hartua izan denaren beraren aldekoa hain zuzen.
Sarako erretoreaz ari gara, jakina.

1. Urdazubin jaiotako idazlearena sarritan arazo bezala planteatu izan
bada ere, ez da gogoratu behar, histori dinamika garaileen mitifikaziorako joeragatik nonbait, haren alde jokatu izan dela salbuespenik gabe. Ondorioz,
haren irudiaren handitasunak irabazi egin du etengabe, eta idazle gisa zuen
ospe gaindiezinari ezin hobetuzko "portaera"-ren bertutea erantsi zaio sistematikoki.
Izan ere, Axularrez geratu zaigun estereotipoa giza-perfekziotik hurbil
dago. Eta ez da estereotipatze horrena gure garaiko historialari bati edo besteri egotz dakiokeen errua, azken batean tradizioaren eta, nola ez, kausalitate
legearen poderioz gertatu bide baita horrela. Villasanteren eskutik Axularrez
agertu zen irudi "ulerkorra"1, esaterako, pixkanaka osatuaz joango zen eredu

' Saratartuaren obran ea zergatik ematen zen sorginei buruzko isiltasuna galdetzean, honako hau erantzuten zen: "Hauxe da harrigarria: Gero-n giristinoen bekatu mueta guztiak
aipatzen direlarik, sorginkeriaz ta abar ez da fitsik esaten. Menturaz, lehengo izigarrikeriak
berritzeko ez zuen aitzakiarik eman nahi, edo ta bazekien Axularrek gaiztakeria baino
gehiago buruko eritasuna eta ezjakina zirela guzti hoien azpian" (Villasante 1972, 76; gurea
da letrakera etzana).
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finko baten lehen urrats modura geratuko zen ondokoentzat. Eta
Villasanteren hitz zuhurrak betiere "menturaz" delakoaz lagundurik agertu
arren, hipotesiaren benebolentziak inolako kalterik ekarriko ez zuelakoan edo
(alderantziz baizik, "santifikatuago" agertzen zen gure idazle klasikoa), luzatutako formulazio hori handik aurrera Axularrez "ofizialki" onartu eta mantenduko zen iritzia izango zen, frogarik behar ez zuen ideia alegia.
Hipotesi horrek Angel Irigarayrena izango zuen bidailagun, autoritateen
printzipioa areagotu ahala, historiografia ezin zalantzan jar zezakeen topiko
batez "aberastu" zelarik2. Harrezkero, eta Altunaren irakurketa ikonoklasta
samarraren salbuespenarekin (1996), iritzi hedatu hori izango zen euskal literatur testuetan nagusituko zena. Xarritonek berriki argitara eman duen hitzaldi bateko hainbat ideia ere ildo horretakoak direla esan daiteke3.

2. Nolanahi ere den, Axularren giza soslaiaren lehen hurbilketa orokorrean ez dirudi zilegizkoa denik herri tradizioan utzi duen irudia zeharo alboratzea. Izan ere, zinezko leienda bihurtzerainoko nortasunaz karakterizaturik
geratzeaz gainera, gure pertsonaiaren irudikapenak ez-ohiko ezaugarri nagusi
bi erakusten ditu literatur tradizio horretan. Batetik, jakituriarena eta, bestetik, arimarik gabeko pertsonaiatzat agertzen duena.

Jakina den legez, Axular betidanik azaldu izan da herri literatura delakoan pertsona jakitun bezala, gutxienez deabruarenaren pareko jakituria zeukana (deabruak Salamancan bide zuen "leizean" ikasi ornen zuen urdazubiarrak,
3 "Zergatik ezdu Axularrek bere liburuan sorginkeriaz itzik ere aipatzen? -Bekatu aundi bat
izanik eta orduko Euskalherrian asko edatua? -Nik uste dut eta bestek ere, ixilegote horrek,
ozenki adierazten duela agintari sukoi (Y) eta herritar gogor halen epai eta ikusmolde krudelekin, etzagoela batere ados; eta emazteki ments, zorigaiztokoen aitorpenetan gutti sinesten zuela" (Irigaray 1974, 123 - 124; gurea da letrakera zeharra).
Nahiz eta, dena esateko, hazpandarrak berezko duen zuhurtziak "menturaz" eta "-ke"dun adizkiekin idaztera bultzatu duen: "Zergatik ez dugu beraz hitzik aurkitzen ez politikari buruz ez sorginkeriari buruz Gero-ko 60 kapituluetan barna? Zergatik ote? Gai beroegiak hunkitzea ez zuen laket menturaz Axularrek. Predikari anitzek bezala, nahiago zukeen aski urrunetik eta inguruka bezala suiet horien tratatzea; eta pentsa zezakeen berak garbiki gaitzesten zituen etsaigoak eta hasarreak gaindituz sendatuko zirela gerlaren eta sorginkeriaren ondorio kaltegarriak.
Ala aments bazen beste arrazoirik ixiltasun horren gibeletik? [...] Ausartuko naiz Axularri
galdetzera ez ote zituen gauza zenbait ixilpean utzi, bera "ondo baino hobeto" bakean bizi
beharrez? Ez ote ziren orduan ere, gaur bezala, zeruan eta geroan jartzen begiak, gaurko eta
lurreko berriak eta bazterrak nahasiegiak eta larriegiak zirelarik?" (Xarriton 1997, 137).
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amaieran deabrua baino azkarrago izatera iritsi zelarik). Eta hura bezain bildurgarria, inondik ere.
Jakituria lortze horren ordainketa gisara, eta tradizioak berak espresuki
adierazten duenaren arabera, arimarik eza sinbolizatzen duen itzalik gabeko
pertsonalitate bihurtuko zen Axular, zinez jakitun eta deabruak baino azkarrago jokatzean galdu baitzuen. Harrezkero, eta orduko testuinguru katoliko
intrantsigentearen perspektiba ahaztu gabe, arima Jainkoaren graziagatik eta
ezinbesteko zenean bakarrik itzultzen zitzaiola kontatzen du tradizioak, hau
da, kontsakrazioaren unean. Uste izatekoa da sakrilegiorik gerta ez zedin gertatzen zela horrela, gero jendeak eukaristian jasoko zituen ostiak egiazkoak
izan zitezen, eta ez bekatu larrienaren fruitu, hain zuzen.
Orobat, Axularren heriotzaz arduratzen den kontakizunak adierazi bezala, ez da zalantzarik arima ez izate horrek zerurako bidea eragozten ziola erretoreari eta horrexegatik planifikatu behar izan zuela bere heriotza (mezerdiko
sagaratze orduan eta besteri aginduz eta betearaziz). Azken unean egindako
bekatu larri baten bitartez, bada, nahiago izan bide zuen zerurantz –edo
Azken Judizioko ekitaldirantz behintzat– abiatu, infernura kondenatzen zuen
egoeran iraun baino. Saratartuaren jakituria erraldoiaren azken froga izan zen
hau, Jaungoikoari berari jartzen baitzion egiazko proba: azken-azken unean
Agindu Nagusiak berariaz hausten zituena salbatzeko ezintasun teorikoaren
aurrean, kalbinismoak aldarrikatzen zuen sinesmen hutsaren bidezko salbazioaren doktrinaz baliatzea erabaki baitzuen Axular katolikoak praktikan.
Baina teologiaren esku gera bedi infernuko bidea uzteko eta zerurako aukera
izateko heriotzaren unean bertan bekatu larria egiten duen sineslearen arazoa!
Ipuinak ipuin, herri tradizioak transmititu duen irudia deabru eta sorginen ahalmen eta botereen gainetik zegoen arimarik (kupidarik?) gabeko gizon
jakitun, boteretsu eta bildurgarri4 batena da; inolaz ere ez santutasunarekin,
errukiarekin, ulerkortasunarekin edota bertute kristauekin lotua.
Eta guztiarekin ere, erraz ikus daiteke egungo autoreek Axular irudikatzeko erabili axioma moduko premisa guztiz bestelakoa dela, hots, urdazubiarraren ustezko perfekzioan oinarritua: betegintzarre erlijiosoa, linguistikoa, literarioa, eta, ondorioz, ideologikoa, portaerazkoa, etab. Eta horrela,

Aspektu hau berau azpimarratzen du Lafittek kontatzen duen pasadizo errealak ere,
Axularren Gero sorginkeriazko liburutzat harturik, gazte-gaztetik ohepean gordeta zuen
olhetar gizon hil-hurranarenak hain zuzen (Lafitte 1956, 341).
416

AXULAR JEKYLL, AXULAR HYDE

pertsonaiaren profilaren balorazio orokorra ere ikuspuntu "ortodoxo" horretatik burutu da5.

3. Baina zer esan liteke gure esparru historiografikoan Axular "mi(s)tifikatzeko" egon den premia horretaz? Zeintzuk izan dira Axular arlo guztietan
goraipatua izateko beharrak? Zeintzuk urdazubiarra giza maila arrunt eta
xumera jaisteko behaztopak?

Lehen begiradan bederen, balirudike gure literatura homologatzeko
beharrarekin lotuta dagoela premia hori, gure literatura ere ondoko hizkuntzetakoetan dagoen urre garaiaren parekotzat irudikatu beharrarekin hain
zuzen.
Horrela, literatur proiektu bateratu baten fruitu gisa aurkeztuko zen urte
haietan euskalki bertsuan idatzitako ekoizpena eta, XX. mendera arteko literatur urritasunak ikusirik -eta oraindik mende honetako 80ko literatur hazkundea susmatu ere egiten ez zenean-, "urre garaitzat" joko zen guztia Euskal
Literaturaren Historian.
Kronologiari eta besteri muzin eginez, literatur "eskola" bat ere antzemango zuen historiografiak bertan eta, nola ez, proiektu-buru bat hautatzeko
beharra ere azalduko. Premisa horiekin, egin zitekeen hautaketarik zuzenena
izango zen Axular aukeratzearena, distiratsuena izan baitzen haren idatzizko
ekoizpena6 inondik ere.
Horrek izan du ondoriorik, ordea, ezin baita ahantzi tradizio eta kultura
katoliko kontrarreformistaren seme-alabak izan direla literatur historiografiaren inguruan jardun duten gehienak (apaizak zein laikoak). Horrelakoetan, eta
oharkabean bada ere, oinarrizko identifikazio logikaren legea ohi da gizakiak
irizkide-edo direnei akatsik gabekoago iriztea, ideologikoki urrun somatzen

Eta ez bakarrik literaturan; gurean ideologikoki erneago egon ohi den antropologia arloan
ere kontrastatu gabeko aurriritzi horretaz baliatzera iritsi dira. Esparru horretan bide dabil,
esate baterako, Axular "aquel comprensivo párroco" bezala edota Axularren etsai izango
zen Harostegi "envidioso cura vasco" -tzat hartzen dituen autorea (Azurmendi 1995, 26).
Arrazoi anitzengatik gainera: Axularren hizkuntza ulergarria, zuzena eta naroa, haren
obraren ustezko ezaugarriak (besterena baino teologia sakonagokoa eta akatsik gabea, argumentatzeko era aberatsa, originala, literarioa...), bere garaiko eta ondoko idazleen artean
izandako prestigioa, bete zituen lanak eta euskal literaturan izan zuen presentzia (egun, testu
"examinatzaile" buztintsu eta neutro moduan ikusia)... Eta ez zen gutxiestekoena obran
bere nortasunaren (auto- )deskalifikaziorako aztarnarik ez agertzea.

6
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dituenei baino; errugabetasun presuntzioaren printzipioa bera ere aiseago
onesten bide die halakotzat dituenei, hurko ez direnei baino. Jakina, horri
guztiari denboraren sakontasunetan galtzen direnak ezaugarri identifikatzaile
bakan bat(zu)en inguruan eskematizatzeko giza-joera eransten bazaio, burutua geratzen da pertsonaiaren estereotipatze positiboaren zirriborroa. Gero,
premien arabera, "mitifikazioa" suerta daiteke hurrengo urratsa, protagonistaren irudia handiago bihur dadin, susmo txar guztiak ezabatzetik etor litekeena.
Axularren kasuan, haren etengabeko presentzia literarioak, haren ospeak,
haren obra mardulak, hizkuntza joriak..., guztiak, azken batean, "beharrezkoa" zen autore "orokorra", "erabatekoa" bezala perfilatzera eramango zuen.
Eta, halabeharrez, Axularrek erakuts zitzakeen alderdi ilunak eta garai doilor
haietako egoeran izan zitzakeen inplikazioen susmoak berak ere isildurik
geratu ziren. Erdi santifikaturik, bada!
Kanonizatze espedienteetan, dena den, ezinbestekoa ornen da deabruaren
abokatuak ere hitza har dezan eta zinezko etsai gisa ari dadin, horrela eginez
gero, aurkaritzat jotzen duena benetan goraturik geratuko delako edo, merezi
izan ezean, dagokion lur lauan. Eta abokatu horien ohitura da euren diskurtsoa datu erreal eta kontrastagarrietan oinarritzea.

4. Axularren bizitza gutxi dokumentatuari emandako lehen begiratuak,
esaterako, haren pragmatismo goiztiarraren aztarnak uzten ditu agerian.

Ezaguna da, aita gabe geratzean, ahaideek (familiaren interes desinteresatua, alajaina!) ahalegin berezia burutu behar izan zutela apaiz ikasketak amai
zitzan, amak ikasketok eginarazi bazizkion ere', ez bide zioten ondasunik
utzi8 . Horretarako, 1595ean Elizondoko dozena bat ahaide elkartu ziren eta
irin-errota bateko hamar zati eman zizkioten ondasun gisa erabil zitzan.
Geratu dokumentazioa Axularren lege-abileziaz mintzo zaigu, ez alferrik jarri

' "[...] María de Azpilcueta, viuda, vecina del dicho lugar, la cual dijo que ella tiene un hijo
legítimo y natural, llamado Pedro de Axular, a quien le ha hecho estudiar en la Universidad
de Salamanca, con ánimo de ordenarse de sacras órdenes y que celebre y diga Misa [...]"
(Aguirre 1980, 419).
"[...] dijeron que ellos tenían un pariente y amigo llamado Pedro de Axular, estudiante,
natural de la granja de Urdax, que al presente reside en la Universidad de Salamanca oyendo Theologia y desean sea sacerdote y para ello ordenado de sacras órdenes y es huérfano,
que sus padres no le dejaron patrimonio [...]" (Irigaray - Aguirre 1978, 489).
418

AXULAR JEKYLL, AXULAR HYDE

baitzuen amaren izenean ahaideek bere izenean jarritako bolua, gero -hurrengo egunean bertan- amak patrimonio gisa eskain ziezaion berriro semeari (ik.
Aguirre Gaztambide 1980).
Horretan erakutsi pragmatismo eta trebetasun berberarekin, Axularrek
berehala burutu zuen "lasterketa" -zinez!- eklesiastikoa. Gazteago edo zaharragoa (adinarena oraindik ilun dagoen puntua baita), kontua da 1595eko irailaren 23an, Teologian batxilergoa eskuratu bezain azkar beraz, subdiakono
ordenatu zutela Iruñean. Hurrengo urtean, berriz, diakonatua eta apaizgoa
eskuratuko zituen, bakoitza toki batean gainera, lehena Leridan 1596ko ekainaren 8an, horretarako baimena Iruñean maiatzaren 13an eman ziotelarik.
Apaizgoa, berriz, Aturbeko gotzaiaren eskutik urte bereko irailaren 21ean
(baimena Baionako katedraleko Bertrand Hiriart-ek eman zion).
Gorago esandakoarekin bat eginik, subdiakonatua jasotzean "ad titulum
patrimonii" eskuratu zuen ordena, ahaideek utzi zioten ondasunaz baliatuz.
Baina hori guztia urdazubiarraren egoera eta izaera ezagutzen hasteko
gutxi izango balitz ere, handik hona ibiltzeko erakutsi zuen erraztasunak
berak badirudi haren egoera ekonomikoaren isla eskaintzen duela, gutxi batzuk baino ezin ordain baitzitzaketen hain denbora gutxian egindako bidaiak
eta egoitzak: Salamancatik Iruñeara, Iruñeatik Leridara (joan-etorria),
Iruñeatik Baionara, Baionatik Aturbera (joan-etorria), etab.
Esan dezagun bidenabar Axularrek ez zuda lehen pausuak eskaini zizkion ordenan jarraitzeko gogorik azaldu. Ez dakigu zehatz noiz eta zergatik
izan zen, baina pentsatzekoa da Felipe II.aren agindupean ordena premontretarrak jasan zituen jazarpenak eta desmantelamenduak 9 izango zutela eraginik
gure autorearen "desertzioan" eta ondoko bokazio ipartarrean, hots, etxetik
hurbil baina muga politikoaz haraindi aritzeko sartu zitzaion bokazioan. Are
gehiago: gaztelera frantsesa baino aiseago zekiela eta zerabilela zioen hipotesia

9 Espainiar premontretarren krisialdia 1568aren inguruan sortu zen, ordena zeharo deuseztea proposatu zutenean eta, gora-behera zenbaitekin, 1600erarte iraungo zuen, Premontréren eraginetik at geratzean. Jakina, aukera edo mauka erlijiosoaz gainera (Felipe II.aren iritzi interesatuegiaren arabera, "pocos frailes", "son todos idiotas, sin letras ni doctrina... Y
allende de ser idiotas, son en las costumbres muy distraídos y de muy mal ejemplo, pues ni
guardan clausura ni tienen modo ni forma de orden ni observancia alguna") (apud Goñi
Gaztambide 1960, 14-15), horrek arriskuan uzten zituen monasterio eta kide guztien ondasunak (kalizak, bitxiak, gurutzeak...). Jeronimotarren erasoaren aurrean Urdazubiko
monasterioak erresistentzia handia erakutsi arren, laster onartu zuen haien menpeko bihurtzea, erregearen ordena hautatua ziren heinean botere guztiak erabiltzeko ahalmena baitzuten jeronimotarrek, eliztarrak barne: eskomikatzekoa, zigortzekoa, askatzekoa...
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aintzat hartzen bada ere (Urquijo 1912b, 7), bizitza ziurtatzeko eta hobetzeko
pragmatismoa da iparralderatu berriak berriro erakusten duena.
Iparraldeko predikari gisa hasi zenean ere toki aberats eta populatuenetako bat egokitu zitzaion. Kasualitatez nonbait.

5. Lanbide berriak ere izan zuen irakaspen lasterrik, berehalakoan ohartu
baitzen Axular bere dohai, ahalmen eta "hazteko" trebetasunez.

Eta gogotik heldu bide zion lanari, hain gogotik eta sutsuki ezen bost urte
iragan baino lehenago Frantziako erregearen adiskidetasuna erdiestera iritsi
baitzen'°, hurrengo lerroetan adieraziko den bezala. Erantsi baino ez urdazubiarrak orduan zuen egoitzaren lekukotasuna Henrike IV.aren beraren eskutik heldu zaigula:
"il y a environ cinq ans qu'il (Axular, hain zuzen) est résidant en
France au bourg de Sainct Jehan de Luz au bailliage de Labourt" (apud
Urquijo 1911, 554).
Noski, hipotesi modura bada ere, zinez pentsa daiteke mendebaldean
zegoen predikari egokien eskasia areagotu egin zela erlijio katolikoarekin kontrakarra planteatu zen tokietan. Ipar Euskal Herria konfrontazio-gune berezia izan zen heinean (erlijio gatazken estalpean gizarte eta politika arazo
larriak), predikariek ere mailakoak behar zuten izan, egoera garbitzeko eta
"zuritzeko" modukoak hain zuzen.
Susmatzekoa da Axular Donibane Lohizunen eta Saran -bigarren hau
istilu-gunearen paradigma- aurkitu izanak edukiko zuela nolabaiteko loturarik toki haietarako predikaririk onenak (jakituria eta euskalkiagatik, behinik
behin) eta antzetsuenak behar izatearekin ere.

10 Harrigarri samarra lagunak aukeratu beharko zituzkeen Axular bezalako katoliko baten
aldetik, dena den. Ez da ahaztu behar Henrike IV.aren adiurrea zinez politikoa zela, erlijioa
bera politikoki erabiltzeko damurik eskaintzen ez ziona. Adibidetzat, beti nabarmendu izan
da haren "konbertsioa", "Paris bien vaut une messe" formulan oinarritu zena. Horrezaz
gain, kalbinismotik katolizismora erakarri zuen barne-konbikzio hura, urte gutxiren
buruan, eta ordurako Axularren menpeko ziren lurraldeetan hain zuzen, katolizismo integrista eta ezin bortitzago bilakatuko zen, liaren aginduz etorritako Pierre Rostegi jaunak
egindakoak ezin hobeto erakusten duen bezala.
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Kontua da predikaria zen bitartean Axularri beste perspektiba batzuk ireki
zitzaizkiola" eta Sara beretzat hautatzeko (irakur bedi "negoziatzeko") parada
egokitu; eta aukeratzekoan, bazekiela erdietsiko zuela, besteak beste, horretarako baitzeuzkan lagunak eta adiskideak eremu erlijiosoan eta politikoan.

6. Ez da aro honetako gutun asko, tamalez. Halere, dauden gutxitxoek
aski garbi erakusten dute Axular garai hartako gizartearen gogokoa zela betebetean, gizarte kultu eta "ondo pentsatu"-aren gogokoa, behinik behin.

Eta pentsatzekoa da gogoko izate hori ez zela haren urrezko mihiagatik
bakarrik sortua, ideologikoki eta doktrina mailan defendatzen zuenagatik baizik, ezaguna baita monarkiaren eta hierarkia eklesiastikoaren, bi-bien gustuko
mezua ongiro predikatua denean askoz ere baloratuagoa ohi dela. Eta, ondorioz, eskertuagoa ere bai.
Ildo horretatik, Frantziako eta Nafarroako erregea zen Henrike IV.aren
hitzek ez dute zalantzarik uzten:
Il nous a esté remonstré de la part de notre cher et bien aimé Pierre
d'Achular pbre gradué den Thèologie, natif du lieu d'Urdach de notre
royaume de la Haulte Navarre, qu'il y a environ cinq ans qu'il est résident en France au bourg de Sainct Jehan de Luz au bailliage de Labourt,
où durant led. temps il a presché la parolle de Dieu au gré et contentement de l'evesque et gens de bien dud. pays [...] (Urquijo 1911, 554 or.;
gurea da letrakera etzana).
Antzematen denez, ez dirudi gutxi denik lerro hauetan adierazten dena.
Batetik, Henrike IV.ak berak egiten duen aitorpenean ezin hobeto ikusten da
Axularrek erregearengan lortu zuen hurbiltasun afektiboa ("nostre cher et
bien aimé"), erregeak urdazubiarraren arerio gisa agertuko zen Harostegi
apaiza tratatzeko hoztasunarekin biziki kontrastatzen duena hain zuzen12.
11 Lahetjusan apaizak zioenez, "Il prechoit le matin à S. Jean de Luz et le soir à Sare les fêtes
et dimanches, à l'exemple de son predecesseur qui avoit été pareillement curé de S. Jean de
Luz et de Sare. Comme il faisait aprés vépres, á son ordinaire, une homilie sur le bon Pasteur,
une femme lui cria du milieu de l'auditoire, jauna, arçain onac ardiac goyçetic alhaçen tu.
- Hemendic harat nic ere nereac hala eguinen ditinat.
Effectivement, il renonça à la curé de S. Jean en faveur du Cadet d'Urtubie son competiteur"
(ik. Azkue 1925, 61).
epMf-'zd1uansholrt2xgki:"Masprèvojud´icelqque temps, Mr. Jehan de Harosteguy pbtre natif dud. bourg de Sainct Jehan de Luz, de gaieté de coeur et sans aucun fondament que celluy qu'il objecte [...]" (Urquijo 1911, 554. or.;
letra zeharrak gureak dira).
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Bestetik, Axularren arrakasta-maila nabarmentzen da lerrootan, espreski
aipatzen baita bertako gotzaiak eta jende zintzoak begi onez ikusten zutela
ordura arte Donibane Lohizuneko predikari izandako urdazubiarra13.
Gotzaia, jakina, Baionako gotzaia zen, Etxauzko Bertrand, Henrikek
berak izendatua zuena (1598) eta Axularren alde horrenbeste egin zuena.
Agerikoak dira urdazubiarrak Etxauzekin izan zuen adiskidetasuna eta
honek garai hartako agintariekin izan zituen lotura politiko-erlijiosoak eta
familiarrak14. Eta behar bezala argitu ez bazuen ere, omenaldi hutsa baino
gehiago zirudien gero saratartuak bere "Gomendiozco carta"-n adiskideari
aitortu zionak: "[...] neure obligacino handiec, ontasun errecibituec, eta bethi
ere, ene alderacotçat, obrequin batean, eracutsi duçun vorondate vorondatetsuac" (Gero, 4 or.; gurea da nabarmendutako letrakera).
Dakigunagatik, beraz, hasiera-hasieratik irabazi zuen Axularrek aginte
faktiko guztien faborea, lau urte eskas besterik ez baitzuen behar izan apaiz
ordenatu zutenetik Sara bezalako herri handi eta aberats bateko erretore
bihurtu arte, "un ascenso meteórico, sin duda" (Altuna 1996, 188).

Jakina, nahiz eta elizarekiko eta monarkiarekiko "zintzoa" zen jendearentzat Axular
gogoko gertatzea halako premisetatik berez sortzen zen ondorio hutsa baino ez izan, pentsatzekoa da Axularren nortasunak eta, batik bat, haren "urrezko mihiak" berak ere ez zutela horretan gutxi lagunduko
14 Etorkiz zein merezimenduz, Frantziako koroarekin harreman ezin estuagoak izan zituen
Etxauzek. Izan ere, Henrike IV.aren desioz izendatu zuen Klemente VIII.ak Baionako gotzai 1599ko martxoaren 19an. Hogei une egin zituen bertan Tourseko artzapezpiku bilakatu arte. Era berean, 1606tik aurrera Frantziako Lehen Erremusinari titulua eta kargua eraman zuen, hasieran Henrike IV.arekin eta Luis XIII.arekin gero. Bestalde, Axularrek bere
eskaintzaren izenburuan gogorazten duen bezala, Izpiritu Santuaren Ordenako "aitonen
seme" izan zen 1618tik aurrera. Gainera, Richelieu kardenalak eragozpenik jarri izan ez
balio, kardenal bihurtua zatekeen. Luis XIII.ak bere Kontseilari bihurtzeak adierazten duenaz gainera, Urbano VIII.ak idatzi zion gutunean azaldu bezala, garbi zuen erregearen
babesa eta konfidantza: "L'adresse et l'habilité qui vous ont mérité sa protection, semblent
demander les plus grandes dignités, pour un prélat qui depuis 38 ans en cesse de déffendre
l'autorité de la Réligion chrétienne" (apud Daranatz 1911a, 55).
Pare bat datu Etxauzek erlijioan eta politika arloan izan zuen garrantziaz ohartzeko: bata,
Espainia eta Frantzia arteko muga arazoak zirela eta, berari gomendatu zion Frantziako
Luis XIII.ak konponketa. Bigarrena, Felipe III.aren seme-alaba bien ezkontzen hitzarmenetan izan zuen protagonismoa, Frantziako Elisabeth Borboikoa Espainiako Felipe IV.arekin eta Luis XIII.a Ana Austriakoa haren arrebarekin ezkontaraziko zituztenetan hain
zuzen. Eta hori guztia gutxi balitz, gogoratu baino ez Louis Servin errege-kontseilariak
Sarako parrokiaren arazoan Etxauzen eskuhartzea antzematean kontrargumentatzen duena:
"le nombre des perentelles et alliances d'iceluy Euesque" (ik. Urquijo 1912a, 293. ohar.).
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7. Egia esan, puntu horrekin lotuak dira orain arte historialariek Axularri
haren irudikapen biografikoak dituen hutsune historikoetatik argitaratu dizkioten ilunenak eta, aldi berean, haren izaeraren adierazgarrienetakoak.
Batak zerikusia luke Axularren diozesi aldaketarekin. 1596ko ekainean
diakonaturako luzatutako aktan "Pampilonensis diocesis" delakoa agertzen
da urdazubiarraren elizbarrutia. Alabaina, handik hiru hilabetera, irailean hain
zuzen, "diocesis Baionensis oriundo" gisara agertuko da lehenago Iruñekoa
zena (ikus Urquijo 1911, 546).
Horretarako arrazoiak argitu ez diren arren, printzipioz bederen harritzeko modukoa dirudi Urdazubikoaren presa bereziak; eta txunditu ere, bat
baino gehiago txunditu bide du 15. Agian 1596. urtean bertan Donibane
Lohizunen predikari aurkitzeak, aldez aurretik itundutako zerbaitez hitz egin
lezake. Altunak, besteak beste, "razones de nepotismo de un alto prelado"
(1996, 187) ikusten ditu tartean.
Bestalde, Urkixok jasotako agiri baten arabera, 1600ean bikoitza izango
da Axularren adskribapen eklesiastikoa: "Petrus de Axular, presbiter, in sacra
theologia baccalaureus, ejusdem Baionensis diocesis sive Pampilonensis"
(Urquijo 1911, 547, ohar.).
Beste maila batekoa izan arren, ildo berekotzat jo liteke halaber Henrike
IV.ak 1601ean erabili zuen arrazoia Sarako ardura Axularri eman zionean:
urdazubiarra hangoa bezain hemengoa zen, eta batez ere Frantziako erregea
zerbitzatzeko zuen "afektione naturala" hain nabarmena baldin bazen 16 eta
jokuan zegoen parrokiak Sarakoaren garrantzia bazuen.
Parrokiaz jabetzeko prozesua ("negoziazioa" esan dugu lehen) bitxia
bezain esanguratsua izan zen; eta Parisko Parlamentuak berak Axularren kontra erabaki bazuen ere, indar korrelazioak hegoaldetik joandakoaren aldeko
agertu ziren beti, Frantziako indar faktikoak batik bat.

15 "¡Súbito y sorprendente cambio de diócesis!" dio Altunak (1996, 187).
16 Frantziako erregearen hitzak dira: "Sur quoy led. d'Achular nous auroit faict supplier tréshumblement qu'il nous plaise luy departir nos Lettres de naissance pour demeurer en notre
Royaume de France et estre maintenu et confirmé en la possession et jouissance de lad. Cure
et autres biens et bénéfices qui luy pourront escheoir et apartenir.
Attendu que ceux dud. Royaume de Navarre sont de nos naturels subjects et tels tenus par
Nous. Ne leur pouvant estre ostée ceste naturelle naissance et debvoir pour les terres dud.
royaume usurpées et détenues par les Espagnols, lesquelles aussi led. d'Achular a quictées
pour habiter perpetuellement soubs notre obéissance, par l'a ffection naturelle qu'il a à nous
servir" (Urquijo 1911, 555; gurea da letrakera zeharra).
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Jean Douamet edo Donnameto, Sarako San Martin elizako parroko gaixoak 65 une baino ez zituen lasai bizitzeko gogoa erakutsi zuenean. Baina,
jakina, zinez jubilazio lasaia izateko, ezinbestekoa zuen parrokia besteren
esku uztean, bizitzeko dirurik gabe ez geratzea.
1600.ean Axularrek eta parroko ohiak egin zuten akordioan biak atera
ziren pozarren". Baina, ohi bezala, bazen horrekin guztiarekin bat ez zetorrenik ere. Donibane Lohizuneko Juan Harostegi, 1598ko abenduaren 19an
Aturben apaiztua, kentzeko ahaleginetan hasi zitzaion 1601ean 18 . Egoera biziki laztu zen eta, idazkietatik ondoriozta daitekeenez, bortizkeria ez zen dokumentuetara mugatu".
Jabetze eguneko garaipenak lasaitasunik eman ez nonbait, eta, badaezpada, "lettres de naturallité" izenekoak eskatu zizkion Axularrek Henrike IV.a
adiskideari. Honen erantzuna (adiskidetsua eta politikoa, aldi berean) ezaguna da: "n'estre besoing de Lettres de naturalité á nos subjects de Navarre pour
demeurer et tenir bénéfice en France" (apud Urquijo 1911, 554).
Jakina den bezala, erregearen eta Etxauzen parte hartzea erabakiorra gertatu zen Axularrek irabaz zezan. Bordeleko Parlamentuak, esaterako, ia astiParrokiak urtero ematen zituen 400 urre-dukatetatik zaharrak 140 eramango zituen eta
sartu berriak beste guztia. Gainera, arazorik egon ez zedin, Donnametok gutun bat igorri
zion Aita Sainduari aipatu "trukaketa" uler eta onar zezan. Eta, horrela, Erromak onartutakoarekin Baionako gotzaia zen Bertrand Etxauzkoak 1600eko uztailaren 10ean izendatu
zuen Sarako erretore. Hamabostean bertan Saran zen Axular Jean Harburu erret notariarekin eta zenbait lekukorekin. Pedro Lekunberri, parrokiako bikarioa, izan zen erretoretza
formalki eman ziona.
Ezin jakin berbera den, baina 1609an Lancrek burutuko zuen errepresioaren ondorio gisako liburuan "maistre Jean de Harrousteguy, prieur de Souburnove" izeneko apaiz bat agertzen da bere izeba sorginaren aitorpena egiten (Tableau..., II. lib., IV. disk., 130 or.; apud
Caro Baroja 1985, 194).
Urkixoren hitzek garbi isladazen dute egoera: "Creía también este último (Harostegik,
alegia) tener derecho al mencionado curato, y resuelto á ejercitarlo, se presentó en Sara en la
mañana del diez de marzo de 1601. Acompañábale de Labaig, sergent royal, el cual intimó
en nombre del rey á maistre Micheau de Haristeguy, presbítero de la citada parroquia, diera
inmediatamente posesión de la misma á Harostegui. Negóse á ello el primero, y entonces de
Labaig hizo la misma intimación á otro sacerdote, llamado Etchegaray, el cual, después de
examinar los documentos del contricante de Axular, se dirigió hacia la iglesia, cuyas puertas
encontró cerradas. Volvieron á personarse en Sara, al día siguiente, de Labaig y Harostegui;
y acompañados de Etchegaray, penetraron en la iglesia; pero, al disponerse Harostegui á
decir la misa parroquial, se presentó Axular dispuesto á impedirlo.
Ante la enérgica actitud del hijo de Urdax, tuvo que retirarse Harostegui; mas no sin protestar previamente: «contre ledict d'Atchalar (sic) de tous despens, domaiges et interets et de
se pourveoir par les remedes de droict et de justice>>". (Urquijo 1911, 551-554).)
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rik ere ez zuen izan Harostegiren helegitea irakurtzeko eta Urdazubikoaren
alde agertzeko (justiziaren azkarra, bi egun baino ez!). Eta Parisko
Parlamentuan arazoa beste modu batez ikusi bazen ere (arrazoia helegileari
eman baitzion), praktikan inork ez zuen Axular erretoretzatik jaurtiki.
Handik etorri zitzaion bizimodu lasaiak eta egindako adiskideek bestelako eginkizunetarako bidea ireki zioten berehala.

8.

Izan ere, bestelakoa izango zen aurrerantzean Axularrez geratuko zitzaigun irudia, nagusiki kultua eta, nola ez, letra idatziei atxikia. Eta bereziki
azpimarratu nahi genukeen irakurzaletasunarekin zerikusia duena horietako
garrantzitsu bat baino ez litzateke.
Ezagun da urte horietako euskal argitalpenetan "irakurle" modura gehien
agertzen den autorea bera dugula (beti ere Gillentenarekin batera, egia esan).
Argitaratu liburuen kopurua (urria) ahazten ez bada, portzentualki maiztxo
azaldu zen Axular, maiztxo eta obra garrantzitsuenetan gainera: 1616an
Materreren Dotrina Christiana liburuan ("Ikussi dut Bayonaco Iaun Vicario
Generalaren manuz"), 1626an Ziburuko Etxeberriren Manual devotionezcoa
izenekoaren kariaz, eta 1636an egile berberaren Eliçara erabiltceco liburua
delakoan.
Noski, edonork daki dagoeneko "irakurzaletasun" horrek bestelako zerbait ere adierazten duela; besteak beste, eta orduko hitzak erabiliz, liburua
argitaratzeko "aprobationea" baitzekarren ondorio gisa. Egun ez bezala, aresti hurbilean sarri ikusi eta dastatu behar izan den "nihil obstat" hura, XVII.
mendean "edireiten dut eztuela deus ere gure Fede Sainduaren contraco
gauçatic" (Axularrek Materrerenean) edota "eztut hartan edireiten gure Fede
eta Eliça ama Catholica Sainduaren contraco gauçaric" (Gilentenak
Materrerenean) bihurturik plazaratu ohi zen.
Erantsi beharrik ez dago euskaraz idazten zen guztiaren ortodoxia teologiko-doktrinala zaintzeko ardura zeukatenek sinatzen zituztela horrelakoak.
Eta ortodoxia zaintzea, zentsura egitea, lehen orain bezala, bakar-bakarrik
ortodoxia horretako egitura hierarkiko lokalean goiko mailetan daudenei,
ortodoxiarekin bat datozenei, zalantza izpirik erakusten ez dutenei eskaintzen
zaien zerbait da. Laburbilduz, beraz, Axularrek, irakurtzen zuena argitaratzeko, zuzenarazteko, debekatzeko... (eta kondenatzeko?) ahalmena zuen20.
20 "Axular zentsorea" hipotesia korroboratzeko beste datu bat Leizarragaren Testamentu
Berriaz egin izan zuen erabileran aurki liteke. Jakina denez, Index librorum prohibitorum
izenekoak galerazita zuen horrelako autore (hereje, kalbinista) kondenatuen liburuak izatea,
425

PATXI SALABERRI MUÑOA

Eta liburuen zentsura lana, historiak erakusten duen bezala, orduko ortodoxia erlijiosoa zaindu edota ortodoxia haren izenean egiten zen guztia zuritzen zutenei baino ez zitzaien bizkarreratzen, pertsona ideologikoki ziurrenei.
Hori horrela izanik, eta XVII. mendearen hasieran Axularren Saran sortu
jazarpen egoerara itzuliz, galdera sorta bat planteatzen da ezinbestez: behar
bezain fidagarri eta ideologikoki ziurra izan zitekeen Lancrek 1609an (erregearen eta eliza katolikoaren manuz, ez ahaztu!) egin zuena kritikatu edo zalantzan jar zezakeen "examinatzailea"? Onargarri izan zekiokeen orduko eliza
katolikoari halako basatikeria haiekiko zalantza izpirik erakutsi zezakeenaren
argitaratze baimena/debekua, hain zuzen ere errepresio hura guztia babesten
zuen fedeaz eta doktrinaz mintzatzen ziren liburuetarako izanik?
Zail egin behar bide zaio garai hartako praktika katolikoa eta egitura eklesiastikoa ezagutzen dituenari Axularren jokaera bertutezko salbuespentzat
hartzea eta haren garbitasuna eta neutraltasuna aldarrikatzea. Handiegiak
dirudite haren inplikazio ideologikoek.

9. Ildo beretik, gogoratu beharrekoa da ez dela hutsaren hurrengoa horrelako zentsoreak, baimena ematean, argitaratzeko dagoen obrarekiko erakusten duen identifikazio maila. Izan ere, nekez uler daiteke liburu bat argitaratzeko aprobazioa ematen duen aztertzaileak baimen hori eman izana baldin ez
bada bertan agertzen diren baiezpen garrantzitsuenekin adostasunik.
Jakina, mintzagai dugun mentalitatearen barnean jarririk, gerta liteke
fedearen aurkakoa ez den zerbait agertzea, zentsorearen gustukoa izan gabe
onartu beharrekoa dena, besteak beste ortodoxia doktrinalarekiko jokamoldeak horrela erakutsi duelako. Betidanik gertatu da horrelakorik. Alabaina, ez da
gertatzen liburu batean mamirako funtsezkotzat hartzen den zerbaitekin ados
ez egon eta liburuaren argitalpena onartzea; edota egiazko erlijioaren aurkako
heresien sailkapenean baiezpen zeharo borobilak agertzea eta zentsoreak, guztiz ados ez egonik, pasatzen uztea. Halaber, bakanago gertatuko litzateke
"pasatzen uztearena" zentsuratutako liburuko baiezpen horien ondoren balorapen hutsaren esparrua gainditzen duen aholku moduko bat eskainiko balitz.

eta bereziki Testamentu Berria. Axularrek, ordea, erabili egin zuen, nasaiki erabili gainera,
Leizarragarena, bere Gero- n argitaratutako hainbat pasartek erakutsi legez, Itun Berriko
aipamen askotxoren euskal bertsioak Leizarragarenak berarenak baitira. Eta erabili ahal izan
zuen berak zeukalako liburu mota hori irakurtzeko, ikuskatzeko eta baimentzeko/debekatzeko ahalmena. Debekatu bai, baina gorde ere gorde bide zuen aleren bat.
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Are gutxiago aholku horrek errepresiorako jokamoldeetan eragitea izango
balu xede. Argitaratutako liburuan agertzen bada horrelakorik, net garbia da
aprobazioa eman duena bat datorrela horrekin; areago, baiezpen kategoriaren
arabera, esan liteke guztiz bat datorrela horrelakoekin esandakoa benetan
garrantzitsua denean.
Bada, honen parekoa baino ez dirudi Axular "ulerkorraren" kasuak.
Berriro ere agerian geratzen uste dira urdazubiarraren inplikazioak (ideologikoak bakarrik?) eskualde haietan eliza katolikoak, Lancreren eskutik iparraldean eta Logroñoko "auto"-aren bidez Zugarramurdi inguruan, sortu zuen
errepresio bortitz eta hiltzailearekin. Horren lekukoa, hango sarraskiak gertatu eta urte gutxira (1616ko abenduaren lehenean, hain zuzen) Materreren hitzei eman zien aprobazioan datza.
Ezaguna den bezala, Dotrina Christiana liburuan Materrek sorginen jokamoldea (hain hurbil eta ezagun zituzten sorginen portaera, alegia) honelako hitzekin sailkatu eta azpimarratu zuen Jaungoikoaren aginduen aurkako zerrendan:
Galde. Norc eguiten du huts lehenbicico manamendu hunen contra?
Ihar. Paganoec, Hereticoec, Supersticiosec, eta guztiz-ere
Sorguinec (Dotrina Christiana, 105 or.)
Eta, horren ondoren, sorginak zer jende mota diren eta nola egiten duten
huts galdetzean, honela mintzo da Materre Axularren erabateko aprobazioarekin:
Sorguinac dira iende thaillu batçuc ceiñec (diotenez) arnegatcen
baitute bere eguiazco Iaincoaz, fedeaz, legueaz, errecibitu duten
Bathayoaz, Aita-amaz, eta Eliçaco gauça guztiez: eta guero hartcen
dute bere iaun eta nabussi deabrua, adoratcen dute, cerbiçatcen dute,
eta haren borondatearen arauaz (bera laguntcen çayela) eguiten dute
ahal daguiten gaizqui guztia, guztiz-ere haurretan, eta lurreco fruituetan. (Dotrina Christiana, 106-107 or.).
Eta, azkenik, balorapen hutsaren esparrua gainditzen duen aholku modukoa erantsiko du Materrek, hots, errepresiorako egiazko eredu garbia izan
zitekeena eta orduko Historiak ongiro testimoniatuko zuena:
Eta halatan hec dira munduan diren ienderic gaixtoenac, Iaincoz
eta munduz erratcea mereci dutenac, (Dotrina Christiana, 107 or.; gurea
da letrakera etzana).
Jakina, Gero argitaratzeko garaian (1643an) ez zen sorginei buruz mintzateko beharrik eta horrexegatik hain zuzen ez zuen Axularrek sorginei
buruz hitz bat ere idatzi. Izan ere, ordurako sorginen ustezko arriskuak zeha427
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ro ezabaturik zeuden lurralde haietan, zinez eraginkorrak suertatu baitziren
"heresiak" deserrotzeko mekanismo katolikoak.
Baina, sorginik ezean, ez zitzaion ahazten Axularri alferrak eta jende galduak herri guztietan egon ohi zirela barreiaturik eta horiekin ere bazela aritzeko beharrik eta modurik, hots,
Ceren nola herri guztietan, ohi baita comunzqui cenbait alfer eta
Iende galdu, eta hec anhitz calte eta nahasteca, eguiten baitute, ontasun
handia heldu çaica herriari halaco hequen khentceaz. Nola lurrari ere
heldu baitçaica probetchu iorratceaz eta belhar gaixtoen atheratceaz
(Gero, 31 or.)
Hitzotan oinarrituta, egingo genuke Axularrek ez zuela halakoen aurrean maiz pentsatu eta esleitu zaion hurkoarekiko begirunea edota barkatzeko
borondatea. Are gehiago, inguruko kontrarreformisten antzera, Axularrentzat
bizitza bera ere erraz eta eskubide guztiekin (arrazoi erlijioso-moralen aitzakipean betiere) ken zitekeen zerbait bide zen.
Aski bedi adibide gisara Gero liburuan dakarren exenplu baten ondoko
iruzkintxoa irakurtzea. Bertan, iritzi hutsez haratago joan zitezkeen hitzek
ezin argiago azaltzen dute Sarako erretorearen jarrera:
Corintioac hain ceizten ayher alferrey, ecen iccusten çutenean
guiçon bat, bicitcen cela, errentaric gabe, officioric gabe, eta trabaillatu
ere gabe, bere hala bertce frogantçaric gabe, bicia edequitcen baitcioten,
ceren erraiten çuten ecen, presuna alfer officioric eta errentaric etçuenac
ohoinqueriaz, enganamenduz edo cenbait arte gaixtoz vsatu behar çuela
eta halacoac bicia çor çuela, eta hala edequitcen cioten (Laert. lib. 6).
Eta on liçate orai ere, halacoequin, hala eguin baledi (31-32 or.; gurea
da letrakera etzana).
Hortaz, 1643an alfer gizagaixoak akabatzeko gertu zegoen izpiritu katoliko sutsu hil-hurranak ez dirudi hogeita hamar urte lehenago Lancrek21 astindu zituen "sorginekin" (munduko jenderik gaixtoenekin, alegia) eta behar

21 Argi geratu bide da, orobat, Axularren adiskidea zen Bertrand Etxauzen parte hartzea sorgin ornen zirenen errepresioan, besteak beste sorgintzat hartutako apaizen aurkakoan. Izan
ere, Baionako gotzaiak sinatu zuen Ziburuko apaiz bien "degradazioa", Migalena zaharra
eta hogeita zazpi urteko Pierre Bokal izenekoa heriotzerako bidean jarri zituena. Ezin
ahaztu, bestalde, Azkaineko Argibel apaiz zahar zoratuarekin ere ez zuela esku zabaltasunik erakutsi Etxauzek, "kanpoan" baitzegoen behar zenean (eta, ondorioz, Acqs-eko gotzaiak degradatuko zuen). Horrenbestez, Caro Barojak dioen bezala, "muchos sacerdotes
del país se marcharon, bajo diversos pretextos" (1985, 213).
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zuen ororekin bestela jokatzeko motiborik izan zezakeenik.

10. Ikusi bezala, behin-behineko konklusioek pentsamendu, ideologia eta
jokamolde lasai eta ulerkorren arloan eroso sentitzen ez den pertsonaia ilun
baten irudikapena egitera behartzen dute. Zilegizko pragmatismo baten gainetik abiatuz, agintarien eta boterearen beharra duen apaiz ez-ohiko baten irudia da egindako marrazkiak islatzen duena, alderdi arriskutsuetarantz makurturik agertzen dena eta, aldi berean, gizartearen kontrol-gunetan luzaroan
irauten duena.
Bidezkoa izango litzateke Axularren giza profilaz mintzatzean, beraz,
gutxienez haren zalantzazko soslaia agerian utziaz hitz egitea, zeren eta honelakoetan ez bailegoke gaizki Albert Camusek maiz oroitarazten zuena gogoan iltzatzea, hots, gizona erabat aparta eta baliagarria izan daitekeela errealitate arlo batean eta, halaber, zeharo bestelakoa ondokoan.
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EUSKARA TEKNIKOAREN DIDAKTIKA
Iñaki Ugarteburu Gastañares

Ikerketarekin batera irakaskuntza dugu unibertsitatearen zereginetako
bat eta horretarako ezinbestekoa gertatzen da didaktikaren inguruko hausnarketa. Beraz, 1998-99ko zientzia esperimentaleko zentro bateko (Medikuntza
eta Odontologia Fakultatea) esperientzia gogoan hartuta, hausnarketa plazaratu nahi nuke hemen euskara teknikoaren irakaskuntzaren inguruan.
Horretarako, jakina, zertaz ari garen esan beharko dugu, euskara teknikoa zer
den, alegia.
Badirudi erraz onar daitekeela gaur egun euskara teknikoaz ari garenean
LSP edo xede berezietako hizkuntza izenarekin ezagutzen ditugun hizkerez
ari garela, hau da, espezializazioko hizkerez. Gogora dezagun orain zein diren
espezializazioko hizkeren hainbat ezaugarri. Dena den, ez da lan honen asmoa
espezialitateko hizkerei buruzko teoria orokorra azaltzea, eta bai aplikazio
didaktikorako kontuan izan beharreko hainbat ezaugarri zehaztea. Uste dut,
edonola ere, ikuspuntu batetik eta bestetik hausnarketa egitea nahitaezkoa
dela, aurrera samartua dagoen eredu estandarraren finkatzearen ondoren,
beste azpisistema edo erregistro batzuk finkatzeko kezka ere hainbat hiztun
eta erabiltzailerengan ageri delako.

ESPEZIALITATEKO HIZKEREN HAINBAT EZAUGARRI
1. Espezialitateko hizkera hizkuntza orokorraren (sistemaren) azpisistema da. Hortaz, hizkera hauetara hurbiltzeko edo hizkera hauek aztertzeko hizkuntza bera aztertzeko adina abiapuntu edo azterbide egongo dira. Hemen hautatuko duguna linguistikoa izango da, euskal hiz-
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kuntzaren une eta egoera honetan eraginkorrena izan daitekeelakoan.
Zilegi dira, hortaz, abiapuntu komunikatiboa edo beste hainbat.
2. Espezialitateko hizkera espezialitate jakin batekoa da. Azken batean,
espezialitate bat eta beste batzen dituena hizkuntza bera da, corpus
lexiko orokorra eta arau-multzoa (gramatika). Pentsa daiteke badela
espezialitateko hizkera orokorra dei daitekeen erregistro bat, baina ez
dut uste erregistro hori definitzeko esku artean ditugun tresna eta proposamen teorikoek aplikazio didaktiko zuzenik dutenik. Gehienez ere,
hizkera formalaz, landuaz, literarioaz hitz egin genezake, baina alde
bateko eta besteko espezialitateak bilduko dituen erregistro bakarra
mugatzen eta aipatu berri ditugun horietatik bereizten zaila da benetan.
Hortaz, espezialitateko hizkeren ezaugarri nagusia bere erreferentziamundu kontzeptuala da eta gure ikuspegitik, kontzeptu-paradigma
hori izendatzeko erabiliko den lexikoa. Horrela hitz egin dezakegu
medikuntzako euskaraz, informatikako euskaraz, euskara juridikoaz...
3. Espezialitateko hizkeren atal nagusiena corpus lexikoa da. Aurreko
paragrafoan azaldua beste era batera adierazteko, esan daiteke "izendatze" prozesu bat gertatzen dela espezializazioko arloetan.
Espezialistak hizkuntzaren corpus lexiko orokorra erabiliko du eta
hitz berriak sortuko ditu bere inguruko errealitate kontzeptual horren
berri emateko. Hain zuzen ere, espezialitateko hiztegia terminologikoa
dela esan daiteke. Hau da, espezialitate horretako unitate kontzeptualak adierazteko unitate terminologikoak erabiliko ditu espezialistak.
Horrek ez du esan nahi espezializazioko testuetan unitate terminologikoak bakarrik ditugunik: badira adierazpen unitate berezi zabalagoak
ere. Eta horixe da, hain zuzen, espezialitateko hizkera aztertzen duenak (estandarizazio bila, esate baterako) dituen zailtasunetako bat, unitate horiek (unitate sinboliko arbitrario txikienetik unitate testual handienetara, tartean unitate terminologikoak zein fraseologikoak ditugula) zehaztea.
4. Espezialitateko hizkerak estandarizazioa bilatzen du. Espezialistak
kontzienteki egiten du terminoen aukera, kontzienteki gertatzen da
espezialisten artean errealitate kontzeptual horiek izendatzea, eta espezialitatea nazioarteko diziplina denez (demagun Matematika) bada
espezialitateko hizkeran estandarizazio beharra. Horregatik egiten dira
aukerak, edo beste era batera esanda, horregatik ezartzen da araua.
Araua, bestalde, ez da espezialitateko hizkeretako berezitasuna.
Badakigu hizkuntzak ere baduela bere araua (gramatika, alegia, hiztunen kontzientzia edo intuizio linguistikoan ageri dena) eta horretaz
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gain, badela gaur egungo gizarte garatuetako hizkuntza gehienetan
(komunikazio idatzitik hasi eta media edo komunikabideen garapeneraino) arau arbitrarioa (gehienetan akademi araua), eredu estandarra
deitu ohi duguna.
5. Espezialitateko hizkeraren erabiltzaileak (eta testu-sortzaileak) espezialistak dira. Eta haiek dira, hortaz, konbentzio hori finkatuko dutenak. Eta akademi arauarekin gertatu den bezala, garai bateko idazle
prestiogiodunen eredua hartzetik arau arbitrario idatzi formalizatura
bidea egin dugun bezala, espezialitatean ere, gero eta sarriago ditugu
nazioarteko konbentzioak, hainbat elkarte profesional eta estandarizazio-erakundek proposatu edo ezarria. Hor ditugu, esate baterako,
nazioarteko elementu kimikoen sistemako sinboloak kimikan, nazioarteko neurketa-unitateen adierazpen sinbolikoak teknikan, eta abar.
Konbentzio hauetako batzuk diziplinakoak dira, beste batzuk berriz,
interdiziplinarrak edo transdiziplinarrak. Ikusi besterik ez dago nolako aldea dagoen taxonomiatik (zoologian edo botanikan sistema ia sinbolikoak erabiltzen dira unitate kontzeptualetako bakoitza zehazteko
eta nazioarteko erabilera batzeko, latinezko izenak alegia; medikuntzan hizkuntza ez naturaleko sistema alfanumerikoak —K1.1., K1.2.
eta abar— gaixotasunen nazioarteko sailkapenerako...) gizarte zientzietara: "Hidrogenoak erreferente bera du euskal ikertzailearentzat
nahiz beste herrialde batekoarentzat; ez da hala gertatzen, aldiz,
herrialde horietako erakunde juridiko edo politikoekin" (Gutiérrez
1998)

6. Espezialitateko hizkeren mugak zehaztea zaila da (haien artean eta hizkuntza orokorretik). Espezializazioko testua "espezialistak" sortua da,
baina espezialista hizkuntz erabiltzaile arrunta ere bada, eta beste alde
batetik, espezialitateko unitateak poliki-poliki estandarrera ere iragaten
dira, nahiz eta iragate hori benetan nola gertatzen den oraindik ere
aztertu beharra dugun (azterketa horretan garrantzi berezikoa da
zientziaren dibulgaziorako testuetan gertatzen den hizkuntz birformulazio prozesuen azterketa): "Objektuen ezagutza zientifikoa gizarteko
kulturan txertatua dagoenean bakarrik sar daiteke hiztegi orokorrean,
hau da, sozializatu eta ulergarri bilakatu denean" (Lara, 1991). Gainera,
badira testu arrunt espezializatuen itxurakoak, bateko nahiz besteko
ezaugarriak biltzen dituztenak: testu eta eskema estereotipatuak (errutina-testuak).
7. Oro har, honako ezaugarri hauek dira testu teknikoari aitortzen zaizkionak: funtzio erreferentziala, teknizismoen erabilera, hizkera deno433
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tatiboa izatea, kode heterogeneoaz baliatzea (aurrerago zehaztuko
dugu kontzeptu hau), objektibotasuna (zientziari buruzko zabalkundeko testuetan hain nabarmen ez dena eta zientziari buruzko kazetaritzako artikuluetan ez dagoena), unitate linguistikoen adiera bakarra,
argitasuna eta zehaztasuna... Lexikoan testu estandarretan baino teknizismo, hitz eratorri, mailegu, akronimo edo izen abstraktu gehiago
egon ohi da (ikusten denez kontzeptu estatistikoa dugu hau, baina
maiztasunak berak bakarrik nekez czar dezake testuaren tipologia).
Gramatikan, berriz, badirudi testu estandarretan baino maizago ageri
direla izenondo erreferentzialak, koordinazio eta zabalpenak... Hitzak
ere maizago errepikatzen dira (halako testuetan ez da sinonimiaz
baliatzea gomendatzen; estandarretan, ostera, hitzen errepikapena gaitzetsi egiten da ikuspuntu estilistikotik).

ESPEZIALITATEKO TESTUEN AZTERKETARAKO IKUSPUNTUAK
Hasieran esan bezala hainbat ikuspuntu har daitezke espezialitateko testuen azterketarako. Azterlan hau didaktikarako proposamena denez, honako
hauek gerta daitezke egokien: terminologikoa (nazioarteko normalizazio edo
estandarizazio prozesuak edo aurrerago aztertuko ditugun terminologia arazoak aztertuz: hizkuntza naturala oinarri delarik, finkatze bidean dauden terminologia teknikoa eta nomenklaturak); diskurtsiboa, testuaren etengabeko
birformulazioa gertatzen baita testu zientifiko-teknikoetan, ikasleentzako edo
zabalkunderako testuetan edo gai teknikoa erreferente hutsa den kazetaritzako testu arruntetan (pentsa daiteke bada, teknikotasuna testuari lotua dagoela,
ez erreferenteari); kognitiboa, jakintza bera aztertu eta jakintza hori unitate
espezializatu ageri edo ezkutuetan nola agertzen den aztertuz. Ikuspuntu
hauekin batera komeni da ikuspuntu diakronikoa ere kontuan izatea, hizkuntzarekin batera zientzia ere aldakorra delako (aurrerapenari lotua).

CORPUS LEXIKOA ETA DIDAKTIKA

Lehen esan bezala, corpus terminologikoa dugu espezialitateko hizkeretan, eta corpus horretan badira izaera desberdineko unitateak: hizkuntza naturaletakoak edo sinbolikoak. Bestalde, bada lotura zuzena espezializazio-maila
eta forma linguistikoaren artean (Hoffman 1984). Abstrakzio maila handiene434
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ko testuetan (zientzia teorikoa) sinbolo artifizialak erabiltzen dira elementu
eta erlazioetarako. Zientzia esperimentaletan berriz sinboloak erabiltzen dira
elementuetarako baina hizkuntza orokorra erlazioetarako (sintaxia alegia).
Zientzia aplikatuan (eta teknikan) hizkuntza naturala da hizkuntz forma
nagusia eta terminologia espezializatua erabiltzen da. Abstrakzio maila apalagoko arloetan (kontsumoan esate baterako) hizkuntza naturala erabiltzen da
eta sintaxi librea, termino espezializatu batzuekin.

CORPUS LEXIKOAREN EZAUGARRIAK
LSPen didaktikaren eztabaidan hainbat kontu izan behar genituzke kontuan, lexikoari dagokionez.
Espezialitateko hizkeren oinarrizko corpus lexikoa hizkuntzaren lexiko
orokorra da. Hortaz, finkatze prozesuan espezialitatekoa orokorraren mendean egongo da. Jarrera deskribatzailearen arabera (eta ez dago hizkuntzalaritzarik haren objektuaren, hizkuntzaren, deskribapenik gabe). Hortaz, espezialitateko testuen azterketa deskribatzaileak emango digu espezialitateko
hiztegi errealaren berri, baina hizkuntza sistemak hiztun erabiltzaileek osatzen dutela diogunean jarrera murriztailea hartzen dugu, ez baitugu kontuan
hartzen egoera horretan eragiten duten hainbat faktore, hala nola faktore
soziolinguistikoa. Izan ere, ez dirudi gaur egun espezialitate gehienetan hizkuntz gaitasunaren jabe diren euskal hiztunak ditugunik; aitzitik, errealitate
diglosikoak erakusten digu espezialitateko hiztegian diren hutsuneak beste
sistema batzuetako unitateekin osatzen direla. Espezialitateko hiztegiak beste
hizkuntza batzuetako hitzak hartzea bide naturala litzateke (maileguak hartzea, kasurako) baina ez hizkuntzak berak hitz horiek izanik, espezialista
horiek ezagutzen ez dituztelako besteetara jotzen dutenean.
Horrela hartzen ditugu maileguak; esate baterako "antibiotiko ", espezialitateko erreferente kontzeptual berri bati erantzuteko sortua, euskarak mailegatu egin du. Beste batzuetan berriz, hizkuntza estandarrean darabilgun terminoa
polisemikoa gerta daitekeenean, mailegura joko dugu espezialitateko terminoa
osatzeko: hala darabilgu "medikuntza publiko" (cf "herri-medikuntza").
Maileguak ezinbestekoak ditugu espezialitateko hizkuntzan, baina kontuan hartu beharko genuke badirela onargarriagoak: antropologia bezalakoak,
eta oro har kultur temaz osaturikoak; nahiz eta halakoetan ere aukera baden
euskararen bide patrimonialetik jotzeko. Dena den, ez da beti erraz erabakitzen.
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Arazoa gertatzen da bereziki izenondo erreferentzialetan. Hau da, izenondoa erabat lexikalizatua egon daiteke (Ozeano Atlantikoa), izenondoak
kultur tema bati erreferentzia egin diezaioke (nerbio faziala?) edo beste hiztegi bateko hitz arrunt bati (min pulmonarra???). Jakina da azken horri ez dugula batere onargarria, edo beste era batera esanda, hizkuntza orokorreko hiztegi arau-emaile bat dugun bezalaxe (irizpide linguistikoetan oinarritua, nahiz
eta badakigun objektibotasun erabatekorik ez dagoela eta denok garela historiaren mendean) espezialitateko hiztegi arau-emailea ere beharko genuke (hau
ere hizkuntz irizpideetan oinarritua), besteak beste `mailegatu edo sortu'
auziari erantzuteko.

ALDAKETA TERMINOLOGIKOA
Gainera aldaketa terminologikoa hizkuntz orokorrean bezalaxe, espezialitatekoan ere gertatzen da (benetan egokia ote da pentsatzea espezialitateko
termino bakoitzak kontzeptu bakarrari egiten diola erreferentzia eta alderantziz?)
a) Badira aldaketa grafikoak: balio erantsiaren gaineko zerga / BEZ; oxigenoa / 0; ez Hodgkin / ez-Hodgkin; fisikokimiko / fisiko-kimiko...
Hauek denak konbentzionalak gertatzen dira eta ez dute hizkuntz
oinarririk. Eredu estandarrean eta erregistro arruntean ez bezalako
garrantzia hartzen dute hizkera zientifiko-teknikoan eta oro har espezialitateko hizkeretan.
b) Aldaketa morfosintaktikoak: industri(a) ekoizpena / ekoizpen industriala; ikasle gela / ikasleen gela; irakaslearen lanbidea / irakasleen lan - bidea... Hauetako batzuk egokiagoak gertatzen dira eredu estandarrean beste batzuk baino: oro har, euskara izen elkarketaz baliatu ohi da
nagusiki izenondo erreferentzialean ordainak emateko, mailegutzaz
baino. Hortaz, garrantzizkoa gertatzen da agerian jartzea espezialitateko hizkuntzek hautu horretan zein eskakizun duten (terminologikoa
nagusiki).
c) Aldaketa morfologikoak: Mesiasen etorrera / Mesiasen etortzea; normalkuntza / normalizazioa; formaldu / formalizatu; kutsapena / kutsadura...
d) Aldaketa lexikoak: oxigenoa / airea; terminala / muturrekoa; gaixoa /
pazientea; titia / ugatza; arloa / ingurua / gunea / eremua...
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e) Murriztapen aldaketak: kalitate (one)ko generoa; (soldadu) gorriak;
(capa) mucosa; (azido) sulfurikoa...
f) Beste batzuk: sistema ekologikoa / ekosistema (eta oro har eko- eta biotemen bidez edo, hobeto esanik, tema hauetatik sortutako adiera berriko temen bidez sortutako elkartuak), radio / erradio (estandarizazio
terminologikoaren beharrengatik eginiko maileguen egokitzapenak)...

ALDAKETA GRAFIKOAK
Aldaketa grafikoak badu balio adierazgarria espezialitateko hizkeretan:
konbentzioak ezartzen du, esate baterako, letra tipoa (biribila, etzana, maiuskula txikia...) taxonomietan... Baina nagusiki forma laburtuak ditugu, laburtzapenak alegia. Oro har, laburtzapenak urri dira testu estandarretan (erakundeen izenak...) baina askoz ugariagoak espezialitateko testuetan edo testu
zientifiko-teknikoetan (baita teknika arloko testu estereotipatuetan ere).
Zientzietako testuetako sinboloek eta testu teknikoetako laburdurek, besteak
beste, errepikapena saihesteko bide gertatzen dira (espezialitateko testuetan ez
dago sinonimiarik).
Dena den, hiru arrazoi nagusi izan daitezke laburtzapenak erabiltzeko:
a) Hizkuntz ekonomia. Askotan errepikatzen den hitzari idazkera laburra ematen zaio (Kim. adibidez, molde estereotipatuko testuetan, sarrera lexikal eta definizioz osaturiko lan lexikografiko batean adibidez).
Baina badira beste baliabide batzuk ere espazioa irabazteko, tipografia
esate baterako (letra tipo txikiagoa: NAN, BEZ, HIES...) hainbat testu
teknikotan erabil daitezkeenak.
b) Adierazkortasuna: Txomin (lexikalizatua), Joxean (berriagoa)...
Espezializazioko testuetatik kanpo dugu erabilera hau (adierazkortasuna bera bezalaxe).
c) Izen sintagmaren lexikalizazioaren ondorengo laburtzapenak. Honako
hauek izendapen prozeduren barnean sortzen dira: auto, metro... (iz >
izond > iz, sintagmaren murriztapenez). Antzekoak ditugu laburtzapen teknikoen lexikalizazioak: HIES / hies
Estilo liburu gehienetan beste era batera sailkatzen diren arren, honako
banaketa hau gerta dakiguke guri erabilgarri, ikuspuntu didaktikotik:
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a) laburdurak
al. hitz laburtuak
a2. sigla edo akronimoak
Elementu motibatuak dira (izan ere, hitz laburtua ez da bere horretan irakurtzen, hitz osoa baizik: or. > orrialdea; siglak, ordea, lexikalizatuagoak
daude eta bere irakurketa propioa izan dezakete) eta irakurleak beti lotuko du
laburdura bere erreferentearekin (ez, ordea, oso lexikalizatuak dauden sigletan). Erabilera muga, hortaz, ulergarritasuna izango da, edo beste era batera
esanda, irakurlearen gaitasuna hitz laburtua irakurtzean letra edo letra multzo
horren ordaina bere corpus lexikoan (terminologikoan) aurkitzeko.
Horretarako lagungarri gerta daitezke:
– Ingurua (forma laburtuak bere ingurua behar du): "... beste atal batean
adierazi bezala (ikusi 23. or.)"; testuinguru horretan "orrialde" hitzak
baino ezin du bete tarte hori (deskodifikatze sintagmatikoa dugu).
Arazo hau pragmatikoa dugu, hortaz.
– Forma laburtuak gutxieneko luzera behar du: "atzeraelikadura
(fisiol.)"; errazago ulertuko da 'fisiologia' laburdura horrekin
motzago batekin baino (`f.'). Izan ere, `f.' laburdurak filosofia, fisiologia... edo beste hainbat ordezka ditzake (deskodifikatze paradigmatikoa)
– Agerpen maiztasuna (espezialitate bateko testuetan edo testu estereotipatu jakin batzuetan maiz agertzen den forma laburra errazago deskodifikatuko da): "NAN": nortasun txartela; euskal hiztun alfabetatuak
erraz ulertzen du NAN nahiz eta siglek ordezkatzen duten sintagma
osoa ezagutu ez, maiz irakurri baitu testuinguru berean.
Hortaz, forma laburtuen erabilera ez dago horrenbeste hizkuntz faktoreei lotua (testua espezialitatekoa izateari adibidez), eta bai bestelako eragile
komunikatibo eta pragmatikoei. Horregatik, ez dirudi egokia forma laburtua
ohiko inguru diskurtsibo eta forma sintagmatikoetan. Bestela gertatzen da
komunikazio euskarri eta inguru berezietan (marrazkiak...). Horrela, egokiagoa gertatzen da testu administratibo batean "ikastetxearen urteko plana" edo
"Ikastetxearen Urteko Plana" forma laburtua (I.U.P.) baino.
Orain arte azaldutakoaren arabera, erraz uler daiteke hizkuntzaren aldetik motibatuak ez diren aldaketa hauen finkatzerako egokiago gertatzen dela
estilo-liburuetako konbentzioen azterketa hizkuntz analisia baino, baina
gogora dezagun hartzaileak testua deskodifikatzeko erabiliko dituen tresnak
linguistikoak edo psikolinguistikoak izango direla. Estilo-ohar edo gomendioak, bestalde, hainbat arlotakoak izan daitezke:
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Erabilera esparruari dagozkionak:
— ez erabili espazio berdinak (edo ia berdinak) sigla edo laburdurarekin
(estilo liburu batzuetan aipatzen da gutxienez 4 espazio irabazi behar
direla)
—taula, grafiko eta halakoetan letra tipo txikiagoarekin ere jokatu
—testuinguru berezietan erabili (testu barruko atal diskurtsiboetan ez,
ahal delarik)
Ortotipografikoak:
—Puntua erabili (or.), grafiko edo taula berezietan ez bada (halakoetan
puntua ken daiteke baina tipografiarekin ere joka daiteke, letra-tipo txikiagoa erabiliz). Puntuaren ondoren espazioa jarri; puntua jarri, nahiz
eta atzetik koma, galdera-marka edo bi puntu etorri; punturik ez jarri,
atzetik azken puntua edo puntutxoak baldin badatoz.
—Banatzea: lerro amaieran ez banatu laburdura bera eta ez banatu laburdura eta harekin doan izena edo zenbakia.
—Morfologia markarik (plurala) ez jarri.
—Atzizkia erabili behar bada, hobe da osorik idaztea
Sigla eta akronimoak ere motibatuak dira eta sintagmaren atal batzuen
bidez sortzen dira (letrak edo silabak erabiliz). Silabaka (HIES, BEZ), letraka
(GPT) edo modu mistoan (HPIN) irakur daitezke eta, oro har, punturik gabe
idazten dira. Izen berezien siglek ez dute artikulurik, izen arruntaren ordain
direnean bai. Arazoa ez da sigla bera, izen berezi eta arrunten arteko banaketa baizik; beraz, hizkuntza orokorraren gramatikak erantzun beharko dio
auziari (Euskaltzaindiko / Euskaltzaindiako). Garrantzi berezikoa gertatzen
da espezialitatean nazioartean forma bakarra duten akronimoen kasua: GPT,
TSH... (honako hauek mailegu huts direla esan genezake).
b) sinbolikoak
-unitaek
b1.naziorteku
b2. sinboloak (Kim...)
Sinboloak dira motibatuak, nahiz eta hizkuntza bateko laburdurak har
daitezkeen oinarri (h).
Forma bakarra dute nazioartean, erabilera eremuko (kimika, matematika,
fisika...) akademia edo zientzialari-taldeak onartua. Paradigma itxia osatzen
dute, hortaz, nahiz eta zientziak aurrera egiten duen neurrian unitate eta ikur
berriak sor daitezkeen (ikusi nazioarteko unitateen adierazpen zehatza).
Sinboloak letra biribilez idazten dira eta ez dute punturik: (Ag). Hauen anean ditugu nazioarteko unitateak m, cm...
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Honako atal honetan ere hizkuntz arautik kanpoko konbentzioa darabil
espezialitateko hizkerak, batez ere ortotipografiari dagokionez. Izan ere, ortotipografiak garrantzia du testu tekniko eta espezializatuetan, adierazpenari
zuzenki lotua baitago. Ehunekoen erabileran ikusten da garbiro arau bien
arteko aldea:
Ehunekoa % ikurraren bidez adierazten dugu eta dagokion zenbakiaren
aurretik jarri ohi dugu (testu edo forma diskurtsiboetan behintzat). Ikurraren
eta zenbakiaren artean tarte motza eta zatiezina jarri behar da. Hartaraino
dugu arazo grafikoa. Baina ehunekoak adierazteko orduan sortzen den arazorik nagusiena bestelakoa da: %45 / %45a. Baina bien arteko bereizketa ez
dagokio ortotipografiari (espezializazioko erabileraren estandarizazioari),
ezta akademi arau konbentzionalari ere, hizkuntz arauari baizik. Hain zuzen
ere, zenbakien bidez adierazten dugun unitate horren kategoriak erabakiko du
idazkera: %45, zenbatzaile dugunean (45 unitate alegia). Eta kategoria aldaketa, jakina, adierari lotua dago, ez baitugu gauza bera (a) eta (b)
(a) "laginen %9 kutsatuak daude eta ez ditugu erabiliko" (zenbat, alegia:
9 lagin)
(b) "laginaren %9a kutsatua dago eta emaitza ez da fidagarria izango"
(zenbatekoa, alegia)
Oro har, termino batek denominazio prozesuan eta ihartze bidean (termino gisa) eginiko aldaketak erabakiko du modu bateko edo besteko adierazpena:
(a) koagulazioaren II. faktorea (ordinala)
(b) pepsinogeno II polipeptidoa ("pepsinogeno II" dugu izena)
Alde honetatik ere, kontuan harturik espezialista hizkuntzaren erabiltzailea dela (ez duela, hortaz, hizkuntz analisi formalik egingo), haren intuizio linguistikoak esan beharko liguke (ikuspuntu deskribatzailea hartzen baldin
badugu) zein den delako terminoaren barne egitura. Era berean, deskribapen
horrek argitu beharko liguke hainbat terminoren osagaien analisi kategoriala
(Ozeano Atlantikoa) edo elkarteetako osagaien erlazio argumentala (min hartzaile / mintz-hartzaile). Baina hiztun horien (espezialisten) hizkuntz konpetentziak baldintza dezake azterketa, egoera idealetik urruntzen garen neurrian.
Bi dira bereziki zailak gertatzen diren egiturak espezialitateko testuetan:
a) izenondo/izenak (aposizio modura ezar daitezkeenak)
nervio ciático > nerbio ziatikoa
vena safena > safena zaina (transposizioz)
440

EUSKARA TEKNIKOAREN DIDAKTIKA

eta hauen artean konbentzio grafikoz bereizten ditugun `aditz-izen + egile'
atzizkidunez osaturiko elkartuak
mintz hartzailea (iz - izond)
mintz-hartzaile (iz - iz)
b) zenbakiak, zenbatzaile edo aposizio gisako izen direlarik; euskararen
inguruko hizkuntzetan morfosintaxiak bereiziko ditu egitura hauek:
15 días (plurala eta `zenb. + iz' hurrenkera sintaktikoa; ohiko sintagma
zenbatzaileduna, alegia)
día 15 (singularra eta aposizio erakoa)
Euskaraz, jakina, aposizioa nahasgarri gertatzen da, morfologia marka
(numeroa) baita orduan bereizgarri bakarra eta beste estrategia batzuk behar
ditugu arazo pragmatikoari aurre egiteko:
hilaren 15a
5. kontsulta
1999ko plan orokorra

ALDAKETA MORFOSINTAKTIKOAK
Besteak beste, forma sintagmatikoaren eta izen-elkarketaren lehia dugu
espezialitateko hizkeretan. Euskal hizkuntzak ingurukoak ez bezalako baliabidea du izen-elkarketa eta hartaz baliatzen da nagusiki, izenak mailegatuta.
Baina kontuan har dezagun espezialitateko hizkerak maiz darabilela izenondo
erreferentzial ihartua edo kultur tematik eratorria. Hortaz:
birika-gaixotasunak
bihotz-patologia / patologia kardiakoa (?)
gaitz hipertrofikoa
Nazioartean ere halako batasun moduko bat suma daiteke izenondoa
kultur tema gisakoa denean eta haren erreferentea corpus lexiko orokorrean ez
dagoenean (gaitz psikosomatikoak), baina ez da halakorik bestelako kasuetan.
Nahikoa da Europako Batzordeko EuroDicAutom datu-baseak eskaintzen
dituen terminoak aztertzea hartaz jabetzeko:
a) somatikoa, Spanish: complicación somática; English: somatic complication; Danish: somatisk komplikation; French: complication somatique;
German: somatische Komplikation; Italian: complicazione somatica;
Dutch: somatische complicatie; Portuguese: complicação somática
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b) bihotz- / kardiakoa, Spanish: transplante cardíaco; English: heart
transplantation; heart transplant; Danish: hjertetransplantation;
French: transplantation cardia que; greffe cardiaque; greffe de coeur;
greffe du coeur;Gt
IHetrzamnlspi:o; rapianto cardiaco; Dutch: harttransplantatie; Portuguese: transplantação cardíaca;
transplante cardíaco
Gainera, beti izango da forma sintagmatikoaren aukera: bihotzaren patologia, birikako gaixotasunak... Bestalde, izen elkarketaren idazkera ere gerta
daiteke iluna (elkarte ilunak edo ezagutzen zailak). Forma sintagmatikora jo
ez arren grafiaren bidez adierazten dira osagaiak (idazmakina, baina ikas-sistema):
elikatzeko materialak
elikadura(-)materialak
elika-materialak
Bestalde, maiz erabiltzen dira espezialitatean kultur temez osatutako hitzak: oro har, loturik idatzi dira (antropologia, antropofagia, anisotropia, hepatomegalia, otorrinolaringologia, aminotriptilina...).
Kultur temen artean garrantzi berezia dute hiperonimia-hiponimia
bidezko paradigmetarako erabili ohi diren aurrizkiak. Halakoetan ezinbestekoa da erregistroaren arabera jokatzea; demagun gaztelerazko super- aurrizkiaren euskaratzea:
a) `es superbonito, es superflipante' > `oso polita da, ikaragarria, egundokoa...' Erregistro bereziko (lagunarteko hizkerako forma adierazkorrak ditugu hauek) hauetan euskarak bere baliabideak ditu (beste kontu
bat dugu gazte-hizkera hori islatu nahi duen literaturako itzulpen lanaren arazoa).
b) `superficial < azalekoa; es algo superfluo>'. Ez dugu maileguaren beharrik. Forma ihartuak ditugu hauek aurrizkirik gabeak (ikuspegi sinkronikotik). Hauetan ohi bezala jokatu ohi dugu, zuzen itzuliz, egokituz edo konpentsatuz, parafrasia erabiliz... (ohiko testu itzulpena, ez
nahitaez terminologikoa).
c) Espezialitateko termino lexikalizatuak bere horretan hartuko ditugu
(nazioartean nahikoa batasun eta adostasun baldin badago behintzat),
esate baterako latinetik datorren `superávit > superable (Ekonomia).
Ez dugu berdin jokatuko beste jatorri batekoak eta espezialitatekoak
ez diren edo nazioarteko batasunik ez duten terminoekin: `superchería
(<superchiera, it.) > iruzur...'
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d) <`Super' tema + hitz arrunta> erako elkartuetan bi sail bereizi behar
ditugu
dl) espezialitatekoak: superclase > superklase (Biol), superconductividad > supereroankortasun. Bietan `super' erabiliko dugu baina
hitza aukeratzean batera edo bestera jo daiteke. Hauen azterketa
zailagoa da, `super' temaren esanahia gain', `oso handi' edo besteren bat izan daitekeelako eta batzuetan mailegu osoak izan daitezkeelako (superwelter)
d2) hizkera arruntekoetan ez dirudi gaurko euskarak `super' hori
onartzen duenik: `superabundancia / ugaritasun, oparitasun
handi', `superdotado > dohain berezidun, talentu handiko...'
Azken hauen artean badira bi arazo berezi 1) hiperonimo-hiponimoen bidez edo hainbat tema erabiliz paradigmak osatzen dituzten hitz multzoak; hauetan hitzak nahasi gabe erabili beharrak zaildu egiten du euskararen bide patrimoniala erabiltzea eta mailegu
zuzenera jotzen dugu: `hipermerkatu, supermerkatu, merkatu...'
Arazoa handiagoa da hitz berria merkatu-estrategiaren ikuspegitik
sortua denean, esate baterako enpresa jakin batek sortutako
`maxiak' (gaztelaniaz ere nekezago onartzen dugu `maximercado'
eta Maxi' besterik ez darabilgu) 2) merkatu-estrategiak berak
bilatu nahi izan duen `super/-' bereizkuntza nola eman euskaraz?
Nola bereizi `olla rápida' eta `olla super-rápida' ikuspegi komunikatibotik eraginkor gerta dadin? Baina azken galdera hau erantzutea lan honetatik kanpo dago.
Beste aldaketa morfosintaktiko batzuk balio terminologikoa duten sintagmak ihartzean gertatzen dira: `hestegorri'. Arlo didaktikoan bereiztea
komeni da halako terminoak:
hitz bakarrekoak (soilak edo ihartuak): hestea, hestegorria
sintagmatikoak: heste meharra
eta `iz + izond' erako sintagma arruntak: heste urratua

ALDAKETA MORFOLOGIKOAK
Badira aldaketa morfologikorako hainbat eragile: hizkuntz aldakortasuna
bera, dialektala esate baterako (hala dugu gaur errazago inguru geografikoaren
arabera Mesiasen etorrera' edo Mesiasen etortzea')... Baina beste batzuetan
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aldaketa morfologikoak behar terminologikoari erantzuten dio, esparrua
bereizteko edo aldaketa kontzeptualaren oinarri izateko. Horrela, ez dute
erreferente bera honako hitz hauek: normaltze / normalizazio; formaldu / formalizatu; kutsapena / kutsadura...
Ikuspuntu didaktikotik hainbat ohar egitea komeni da (azterketa kontrastiboa alde batetik eta espezialitateko hizkeren finkapena bestetik):
a) Maiz gertatzen da jokabide mimetikoa: profesorado `lanbidea, nolakotasuna' (irakaslego / irakasletza) eta profesorado `multzoa' (irakasleria,
irakasleak). Itzulpenak kategoria aldaketa eskatzen du, hortaz, batzuetan ( * irakaslegoak greba egin du).
b) Badira finkatze arazoak (kutsapena, kutsadura...) neurri batean
behintzat eredu estandarrak erabaki beharrekoak (ahuldade, ahuleria,
ahulkeria, ahultasun). Tasun semantiko apalagoko atzizkiek edo
ñabardura semantikoa baino ezartzen ez duten aurrizkiek ere paradigma konplexuak osatzen dituzte, espezialitatean (neurri batean baita
eredu orokorrean ere) finkatu beharrekoak. Gogora dezagun eredu
estandarrak azken urteetako eratorri asko zuzentzen dituela (eraikin /
eraikuntza; garbigarria / * garbikaria...)
c) Aipatu ditugun aldaera dialektalak, aditz -izenarena esate baterako: etorrera / etortzea...
d) Forma egokitzapenak: diputazioa... Baina badira hauen artean paradigmen erregulartasunaren bila edo beste hainbat faktoreren eraginez
sorturiko forma okerrak (fonetismo ihartuen aplikazioak `merkatal',
edo itzulpen tresna gisako egokitzapen hibridoak anbulategi')

Aldaketa lexikoak
Aldaketa lexikoak: arlo honetan (espezialitatean) aldaketa semantikoari
eta lexikoaren finkatzeari loturiko aldakortasun lexiko edo terminologikoa
dugu aztertu beharrekoa. Izan ere, lehen aipaturiko aldakortasun grafiko,
fonetiko eta morfosintaktikoak espezialitateko hizkeretan adierazkor gerta
daitekeen aldaketa semantikoari lotuak egon daitezke (balio terminologikoa
izango du orduan).
Aldakortasuna ohikoa dugu hizkuntz erregistro batetik bestera iragatean
(oxigenoa / airea, kaka / gorozkia / eginkaia...), baina bestelakoa da indarra
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/ energia / potentzia' bezalako paradigmetako terminoen balio bereizgarria,
halakoetan esanguratsua gertatzen da termino bat edo besteren erabilera.
Ikuspuntu didaktikotik badira arlo honetan ere gogoan hartu beharreko
hainbat ohar:
a) Hitz bat (edo hobeto esanda, unitate terminologiko bat) aztertzean
ongi bereizi behar da zein motatako adierazpen unitatea den, benetan
balio terminologikorik duen, eta abar. Demagun `birus' hitza: balio terminologikorik gabeko fraseologia adierazkorrenetik siglazioaren bidez
osatutako unitate lexikalizaturaino bada aztertu beharreko tartea (gaztelania hartu dugu adibide honetan abiapuntu) :
"tengo un virus que no te cuento" / "hau da hau burutik beherakoa"
"lleva dentro el virus de la música" / "musikaren barra darama barnean"
"virus informático" / "informatikako birusa"
"virus de la hepatitis" / "hepatitisaren birusa"

"VIH" / "GIB"
b) Bestalde, aldakortasun lexikoa nabaria da maileguen kasuan, nekez
mailegatzen delako termino baten esparru semantiko osoa, espezializazio gradu handiko termino unibokoetan izan ezik. Demagun:
paciente / patient
"el médico examinó a los pacientes" / "medikuak gaixoak aztertu
zituen "
"un dentista con pocos pacientes" / "bezero gutxi dituen dentista"
"recibiremos a enfermos y otros pacientes" / "gaixoak eta bestelako
pazienteak ere ikusiko ditugu"
Zer esanik ez dago, arazo hauek corpus lexiko orokorrekoak direla
gehien bat, nahiz eta espezialitateko hizkeretako lexikoaren unibokotasunaren
izenetan esparru horretan gertatzen diren desegokitasun nabarmenenak, bereziki hizkuntza batean termino bera espezialitate bat baino gehiagotan ihartzen
denean:
monitor / monitor(e) Inf
monitor / pantaila Inf, Med ("seinalea pantailan ikusi")
monitor / irakasle Kir, Hez ("gimnastikako irakaslea")
monitor / begirale Kir, Hez ("udalekuko begiralea")
monitor / laguntzaile Hez ("anatomiako praktiketako laguntzailea")
c) Estandarizazio-paradigmetatik kanpoko terminoak hizkuntza bakoitzak bere baliabidez edo maileguen bidez eratzen ditu. Oro har, neke445
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zago hartuko ditugu nazioartean batasunik ez dutenak edo erabilera
orokorretik aldentzen direnak (`quirófano'). Esate baterako: iguala.
Spanish: iguala con un médico de cabecera; English family doctor contract; Danish: sygesikringens grundbeloeb; French: contrat avec un
médecin de famille; German: Hausarztvertrag; Italian: contratto con un
medico di famiglia; Portuguese: contacto com médico de família.
d) Badira hainbat termino espezialitatean adiera berezia izan arren hizkuntz orokorrrekoak direnak: alteración, trastorno, vena... Nekez era
daitezke hauek hizkuntza estandarrari bizkar emanda.
e) Espezialitateko terminoak hizkuntza orokorrera lerratzen dira kontzeptuak zabaltzen diren neurrian. Orduan, aldaketa lexiko-semantikoak gerta daitezke.
f) Terminologikoak ez diren adierazpen-unitateetan hizkuntza bakoitzak
bere baliabideak erabiliko ditu erreferente kontzeptualaren berri emateko. Hona lehen aipatu dugun kontsumo-arloko testu bat (erreferente
espezializatua da, baina ez testuaren tratamendua bera): it, esp, por
Usare il segmento di
filo interdentale non
cerato per la pulizia
sotto il borde gengivale.

Utilice el segmento de
seda dental normal
para limpiar dentro del
surco gingival.

Utilizar o segmento de
fio dentário para limpiar dentro do sulco
gengival.

Hau da: "ogni deposito di placea / la placa / toda a placa bacteriana" edo
"filo interdentale non cerato / seda dental normal / fio dentário" aukerek (hizkuntza bakoitza bere baliabideez baliatu da eta bere eredua bilatu du, nahiz eta
batetik bestera transposizioak, zabalpenak... erabili) argi erakusten dute orain
arte esandakoa.

TESTUAK ETA DIDAKTIKA
Espezialitateko testuak sortzeak, lantzeak edo itzultzeak etengabeko birformulatze prozesuan murgiltzea dakar. Egia da birformulatze hori definitzen
eta zehazten zaila dela, baina langintza horretan abiatu gabe ere, hona ikuspuntu didaktiko aplikatutik zein diren birformulazte hori gauzatzen den esparrurik nabarmenenak:
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a) Erregistro birformulatzea
Espezialitateko testutik (espezialistak espezialistarentzat sortu duen testutik) zabalkundeko testura (espezialista izan ez arren, gai horretan jantzia
den edo izan daitekeenarentzat) edo kazetaritzakora (hartzaile arruntarentzat). Alde batetik ingurua gertatzen da aldagarri (hartzailea nagusiki, baita
sortzailea ere, zabalkundeko testu gehienak ez baitituzte espezialistek idazten
eta are gutxiago kazetaritzako testuak), baita komunikazioaren helburua:
kazetaritzako testu zientifiko-teknikoetan (hobeto esanda, zientzia eta teknikari buruzko testuetan) gaiaren inpaktua da bilatzen dena, hau da, gizartean
jakin-mina pitz dezakeena. Horretarako, jakina, lexikoa egokitzen da (errealitate kontzeptualaren berri ematen duten terminoak ordezkatu egiten dira corpus orokorreko hitzak erabiliz, edo terminoak berak erabiltzen dira, espezialista ez denaren araberako egokitzapen semantikoak eginik); horrela halako
edo bestelako pisu molekularreko triglizeridoez gabe, gantzez arituko da testu
arrunta, edo kolesterol hitza jasoko du, kolesterol on eta kolesterol txar sasiterminoak sortuz.

b) Moldearen araberako birformulatzea
Kontzeptualizazio handieneko testutik (matematikako adierazpenak, edo
fisikakoak, adierazten dute hau ongien) forma diskurtsibora ekarriko da testua. Besteak beste, hartarako behar diren aldaketa grafiko eta ortotipografikoak egingo dira. Beste batzuetan, berriz, testu estereotipatuen moldera ekarriko da testua, funtzioen araberako forma ezarriz (inprimaki, klinikako orri,
baimen emate orri... eta abarrekoak).

c) Kode birformulatzea
Eztabaidagarri izan daitekeen arren, pentsa daiteke hizkuntz kode batetik bestera aldatzeak, itzultzeak alegia, birformulatzea eskatuko duela. Arazo
hori nabarmenago gertatzen da itzulpen teknikoan, baldin eta halako testuetan erreferente kontzeptualaren garrantzia eta nagusitasuna onartzen badugu.
Testu teknikoen idazketa edo itzulpenerako didaktikak kontuan hartu
beharko du orain arte egin dugun testu teknikoen definizioa. Horrela, testu
teknikoak itzultzeko orduan terminoen itzulpena izango dugu lan nagusia,
baina ezin dugu horregatik ahaztu hizkuntza maila (hizkera teknikoa hizkuntza orokorraren azpisistema baino ez da) ezta testu maila ere: hau da,
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itzultzaileak (hizkuntzalari, itzultzaile profesional edo espezialitateko aditua)
ez du terminologia itzuli behar (terminologoaren lana da hori), testua baizik.
EHUko Medikuntza Fakultateko Euskara Teknikoa irakasgaiko adibide batzuk eskaini nahi dira ondoren.

IDAZMENA
Agindua
Aurreko ataletan bezala, ez dugu hemen diskurtsoaren analisiaz jardun
nahi. Nahikoa dugu lantxo honetan didaktikarako ohar batzuk egitea.
Horregatik, testu -tipologiaz eta espezialistek sortzen eta erabiltzen dituzten
testuen ezaugarriaz aritu beharrean espezialistagai edo ikasleak testuak idazten edo itzultzen hasten direnean (gogora dezagun bestalde espezialista ez dela
itzultzaile, ezta hizkuntza edo komunikabideetako profesional ere) kontuan
izan beharreko hainbat gomendio.
Kontsigna edo agindua. Lehen esandakoaren arabera, hizkuntza bera
baino zerbait zehatzagoa landu nahi dugu: espezialista batek (espezializazioko ikasle batek honako honetan) bere arloaz ari denean sortzen dituen testu
mailako hizkuntz unitateak landu nahi ditugu. Hortaz, aginduak ere hartarako egokia izan behar du. Hauxe da 1998-99 erabilitako aginduetako bat (bi gai
aukeran emanda: "Medikuntza lanbidea. Mediku izateko arrazoiak";
"Botikina: non, nolakoa, zertarako").
1. Testua antolatu: ideia nagusi bakoitzeko paragrafo bat. Erabili puntuazio-zeinuak eta testu koherentea osatu.
2. Kontu egin honako idazlantxoa Elhuyar bezalako zientzia zabalkunderako aldizkari batean (bigarren gaia) edo herri-aldizkari batean
(lehen gaia) argitaratuko litzatekeela. Lehen gaiak azalpen subjektiboa
eta iritzi pertsonala eskatzen du; bigarrenak, berriz, dibulgazio mailako deskribapen, azalpen edo aholkuen bidezko garapena. Aukera
ezazu bietako bat.
3. Zaindu gramatikaltasuna. Ez egin hutsik (testua ez da ongi ulertuko).
4. Zaindu idazkera egokia: testuak erraz irakurtzeko eta ulertzeko modukoa izan behar du; baina ez idatzi zabalpenik gabeko perpaus bakun
soilen segida modura, horrela nekez eskain baitaiteke gaiak behar duen
zehaztasuna. Zaindu kohesioa.
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5. Zaindu araua. Euskaltzaindiaren arauak errespetatu, zure gustukoak
izan edo izan ez (kontu egizu lana non argitaratuko den).
6. Zaindu idazlanaren itxura: garbi eta txukun idatzi eta espazioa modu
egokian antolatu.
Edo beste era batera esanda, ikasleari agintzen zaiona da antolamendu
kontzeptualetik hasi eta ingurua kontuan izanik (hizkuntza funtzioak alegia)
testu koherentea osa dezan. Ikusten denez, azkenerako utzi dira alderdi konbentzionalenak: akademi araua eta eredu estetikoari lotua egon daitekeen txukuntasuna, hauek ere gorde beharrekoak. Bestalde, agindua ia metahizkuntzarik gabe dago formulatua, modu errazean, hizkuntza ikasketak aspaldi utziak
dituzten espezialitate-ikasleentzako (asko dira lau urte daramatenak, irakaskuntza ertaina utzi zutenetik alegia, hizkuntza formalki ikasi eta landu gabe).

Idazlana
Hona orain aginduari erantzunez osatutako idazlantxo bat eta horren gainean ikasle hauekin eginiko lana:
BOLONDRESAK
Batzuek ez daude adoz talde hauekin zeren ez dago garbi nola gestionatzen diren eta erabakiak batzutan izkutuan hartzen dira. Eta, gauza txarrena, bolondresak daudelako beste batzuk lan gabe geratzen dira Gurutze
gorrian bezala edo sanitateko urgentziatan. Talde hauetan dauden pertsonak kobratu gabe egiten dute lan eta horretara dedikatzen dute beren denbora librea edo beren bizitzako zati bat. ONG delakoetan egoten dira. Eta
talde hauek kontrolatu egin beharko dira.
ONG delakoak dirua hartzen dute administraziotik baina batez ere
haien partaideek kobratu gabe egiten dutelako lan bizi dira, batzuk nazio
barruan eta beste batzuk kanpoan.
Arlo askotan egiten dute lan, behartsuei lagunduz, marginatuak, errefuxiatuak babestea, ingurune pobreak garatzea, hezkuntza, alfabetatzen...

Lantze-zuzentzea
Idazlan hau eskola praktikoetan unibertsitateko ikasleei zuzentzeko
emandakoan (Medikuntza, Odontologia eta Erizaintza titulazioetan) denek
449

IÑAKI UGARTEBURU GASTAÑARES

hartu ohi dute bide bera: zuzenketa gramatikal formala (arau esplizitu formalen urratzeak identifikatu eta zuzendu) eta akademi arauari dagokiona (ortografia nagusiki). Horren ordez, beste bide hau proposatu ohi zaie ikasleei:
"Aztertu + Berrantolatu + Zuzendu". Azken batean, testua kokatzen ahaleginduko gara (sortzailea, hartzailea eta ingurua kontuan hartuta) eta testuaren
koherentzia eta kohesioa bilatuko ditugu.
1. urratsa: zein da gaia?: "Boluntarioak"
2. urratsa: argumentua (argudioen eraketa): "Boluntarioek borondatez egiten dute lan erakunde jakin batzuetan, baina erakunde horien jarduna batzuetan oso argia ez denez erregulatu eta arautu egin beharko litzateke"
3. urratsa: zein dira ideia nagusiak?
- Boluntarioak zer diren (definitu)
- Boluntarioen lana Gobernuz Kanpoko Erakundeetan (deskribatu)
- Tesia: erakunde hauei egin ohi zaien kritika
- Proposamena
4. urratsa: testua antolatu (ideia nagusi horietako bakoitzeko paragrafo
bat eratu)
"Talde hauetan dauden pertsonak kobratu gabe egiten dute lan eta
horretara dedikatzen dute beren denbora librea edo beren bizitzako
zati bat.
ONG delakoetan egoten dira. / ONG delakoak dirua hartzen dute
administraziotik baina batez ere haien partaideek kobratu gabe egiten
dutelako lan bizi dira, batzuk nazio barruan eta beste batzuk kanpoan. / Arlo askotan egiten dute lan, behartsuei lagunduz, marginatuak,
errefuxiatuak babestea, ingurune pobreak garatzea, hezkuntza, alfabetatzen...
Batzuek ez daude adoz talde hauekin zeren ez dago garbi nola gestionatzen diren eta erabakiak batzutan izkutuan hartzen dira. Eta, gauza
txarrena, bolondresak daudelako beste batzuk lan gabe geratzen dira
Gurutze gorrian bezala edo sanitateko urgentziatan.
Eta talde hauek kontrolatu egin beharko dira. "
5. urratsa: testua egokitu (sintaxia, lotura-hizkien eta antolatzaileen
bidezko antolamendua...)
Boluntarioak dira beren denbora librea edo beren bizitzako zati bat
lanean ematen dutenak, kobratu gabe.
Boluntarioek ONG delakoetan egiten dute lan batez ere. ONG delakoek diru-laguntza jasotzen dute administraziotik, baina erakundean
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soldatarik gabe lanean ari direnei esker burutu ditzakete beren egitasmoak, nazio barruan edo kanpoan eta hainbat anotan: behartsuei
lagunduz, marginatuei lagunduz, errefuxiatuak babestuz, inguru
pobreak garatuz, hezkuntza edo alfabetatze ekimenak antolatuz...
Baina hiritar batzuk ez daude adoz eta kritikatu egiten dute erakunde
hauen lana. Alde batetik, erakunde hauen gestioa ez delako beti behar
bezain garbia eta erabakiak maiz isilpean hartzen direlako. Baina kritikarik gehien sortzen duena da boluntarioen lanaren ondorioz gertatzen den
lanpostuen murrizketa: Gurutze gorrian, larrialdietako zerbitzuetan...
liste dut erakunde hauen jarduna erregulatu eta arautu egin beharko
litztekeela.
6. urratsa: estilo-orrazketa, ortografia zuzenketa... (ez ditugu hemen atal
honetako lanak zehaztuko)

BOLUNTARIOAK
Boluntarioak dira beren denbora librea edo beren bizitzako aldi bat
soldata edo saririk jaso gabe lanean ematen dutenak, beren ingurukoei
laguntzeko asmotan.
Boluntarioek Gobernuz Kanpoko Erakundeetan (GKE) egiten dute
lan batez ere. GKE hauek diru-laguntza jasotzen dute administraziotik,
baina erakundean soldatarik gabe lanean ari direnei esker burutu ditzakete beren egitasmoak, nazio barruan nahiz kanpoan eta hainbat anotan:
behartsu eta baztertuentzako laguntza programatan, errefuxiatu eta aberrigabeen babesean, inguru pobreen garapenean, hezkuntza edo alfabetatze ekimenen sustepenean...
Baina hiritar batzuk ez daude ados eta kritikatu egiten dute erakunde
hauen lana. Alde batetik, talde hauen gestioa ez delako beti behar bezain
garbia eta erabakiak maiz isilpean hartzen ornen direlako. Baina kritikarik
handienak sortzen duena da boluntarioen lanaren ondorioz gertatzen den
lanpostuen murrizketa; hala gertatu ohi da Gurutze Gorrian, osasun-arloko larrialdietako zerbitzuetan...
Uste dut erakunde hauen jarduna erregulatu eta arautu egin beharko
litzatekeela. Administrazioak laguntza eskaintzen dien heinean, bederen,
erakunde hauen kontu eta ekimenek guztiz garbiak izan beharko lukete eta
soldatapeko langileen kalterako izan daitezkeen zereginak saihestu egin
beharko lirateke.

451

IÑAKI UGARTEBURU GASTAÑARES

Itzulpena
Itzulpena nahi bezala ulerturik ere (demagun hemen hizkuntzalaritza
aplikatuko prozedura tekniko bezala ulertzen dugula) auzia dugu ea itzulpenak lekurik ba ote duen LSPen didaktikan. Aitortu beharra dugu espezialistak
ez duela hizkuntzalaritzako formazio berezirik, baina aldi berean, itzultzaile
profesionalak ez du espezialitatea ezagutzen. P. Leraten hitzetan (1995):
"Bezero batek itzultzaileari espezializazioko testu baten enkargua egiten
dionean, zera esan daiteke ikuspuntu semiotikotik, itzultzaileak sitema bateko
zeinuak beste sistema batera egokituko dituela, beste zeinu, kontzeptu, objektu eta hartzaileak dituen sistema batera, beste kultura batera alegia... Baina,
nola itzuli testua objektuak ezagutzen ez baditu?. Hortaz, ulergarria da halako itzulpenak gero eta gehiago egotea diziplinako espezialisten esku, edo
espezialista elebidunen esku. Haiek dira, testuaren logikaren ikuspuntutik
epailerik onenak, beren jakintza arloko edo lanbideko terminoak eta erabilerak ezagutzeko"
Beraz, gutxieneko hizkuntz formazioa (itzulpen teknikari dagokionez ere
bai) jaso beharko du espezialistak, itzultzaileak espezialitateko testuaren erreferentzia den unibertso kontzeptualari buruzko gutxieneko jakintza behar
duen bezala.
Arlo honetan, beraz, mikroegituraren azterketatik makroegiturara joango den analisia proposatuko zaio espezialistagaiari. Eta besterik gabe, adibide
pare batekin erakutsi nahi nuke hori.

Mikroegituraz
Ez dago ukatzerik maila honetako arazo handienak terminologikoak
izango direla (horixe baitugu espezialitateko hizkeren berezitasunik nabarmenena)
"El paciente refiere sensación de cansancio a primera hora de la mañana. A la exploración se observa una masa fluctuante en vacío izquierdo,
enrojecimiento de mucosas..."
Unitatez unitate aztertzen badugu konturatuko gara etengabe duela espezialistak edo ikasleak hautua egin beharra:
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`gaixoak / pazienteak'
`adierazten du / kontatzen du / dio'
`nekea sentitzen duela' (?)
goizaldean' (?)
`azterketan / miaketan'
`ikusten da' (?)
`masa higikorra dagoela' (?)
`ezkerraldeko abdomenean' (?)
`mukosak gorrituta daudela' (?)
Eta horretarako ezinbestekoa izango du hizkuntz abiapuntua unitate
hauen izaera bereizi ondoren:
– hizkuntza orokorreko unitateak
– unitate terminologikoak
– unitate sintagmatikoak
dilatación del ventrículo izquierdo
índice de captación de antimiosina
– unitate fraseologikoak
el paciente refiere que

MAKROEGITURAZ
Ikus dezagun orain itzulpen lan batekin bete den prozesua. Honako ariketa hau ere 1998-99koa da (Medikuntza Fakultateko ikasleena) eta segmentuz segmentu eginiko itzulpenetik aurrera egitea proposatu zaie. Edo beste era
batera esanik, itzulpen zuzenaren gainean eratu den testuaren birformulazioa:
En este texto se habla de la caries, uno de los mayores enemigos de los
dientes, explicándose en el primer párrafo como texto informativo en qué
consiste fundamentalmente el problema y en los siguientes párrafos en forma
de texto instructivo lo que debe hacerse para prevenir este problema.
lehen itzulpena (mimetikoa)
Testu honetan hortz -haginen etsairik handienetako bat den txantxarraz hitz egiten da, lehen paragrafoan informazio-testu modura arazoa zertan datzan azalduz eta ondorengoetan instrukzio testu gisa zer egin behar
den arazo honi aurrea hartzeko.
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bigarren itzulpena (analitikoa)
Testu honetan txantxarraz hitz egiten da. Txantxarra hortzen etsairik
handienetako bat da. Lehen paragrafoan arazoa zertan den azaltzen da.
Zati hau informazio testua da. Hurrengo paragrafoetan arazoari aurre egiteko zer egin behar den esaten da. Paragrafo hauek instrukzio testu modura daude idatzita.
hirugarren itzulpena (azken formulazioa)
Ondoko testuan txantxarraz hitz egiten da, hortzen etsairik handienetako batez, alegia. Lehen paragrafoan arazoa azaldu egiten da (informazio
testua). Ondorengoetan, berriz, arazo honen aurrean nola jokatu behar den
esaten da (instrukzio testua).
Hau da, testuaren egitura orokorra aztertu eta horren ondorengo lantzea
proposatu zaie ikasleei.
Egitura: bi ideia nagusi eta bigarrenean bi adierazpen (hori arabera antolatuko da testua)
1. "Testua txantxarrari buruzkoa da"
2. "Testuan zehazki honako hau esaten da"
2.1. "Txantxarra zer den" (1. zatian)
2.2. "Txantxarra nola saihes daitekeen" (2. zatian)
Gainerako informazio gehigarriak (informazio hori txertatu egingo da):
– "txantxarra hortzen etsaia da"
– "testu mota hauei teknikoki informazio- eta instrukzio-testu esaten
zaie"
Loturak (testuaren kohesioa lortzeko)
– ideiak bereizteko puntuak erabili dira: 1 (puntua) 2.1 (puntua) 2.2 (puntua)
– zabalpen eta gainerako informazioa esaldi bakoitzean txertatua:
aposizio modura komaren bidez bereizia (1. esaldian)
parentesi artean 2.1 eta 2.2 esaldietan, azalpen tekniko hutsa delako.
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Ondorioak:
Labur-labur esan daiteke espezialitateko hizkeretan trebatzen ari den
espezialistagai edo espezialistak honakoak hartu beharko lituzkeela kontuan:
1. Espezialitateko hizkera (hizkuntzaren azpisistema) osatzen duten atal
nagusiak bi dira: corpus lexikoa (hiztegia) eta gramatika edo arau multzoa. Bietatik lehena dugu bereziki beregaina azpisistema horretan.
2. Espezialitateko hiztegiak: aktiboa (etengabe osatzen doana), interaktiboa (terminoak testuetan txertatu direnean baino ez dira benetan termino; hiztegi terminologiko bateko unitateak testuetatik baino ezin sor
daitezke) eta erreaktiboa (arlo horretan ari diren agente guztien partaidetzak, baita espezialitatetik kanpoko erregistro edo sistemako erabilerak eragingo dio espezialitateko corpusari eta eragin horietara makurtuko da espezialitateko hiztegia). Ezinbestekoa gertatuko da, besteak
beste, terminologoen, hizkuntzalarien eta espezialisten elkarlana.
3. Testuen analisirako ez da nahikoa azterketa terminologikoa.
Ezinbestekoa gertatzen da testu-analisia eta kontuan hartu beharrekoak dira ikuspuntu kognitiboa, linguistikoa eta pragmatikoa.
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LARRAMENDIRENGANDIK BATURAINO:
ANTZINA ETA AHOTS
Blanca Urgell

Euskara noranahiko bihurtzeko ahaleginetan burua berotu eta eskuak
busti dituztenen artean Txillardegik leku garaia irabazita duenez gero, iruditu
zait filologiaren txokotik gehiegi atera gabe, eta bihotzez, lantxo hau eskain
diezaiokedala hainbat gaitan irakasle eta gidari dudan hari, gaurko euskara
estandarreraino iritsi diren bi formaren etorkia argituaz. Edo hartan saiatuaz,
behinik behin.
Mitxelenak (1984: 16) eskutitza, garrantzia eta berezitu bakarrik zenbatu
ahal izan zituen Larramendiren Hiztegi Hirukoitz-etik (hemendik aurrera
HH), Arana-Goiriren eta Azkueren garai txarrak (Larramendirentzat txarrak,
bederen) nola edo hala igarorik, guganaino iritsi eta sasoian dabiltzan hitzetan.
Baliteke zerrenda zertxobait handitu ahal izatea, baina bidea orotara antzua da, Larramendik bitxikeriak bakarrik eskain zitzakeelako ustean oinarritzen baita. Aitzitik, badagoke auziari bestela begiratzeko modurik: XX.
mendearen hasieran hitz berri nabarmen ia guztiak bertan behera utzi baziren
ere, HH-az geroko literaturan eratorrietan igartzen den gorakada kontuan
harturik, badirateke, Sarasolak (1986) argudiatu duenez, hainbat eta hainbat
hitz Larramendik sortuak eta geroko idazleek erabiliaren erabiliaz euskara
idatzian zeharo arrunt bilakatuak. Ez da nolanahiko aldea, isilean igarotzeko
moduko hitzak ere eskain zitzakeela onartzen ari baikara.
Eta hala eta guztiz ere, uste dut Sarasola llabur geratu zela. Alde batetik,
nago Larramendik gaur arte gorde duen eragina anitzez handiagoa dela, baita
sotilagoa ere, noski. Zehazkiago, literatur aldaeren hautapenari nagokio: HHan erabaki zen, erabaki ere, hainbat hitzen forma "kanonikoa" (literatur for-
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ma), aldaera zenbaiten zein anitzen anean. Hau erakusteko, bereziki adierazgarri deritzodan hitz bat hautatu dut: antzina.
Halaber, nago Azkuek-eta nahita egin zuten garbiketa larretsi dela. Ez
dut uste HH-ari bere hiztegian utzi zizkion zirrituak (Mitxelena 1961: 365)
denak ustekabekoak direnik eta, hau frogatzeko, XVIII-XIX. mendeetan erabili ez arren, Azkuek berak boladan ipini zuen hitz bat hautatu dut: ahots.

Antzina ala antxina?
OEH-ak (geroxeago Hiztegi batua -k ere bai) antzina forma hautatu du
aldaera nagusitzat, hanbatik hanbatean erdialdeko tradizio indartsua hobetsiaz, jakina. Zirt edo zart egin behar denean sarritan egin beharra bera baino
zuribide sendoagorik ez badago ere, esan daiteke honetan hautaketa lehenagotik egina zetorrela: bizkaierazko tradizioan antxina erabat nagusi izan
arren, XX. mendeko idazle bizkaitar zenbaitek (Kirikiño, Enbeita, Lauaxeta)
antzina ere, noizbait bederen, erabili izan dute. Oso adierazgarria da alde
honetatik Enbeitaren "Euzko-Deya-ri agur"-eko hurrengo adibidea:
Euzko-Deya, gaur legez,
Gaste ta gordiña,
orain berrogei urte
Agertu baziña,
Lotsaturik antziña
Ebrotik atxiña
Juango zan betiko
Erdera zikiña (Enb 127).
OEH-ak (s.v aitzin) honela iruzkintzen du: "Contrapone antziña, central-occ. `antes, anteriormente', común en la lengua escrita, a V atxiña `aitzina'
de valor local [hots, leku-kasua]". Itxura guztien arabera, beraz, literatur hizkuntzako hitzat (ez euskalki bateko edo bestekotzat) ezagutzen zuten.
Dena dela, literatur tradizioaren berpasatik berez bezala dator euskalki
banaketa ere gutxi gorabehera bizk. antxina vs gip. antzina dela egitea.
Halabeharrez edo bestela, ostera, bietatik antxina formak bakarrik erdietsi
ditu ahozko bermeak XX. mendean, OEH-aren datuen arabera: Etxba Eib
(antxiña, antxiñan), Iz Ulz (antxine), ArOñ (antxína) eta A EY III, 245 (antxiña zan berandu G-to, baita G-azp ere bederen, OEH-koen eransketa bati
esker dakigunez). Beraz, gipuzkeraz eta are nafarreraz ere, hizkera batzuetan
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behinik behin, antxina erabiltzen da. Honainokoan, Lakarrak (1986: 670-673)
"erdigipuzkera" deitu duen horren beste adibide bat baino ez dugula dirudi:
alegia, gipuzkeraz orokorra ez izan arren, literatur tradizioa gipuzkeraz forma
bakarra bailegoan aritu deneko bat, ahozko gertakariak estaliaz.
Baina, zein dira ahozko gertakariak antzina-ri dagokionez? Istorio honetan harrigarriena Azkuek berak antzina ez jasoa da. Honen ordez, antsina (B,
G), antxina (B, S) formak jasotzen dituen sarrera bat eratu zuen, <ts>ri dagokion lekuan. Morfología vasca-n ere, atzeko zerrendaren arabera, antxinate
bakarrik aipatzen du (§ 165), zein eta Aizkibel lekukotzat emanez. Esan gabe
doa buruko forma (antsina) bere "berreraiketa" baino ez dela: antzina-ko
txistukaria okertzat jo zuen, nonbait. Ez dago batere argi, ordea, zergatik egin
zuen. Azkueren gogoa nondik nora ibili zen asmatzea batzuetan zaila izan
arren, nekez sinets daiteke, nik uste, Gipuzkoako hainbat herritan entzutera,
oker zein zuzentzat jo, antzina ez jasotzea. Ulergarrixeago izan liteke, berriz,
entzuterik izan ez balu, zeren eta orduan literaturako forma beste zerbaiten
ordez, beste zerbait gaizki ulertzetik sortutakoa delako susmoa etor baitzekiokeen. Dena dela, nola liteke? erabiliena, gipuzkera osoturako aukeratua
(cf. A Ardi 73, ap. OEH) entzun ez?
Egin dezagun sartu-irten bat historiaurrean: itxura guztien arabera, antzina
/ antxina bikoteak eta aitzin eta aldaerek jatorri berbera dute. Adieraren aldetik
ez dago zailtasunik: aurrea eta atzea denboraren marran non dugun ebaztean
datza: antzina / antxina bizirik dirauen aitzina `aurrera'-ren baliokidea da,
bona, horra, aurra... bezala, hots, tartekatzen ohi zen -r-a atzizkiaren zati ezinutzizko bihurtu aurreko formetatik iharturik iraundako bakanetakoa.
Bestalde, aitzina > atxina aldaketa erregularra da, eta Enbeitarengan ikusi dugun
bezala, Bizkaiko leku batzuetan forma honek gorde du `aurrera' adierazteko
gaitasuna (cf. kaleti atxina bazoaz, Añ EL26basOei8tE,.zvnHp)
(Mundakan (B-mu) Azkueren arabera) `antzina' esanahia duen bitartean.
Egiantzekoena aitzin zaharrena izatea denez gero, literaturan nagusitu den antxina formako aurreko n, azkenik, bigarrenaren oihartzunaz azaldu beharko
genuke, hainbat hitzetan gertatu den moduan (Mitxelena 1977: § 17.9).
Antzina azaltzeko, aintzina tarteko urratsa eman behar dugu era berean
(cf. ainziña, jadanik GavS 25, ap. OEH); ondoko silabako bokalarekiko disimilazioaz diptongoaren bigarren osagaiaren galera ere ez da ezezaguna
(Mitxelena 1977: § 4.3). Alabaina, zerbait ezinezkoa ez izateak ez du esan nahi
nahitaezkoa denik. Ez dut esango begiratuez gero bazterren batean antzina
aurkituko ez denik: ez da hau kontua. Dakigunaren arabera, ahozko euskaran
antxina da nagusi, eta antzina-k hartu duen garrantzia literaturari eta hari
bakarrik zor zaio.
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Literatur erabileraren azpian, berriz, Larramendiren hiztegia dago. Une
batetik aurrera hitz honen historia aberatsa bada ere (OEH-ak hamar zutabe
bete ditu haren eta eratorrien adibideez), orotara oso laburra da: ez dago
Hiztegi Hirukoitza baino lehenagoko lekukotasunik, Hegoaldean bakarrik
erabiltzen diren hainbat hitzekin gertatzen zaigun bezalaxe. Larramendik hiru
aldaera jaso zituen, anciña, anchina eta aunciña (s.v. antiguamente), eta lehenengo biei eman zien hirugarrenaren gaineko erabateko lehentasuna, elkarrekin sarri aipatuaz: anciñacoa, anchinacoa "antiguo", anciñacoac, anchinacoac
"antepassados", anciñatua, anchinatua "antiguado". Oro har, aunciña aldaerari buruz dakiguna (Azkuek auntzina Bidanian (G-bid) bakarrik lekukotu
ahal izan zuen) ondo dator Larramendiren erabakiarekin.
Halaz ere, nabarmenki HH-an nagusi den forma anciña da, bai elkartueratorriak egiteko (1), bai bestelako sarreretan hitza erabili behar dueneko (2):
(1) anciñaera, anciñadina, anciñatasuna "ancianidad", anciñaqueta "antigualla", anciñaera, anciñatea "antiguedad", anciñaria, anciñazalea
"antiquario", anciñandea "decanato", anciñaro "inveteradamente".
(2) anciña oi zan jostategui, jostalecu biribillá "amphiteatro ", ezpatiyac
elcarri tiratzea, anciña eguin ohi zan bezala "bohordar".
Inolako zalantzarik gabe Larramendiren hautapen honek baldintzatu
zuen, ondoko idazlez idazleko transmisioarekin batera, liburuetan
Kardaberatzengandik aurrera antzina (zehazkiago, anciña ia beti oso berandu
arte) izatea gipuzkerazko liburuetan aurkitzen den forma, gipuzkeraz idazterakoan Mogelek, Arrese Beitiak eta Txomin Agirrek ere aukeratua. Alde
honetatik, badirudi literatur bizkaiera eraikitzen denean (Mogel, Añibarro)
bizkaitarrak (ziurrenik hainbat hitz gehiagotan bezala) askeago sentitu zirela,
berezko tradiziorik ezean edo beste tradizioari aitzi, eurentzat arrunta zen
forma hautatzeko.
Larramendiren hiztegiraino daraman testu kate bat dugu, beraz, eta azken
finean HH-an anzina-ri eman zitzaion lehentasunak azalduko luke gerokoen
erabilera. Baina, zerk azaltzen du Larramendirena? Akaso Larramendik guk
baino hobeto lekukotu ahal izan zuen ahozko euskaran? Nire ustetan ez dago
halakorik uste izateko arrazoirik. Ez dakit entzun ala berreraiki egin zuen,
gazt. cacho euskararen bitartez azaltzeko acach forma akats-etik "berreraiki"
zuen bezala, baina, dena dela, ez du garrantzi handirik: HH-an, argi eta garbi,
anzina-ren hobespena gazt. anciano -ren familiaren etimoa izatean datza:
"Ancianidad, antes ancianía, viene de el Bascuence anciña, anciná, anchina,
que significa en tiempos antiguos, en tiempos passados".
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Ahots herrikoi?
Irakurlea beti liburu artean edota jakintsu anean badabil, jakingo du zertaz ari naizen: nik ahots ikasi nuen bestela voz esaten nuen haren ordez, eta
niretzat hau mahaia da bezain euskara arrunta da; abots aldaera izan dezakeela ere badakit. Ez zait behin ere burutik pasatu bestek bestela esan zezaketenik, inoiz edo behin boza entzun edo irakurri izan badut ere. Dena dela,
OEH-koak ere bederen uste berean dabiltzala egiaztatu dut, zeren eta boz
dela eta, Mendebaldean "a partir de mediados del s. XVIII en autores de léxico poco cuidado" erabili zela baitioskute; deiak ahots-era bidaltzen duenez
gero, jakintzat eman beharko dugu eurek ere zeritzela hiztegia zaintzen zuten
idazleek ahots / abots erabili behar zutela.
Hara nire harridura Larramendiren hiztegiko honako sarrera hauekin
topoz topo egin nuenean:
Término, voz, palabra, hitza, hitzera, abotsa.
Voz (...). El Latín y Romance vienen de el Bascuence boza, cuya
raiz ez aboaz, que significa con la boca, y es la que forma la voz propriamente, a diferencia de los demás sonidos; y también pudo decirse
de abots, sonido de la boca.
Agerian dago abots "sonido de la boca" baldin bazen, Larramendik egokitu zuda "término, voz" esateko; ageriago oraindik, hiztegigile honen euskaran abots ez zela boz-en esanahikide, haren etimologian erabiltzeko egokia
izan arren. Alabaina, gauza batek batez ere harri gaitzake: gazt. voz-en etimologian, hain zuzen, erabili izanak.
Artean jakintsurik eskura ez nuenez, liburuetara jo nuen, eta OEH-an
(s.v. ahots) hiztegietan Larramendigandik Azkueganaino zuzenean igarotzen
zela ikusi nuen, tarteko testu-agerraldirik gabe. Zilegi bekit bertako azalpena
euskaratzea: "XIX. mendearen bukaeratik aurrera lekukotua. Formarik erabiliena abots da. Azkuek, Txomin Agirrek, Lizardik, Zaitegik... aots erabiltzen
dute, baina ez bakarrik. (...) Iparraldean Xalbadorrengan bakarrik aurkitu
dugu". Beraz, lehenik eta behin hitza Iparraldean ezezaguna dela ikasi nuen,
denok ezagutzen baitugu Xalbadorren euskararen zabala. Baina, eta
Hegoaldean? Lehenengo testu-agerraldia Azkueren Izkinde-koa (1891) da:
Itzak izkaiakaz eta aotsakaz eratuten daiz; augaitik Aoskindea ondo ikasteko
lenengo aotsak gero izkaiak eta atzenez itzak astertu doaz, edo gaurko euskaran ipinita "Hitzak letrez eta hotsez eratzen dira; honegatik ahoskera ondo
ikasteko lehenengo hotsak, gero letrak eta azkenik hitzak aztertzen dira".
Azkuek, beraz, hiztegia egin baino lehen hots mugagabea zertxobait mugatze461
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ko erabili zuen. Baina ez du Azkueren aots honek Larramendiren abots-ak
baino itxura hoberik.
Azkue "errudunaren" hiztegira jo beharra zetorren hurren:
Abots (B, G), el ruido de los labios en la masticación. = Los modernos
lo usan en la nueva acepción de "sonido oral" más bien que de
"ruido inarticulado de la boca", que es su genuina significación.
Aots: 1° (B-m), sonido, voz. = Se usa comúnmente para denotar un

ruido inarticulado de la boca.
Azkueren gauzak dira, "los modernos" esatea, ikusi dugun bezala bera
izan baitzen adiera hori idatziz jarri zuen lehena, baita asmatzailea ere, apika.
Baina historia honela idazten da... Alabaina, geroko idazlerik onenek Azkueri
entzungor egin ziotela badakigu OEH-ari esker, eta hitzaren bizitzak aurrera
jarraitu zuela, nik ahotsa ikasi arte, eta geroago ere. OEH-ak `hotsa' adieratik
`boza' adierarako aldaketa edo bilakabidea ezagutzea irakurlearen esku uzten
duen arren, adibideak irakurtzen hastea aski da berehala (Euskalzale aldizkarian oraingoan, 1897an) auots edo boz aurkitzeko; izenpetzen duena
Euskalzale da, hots, Azkue bera berriz ere.
Atzeranzko bidaia honetan laguntzeko moduan, irakurleak onartu behar
dit Azkueren hiztegiak, ahozko euskara bakarrik jasotzen duelako itxuraren
azpian "ahozko" ez den gauza asko jasotzen dituela, gogoko zituen idazle
zein hiztegigileengandik hartuak. Ez dut nik esango hau akatsa denik, baina ez
aitortzeaz sekulako buruhausteak sortu dizkigula bai, bederen. Dena den,
abots / aots sartu egin zuen, baita aots B-m [= Markinako bizkaiera] laburdurarekin markatu ere. Demagun Markinalde zabal aberatsean "ez eizu aotsik
egin" esaten zaiola / zitzaiola ahozabalik jatekoa txikitzen ari den umeari.
Demagun. Baina ez halakorik B, G laburdura zabal bezain esanguragabekoaren azpian: bizkaiera arrunta? gipuzkera arrunta? ez nik uste, behintzat.
Honezkero jakintsuren bati ere galdetuta nago, eta ezetza eman didate.
Hala eta guztiz ere, ez Markinan ez inon erabiltzen da, Azkueren beraren
arabera, "sonido oral" adiera teknikoan, ez eta boz-en ordez ere, antza denez.
Azkue damutu eta azkenik "herriari" entzun ahal izan zion adieran bakarrik
jasotzen ahalegindu balitz ere, 1891n lehenengoz erabili zuenean, eta are argiago 1897an, aitzindari argi bat izan zuen, dela HH bera, edo dela honen ondorengoetatik bat (Astarloa? Aizkibel?).
Dagoenekoz OEH-ko boz sarrerara berriz hurbiltzeko paradan gaude.
Iparraldeko tradizioak aho batez berresten du eta, gainera, Hegoaldeari dagokionez ahozko lekukotasunak ia erabatekoak dira, V-gip, G-goi, AN-egües462
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ilzarb-olza, Ae, Sal, R bederik baita, halako hitzak jasotzeko atzeratasuna
kontuan harturik ere. Areago, jadanik badakigu XVIII-XIX. mendeetako
idazleek nekez erabil zezaketela a(b)ots boz-en ordez, 1897 arte ez baitago
horren alerik inon; aitzitik, abots erabiltzekotan, HH-aren arabera, hitza-ren
ordez (beharbada zehazkiago gaur batzuetan berba erabiltzen den adiera berezituan) erabili behar zuketenez gero, ez erabiliak ez gintuzke harritu behar.
Azkenik, ohar gaitezen `boz' adieran HH-ari jarraitzekotan boza erabili
behar zutela, hain zuzen, edo aukeran aozki. Bigarrena OEH-ak bederen jaso
ere jasotzen ez duenez, egin behar dugu lehenaren alde makurtu zirela, ez hiztegia gutxi zaintzen zuten idazleek, baizik eta adiera oro har erabili behar izan
zuten idazle guztiek, direnak direla; eta ez dira denak hain "txarrak"
(Kardaberatz, Lizarraga Elkanokoa, Gerriko, Iturriaga, Bilintx, Arrue, J.I.
Arana...). Honetarako hiruzpalau zio izan bide zituzten, euren jakinduria edo
sentiberatasunaren arabera: HH-an voz-ek euskal etimologia izatea, irakurleek erraz ulertzeko moduko (egunero erabilitako?) hitza izatea eta, irakurzaleenentzat, Iparraldeko tradizio indartsuan hitz arrunta izatea.
Derradan, bidenabar, Larramendik voz-i euskal etimologia ematea,
"zorrak hartzeko bihurtzea" (Mitxelena 1983: 914-915) ez eze, Iparraldeko
tradizioaren usadioa berrestea izan zela, azken urteotan Hegoaldeko literatur
hizkuntzaren jaiotzan Iparraldeko tradizioak izan zuen garrantziaz biltzen ari
diren xehetasunak (ik., esate baterako, Urgell 1992) alde jakingarri batetik
indartzeko moduan.

Azkena
Larramendik egiatan lortu zuena gutxiestetik bide dator haren eraginaz
orain artean izan den irudia den bezain laburra izatea. Hitzen eta hitzen aldaeren literatur bilakabidea aztertzen hasi orduko, badirudi haien zabalkundean
zerikusi zuzena izan zuda. Hiztegi Hirukoitza XVIII-XIX. mendeetako idazleen erreferentzia izan zen heinean, eta Azkuek (berak batez ere) tradizio
horrekin hautsi ez zuen heinean, guganaino goxo-goxo iritsi dira Larramendik
egindako hainbat hautapen, baita itxura oneko asmakuntzaren bat ere, ausaz.
Inoiz zuzenean Azkue izan da HH eta gure arteko bitartekaria, arrazoi
ezberdinengatik alde batera utzitako hitz berriak (edo, nahiago bada, adiera
berriak) boladan ipini baitzituen, baita ziurrenik HH-ko etimologia batek iradoki bakarrik egiten zuen lotura bat (abotsa = boza) gauzatu ere. Aztertzeko
dugu, beraz, Azkue gaztearen lexikoan zerk eragin zuen, zerk lotzen duen
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HH-arekin, eta hartatik zerk iraun zuen geroko euskaran, bere hiztegiaren
irakatsiak edo hutsuneak gorabehera.
Honekin guztiarekin ez dut inondik inora ere aditzera eman nahi antzina eta ahots bezalako hitzak zokoratu beharko genituzkeenik. Ez eta hurrik
eman ere. Bide traketsagoetatik iritsi ditugunak ere baditugu, hizkuntza guztiek dituzten bezalaxe, eta ez dira honegatik arbuiatzekoagoak, tradizio sendoa eta batez ere denon adostasuna erdietsi duten neurrian. Aitzitik, zerekin
jokatzen ari garen jakitea komeni zaigula deritzat, ez bakarrik hiztun modura
geure hizkuntzaz eta hizkuntzaren historiaz gehixeago jakiteagatik, baizik eta
ikertzaile modura bi hitz hauekin ordezkatu nahi izan ditudan aurreiritziak,
eta aurreiritziok berekin dakartzaten epai okerrak uxatzen ahalegin gaitezen.
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EUSKARA ETA NOTARIOAK:
EUSKAL ESNALEA ALDIZKARIA (1908-1931)
Andres Maria Urrutia Badiola

1. EGITASMO BATEN NONDIK NORAKOAK
Badator gorantz, azken urteotan bederen, halako pentsamolde berria,
euskararen aldeko lana oraintsukoa dela uste eta sutsu defendatzen duena.
Salbuespena, halakorik izatekotan, gerra aurreko eta garaiko gorabeheretan
gorpuzten da, bertan eteten baita, askoren iritziz, euskararen kontrako soka
luze eta sendoa.
Hartara, ahaztu egiten da, sarriegi beharbada, euskararen aurkako horri
buelta emateko eginahaletan euskaldun frankok jardun duela, aldi eta inguru
guztiz bestelakotsuetan. Historiak aipatu digu XX. mendearen hasiera, besteak beste, Hego Euskal Herrian Sabino Arana eta Resurrección María
Azkueren euskalgintza gogorarazteko. Bi horiek, bistan da, bidegile izan
ziren, bakoitza bere aldetik, euskarari gizarte-esparruak bermatzeko aldartean.
Euskara aitzina zetorren, bilakaera tinkoak bultzatua. Norabidea hartua
zuen, eta noranahikoa nahi zuten ordukoek. Esan eta egin, hala ondu zuten
eurek, euskararen susperraldia lortzeko eta eskuratzeko.
Orduko lanak, zernahi gisaz ere, badu oraingotasunik. Helburuetan, bi-bitara dihardugu egun ere: bateko, euskararen estatusa areagotu, urterik urte
esparru berriak erdietsi nahian; besteko, euskara bera doitu eta gaitu, arlo berri
horiek eskatzen dutenari aurre egin ahal izateko.
XX. mendearen hasieran, Hego Euskal Herrian behintzat, esparru-irekiera hori bizi-bizia zen. 1876. urteaz geroztik foruak galdurik, Araba,
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Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa euskal herrialdeek erregimen berezia zuten,
neurri batean bederen, batez ere zerga- eta administrazio-kontuetan. Hortaz,
eurengainak ziren barne-jardunean. Mugak zituen horrek, jakina, Espainiako
erregetza, konstituzio liberal eta estatu-antolakuntzaren aldetik.
Ingurumari horretan sortu zen, 1908. urtean, Euskal Esnalea elkartea',
Donostian bertan. Aldarrikatu zuen hark bere mezua, euskarari zegokionez.
Izen bereko aldizkaria ere, aurki izan zuten eskuan orduko euskaldunek. Ezin
argiago mintzo zitzaien hantxe euskal irakurleei:
Argiro diyo gure izenak au guziya: gerok eta beste esnaratu nayean irten gara.— Euskera (dana dan letz esateaz kalterik ez dakar) eroriyaz aspaldichotik dator: gure aurre-aurrekoetatik. Len zituen itz
asko galdu ditu.
[...]Antziñako izen-itz zarren batzuek dakizkienak bildu beitza,
eta ezarriko ditugu; artarako gai danak, berriyak sortu beitza.
[. ..] EUSKAL-ESNALEA euskaldunekiko auzitara ez dator. Ez
gatoz nasketa billa, ez gatoz ukabil-makilka iñori ekitera; ez gatoz
euskaldun ari, edo euzkotar oni, eragozpen ta sarerik jartzera, ez
gatoz au t'ura maseatzeko asmotan...
[.]
EUSKAL -ESNALEAREN LANA:

Lenengo zatiya: IZKUNTZAZ.— Emen mintzatuko gera Euskerazko
itz, eta batez ere itzen joskeraz. Joskeraz beintzat, eta ¿bai al dakizute
zergatik? Euskal joskeraz euskaldunik geyenak (agiyan guztiyok) osoro
aztuta bizi geralako. Itz banakaz asko ta askok egin dute lana; guk ere
egin nai genduke; bañan itzak itzekin jostez, nai ta nai ez aurrenetik
beintzat, geigo egin bearko.
[.]
Laugarren zatiya: EUSKERAGATIK.— Zati ontan esango degu
Euskeraren alde zeñek, zer, non lan egin duen, eta egiten ari dan2.

Langintzarako egitasmo zabala, beraz, Euskal Esnalearena.
Proposamenak, hala ere, sarritan gertatu dira hilak eta eragingabeak euskararen alorrean. Euskal Esnaleak, aldiz, jarraitutasunez gauzatu zuen bere egitekoa, alegia, euskararen aldekotasun hori, Gregorio Mugica gizaseme bipil eta
ekinaren zuzendaritzapean, Mugica bera 1931. urtean hil arte. Ekarri ere,
haren heriotzak ekarri zuen, urte berean, aldizkaria ostendu eta desagertzea.
Bien bitartean, 1908-1931. urteetako aldikada horretan, luze, zabal eta sakon
jardun zuen Euskal Esnaleak euskararen defentsan. Zertan eta nola nabarmendu
zen aztertua izan da jada, eta alferrekoa izango litzateke esana berridaztea.
1 DIAZ NOCI, Javier: Euskal prentsaren sorrera eta garapena, Cuadernos de Sección. Medios
de comunicación, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1995, 63. orrialdetik 65.erakoak.
2 ZERTARA?, Euskal Esnalea, 1 (1908), 1 eta 2. orrialdeak.
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Bada, ostera, aldi hartako ekintzetan zer gogoratu eta gurera ekarri.
Sustapen-lana dugu, hemen eta orain, jorratu beharrekoa. Horrela egitea, esan
gabe doa hori ere, adibidetsu, erakusgarri eta, areago dena, eredugarri gerta
dakiguke, euskalgintza bideratzeko prozesuan.
Kontua dezagun bilba: euskararen ezaupidea non, eta kargu eta arduradun
publiko batzuen izendazioetan. Horixe dugu egitekoa, hain zuzen ere, notarioen alorrean euskararen zeregina nola zehaztu eta gauzatu zen XIX eta XX.
mende bitartean, Hego Euskal Herrira lehen eskribau erdaldunak etorri ahala.
Beude hor lorratzak. Norabide harildua, inon izatekotan, Euskal Esnalea
aldizkarian da, hangoak izango baitira gure lekukotzak. Horien gogoa, bistan
da, euskararen aldekotasuna zen, eta hortik ere, jakina, euskarari orduko legeeta gizarte-baliabideek eskain ziezazkioketen zirrikituak agerraraztea, euskararen mesederako bidegintzan.

2. URRUNTZE BATEN HISTORIA. NOTARIO-LEGERIA ETA
HIZKUNTZAK
Espainiako estatuaren historiak aldi berezia bizi zuen XIX. mendean.
Izan ere, gizaldiaren erdirantz, lege-gorabeheretan estatuaren bat-egite prozesua aurrera zihoala, lege orokorren txanda iritsi zitzaion hainbat arlori.
Cadizko Konstituzioaren agindua aldarrikatu zenetik (1812) zuzenbide
zibila batu ezineko estatuak asmatu zuen zeharkako lege-bilketa, arloz arlo
ontzekoa. Besteak beste, notarioen arloan. Aspaldiko historia zuen eskribauen munduak Espainia osoan. Elkargoetara bilduak, notarioek gorde egin
zituzten euren barne-araubidea eta antolakuntza. Orobat euren hizkuntza,
zenbait herrialdetan gaztelania ez zena. Nabari-nabaria da hori, kasurako,
Katalunian. Bertan, Planta Berriko Dekretuak gorabehera (1713) 3, notarioek
katalana erabili zuten, ondo frogatua denez4. Beste herrialde batzuetan,
FERRER I GIRONÉS, Francesc: La persecució política de la llengua catalana, Cultura
Catalana Contemporània, XVII, Edicions 62, Bartzelona, 1985, 70. or.
SOLÉ I COT, S.: «La llengua deis documents notarials catalans en el període de la
Decadència», 12 Recerques. Història, Economia, Cultura, Curial, Bartzelona, 1982, 44.
orrialdetik 46.erakoak: «Avanç decidit del castellà durant tot el segle XIX. La progressiva
utilització del castellá en la redacció dels documents notarials fou deguda a una sèrie de circumstàncies que s'iniciaren a la segona meitat del segle )(vil i que culminaren al darrer terç
del XIX amb la prohibició expressa de redactar en cap més llengua que no fos la castellana
tota mena d'instruments públics. [...] Del segle XIV al XIX són sis segles de redacció ininte-
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Galizian esaterako, kontu zaharragoa zen gaztelaniaren sarrera agiri publikoetan5.
Euskal Herrian, hala ere, notarioen egoera erabat diglosikoa zen. Alde
batetik, notarioak ziren herri xehearekin harreman estuak zituzten profesionalak. Bestetik, foru-sistemaren barman, notarioak bertakoak izan eta hizkuntzen arteko lotura bermatzen zuten, ahozko interpretaritzaren bitartez.
Euskarazko testu idatziak, haatik, urri eta bakan ikus daitezke Euskal Herriko
notarioen protokoloetan. Dena den, euskal hitzak ez ziren guztiz arrotzak
notarioen testugintzan6.
Behar-beharrezkoa da, horratio, herrialdez herrialdeko egoera azaltzea.
Egin-eginean ere, hurrengo baterako alboratuko ditugu Ipar Euskal Herriko
notarioen autu-mautuak, azterketa berezia eskatzen dutelakoan.
1862. urteko lege espainiarrak bi zatitan banatu zuen Hego Euskal
Herria, notario-antolakuntza ikuspegitik. Hortaz, Bizkaiko eta Arabako
herrialdeak Burgosko Notario Elkargoaren barman geratu ziren. Gipuzkoa
eta Nafarroa, berriz, Iruñeko Notario Elkargokoak izan eta norabide desber-
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dinekoak, antza denez, euskarari zegozkionetan. Bigarren arlo honetan kokatzen da, oso-osorik, Euskal Esnalea aldizkariaren ekina, notarioen euskara-ezagupidea zela eta.
Zatika eta aldizka plazaratu beharrak, nolanahi ere, sailkatze berezia
dakar. Horrexegatik, hain zuzen ere, bereizteko premia dago: hasteko, garai
hartan indarrean egon ziren lege eta araudiak, eta, horren hurrengo, halakoek
Hego Euskal Herriko herrialdeotan izan zuten eragina.

2.1. 1862. urteko legea
Harako legeak, 1862. urtekoak, argiro erakutsi zuen notario bidezko agirien hizkuntza zein eta zertarako, salbuespenei leku gutxi eginez:
Artículo 25: Los instrumentos públicos se redactarán en lengua
castellana, y se escribirán con letra clara, sin abreviaturas y sin blancos.
Tampoco podrán usarse en ellos guarismos en la expresión de
fechas y cantidades.
Los Notarios darán fe de haber leído a las partes y a los testigos
instrumentales la escritura íntegra, o de haberles permitido que la lean,
a su elección, antes de que la firmen, y a los de conocimiento lo que a
ellos se refiera y de haber advertido a unos y a otros que tienen el derecho de leerla por sí
Aurreko esanaren ildotik, hala ere, bada zer arakatu. Agiri publikoan gaztelaniaren erabilera bermatu zuen legeak. Ez, ostera, erabat galarazi aurretiazko mundutik zetorrena. Horretara, osterantzeko hizkuntzak erabiltzea, legearen araudiak ahalbidetu zuena.
Ahalbidetze horretan bi ikuspegi ziren nabarmentzekoak: lehena, XIX.
mendeko espainiar estatu nazionalean ezohikoa, funtzionario publikoak gaztelaniaz bestelako hizkuntzak jakitera behartzen eta jakite hori saritzen zuena;
bigarrena, hizkuntzaren aniztasuna agiri publikoetan onesten zuena, betiere
gaztelaniari lehentasuna bermatuz.

2.2. 1862. urteko araudia
1862. urteko notario-araudiaren artikuluak esanguratsu oso gertatzen
dira Euskal Herriaren kasuan.
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Artículo 7. Los aspirantes a Notarías en distritos donde vulgarmente se hablen dialectos particulares, acreditarán que los entienden
bastantemente.
Artículo 71. Las escrituras matrices se redactarán con arreglo al
artículo 25 de la Ley, usando un estilo claro, puro, preciso, sin frase o
término alguno oscuro ni susceptible de ambigüedad.
Cuando se hubiere de insertar documento, párrafo, frase o palabra de otro idioma o dialecto se extenderá inmediatamente su traducción, o se explicará lo que el otorgante u otorgantes entienden por la
frase, palabra o nombre exótico.
En el caso del párrafo 3° del art. 25 de la ley, los Notarios explicarán
en su dialecto particular a los otorgantes y testigos la escritura extendida
en castellano, si hubiere alguno que no entendiere este idioma.
Bistan da horrek ekar zezakeen eragina euskararen kasuan, bi artikuluotan
adierazten baitzen ordu arte Euskal Herriko esparru euskaldunetan eguneroko
izate hutsa zena, alegia, eskribauak, lehen esan legez, hitzaren bitartez bi munduren arteko itzultzaile izatea. Hasieran, euskarazko mundua, aldi horretan,
oraindik ere, euskaraz elebakarra zena eta horretarako bizimodua zuena; jarraitzeko, bertoko mundu juridikoa, gaztelaniaz mamitu eta batzen zena.
Bazen, hala ere, artikulu horietan liskarraren hazia. Euskaraz jakin ez eta
Euskal Herriaren esparru euskaldunetan notario ari nahi izatekoek oztopo
zuten hizkuntza-ezjakintasun hori. Inondik ere, estatu bateratu baten funtzionario askorentzat debeku onartezina. Halaxe gertatu zen, eta ibilian-ibilian, laster altxatu ziren ahotsak, notario-araudi horren aurka. Askorentzat,
esan beharrik ez dago, baztertzaile oso zen xedapen hori, eta alde guztietatik
deuseztatzeko modukoa. Notario-ogibidea zela eta, idazleen iritziak, gaztelaniaz bestelako eskualde hizkuntzadunenak, batez ere, erabat aurkakoak ziren,
aurrerago agertuko denez.

2.3. 1874. urteko araudia
Urteak joan, urteak etorri, notario-araudiaren eraberritzea gertatu zen
1874. urtean. Beste behin ere, lehengo artikuluen esana bera edo antzekoa,
zenbakiak desberdinak baziren ere:
Artículo 4. [... ]
Los aspirantes a Notarías en distritos donde vulgarmente se hablen
dialectos particulares, acreditarán que los entienden bastantamente.
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Artículo 62. Las escrituras matrices se redactarán con arreglo al
artículo 25 de la Ley, usando un estilo claro, puro, preciso, sin frase o
término alguno oscuro ni ambiguo y observando siempre como reglas
imprescindibles la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y
la severidad en la forma.
Cuando se hubiere de insertar documento, párrafo, frase o palabra de otro idioma o dialecto se extenderá inmediatamente su traducción, o se explicará lo que el otorgante u otorgantes entienden por la
frase, palabra o nombre exótico. Están fuera de esta prescripción las
palabras latinas ad bona, ad litem o ad lites con relación a los curadores , a priori o a posteriori, inter vivos y otras que así en el foro como
en el lenguaje común son usuales y de conocida significacion.
Tambien podrán los Notarios testimoniar por exhibición documentos en latín o en cualquier otra lengua pero en este caso se entenderá que su fé se refiere solamente a la exactitud de la copia material
de las palabras y no acerca de su contenido.
En el caso del párrafo 3° del art. 25 de la ley , los Notarios explicarán en su dialecto particular a los otorgantes y testigos la escritura
extendida en castellano, si hubiere alguno que no entendiere este idioma.

•.1
Kritika zorrotzak jaso zituen horrek. Berehala sumatzen ditugu halakoak, notarioen eginkizuna aztertzen dutenen artean. Horien adierazle, kasurako, Miguel Fernandez Casado idazlea, 1877. urtean Tratado de Notaría izeneko liburuaren egilea. Garden erakutsi zituen hark bere usteak, aserre bizian
ziharduela araudiaren zazpigarren artikuluari buruz:
Siempre hemos mirado con prevención este articulo reglamentario, que parece inspirado en el exclusivismo provincial. [... J Sobre todo
no se nos alcanza la razón en virtud de la cual sea necesario el conocimiento de dialectos a los Notarios y no lo sea á los Jueces,
Registradores, Abogados del Estado y en general á todos los funcionarios y empleados públicos, que diariamente vemos destinados á dichas
regiones sin que á nadie se le ocurra preguntarles si saben ó no expresarse en valenciano, catalán o vascuence. [...] Es, por tanto, este un precepto que podría desaparecer del reglamento sin que su falta se notara
en manera alguna. [...] No hemos encontrado disposición alguna que
regule la manera de probar este requisito, y creemos que en la práctica
el Tribunal de oposiciones dirige al aspirante algunas preguntas en el
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dialecto que corresponda y dicho aspirante debe contestarlas en el
mismo dialecto...7
Lege-egoera horren aurrean, berehalako itauna da ea euskararen jakite
hori zin-zinezkoa zen ala itxura hutsezkoa. Notario berrien inguruan, eta
lehen aipatu bezala, autua bitara zetorren euskararen esparruan. Burgosko
Notario Elkargora bilduta zeuden Araba eta Bizkaia. Bertan zer gertatzen zen
arranguratsu azaldu zuen Resurreccion M. Azkueren zuzendaritzapeko
Ibaizabal aldizkariak.
Bazekien jakin hark Bizkaian legea ez zela betetzen. 1902. urteko 3. zenbakian Bilboko euskaldunentzat ari da aldizkaria. Euskaldunak nahi ditu bilbotarrak, eta euskara ikastea gogoko izan dezatela. Notarioen azterketak
gogorarazten ditu:
Bizkaian ez, baiña Guipuzkoan notario izateko euskerazko
azterketak edo esamiñak dagoz Panplonan8.
Gipuzkoa eta Nafarroari dagokionez, lekukotasunak aipa daitezke, lege
horren betetzea moldatzen dutenak. Lehendabizikoa, orduko Gazeta de los
notarios aldizkariak dakarkigu, 1893. urtean:
Sobre la necesidad de que los Notarios ejercientes en el País Vasco
conocieran el euskera, la GN daba cuenta de lo siguiente: "Parece que
siendo doce los que solicitan la vacante de una de las Notarías de
Tolosa, y resultando que en la clasificación que ha remitido la Junta
Directiva del Colegio de Pamplona a la Dirección General, se ha solicitado el examen de vascuence para todos los aspirantes, hasta tanto
que se averigüe por ese medio si todos ellos poseen dicho dialecto, como
es necesario, se suspende todo nombramiento. En efecto, la posesión del
vascuence es un requisito indispensable para que los Notarios puedan
ejercer bien su ministerio en el territorio de aquellas provincias" 9.
Berrikitan ondu du Nagore Yárnoz notario nafarrak Iruñeko Notario
Elkargoaren historia, eta horra alderatu du, gai askoren artean, euskararena
ere. Gogor jokatu zuen, antza denez, 1901. urtean, hango Notario Elkargoak,
euskararen jakitea zela eta:

FERNÁNDEZ CASADO, M.: Tratado de Notaría, Imprenta de la viuda de M. Minuesa de los
Ríos, Madril, I. liburukia, 1895, 162 eta 163. orrialdeak.
8 "Bilboko euskaldunentzat", Ibaizabal, 3n gueia (1902), 1. orrialdea.
9 "Recortes de hace un siglo". MARZO DE 1893, Gazeta de los notarios, 44 (1993).
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... En el terreno del derecho constituyente cabría discutir si es necesario o no que el Notario que ha de prestar sus servidos en pueblos
donde vulgarmente se habla el vascuence conozca esta lengua, pero en
el caso actual esa discusión es inútil, y únicamente importa el exacto
cumplimiento del artículo 4° del Reglamento. [...] Y además entiende
la Junta que el Notario se ha hecho para servir al público y no el público para comodidad del Notario y que el que quiere ser Notario en pueblos donde vulgarmente se habla el vascuence, debe ante todo conocer
el idioma'°.

3. EUSKAL ESNALEAREN EKINA

Aurrekoak gorabehera, egunerokoa ez zen horren distiratzailea. Izan ere,
lege eta araudien hizkietan argi zegoena, jardunean, aldiz, behaztopa eta trikimailua zen. Horrexegatik, hain justu ere, behin eta berriro aldarrikatu zuen
Euskal Esnaleak aurkako iritzia. Garramura osoz jardun zuen aldizkariak,
berarentzat lerrabide nagusi zena, alegia, euskararen defentsa, notarioen izendazioetan defendatuz.
1908. urtean bertan, Euskal Esnaleak agerian jartzen du notario-araudiaren esana:
En el Reglamento general del Notariado, hay un artículo, el 4°,
cuyo 2° párrafo dice así: "Los aspirantes á Notarías en distritos donde
se hablen dialectos particulares (sic), acreditarán que lo entienden bastantemente".
Legearen hitzak ematen dio oinarri aldizkariari kritika sakona egiteko,
lege-agindu hori nabarmen urratzen delako:
Nos consta que actualmente hay en Gipuzkoa y Nabarra cuatro
notarios que no han acreditado conocer el bascuenze y son: el de
Burguete, el de Lecumberri, el de Elgoibar y uno de San sebastian12.
Dei zabala ere luzatzen du aldizkariak, halako izendazioen aurrean erne
egoteko, euskarari legez zor zaion begirunea ezerezean gera ez dadin:
10 NAGORE YÁRNOZ, J. J.: Historia del Iltre. Colegio Notarial de Pamplona,

Ilustre Colegio

Notarial de Pamplona, Iruñea, 1997, 125. or.
11 "Contra el euskera", Euskal Esnalea, 2 (1908), 26. orrialdea.
12 Ídem.
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La obra que Euskal-Esnalea se esfuerza por llevar a la práctica, es
de índole social y por tanto requiere la cooperación activa y constante
de los Sres. Socios. Hoy comenzamos a solicitarla, suplicándoles nos
suministren noticias cuando ocurran algunos de los siguientes casos en
los pueblos o comarcas que habiten:
I°. Si para país vascongado se nombra algún Párroco ó Notario
que no posean suficientemente el vascuence.13
[...]
Bi urte geroago, 1910. urtean, hari beretik dator kezka:
Hay disposiciones vigentes que ordenan á los Notarios el conocimiento del lenguaje que vulgarmente se habla en el territorio donde
ejercen sus funciones. [...]A pesar de toda la lógica, la orden es necesaria. Y además.., no se cumple. A un Notario que viene á Euskalerria
no se le exige el conocimiento del euskera. ¿Para qué? ¿Qué falta le
hace á un Notario saber euskera para hablar casi exclusivamente con
gente que no sabe otra lengua que el euskera? Ninguna. ¿Verdad?
EUSKAL-ESNALEA cree lo contrario y está dispuesta a ayudar con todas
sus fuerzas á la Excma. Diputación de Guipúzcoa que, unida á las
demás del país vasco, va á trabajar en ese sentido. Cumpliendo un
acuerdo de la Junta General última, se ha cursado el siguiente telefonema: «Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Madrid.
Sociedad Euskal-Esnalea, reunida en Junta General, protesta contra
vulneración sistemática disposiciones vigentes que exigen conocimiento
idiomas locales para provisión Notarías. Ejemplo respeto leyes deben
darlo los Gobiernos.— El Presidente, Arturo Campión»14.
1911. urteak dakar erpina, eskabide eta kritiken ikuspegitik. Izatez,
Arturo Campion euskaltzale nafarrak, turnaren bidez salatzen du, lege eta
araudiaren urratzea dela eta, euskaraz ez dakiten notarioak izendatzea lurralde euskaldunetarako. Hitz gogorrak dira horiek. Egoeraren erantzuleak nortzuk izan daitezkeen ere zehatz azaltzen du:
Una de las pocas prescripciones del poder central con una sombra
de respeto siquiera á las lenguas y dialectos distintos del castellano,
hablados en España, la están pisoteando en Nabarra y en Gipúkoa de
una manera escandalosa. [...] La Sociedad Euskal Esnalea que presido,
ha protestado, sin éxito, contra los abusos. Solicitó y obtuvo la coopera13 "Circular", Euskal Esnalea, 11 (1908), 26 eta 27. orrialdeak.
14 "El euskera y los notarios", Euskal Esnalea, 22 (1910), 208. orrialdea.
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ción del diputado á Cortes señor Sánchez Marco, y éste dirigió una llamada á la ley al Gobierno. El ministro contestó lo que suelen esas bacterias de la desmoralización pública, y el nombramiento de Notarios
inhábiles continúa. Antes solía arrimarse al expediente una certificación falsa, expedida por la complacencia de algún alcalde, de que el
intruso poseía el idioma basko. Hoy, según dicen, hasta esa cautela ha
desaparecido, y se falta á la ley cínicamente, con la guapeza de los
legendarios bardeneros. ¿El Colegio Notarial de Pamplona existe? ¿por
qué se cruza de brazos? ¿Acaso la legislación centralista vigente no le
concede ni aún el derecho de quejarse? ¿ó es que no le molesta el escandaloso desafuero? Verdad es que los notarios, hijos de la tierra, entre
quienes se cuentan excelentes patriotas, se van quedando en minoría".
Harenak ere, antza denez, oihartzuna izan zuen notarioen anean, eta
eztabaida latzak ere sortu, artikuluan aipaturiko notarioek aurka egin ziotelako Campion jaunari16.
Euskal Esnaleak, beste behin ere, urte berean argitaratu zuen notario
baten eskutitza, gai hauetan erabat argigarri izan daitekeena. Hasteko, eta
gutunaren atari, aldizkariak bere betiko usteari oratzen dio:
EUSKAL-ESNALEA ha defendido siempre la opinión de que un
notario que desconoce euskera no debe ejercer sus funciones en
Euskalerría. Un señor notario viene hoy á decirnos claramente que un
notario que desconoce el euskera no puede ejercer sus funciones en el
país vasco. Perfectamente; estamos del todo conformes..."

Notario hura Francisco Nuñez jauna zen. Alegria herrirako izendatua eta
euskararen jabe, agidanez, ez zena.
Lehenez ere, notario artikulu-egileak lege-agindua indarrean ote dagoen
ihardesten dio bere buruari, irakurlearen aurrean:
La primera cuestión que al articulista se le ocurre plantear es la
siguiente: ¿está vigente el párrafo segundo del artículo 4° del reglamento de Notariado? A nadie debe extrañar que nos formulemos esta
pregunta; pues es tal la confusión de preceptos relativos al Notariado,
15 "El euskera y los notarios", Euskal Esnalea, 7 eta 8 (1911), 97 eta 98. orrialdeak.
NBU1RaMvErTAnPte6.lOYs,c:u idyatcones(1876-9),
Nafarroako Gobernua. Hezkuntza eta Kultura Departamentua, Iruñea, 1996, 207. orrialdetik 220.erakoak.
17 "El euskera y los notarios". LA OPINIÓN DE UN NOTARIO, Euskal Esnalea, 5 (1911), 67.
orrialdea.
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que es muy difícil afirmar con seguridad cuáles son las disposiciones
vigentes , y cuáles las derogadas. Por otra parte, admitiendo la vigencia literal de la disposición aludida, cabe siempre preguntar si en la
práctica se cumple18.
Gero ere, haren aburuz, uskara jakin gabe, ezin notariotzan jardun:
Desea el articulista que sus lectores se fijen por un momento en el
supuesto siguiente: un aspirante al Notariado es nombrado para una
notaría, por ejemplo, de Guipúzcoa, donde casi exclusivamente no se
habla otro idioma que el vascuence. Su extrañeza (la del aspirante) no
tiene límites cuando al llegar al lugar de su residencia se encuentra con
que el idioma castellano es poco menos que desconocido. ¿Cómo autorizar en este país? Y claro es; no autoriza, porque no entiende á la
gente; y porque la gente prescinde completamente de él, al percatarse
que el notario no les comprende, y aun arrostrando molestias de viaje
y realizando mayores gastos, se va al notario de al lado, que es vasco19.
Baldintza horien aurrean, zer egin? Nuñezen aburuz, irtenbideak mugatuak dira:
hE1ªs.uQnetldioaqrpvscuen.[]
debido hacerse á priori y que no puede ni debe hacerse á posteriori.
Mientras se hace ese estudio ¿qué es lo que hace el notario?
PQ2ªeusrold.imc¿óytna—í,[]
oposiciones ganadas, el porvenir?
ME3ªsipeonlrtuacó.—,d[]b
con qué comer.
P4ªersmolutcaió.n[—] nconveniente: la muerte por conI
sunción.
5ªsolución.—Qemtrolasd
forzosamente.
iE6ªnmylvústaubdecéqoó.—
estar tres años de notario, sin ser notario, para aprender un idioma
arcaico y dificilísimo; de que es una locura abandonar el cargo cuya
conquista tanto trabajo costó, para quedarse en medio del arroyo con
la perspectiva de tener que empezar de nuevo otra peregrinación oposicionil para la que faltan las fuerzas; de que es necio esperar en tras18 "El euskera y los notarios".

LA OPINIÓN DE UN NOTARIO, Euskal Esnalea, 5 (1911), 68.
orrialdea.
19 "El euskera y los notarios". LA OPINIÓN DE UN NOTARIO, Euskal Esnalea, 5 (1911), 68 eta
69. orrialdeak.
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lados y permutas; y que el esperar en turnos forzosos el cumplimiento
del artículo 4° del reglamento y en medios fáciles y razonables es de
una absoluta idiotez, el articulista aconseja sinceramente á los no pocos
notarios de su cuento que se suiciden. Es el único camino20.
Iritziak iritzi, Euskal Esnalearen jardunak aurrera jarraitu zuen, euskararena notarioen alorrean finkatzeko asmoz, araudian legezkoa zena benazko
eginez. 1916. urterako aldarrikatu zen elkartearen batzar nagusia. Bertan, ostera ere, notarioen gaia aipagarri:
Vea el lector lo que concisa y claramente pedimos:
A las Diputaciones.— [ ..] 2° Que trabajen por conseguir que las
disposiciones vigentes en materia de nombramiento de notarios para el
País Vasco, las cuales exigen de éstos el conocimiento de nuestra lengua,
se cumplan debidamente, cosa que en la actualidad no tiene lugar21.
Ahaleginetan ziharduen elkarteak helburu hori eskuratzeko. Bi aipamen
berezi dira, urte berean, gaiari buruzko gorabeheretan, Madrileko
Parlamentuak eztabaidetan diharduen bitartean:
Batek bakarrik, Esteban Bilbao jaunak, esan zuan zerbait euskeraren alde: euskeraz ez dakien eskribaurik ez bidaltzeko gure errira.
¡Bejondakiola Bilbao'ri! [... ] Catalunyarrak bai, gogor ta sendo, guztiok, beren izkuntzaren alde; euskaldunak ordea... an egon ez balira
lez. ¡¡ Ta lotsatu ez!!22
Beste behin ere, eredugarri deritzo elkarte euskaltzaleak katalanen ekinari. Hartara, Cambó katalanaren jokaera ederresten eta zoriontzen du, euskal
ordezkariena gaitzesten duen ber:
La Sociedad Euskal-Esnalea, á la que nada absolutamente importa la actuación política de nadie, pero que no puede menos de ver con
simpatía vivísima el modo eficaz con que los diputados catalanes trabajan por la difusión de su idioma, acordó en la última reunión de la
Junta Directiva felicitar á Don Francisco de A. Cambó y sus compañeros, por la brillante campaña realizada a favor de la lengua catalana.
[...1 Mientras los catalanes cumplían su deber luchando denodada-

LA OPINIÓN DE UN NOTARIO, Euskal Esnalea, 5 (1911), 69 eta
70. orrialdeak.
21 "Conclusiones aprobadas en el gran batzar organizado por la sociedad Euskal-Esnalea",
Euskal Esnalea (1916), 93. orrialdea.
22 "Cambó Jaunari agurra", Euskal Esnalea (1916), 198. orrialdea.

20 "El euskera y los notarios.
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mente por la lengua catalana, los vascos, marmóreos, glaciales, callaron
con silencio de muerte...23
Ñabardurak ere egiten ditu aldizkariaren idazleak, eta oin-ohar batean
azaltzen du Esteban Bilbao karlistaren proposamena, notarioak direla eta:
En las varias sesiones dedicadas al debate sobre los idiomas regionales, no hubo vasco que chistase, pero aparte del debate, en una de las
sesiones, el diputado carlista por Tolosa don Esteban Bilbao, habló para
pedir al señor Barroso, ministro de Gracia y Justicia, que se cumpla la
ley que obliga á no enviar al País Vasco notarios que no conozcan nuestro idioma. El ministro prometió hacerlo...24
1917. urtean, Euskal-Esnaleak Gipuzkoako Foru Aldundiaren erantzuna
jaso zuen, aurretiaz alderatu den proposamenari buruz. Erantzun horretan
argi dago notarioek euskara jakitea aintzakotzat hartzeko gogoa:
... y está dispuesta á insistir ahora y siempre la Diputación de
Guipúzcoa en su empeño de lograr que se cumplan debidamente las
disposiciones vigentes en materia de nombramiento de notarios para el
país vasco, las cuales exigen que los representantes de la fe pública
conozcan el euskera, allí donde es habitual el uso de este idioma...25
Euskararen aldekotasuna, zernahi gisaz, bateratua zen ordurako, beste
hizkuntza batzuen mesederako eginahalekin. Aldizkariak oso-osorik jaso
zuen, urte horretan, Catalunyatik etorri zitzaion mezua, hango Biltzar
Juridikoak luzatua, hara bertaratu eta gai askoren eztabaidan jarduteko.
Agerikoa denez, horien artean ere bazen notario eta eskualdeetako hizkuntzen
etorkizuna:
La Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, cree'
que ha llegado el momento de proceder á la organización juridíca de
España, en forma que garantice el respeto á las diversas espiritualidades que conviven en su territorio con la que informa hoy la legalidad
vigente.
A este efecto ha acordado reunir en asamblea en Barcelona, á las
genuinas representaciones de cada una de ellas, á fin de que, puestas en
contacto, puedan trabajar mancomunadamente para la más adecuada
realización de este objetivo. [... ] Que los juzgadores y los depositarios
de la fe pública hayan de conocer el idioma de los actuantes... son cues23 "Felicitación a Cambó", Euskal Esnalea (1916), 206 eta 207. orrialdeak.
24 "Felicitación a Cambó", Euskal Esnalea (1916), 207. orrialdea.
25
"La Diputación de Guipúzcoa", Euskal Esnalea (1917), 15. orrialdea.
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tiones de interés nacional y éste no es patrimonio de tecnicismo alguno".
Zuzeneko aldarria, beraz, Bartzelonatik etorri zena. Berandukoa, menturaz, notario-araudiaren eraberritzeak urte berean erakutsi zuena aintzat hartuz gero.

4. 1917. URTEKO ARAUDI-ALDAKETA: EUSKARAREN ZOKORATZEA
1917. urteko araudi berriaren testuak bazterrean utzi zuen aspaldiko zazpigarren artikulua. Orobat, eskritura publikoaren testuan euskara sartzea.
Formula berria zekarren araudiak, eta historian sarritan gertatu izan den bezalaxe, luze iraun zuen horrek, gaur egungo araudian eragina izan arte.
Hona formula berria:
Artículo 210. Las escrituras matrices se redactarán con arreglo al
artículo 25 de la Ley, usando un estilo claro, puro, preciso, sin frase o
término alguno oscuro ni ambiguo y observando siempre como reglas
imprescindibles la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y
la severidad en la forma.
Cuando se hubiere de insertar documento, párrafo, frase o palabra de otro idioma o dialecto se extenderá inmediatamente su traducción, o se explicará lo que el otorgante u otorgantes entienden por la
frase, palabra o nombre exótico. Están fuera de esta prescripción las
palabras latinas que así en el foro como en el lenguaje común son usuales y de conocida significación.
Tambien podrán los Notarios testimoniar por exhibición documentos en latín o en cualquier otra lengua pero en este caso se entenderá que su fé se refiere solamente a la exactitud de la copia material
de las palabras y no a su contenido.
En el caso del párrafo 3° del art. 25 de la ley, los Notarios explicarán en su dialecto particular a los otorgantes y testigos la escritura extendida en castellano, si hubiere alguno que no entendiere este idioma.
Si lo considerase necesario, el Notario en los actos inter vivos
podrá valerse de otras personas vecinos del lugar donde se autorice el
documento, designadas por el otorgante , que, conociendo el castellano,
26 "Asamblea de organización jurídica",

Euskal Esnalea (1917), 242

eta 244. orrialdeak.
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hable el dialecto de los otorgantes o testigos , haciéndolo constar en el
documento.
[.]
Azkar zabaldu ziren euskaldunen artean xedapen berriaren kontrako
kontu -arrazoiak. Protestak ere alde askotatik etorri ziren. Legelariek nahiz
foru-aldundiek behin eta berriro errepikatu zituzten curen nahiak, notarioen
izendazioetan euskara kontuan hartzeko27.
Horietako bi alderatuko dira hona, bitzuok erakusten baitute garai hartako giroa, Espainiako estatuan mintzaira gutxituen herrialdeek batera lan egitekoa.
Lehendabizi datoz Esteche eta Galarza bizkaitarrak. Eurak izan ziren
Bartzelonako bilkura juridikoan (1918), 1917. urteko notario-araudiaren formula berria gaitzetsi ondoren, proposamen zehatzak egin zituztenak, aurreko
araudi-egoeraren lerrakeratik:
1° Restablecimiento de las disposiciones legales que exigen, en los
aspirantes a Notarías, el conocimiento del idioma o dialecto usual en
todo o parte del territorio de su demarcación.

[.]

3° Justificación de esta circunstancia antes de empezar los ejercicios
de oposición. [...]
4° Los medios de acreditarlo serán, o el documental, mediante certificado expedido por Centro o Academia oficial, o el oral, sometiendo
al aspirante a un examen ante Tribunal competente.
5° El Tribunal se constituirá en la respectiva localidad en que se
halla el Colegio notarial, designando para formarlo a notarios de reconocida autoridad en el uso del lenguaje de que se trata, que residan
dentro de la demarcación.
6° Señalamiento de los Distritos notariales en que se declara obligatorio el conocimiento de idiomas o dialectos determinados, oyendo
antes a las Diputaciones. Bilbao, 30 de marzo de 191828.
Bigarren, aipagarri izan daiteke Bonifazio Etxegarai legelari euskaldunak
esandakoa, Euskal Esnalea aldizkariak atondutako hitzaldi-sortan. Urtea 1919
zen, eta hitzak, berebizikoak:
27 EUSKALTZAINDIA:

Euskararen liburu zuria 1, Euskaltzaindia, Bilbo, 1978, 391. orrialdetik

393.erakoak.
ESTECHE, J. Mª . eta GALARZA, A.: «Los Notarios y los idiomas y dialectos regionales»,
Revista jurídica de Cataluña, XXIV (1918), 283. orrialdea.
28
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Euskeraz ez dakiten Latziñaldari erdaldunak Euskalerriyan
badirala, badakigu; eta badakigu ere oen aurrian egiten dirala azkenai edo testamentuak. ¿Nola? Ori ere badakigu: baikunlariak esaten
du bere naitasuna zer dan eta ziñaldari edo testigu batek biurtzen du
erderara onek euskeraz esaten duena, eta Latziñaldariak ipintzen du
testiguari entzun diyona. Eta berriro galdetuko det: ¿zer siñismen
emango du Latziñaldari orrek? ¿Baikunlariaren naitasunarena edo
ziñaldariaren esaeraena? Baña oraindik gauza gogorragua gertatu
liteke, ¡eta ainbat tokitan gertatuko da! Latziñaldariak ez daki euskeraz; baikunlariak eta ziñaldariak ez dakite erderaz; erritik urruti
dagon baserri batian ura bizi da; auzuan ez dago iru ziñaldari ayek
beste gizasemerik. ¿Nola egin liteke onela azkenaia eta nola eman
lezake Latziñaldariak sinismena? Ziñaldarien esaeragatik, ez, oek
erderaz ez dakitelako. ¿Zeñek biurtuko ditu erderara baikunlariak
euskeraz esaten dituen itzak? ¿Zeñek? Latziñaldariaren eskribientiak.
Azkenik galdetuko det: ¿zer sinismen eman lezake onela
Latziñaldariak?29

5. 1921. URTEKO ARAUDIA: ARO BERRIAREN AITZINDARIA
Kritikak kritika, laburra izan zen 1917. urteko araudiaren indarraldia.
Horren ostean, jakina, 1921. urteko araudia eta horren 232. artikulua etorri
ziren:
Artículo 232. Cuando el documento se otorgue en territorio español en el que se hable lengua o dialecto distintos al castellano y todos o
alguno de los otorgantes sean naturales de aquel territorio, sometidos a
su derecho foral y no entiendan el castellano, el Notario, siempre que
comprenda el idioma o dialecto de la región y lo soliciten los interesados , redactará el documento en castellano y en la lengua o dialecto de
que se trate, a doble columna, para que a un solo golpe de vista se lean
y comprueben una y otra redacción, procurando que gráficamente se
correspondan en cuanto sea posible y cerrando las líneas que por ello
queden en blanco a la terminación de la columna que resulte menor.

29 ETXEGARAI, B.: «Euskaldunak, euskeraz», Itzaldiak, Martin, Mena eta Cª.ren etxean,
Donostia, 1920, 71 eta 72. orrialdeak.
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Argi zegoen euskararentzako murrizketa: Gipuzkoa osoan eta Bizkaiko
hirietan foru-zuzenbidea lege-aginduz aitortua ez eta ezinean artikulu horren
gauzatzea; notarioak euskara jakitea nork bere nahiaren arabera neurtu, inolako egiaztatze eta eskakizunik gabe... Oro ziren euskarari bidea zailtzeko
moduak.
Batzuek, dena den, formula horri ere erreparoak jarri behar, Espainiako
batasunaren izenean. Aipuan jar dezagun Sancho-Tello notarioaren iritzia,
bere Redacción de Instrumentos Públicos eskuliburuan (1926):
No obstante lo expuesto, cediendo a exigencias de ciertos sectores
de regiones privilegiadas (no a las legitímas aspiraciones de la parte
sana de esas comarcas) , y sentando un precedente atentatorio a la unidad de la función, reflejo de la unidad de la patria, el Reglamento dispone que cuando el documento se otorgue en territorio especial en el
que se hable lengua o dialecto distintos al castellano y todos o alguno
de los otorgantes sean naturales de aquel territorio, sometidos a su
derecho foral y no entiendan el castellano, el Notario, siempre que
comprenda el idioma o dialecto de la región y lo soliciten los interesados, redactará el documento en castellano y en la lengua o dialecto de
que se trate, a doble columna, para que a un solo golpe de vista se lean
y comprueben una y otra redacción, procurando que gráficamente se
correspondan en cuanto sea posible y cerrando las líneas que por ello
queden en blanco a la terminación de la columna que resulte menor'°.
Notario-araudiak, horratik ez zuen egundo ere jaso 1917. urteko araudiaren aurreko esamoldea. Modu horretan ezabatu zenak ekarri zuen, gero
ere, eskabide berezia, II. Errepublikaren garaian (1931-1936), aurreko bidetik
ibiltzeko. Giroa, esan beharrik ez badago ere, bestera zetorren, eta gaztelaniaz
aparteko hizkuntzen ofizialtasuna zen oihu berria. Horrek sortu zuen,
Catalunyan bereziki, notario-agirietan katalana erabiltzeko aukera.
Euskararen kasuan, Eusko Jaurlaritzaren ekina azpimarratu behar, aldi laburrez iraun bazuen ere.
Harrezkerokoak ere, gozoak ez euskararentzat notario-kontuetan.
Egungoetan, bistan da, letra larriko ofizialtasunaren azpian, euskararen egoerak ez du gainditu jokaera zokoratzaile eta bazterrean uztekoa. Edu horretan,
inongo lege-testutan ez da aipatzen, Hego Euskal Herriko euskaldun lurraldeetan behinik behin, euskararen premia notarioen izendazioetan. Agiri
30 SANCHO-TELLO Y BURGUETE, V.: Redacción de instrumentos públicos,
Valencia, Valentzia, 2. argitaraldia, 1916, 30 eta 31. orrialdeak.
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publikoak euskaraz egiteko aukera aitortu bai; ez, jakina, agiri publiko horiek
idatzi behar dituztenen heziketa- eta formazio-prozesuetan euskarari leku
ematea. Harrigarria ote? Zoratzeko modukoa, menturaz? Ez bata, ez bestea,
ezpada bizi-bizia, gizarte honek dituen hainbat kontraesanen antzera.
Beharbada, garrantzigabeko kontuak dira hauek, eta denborarik galtzea
merezi ez dutenak, azken-azkeneko, punta-puntako eta azaleko aipuak ahantz
ez ditzaten gure politiko ahaltsuek. Halakoek, hain justu ere, zailtzen eta
oztopatzen dute euskara mintzodun frankoren eguneroko bizimodu euskalduna.
Horiez ere, beste batean jardun beharko da. Gera bedi, behingoz, honako hau, euskararentzako zirrikitu meharra, XIX. mendetik XX. mendera igaro
zena. Hura itorik bukatu zen, estatuaren antolakuntza zabalean.
Historia labur hori, alabaina, ikasgai zaigu, batez ere nabarmentzeko nola
ibili ziren dantzan, euskaldunen hizkuntza-eskubideen gainetik, beste interes
batzuk. Horiek erakarri zuten, esan legez, notario-agirietan euskararentzako
argi-izpitxoa itzaltzea.
Euskaldunok, ohi legez, aho bete hortz.
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SARRERA
Edozein hizkuntzak bizirik irauteko funtsezkoa da aldaera komun edo
estandar bat izatea eta esparru eta maila guztietan erabilia izatea. Euskararen
historian zehar behin eta berriro idazleek agertu duten kezka da euskara
batuaren beharra, baina euskalki bat edo zenbait euskalki literatur hizkuntza
modura erabiltzeko saio ugari egin badira ere (ikus Villasante, 1970 eta Zuazo,
1988), ez da gertatu horietako bat ere nagusitzea. XX. mendearen lehen erdialdean ortografia bateratua lortzeko saio ugari egin ziren eta mendearen erdiaren inguruan berpiztu egin zen estandarra nolakoa izango zen behin-betiko
erabakitzeko beharraren kezka. Euskaltzaindiaren barman ere piztuta zegoen
eztabaida hori eta egun bizi dugun estandarizazio prozesuaren oinarriak jarri
ziren 1958 urtean Euskaltzaindiak Bilbon egin zuen 'Euskaltzaleen biltzarrean'1.Idazleghinaketorizenbateuskarestandrizatekobhar ekin,
baina behar hori onartzen zutenen artean ere, askotariko iritziak zeuden euskara batuaren oinarritzat hartu behar zen euskalkia erabakitzeko orduan2.
Azkenik nagusitu zen iritzia erdialdeko euskalkietan (gipuzkera, goi-nafarrera eta lapurtera) oinarrituriko hizkuntz ereduaren aldekoena izan zen,
aldizkariaren 1959 urteko IV zenbakian aurki daitezke gai honen inguruan aritu
ziren Gorostiaga eta Txillardegiren txostenak.
2 Zuazok (1988) sei iritzi aipatu ditu: a) gipuzkera edo gipuzkera osatuaren aldekoak; b)
nafar- lapurtera literarioaren aldekoak; c) Ameriketako euskararen aldekoak; d) lapurtera
klasikoaren aldekoak; e) euskara osatuaren aldekoak eta f) erdialdeko euskalkietan (gip.,
goi-naf. eta lap.) oinarritutako hizkuntz ereduaren aldekoak.

1 Euskera
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Txillardegik 1958ko txostenean egokientzat hartu zuena hain zuzen ere.
Irtenbide honen alde egin zuten Villasantek eta Mitxelenak ere 1968 urtean
Euskaltzaindiaren 50. mendeurrena ospatzeko Arantzazun egin zen bilera
ospetsuan.
Arantzazuko bileraren abiadari jarraiki euskarak zuen bigarren behar
larria ere, esparru guztietara hedatu beharra, alegia, aintzat hartu zuten zenbaitek eta Aresti eta Kintanaren (1970) deiadarrari jarraiki euskara komunikabideetan, administrazioan, politikan, filosofian, literaturan, zientzian e.a. erabiltzen eta trebatzen hasi ziren. Hauek denak, senitartekoa edo lagunartekoa
ez bezala, eta arrantzaleen edo nekazarien hizkuntza berezitua ez bezala, hizkuntza estandarra erabili behar duten esparruak dira, baina garatuz hasi zirenean euskara batua hastapenetan baino ez zegoen. Edonola, euskararen komunikazio orokorrerako erabilera izugarri handitu zen eta honek berez zekarren
Mitxelenak Arantzazuko txostenean funtsezkotzat jotzen zuen euskalkiak
hurbiltzeko helburua apur bat gertuago izatea3; esate baterako, beste euskalkietako esapideak eta idazteko ohiturak bereganatuz zihoazen idazleak.
Bestetik, euskara ordura arte landu gabeko esparruetan erabiltzen zuten euskaldunak bereziki konprometiturik zeuden euskara estandarra finkatzeko eta
hedatzeko beharrarekin eta berehala erabiltzen zituzten Euskaltzaindia hobetsiz zihoan aldaerak, hala nola, aditzaren (1973, 1977, 1979), eta erakusleen eta
deklinabide-atzizkien (1978) morfologia, ortografiari buruzko erabakiak
(1978) e.a. Hala ere, bide berriak urratu beharrak, Euskaltzaindiak aztertu
edota erabaki gabeko puntu asko denok antzera konpontzeko kezka eta egon
ezina sortzen zuen, eta edonolako argia ematen zuen edozein lan, batasun-eragile bihurtzen zen; bereziki aipatzekoak dira Txillardegiren (1978) gramatika
eta Kintanaren hiztegi (1980) ospetsuak, hizkuntza orokorraren itxuratze
horretan eragin nabarmena izan zutenak4. Hiztun asko lan horietan proposatutako eredua estandarra zela ulertzeraino heldu ziren5.
Euskara estandarraren beharra eta sorrera kezka eta eztabaida iturri izan
dira mendeetan zehar eta horren berri nahi duenak informazio paregabea
aurki dezake Zuazoren (1988) lanean. Era berean, batez ere XX. mendearen
bigarren erdialde honetan egin diren euskara ordura arte landu gabeko espa3 Sarasolak (1997a: 8) ohartarazi gaitu hurbiltze hau hegoaldeko euskalkien artekoa baino ez
dela izan eta egun euskarak bi euskalki nagusi dituela: batetik, iparraldekoa eta, bestetik
hegoaldekoa, hurrenez hurren gaztelaniaren eta frantsesaren eraginaren pean bizi direnak.
4 Goenagaren (1978) gramatikak ere, eragin handia izan zuen joeren bateratze horretan, helburu normatibizatzailerik ez bazuen ere. Ikus Odriozola eta Zabala (1992).
5 Izan ere, Euskaltzaindiak lan horietan proposaturiko ereduetatik urrun dauden erabakiak
hartu dituenean, arauak aldatzen ari zela ulertu dute hainbat hiztunek.
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rruetara hedatzeko ahaleginak ere, eztabaida sutsuen iturri izan dira eta horretaz arituko naiz lan xume honetan. Bereziki euskararen helburu tekniko-zientifikoetarako erabileraz mintzatuko naiz eta han-hemenka dabiltzan zenbait
zalantza eta eztabaidaren inguruan: a) noren ardura da euskara teknikozientifikoa garatzea? b) zein dira erabilera tekniko-zientifikoek erabilera orokorrarekiko dituzten alde komunak eta ezberdintasunak? c) zein dira berezitasun horiei egotz dakizkiekeen hizkuntz berezitasunak?

NORENA DA EUSKARA TEKNIKO - ZIENTIFIKOA GARATZEAREN ARDURA?
Euskara teknikoak, garatzen hasi zen unetik bertatik jasan ditu kritika
latzak, batez ere hizkuntzalarien aho-lumetatik. Hona hemen Etxebarriak
(1992) zientziaren arloko euskararen batasunaz mintzatu zaigunean gogorarazi digun pasadizo bat: Mitxelenak UZEIren inguruko kritika batzuk plazaratu zituen 1981eko Muga aldizkarian eta horrek alde eta kontrako iritzien
uholdea ekarri zuen. Honelaxe ikusten du arazoa Etxebarriak hamar urte iragan ondoren: « ...Sakoneko eztabaida honakoa zen, ene ustez, alegia, ea hiztegigintza teknikoa filologo edo hizkuntzalarien lan hutsa den edota bertako
espezialisten lana den. Ene iritzian, guztien arteko lankidetzan oinarritu behar
bada ere, lehenengo pausoa eman behar dutenak hizkuntza praktikan erabiliko duten espezialistak dira, nahiz eta gero hizkuntzaren teknikariak direnen
kritika eta gomendioak onartu behar dituzten. Eta puntu hau azpimarratu
nahi nuke, gaur egunean ere behin eta berriro plazaratzen ari den eztabaida
dinamikoa delako...».
Gaur egun ere bizirik dirau euskara teknikoaren egokitasunaren inguruko eztabaidak, eta kritika latzak jasaten dituzte askotan euskara beren jardueran erabiltzen duten zientzialariek edota terminologiaz ari direnek. Sarasolak
(1997a, b) zientzialariek erabiltzen duten euskara "narrasa" eta "chicano
moduko bat dirudiena" dela idatzi du. Areago, honelako testuak euskararen
normalizazioaren alde edo aurka egiten ote duten zalantza egiteraino heldu da
(Sarasola, 1997b): « ...honelako testuak laguntzen ari al dira, ala traba ari dira
gertatzen "euskara lantzeko, gure hizkuntza egoera normaltzeko" lanean?
Nik egia esan dudak ditut...».
Zalantzarik ez dago euskara inguruko hizkuntzekiko ukipenean bizi dela
eta, gainera, ukitze horretan euskara dela hizkuntza menderatua eta frantsesa,
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gaztelania eta, beste maila batean, ingelesa bezalako hizkuntza handi eta boteretsuak direla hizkuntza menderatzaileak. Hain zuzen ere honek ekarri du
euskararengan hizkuntzen mailakako heriotzaren 6 adierazletzat har litezkeen
zenbait ezaugarri egotea7. Aztertzen ari garenarekin lotuta dagoen sintomarik
aipagarriena da ukipenean dauden hizkuntzen erabilera esparruka banatzea:
hizkuntza menderatua famili harremanak, erlijoa eta nekazarien mundua
bezalako betiko esparruetarako uzten da eta hizkuntza menderatzailea erabiltzen da `modernitatearekin' zerikusia duten teknologia eta zientzia bezalako esparruetarako8, hiztunak hizkuntza txikia esparru horietarako erabiltezina dela sinistera heltzen diren arte.
Hortaz, euskara zientzia eta teknikaren esparruetan erabili dutenen lana
ezin izan daiteke inola ere "traba" euskara landu edota normaltzeko: esparru
6

Elorduik (1995) hizkuntzen heriotzari buruz mintzatu zaigu bere doktoretza-tesi bikainean
eta lau heriotza mota bereizi ditu: a) bat-batekoa b) errotikakoa c) behetik gorakoa eta d)
mailakakoa. Lehenengoa, hizkuntza baten hiztun guztiak erailtzen direnean gertatzen da,
hau da, genozidio bat gertatzen denean. Bigarrena, antzeko gogorkeria-egoeretan gertatzen
da: zenbait hiztunek bizirik irauten badute ere, haien hizkuntza erabiltzeak ekar diezaiekeen
arriskua dela eta, ama hizkuntza erabiltzeari uzten diote. Behetik gorako hizkuntz heriotza
gertatzen da hizkuntza bat goi-mailako hizkuntzaren erabileretarako edo erritualetarako
bakarrik erabiltzen denean; hauxe da, hain zuzen, latinaren kasua. Azkenik, mailakako hizkuntz heriotza dugu hizkuntza menderatzaile batek hizkuntza menderatu bat mailaka
ordezkatzen duenean, hizkuntza menderatuaren betebeharrak erabat bereganatu arte.
7 Ikus Oñederra (1992) eta Oñederra eta Elordui (1992). Bestalde, ukipenaren eraginak hizkuntzaren maila desberdinetan kokatzeko eta hizkuntzaren funtzionamendu orokorrean
gertatzen diren eraginen ebaluaziorako, ikus Odriozola eta Azkarate (1997).
g
Elorduik (1995) hizkuntzen desagertzearen eragile soziolinguistiko nagusitzat hartzen ditu
mendekotasun politiko, ekonomiko, sozial eta kulturala. Benetako bortxakeriatik at, ukipenean dauden hizkuntzei balioztatze politiko ezberdina ematea bera izan daiteke bazterturiko hizkuntzak desagertzeko nahikoa arrazoi. Bigarrenik, goi-mailako jendeak erabiltzen
dituen hizkuntzak dira eredu modura ezartzen direnak eta hizkuntza txikiak lan-munduan
baliogabe bihurtzen direlarik, `modernitatearekin' zerikusirik ez duten esparruetara mugaturik geratzen dira (nekazarien gizartea, erlijioa, maila pribatua). Hizkuntza handiak dira
aro modernoarekin batera etorri diren teknologiaz, medikuntzaz, zientziaz, eta abarrez
mintzatzeko erabilgarri diren bakarrak. Azkenik, mendekotasun kulturalari dagokionez,
aipatu beharrekoa da hizkuntza txikiek testu idatzirik edota literaturarik ez izateak ezinezkoa egiten duela hizkuntzen iraupena eta, jakina, eskolan hizkuntza menderatzailea erabiltzeak erabateko garrantzia du hizkuntza menderatuaren galtzean, horrelako heziketa jaso
duten hiztunek, idazteko, irakurtzeko eta oro har kultur eginkizunetarako askoz ere hobeto menderatzen baitute hizkuntza handia txikia baino. Azkenean, hizkuntza txikia bizitza
modernoaren esparruetarako erabilgarria ez dela pentsatzera heltzen dira hiztunak eta hizkuntza menderatzaileaz baliatzen dira. Elorduik azpimarratu duenez, «...Orobat, prestigio
eta erabilgarritasun faltak hizkuntz komunitate terminalen ezaugarri soziolinguistiko nagusiak diren erabilerarik eza eta transmisio linguistikorik eza eragiten ditu...».
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hauetako euskara garatzeko egin diren saioek berebiziko garrantzia dute euskararen garapenerako eta iraupenerako ere, baina gainera, esparru bakoitzeko
zientzialariak edo teknikariak dira esparru horretako euskara gara dezaketen
bakarrak. Hau oso garbi islatu zuen Etxebarriak (1972) Anaitasuna aldizkarian
hauxe idatzi zuenean: «[...] Euskararen beharra sentitzen dugunok euskararen
balioaz arduratzen gara, eta euskara erabilgarri bihurtu nahi dugu. Eta hau
jakintzaren arlo guztietan lortu gura dugu [...] nortzuk dira euskara teknikoaren problema konpontzen saiatu behar dutenak? Bistan da ez dela nahikoa euskara menperatzea, gai tekniko eta zientifikoak ere menperatu behar baitira [...]
Bigarrenik, zein izanen litzateke bidea? [...] Nork bere arloan, edo berak ondoenik erabiltzen dituen gaietan, euskaraz presta ditzake bere lantxoak...»
Hizkuntzalariek lagun dezakete sortuz doan euskara teknikoa aztertuz
eta beren hizkuntz ezaugarriak deskribatuz eta, halaber, literatur erabilera eta
erabilera komuna aztertuz. Zientzialariei eta oro har hizkuntzaren erabiltzaileei bide berriak jorratzea errazago egingo dieten baliabideak eskainiko dizkiete horrela. Euskara teknikoaren inguruko azterketek testuak behar dituzte,
ordea, eta hizkuntzalarien edozein argibide, proposamen edo kritikak ez du
ezertarako balio kontuan hartzen duen zientzialaririk ez badago9. Hortaz,
elkarlana behar da ezinbestean esparru hau jorratzeko. Euskal testu teknikozientifikoek ez dute oraindik lortu lauzpabost mendeko atzerapena gainditzea, baina hau ez da harritzekoa. Zalantzarik ez dago, ordea, testu horiek
nabariki hobetuz doazela euskara batuaren bestelako erabilerekin batera.
Hizkuntzaren fonologian, morfologian edo sintaxian gertatzen den edozein aldaketak egon eza sortzen du hizkuntzalariengan eta oro har hiztun
kontzientziadunengan. Edonola, ezaguna da edozein hizkuntza osasuntsutan
ohikoak direla aldaketak eta aldaketa horiek askotan ez direla interferentziak
edo indar ahulgarriek eragindakoak. Bestetik, badira hizkuntzen arteko ukipenaren ondorio zuzenak diren aldaketak, transmisioa ziurtaturik duten eta
irauteko inolako arazorik ez duten hizkuntzetan ere. Azkenik, badira heriotza prozesu baten urratsak diren aldaketa (ahulgarria)k, batzuk hizkuntzaren
barnekoak eta beste batzuk interferentziak eragindakoak. Edonola, Elorduik
(1995) azpimarratu duenez, ikertzaile zenbaitek ohartarazi gaituzte zail samarra gertatzen dela askotan aipaturiko hiru mota horietako aldaketak bereiztea.
Edozein aldaketa ez dugu a priori ahulgarritzat hartu behar; izan ere, aldaketa batzuek funtzio jakin bat dukete euskara garai berrietara egokitzeko saioetan eta ahulgarriak baino indargarriak dirateke orduan. Ezaugarri soziolin9 Izan ere, gauza bera esan daiteke hizkuntzaren edozein mailari buruz; gramatikek, hiztegiek eta arau - emaileek ezin dute hizkuntzaren iraupena ziurtatu, erabiltzailerik ez badago.
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guistikoek gakoa eman diezagukete batzuetan: gero eta gehiago dira zientziaz
edo teknologiaz ari diren euskaldunak beren esparruetan euskara erabiltzea
erabaki dutenak. Honek eragile indartzailea izan behar du zalantzarik gabe,
galtze prozesuetan gertatzen den erabileraren murriztearen eta goi-mailako
eremuetan ez erabiltzearen alderantzizkoa baita.
Areago, euskara tekniko-zientifikoaren erabilera berezituak jorratzen ari
diren zientzialari hauek bereziki garatua dute hizkuntz kontzientzia eta biderik egokiena aurkitzen eta arrazoitzen saiatzen dira. Jokaera hau gaizki onartzen dute askotan hizkuntzalariek, intrusismotzat hartzen baitute. Edonola,
soziolinguistikaren ikuspuntutik hizkuntzaren aldeko indartzailetzat har
genezake hau ere. Izan ere, hizkuntza ahulduen ezaugarri nabarmenetako bat
da arau bateraturik gabeko aldakortasuna (Elordui, 1995): «[...] hiztun-osoek
beraiek erabilitako formen eta hiztun-erdiek eratutakoen artean ezberdintasunak somatzen dituzten arren, ez dituzte azken hauek erabilitakoak gaitzesten
[...] hiztunak hizkuntza txikian ez-ikasiak izateak azaltzen du hein handi batean
hiztunok beren hizkeran dagoen aldakortasunaz ez ohartzeko arrazoia...».
Euskara tekniko-zientifikoan erabilitako hizkuntz baliabideen inguruan etengabeko eztabaida dago eta hori oso urrun dago inolako hizkuntz irizpiderik
ez izatetik. Barruko eztabaidetatik at, zientzialariak oro har irekita daude hizkuntzalarien oharrak entzuteko eta beren testuak horien arabera egokitzeko.
Areago, argibideen eske dabiltza hainbat kontutan.
Baina zein izan daiteke hizkuntzalarien ekarpena? Hizkuntzalarien eginkizuna ezin izan daiteke esparru guztietako testu tekniko-zientifikoak idaztea,
gehienez ere, lan egiten duen hizkuntzalaritzaren esparruko euskara lan dezake bakoitzak. Ekarpena, hizkuntzalaritzaren esparruak lantzetik etorriko da,
jakina. Zalantzarik ez dago euskarak orain arte landu ez diren esparruetara
hedatzeko aldatu egin behar duela. Hortaz, hizkuntzen aldaketen nondik
norakoak ulertzea funtsezkoa da gertatuz doazen aldaketak ebaluatu ahal izateko'°. Filologia ere funtsezkoa zaigu euskarak mendeetan zehar garatu dituen
baliabideak ezagutzeko eta orain arte gertatu diren aldaketen noranzkoa finkatzeko. Edonola, Filologia idatzitako testu jakin batzuetan oinarritzen da eta,
beraz, garai batean hizkuntzak onartzen zituen bideen berri ematen digu; ez
digu, ordea, ezinezkoak ziren erabileren berri ematen. Hau da, testuetan mota
bateko eraikuntzarik ez agertzeak ez du ezinbestean esan nahi testua idatzi zen
garaiko hiztunentzat erabilera hori ezinezkoa zenik eta hilda dauden hiztunek
10 Elorduik (1995) azpimarratu duenez, «...hizkuntz heriotzaren ikerketak aldaketa linguistiko orokorra ulertzeko ukaezinezko erabilgarritasuna izateaz landara, hizkuntzen jokaera
sinkronikoa ulertzeko hainbat eta hainbat datu agerraraz ditzake... ».
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nekez emango digute gramatikaltasun -iritzirik. Zehazkiago euskara teknikozientifikoari dagokionez, are zailagoa da kontua: era honetako testu bakan
batzuk baino ez daudelarik, zaila gerta dakiguke batzuetan mota bateko hitz,
esapide edo egiturarik ez egotea hiztunentzat onartezina izatearen edota esku
artean ditugun testuen tipologiaren ondorio ote den. Filologiak aldaketez
ohartzen laguntzen digu, baina aldaketa horien artean bereizi beharrekoak
dira hizkuntzaren esparru berrietara egokitzeko beharrak azaltzen dituenak
eta egokitze horretan lagundu beharrean oztopo gertatzen direnak. Aldaketa
berezkoa du hizkuntzak eta aldaketek ez dute ezinbestean ahulgarriak izan
behar.
Gramatika Sortzailea bezalako ikerkuntza-ildoak Filologiaren osagarriak
izan daitezke: hiztunek jaiotzetik duten hizkuntz ahalmena deskribatzea da
helburua eta abiapuntua, hiztunak sor ditzakeen infinitu esaldiak aurresaten
dituen sistema eraikitzea. Sistema horrek ezinezkoak diren esaldiak ere aurresateko gai izan behar du. Orain arte egon ez den hizkuntzaren erabilera batean
ezinbestean egon behar dute orain arte sortu ez diren esaldiek eta hiztunon
gaur eguneko hizkuntz ahalmena ezagutzea lagungarria izan daiteke esaldi
horiek sortzeko edo epaitzeko orduan. Edonola, arreta bereziaz jokatu behar
dugu esparru honetan ere, hizkuntzalarion tentazioa baita askotan gure analisitik ateratzen ditugun ondorioak hiztunen intuizioaren gainean ezartzea:
gure analisitik ateratzen diren ondorioak hiztunek egiten dutenarekin bat ez
datozenean gure analisia da egokitu beharrekoa, ez hiztunak.
Testuaren gramatikari buruzko lanen ekarpena ere funtsezkoa da euskara
tekniko-zientifikorako, testu moten deskribapena eskaini eta horietako
bakoitzean osagaiak elkarren artean uztartzeko eta koherentzia emateko erabiltzen ditugun baliabideen berri ematen baitigu11. Askotan entzun dugu
egungo euskal testu asko, gramatikaltasunaren eta estandarizazioaren aldetik
zuzenak izanik ere, traketsak direla. Arazoak neurri handian testu horien eraikuntzatik bertatik datoz, baina hizkuntzalarien lanak ezegokitasun hori salatzetik harantzago joan behar du: ongi eraturiko testuen eta gaizki eratutakoen
artean dauden ezberdintasunak objektibatzen dituzten azterketak behar dira,
ezegokitasunak zuzenduko baditugu.
Edonola, zientzialariei ezin eska dakieke beren esparruko gaiez ikertzeaz
eta euskararako bide berriak urratzeaz gain, hizkuntzalaritzaren esparru desberdinetan gertatzen diren aurrerapenen berri izan dezaten, haien jardueran
kontuan hartu ahal izateko. Ezinbestekoa da hizkuntzalarien eta zientzialarien
11 Euskarari dagokionez, aipatu beharrekoa da Larringanen (1995) doktoretza-tesi argigarria. Ikus baita Makazaga (1996) eta Zabala (1996b) ere.
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arteko zubi gisa diharduen hizkuntzalaritza aplikatua: hizkuntzalaritzaren
arlo desberdinetan gertatzen diren aurrerapenek hizkuntzaren erabilera berezituetan izan dezaketen erabilgarritasuna aztertu behar da eta zientzialariei
beren eguneroko jardueran baliagarri gerta dakizkiekeen baliabideak proposatu. Esparru honetan ari diren hizkuntzalariek zientzia eta teknikarako hizkuntzaren erabileraren hizkuntz berezitasunak aztertu behar dituzte eta zientzialariekiko elkarlana ere ezinbestekoa dute: batetik, zientzialarien beharrak
ezagutu behar dituzte eta, bestetik, hizkuntzalaritzaren esparru desberdinetako datuak aztertuz lortzen dituzten ondorioak zientzialariei helarazten jakin
behar dute emankorrak izango badira 12. Azpimarratu beharrekoa da hizkuntzaren erabilera kolokiala eta komuna ia konturatu gabe ikasten ditugula hiztunok, baina erabilera berezituek, aldiz, motibapen eta ikasketa kontzientea
eskatzen dutela (ikus Gutiérrez Rodilla, 1998). Hizkuntzalaritza aplikatuaren
esparruan sar daiteke terminologia, hizkuntza tekniko-zientifikorako funtsezkoa dena. Terminologia soziolinguistika, morfologia, fonologia, hiztegigintza
eta informatika bezalako jakintza-esparruez baliatzen da terminoak sortu,
aztertu eta finkatzeko eginkizunetan.

HIZKUNTZAREN ZIENTZIA ETA TEKNIKARAKO ERABILERAREN BEREZITASUNAK
Euskara tekniko-zientifikoaz ari garelarik, euskararen erabilera berezituaz ari gara, zenbait alderditan behintzat erabilera komuna ez bezalakoa
dena. Gainera, aldaera idatziaz eta zainduaz ari gara batez ere. Hizkuntza
berezituen artean ere hainbat erabilera egon daitezke, esate baterako, gai baten
adituek hizkuntza berezitu mintzatua eta zaindu gabea ere erabil dezakete
beren anean13. Edonola, hizkuntzalariek aztertu ohi dutena erabilera berezitu
idatzi eta zaindua izan ohi da14.
12 Euskara Teknikoa izeneko gaien irakasleak dira, beste batzuen artean, profesional egokiak
mota honetako eginkizunak aurrera eramateko, hizkuntzalaritzarekin eta euskara teknikozientifikoarekin lan egiten baitute. Hizkuntzalaritza aplikatuak hizkuntzalaritza teorikoaren ekarpenak ere kontuan hartu behar ditu eta haren eginkizuna neurri handian erabiltzaileei zuzenduta badago ere, ateratzen dituen ondorioek `erkagarriak' izan behar dute, hizkuntzalarien bermea edota kritika jaso ahal izateko .
13 Ikus, esate baterako, Cabré (1993) eta Gutiérrez Rodilla (1998).
14 Euskararen kasuan nekez azter dezakegu bestelako erabilerarik, oso mugatuak baitira
oraindik. Hona hemen Zalbidek (1993) kontu honen inguruan esaten diguna:
«...Kodeztatze-lanari dagokionez normaltasun batera hurbiltzen ari da euskal teknolekto
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Aldaera komuna, hizkuntza baten hiztun gehienen hizkuntz ezagutza
osatzen duten arau, unitate eta murriztapenen multzoa da, hizkuntza osoaren
azpimultzo bat baino ez dena. Zientzia eta teknikarako erabiltzen diren aldaera berezituak, aldiz, erabilera komunaren kodearekin hainbat alderditan bat
datozen, baina beste alderdi batzuetan erabilera komun horretatik urruntzen
diren azpikodeak dira. Urruntze hori jakintza-esparru bakoitzaren berezitasunei zor zaie. Hizkuntza osoa erabilera guztien bilkura da; erabilera desberdinei dagozkien hizkuntzaren azpimultzoak elkarren artean gainezarrita
daude eta azpimultzo guztiek elkarren artean duten lotura hizkuntza komuna
da 15 . Erabilera komuna funtsezkoa da hizkuntzek bizirik irauteko: batetik,
idatziaren errotzea eta hiztunen alfabetatzea eta, bestetik, gramatika eta oinarrizko hiztegiaren finkapena. Hizkuntzaren zientzia eta teknikarako erabilerak eta hizkuntza komuna gainezarrita daude zati handi batean, baina erabilera berezitu bakoitzak berezko aldea ere badu.
a) Hizkera komunak eta hizkera tekniko-zientifikoek duten gainezarritako eremu horretan, ezinbestean estandarrak izan behar duten fonologia, ortografia eta morfologia flexiboa ditugu. Sintaxiari eta, oro har, testu-gramatikari
dagokienez, erabilera komunean posible edota gramatikal diren esapide eta
eraikuntza guztien artean zenbait aukera egiten ditu erabilera tekniko-zientifikoak, zehatza, neutroa eta inpertsonala izateko helburua dela eta. Testu tekniko-zientifikoen ezaugarririk aipagarriena ohiko logika batetik abiaturiko
koherentzia da: helburua ez da irakurlea harritzea edo testu anbiguo baten
aukera guztien funtzio estetikoa aztertzera bultzatzea; igorleak adierazi nahi
duenaren eta hartzaileak jasotzen duen informazioaren arteko distantzia minimoa izatea da helburua. Honek eragina du testuaren antolakuntzan berean:
gaia laburtzen duten izenburu luzeak, testua irakurtzen hasi aurretik horri
ekiteko prestatzen gaituzten laburpenak, ideiak antolatzen dituzten atal,
hori. Ez da, ordea, gauza bera gertatzen hizkuntz aldaera horren egungo erabilera definitzen
duten parametro soziolinguistikoekin... Eskolatik kanpora ia erabiltzailerik ez duen jakintzahizkera ez da hasteko egoera "normalean" dagoen jakintza-hizkera [...] Ez da "normala"
teknolekto hori maizenik erabiltzen dutenak, irakasleak eta liburu-prestatzaileak, beren
gaztaroko eskolaketaz eta formazioz gai horiek ia beti erdaraz ikasiak izatea...».
Egoera honen argigarri mailakako hizkuntz heriotzaren eragileetako bat den mendekotasun
kulturalaren ondorioak ditugu (Elordui, 1995): hizkuntza menderatua eskolan ez erabiltzeak ekartzen du hiztunak haien jarduera profesionalerako ama hizkuntza erabiltzeko gai ez
izatea, hizkuntza hori esparru batzuetara zokoratua izatea eta azkenik erabilera berezituetarako garatua ez izatea. Euskararen erabilera berezituak eskolan berreskuratzea ezinbesteko baldintza da etorkizuneko hiztunek beren burua gai ikus dezaten euskara beren lan-esparruetan erabiltzeko eta beraz, esparru horretako euskara gara dezaten.
15 Honen inguruan argibide gehiago nahi duenak Cabré-ren (1993) lana ikus dezake.
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azpiatal eta paragrafoak eta idazleak egindako lotura logikoak garbi ikusten
laguntzen diguten testu-antolatzaile ugari.
Ezaguna da euskarak perpausen osagaiak era askotara antolatzea onartzen duela, baina testu tekniko-zientifikoetan perpausen osagaien hurrenkera
ere anbiguotasun txikiena dakarrena izan ohi da: testu-antolatzaileak kokagunerik kanonikoenetan erabili ohi dira, harreman logikoak ezartzeko edo osagaiak nabarmentzeko eginkizuna ahal den eta egokien bete dezaten 16 ; gai-aldaketa bat gertatzen den bakoitzean aldaketa horren berri ematen duen mintzagaia ezarri ohi da perpausaren hasieran, une oro jorratzen ari garen gaia begi
bistan izan dezagun17. Aditza informaziorik garrantzitsuenaren (ezkerrean
doanaren) eta bigarren mailako informazioaren (eskuinaldean doanaren) artean kokatzen da askotan irakurlea funtsezkoenetik azalekoenera joan dadin.
Hizkuntza komunak dituen aditz -paradigmetatik pertsona jakin batzuen
adizkiak baino ez dira erabiltzen, batez ere testu idatziak eta inpertsonalak
direlako. Aldiz, modalitateari dagokionean, neutroa izateko helburuak hizkuntza komunean neutralizazio bidean daudekeen zenbait bereizketa aintzat
hartzera 18 edo nekez erabiltzen diren adizkiak ustiatzera garamatza.
Hizkuntza arruntean nekez aurkitzen ditugun gertatu dateke, gertatu bide
da/zen eta gertatu zatekeen adizkien modukoak erruz erabiltzen dira euskara zientifikoaren zenbait esparrutan baieztapen kategorikoetatik alde egiteko.
Ornen partikula modala, aldiz, nekez erabiliko dugu euskara tekniko-zientifikoan ematen dugun informazioaren iturria eta erantzukizuna ezkutatzea,
honelako testuen betebeharren aurkakoa baita19.

16 Hasteko, eginkizun nagusi modura perpausen edo paragrafoen arteko harreman logikoak
argitzea duten testu -antolatzaileak (beraz, hala ere, gainera, izan ere ...) perpausaren hasieran beteko dute hobeto eginkizun hori tartekatuta edo perpausaren bukaeran baino.
Bigarrenik, mintzagai kontrastiboak azpimarratzeko eginkizuna duten aldiz, berriz, behintzat eta ere bezalako antolatzaileak (Osa, 1990), mintzagaiaren eskuinean kokaturik gertatuko dira argigarrien. Azkenik, iruzkinak txertatzeko eginkizuna duten hau da, alegia, adibidez eta hain zuzen ere bezalako antolatzaileetarako kokagunerik egokiena iruzkinaren
hasiera izango da, azalpen bat irakurtzeko prestatuko baikaituzte horrela. Mota honetako
testu-antolatzaileen inguruan ikus Zabala (1996c).
17IkusZabl(96).
1 8 Mitxelenak (1968) euskara batuan dezake/lezake bezalako adizkien arteko bereizketa
mantentzearen alde mintzatu zen Arantzazuko txostenean, baina oro har esan genezake euskara komunean nahasirik erabiltzen direla. Euskara tekniko-zientifikoan funtsezkoa da
batzuetan adizki horien bereizketa.
19 Ikus Odriozola (1996).
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Nominalizazio eta adjektibaziorako joera handia erakusten dute testu
tekniko-zientifikoek eta, ondorioz, hizkera komunean baino izen-sintagma
konplexuagoak eratu ohi dira honelakoetan. Batetik, testu-lotura bideratzeko
erabiltzen da askotan nominalizazioa, lehenago perpaus modura azaldu den
ekintza edo gertaera bati berriro ere erreferentzia egin nahi zaionean izensintagma modura trinkotuz. Bestetik, izenburuak, zerrendak, irudien oinak
eta terminoak beraiek izen-sintagma konplexuak izan ohi dira. Izen-sintagma
horiek eratzeko hizkuntza komunaren gramatikan oinarritzen gara, jakina,
baina ohikoak baino luzeagoak izateak horien egitura kontzienteki lantzea
eskatzen digu20.
Azkenik, hiztegiaren esparruan hiru motatako hitzak aurkituko ditugu
testu tekniko -zientifikoetan: 1) hizkuntza komunaren edozein erabileratan
aurki ditzakegun hitzak; 2) hiztun gehienek ezagutzen dituzten baina testu
tekniko-zientifikoetan maizago agertzen diren hitzak, hiztegi orokor, entziklopedikoetan edo Hiztegi Batua bezalako hiztegi normatiboetan ere aurki
daitezkeenak; 3) jakintza-esparru bakoitzari dagozkion termino berezituak,
esparru berezitu bakoitzaren adituek bakarrik ulertzen dituztenak eta hiztegi
terminologiko berezituetan soilik aurki daitezkeenak. Hiru hitz mota horietatik lehendabiziko biak soilik gainezarriko dira erabilera komunaren hiztegiarekin. Hirugarren atalekoak hizkuntza osoaren zati bat dira, baina ez dira hizkuntza komunarenak. Edonola ere, hiru hiztegi-eremu horiek ez dira finkoak
hizkuntzen historian, termino berezituak behin eta berriro iragaten baitira
hizkuntza komunera batez ere hedabideek eragiten duten bulgarizazio prozesuaren bidez. Duela gutxi erabat berezituak ziren berotegi-efektu, ozonogeruza, immunoeskasia edo klonazio bezalako terminoak hiztun gehienek
ezagutzen dituzte egun. Bestetik, terminologiak askotan hartzen ditu hiztegi
komuneko hitzak eta adigai berezitu bat adierazteko erabiltzen, zabalkuntza
semantikoa deritzon prozesuaren bidez. Euskararen kasuan beti aipatzen den
adibidea dugu ardatz hitzarena: gurdien zati bat eta iruteko erabiltzen den
tresna bakarrik adierazteko balio zuen lehen, eta egun Geometria, Fisika eta
Kristalografia bezalako jakintza-esparruetan erabiltzen diren termino ugaritan
aurkitzen dugu: ardatz cartesiar, biraketa-ardatz, simetria-ardatz...
b) Erabilera tekniko-zientifikoek duten berezko eremuaren zati garrantzitsuena terminologia berezituarena da zalantzarik gabe; areago, hizkuntzalari batzuen arabera horixe da testu tekniko-zientifikoen berezitasun bakarra.
Multzo honetan sartzen diren hitzak ez dira hiztegi komunaren parte eta,
beraz, esparru bateko zientzialariek baizik ez dituzte erabiltzen. Hori dela eta
20 Ikus Zabala (1996a eta 1999a)
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oso erabiltzaile kopuru txikia dute hiztun-komunitate osoarekin erkatuz gero;
izan ere, era honetako terminoen ezagutzarako garrantzia duen aurkakotasuna ez da zientzialaria/ez-zientzialaria, baizik eta zientziaren esparru jakin
bateko aditua/gainerako hiztun guztiak.
Maila honetan garrantzi handia du, ordea, nazioartekotasunak, komunikazioa hizkuntza batez mintzatzen diren hiztunen artekoa baino areago hizkuntza desberdinez mintzatzen diren jakintza-esparru bateko adituen artekoa
baita. Terminoa sortu duen ikertzailearen hizkuntzaz eratzen da askotan eta
bestelako hizkuntzetako zientzialariek mailegatu egiten dute, edo, batez ere,
jatorrizko terminoa zabalkuntza semantikoaz lortu bada, kalko semantikoa
egiten dute hizkuntza bakoitzean, nazioarteko mailan adigai baterako antzeko etiketak izateko asmoarekin. Honek eragiten du mailegutza eta kalko
semantikoa hizkuntzaren gainerako esparruetan baino ugariagoa izatea, baina,
edonola, erabiltzaileen kopurua oso txikia izateak hizkuntza osoaren gaineko
eragina txikia izatea dakar21. Termino berezituen esparru honek duen beste
ezaugarri bat da sailkapenerako joera handia, ikertzaileak gai bati buruzko
jakintzan sakonduz doazen neurrian sailak eta azpisailak egiten baitituzte eta
honek ekartzen baitu terminoak gehienetan konplexuak izatea: aurrizkiak eta
atzizkiak daramatzate askotan (biopolimero, sulfogatz, disolbagaitz...) eta
sarritan izaten dira izen elkartuak (disoziazio-konstante, kristal-sistema, elektroi-dentsitate...), izena + adjektiboa moduko segidak (eremu magnetiko, osaera mineralogiko, sienita feldespatoidedun...) edo are konplexuagoak diren
sintagma-hedapenak ( behetik gorako analisi sintaktiko, bitarrean kodetutako
hamartarren batutzaile...). Ondorioz, zientzialariek ondo menderatu behar
dituzte beren hizkuntzak dituen hiztegi-sorkuntzarako bideak.
Bestetik, hizkuntza komunak ez bezala, hizkuntza tekniko -zientifikoak
erruz erabiltzen ditu ikurrak, siglak eta akronimoak bezalako laburtzapenak,
eta ikurrez osaturiko segidak, hizkuntza naturaletik urrun daudenak.
Honelako ikurrak nazioarteko adituen komunitate osorako erabakitzen dira

21 Hizkuntzaren esparru bakoitzean hartzen diren maileguek hizkuntza osoan izan dezaketen eraginak zer pentsatua eman beharko liguke: bizidunen dietaz ari garelarik, haragijale
eta belarjale hitzak, esate baterako, hizkuntza komunekoak direla onartu beharra dugu,
hiztun gehienek erabil ditzaketen adigaiei baitagozkie eta irizpide horretan oinarrituta bultza genitzake, karniboro eta herbiboro hitzen aldean. Mikrofago eta makrofago hitzak,
aldiz, termino berezituak dira eta mailegatzeak ez du eragin handirik euskara osoari begira.
Esparru berezitu horietako zientzialariek, aldiz, argi eta garbi nahiago dituzte termino
horiek, euskaraz asma litezkeen txikijale edo antzeko zerbait baino adigai berezitu horietarako nazioartean erabiltzen diren terminoen ordain zuzenak baitira. Hortaz, ekonomia eta
hizkuntzaren gaineko eraginkortasun txikia kontuan hartu beharrekoak dira maila honetan.
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eta berdinak dira edozein hizkuntzatan idatziriko testuetan. Mota honetakoak
dira Nazioarteko Sistemako unitateen laburtzapenak, elementu kimikoen ikurrak eta formulazioa, eta formula eta ekuazio matematiko eta fisikoak.
Honelako ikurrek testu idatziak laburtzeko balio dute, baina irakurtzeko
orduan deskodetu egin behar dira hizkuntza bakoitzean. Batzuetan idatzizko
segidaren hurrenkera ez dator bat hizkuntza jakin bateko sintaxian dugun
hitz-hurrenkerarekin eta irakurketa hizkuntzaren arabera egiten da: 1 cm
idatzi, baina zentimetro bat irakurtzen dugu euskaraz22.
Formula edo ekuazio luzeago eta korapilatsuak ditugunean, irakurtzen
duguna ikur-segidaren transliterazio moduko bat baino ez da, hizkuntza naturaleko sintaxitik urrun egon ohi dena: irakurketa antzekoa da hizkuntza guztietan eta hizkuntzaz hizkuntza aldatzen den gauza bakarra da ikur bakoitza
irakurtzeko modua; adibide bat ematearren, '=' ikurra berdin irakurriko da
euskaraz, baina igual a gaztelaniaz, égal à frantsesez, equal ingelesez... Hona
hemen ekuazio baten euskarazko irakurketa23:
x2 á^ áa

dx = x
x1l

^ a dx
2

ax

`Integral, ixa azpi batetik ixa azpi bira, (deribatu) partzial f, y lehenekiko, (deribatu) partzial y lehen, alfarekiko, diferentzial ixa, berdin, integral ixa
azpi batetik ixa azpi bira, partzial f, y-rekiko, partzial bigarren y, ixarekiko
eta alfarekiko, diferentzial ixa
Ikus daitekeenez, goiko segidan `x´ ikurra ageri den bakoitzean `ixa' irakurri behar dela azpimarratu dut, zientzialari eta irakasle askok 'ekis' irakurtzen baitute hizki hori formula eta ekuazioetan. Hizkuntza baten hizkiak irakurtzeko modua hizkuntza komunari dagokion zerbait da eta hizkuntzaren
22 Euskaltzaindiak Arantzazuko bileraren ostean harturiko lehendabiziko erabakietako bat
izan zen ehunekoen ikurra zenbakiaren aurrean idaztekoa (Euskera, 1971): euskaraz ehuneko bost esaten denez, %5 idatzi behar genuela erabaki zuen Euskaltzaindiak. Horrelako
erabakirik hartzeko arrazoirik ez zegoela uste dut, ez %5, ez 5% ez baitira hizkuntza naturaleko segidak eta hizkuntza natural bakoitzaren hurrenkerak segida horren irakurketan
izan baitezake eragina, baina ez ikur-adierazpenaren idazkeran. Izan ere, ez dira gutxi
Euskaltzaindiaren erabakia aintzat hartzen ez duten zientzialariak.
Antzeko nahaste batetik dator zenbait hiztunek 15 zm bezalako segidak idaztea: euskal ortografiak ez die eragiten honelako ikur-adierazpenei, laburtzapena erabiltzen dugularik,
15 cm idatzi behar dugu. Hizkuntza naturala erabiliz, hots, laburtu gabe, idatziko bagenu,
aldiz, orduan bai euskal ortografia ezarriko genuke: 15 zentimetro edo hamabost zentimetro.
23Matemiknrblohd eakfrmultzioenakrghjin
nahi duenak jo beza Ensunza (1983, 1987) lanetara. Izan ere, hemen eskaini dudan ekuazioa
eta irakurbidea Ensunzaren bigarren lan horretatik aterea da. Bestetik, formula kimikoen
irakurbideaz ikus Odriozola (1994).
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erabilera guztietan berdina izan behar du. Euskaltzaindiak `ixa' izena erabaki
du hizki horretarako eta hala erabili behar da hizkuntza tekniko-zientifikoan
ere. Goiko ekuazio horretan ageri den gainerako guztia hizkuntza komunetik
urrun dago neurri handian eta horrelakoak nola irakurri erabiltzen dituzten
zientzialarien erabakia da erabat.
Azkenik, hizkuntza naturaletik urrun dauden esapide hauek hizkuntza
naturalaz idatziriko testu batean txertatu behar ditugunean hainbat arazo sortzen zaizkigu deklinabidearekin edo sintaxiarekin zerikusia dutenak:
Deklinabide mugatuko edo mugagabeko atzizkia gaineratu behar al dugu?
Marratxoa jarri behar al dugu ikurraren eta deklinabide-atzizkiaren artean?24
Formulak edo ekuazioak testu batean txertatzen ditugunean, hizkuntza naturaleko perpausekin bezala jokatu behar al dugu puntuazioari, menderakuntzari eta juntadurari dagokienez?
Laburbilduz, hizkuntza tekniko-zientifikoaren zati handia bat dator hizkuntza komunarekin: batetik, fonologia eta ortografia; bigarrenik, morfologia
flexiboa; hirugarrenik joskera, eta azkenik hiztegiaren zati handia. Edonola, joskerari dagokionez, hizkuntza komunean posible diren zenbait baliabide ez ditu
erabiltzen hizkuntza tekniko-zientifikoak zehaztasun, argitasun, neutrotasun eta
inpertsonaltasunaren mesedetan, esate baterako zenbait pertsonari dagozkien
adizkiak baino ez ditu erabiltzen. Beste baliabide batzuk, aldiz, hizkuntza komunak baino gehiago ustiatzen ditu zientzia eta teknikaren hizkuntzak: izen-sintagma konplcxuagoak, modalitate bereziko zenbait adizki. Hizkuntzaren zientzia
eta teknikarako erabilerek duten berezko eremuak, terminologia berezituarena
eta hizkuntza naturaletik kanpokoak diren ikur bidezko adierazpideak dira.
Berezko eremu hauetan funtsezkoak dira nazioarteko estandarizazio-bideak.
Hizkuntza komunarekin gainezarritako eremuan, aldiz, garrantzitsuagoak dira
hizkuntza komunaren joerak eta estandarizazio-bideak eta ez da komenigarria bi
erabilera-esparruetan hizkuntza eredu desberdinen arabera aldatzea.

EUSKARA TEKNIKO-ZIENTIFIKOAREN EGOERAREN EBALUAZIOA, BEREZKOAK DITUEN EZAUGARRIEN ARGITAN
Hizkuntz galeraren ezaugarrietako bat da hiztun-komunitatean erabileraren maiztasunagatik eta erabiltzen duten hizkuntzaren kalitateagatik bereiz24 Laburtzapenen deklinabidearen inguruan ikus Zabala (1994), formula kimikoen irakurbideaz, Odriozola (1994) eta Osasun Zientzietako laburtzapenez, Ugarteburu eta Irazusta
(1994) eta Ugarteburu (1997).
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ten diren hiztun talde desberdinen multzoak sortzea. Mutur batean hizkuntza
galdu duten hiztunak daude, beste muturrean hizkuntza zeregin desberdinetarako eta erregistro desberdinetan erabiltzen duten hiztun osoak, eta azkenik
hiztun erdiak edo ele-erasanak 25 , hizkuntz ahalmenean zenbait hutsune dituztenak.
Euskaldun erdien anean hainbat motatakoak aurki ditzakegu 26 : batetik,
ama hizkuntza euskara izanik ere, irakaskuntza osoa erdaraz jaso dutelarik,
euskara estandarra edota beren lan-esparruko euskara menderatzen ez dutenak; bestetik, euskara bigarren hizkuntza modura ikasi dutenak eta lagunarteko esparruetan edota esparru komunetan edota beren lan-esparruetan erabiltzeko gai ez direnak, edo bestela, esparru hauetan guztietan erabiltzen badute
ere, jabekuntza erabat burutu ez izanagatik hutsuneak dituztenak. Euskara
erabat normalizaturik ez egoteak posible egiten du irakaskuntzaren esparru
guztietan eta baita testugileen anean ere mota hauetako guztietako hiztunak
egotea. Honelako euskaldunek etengabeko hobekuntza behar dute baina
dituzten hutsune asko eta asko ezin har daitezke 'euskara tekniko-zientifikoaren ajetzat', artikulu zientifiko bat ingelesez idazten duen beste hizkuntza
bateko hiztunak egiten dituen akatsak ingeles zientifikoaren hutsunetzat hartzen ez diren bezala. Lan honetan aztertu nahi ditugunak dira hizkuntz ahalmen oneko hiztunek dituzten joera hedatuak, benetan hizkuntza bide batetik
aldarazten dutenak. Hiru dira ahuldutako hizkuntzek dituzten ezaugarriak27:
a) estilo bakarrerako joera, b) arau bateraturik gabeko aldakortasuna eta c)
kode-aldaketa.
Kode-aldaketatzat har daiteke aurreko atalean aipatu dugun `x' hizkia
`ekis´ eta ez `ixa´ irakurtzeko ohitura. Txikikeria iritzi diezaioke norbaitek
kontuari, baina ahozkoan garrantzi handia du, Matematikaz edo Fisikaz mintzatzean behin eta berriro agertzen den hizkia baita. Gainerontzean, zailagoa
da kode-aldaketa hizkuntza idatzi eta zainduan, mintzatuan eta zaindu gabean baino; batez ere beste hizkuntza batean ikasi ditugun erakundeen edo geografia-izen propioen kasuan gertatu ohi da.
Arau bateraturik gabeko aldakortasuna, aldiz, ez dut uste euskara teknikozientifikoaren arazoa denik. Izan ere, batzuetan egokiak diren eta beste batzuetan horren egokiak ez diren ereduak hedatu ohi dira hizkuntzaren erabilera
honetan, zientzialarien eta teknikarien 'estandarizaziorako' berezko joeragatik
eta bide berriak urratu beharrak eragiten duen edozein argibideren eskaeragatik.
25 Zalbidek (1994) erabiltzen du termino hori.
Ikus Zalbide (1994).
27 Elorduiren (1995) tesiari jarraiki gatzaizkio.

26
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Azkenik, estilo bakarrerako joera nabarmendu du Oñederrak (1992)
fonologia mailan: euskaldun gehienek berdin ebakitzen dituzte esaldiak lagunarteko egoeretan eta ebakera zaindua eskatzen duten egoera formaletan.
Ezaugarri honek bere isla du zalantzarik gabe euskara tekniko-zientifiko
mintzatuan, baina idatzian ere suma daitezke estilo bakarrerako joerak.
`Euskara Teknikoaz' hitz egiten dugu askotan euskararen erabilera bakarra
bailitzen, baina hamaika erabilera sartzen dira horren barruan, bi ardatzen arabera muga daitezkeenak: batetik, jakintza-esparruari edota gaiari dagokion
ardatza dugu eta, bestetik, informazio-trukearekin zerikusia duten baldintzei
dagokiena. Jakintza-esparru bakoitzak estilo berezia izaten du, baina, adituak
esparru bakar beteko adituak izan ohi direnez, jakintza-esparru bakarreko
estiloa menderatu beharko dute 28. Jakintza-esparru edota gai bakarra hartuta,
batetik, estilo desberdinak behar dira komunikazio idatzirako eta mintzaturako eta, bestetik, igorlearen eta hartzailearen ezaugarrien arabera. Esate baterako, mota desberdinetako testuak behar dira lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean; era berean, desberdinak izan beharko lukete adituek beren artean trukatzen dituzten testuek eta adituak ez diren hiztunei
zuzendutakoek, eta jakina, desberdinak izan behar dute sendagile batek gaixoekin mintzatzen denean erabiltzen duen hizkerak, medikuntza-biltzar batean bere lankideen aurrean aurkezten duen komunikazioak eta kazetari batek
telebistan ikusleei medikuntzaren aurrerapen baten berri emateko irakurtzen
duen albisteak. Euskaraz erregistro hauek guztiak landu beharrekoak dira,
hizkuntza osasuntsua izanen badugu eta zenbait alderditan horiek guztiak
elkarrekin aldatu beharko badute ere, beste alderdi batzuetan aldendu egingo
dira estilo-aniztasunaren mesedetan29.
Hizkuntza bat beste baten eraginaren pean bizi denean, ahultzearen diagnosia egin ahal izateko ezinbestekoa da ondo bereiztea hizkuntza menderatzailearen sistemak eragindako aldaketak eta sistema horrek eragindakoak ez
diren aldaketak. Hizkuntza menderatzaileak eragindako aldaketek bi motatako ondorioak eman ditzakete: hizkuntzen bateratzea dakarten aldaketak eta
hizkuntzak bereiztea dakarten aldaketak30. Hizkuntz bateratzeaz mintzatzen
28 Hiztun osoek beren jakintza-esparruko estiloa ez ezik, lagunarteko estiloa ere menderatuko dute. Edonola, Zalbidek (1993) agerian utzi duenez, badira beren ezagutza-esparruko
euskara formala baizik erabiltzen ez duten hiztun erdiak ere.
29 Behin baino gehiagotan entzun dudan ideia da Lehen eta Bigarren Hezkuntzan erabiltzen
den euskara urrun samar dagoela unibertsitatean erabiltzen den euskaratik eta horren aurka
lan egin beharko genukeela. Urruntze hori sakonkiago aztertu beharko litzateke, ordea:
alderdi batzuetan eredu berdintsuak behar dituzte euskararen erabilera horiek, baina bese
alderdi batzuetan estilo desberdinak izan beharko dituzte.
30 Ikus Elordui (1995).
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gara hizkuntza menderatuak menderatzailearekin berdintzera jotzen duenean,
eta hizkuntz bereizteaz, aldiz, hizkuntza menderatuak menderatzailearen eredutik urruntzera jotzen duenean. Kanpo-eragiletzat har daiteke hizkuntza
indartsuago batekiko ukipena, baina kanpo-eragiletzat hartu behar dira era
berean estandarizazioa eta oro har hizkuntzalarien, zuzentzaileen, estilo-liburuen idazleen e.a.en esku-hartzea. Azkenik, barnetik eragindako aldaketak ere
bereizi behar ditugu eta lan honen testuinguruan, batez ere, hizkuntza tekniko-zientifikoaren berezitasunek eragindakoak.
Estandarizazioa izan da azken urteetako testuetan (baita testu teknikozientifikoetan ere) ikus daitezkeen aldaketa askoren iturria. Edonola, lotura
zuzena dago mota honetako aldaketen eta Euskaltzaindiaren araugintzaren
artean, eta honelako aldaketak hizkuntzaren indartzaileak dira zalantzarik
gabe, estandar bat izatea hizkuntzak bizirik irauteko ezinbesteko baldintzatzat hartu dugula kontuan hartuta. Zailagoak dira ikusten batzuetan gramatika- eta estilo-liburuen egileek egindako analisiek eta emandako gomendioek
eragindako aldaketak. Askotan aipatzen da, esate baterako, Azkuek (1891) eta
Altubek (1929) XX. mendeko testuen hitz-hurrenkeran izan duten eragina31,
neurri handian ordura arteko ohiturak aldatu zituena (ikus Hidalgo, 1994).
Atal honetan, neurri batean behintzat, euskara tekniko-zientifikoari egozten
zaizkion zenbait joeraz edota aldaketaz arituko naiz32.
Erreferentziazko erdal adjektiboen kontua dugu bereziki azpimarratzekoa. Hirugarren atalean aipatu bezala, hizkuntza tekniko -zientifikoaren berezitasunetako bat da izakiak eta gertaerak sailkatzeko joera handia eta sailkapen horretarako erruz erabiltzen dira euskararen inguruko erdaretan erreferentziazko adjektiboak. Hortaz, euskara gaurkotzearen lehendabiziko ondorioetako bat izan da euskara `izena+erref. adjektiboa' moduko segidez betetzea. Euskaltzaindiak (1992) euskal hitz elkartuen osaera eta idazkeraz aritu
denean azpimarratu du erreferentziazko adjektiboak daramatzaten erdal segida gehienen ordain egokiak euskaraz izen elkartuak direla eta gehienetan ez
dela beharrezkoa adjektibo horiek mailegatzea: «...aukera paregabea eskaintzen du, orobat, erdal "izen+adjektibo erreferentzial" egiturak ordezkatzeko:
esku-lan (trabajo manual/travail manuel), aho-literatura ( literatura oral/littérature orale) ekonomi teoria (teoría económica/ théorie économique), etab.
Bide honi eutsi beharko litzaioke orain ere, ahal den guztian, erdal hitz-moldaera arrotzen menpekoegi bihurtu nahi ez badugu...» (Euskaltzaindia (1992:
31 Euskara Tekniko - zientifikorako ere hitz - hurrenkera hori hartu izan da inoiz eredugarritzat (Zabala eta Odriozola, 1992).
32 Lan honetan aipatuko ez ditudan zenbait joera aurki daitezke Odriozola eta Zabala (1992)
eta Odriozola eta Azkarate (1997) lanetan.
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133)). Gomendio horren ondorioak testuetan ikus daitezke33, baina zenbait
kasutan erreferentziazko adjektiboak, edota erreferentziazkoen morfologia
bera duten tasunezko adjektiboak34ee3zinbsta5mlguhrdi
arrazoi hori erabiltzen dute hainbat hiztunek erreferentziazko erdal adjektiboak erruz mailegatzeko; beste hiztun batzuek aldiz, itsuki erabiltzen dute
Euskaltzaindiaren gomendioa, adjektiboa mailegatzea egokiagoa denean ere
horren euskal ordain bat bilatu nahirik. Lehen kasuan ondorioa erdal sistemarekiko hurbiltze ahulgarria da eta bigarrenean aldiz, justifikatu gabeko urruntzea, euskararen erabilgarritasuna mugatzen duena. Bi joera hauek batera gertatzeak dakarrena da euskararen barnean urrunduz doazen bi eredu sortzea,
batasunerako kaltegarria dena. Hortaz, beharrezkoa da mota honetako segiden artean dagoen kasuistika sakonkiago aztertzea eta hiztunei ikusaraztea
erdal adjektiboak noiz mailegatu behar dituzten eta mailegatze hori noiz ez
den inola ere egoki gertatzen36.
Erreferentziazko adjektibo mailegatuek beste arazo bat ere ekarri digute, hitz-hurrenkerarekin zerikusia duena. Hona hemen EGLU-I gramatikan
Euskaltzaindiak (1985) esaten diguna: «...Eskuarki, hortaz, adjektiboa izenaren ondotik doa. Salbuespenak, -dun eta -(t)ar atzizkiez osatutakoak dira (eta
bigarrenen baliokide maileguzkoak37). Honek esan nahi du maileguz hartzen
ditugun gainerantzeko adjektiboek izenaren eskuinetara joan behar dutela.
Bereziki aipatu beharrekoak iruditzen zaizkigu hain maiz gaizki erabiliak
ikusten ditugun "ekonomiko", "politiko", "sozial", "nazional"...Adjektibo
diren neurrian izenaren eskuinetan ipini behar ditugu, lehen esan bezala
(arazo ekonomiko (ez *ekonomiko arazo))...». Harrigarria da hiztunen joera
hau gaztelania eta frantsesa bezalako erdaretan adjektiboak, euskaraz bezala,
eskuinean baitoaz. Oñederraren (1992) arabera hiztunek erdal sistematik
urruntzeko egiten duten aldaketa dateke eta Odriozola eta Canteroren (1992)
arabera aldiz, hiztunen hizkuntz ahalmen murritzaren ondorioa bide da: hiztunek oso hurbil dauden bi kategoria, izena eta erreferentziazko adjektiboa
alegia, nahasten bide dituzte edota erreferentziazko erdal adjektiboen -al eta
-iko bukaerak izen elkartuen mugatzaile modura jokatzen dutenean euskara
eta erdara izenek ematen dituzten erdal eta euskal horien bukaerarekin edo
-ko atzizkia daramaten izenlagunekin nahasten dituzte 38. Beste azalpen bat
33 Ikus esate baterako España (1997).
34 'Tasunezko adjektibo' terminoa erabili dut gaztelaniaren ` adjetivo calificativo' terminaren
ordain gisa, Zabalaren (1999a) lanean bezala.
35 Ikus Ensunza (1989), Loinaz (1995), Azkarate (1997) eta Zabala (1997) esate baterako.
36 Ikus Zabalaren (1997) proposamena.
37 Frantses mutil /mutil frantses aukerez ari da.
38 Odriozola eta Azkaratek (1997) eragile biak egon litezkeela azpimarratu dute.
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ere izan lezake, ordea, gertaera honek. Izan ere, -tar daramaten adjektiboak
euskarak dituen erreferentziazko adjektibo bakarrak dira, izenarekiko bestelako harremanak daudenean izen elkartuak erabili ohi baititugu. Horrelako
adjektiboak izenaren ezker zein eskuinean joan daitezke (bilbotar mutila /
mutil bilbotarra) eta laguntzen duten izenarekiko antzeko harremana duten
erreferentziazko adjektibo mailegatuek ere, bi kokagune horiek onartzen
dituzte (frantses mutil / mutil frantses). Hortaz, orain arte euskaraz tasunezko adjektiboak izenaren eskuinaldean erabili dira beti39, baina erreferentziazko adjektiboak, bai euskaraz eraturikoak (bilbotar) bai mailegaturikoak
(frantses) izenaren eskuinean zein ezkerrean onartu dituzte hiztunek.
Baliteke berriki mailegaturiko adjektiboak izenaren ezkerrean jartzen dutenek hain zuen ere erreferentziazko eta tasunezko adjektiboak bereiztera heltzerainoko hizkuntz ahalmen aparta izatea. Edonola, EGLU-I gramatikaren
baieztapenak erabateko eragina izan du erreferentziazko adjektiboak erruz
erabiltzen dituzten testu tekniko-zientifikoetan eta oro har onarturiko ideia
da ezkerreko kokagunea ez-gramatikala dela. Argi eta garbi ikusten da
hemen gramatikagileen eta zuzentzaileen esku-hartzeak hizkuntzaren eboluzioan duen eragina40.
Aditzetiko izenen eta adjektiboen kontua da aho-lumetan dabilen gaurko
euskararen beste arazo bat, testu tekniko-zientifikoetan nominalizaziorako
duten joera dela eta areagotuta dagoena. Batetik, euskarak onartzen duena
baino harantzago doan izenen erabilera dugu, inguruko erdaren sistema
kopiatzetik datorkiguna: foku baten hurbiltasunean bezalakoak ikus daitezke
foku batetik hurbil beharko litzatekeen tokian. Bestetik, maileguak euskal
atzizkiez ezkutatzeko joera hedatu zen garai batean, Euskaltzaindiak (1994)
zuzentzeko gomendioa eman duenetik neurri handian geldiarazi bada ere; instalazio, ebaluazio eta integrazio izenen ordez instalakuntza, integrapena eta
ebaluaketa erabiltzeaz ari naiz. Honen eragilea erdal sistematik urruntzeko
saioa bide da. Alderantzizkoa izan da -garri eta -kor atzizkien erabilera aldatzera eraman gaituena, alegia, euskal -garri atzizkia erdal -ble atzizkiarekin
parekatzea. Halaber, erdal sistemarekiko parekatze horretatik datorkigu erdal
hitz bakarrerako hitz bakarreko euskal ordaina nahi izatea: internacional —>

39 -Dun daramaten adjektiboek ere bi kokaguneak onartzen dituzte. Edonola, Sarasolaren
(1997a) arabera, hauek, -tar daramatenek ez bezala, tradizio hobea dute eskuinean. Gainera,
erlatibozko perpausetako adizkiekin harremanetan jartzetik ere etor liteke ezkerrean onargarriak izatea.
40 Odriozola eta Zabalak (1992) ere 'euskarak nekez onar ditzakeen aldarazpenen' artean
sartu dute erreferentziazko adjektiboak izenaren ezkerrean kokatzeko joera hori.
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nazioarteko, nazio arteko segidaren ordez; biáxico —> ardazbiko, ardatz biko
segidaren ordez ... 41
Beste ildo batetik, euskal atzizki izen -sortzaileen emankortasunaren arazoa dugu, eta honetan barne-eragileak ikusi behar ditugu kanpo-eragileak
baino areago. Alde batetik euskal hiztegiaren ezagutzarik eza dugu: jadanik
geldiera eta gelditze izenak baldin baditugu ez dago arrazoirik geldiketa
sortzeko. Orotariko Euskal Hiztegiaren eta Sarasolaren Euskal Hiztegiaren
datuak oso lagungarriak zaizkigu aurreko mendeetan finkatu diren ekintzaizen hauen berri izateko. Edonola, garatuz doazen euskararen erabilera
berriek, eta bereziki zientzia eta teknikarako erabilerek areagotu dute aditzetiko izenen eta adjektiboen beharra eta sorrera eta ez da harritzekoa egoera
honetan atzizki bakoitzaren emankortasuna aldatu izana42 . Oro har
Euskaltzaindiak (1994) nor motako aditzekin bereziki -tze atzizkia erabiltzea
gomendatu digu baina badira erorketa bezalako izen zaharrak ere. Bestalde,
finkatuta dauden izenetan esangura finkatuta egon ohi da; badakigu, esate
baterako, geldiera izenak gertaera bat adierazten duela baina idazkera izenak
aldiz idazteko modua adierazten duela; zer gertatzen da, ordea, aditzetiko izen
berri bat sortu behar dugunean? Adibide bat ematearren, badugu drainatu
aditza, ` Lur eremu batean, lurpeko ubide baten bidez ur soberakina kendu'
esan nahi duena. Ekintza adierazi nahi badugu, drainatze izena asma dezakegu, edo drainatu nor-nork motako aditza denez, drainaketa ere eskuragarri
izan dezakegu. Zalantzak sortzen zaizkigu, ordea, lur-eremuaren ur soberakina kentzeko erabiltzen den sistema edo gaixo bati zauri batetik jariakinak
ateratzeko jartzen zaion tresna adierazi nahi dugunean, drainatze edota drainaketa izenek izan al dezakete irakurketa hori?
Bestelakoa da inguruko erdaren ondoan euskarak duen aurrizkien urritasuna Mitxelenak (1968) Arantzazuko txostenean "huts nabarmen"tzat hartu
zuena. Amurizak (1978) arazo honi irtenbideak bilatzen saiatu zenetik bide
luzea egin dugu eta aurrizkien eskasia hori euskararen tipologiarekin zerikusia duen zerbait dela dakigu: inguruko erdarak `burua lehen' motakoak dira
eta euskara aldiz, `burua azken' motakoa; honekin batera `burua lehen' motako hizkuntzetan buruak diren eta modifikatzaileak diren aurrizkiak daudela
aintzat hartzen badugu, buruak diren aurrizki horien ondoan bukaeran lotzen
41 Gai honen inguruan ikus Alberdi et al. (1997).
42 Gutiérrez Rodilla-k (1998: 38) zientziaren hizkuntzaz ari delarik azpimarratu duenez, «...
Los procesos de derivación tanto de sustantivos como de adjetivos y verbos, están claramente decantados hacia unos cuantos sufijos que, frecuentemente, no coinciden con los de
más rendimiento en el registro común...».
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den atzizki moduko zerbait aurkitzea espero dezakegu euskaraz43. Esate baterako, pre- aurrizkiak modifikatzaile modura jokatzen du prejuicio hitzean,
beharrezko datuak izan aurretik egiten den juicio mota adierazten baitu hitz
honek eta horren parean aurreiritzi dugu euskaraz. Prehistoria hitzean aldiz,
pre- aurrizkia da hitzaren burua, ez baitu historia mota bat adierazten historiaren aurreko garaia baizik. Hitz honen euskal ordaina historiaurre da, burua
azken hizkuntza baita gurea. Parasintetikoetan ageri diren erdal aurrizkien
ordainek ere postposizioak dituzte askotan euskaraz: encarcelar / espetxeratu ; desnatar / gaingabetu. Areago, askotan horrelako parasintetiko batzuen
euskal ordainek -tu atzizkia baino ez dute behar: largo -> alargar / luze ->
luzatu ; viejo —> envejecer / zahar —> zahartu ; pluma —> desplumar /
luma —> lumatu. Edonola, euskararen jokabideaz ohartu ez ezik, zenbait
osagairi balio berriak ere eman dizkiegu. Esate baterako, izen elkartuen
mugatzaile berezitzat hartu ohi diren gain bezalako osagaiak gero eta hurbilago daude aurrizki bihurtzetik44 eta gainera, lehenago lekua baizik adierazten
ez bazuten ere (gainjantzi, gaingune), egun intentsitatea ere adierazten dute
zenbait hitzetan (gainzama)45. Aldaketa hauek euskara erabilera berrietara
egokitzeko beharrak eragindakoak dira eta euskara ahuldu gabe aberastu egiten dutela pentsa dezakegu.
Ildo beretik, begibakar bezalako adjektibo elkartuen bidea ustiatuz,
zelulabakar, atomobakar edo mineralbakar bezalakoak sortu ditugu eta
horrelakoak gutxienez bi osagaiko sailkapenen kideak izan ohi direnez, inolako aurrekaririk gabeko zelulanitz, atomoanitz edo mineralanitz ere sortu
dira, zelulaniztasun bezalako eratorriak ere eman dituztenak. Tradiziorik ezatik abiatuta zelulanitz bezalakoak gaizki eratuta daudela aldarrikatu dute zenbaitek, anitz adjektiboa ez dela argudiatuz, baina honelakoak baztertu aurretik, sakonki aztertu beharko litzateke exozentrikotasunaren auzia: badira euskaraz zenbatzaileak daramatzaten exozentrikoak ( lauburu, ehunzango...) eta
bestetik, honelako hitz elkartuek beren osagaiek ez bezalako kategoria izaten
dute maiz ( [hitzontzi]Adj , [buru-belarri] Adb.)Eraen,tiuzoelkarteak edo tautologiak bezalako emankortasun txikiko elkarketa bideak
ustiatuz lortu dira beste hainbat termino ere: arroka ama, elementu aztarna,
lurzoru, larruazal... Termino berrien premiari edota erregistroak bereizteko
beharrari erantzuten diote hauek, agian hitz elkartu mota batzuen emankortasuna aurreko ereduekiko aldatu badute ere. Era berean, -tar atzizkiaren era43 Latinetiko hizkuntzen eta euskararen eratorbideen arteko erkaketaz, ikus Grácia et al.
(1999).
44 Ikus Grácia eta Azkarate (1998).
45 Ikus Odriozola (1999).
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bilera berriak dira hamartar, bitar, kartesiar edo nepertar adjektiboetan ditugunak baina oso baliagarriak zaizkigu zenbait termino eratzeko orduan.
Azkenik, euskara komunean ia sinonimoak diren atzizkien arteko ñabardurak
aintzat hartuz, ikuspegi funtzionaletik oso egokiak diren sailkapenak lortu
ditugu batzuetan. Esate baterako disolbakor > disolbagaitz > disolbaezin sailkapena oso baliagarria dugu kimikan, erabilera komunean irakurgaitz eta irakurtezin hiztun askorentzat sinonimoak badira ere.
Hiztegi Batua eta terminologia berezituaren arteko harremana ere, gogoeta-iturria dugu. Hizkera tekniko-zientifikoaren barruan bereizi ditugun hiru
hiztegi-multzoren artean, lehenengo biak Hiztegi Batuaren eremuan daude
zalantzarik gabe baina zientzia eta teknikaren esparru desberdinetako terminologia berezituaren arloan ere erabilera komunean bezala jokatzea eskatzen
al digu Hiztegi Batuak? Euskaltzaindiak Hiztegi Batuan kare-harri idatzi
behar dela esan digunean edota * bolkan hitza baztertu duenean hitz horien
erabilera komunaz aritu da. Behinik behin kontuan hartzekoa da kare-harri
hitza hizkuntza komunean baino askoz ere maizago erabiliko dela Geologian
eta hiru osagaiko termino ugari ere ematen dituela. Hortaz, esparru honetan
erosoago izan daiteke kareharri bezalako idazkera. Sumendi hobetsi eta *bolkan hitza baztertu duenean Euskaltzaindia noizbehinka laba jaurtikitzen
duen mendi itxurako izakiari buruz aritu da; Geologian egon daitezkeen espezialitate-erabileretarako ere balio al du erabaki horrek? Erabaki horrek eskatzen al digu bolkaniko eta bolkanismo bezalako eratorriak ere baztertzea?
Bestetik, Euskaltzaindiak kapela hitza kapelu hitzaren aldean hobetsi du,
baina hobespen hori hitz horretatik zabalkuntza semantikoaz lortzen ditugun
terminoetarako ere balio al du? Esate baterako kapela polar eta kapela-zona
egin behar al ditugu Geologian? edo, hurrenez hurren polar cap/ casquete
polar/ calotte polaire eta cap rock/ zona de montera/ chapeau terminoen
ordaina ematen ari garelarik eta beraz, hizkuntza komunaren erabileratik
urrun gauden neurrian, aurrekoak bezain egokiak (edo are egokiagoak) izan al
daitezke kapelu polar eta kapelu-zona terminoak?
Bukatzeko, hizkuntza guztietan neurri batean edo bestean gertatzen den
mailegutza aipatu behar dugu. Hizkuntza ahultzen du mailegu gehiegi hartzeak; edonola, bereiztu beharrekoak dira hizkuntzan ditugun hitzak ordezkatzen dituzten maileguak, askotan hizkuntza aberastu gabe pobretzen dutenak
eta bestetik, hizkuntza aberasten dutenak, izenik ez duten adigaietarako etiketez hornitzen baitute hizkuntza. Azken hauek ugariagoak izango dira esparru
berezituetan hizkuntza komunean baino. Edonola, esparru berezituetan hartzen diren maileguek askoz ere eragin txikiagoa dute hizkuntza osoan esparru
komunean hartzen direnek baino, erabiltzaileen kopurua lehendabiziko
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horretan oso txikia baita hiztun komunitate osoarekiko. Mailegua hartzeko
beharra eztabaidagarria izan daiteke, termino baten beharra askotan hiztegi
komuneko hitz baten zabalkuntza semantikoaz edo eratorpen edo elkarketa
bidezko hitz eraketaz ase baitaiteke. Zientzialariek maileguaren alde egiteko
erabili ohi duten arrazoia zehaztasunarena da eta haien intuizioa kontuan
hartzekoa da, haiek baitira haien esparruko adigaiak hobekien menderatzen
dituztenak; edonola, zehaztasunaren auzia askotan ahulduriko hizkuntza
baten hiztunak izateagatik hizkuntza menderatzailearen sistemara hurbiltzeko
edota horretatik urruntzeko izan ohi ditugun joera mailegu zale edo garbizaleekin nahasten da 46 . Zenbaitetan, erabilera komunetik urruntzeko joera ere
badago esparru berezituetako erabiltzaileak mailegu zaleagoak izatearen
azpian47 . Oro har izena erregea da terminologiaren esparruan eta gehiagotan
mailegatu beharko ditugu izenak, aditzak48edoajktibn.Azeo
izenak ere, jadanik ditugun aditzetatik eratorri ahal izango ditugu askotan eta
beraz, gutxiagotan mailegatu beharko ditugu bestelako izenak baino.

ONDORIOAK
Euskararen iraupenerako ezinbestekoa da batuaren finkapena baina funtsezkoa da, era berean, euskara erabilera-esparru guztietara hedatzea.
Euskarak estandarizatzeko bidean eman dituen urratsetan oso garrantzitsua
izan da beren jardueran hizkuntza hau erabili duten zientzialari eta teknikarien ekarpena, estandarra behar duten komunikazio-esparruetan mugitzen
baitira. Bestetik, haiek dira esparru desberdinetako euskara tekniko-zientifikoa sor dezaketen bakarrak, eta askotan esparru hauetan idatziriko testuen
kalitatearen inguruan kritikak plazaratu direlarik, zenbait kontu sakonkiago
aztertu behar direla ikusi dugu, zaila baita batzuetan bestelako hizkuntzekiko
interferentziak edota oro har hizkuntzaren endekatze prozesuaren ondorio
diren aldaketak eta erabilera berrietara egokitzeko beharrak eragindako aldaketak bereiztea.

46 Ikus honen inguruan Zabala (1999 b).
47 Erabilera komunetik urruntzeko joera horren azpian egon daiteke, halaber, hizkuntza
komuneko hitzetatik apur bat urruntzen diren terminoak sortzeko joera: azal —> gainazal,
lurrazal, larruazal zoru —> lurzoru.
48 Aditzen hautapenaz ikus Zabala (1995).
507

IGONE ZABALA

BIBLIOGRAFIA
ALBERDI, Jabier; GARCÍA, Julio eta UGARTEBURU, Iñaki (1997), "Erdal
hitz bakarra: euskal hitz bakarra jokamolde mimetikoa euskal terminologian"
Nazioarteko Terminologia Biltzarraren aktak. UZEI-IVAP: 307-332
ALTUBE,

Seber, "Erderismos", Euskera X (1929) I-IVzb.

AMURITZA, Xabier (1974), "Aurrizkiak" Euskera XIX: 9-104.
ARESTI, Gabriel eta KINTANA, Xabier (1970), Batasunaren Kutxa. Lur.

Donostia.
AZKARATE, Miren (1997), "Euskal terminologiaren egoeraz". Nazioarteko Terminologia Biltzarraren aktak. UZEI-IVAP: 249-266.
AZKUE, Resurrección Mª (1891), Euskal-Izkindea. Gramática Eúskara.

Bilbo.
CABRÉ, Teresa (1993), La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones.
Ed. Antártida/ Empúries. Barcelona.
ELORDUI, Aran (1995), Hizkuntz heriotza eta aldaketa morfologikoa:
Hegomendebaldeko Bizkaieraren kasua. EHUko doktoretza-tesia.
ENSUNZA, Martxel (1983), Alfabetatze Zientifikoa. Udako Euskal Uni-

bertsitatea. Iruñea.
— (1987), "Oinarrizko eragiketa matematikoen hitzezko adierazpena".
J.C. Odriozola (koord.) Euskara gaurkotzeko bideak. EHUko
Argitalpen Zerbitzua: 183-191.
— (1989), "Erdal adjektibo erreferentzialetarako euskal ordainak"
Euskera 1989 (2): 577-496.
ESPAÑA, Edorta (1997), "Gaztelaniazko adjektibo erreferentzialen euskal

ordainak eta erabilera" Nazioarteko Terminologia Biltzarraren aktak. UZEIIVAP: 349-364.
ETXEBARRIA,

Jose Ramon (1972), "Euskera teknikoa dela eta".

Anaitasuna 233: 7.
— (1992), "Zientziaren arloko euskararen batasunaz". Ele 11/12zk.
(1992), 99-112.
EUSKALTZAINDIA

(1973), "Aditz laguntzaile batua". Euskera 1973: 5-73.

— (1977), "Aditz sintetikoa". Euskera 1977: 783-850.
— (1978), "Bergarako biltzarraren erabakiak". Euskera 1978 (2).
508

EUSKARA BATUA ETA EUSKARA TEKNIKO-ZIENTIFIKOA

(1979), Euskal Aditz Batua. Donostia.
— (1985), Euskal Gramatika Lehen Urratsak- I (EGLU-I).
— (1992), Hitz elkartuen osaera eta idazkera.
— (1994), "Eratorpenaz". Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarraren aktak.
Euskera 1994 (3): 1039-1058.

—

GOENAGA, Patxi (1978), Gramatika bideetan. Erein. Donostia. 2. argiral-

dia: 1980.
GRACIA, Lluïsa eta al. (1999), Configuración morfológica y estructura
argumental: Léxico y Diccionario ikerkuntza-proiektuaren ondorioak.
EHUko Argitalpen Zerbitzua.
GRACIA, Lluïsa eta AZKARATE, Miren (1998), "Prefixation and the headcomplement parameter" (eskuizkribua). 7th International Morphology
Meeting. Viena, 1996.
GUTIÉRREZ RODILLA, Bertha (1998), La ciencia empieza en la palabra.

Análisis e historia del lenguaje científico.Ed. Península. Barcelona.
HIDALGO, Bittor (1994), Hitzen ordena euskaraz. Doktoretza-tesia.

Argitaragabea.
KINTANA, Xabier (1980), Hiztegia 2000. Elkar. Bilbo.
LARRINGAN, Luis Mari (1995), Testu-antolatzaileak bi testu-motatan:
testu informatiboa eta argudiapenezkoa. EHUko doktoretza-tesia.
LOINAZ, Miel (1985), "Adjektibo erreferentzialen erabilera". Berba 16,1-3.
MAKAZAGA, Jesus Mari (1996), "Perpausen arteko testu-mailako lotura:
testu zientifikoak sortzen". I. Zabala (koord.) Testu-loturarako baliabideak:
euskara teknikoa. EHUko Argitalpen Zerbitzua: 45-111.
MITXELENA, Koldo (1968), "Arantzazuko Biltzarrean aurkezturiko txostena". Euskera (1968).
ODRIOZOLA, Juan Carlos (1994), "Formulazio kimikoa eta euskal deklinabidea". Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarra. Euskera 1994 (2): 743-754.
ODRIOZOLA, Juan Carlos (1996), "Euskal baldintzazko adizkiak eta euskal baldintzapenak". I. Zabala (koord.), Testu-loturarako baliabideak: euskara teknikoa. EHUko Argitalpen Zerbitzua: 193-224.

— (1999), "Izen-postposizioak" (eskuizkribua).
ODRIOZOLA, Juan Carlos eta CANTERO, A. (1992), "Euskal izenondoaren
kokapenari buruzko zenbait ohar". Euskera 1992 (2): 1035-1048.
509

IGONE ZABALA

ODRIOZOLA, Juan Carlos eta ZABALA, Igone (1992), "Normatibizazioari
buruzko zenbait ohar". Euskera 1992 (3): 1225-1243.
ODRIOZOLA, Juan Carlos eta AZKARATE, Miren (1997), "Alteraciones

simultáneas en la estructura morfosintáctica y en los campos semánticos:
Revisión del caso de las lenguas castellano y vasco » . I Simposio Internacional
sobre Bilingüismo. Universidad de Vigo. Argitaragabea.
OÑEDERRA, Lourdes (1992), "Hizkuntzen osasuna. Neurbide eta diagno-

si linguistikoak". Bat, Soziolinguistika aldizkaria 7/8: 141-157.
OÑEDERRA, Lourdes eta ELORDUI, A. (1992), "Speech styles and the pro-

nunciation of Basque in TV". ESCA Workshop: Phonetics and Phonology of
Speaking Styles: Reduction and Elaboration in Speech Communication.
OSA, Eusebio (1990), Euskararen hitzordena komunikazio zereginen
aranera EHUko Argitalpen Zerbitzua.
SARASOLA, Ibon (1997a), Euskara batuaren ajeak. Alberdania. Zarautz.

— (1997b), "Euskal hiztegigintzaren eta terminologiaren inguruan".
Nazioarteko Terminologia Biltzarreko Aktak. UZEI-IVAP: 69-82.
TXILLARDEGI

(1958), "B atasunaren bidea". Euskera IV. 1959: 150-170.

— (1978), Euskal Gramatika. Ediciones Vascas. Bilbo
UGARTEBURU, Iñaki (1997), "Akronimoen lexikalizazioa: HIEStik hiese-

ra". Nazioarteko Terminologia Biltzarraren Aktak. UZEI-IVAP: 565-573.
UGARTEBURU, Iñaki eta IRAZUSTA, J. (1994), "Osasun zientzietako laburtzapenak". Euskaltzaindiaren XII. Biltzarra. Euskera 1994 (2): 1173-1182.
VILLASANTE, Luis (1970), Hacia la lengua literaria común. Editorial
Franciscana. Aranzazu-Oñate. 3. argitald. 1980.
ZABALA, Igone (1994), "Laburtzapenen deklinabidea". Euskaltzaindiaren
XII. Biltzarra. Euskera 1994 (2): 735-742.

— (1995), "Aditzen hautapena euskara teknikoan". Ekaia 3: 123-134.
— (1996a), "La traducción al vasco de los sintagmas nominales complejos
del lenguaje técnico". Actes del III Congrés Internacional sobre
Traducció. UAB: 589-603.
— (1996b), "Testu-lotura: lotura tematikoa eta erreferentzia-sareak testu
teknikoetan". I. Zabala (koord.) Testu-loturarako baliabideak: euskara teknikoa. EHUko Argitalpen Zerbitzua: 13-43.
510

EUSKARA BATUA ETA EUSKARA TEKNIKO-ZIENTIFIKOA

— (1996c), "Testuan iruzkinak sartzeko funtzioa izan dezaketen antolatzaileak: hau da, hain zuzen ere, adibidez, batez ere..". I. Zabala
(koord.) Testu-loturarako baliabideak: euskara teknikoa. EHUko
Argitalpen Zerbitzua: 113-130.
— (1997), "Argumentu-harremana/ eremu-harremana: izenondo erreferentzialen euskal ordainen bila". Nazioarteko Terminologia
Biltzarraren aktak. UZEI-IVAP: 535-556.
— (1999a), "Izen- sintagma konplexuak: adjektiboen eta izenlagunen
segidak". J.C. Odriozola (ed.), Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. EHUko Argitalpen Zerbitzua.
— (1999b), "Zehaztasuna eta gardentasuna". J.C. Odriozola (ed.),
Zenbait gai euskara teknikoaren inguruan. EHUko Argitalpen
Zerbitzua (argitara bidean).
Igone eta ODRIOZOLA, Juan Carlos (1992), Hitz-ordena, galdegaia eta komaren erabilera. EHUko Argitalpen Zerbitzua.
ZABALA,

ZALBIDE,

Mikel (1993), "Zientzi hizkuntza irakaskuntzan: euskara teknikoaren izaeraz, iturburuaz eta egungo erabilmoduaz". XII Congreso de
Estudios Vascos: Estudios Vascos en el Sistema Educativo = Eusko Ikaskuntzak
Hezkuntza Sarean.Vitoria-Gasteiz 1993. Donostia: Eusko Ikaskuntza. 1995:
281-290.
— (1994), "Eskola-munduan erabiltzen den euskara: egungo egoera eta
zenbait hobekuntza-bide". Euskera 1994 (1): 153-187.
ZUAZO,

Koldo (1988), Euskararen batasuna. Iker-5. EHUko Argitalpen
Zerbitzua. Bilbo.

511

TABULA GRATULATORIA

TABULA GRATULATORIA

Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga
Doktorego tesia Julio Caro Barojak zuzendu zion (1985). 1989-1990 ikasturtean, Visiting Fellow izan zen Oxford Unibertsitateko St. Anthony's
Collegean eta 1993an Visiting Fellow Florentziako European University
Institutuan. Gaurregungo Historia Katedraduna da Euskal Herriko
Unibertsitatean (1995). Eusko Ikaskuntzako buruorde izan da (1991-1997) eta
Euskaltzaindiko urgazlea da (2003).
Hambabi libururen egilea da, 35 artikulu euskaraz zientzi aldizkarietan
eta beste horrenbeste bestelako hizkuntzetan. Lur editorialeko Euskal
Herriko historia nagusia (2004), sei liburukitan zuzendu du.
Bost libururen aipamenak:
– Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas de un Estado emergente
(1987).
– Gerra eta bakea Euskal Herrian. Politikagintza lege zaharraren krisaldian (1993).
– Matxinoak, langileen erakundetzea, enpresariak eta kultur moldeak
lege zaharraren hondamendian (1789-1876) (1995).
– La articulación político institucional de Vasconia: Actas de las
Conferencias firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia,
Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936) (1995).
– Irudien bidezko bidaia Bilboko historian - Viaje visual por la historia de
Bilbao (2001).
Helbidea:
Gizarte eta Informazio Zientzien Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea

644 posta kutxatila
48080 Bilbo
<hcpagzij@lg.ehu.es>

Patxi Altuna
Azpeitia, 1927. Jesusen Konpainiakoa. Euskaltzaina. Euskaltzaindiaren
Gramatika batzordeburu ohia. Deustuko Unibertsitateko irakasle izana.
Etxepareri buruzko tesi batez lortu zuen doktoretza. Hainbat autore ikertu
ditu. Besteak beste, Etxeberri Ziburukoa, Tartas, Haraneder, Madariaga,
Mendiburu, Ubillos eta Oihenart.
Helbidea:
Loiolako Santutegia
20730 Azpeitia

Xabier Altzibar
Filologia Erromanikoan lizentziaduna eta Euskal Filologian doktorea.
Euskaltzain urgazlea. UPV-EHUko irakasle titularra da Gizarte eta
Komunikazio Zientzien Fakultatean (Leioa, Bizkaia). Bizkaierazko Idazle
Klasikoak liburuaren (1992) eta Peñaflorida, Mogel eta Hiriart-Urrutiren edizioen egilea. Euskal Filologia eta Literaturari buruzko artikuluak ere idatzi
ditu.
Helbidea:
Gizarte eta Informazio Zientzien Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea
48940 Leioa
<fvpalarj@lg.ehu.es>

José Antonio Arana Martija
Gernika, 1931. Licenciado en Derecho por las Universidades de Deusto y
Valladolid. Ocupa altos cargos en la empresa privada. En 1966 funda la
Ikastola de Gernika. Fundador y director de coros. Ha organizado cursos de
cultura vasca, conferencias, investigaciones ajenas y propias, éstas principalmente sobre música del País. En 1979 es nombrado bibliotecario de la Real
Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia. En 1988 es elegido académico
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de número. Es miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País y de la Sociedad de Estudios Vascos. Miembro de Honor de la Asociación
de escritores vascos en 2002. Pluma de Oro de la Asociación de Libreros de
Vizcaya en 2004.
Dirección:
Karmelo Etxegarai, 6
48300 Gernika
Tel. 94 625 07 01

Gotzon Aurrekoetxea
EHUko irakaslea, Diman 1954an jaioa. Filologia Erromanikoan lizentziaduna Deustuko Unibertsitatean eta Euskal Filologian doktorea EHUn.
Ikerketa ildo nagusienak hiztegigintza eta dialektologia izan ditu: hiztegigintzan Adorez hiztegietako taldekide (Sinonimoen Hiztegia, Euskararako
Hiztegia, 3000 Hiztegia...). Dialektologian Euskararen Herri Hizkeren
Atlasa-EHHA egitasmoko arduraduna (X. Videgainekin batera) da proiektuaren hasieratik, euskalkien arteko distantzia eta sailkapenerako Dialektometria
metodologia aplikatzen dihardu (Bizkaieraren egituraketa geolinguistikoa,
"Nafarroako euskara: azterketa dialektometrikoa", eta abar).
Helbidea:
Iferra etxea
Ziarrusta auzunea 17
48141 Dima
<fvpauolg@vc.ehu.es>

Andoni Barreña
Salamancako Unibertsitateko irakaslea da 1994. urtetik. Euskal Filologiako lizentzia (1983) eta doktoretza (1993) Euskal Herriko Unibertsitatean
egin ditu. Bere ikerketa-lerro nagusiak hizkuntzaren jabekuntza, elebakartasunean zein elebitasunean, eta hizkuntzen etnolinguistika dira.
Helbidea:
Filologia Fakultatea
Plaza de Anaya, 1
37008 Salamanca
<andoni@usal.es>
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Roland J.-L. Breton
Professeur émérite à l'Université de Paris 8 (Vincennes-St Denis). Né à
Paris le 1er novembre 1931, a fait ses études en Sorbonne qui l'ont mené à une
Licence d'Histoire-Géographie (1956), l'Agrégation d'Histoire (1960) et un
doctorat d'État de Géographie à Nice (1973). Il a passé plus de la moitié de sa
carrière à l'étranger, ce qui 1'a mené à publier des Atlas des langues de 1'Asie
du Sud et de l'Afrique Centrale ainsi que des ouvrages de géolinguistique et
d'ethnopolitique.
28/60, Les Figuéras
13770 Venelles
France
<breton-roland@wanadoo.fr>

Iñaki Camino Lertxundi
Donostiarra. Euskal Filologian Doktorea. Dialektologia landu du, batez
ere. Besteak beste, lan hauek argitaratu ditu eremu horretan: Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa (1997) eta Hegonafarrera (2004). Jean
Hiriart-Urrutyren antologia bat plazaru zuen 1994an: Gontzetarik jalgiaraziak.
Helbidea:
Filologia eta Geografi-Historia Fakultatea
Unibertsitatearen Ibilbidea, 5
01006 Gasteiz
<fvpcalei@vc.ehu.es>

Piarres Charritton
Né à Hasparren le 19 octobre 1921. Directeur du Collège Saint Joseph de
Hasparren (1959-1965). Docteur en Théologie, Toulouse, 1973. Docteur ès
Etudes Basques, Bordeaux, 1985. Professeur d'Ethique, Université du Pays
Buque - Saint-Sébastien, 1985. Membre titulaire d'Euskaltzaindia, 1985.
Parmi ses livrres: Le droit de peuples à leur identité, Fides, Montréal, 1979; Le
docteur P. Broussain, sa contribution aux études basques, CNRS, Paris, 1985;
De Republica edo politikaz, Elkar, Donostia, 2003; Les oeuvres du docteur
J. Etchepare (5 tomes), Elkar, et Les oeuvres de P. Larzabal (7 tomes), Elkar.
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Helbidea:
3 impasse Port Neuf
64100 Baiona / Bayonne
00-33-559 598 127 – 00-33-559 256 426
<bainaordez@euskaltzaindia.net>

Jean-Baptiste Battittu Coyos
Ikerketa karguduna da Baionako IKER Euskarari eta Euskal Testuei
buruzko Ikerketa taldean (CNRSeko UMR 5478). Maulen (Zuberoa) 1952ko
urriaren 15ean sortua da. Bere hizkuntzalaritza ikasketak Sorbonneko René
Descartes Unibertsitatea - Paris Ven bururatu ditu eta Linguistika orokorrean
doktorea da. Pirinio Atlantiarretako Hizkuntza Politikarako karguduna izan
da 1999tik 2003ra. Eskoletako irakaslea da eta Unibertsitateko ikastaro karguduna 1996az geroztik.
Helbidea
Oihanondoa Elizaberri
64990 Mugerre (Lapurdi)
Frantzia
<jean-baptiste.coyos@univ-pau.fr>

Jean-Louis Davant
Ürrüstoin (Zuberoan) 1935ean sortua. Agronomia ingeniaria.
Hazparneko Laborantza Eskolako zuzendari ohia. Euskaltzain osoa (1976).
Aldizkari anitzetan artikulugilea. Eleberriak (adibidez, Iparraren bila, 1987),
olerki-sortak (besteak beste, Harri txintxolak, 2003) eta pastoralak (esaterako,
Abadia Ürrüstoi, 1986, edo Antso Handia, 2004) idatzi ditu. Historia ere
landu du: besteak beste, Histoire du Pays Basque: le peuple basque dans l'histoire (1977). Herria, Enbata, Maiatz, Bernia eta beste kazeta eta aldizkari
askotan argitaratu ditu idazlanak.
Helbidea:
Aizagerria
64130 Ürrüstoi-Larrabile
(0)5 59 28 81 67
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Kas Deprez (t)
Date of birth: 03/01/1945
Date of death: 17/12/2000
He studied Germanic Philology at the Catholic University of Leuven
(KUL) and Sociolinguistics at the University of Pennsylvania, USA. He
taught Sociolinguistics at the University of Antwerp (UA) and Leuven
(KUL). He was the editor of Nationalism in Belgium. Shifting Identities
(1998), of which an updated and extended version was published in Dutch in
1999. He was involved in several projects in South Africa aimed at promoting
multilingualism.

Andolin Eguzkitza (t)
Santurtzin 1953an sortua eta Bilbon 2004an hila. Euskaltzaina. Deustuko
Unibertsitatean Filologia Erromanikoa ikasi zuen. UCLAn doktore bihurtu,
Euskal Hizkuntzalaritzari buruzko tesi batez. Euskal Herriko
Unibertsitateko Hizkuntzalaritza orokorreko katedraduna zen. Liburu eta
artikulu anitzen egilea. Besteak beste: "Ein Versuch zur Beschreibung des
Baskischen nach dem Universalienkonzept von Joseph H. Greenberg" (1978);
"On the so-called passive in Basque" (1981); Geografidatutegia : geografi-izen
arrotzen ortografia eta ortoepia finkatzeko saioa (1991), Gorka Palaziorekin
batera; Topics on the syntax of Basque and Romance (1992); "Postposizioak
euskal gramatikan" (1998). Oraintsu (2004) atera da haren Hizkuntzalaritza
orokorra: arazoak eta ikuspegiak, M. Etxebarriarekin batera egina. Idazlea
zen, eta Euskal Idazleen Elkarteko burua zenbait urtez. Literaturaren eremuan aipa ditzagun, adibidez, Herioaren itzalpeetan eleberria (1998) edota
Arimaren ondoko ezkien artetik ibilki olerki-sorta (2004).

Pilartxo Etxeberria
EHUko Euskal Filologia Saileko irakaslea. Deustuko Unibertsitatean
Euskal Filologian Lizentziatua 1981ean. Euskal Herriko Unibertsitateko
Euskal Filologia Sailean Doktore 1988. urtean. Ikerketa lerroak: Esperimentu
bidezko Fonetika, Fonetika Akustikoa: Analisi teknikak, Euskal Fonetika:
Analisia eta Sintesia, Ahoskera, Hizketa-narriadurak... Ildo eta esparru hauetan guztietan ikerketa proiektuetan parte hartua eta hainbat argitalpen egindakoa.
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Helbidea:
Filosofia Fakultatea
Tolosako hiribidea, 70
20009 Donostia
<fvpetmup@sf.ehu.es>

Iñaki Gaminde
EHUko Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika Saileko irakaslea.
Deustuko Unibertsitatean doktoratua Euskal Filologian 1992. urtean.
Ikerketa lerroak: Dialektologia, Fonetika, Fonologia eta Hizkuntzaren
Didaktika. Esparru hauetan guztietan ikerketa proiektuetan parte hartua eta
hainbat argitalpen egindakoa.
Helbidea:
Artazuriña 6
48004 Bilbo
<tlpgatei@lg.ehu.es>

Pruden Gartzia Isasti
Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekako zuzendaria (Bilbo). Oñatin jaioa
1964ko maiatzaren 13an, Historiako ikasketak egin ditu Donostian (Deustuko
Unibertsitatea), Gasteizen (EHU) eta Madrilen (UAM), azken honetan eskuratuz lizentzia (1987) eta doktoregoa (2002). Udako Euskal Unibertsitatea (UEU)
eta Joana Albret Bibliotekonomia Mintegia (JABM) elkarteetako kide aktiboa.
Ondoko liburuaren egilea: La España metafísica. Lectura crítica del pensamiento de Ramón Menéndez Pidal (1891-1936), Bilbo: Euskaltzaindia, 2004.
Helbidea:
Aralar Mendiaren kalea 15, 5. ezk.
01010 Gasteiz
<pruden@euskaltzaindia.net>

Ricardo Gómez
Bilbo, 1964. Euskal Filologian lizentziatua eta 1988tik UPV/EHUko
Irakaslea (Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Sailari atxikia). Euskal dialektologiaz, testu zaharrez eta gramatika historikoaz jardun du bere ikerketan,
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baina bereziki euskalaritzaren historiari buruzko lanak argitaratu ditu. Egun
doktorego tesia burutzen ari da, haren gaia xix. mendeko euskal gramatikagintzaren historia delarik.
Helbidea:
Filologia eta Geografi-Historia Fakultatea
Unibertsitatearen Ibilbidea, 5
E-01006 Vitoria-Gasteiz
<fvpgolor@vh.ehu.es>

Jean Haritschelhar
Baigorrin (Nafarroa Beherea) sortua 1923ko maiatzaren 13an. SaintCloud-ko "Ecole Normale Supérieure" delakoan ikasle izana, Sorbonako
Unibertsitatean lizentziatura lortua eta gero, gaztelaniaz "agrégation" deritzana (1952). Tesia irakurria Bordelen 1969an eta Bordeleko Unibertsitateko
katedradun emeritoa (1969-1986). Euskaltzain osoa (1962), euskaltzainburuordea (1967-1988), euskaltzainburua (1989-2004).
Helbidea:
"Elorrieta"
24, rue de Lamigotte
64600 Anglet / Angelu

José Ignacio Hualde
PhD in Linguistics, University of Southern California, 1988, is Professor of
Spanish and Linguistics at the University of Illinois at Urbana-Champaign. He
is author of Basque phonology (Routledge, 1991), The Basque dialect of Lekeitio
(coauthored, supplements of ASJU, 1994), Euskararen azentuerak (supplements of ASJU, 1997), Introducción a la lingüística hispánica (coauthored,
Cambridge, 2001), and The Sounds of Spanish (Cambridge, forthcoming) and
coeditor of Generative studies in Basque linguistics (Benjamins, 1993), Towards
a history of the Basque language (Benjamins, 1995) and A grammar of Basque
(Mouton, 2003), among other books. He has also published extensively on
topics in Basque and Romance linguistics in specialized journals.
Address:
Dept. of Spanish, Italian and Portuguese &
Dept of Linguistics
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University of Illinois at Urbana-Champaign
Urbana, Illinois 61801
USA
<j-hualde@staff.vivc.edu>

Xabier Kintana Urtiaga
Bilbon 1946ko urriaren 13an jaioa. Deustuko Unibertsitatean Filosofia
eta Letretan lizentziatua (Hizkuntza Erromanikoak). Euskararen batasunaren
aldeko jardueran parte zuzena hartu zuen. Idazle, hiztegigile, ikertzaile eta
itzultzailea. 1980. urtean bigarren mailako irakaskuntzako Euskal Hizkuntza
eta Literaturaren katedra atera zuen eta hogei urtez Euskal Herriko
Unibertsitateko Euskararako Kabinete Teknikoaren arduraduna izana da,
Unibertsitateko irakaskuntzan eta zerbitzuetan euskararen erabilera publikoa
bermatzeko lana eginez. Georgian ikasten aritu da, Kaukasoko hizkuntzak
aztertzen. Euskal Herriko Unibertsitateko O.H.O.ko Irakasle-Eskolako irakasle titularra da, 1993tik euskaltzain osoa eta 2003tik Akademiaren idazkaria.
Helbidea:
Haritzezkieta etxea
Askorbeko-Ugarte bidea, 5
Goierri-Martiartu
48950 Erandio
94-417 04091; UPV/EHU: 94 601 75 37; 94-601 20 80
<repkiurx@lg.ehu.es>

Henrike Knörr
Tarragonan sortu zen 1947an. Doktore titulua 1987an lortu zuen,
Maurice Harrieten (1814-1904) hiztegi argitaragabeari buruzko tesi batez,
Koldo Mitxelenaren zuzendaritzapean. Euskal Filologiako katedraduna da
1995az gero, eta Gasteizko Filologia eta Geografia eta Historia Fakultatean
irakasten du. Euskaltzain osoa da 1977az gero. Erakunde honetako Iker-sailburua da (2005). Gogokoen dituen gaiak dira leku- eta pertsona-izenak, euskararen historia eta euskal testuak. Koldo Zuazorekin batera,1998an Arabako
euskara. Ikerketak eta testuak / El euskara alavés. Estudios y textos izeneko
liburua argitaratu zuen. Urte berean Lo que hay que saber sobre la lengua
vasca en Alava / Arabako euskarari buruz jakin behar dena plazaratu zuen.
1999an Gerardo Gerardo López de Guereñuren Voces alavesas-en bigarren
argitaraldia prestatu zuen. Artikuluen artean aipa daitezke:"Nombres vascos
523

de persona: cuestiones históricas y de normalización" (1998); "Astronomy
and Basque Language" (2000); "Antroponimia y toponimia en Ramuntxo, de
Fierre Loti" (2002), eta "Antroponimia en Guerra y paz, de Miguel de
Unamuno" (2002).
Helbidea:
834 posta kutxatila
01080 Gasteiz
<hk@henrikeknoerr.com>

Joseba Andoni Lakarra
Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna (2005). Euskaltzain urgazlea. Euskararen historia eta Euskararen gramatika historikoaren irakaslea
EHUko Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Sailean. Filologia eta
Geografi-Historia Fakultateko Dekanoa eta ASJU aldizkariaren arduraduna.
Hainbat urtetan baladez, bizkaiera zaharraz eta euskal lexikografia zaharraren
historiografia eta filologiaz aritu ondoren, azken dozena bat urtetan euskararen erro teoriaz eta estandarra baino aitzineuskara zaharrago baten berreraiketaz ikerketan dihardu.
Helbidea:
Filologia eta Geografi-Historia Fakultatea
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Gasteiz
<fvplaanj@vc.ehu.es>

Juan Carlos Odriozola
1954.ean jaio zen Bilbon. 1976.ean Biologia -lizentziatura erdietsi zuen
eta 1984.ean, Euskal Filologiako lizentziatura. 1990.ean Euskal Filologian
doktoratu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. 1977.etik 1981.erako tartean,
hizkuntza-eskolak eman zituen Bartzelonako Unibertsitateak Leioan
(Bizkaia) zuen Informazio Zientzien Unitatean. 1981.etik aurrera, Euskal
Herriko Unibertsitatean dihardu irakasle eta ikertzaile gisa. Euskal Filologia
Sailaren barman, hizkuntzalaritza aplikatuaren esparruan aritu da, funtsean
euskararen erabilera berezituen ezaugarriak deskribatzen: batetik testu mailako kontuak jorratu ditu, bestetik hizkuntzaren alderdi lexikoa aztertu du, eta
azkenik, saio-zientzien nazioarteko arauen hizkuntza-ikuspegiaz aritu da.
Berak argitaraturiko lanen artean, aipatzekoak dira testu-azterketaren ikuspe524

gitik egindakoak, mendeko perpausen pragmatikako balioei buruzkoak.
Lexikoaren ikuspegitik, euskararen hainbat hitz eratorri eta hitz-elkarte aztertu ditu, gehienetan Madrilgo Unibertsitate Autonomoa, Gironako Unibertsitatea eta Pompeu Fabra Unibertsitatearekin elkarlanean. Nazioarteko
arauen hizkuntzalaritza-ikuspegiari dagokionez, hainbat lan plazaratu ditu
kimikako formulazioaren joskera naturalaz eta kimikako nomenklaturek
duten morfologia-alderdiaz.
Helbidea:
Euskal Herriko Unibertsitatea
Euskal Filologia Saila
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
48940 Leioa (Bizkaia)
<fvpodpej@lg.ehu.es>

Miren Lourdes Oñederra Olaizola
Donostian jaio zen 1958an. Deustuko Unibertsitatearen Donostiako
Campusean atera zuen Filologia Hispanikoan lizentziatura eta Filologia
Anglogermanikoan diploma. Estatu Batuetako Iowako Unibertsitatean
Linguistikazko masterra egin zuen gero (1980-1982 bitartean). Euskal
Herriko Unibertsitatean, Filologia eta Geografia Historia Fakultatean lan egiten du 1982aren azkenaz geroztik. 1987an defendatu zuen Fakultate horretan
bere doktorego tesia, Koldo Mitxelena maisuak zuzendu zuen azkena.
Oñederrak fonologiaren eremuan egiten du gehien bat iker eta irakaskuntza
lana.
Helbidea:
Filologia eta Geografi-Historia Fakultatea
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Gasteiz
<fvponoll@vh.ehu.es>

Beñat Oyharçabal
Hizkuntzalaria, CNRSeko Ikerketa Zuzendaria (IKER - UMR 5478,
Baiona). 1949an Parisen Zuzenbideko eta Hizkuntzalaritzako ikasketak eginik, Euskal Estudioetan unibertsitate-doktore (Bordele 3, 1981) eta
Hizkuntzalaritzan estatu-doktore (Paris VII, 1987) egin zuten. IKER ikerketa zentroko (Bordele 3, CNRS eta UPPA) burua. Euskaltzain 1990az geroz525

tik. Euskal letren gizarte-historia eta euskararen morfosintasia izan ditu azken
urte hauetako ikergai nagusiak.
Helbidea:
IKER
28 Lormand karrika
F-64100 Baiona
<b.oihartzabal@wanadoo.fr>

Patxi Salaberri Muñoa
Aramaion jaioa. Euskal Filologian doktorea da eta Euskal Literaturako
irakaslea UPV-EHUn. Haren lanen artean aipa daitezke: Axularren prosa
erretorikaren argitan (1997) eta Euskal klasikoen atarian (2004). Lazarragaren
eskuizkribuan ageri den artzain eleberriaren edizioa argitaratu du (2005).
Helbidea:

J. Ibañez Santo Domingokoa, 1
01006 Gasteiz
<fvpsamup @vc.ehu. es>

Iñaki Ugarteburu Gastañares
Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Filologia Saileko irakaslea.
Medikuntza eta Euskal Filologian lizentziatua, azken urteetan Euskara
Teknikoa irakatsi du Osasun Zientzietako titulazioetan. Gaur egun EHUko
Euskara Errektoreordetzaren Euskara Zerbitzuan ari da lanean. Zenbait lan
argitaratu ditu hizkuntzaren didaktika, terminologia edo hizkuntza zerbitzuei
buruz.
Helbidea:
Euskara Zerbitzua
Euskara Errektoreordetza
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
Sarriena z/g.
E-48940 Leioa
<fvpuggai@lg.ehu.es>
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Blanca Urgell
EHUko irakasle titularra. Gasteiztarra, 1962an jaioa, EHUn bertan egin
zituen bere ikasketak, lehenik Euskal Filologiako lizentziatura (1986) eta gero
doktoregoa (2000) erdietsirik. 1987-1996 bitartean Mitxelenaren Orotariko
Euskal Hiztegia-ren erredakzio lanetan aritu ondoren, EHUn eskolak ematen
dihardu gaur arte. Irakaskuntzan zein ikerketan Hiztegigintza, Filologia eta
Euskararen Historiarekin zerikusirik duten gaietan lan egiten du nagusiki.
Helbidea:
Filologia eta Geografi-Historia Fakultatea
Unibertsitateko ibilbidea, 5
01006 Gasteiz
<fvpurlab@vc.ehu.es>

Andres Maria Urrutia Badiola
Bilbon jaioa 1954. urtean. Zuzenbidean lizentziaduna (1976), notarioa
(1981) eta Deustuko Unibertsitatearen irakaslea. Euskaltzain osoa. Euskaltzainburua (2005). Euskara eta zuzenbidea ikertu ditu, legearen eta iurislinguistikaren ikuspegitik. Gaur egun, unibertsitate horretako Zuzenbide
Fakultatearen euskara arduraduna da. Besteak beste, Euskara legebidean
(1990 ) eta Euskara, zuzenbidearen hizkera (1995) argitaratu ditu. Lege testuen bilduma elebiduna prestatzen dihardu, lehen aipatu unibertsitatean.
Hartara, Espainiako Kode Zibilaren gaztelaniazko eta euskarazko argitalpena
egin du berrikitan (2004).
Helbidea:
Notaritza
Rodríguez Arias, 6, 3 (1. depart.)
48008 Bilbo
<urrutia@garmanur.e.telefonica.net>

Armel Wynants
Teacher of Dutch at the Institut Supérieur des Langues Vivantes of the
University of Liège (ULg). He is the author of Drempelniveau Nederlands als
vreemde taal (Dutch Threshold Level), commissioned by the Council of
Europe. He is also Deputy District Commissioner of Fourons where he is in
charge of controlling the implementation of the language legislation. He has
published many anides on the sociolinguistics of Belgium.
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Address:
Institut Supérieur des Langues Vivantes
Université de Liège
Bd du Rectorat, 7 - Bât. B 31
4000 Liège (Sart-Tilman)
Belgique
<armel.wynants@belgacom.net>

Igone Zabala
Alonsotegin (Bizkaia) jaio zen 1961 urtean. Biologia ikasi zuen Euskal
Herriko Unibertsitatean. 1986 urtetik EHUko Zientzia eta Teknologia
Fakultatean Euskara Teknikoa izeneko irakasgaiak irakasten ditu. 1993 urtean
Euskal Filologiako doktoretza lortu zuen Pello Salaburu doktoreak zuzendutako Predikazioaren Teoriak Gramatika Sortzailean: euskararen kasua izeneko tesiarekin. 1997 urtetik Unibertsitateko Irakasle Titularra da. Hainbat lan
argitaratu ditu euskal sintaxiaz eta morfologia lexikoaz. Argitaraturiko artikulu eta liburu gehienetan zientzia eta teknikarako euskararen hizkuntza berezitasunez aritu da.
Helbidea:
Euskal Filologia Saila
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea
644 posta kutxatila
48080 BILBO
<fvpzauni@lg. ehu. es>
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