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Hitzaurrea
Izenburuak berak adierazten duenez, hizkuntz heriotza prozesuaz eta,
zehazkiago, desagertzear dauden hizkuntzetan geratzen diren aldaketa
morfologikoez aritu naiz tesi lan honetan. Ikerketa Hegomendebaldeko
Bizkaieraren kasuan oinarritu da batez ere. Hori bai, agertu ditudan hainbat eta
hainbat aldaketa mota eta, are ziurtasun handiagoz, aldaketen azterketatik
idokitako aldaketa-norabide orokorrak, euskararen barnean galtze bidean
dauden beste hizkera askori ere badagozkie. Tesi honetan erakutsi nahi izan
dudanez, antzeko norabide aldaketak bizi dituzte galtze prozesuan dauden
hizkuntzek, eta euskaran galtze bidean dauden hizkerak ez dira salbuespena.
Hizkuntz heriotza fenomenoa ildo desberdinetatik aztertu izan da orain arte
eginiko lanetan. Oro har esan daiteke bi ikerketa arlo nagusi jorratu izan direla,
ikerketa soziolinguistikoa eta linguistikoa, hain zuzen. Biak lantzen dira ikerlan
honetan. Ikerketa soziolinguistikoan hizkuntza baten desagerpena sortarazten
duten kanpo baldintzak, alegia, gertaera historikoak, baldintza ekonomikoak
ikertu dira; oro har, hizkuntza bat erabiltzeari uztea bultzatzen duten eragile
soziolinguistikoak. Horiezaz gain, arreta berezia jarri da hilzorian dauden
hizkuntzen komunitateetan sortzen diren hiztun talde tipologietan eta ohiko
transmisio linguistikorik ezaren fenomenoak dituen bereizgarrietan ere. Aztergai
horiek galtze bidean dauden hainbat hizkuntzaren kasuan aztertu dira, eta
Hegomendebaldeko Bizkaieraren kasuarekin erkatu dira.
Ikuspegi linguistikotik, bestalde, egoera soziolinguistiko hau dela medio
hizkuntzaren egitura linguistikoan gertatu diren aldaketa estrukturalak aztertu
dira, eta hiltze prozesuan dauden hizkuntzen artean antzeko ezaugarri
linguistikoak eta aldaera-joerak hauteman dira: Mailegatze mota komunak ez
ezik, egitura errazte prozesu unibertsalak ere aurkitu dira. Ikerketa arlo honen
beste maila batean, galtze prozesuan dauden hizkuntzetan ohikoa diren bi
fenomeno aztertu dira Hegomendebaldeko bizkaieraren kasuari aplikatuta:
monoestilismoa eta estilo bereziketarik gabeko aldakortasun morfologikoa.
Analisirako Hegomendebaldeko Bizkaieraren14 hiztunen erabilerak hartu ditut
kontuan; zortzi hiztun oso eta sei hiztun erdi. Bereizketa horretarako, Dorianek
(1981) agertutako hiztun banaketa ereduari jarraitu diot. Horren arabera,
hiztunen artean bi talde nagusi egin ditut: hiztun osoak (fluent speakers) eta
hiztun erdiak edo terminalak (semi-speakers). Hiztun horiek erabilera
maiztasunean zein euskararen ezagutzan desberdintzen dira. Hiztun osoek
eguneroko hizkuntza dute euskara, familian eta lagun giroan erabiltzen dute
haien egunerokoan. Hiztun erdiek, berriz, euskara ama-hizkuntza duten arren,
bizitza arrunteko zereginetan bakanka erabiltzen dute.
Euskararen ezagutzari dagokionez, hiztun taldeen arteko desberdintasuna
desberdintasun graduala da: continuum batean kokatzen direla esan daiteke.
Dena dela, continuumeko bi muturretako hiztunen euskara erkatuta,
desberdintasun nabariak aurkitu ditut. Izan ere, talde bien arteko erkaketak
agerian uzten du belaunaldi bakar batean hizkera honek jasan duen aldaketaprozesuaren abiadura bizia.

Datu jasotze erari dagokionez, analisirako kontuan hartu ditudan datuak bi
eratako grabaketa motez jaso ditut. Batetik, hiztunen erabilera arrunta eta
askea erakusten diguten grabaketa libreak erabili ditut; taldeka zein bakarka
eginak. Bestetik, galdera zuzenduak ere erabili ditut aztergai izan ditudan
zenbait alderdi linguistiko aztertzeko. Galdetegiaren bidez ikusi nahi izan dut
elkarrizketa askean agertzen ez diren formek hiztunen ezagutza pasiboan
indarrean dirauten; halaber aukera eman dit hiztunek forma galduak
konpentsatzeko erabiltzen dituzten estrategiak aztertzeko ere.
Ondorio gisa esan daiteke tesi lan honetan eginiko ikerketak agerian utzi duela
hizkuntzaren erabileraren murrizteak hiztunak hizkuntza hori mintzatzeko duen
gaitasuna murrizten duela, eta hori, aldi berean, hizkuntzaren egitura
linguistikoan
islatzen
dela
hainbat
aldaketa-mota
sortaraziz.
Hegomendebaldeko Bizkaieraren kasuan, islatze horren analisiak argi utzi du
euskarak galtze eta mantentze aldaketa-joera unibertsalei jarraitzen diela galtze
prozesu batean.
Agurtzane Elordui Urkiza, 2012
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0. ATARIKOAK

Ize buruak adierazte due ez, hizku tz heri tza pr zesuaz
eta, zehazkiag , hi tzear ed
gertatze
h

dire

eta . La

desagertzear

a daketa

ikerketare

rf

gik ez

i tzatu

zehar eta, bereziki,

s a

hizku tza

daude

s zi i guistik ez

desagertzear daude

ahiz

aztergai

ahi dugu a

ehe

kapitu ua

ezberdi e

i guistik ez arituk

agusia heg

hizku tzeta

ezaugarri
gare

arre ,

bizkaierare 1

e deba dek

(he e dik aurrera HMB) desagertze bi akabidea da .
La ak bi egitas

agusi ditu . Batetik, HMBk hi z ria

daude gai erak hizku tzeki a a k

1

B

u ea

ditue

ezaugarri

aparte pri tzeak Le a gue basque a ea , a egia, pri tzeak bizkaierare

i gurua

satutak azke ba aketa dia ekt

deitu iza

zue hizkerari deritz gu heg

hizkera h

e barrua Arra kudiaga, Arrig rriaga, Baraka d , Basauri, Etxebarri,

Ga daka , Laudi , Uga , Zarata
zue .

eta Z i

gik a , `Arrig rriagak a dakia'
e deba dek

bizkaiera. Pri tzeak

herrie i guruk euskara sartu

2

ATARIKOA

s zi i guistik

eta i guistik ak erakutsi

ikerketa a h

e bitartez desagertzear daude hizku tza r re

ahi ditugu . Besta de,

a daketa-

rabide i guistik ak u ertzek datu gehieg ekarri as

dugu . H

etarak , HMBk jasa

daitezkee
a daketa-

ditue

a daketeta

haute a

ga tze eta atxekitze hierarkiek erakutsi dizkigute
rabideak agertuk ditugu .

Hizku tz heri tza fe
da rai arte egi ik

e

a i d ezberdi etatik aztertu iza

a eta . Or har esa daiteke bi ikerketa ar

agusi j rratu iza dire a, ikerketa s zi i guistik a eta i guistik a,
hai zuze .
kerketa s zi i guistik a
Batetik, hizku tza bate

ai a ezberdi eta k katu iza da.

desagerpe a s rtarazte

ba di tzak, a egia, gertaera hist rik ak, ba di tza ek

dute

ka p

ik ak eta,

r har, hizku tza bat erabi tzeari uztera bu tzatze dute eragi e
s zi

gik ak ikertu iza

dira (Di

e da 1989, D ria

1981,

Dress er eta W dak-Le d ter 1977, Ga 1979, Kieffer 1977, K ab
eta K ab 1979, Kuter 1989, Mi er 1971) . Besta de, ba di tza
eragi e hauek guztiak dire a eta, rai arte hizku tz heri tza ikertu
dute

a s zi i guistik e aztergai agusiak h

dira: hizku tz k
(D ria

ak hauek iza

u itatea s rtze dire hiztu ta de ezberdi ak

1973, 1977a,b, 1981,1982a, Sch idt 1985a,b, Si va-

C rva á 1992), k

u itatea

ehia daude hizku tze egi kizu

s zi i guistik e

ba aketa (D ria

1973, 1977a,1977b, 1981,

E rdui 1993, Hi

1978, 1983, Hi eta Hi 1977, Sch idt 1985a,

3

ATARIKOA

b, Trudgi

i guistik rik ezare
Sch

eta h

1983) eta hizku tza
e

fe

eta

hik a de tra s

a (D ria

idt 1985a, 1985b, Trudgi

1981, E

isi

rdui 1994b,

1983) .

Ikuspegi i guistik tik, besta de, eg era s zi i guistik hau
de a

edi hizku tzare egitura i guistik a

a daketak aztertu dira, hi tze pr zesua
a

a k

u ek

gertatu dire

daude

heri tzare
zei

artea

eta Hi

eta ezberdi ak ikertu dira

1977, Sasse

99O) . Besta de, hizku tz

ikerketa i guistik e

erabi garritasu

eragi ez hizku tza

ai egatze

ter i a eta gertatze dire
1983, Hi

hizku tze

ezaugarri i guistik ak eta a daketa-j erak ikusi

ahia . A de batetik, ukitze-eg era estuare

(Hi

egitura

gai

agusiak iza

dira : erabi era

i guistik rik ezak hizku tza haueta

s rtarazitak e a k rtasu

i guistik are urritzea (A derse

1982,

Dress er 1972, 1981, 1988, Tsitsipis 1984), egitura desegite eta
errazte pr zesuak (Ca

pbe

1986, Sasse 1990, Sch
hizku tzaz
darabi tzate
batea

hizku tza
esti is

bateraturik gabek
iza

r

gaitasu are

urriztea k

ezaugarri

1985, Hi

a dak rtasu

1973, 1978,

har, hiztu

azterketa . Ikerketa ar

haue

ak (D ria

1981, D ria

idt 1985b) eta

i tzatzek dute
aterabidee

eta Ri ge

h

ter

i a ek

pe tsatzek

e beste

i guistik ak

ai a
dire

1973), k de-a daketak eta arau
rf

gik ak ere azterketa par a

dute (Ki g 1989) .

Gure ikerketa ere aipatu bigarre
hizku tza ahu due

egitura i guistik a

i d tik abiatu da, hau da,
gertatze

dire

a daketa-
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bi akabidee ikerketatik . H rtaz, HMBre

aditz egitura gertatu

dire

ek erakuste

a daketak eta,

r

har, hizkera h

ditue

a daketa-j kaera agusiak aztertu ditugu .

heg

A daketa

i guistik ak

e deba dea

satu dugu ga detegi s zi i guistik tik atera

ditugu

d ri ak k

tuta

(1972, 1981) eta Giaca

aztertzerak a

iza

Bizkaik

ditugu . Iza ere, Dress er-e

e Ra at-e (1983) i d tik, erakutsi ahi

dugu desagertzear daude hizku tzeta ikus daitekee erabi erare
urrizteak hiztu ek hizku tza
gaitasu a
gaitasu are

i tzatzek

eta u ertzek

dute

urriztu egite due a. Or bat, agertu ahi dugu hiztu e
urrizte h rrek hizku tzare egitura i guistik a

is ada zuze a due a, hizku tza h rreta hai bat egitura a daketa
i guistik s rtarazte ditue arik.
Gai era, hizku tz heri tzari buruzk
de beste ikerketa
haue

a daketa-

ai a batea sak

a eta

s gutxi a du

du ahi iza dugu, hizku tza

rabideare ikerketa , hai zuze . H

etarak ,

a daketek irad kitak atxekitze eta ga tze hierarkiak eta hierarki k
erakuste dizkigute a daketaEsa beza a, a h
iza g

dugu hi z ria

rabide ezberdi ak aztertu ditugu .

eta HMBre desagertze bi akabidea

daude hizku tze

artea adibide

agusi .

Za a tzarik gabe, HMB hi tzear ed desagertzear dag e hizkeratzat
har daiteke . Hizku tza bate

eg era ter i a are

zuze e ak bi ezaugarri s zi i guistik

erakuskari

agusi hi dira, be au a die

artek tra s isi i guistik rik eza eta hizku tzare erabi erarik eza,

5
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hai zuze (D

a 1977a : 97). Ezaugarri bi k zehar betetze dira

aztergai dugu

hizkera h

urritza

i tzatze

euskaraz, eta ta de

eta . Lehe e g ,

da gaur egu

s

Bizkaik

urritzag a da, euskaraz

hiztu

ta de

i guru h

etak

i tzatzek aha

e a

dute hiztu e artea egu er k bizitza hizku tza hau erabi tze
due a . Besta de, erabi erare
tra s isi

urritasu ari be au a die

artek

i guistik are erabatek hausketa gai era diezai kegu .

HMBre hiztu gaztee ak berr gei urte i guruk ak dira eta hiztu
gazte hauek ez diete bere se e-a abei txikitatik hizkera erakutsi .
Be au a di gazteag etak je deare artea daude

euska du ak

esk eta euska du dutak batuazk hiztu ak dira .
Zer esa ik ez, a h
ditugu

e

hirugarre kapitu ua

hai bat eta hai bat a daketa

ha diag z, a dakete

agertuk

eta, eta are ziurtasu

azterketatik id kitak

a daketa-

rabide

r k rrak, euskarare barea ga tze bidea daude beste hizkerei
ere badag zkie 2. Hizkera beraue

ga tze pr zesuare

zehatzag bate beharra dag e a k

2

Iñaki Ca i

tuta iza ik, rdea, iker a

-k eta Ricard Gó ez-ek e a dak datuei esker jaki dugu

desagertze bidea dag e aezkera eta zehar ga durik dag e err
azke hiztu e

i tzaera edire

ditugu a daketah

eta

hizkere

dire a hei ha di batea . La

datuak erabi i ditugu

a daketa bi akabideeta

atze a

arre , ez gara euskarazk

daitezkee

a tzek tasu

ezberdi tasu eta arituk . Prestatze ari gare beste a batea h
dugu .

karierazk

daitezkee a daketeta ere berta aipatuk

rabide r k rrak betetze

i guru hauetak

i tzatu as

ikerketa

eta

etaz uzeag

6
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h
e

eta

dag e ek

aitzetara

azterturik ditugu

datuetatik ateratak

ugatzea h betsi dugu .

A daketa-pr zesuare ikerketa bi erkaketa
dugu . Batetik, bizkaiera tradizi

agusita

a ki deskribatu dute

i arritu

ikerketeta

eta, batez ere, Azkuek (1926) eta Zaba ak (1848) egi ik
agertze

dire

ereduak gaur egu g

erabi era ezberdi eki
iker ari haue
rduk

erkatuk

ditugu . Erkaketa h

erabi tze

hartu behar iza dugu (ik . E
gabe, euska ari h
e

aurki daitezkee

HMB

eta , bai a,

eta bereziki Zaba are , fu tzezk egitas

euskara arru tea

a ez ze a

ak agertzea g g a

zire f r

rdui 1994a, Zuaz

1988) . Za a tzarik

hizkeretak

ek bizkaierare

a eta

aditze

i gurua

a dak datuak s erabi garri gertatu zaizkigu bizkaierare

tradizi

a a ikertzea . De a de , Zaba ak hizkera

eg kie

eta erregu arre

erabi ereta
ahiak,

zeritze

f r ez eta, bereziki, idaz ee

tu ha diz erabi tzera bu tzatu gaitu .

aiz datuak k

a a eratzerak a , aipatutak

a ak ezezik, euska aditz i f exi a bere
beste iker ari ze baite

(batez ere Gó

1995, Laffite 1944, Laf
Oyhargaba

pr p sa e ak k
ustez a ea

i tzatua

hik e ak zire ez eraikitak aditz eredua agertzek zue

Eredu tradizi

1986,

eredu

s tasu ea

euska ari bie
aztertu dute

ez 1994, Gó

ez eta Sai z

1943, Laka 1988, 1993, Ortiz de Urbi a

1992,

Trask

1977)

a eta

agertutak

tuta iza ditugu . Pr p sa e haue artea gure

aztertu ditugu

auziak h bekie

argitze

dituzte ak

baizik ez ditugu agertu . Azke ez, bizkaierazk i fexi egiturari zei

7
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euskara

s k ari dag zki

ze bait auzita

aipatutak

iker ari

r re pr p sa e etatik ezberdi tze dire pr p sa e ak aditzera
e a ditugu (ik . E rdui 1995 ere) .
Erabi itak

bigarre

erkaketak, besta de, gure kasurak

be eta ba iagarriak dire erkagaiak iza ditu g g a . Iza ere,
bigarre

h

ezberdi e

eta

HMB

gaurk

aurki daitezkee

hiztu

paratu ditugu eta a daketa-pr zesua

erabi erak k

datu gehie ak bertatik atera ditugu . Hiztu

ikustek

ta de

eratzek D ria -ek (1981) agertutak hiztu

ba aketa

ba aketa ereduari

jarraitu di gu fu tsea . H rre arabera, HMBre hiztu e artea bi
ta de agusi egi ditugu : hiztu - s ak (f ue t speakers) eta hiztu erdiak (se ai-speakers) deituk ditugu ak.
La are

bigarre

eta hirugarre

dugu ez, hiztu

agertuk

ezagutza ezberdi tze

kapitu ueta

xehekiag

ahiz euskarare

hauek erabi era

dira. Lehe dabizik ek, hau da, hiztu -

s ek, egu er k bizitza euskara hizku tza bakartzat ez badute ere,
sarrita fa iia eta agu gir a euskara erabi tze dute . Bigarre ek,
hiztu -erdiek, euskara a ahizku tza dute arre , bizitza arru tek
zeregi eta baka ka baiatze dira hizku tza h
perts

etaz . Azke hauek

a zehatz batzueki eta eg era berezieta besterik ez dira

euskaraz

i tzatze .

Euskarare

ezagutzari dag ki

ez, hiztu

ta dee artek

ezberdi tasu a ezberdi tasu gradua a da eta, beraz, ezi da
zehatz batez fi katu . De a de , erabi erare

c

ti uui -ek

arra
bi
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uturreta

ikuste

ezberdi tasu

s

ditugu

hiztu e

euskara aztertzerak a ,

abariak aurkitu ditugu . Hirugarre kapitu ua

aza duk ditugu a daketa ugari ta de bie erabi erei badag zkie ere,
h ts, hiztu - s e ei ahiz erdie ei, kasu gehie eta a daketek ta de
bie erabi erare artek ezberdi tasu ak jartze dizkigute ageria .
Hiztu ta dee artek ezberdi tasu e erkaketak, gai era, hiztu erdie erabi erare azterketare garra tziaz hartarazte digu . Hiztu
eta h

e euskarare azterketak erakuste digu be au a di bakar

batea hizkera h
bizia, hizkera h

ek jasa due

a daketa-pr zesuare

abiadura

e , eta desagertzear daude gai erak hizku tze ,

hi tze pr zesuare adierazgarri i guistik

agusie etak a de a, hai

zuze .
La ea

HMBre

ezaugarri s zi i guistik ez

i guistik ez jabetzek h geitahiru hiztu e
ditugu k

tuta . Hauetatik ha aseire

i guistik a
zazpie

eta s zi i guistik a

ahiz

ekuk tasu ak hartu

ekuk tasu ak azterketa
erabi i ditugu. Gai erak

ekuk tasu ak, berriz, azterketa s zi i guistik a baize ez

ditugu g g a hartu . Aurretik aipatutak hiztu ba aketare arabera,
azterketa i guistik a
hiztu - s e

ta dea

k

tuta

adibideeta

hartu ditugu
agertze

hiztu e

dire

artea

Etxebarrik

ETXE1(73 urte), Sa Mige g SM (78 urte), SM2 (75 urte), SM3
(74 urte), Uga k U (88 urte), U3 (55 urte), Zarata

k ZA1 (82

urte), ZA4 (68 urte) eta Z i k Z02 (56 urte) sartze dira. Hiztu erdie artea Basaurik B5 (56), Arrig rriagak ARRI, ARR2 (66
urte), Uga k U2 (79 urte), U4 (48 urte), Zarata

k ZA2 (66

9

ATARTKOA

urte) eta Z i k ZO1 (46 urte) hiztu ak sartu ditugu . Azterketa
s zi i guistik a baizik erabi i ez ditugu hiztu e artea guda
zibi are aurretik Au estiatik eta Ger ikatik et rritak B 1 (83 urte)
eta B2 (79 urte) hiztu ak eta Basauri jai a de B3 (58 urte) daude.
Hauzaz a dara, bertak euska du ak dire Arrig rriagak ARR3
(63 urte), Arra kudiagak ARRAN1, Zarata

k ZA3 eta Z i k

Z03 hiztu e a ekuk tasu ak ere a de s zi i guistik a erabi i
ditugu .
Datuak jas tzek erari dag ki
datuak bi eratak grabaketa

ez, berta agertuk ditugu

etez jas ditugu. Batetik, hiztu e

erabi era arru ta eta askea erakuste digute grabaketa ibreak erabi i
ditugu. Grabaketa hauek ta deka ahiz bakarka egi ik e karrizketek
satze

dituzte . Besta de, ga dera zuze duak egitek

ga detegi

etez ba iatuk gara. Iza ere, i guru h

s zi i guistik are

rdua

bi

etak eg era

eragi eez eta ezaugarri s zi i guistik

r k rrez jabetzek h gei ga derez satutak ga detegi bat erabi i
dugu . Ezaugarri i guistik ak ikertzek , besta de, a

h

aztergai ditugu aditz kateg rie , hau da, ba e tzia, te pus,
perts

a eta u er kateg rie erabi era k

eta
du,

tuta hartze ditue

ga detegi batez baiatu gara .
Azke ga detegiare erabi erak bi egitas
Batetik, ber

e bitartez e karrizketa askea

agusi iza ditu.
agertze

ez dire

f r ek hiztu e ezagutza pasib a i darrea diraute egiaztatu ahi

3 Azke hiru berrie ai ee adi a ez da rtu .
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iza dugu . Ha aber, ga dera zuze du haue bidez hiztu ek bere
euskara ga tze ed ta errazte bi akabideak jasa dituzte f r ak
k

pe tsatzek darabi tzate

rdezk usadi ak aza eratu ahi iza

ditugu.
La

et d

beraz, a h

e

gatzaizki . Esa

giari dag zki
aztergaie
beza a,

auzi hauek a de batera utzirik,

aurkezpe are hurre kerari
a are

egitas

tuk

agusiak HMBk
u ea ditue ezaugarri

gai erak hizku tza ter i a eki a a k

s zi i guistik eta i guistik ak agertzea eta hizku tza ter i a
guztie

a daketa-

rabide i guistik ak u ertzek

datu gehiag

ekartzea dira.
H rtaz, ehe dabizik
azterketa

kapitu ua

rai arte satu dire

s zi i guistik

hizku tz heri tzare

a etatik atera daitezkee

ahiz i guistik ak aza duk

d ri

ditugu . Hastek ,

hizku tz heri tzare ikerketak hizku tza aritza aztertu dire hai bat
auzi argitzek due i teresaz (1.1 . ata a) eta hizku tz heri tza
(1.2 .) arituk

gara . A de s zi i guistik az de

etez

bezai batea

(1.3. .), eg era ter i a e eragi eak (1.3. . .) eta hi z ria daude
hizku tze ezaugarri s zi i guistik
(1.3 .1 .2 .). A de i guistik a , hizku tz
(1.3 .2 .1 .), a a k
a a k
ditugu.

u ek

r k rrak agertuk ditugu
ezaugarri i guistik ak

a daketa-pr zesuak (1 .3 .2 .2 .) eta

u ek ga tze eta atxekitze hierarkiak (1.3 .2.3 .) erakutsik
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Bigarre kapitu ua HMB dag e eg era s zi i guistik a
aurkeztuk
s zi

dugu. H

etarak , eg era ter i a are

gik ak (H. .) eta hizkera h

eragi e

e ezaugarri s zi i guistik ak

erakutsik ditugu (11 .2 .). Ezaugarri s zi i guistik ak agertzea ,
Bizkaik heg

e deba dek euska k

eta ezberdi ak (11.2. .) k
egi kizu
k

u itatea

u itatea

daude hiztu

ehia daude

ba aketa (11.2.2 .) eta hiztu

i tzaere

ta de ezberdi e

artek

u ikazi sarea (11 .2.3 .) aza tzeari eki g di gu.
Hirugarre kapitu ua HMBre aditz i fexi a gertatutak

a daketa i guistik e

ikusketatik abiatuk

gara hizkera h

e

hiztu ek hizku tzare siste a s az ba iatzek dute ezi tasu a
k

pe tsatzek berega atu dituzte

rdezk

ba iabideak agertu

ahia . Lehe e g ata ea aditz i fexi are egitura r k rrea
(III.1 .) aditzare ba e tzia (111.2 .), te pus (111.3 .) eta
kateg rie j kaera tradizi

a ak eta, h

eki

du (111.4.)

batera, kateg ria

bak itzea hiztu e erabi ere erkaketatik id ki daitezkee a daketak
erakutsik ditugu . Bigarre ez, HMBk hi z ria daude gai erak
hizku tzeki a ak
(batez ere,

estii

u ea ditue ezaugarri i guistik ak (I .5 .1.)
a, arau bateraturik gabek a dak rtasu a eta

k de-a daketa) eta a daketa-pr zesu

etak (111.5 .2.) aza duk

ditugu . Azke ez, a daketak ikusita, hizkera h

e

aditzare

bi akabidea ikusi ditugu a daketeta haute a daitezkee ga tze
eta atxekitze hierarkiak aza duk ditugu (IH.6).
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Laugarre
a daketa-

kapitu ua , hierarkiek erakuste

rabide ezberdi e

aurretik HMBre

aurkezpe a egi g

dizkigute
dugu (IV.2 .),

ga tze bi akabidea u ertzek ze bait a daketa-

irizpide pr p satuk ditugu arik (IV .1 .) . Berta , HMBre hiztu ek
bere hizku tz gaitasu are urritzea k
rdezk

erabi ereta

haute a

pe tsatzek darabi tzate

daitezkee

ga tze eta atxekitze

hierarkiek hi z ria daude gai erak hizku tze hierarkieki dute
ezberdi tasu ak eta berdi tasu ak aza tze

aha egi duk

gara .

Ha aber, hierarkia hauek erakuste dizkigute a daketa-

rabideek

hizku tza ter i a

ardatzak

u ertzek

r re

agertarazte

desagertze bi akabideare

dizkigute

datuak aurkeztuk

ditugu

(IV .2 .2 .) . A aitzek , HMBre

a daketa bi akabideak eta

bi akabide k zuze tze

a daketa-irizpide

tra s isi

dituzte

eta erabi era arru ta dute

hizku tze

agusiak

(IV.2.2.1 .),

haurre hizkere eta pidgi eta kre ere bi akabide eta a daketairizpideeki (IV.2 .2.2.) k

paratuk ditugu.

L KAPITULUA : HIZKUNTZ HERIOTZAREN IKERKETA

1 .0 . Sarrera

Lehe

kapitu u h

ikerbideare ardatz
bi kapitu ueta
hizku tzeki
i guistik e

eta

agusiak aurkeztuk

hizkera h

a

a k

u ea

ehe dabizik

ikerketak hizku tza aritza
dezakee

bigarre

ditue

i teresaz

daude

ezaugarri s zi

d re g
gai erak

i guistik

ata ea , hizku tz heri tzare

i tzatuk

ze bait auziri era tzutek

gara (I . .) . H rre

ezberdi ek, bereziki ar

satu dituzte

ikerketa

s zi i guistik ak eta i guistik ak,

a eta haute a daitezkee ekarri te rik ak agertuk

ditugu (1.3 .) . Ikuspegi s zi i guistik tik, hizku tze
s rtarazte

d re ,

eta ezberdi ak aza duk ditugu

(1 .2 .) . Hirugarre ata ea , hizku tz heri tza aztergai dute
ar

eta

u ertarazik dugu ak a gaude .

aztertu dire

ata ea , hizku tz heri tz

hautatu dugu

ditugu . H rre a,

ek hi z ria

aza pe a eg kir ag

Hastek ,

iza

HMB aztertzek

dute

eragi ee

(1 .3 .1 .1 .) eta k

desagerpe a

u itate ter

i a e
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ezaugarri s zi i guistik

aipagarrie e

(1 .3.1 .2.) aurkezpe a

egi g dugu . kuspegi i guistik tik, hi z ria daude hizku tzek
a a k

u ea dituzte ezaugarri i guistik ak agertuk ditugu

(1.3 .2 .1 .) . Ha aber, hi tzear daude
daitezkee

hizku tzeta

haute a

a daketa-j era r k rrak aza tze aha egi duk gara

(1.3.2.2 .). Azke ez, aipatu azke

ata ea

a datetatik id r daitezkee a a k

agertuk

ditugu

u ek ga tze eta atxekitze

hierarkiak aza duk ditugu (1.3 .2.3 .).

1.1 . Hizku tz heri tzare
Gaur egu
daude

i teresa

urrare bazter guztieta edire ditzakegu hi z ria

hizku tzak . Azke

ek

ikerketare

b stehu

urte ta

p itik ki eta

ik ki i dartsuak dire gizata de gutxi batzue hizku tze

erabatek

hedatzea gertatu da, ha a

gazte era eta

a, i ge esa, errusiera,

a dari txi erare a. A diz, k

ti e te guztieta

aurrek e eta beste ze bait hizku tza agusire

e pea daude

hizku tza txikiag e desagerpe b rtitzak ed

ai akak ak ikus

daitezke .
Ez da ezezagu a hist ria zehar ere hizku tza ha di ahiz
txikie desagerpe a (g g ra ditzagu beste batzue artea , g tik ,
etrusk , iberik eta hititare kasuak) . Badirudi, bai a, atze ek
e de ta
agusie

gertatutak et ia txikie k
i dartzeak hizku tza ha die

izatzeak eta p te tzia
hedape a eta txikie
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su tsipe a arras areag tu dituzte a. Ha aber, azke
haueta
r

tek

giak bideratu due

har, ar

der

gizata dee

ak ekarri ditue

ha

arkada

gi e duak eta,

gizarte-a daketek

eta

ass

edie prese tziak biziki agu du dute hizku tza ha die i dartzea
eta txikie behi betirak desagerpe ea .

Esa

beza a, hizku tze

zaba dua de fe
ed

rai

e

a dugu . Azke

desagertze bidea

Eti pia heg

hi tzea k

ti e te guztieta

e de ta

arras desagerturik

daude, beste ask re

e deba dek kwegu (Di

zehar

artea : Afrika ,

e da 1989) ; A

eriketa ,

gutxie g e hizku tza eur parre artea Ca ada-k fra tsesa (Ki g
1989), Pe

sy va ia-k a e

gazte era (Si va C rva á
artea , Ipar Caif
(Hi

a iera (Huffi es 1989), New Y rk-ek
1992) ; A

eriketak

bertak

iak yahi, Heg Caif r iak

1983), Ariz

ak

yaqui (Hi

1983), a g

hizku tze

uiseñ eta cupeñ
kiar fa

arapah -re atsi a dia ekt a (Tay r 1989), Mexik -k
1983, Hi

eta Hi

1986), Guate

a a-k

i iak

ahuat (Hi

xi ca (Ca

pbe

eta

Mu tze 1989), E Sa vad r-ek caca pera, e ca eta pipi (Ca pbe
1975, Ca

pbe

Ezk zia ekia dek

eta Mu tze

1989, Ca

Suther a dek

pbe

1992) ; Eur pa

gae ik a (D ria

1973, 1976,

1977a, 1977b, 1978, 1980, 1981, 1982b), bret iera (Dress er 1972,
1981, 1988, 1991, Dress er eta W dak-Le d
1989, Wi ia s
(Trudgi

eta Wi ia s

1977, 1983, Sasse

1989) ; Ozea ia Austraiak

ter 1977, Kuter

1983), Greziak

99O), Austriak

dyirba (Sch

arva itika

hu gariera (Ga

idt 1985a, b) eta war piri
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(Bavi 1989) ; Pazifik k tas a iera (Swadesh 1948) eta abar uze
bat.
Harrigarria bada ere, hizku tz heri tza zehar ezagu a eta
zaba dua de fe

e

a iza arre , hizku tza aritza rai tsu arte ez

da heri tz bi akabide i guistik az arduratu . Bi akabide h
garra tzi urria e a zai

e de h

i

etak zazpigarre ha arkada

ze bait hizku tza arik (batez ere, D ria -ek eta Dress er-ek) heri tz
pr zesuare

azterketak hizku tze

j kaera si kr

ik az

ahiz

hizku tz a daketa r k rraz jabetzek iza dezakee ekarpe az
hartarazi dute arte.
Hizku tza haue
hizku tzare
(Fish

a

s zi
1964,

i guruk

gi arie
Haas

ar

beraue k rr

te

a etara

1968,

hizku tza aritza eta dia ekt

i teresa bakar-bakarrik
ugatu da urte ask ta

Swadesh

1948) . Arestik

gia , eta baita gaur egu g ikerketa

agusi ze baiteta ere aritu dire iker ari

gehie ek, stera, erabat baztertu dituzte bizitzare azke epeeta
daude hizku tzak eta, batez ere, hizku tza hauetaz
hiztu

i tzatze dire

ter i a e erabi erak. Hizku tza ari eta dia ekt

gi ariek

hizku tza txiki eta ter i a hauek aztertzerak a hiztu - s e ak,
a egia, hizku tzare

ezagutza

e karrizketatzera j dute. Hizku tz

satue a dute

hiztu ak

egiturare deskribape ak eta

aza pe ak, zer esa ik ez, s i -s i ik hiztu

s beraue erabi erare

eredua

d ri z, azterketa a itz

i arritu dituzte. J kaera h

e

hizku tze eta dia ekt e egitura i guistik are erakusketa ez s ak,

17
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aiz hizku tza ariak berak eg kie eta erregu arre deritze f r e
erakusketa, izate

dira. Nahi bai

erruzag

hizku tza aritzare

iker a eta , euskarare

aurkitze

i guruk a

dugu
sarrir ,

hizku tza ariare usteta hiztu eg kie ta dea sartze ez dire
hiztu e

erabi erak baztertu dire a, erabi er k `txartzat',

`deseg kitzat' eta euskarare kasua `erderakadatzat' j dire arik .
Gutxita pe tsatu da, berriz, hiztu ter i a e erabi erak hizku tze
gaurk

be etak j kaera i guistik az eta hizku tz

a daketa-

rabide i guistik az jabetzek iturririk e a k rre etak ak iza
daitezkee a.
Azke ha arkad ta hizku tza ter i a e i gurua burutu
dire azterketek erakutsi digute, hai zuze ere, hizku tz heri tzare
ikerketak a daketa i guistik

r k rra u ertzek

ukaezi ek

erabi garritasu a izateaz a dara, hizku tze j kaera si kr

ik a

u ertzek hai bat eta hai bat datu agertaraz ditzakee a. Hi z ria
daude hizku tzeta gertatutak a daketa i guistik e ikerketatik
idar tak

ga tze eta atxekitze hierarkiek, esaterak , hizku tz

erabi era si kr

ik a

daude

i arrizk

erat rrie berri e a diezagukete (ik . h

f r e

eta f r a

etaz augarre kapitu ua

agertutak kasuak eta aza pe ak).
Besta de, heri tz bidea daude hizku tzak ukitze-eg era
daude hizku tzak dire arik, beraue azterketak ukitze i guistik a
ikertu dute

a eta

era tzu ak ere e a

aztertutak
ditzake . Iza

auzi

agusi ze baitetarak

ere, hizku tza ter i a e

18
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a dakete

azterketak hizku tz

ihardueraz datu ugari

abar e

ai egu-iragazte siste are
ditzake . Batik bat, hizku tza

eragi eare eta jas tzai eare egitura i guistik e
daude urru tasu

ahiz hurbi tasu tip

ai a ezberdi eta

gik ek

ai egu-iragazte

siste a dute eragi az hartaraz gaitzake .
Za a tza ha dirik gabe esa daiteke, beraz, hi tzear daude
hizku tze azterketa i guistik a hizku tza aritzare ar
urteeta txerkatu dituzte auzi ugarire aza pe ea
i

ezberdi ek
agu garri eta

iz erabaki r iza daitekee a.

1.2 . Hizku tz heri tz

etak

Hizku tze desagertze bi akabidea aztergai dute

a ei s

egi ez ger , bereha a hartze gara hizku tz heri tza ter i
eg era s zi i guistik

a bera

ahiz i guistik ezberdi etarak erabi i iza

de a. Dat ze

err eta hizku tz heri tz

dugu, a h

eta aztergai dugu

ete aurkezpe a egi g

ai akak hizku tz heri tzare

ezaugarri s zi i guistik eta i guistik

r k rre ak

ugatzek

baiagarri gerta dakigukee ak a .

1.2.1. Bat-batek hizku tz heri tza

Lau hizku tz heri tz

eta ezberdi a tze a daitezke . A de

batetik, bat-batek hizku tz heri tza ed hizku tz heri tz fisik a

HI7.KIJN17.NFRIOT7ARFNTKERKPA

(sudde

a guage death ed physica a guage death) deitua dugu .

Hizku tz heri tz
hiztu

19

eta h

eta hizku tza bat-batea desagertze da

guztiak hi ak ed ta erahi ak dire arik . Kasu h

hizku tzare desagertzea ge

zidi bate

eta

d ri a izate da (ha a

a, Ipar Ca if riak yahi, Pazifik k tas a iera (Swadesh 1948)
eta Heg Ca if riak

uiseñ eta cupeñ hizku tze kasuak (Hi

1983) .
Ipar Ca if

iak yahi hizku tza hizku tz heri tz fisik are

adibide argia dugu . Yahiz

i tzatze ze gizata dea k

izatzai ee

gizartetik erabat is atua bizi izatetik, erabatek desgerpe era a datu
ze sei urteta . Swadesh-ek (1948) e a dak datue arabera Ishi-k,
yahi hizku tzare
kutsadurarik ed
desagertu ze

azke

hiztu ak, bere hizku tza i

ahu tasu ik gabe hitz egite

hizku tza

s

dugu. Tas a ieraz

zue . Berareki

bat berak hizku tza eur parrik ez

zekie arik eta a ahizku tza gaitasu
Hizku tz heri tz

ak

eta h
i tzatze

s z hitz egi zezakee arik.
etak beste adibide bat tas a iera
zire

hiztu e

artea

1803a

i ge eseki iza dak b rr ka hi ez zire ak, gaix tasu ek hi ik
gertatu zire ha dik gutxira . Swasdeh-e datue arabera 1800ea
b stehu tas a iar bizi izatetik, 1876a erabatek desagerpe era
igar zire , urte h

eta hizku tza hau

i tzatze ze hiztu bizi bat

ere geratze ez ze arik:
I

1800 there were supp sed t have bee five th usa d r
re Tas a ia s. Whe R bi s fi a y fi ished his task i
1835 there were
y 203 eft. The rest had bee ki ed by the
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sett ers
c

r had died

fi ed

f grief. Pr tected a d

F i ders Is a d, the surviv rs pi ed away a d i

12 years their u
agai

f ew diseases r

t

ber was reduced t

Oyster Bay where they c

disease a d dri k u ti the
Truga i i, died i

ast

44 . These were
ti ued t

f the

die

, a w

ved
ff fr

a

a

ed

1876, just 73 years after the Eur pea

sett e e t. (Swadesh 1948 : 227)

Hizku tz heri tz
ikuspegitik aztergai e
heri tza jasate

dute

eta hau ez da azterketa i guistik are
a k rra . Iza

ere, bat-batek

hizku tze kasua ez da desagertze pr zesu

aztergarririk izate . Hi -ek (1983) ut -azteke
hitz egiterak a azpi
gertatze de eta

hizku tz

fa

iiak hizku tzez

arratu beza a, bizta eg are

bat-batek hi tzea

erabat da arru ta

e ebakarrek ak izatea . Hiztu

a te tze dire hiztu

h rie

baka ak

i tzaerak ez du desagertze

pr zesuare ezaugarririk :
With rapid p pu ati
s

a

c

u ity

i gua ,
i the i dige

ss,

this patte
psych
262)

ay fi d survivi g a very

f " ast ivi g speakers ", wh

ay eve

r wh , a th ugh bi i gua , are sti

ab rigi a Caif r ia .) Withi

, Cupeñ , a d Kawaiisu

. Here, attriti

gica resp

was
Ut -

ay be exa p es

f the a guage

se t havi g

be

very fue t

us a guage r a guages . (Mu ti i guais

pr bab y widespread i
Azteca , Serra

e

f

ay represe t a

e t ta k t . (Hi

1983 :

D7.KUNJ7.IJERIOT7AREN » ERXE1'A
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1.2.2. Err tikak hizku tz heri tza

Maiz, hiztu guztiak hi ik gertatu ez dire
g g rkeria p
hiztu

itik ak eta

baka ak a
eta h

heri tz

rberare babes beharrak bizirik diraute

ahizku tza uztera bu tzatu dituzte . Hizku tz
i err tikak

hizku tz heri tza (radica

death) deitu iza zai (Ca pbe
Hi

1983) . E Sa vad rre

gertaturik

eta

Ca

sarraskia

i aka

hi ez zire ek, bizirik irau

d ri

(Ca pbe

pbe -ek (1975) e

erabatek

1975, 1992, Ca
a dak

datue

pbe

desagerpe a iza
eta Mu tze 1989) .

arabera, 1970ea

hizku tza erabat hi da zeg e . Hizku tzaz

r itze

caca pera

zire

hiztu

baka batzuk baizik ez zire geratze . Or itzai e hauek ez zire
iza

hizku tzare

i tzatzek
teak bai

a

ahizku tzare

s teak eratzea

dire

s rik iza . Txikita

ez zituzte
f

e

a i be tari

gik eta egitura gra

ezi dugu

ikasitak

i

iz

hizku tza

hitz eta esa di

Mai a f

gik a

urritza zute . Beraz, esa di
gia zerabi te .

hizku tz heri tzea , ikusi beza a, hizku tzaz

hiztu ak geratze

dira gai diskurts

iz ez zute

g g ratze .

ere gazte erare f

Err tikak

f

hiztu - s ak, a egia, i

gaitasu

s

r itze

aha

ahizku tza hitz egiteari utzi zi te . Hizku tza uzteak

caca pera, e ca eta pipi hizku tze
zue

a guage

eta Mu tze 1989, Dress er 1981,

1932a

i di hi zituzte . Gertaera h
izatek , a

kasu ask ta ere,

s

dira s i ik. Hiztu

k ezaugarri

atika ze bait g rdetze dituzte, bai a ez

bat eratzek . Heri tz

eta h

eta , beraz,

ai akak hizku tz heri tzea edire daitekee hizku tza
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i tzatzek

gaitasu a eta erabi erare

araberak

hiztu

ta dee

bereizketa egi eta, beraz, ezi dugu heri tzare bi akabidea aztertu .
Iza

ere, beherag

ikusik

dugu ez, hiztu

ta de ezberdi e

erabi ere erkaketak erakuste dizkigu, beste ezerk bai

zuze ag ,

hizku tze desagertze bi akabideare urrats ezberdi ak.

1.2.3. Behetik g rak hizku tz heri tza

Hirugarre ez, behetik g rak hizku tz heri tza (b tt
a guage death) deitu iza

errepert ri ak behetik g rak
M eta h

de a dugu. Kasu h

-t -t p

eta

urrizketa jasate du (Hi

esti
1983) .

eta sartze dire hizku tzak bakar-bakarrik eg era f r a

eta erritua eta
heri tz bide h

eredua deitua iza

g rdetze

dira. Lati are

eta

hizku tza etxek

eta

agu e

de

artek

testui guruetatik desagertze da eta hizku tzarekik atxeki e dua
eg era jas ag eta baizik ez da
eta h

a te tze . Hi -ek (1983) heri tz

e erakuskari iza daitezkee h pi eta yaqui hizku tze

adibideak agertze dizkigu . I ge esak rdezkatu du h pi hizku tza
egu er k

zeregi eta , bai a h pik bizirik irau

erritua eta (Hi
hizku tza ere

1983) . Gazte erak eta i ge esak Ariz

ak yaqui

rdezkatu dute bizitza arru tek erabi era . Yaqui

testui guru erritua eta
pr p satze

du testui guru

erabi tze

da

agusiki . Hi -ek (1983)

du yaqui hizku tzak Cru ri e-k (1968)

ay
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hizku tzarak aditzera e ate ditue ba i sakratu berberak ditue a4.
Yaqui-re ba i sakratua da, hai zuze , hizku tza hau be au a di
batetik bestera testui guru erritua etarak tra s ititua izatek arraz i
agusia.
Argi ikus daitekee ez, behetik g rak

hizku tz heri tza

jasate dute hizku tze azterketa i guistik ak hizku tz
tradizi

a a, - exik a, f

gia, si taxia,

rf

egitura

gia, e.a .-

ikastek apartek i teresa iza badezake ere, hizku tz heri tzare
bi akabideare urrats ezberdi ei buruz s gutxi esa diezaguke.
Erabi era ezberdi ak erakuste

dizkigute

hiztu

ta derik ez

dag e ez, zai ag a da behetik g rak hizku tz heri tza jasa dute
hizku tze azterketa desagertze bi akabidea e ate dire urrats
ezberdi ak txerkatzea.

4

Hi -e

arabera Cru ri e-k (1968) dat ze ezaugarriak azpi arratze ditu

ay re ezaugarri sakratuak aza tzerak a : «Cru ri e's descripti
fu cti

s

f May , c se y re ated t Yaqui a d sp ke

s uth f it i S
ritua c

ra,

ay shed additi

text . Cru ri e

the dead ca

ediate y t the

the te acity f Yaqui i the

tes that May is sacred t its speakers because : (1)

t hear a y ther a guage; (2) sacred speeches at cere

be i May ; (3) p werfu deer s
p wer fr

a ight

i

(4) a categ ry f speaki gs k

ust

sidered t be u tra s atab e ; a d

w as "teachi gs f the e ders" w u d

p wer if they were t be tra s ated i t
ea i g ess . May thus fu cti

ies

gs used f r curi g are i May , derive their

bei g i that a guage, a d are c

a d u ique ess» (Hi

f the ritua

a

se their

ther a guage, a d w u d be

s as the secret a d sacred s urce f May p wer

1983 : 269) .
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.2 .4. Mai akak hizku tz heri tza
1

Azke ez, ikuspegi i guistik tik i teresgarrie eta, batik bat,
aztergarrie
ai akak

gerta dakigukee

hizku tz heri tz

eta dugu,

a guage death) a egia.

hizku tz heri tza (gradua

Mai akak hizku tz heri tza k

u itate e ebidu ed e ea iztu

dig sik eta

fe

hizku tza

gertatze

hi de

e

a da . Kasu haueta
e eratu bat

e eratzai e batek hizku tza

rdezkatze

du, hizku tza

erabat berega atze

ditue

ai aka

e eratuare betebehar i guistik ak
arte . Ordezkatze h

eta

hizku tz

u itatek hiztu ak hizku tza txikia e ebakarrak ed txikia eta

k

ha dia e ebidu ak izatetik, hizku tza ha diaz s i ik
igar tze dira, hizku tza

aztergaia zehaztuk

azterketa i guistik are

badugu, s zi i guistika

e ebitasu a eta dig siare artek bereiztea k
(Fergus
dag ki

azpi arratu de

tuta iza behar dugu

1959 eta Fish a 1967). E ebitasu a perts
fe

e

i dibidua a da. Perts

eta bar eratu ditue kasueta perts
Perts

d ri due arik.

e eratuare ga tzea

Mai akak hizku tz heri tzare

a zehatz bati

a batek hizku tza bi ikasi

a e ebidu a de a esate da.
ae

a h rrek ba di tza perts

i tzatzera

eta

r k rre

arabera

hizku tza bate ed besteare erabi pe a aukeratze du. Dig sia,
rdea, k

u itate s ari dag ki

fe

e

a dugu. Gizarte batea

hizku tza bi (ed gehiag ) ed hizku tza bate bi a daera ezberdi ,
ha a

a dia ekt ze bait eta hizku tza esta darra, bizi dire ea eta

25

H17.KUNr/. HERK)T7.ARFN TKFRKFTA

bak itzak gizartea zeregi ba atuak ditue e ea eg era dig sik a
dag e a esate dugu .
Fergus

-ek (1959) dig sia deskribatzerak a aditzera e a

egez, dig siare ezaugarrie artea garra tzi ha dik a da g iai ak hizku tzare ed a daerare (hight variety (H) bere hitzeta )
eta behek a daerare

( w variety (L)) artea

ba aketa sagarria : «O e f the
is the specia izati

f fu cti

st i p rta t features f dig ssia
f r H a d L. I

y H is appr piate a d i
ver appi g

dag e fu tzi e

a

ther

y very s ight y» (Fergus

e set f situati

y L, with the tw

s

sets

1959: 328) . Dig siare

beste ezaugarri azpi arragarria g i- ai ak hizku tzak ed a daerak
abar e ki behek ak bai

prestigi ha diag a izatea da : «I a the

defi i g a guages the speakers regard H as superi r t L i
u ber f respects» (Fergus

a

1959:328) .

Mai akak hizku tz heri tza dig siari dag ki fu tsea .
Fe

e

h

e

i guruk

ikerketak ez du, beraz,

ahazte-bidea ikertze . Ikerketak gizata de
k

tuta

eta gizata de h rre

s zi i guistik

eta

s zi i guistik a g i-

s

bat hartze

hizku tzak ditue

i guistik ak uztartze
ai ak

hizku tzare

hizku tzare egi kizu ba aketaz eta erabi era
da bereziki . A de i guistik ak

rba ak
du

ezaugarri
ditu . A de

eta behe- ai ak
aiztasu az aritze

e pek tasu s zi i guistik ak

behek hizku tzare egitura i guistik a due eragi a aztertze du.

HrZKtTN77 HFRICYL ARFN IKFRKRTA

Dat ze
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ata eta

hizku tz

heri tzare

i gurua

i tzatzerak a ikutuk ditugu hizku tza guztie eta beherag
xehekiag

aza duk

dugu

HMBre

desagertze bi akabidea

ai akak hizku tz heri tzatzat har daiteke. Hizku tza haueta
guztieta

rdezkatze i guistik a

hizku tz heri tz
jasate

dute

ai aka gertatze da. Aurrek

eteta ez beza a,

hizku tz k

ai akak hizku tz heri tza

u itateeta

hizku tz erabi era eta

gaitasu are araberak hiztu ta de ezberdi ak bereiz daitezke (ik.
1.3.1.2 .1 .) . Hizku tz heri tz

eta h

eta , beraz, hiztu ta dee

erabi era i guistik e erkaketak hi tzeare urrats ezberdi ak ahiz
bi akabide r k rra aztertzek aukera e ate digu.

1.3 .

Hizku tz

heri tzare

ikerketa

ar

ak :

ar

e

ai d

s zi i guistik a eta i guistik a
Lehe

esa

beza a, hizku tz heri tzare fe

ezberdi etatik aztertu iza da rai arte egi ik
daiteke bi ikerketa ar

agusi j rratu iza

s zi i guistik a eta i guistik a, hai
dirudite

ikerketa ar

a eta . Or har esa
dire a, ikerketa

zuze . Erabat ba atuak

hauek, aztergai ezberdi a dute

hizku tza ter i a e azterketa

sagarriak iza behar dute a uste

dugu. Iza ere, Dress er-ek (1972, 1981) eta Giaca
(1983)

adierazi

beza a

arre ,

hizku tza

s zi i guistik ak eragite due erabi erare

ter

i a e

e Ra at-ek
eg era

urrizteak hiztu ek
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hizku tzaz

i tzatzek dute gaitasu a

gaitasu are

urrizteak, besta de, hizku tzare egitura i guistik a

is ada zuze a du, hizku tza h rreta
i guistik

urrizte du5 . Hiztu e

s rtarazte

hai bat egitura-a daketa

ditue arik . H rtaz, ikerketa ar

s zi i guistik tik ateratze dire

d ri ek egitura i guistik ak

jas ditue a daketa ugarire aza pe iturriak iza g dira.
Ikerketa s zi i guistik a
Batetik, hizku tza bate
s zi

ai a ezberdi eta k katze da.

desagerpe a s rtarazte

dute

eragi e

gik ak ikertu behar dira . Besta de, ba di tza eragi e hauek

guztiak dire a eta, hizku tz k
ezberdi ak, k

u itatea

u itatea s rtze dire hiztu ta de
ehia

daude

hizku tze

zeregi

s zi i guistik e ba aketa eta hizku tz eg era ter i a ea
de tra s isi

i guistik rik ezare fe

hizku tz heri tza ikertu dute

a

e

hik a

a iza dira rai arte

s zi i guistik e

aztergai

agusiak .
Ikuspegi i guistik tik, besta de, eg era s zi i guistik hau
de a

edi hizku tzare egitura i guistik a gertatu dire egitura

a daketak aztertu dira, hi tze pr zesua daude hizku tze artea
5 «D

ria affir s that se i-speakers have a

H wever, 1 d

t thi k that c

ut-sta di g passive c

p ete u dersta di g is a c

se i-speakers (i

y w experie ce 1 f u d that se i-speakers ig

f the ess usua

exica ite s) ; I w u d suggest that they suffer fr

perf r a ce (which
assu e that i
c

pete ce r i

1983 : 503).

feature f
red

a y
ack f

ea s itt e active usage f the a guage), a d I w u d

these cases ack
i c

pete ce .

f perf r a ce

p ete acquisiti

fc

ay resu t i

pete ce» (Giaca

decay

f

e Ra at

HPZKUN1Z UFRIOTLARFN TKFRKF FA
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u ek ezaugarri i guistik ak eta a daketa-j erak ikusi

ahia . A de batetik, ukitze-eg era estuare
e eratueta gertatze dire

ai egatze

dira . Besta de, erabi garritasu
hizku tza haueta

eragi ez hizku tza
eta ezberdi ak ikertu

zei erabi era i guistik rik ezak

s rtarazitak

e a k rtasu

i guistik are

urritzea, egitura desegite eta errazte pr zesuak eta f r a ze baite
gehiegizk

r k rtzea ikerketa i guistik e

Ikerketa ar

h

e beste

agusiak dira .

ai a batea hizku tza haue ezaugarri

i guistik ak dire k de-a daketa
eta, batik bat, esti

gai

esti is

(c de switchi g),

bereizketarik gabek a daketa

rf

a,
gik

ibreak azterketa par a iza dute.
Ikus ditzagu bada ba a ba a aztergai hauetatik guztietatik
atera daitezkee

d ri

agusiak eta zei

eurrita edire daitekee

parek tasu ik hi z ria daude hizku tze eg era s zi

gik eta

i guistik e artea .

1.3 .1 . Ikerketare ar

s zi i guistik a

La are ata h
eragi eak eta hizku tz
agertuk

eta hizku tza ter i a e desagertzeare
ezaugarri s zi i guistik

ditugu. Ezaugarri s zi i guistik e

rdezkatzeare

berezk ak dire

garbiza erik ezari, erabi erare

hiztu

artea

ta de

r k rrak
ai akak
etei, jarrera

urrizteari eta tra s isi

i guistik are ge ditzeari e a g diegu ehe tasu a.

J-WKI TNr7
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1.3 .1 .1 . Desagertzeare eragi e s zi

I dar p itik ek, ek
dute beste ezerk bai

gik ak

ik ek eta ku tura ek ba di tzatze

gehiag hizku tza bate hedatzea ed ga tzea.

Gutxie g e hizku tza erabi tzeari uztera bu tzatze dute eragi e
s zi

gik e

artea

e pek tasu

p itik a, ek

ik a eta

ku tura a izate dira agusi . Hizku tza batek gizartea iza dezakee
estatusa eta berare hedatzea hizku tza h rretaz
gizata deare
ek

i tzatze

k purua, b terea eta e a k rtasu

p

de
itik ,

ik eta ku tura are araberak a izate da. Za a tzarik gabe,

eragi e haue artea , gizata deare estatusak hiztu k puruak bai
garra tzi ha diag a izate du. N

bait esa daiteke, hizku tza bate

hedatzea eta i dartzea gerta dadi , hizku tza h ri
due ze batek hitz egite due bai

rk hitz egite

garra tzi ha diag a iza

hi

due a.
Me pek tasu

p itik , ek

ik

eta ku tura ak

e pek tasu s zia a eta, beraz, hizku tza txikiare prestigi rik eta
erabi garritasu ik eza dakartzate . Or bat, prestigi
erabi garritasu fa tak hizku tz k
s zi i guistik

agusiak dire

i guistik rik eza eragite ditu.

eta

u itate ter i a e ezaugarri
erabi erarik eza eta tra s isi

30
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1.3.1.1 .1. Me pek tasu p

Mai akak

itik a

hizku tz heri tzak, aurretik aipatu ditugu

bat-

batek hizku tz heri tza ahiz err tikak hizku tz heri tza beza axe,
e pek tasu

p

itik ak eta

aiz g g rkeria p

dira . Hizku tze

hist ria

desagertze ugarire

artea Austra ia eta A eriketa ga du dire eta

hi z ria

daude

hizku tza gehie e

adibide . Eur parre
gizarteeta
bizi

iza

b rtxakeria p

itik ak eragi ak

k

zue

itik ak eragi dak

desagertzeak iza

izatzeak A

eriketak

eragi ak erabat apurtu zue

dua . Leku bieta eur parrek pr gresuare

gehie ak hi

zituzte . Gai era, ge

ezberdi eta
zituzte
ger k

i

bizirik ziraute
ak

hiturak, ba i

tradizi

eta Austra iak
ei ue
ize ea

zidi are

A

u

ber

zidi ak eta

bi tzeak ei u bak itzare

eraku deak,

eragi eak agertzerak a

fa

ik , ku tura eta sasu

arratze ditu bereziki :
f p ssib e causative fact rs have bee

p e : (1) fa

arge gr ups f hu
fav rab e e vir

i e caused by dep eti
a s a d ivest ck

ide tified
ary), f r

f res urces whe
ved thr ugh the

e ts, a d where sett e

there (particu ar y i
firew

i iak

b rtxakeria

(see G u d, F w er, a d F w er 1972 f r a su
exa

bi du

gabe . Ge

ek ekarritak eg era ek

eg era arriak azpi

ei u

a ak eta, zer esa ik ez, hizku tzak zehar

hi tzea dakarte

p itik a eta h

ei ukide

d re ,

desagertarazi zituzte . Hi -ek (1983) ut -azteke
hizku tze

aurrek

ei ukide urriak erreserbeta

ei u bereizketarik egi

bereizketarik gabek

ditzakegu

Utah) ; the cutti g

st

e t a s

ccurred

f piñ

pi e f r

d a d fe ce p sts, a d the grazi g

f st ck
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grass a ds which pr duced seed cr ps, were particu ar y
devastati g ; (2) predati
ivest ck (with
f

rta ity particu ar y high a

where eve

surviv rs were ike y t
1983 : 261)

Gaur egu

ere, hai bat

h rre

eur parrak dituzte

austra iarre

gizata dee eta bertak

ezberdi tasu

haute a

ik

s zia , ek

ai ak bizta eak izate

agertutak are
bereizte

arabera, gaur egu

dute `giz

gizata dea

dute

f ve erea disease

Ja bu e artea je de behartsuare
ez ere, gizata de h

s

d ri ak erabat

artea , esaterak , arbas
ei ukidee

d re g e

eta ku tura

abar e ak
d re g ak

ei ue

dira . Sch

idt-ek (1985b : 15)

ezaugarri s zia

ze baitek
Ja

bu

dasu

ba aketa dag . Ek

eta
ik ki

k purua ha dia da . Hezku tzari

e kidee artea

s

arru ta da esk

a-

ehe dabizik urteeta baize ez izatea . B terea

eta aut ritatea, gai era, gizata de zuriare eskueta
artea

paired

dire arik, b rtxakeria

kideetatik . Batetik,

arabera erabatek

heziketa bizitzare

re ge era

zuriare ' gizata dea Austra iak

satze

aberastasu e

a ,

ditue

daitezke . Kasu gehie eta a tzi ak

behek

dag ki

iza

g effective

have seri us y i

e de iraga

eragi a eta gizartea

begibistak ak dira . Egu g

artea

ccasi

ics, particu ar y

fertiity . (Hi

itik

egu

e ) a d

d-pr duci g adu t
assacres ; (3) epide

p

I dia s by sett ers pr tecti g

gutxi dag

gizartea

abaitek

dag . Ja bu e

b tere ed

zeregi

p itik a dute ak .

Be etak b rtxakeriak ed
ba i ztatze p

itik

sarraskiak iza

gabe, hizku tze

ezberdi ek s i ik ere hizku tze

desagerpe a

Hr7.KCTN17. T-TRRi(7r7.ARFN IKFRKFTA

s rtarazte

dute
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aiz . Iza ere,

ai a si b ik a bai

arre , hizku tza batzuk beste batzue
jasate

dute . Ezberdi tasu

e pek tasu

ez iza
p itik a

hauek batez ere hizku tze

erabi garritasu a eta hizku tza bak itzak gizartea iza dezakee
zeregi a eba uatzek

rdua

abari daitezke . Gizarte dig sik ak

dituzte ze bait estatu eta herri eur parreta , esaterak , p itik ki
hizku tza

agusiak hizku tza

azi

a tzat ed

estatu

ai ak

hizku tzatzat hartze dira. Besteak, gutxie g e hizku tzak, kasu
gehi eta hizku tza `erregi
h

e

adibide bat Bretai ia

gertatze

a tzat' j tze dira. Fe

e

bret riera eta fra tsesare

hedatu
artea

da (Kuter 1989) . Bret iera eta fra tsesa eg era

ezberdi eta ed zeregi ezberdi etarak erabi daitezkee hizku tza
gisa ikusi beharrea , k

trajarririk daude hizku tzatzat hartze

dira. Mai a p itik a fra tsesak hizku tza azi
bret iera, a diz, hizku tza `erregi
ir

ik ki adierazi beza a, azke

k

redu e ezaugarri beza a

L 3.1 .1.2. Me pek tasu

ek

a are estatusa du ;

a a' da. Kuter-ek (1989 : 87)
hau Fra tziare

f k re

artu da .

ik a

Erabatek i p saketa p itik a jasa ez de kasueta ere,
e pek tasu

ek

e eratzai eare bizi
gizata de

ik ak gizata de

e eratue

kideak ta de

dua eta hizku tza berega atzera behartu ditu,

e eratuare desku turizatzea

d ri due arik. J kaera

J-UJIJNJ7.HFRI(7JZARF.N TKFRKRTA

hau ez da
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u dua daude hizku tza agusie (i ge esa, fra tsesa,

gazte era, errusiera, e.a.) i guru ge grafik berbereta
dire hizku tzeki s i ik gertatze , ek

ik ki

i tzatze

e eratuak dire

gizata dee hizku tza guztieki baize . Me pek tasu ek

ik a

de a eta, Afrikak ehiz ari eta bi tzai e gizata dee artea ugarik
beraie hizku tzak aga (Eti piak kwegu ( uguji ere deitu de a)
eta shab hizku tzak, Ta za iak

ga

hizku tza, Uga dak

ku iak hizku tzak, e .a) eta beste gizata de txiki b teredu ag e
hizku tzak berega atzera behartu dituzte (Di
Eti pia heg

e deba dea

kwegu (ed

e daa 1989) .

uguji) hizku tzaz

i tzatze de ehiz ari eta fruta bi tzai ee gizata deak, esaterak ,
ta de fi k ag ak dire

ursi eta b di ekazari eta artzai ta dee

hizku tzak berega atzera iraga dira. Hiztu hauek
aktib izatetik bigarre

hizku tza gisa berega atutak hizku tza

baizik ez erabi tzera j dute (Di
Ek
ek

ek (1983)

e daa 1989).

i a daketek s rtarazte dituzte sarrita

ik a eta h

aiz e ebidu

eki dat ze gai erak

ahuat hiztu ek Mexik k

e pek tasu

e pek tasu ak. Hi ek

ia

azi

a ea

i tegratze beharra eta, bereziki, ahuat gizartee pr etarizatzea eta
i dustria izatzea azpi arratze

ditu hizku tzare

dakarte eragi ee artea . Me de h

desagertzea

etak 40-50 urtee

artea

Mexik k g beruare p itikak bu tzatu zue pr etarizatzea hedatu
ze etik,

ahuat hiztu ek bere

ka p a , herri ed
gibidea . Mexik k

ekazari k

u itateak utzi eta

hiri ha diag eta , bi atu behar iza
g ber uak, besta de, aha egi

zute

guztiak egi

I-T ZKi TNr/ HFRIO] ARFN TKFRKRCA
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ahuat kideek bere

hiturak eta hizku tza utz zitzate . Hi -

ek (1983) ze bait fakt re eragi e azpi
k

arratze

ditu

ahuat

u itateare desku turizatzea eta hizku tzare ga tzea :
Maj r fact rs i c ude : the pr visi
educati

i

Spa ish, a

f u iversa pri

wi g e try i t

requiri g f ue cy i

Spa ish a d /

e ectrificati

ade Spa ish

pr visi

, which

accessib e

ca

pr ducts, acc

ab r p

ba ki g p
far

ers t

certai

y drive

frag

the abse ce

e tati

they ca

a s

a fa

a d by the few fa

i ies wh

Ikus daitekee ez, ek

ary far

wer the price

f chi d

e ;

ab r i

di gs i t

st
hard-

i ifu dia izati

have bee

a

f r "backst p"

p

ts s

i y ; a d the i creasi g

ecessary res urces . (Hi

ew y

i crease, a

use chi dre

f adu t

f agricu tura h

t sustai

f the

e y difficu t f r s

by the high va ue
ca

f the Pueb a-

ds as t rti as f r city dwe ers ;

ey ; p pu ati

pressed fa i ies, wh
far i g i

e t

tr s which

ake it extre

b rr w

edia accessib e ;

w prices f r pri

pa ied by price c

icies which

p

f j bs

iteracy ; rura

take adva tage

;

f such basic subsiste ce g

r

ass

f a -weather r ads ; deve

T axca a i dustria c rrid r t

a variety

ary

ab e t

s

, the
a

that

w ership

f

acquire the

1983 : 267-8)

i a daketek eta bereziki

i dustriaizatzeak s rtarazitak desku turizatzea aipagarrie etak a da
hizku tza txikie

erabatek

Gizarte txikietak
beharrak,
eragi

desagerpe a dakarte

eragi ee

kideak gizarte i dustra izatueta

aiz hizku tza bate

i tegratu

desagertzea ekarri du ed

du bedere . I dustriaizatze pr zesuek eta beraueki

urba izatzeak ek
hizku tze

ik ki

e eratzai eak dire

hedatzea eta gutxie g are

hizku tze

artea .

erabat
dat rre

gizata dee
erabatek
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baztertzea ahiz pidgi tzea ekarri dituzte

u duk bazter guztieta

(Müh h áus er 1974, Trudgi 1983) .
Za a tzarik gabe, gutxie g e hizku tzek gizarte tradizi
aurre-i dustria izatueta

aizag eta h bet jarraitu dute bizirik .

Sarrita i dustraizazi are i dar ek
estata ak eta

a

ik eta s zia ek eraku de

ai a ezberdi etak batasu ak ekarri dituzte, ha a

ba di tza s zi ek

a

ik e eta gizartek ba di tze esta dartzea .

Esta dartzeak, besta de, hizku tza estata e
erabi garritasu a areag tze

erabi era eta

agu du du eta sarrita gutxie g e

hizku tze erabi erare eta erabi garritasu are

urriztea s rtarazi

hi du .
O d ri z, ek
ehia

daude

bihurtze

iare ikuspegitik hizku tz k

hizku tzak ba razi

dira . Gutxie g are

u dua ba i gabeak dira eta '
dute

esparruetara

er iji a eta
ar

der

ezberdi etak

u itatea
hizku tza

hizku tzak gizarte berrik

a -

der idadeareki ' zerikusirik ez

ugaturik geratu dira,

ekaza gizarteeta ,

ai a pribatua esaterak . Hizku tza hau diak, berriz,
areki batera et rri dire tek

eka ikaz, eta abarrez

giaz,

ediku tzaz,

i tzatek gai dire hizku tza bakar bihurtu

dira.
Beraz, k
hizku tza dik t
s

idarity)

dute (Hi

u itate ask ta barruk hizku tza vs. ka p k
ia izatetik, e kartasu -hizku tza ( a guage f

vs. b tere-hizku tza ( a guage f p wer) izatera iraga
1983) . Gizata de b teregabeare hizku tza e kartasu -

H[ZK[J TTZHFRIOT7ARFNTKFRKFTA
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hizku tza gisa u ertze

da eta gehie g

b teredu are a, berriz,

b tere-hizku tzatzat hartze da.
1.3.1.1.3. Me pek tasu s zia a

Aipatu eragi e ek
s zia ez, ed

ik

eta p itik eki

beste a esa , gizarte

irudiare eragi az ere

ai a a tuetak

batera eragi e
gizata dee

i tza daiteke . Gizarte guztieta g i- ai ak

je deare , hau da, gizata de b tereredu e

hizku tz

hiturek,

s zia ki hizku tz eredu eg kitzat e ate de a ezartze dute . A tzi a
arist kraziare ,
hedatze
k

zire .

b eziare

eta burgesiare

Gaur egu

dirudu

hizku tz

hiturak

je deare ak

eta

u ikabideeta agertze dire ta deare ak (artistak, p itik ak,

kazetariak, e.a.) hartze dira eredu i guistik tzat. Gizata de i dartsu
haue aukera, beraz, s erab aki rra da hizku tze desagertzea zei
hedatzea gerta dadi . D ria -ek (1981) esaterak , gae ik are
ga tzeare eragi e garra tzitsue e artea Esk ziak g rteak gae ik a
baztertzea eta bere harre a etarak i ge esa eskuratzea jartze ditu:
I view f the i pact f a E g ish-speaki g e ite, it ay be
that the ad pti
f E g ish by the Sc ttish c urt i the
f urtee th ce tury is
re crucia t the u ti ate retreat f
Gae ic tha a y ther si g e fact r. I a c u try where s cia
bi ity is p ssib e, eve th ugh difficu t t achieve, the
i guistic behavi r f the e ite ca have a pr f u d effect
the rest f the p pu ati ch ice f a guage is re ative y easi y
i itated, as behavi rs g ; u ike i itati
f dress, diet, a d
ge era ivi g sty e, it ca fte be achieved with ut uch
fi a cia ut ay. (D a 1981 : 40)
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Or bat, Kuter-ek (1989 : 84) bret ierak s zia ki due

ekua

fi katzerak a eragi e ha ditzat j tze du arist kratek eta gizarte
ai a erdik je deak fra tsesa aukeratzea . Era h
je de fi are ' eta `heziketa

eta fra tsesa

ek ' je deare hizku tzatzat j da .

Bret riera, berriz, `je de zakarrare ' hizku tzatzat hartu da .
Or har, esa daiteke g i- ai ak je deak hizku tza txikiare
erabi era ez defe datzeak eta gizartek

harre a etarak

beste

hizku tza bat aukeratzeak gizartea hizku tza txiki hauek iza dute
ezezk ba rape a areag tu egi dute a.

1.3.1.1 .4. Me pek tasu ku tura a

Eragi e ku tura e artea hizku tza txikiek testu idatzirik eta
iteraturarik ez izatea azpi arratu behar de arre , za a tzarik gabe
ai a ku tura ea haurre heziketa

duak beste ezerk bai

areag

ba di tzatze du hizku tza bate i dartzea ed ahu tzea . Gizarte
batek haurre s zia izazi ak, a egia, ehe dabizik eta bigarre
s zia izazi a hizku tza

e eratzai ea izateak, hizku tza txikiare

erabi pe eta tra s isi arru ta zt patze ditu. Dress er eta W dakLe d ter-ek (1977) haurre

bigarre

s zia izazi a hizku tza

e eratzai ea izatea fakt re eragi e agusitzat j tze dute bret iera
ehe dabizik s zia izazi a ez garatzek eta,
h

e tra s isi arru ta ez gertatzek :

d ri z, hizku tza
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The rapid decay i the use f Bret (despite gr wi g Bret
ati a is ) is attributed t the c fict f status r es with
s cia izati i Bret (where it sti ccurs), a d sec dary
s cia izati
i Fre ch . The gr wi g i pact f Fre ch
civi izati reduces Bret t
sty istic usage i very few
speech situati s (cf. pidgi izati ) a d eads t i creasi g
pri ary s ziaizati i Fre ch. (Dress er eta W dak-Le d ter
1977 - 40)
Iza

ere, esk eta

hizku tza

erabatek garra tzia du hizku tza
hiru

e eratzai ea erabi tzeak

e eratuare ga tzea . Eragi hau

ai a ezberdi eta e ate da . Batetik, bigarre s zia izazi a

hizku tza

e eratzai ea gertatze de gizarte ask ta guras ek

berek, haurrek esk ara j aterak a

hizku tza ha dia ikastek

zai tasu ik iza ez dezate , etxea a ahizku tzare erabi tzeari uztea
erabakitze dute. Bide h

etatik hizku tza

e eratzai ea haurre

ehe dabizik s zia izazi are hizku tza bihurtze da. Hi eta Hi ek (1986) fe

e

hau erakuste digu adibidea e ate digute

ahuat hizku tzare kasua aza tzerak a . Mai che herria haurre
esk atzea 1960are

i gurua

hasi ze . Esk etak

p itika

hastape etatik erabat gazte erare a dek a ze . Maisue bere usteta
ahuat ez ze esk a erakustek hizku tza erabi garria . Hi

eta

Hi -ek jas tak e karrizketek argir erakuste dute ahuat hiztu e
usteta haurrei haurtzar tik ahuat ez hitz egitea beraie se e-a abek
esk a

ahuat ez

i tzatzeagatik iza

ituzkete

zai tasu ei

itzuritzek biderik eg kie a de a. Guras e ebidu hauek ez dute uste
bere se e-a abek et rkizu ea
iza g dute ik. Aitzitik, guras

ahuat beharrezk eta erabi garri
k etxea hizku tza txikia irakastea
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haurre

heziketa

erak , a egia, gazte eraz e a

beharrek

heziketarak , zt p a baize ez de a uste dute .
Gauza bera gertatze

da Sch idt-e

(1985b) arabera

Austraiak Ja bu gizata dek kidee artea . Guras ek ez diete
se e-a abei dyirba tra s ititze haurrak etxea ere i ge esa s i ik
e tzute badute esk a h bet i tegratuk dire a uste baitute :
At Ja bu , the curre t ge erati
f pare ts aged 17-40 years
ch ses t t tra s it Dyirba as a pri ary a guage t their
chi dre . (As e ti ed, a ai reas give f r this by the
Ja bu pare ts is that E g ish prepares the chi dre f r
sch .) Ma y pare ts expressed e thusias f r their chi dre
t ear Dyirba , but
y after E g ish had bee
astered .
E g ish is regarded as the pri ary a guage by which Dyirba
c u d be taught t the chi dre .(Sch idt 1985b : 25)
Besta de, haurrek ask z

tibatuag daude

der itatea,

tek ika eta abarra dakartza hizku tza erabi tzek . Bigarre paus
gisa, beraz, haurrek berek, esk

ak

aisue

eta guras e

agu tzaz, hizku tza prestigi du a gizartek zeregi

gehie eta

ask zaz baiagarriag tzat j tze dute .
Azke ez, be au a di berrieta

heziketa iza

dute

haur

gehie ek idaztek , irakurtzek eta, r har, ku tur egi kizu eta
ihardutek

rdua ask z h bet

etxek hizku tza bai
da. De is

e peratze dute hizku tza ha dia

. Hizku tza txikia erabat ba i gabe bihurtze

-ek (1977) azpi arratze digu azke

d ri hau de a,

hai zuze , esk eta hizku tza ha dia s i ik erabi tzeare arriskua :
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Less extravaga t y, a d
re accurate y, we ca say that there
c es a p i t whe
u ti i gua pare ts
ger c sider it
ecessary r w rthwhi e f r the future f their chi dre t
c
u icate with the i a w-prestige a guage variety, a d
whe chi dre are
ger
tivated t acquire active
c pete ce i a a guage which is acki g i p sitive
c
tati s such as y uth,
der ity, tech ica ski s,
ateria success, educati . The a guages at the wer e d f
the prestige sca e retreate fr
ever i creasi g arcas f their
ear ier fu ti a d ai s, disp aced by higher prestige
a guages, u ti there is thi g eft f r the i appr priate y t
be used ab ut. (De is 1977 : 21)
Gutxie g are
s zia a arras i stituzi

hizku tzek jasa

hi dute

a izaturik dag e fe

gehie g are ku tura eta hizku tza
ditue pribi egi ez ( a i stituzi

s s aitze haste da. Epe h

a dugu. H rtaz,

e peratu behar dira gizarteak

a ak, hezku tzarak erraztasu ak,

e.a.) g zatu aha izatek . Bigarre
esk are azke epeeta ger ag

e

diskri i azi

s zia izazi a

eta, bereziki,

a gir a iza beharrek estatusa

eta , gusar ek batez ere, gizartea

estatus h bea due hizku tzare a de egite dute. Esk a ikaste
de a, irakurtzea, idaztea eta,

r har, et rkizu batea

gibidea

rtzek egite dire aha egi guztiak hizku tza agusiari dag zki .
Gai era,

gibide ugari, agi te pub ik ekik

pub ik ak eta

harre a ak, iritzi

ass- ediak hizku tza agusiaz ba iatze dira . Beraz,

gizartea ed zei a deta eg kitzek eta a egi aha izatek erabat
derrig rrezk a da hizku tza agusia bere s tasu ea
Azke ek

be au a dietak

e peratzea .

je deare tzat hizku tza txikiare

erabi pe a ed ger ag k ikastea bere arbas e ku turarekik

tura
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se ti e ta ak bu tzatua da eta,
ba iagarritasu ak iza
ku tura eta

ditzakee

s

gutxita , hizku tzare

rdai

s zia , ek

ik

ed

i arritua6.

G rag esa beza a, aipatu eragi e guztiek heri tz bidea
dag e hizku tza batea
izate

ditu

perts

a ea

hik ezaugarri s zi i guistik

agusi bi

d ri . Batetik, gizartea prestigi rik eza eta
rberare

hizku tzarekik

ku turarekik

ai a

eta ku tura h rretak

tsa dakartzate . Bestetik, hizku tzak

abaitek

prestigi a due kasueta ere, hiztu e artea hizku tza txikiare
ustezk erabi garritasu ik ezare fe
Prestigi ari dag ki

e

a hedatze da.

ez, gizarte haueta

g i- ai ak

hizku tzek eta behe- ai ak hizku tzek erabat aurkak ezaugarriak
dituzte. G i- ai ak hizku tza heziketa

are eta zibi izazi are

hizku tza da. Behe- ai ak hizku tza,

rdea,

arra tza ee eta, r k rrea , `heziketa
6 Bret

ierare

aiz

ekazarie ,

ik' ez dute gizata dee

kasua , esaterak , Dress er eta W dak-Le d ter-ek (1977)

azpi arratze dute ger eta bretai ar gehiag re

ehe dabizik s zi a iz azi a ere

fra tsesez izate de a . Ger ag gaztar a s rtu hi zaie hizku tzarekik irrikak
berak ere ez du hizku tzare eg era kritik a ge ditze : « The u ber f Bret
(s

eti es eve

Fre ch (apart fr

100% f the y u g pe p e) wh
s

c

te pt) f the Bret

are pri ari y s zia ized i

e a ecd ta s a -ta k i Bret

arger . Me bers f this gr up wh

), is getti g arger a d

ever experie ced the c

a guage are fte

s

re i c i ed t f

te pt (a d se fw ati

a istic

s ga s whe they are tee agers, a d t ide tify the se ves with the idea f
revivi g Bret

, a d eve t study iterary Bret

gr up described ab ye. But eve this d es

, tha are

e bers

t be efit the preservati

dia ects» . (Dress er eta W dak-Le d ter 1977 : 38)

f the
f

ca
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hizku tzatzat hartze

da. H rtaz, gizartea

ehe dabizik a

prestigi du a da eta bigarre a, stera, prestigi gabea .
G ik hizku tzare

agusitasu a h rre b rtizki se titze ez

de kasueta ere, hizku tza h

e s i u ed egitura p itag a de a,

gik ag a de a, eta garra tzizk

pe tsa e tuak eta

ezuak

tra s ititzek eg kiag a de a pe tsatu hi da .
Gutxieste hau arras

t daki ke aipatu dugu

ustezk

erabi garritasu ik ezari. Maiz a ahizku tza s esti atze dute
hiztu ta dee artea ere uste zaba dua da hizku tza h ri egu g
bizitza

der a ibi tzek bai gabea de a. Hizku tza

gizartek

ka p

abarreta

harre a eta ,

erkataritza , a tegieta , eta

erabi tzeak, haurre

esk

arizatzea hizku tza

e eratzai ea gertatzeak eta, r har, gizarte
berrik zeregi guztieta hizku tza
zt patze

p

du hizku tza txikiare

e bizi

gaurk tzea eta
zeregi

tze da hizku tza ha dia txikia bai

a aia , hizku tza

der

du

e eratzai eaz ba iatzeak biziki

Hiztu a, azke ea , bere bizitzare
k

e eratzai ea

agusiak txikia

der izatzea .

gehie eta

h bet

. Bi akabide h

e

rdezkatu du zeregi

s zi i guistik guztieta , baita etxek eta ere. Ordua desagertzear
daude

hizku tze

ezaugarriak dire

hausketa eta erabi erare

tra s isi

i guistik re

urriztea zehar areag tze dira.

Eragi e p itik , ek

ik

eta ku tura e

eta berauek

hizku tze ezezk ba rape erak s rtarazte dituzte eragi e berrie
aurkezpe a aburtzek , gizartea

ezaugarri erabat k

trajarriak
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dituzte

bi hizku tza

eta bereiz ditzakegu . Ek

ik ki,

p itik ki eta s zia ki agusia eta i dartsua de gizata deare g iai a haueta guztieta ahu a de behe-

ai ak hizku tza versus
ai ak

hizku tza ezberdi tze

ehe dabizik a azi
`erregi

dira . Mai a p

itik a ,

ai ak hizku tza iza daitekee a da; bigarre a

a a' izatera baize

ezi

he daitekee a. Ek

ik ki,

ehe dabizik a ba i du a da ; bigarre a berriz, bai gabea . Mai a
ku tura ea , ehe dabizik a ku tur hizku tza da ; bigarre a, ku tura
gabek

je deare a. Lehe dabizik a hizku tza

ed zertaz hitz egitek

der

a da,

gaitasu a due a; bigarre a zaharkitua eta
ugatudu

hizku tza . Ga -ek (1989)

erabi era eta

exik

azpi arratze

du bereizketa berau Austriak

a e a ierare hizku tz ba aketez

hu gariera eta

i tzatzerak a :

The curre t patter f a guage attitudes i bi i gua Oberwart
ca be su
arized brief y as the widespread a d fa i iar e
i which a a guage f s idarity (Hu garia ) ide tified with
the past, with peasa t agricu ture, with the t w 's i rity
ica y "use ess ", is i sy b ic
p pu ati a d abe ed ec
c trast with a a guage f p wer (Ger a ) which is ad ired,
ass ciated with the state, with the prestige f educati , a d
with the abi ity t pr vide ateria success i the f r
f
bi ity ut f agricu ture i t
ccupati s. (Ga 1989 : 317)

wage ab r a d ski ed

O d ri z, hizku tza ed a daera prestigi du a tra s ititzek
eta erabi tzek eg kie eta k

e igarrie bihurtze da ; hizku tza

prestigi gabea, berriz, tras ititzek eta erabi tzek ez ahik a

a.

JWKJJrT 7.HFRICYT7ARE TKERKFTA

44

L3.1 .2 . Desagertzear daude

hizku tze

ezaugarri s zi

i guistik

r k rrak

Hizku tza
hai bat

e eratue prestigi rik eta erabi garritasu ik ezak

d ri s zi i guistik eragi

ditu. Lau ezaugarri dira

d ri s zi i guistik aipagarrie ak: gizartea hizku tza txikiak
jasate due

rdezkatze gradua ak s rtarazitak hiztu ta de

ezberdi ak, j kaera garbiza erik eza, hizku tzare
urrizketa eta tra s isi

eta

erabi erare

i guistik rik eza. Gure ustez, aurrerag

esa beza a, bereziki azke bi hauek, a egia, hizku tzare erabi erik
eza eta tra s isi

i guistik rik eza dira hizku tza bate erabatek

hi tzeare erakuskari aipagarrie ak.
1.3.1 .2 .1 Hiztu

ta de

etak

Hizku tza bate heri tz pr zesua bat-batek a de eta , h ts,
hiztu ta deare hi tzeare
azke

d ri z jaz de eta , hizku tza h rre

hiztu ak hiztu - s ak ed

e peratze dute hiztu ak iza
agertu egez, hizku tzare

hizku tza bere

s tasu ea

hi dira . Hiztu hauek, g rag

egitura f

si taktik eta exik a s rik erabi eta

gik ,

rf

gik ,

e pera ditzakete hiztu ak

dira (ik. 1.2.1 . ata ea yahi hizku tzare kasua) .
A diz, hizku tz
hizku tza txikiaz

rdezkatzea

ai akak a de

kasueta ,

i tzatze dire hiztu e artea kuaitatib ki ahiz
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kua titatib ki erabi era ezberdi a dute

hiztu

ta deak bereiz

daitezke .
Hi tzear daude hizku tzak aztergai iza dituzte iker ariek
hiztu

ta dekatze ezberdi ak pr p satu dituzte . Haue

artea

erabi ie ak D ria -ek (1973, 1981) eta Dress er-ek (1981, 1991)
aditzera e a dak ak iza dira . Ta dekatze haue artea ez dag
ezberdi tasu ha dirik eta bigarre a ehe dabizik are

sagarri ed

betegarri iza daitekee a uste dugu.
D ria -ek (1973) hiru hiztu
Suther a dek

eta ezberdi bereizte ditu

gae ik are i gurua

egi ik

a ea : hiztu - s

he duak ( d f ue t speakers), hiztu - s gazteak (y u ger f ue t
speakers) eta hiztu -erdiak (se i-speakers), hai zuze . Dress er-

ek, berriz, hiztu

sasu tsuak (hea thy speakers), hiztu ter i a ak

(ter i a speakers), hiztu aurreter i a ak (preter i a speakers),

hiztu ahu ag ak (weaker speakers) eta r itzai eak (re e berers)
bereizte ditu7 .

7 Dress er-ek (1981) aza tze dizkigu bere sai kape are eta D ria -e are artek
ezberdi tasu ak : «The disti ctive ter s " der" a d "y u ger" f ue t speakers are
i feicit us, si ce they suggest a
d es

vera age differe ce, which DORIAN herse f

t i te d. I DRESSLER (1977a) I disti guished "hea thy speakers ", Le .

speakers wh speak a "hea thy" Bret
wh are u ab e t tra s it their reduced

as Bret
i

dub it, "ter i a speakers ",

rity a guage c

pete ce t their

chi dre , a d "preter i a speakers ", wh are ab e t d s , but a ready have a
reduced a guage.» (Dress er 1981 : 6) .
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Dress er-ek berak (1991 : 99) agertutak are arabera, h
hauek irateke ba aketa haue artek
he duak Dress er-e hiztu

ak

turak : D ria -e hiztu - s

sasu tsuak irateke ; hiztu - s gazteak,

hiztu - s ahu ag ak . D ria -e hiztu -erdie artea Dress er-ek
hiru ta de bereizte ditu : ter i a ak, aurreter i a ak eta azke ez,
r itu baizik ez dute ak egite

( r itzai eak) . Sai kape

erakuste dizkigute zehaztasu guztieta sartu gabe, a h

hauek
eta

hiztu e artea bereiz daitezkee ta de agusie , h ts, hiztu - s e
(ed

sasu tsue ) eta hiztu -erdie (ed ter i a e ) ezaugarriak

agertuk

ditugu . Ta de

agusie

barruk

azpita dee

i guruk

xehetasu ak beharrezk a de kasueta s i ik e a g ditugu.
Hiztu haue artek ezberdi tasu a, esa beza a, hiztu e
erabi erare

ak tasu a eta

gai era, rai artek
haue

aiztasu ea

i arritze da. Badirudi,

a eta baka ka adierazi de

arre , hiztu

artea jabeku tzare araberak bereizketak ere haute a

daitezkee a. Hiztu -erdie ta deare barrua bedere aurkitu dira
(D ria 1981) .
Erabi erari dag ki

ez, hiztu - s ak harre a estueta , eta

bereziki etxek eta , hizku tza txikiaz
i guru eta ,

agusiki

ekazaritza

i tzatze

dyirba e

dira . Ze bait

kasua

(Sch idt

1985b) eta arra tza Suther a dek gae ik are ea (D ria 1981),
k

u itate hauetak hiztu - s ek hizku tza

e eratua besterik ez

dute hitz egite . Hiztu -erdiek, hizku tza txikia a ahizku tza dute
arre , egu er k

beharreta

baka ka ba iatze

dira hizku tza
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h rretaz . Azke hauek bakar-bakarrik perts

a zehatz batzueki ,

r a ea bere fa i iak kide agusieki , eta eg era berezieta
i tzatze

dira hizku tza txikia . Hiztu -erdiak hizku tza

e eratzai eare hiztu ak dira ehe e g , eta
txikiaz ba iatze

dira herrik

ed

etxek

izbehi ka hizku tza
kidere

bateki

hitz

egiterak a .
Hizku tzare
(D ria
c

ezagutzari dag ki

ez, ze bait iker arik

1981, Dress er 1972, Sch idt 1985b, e.a.) erabi erare

ti uui -ek

uturreta

aztertzerak a , ezberdi tasu
gae ik are i gurua egi ik

ikuste
s

dire

hiztu e

abariak edire dituzte . D ria -ek

a ea esaterak (D ria 1973, 1981),

Br ra herria daude hiztu - s eta erdie

artea ezberdi tasu

i guistik aipagarriaz hartarazte gaitu . Iker ari h
k

erabi era

e arabera,

u itate h rreta hiztu - s he due eta gaztee erabi ere artea

bereiztek zai tasu ak aurkitu baditu ere, hiztu - s eta erdie artea
erabatek ezberdi tasu a s

a daiteke.

Erabi era eta ezagutzare araberak ba aketak
izate du hiztu e adi areki . D ria -e

tura zuze a

(1981) datue arabera,

berak agertu ditue hiru ta deak urteka bereiz daitezkee ta deak dira .
Suther a dek

gae ik are

hiztu - s ak hiztu -erdiak bai

he duag ak izate dira. Hiztu - s gaztee ta dea, besta de, hiztu s e eta erdie adi e bitartea edire daitezke, hau da, erdik
be au a dik je dea izate da. D ria -e aburuz (1981), beraz, egu
k

u itate h

eta bereiz daitezkee ta dee erabi erek i guru
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h

etak gae ik ak epe ezberdi eta jasa dak a daketak agertu

ezezik, garai ezberdi eta gertatutak jabeku tza pr zesu bereiziak
ere agertze dizkigute (D

a 1981 : 17) .

Azpi arratu behar da, gai era, ta de hauek bakarka harturik,
ez dire a ta de zehar

h

ge e ak. Hiztu -erdie

artea ,

esaterak , jabeku tza pr zesu ezberdi e araberak bi ta de bereiz
daitezke . Ta de h

etak kide ze bait

izbait hiztu - s ak iza

zire a dirudi, a egia, urteeta hizku tza ahu duaz
d re , hizku tza ga tze ed
Bigarre

ta de bati dag zki

ahazte bidea

i tzatzeari utzi
dire

hiztu ak.

hiztu ek, berriz, ez dute i

hizku tza egu er k bizitza erabi i. Azke

iz

hauek hastape etik

jabeku tza pr zesu satugabea iza dute.
Aurrek

guztia aburbi duz, esa

daiteke hiztu

ta deak

erabi erare , ezagutzare eta jabeku tza pr zesuare arabera bereiz
daitezkee a. Hizku tz heri tza aztergai due

ed zei iker a ek,

beraz, i teres berezia jarri behar du hiztu

ta de haue

artek

ezberdi tasu eta . Iza ere, hiztu ta dee artek ezberdi tasu e
erkaketak heri tz fe

e

are

ai akak bi akabideare

e ate digu . H rrezaz gai , erkaketa ber
pr zesuare adierazgarri i guistik
s

aburrea ,

berri

ek hizku tze hi tze

agusie a erakuste digu : epe

aiz be au a di bakar batea , hizku tza hauek jasa

dituzte a daketa k puru eta gradu ez hik ak (ik . h
uzeag ak 1.3.2 . eta, bereziki, IV .2 .2 . ata ea ).

etaz aza pe
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L3.1.2.2. Jarrera garbiza erik eza

K

u itate hauetak hiztu ek hizku tzareki dute jarreraz

de bezai batea , De is

-ek (1982) azpi arratze du hizku tza

ter i a e ezaugarri s zi i guistik e artea adierazgarrie etak a
de a hizku tza eragi eare aurkak jarrera garbiza erik eza .
Ed zei k
due

hiztu

u itate i guistik ta eredu i guistik a ezartze

ta de bat eg

1.3 .1 .1 .3), prestigi du

hi da . Lehe

je deak, gaurk

aipatu beza a (ik.

gizartea , p itik ek,

kazetariek, idaz eek, ka tariek, zi e-je deak eta abarrek ezartze
dituzte gizartea

tzat ed

eg kitzat e a

i guistik ak. Gai era, eg era
hizku tze

hiztu ek esk ak

r a duak ikaste
artea

ere k

erabi era

r a dua eta erabi era arru ta dute
ehe dabizik

dituzte . Hizku tza ez-

u itatek perts

hi dire

a he due e

epeetatik eredu
r a due
hizku tz

hiztu e
hiturek

ezartze dute eredu i guistik i itagarria. Beraz, aipatu ditugu
hiztu
tradizi

ta dee

artea

hiztu - s e e

ta dek

kideek eredu

a are a dek jarrera i guistik ak izatea esper ge uke,

eredu tradizi

a etik a de tze

dire

f r ak -i terfere tziak

eragi dak ak ahiz hiztu -erdiek s rtarazitak ak- baztertzea eta
zuze tzea bedere . Aipagarria da, a diz, k
hauetak hiztu - s e ek f r a
s rtarazitak berezk

u itate ter i a

ai egatuak ahiz hiztu -erdiek

egitura idi si kratik ak ba di tzarik gabe

artzek ed , behi tzat, ez kritikatzek j era erakuste

dute a.

Gure a ea berta HMBre azterketatik ateratak datue arabera ere

J ZKIJN7F1FR1OD
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ikus daiteke, hiztu - s e ei f r
j tze

dute

hauek eredu i guistik tradizi
ez- s e

tradizi

aurrea

a ari apartek

erakustek

beharra ed

berriak zuze tzek
jarreraz

de

d

dakite . Ha a ere,

ez di te bere

erabi erari ed

ehe tasu ik e

ate . N

beza a- ide tifikatze

ukete a

dute a era tzute digute a . Hiztu
a a zei

hiztu - s e ek eredu i guistik
di te

a a eg kitzat

ga detzerak a , beraiek h rre ak rik ez

erabi ik ed deseg kitzat j tze

hiztu

a ze bait darabi te

eg kia -ed

erabi era

abait esatek ,

`zaharra', beraiek

badute ere, ez dute eredu h ri

eredu h rretatik a de tze

dire

usadi

beharra ikuste . Dress er-ek (1988) hiztu e

i tzatzerak a adierazi beza a, hiztu -erdiak ez dira beraiek

s rturik berriku tzez hartze eta hiztu - s ek erabi era berriak ez
zuze tzera j tze dute :
The resu ta t se
whi e

i-speakers fai t

der f ue t speakers te d t

This ref ects a cha ge i
decayi g a guage is c
bei g pr per y tra s
Such attitudi a
s ci

f

s,'

give up c rrecti g the

.

a guage attitude : the recessive,
sidered w rth ess,

itted (f r discussi

t w rthy

, see Rya

cha ge pr duces a re axati

i guistic, a d

i tegrati

tice such 'c rrupti

i guistic

r

f

1979) .

f s cia ,

s, a d thus per

its

a s . (Dress er 1988 : 188)

Argi dirudi, Dress er-ek esa

beza a, k

u itate haueta

eredu i guistik a ezartze due ta derik ez izateak hiztu e usteta
hizku tzak due erabi garritasu ik eta et rkizu ik ezea due a iturri
agusia . K

u itate hauetak

hiturari jarraitzek

hiztu ak

aiz i ertziaz ed

etxek

i tzatze dira hizku tza txikia . Gutxi batzuk
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dira hizku tzare

erabi era eg kiaz ed

et rkizu az arduratze

dire ak. Gizarte hauetak hiztu e artea hizku tzarekik ardurarik
ez izatea jarrera arru te a da.
Za a tzarik gabe, eredu i guistik rik ez izateak eragi zuze a
eta abaria iza dezake hizku tzare erabi era . Beherag aza duk
dugu

a dak rtasu a (ik. 1 .3 .2.1 .2.),

arau bateraturik gabek

esaterak , eredu zehatz bat ez eg teare

d ri tzat har daiteke hei

hau di batea .

.3 .1 .2 .3 . Erabi erare
1

urriztea

Hizku tza bate erabi erare
agusi hartu behar ditugu k

aiztasu a eurtzek bi auzi

tuta . Batetik, hizku tz k

daude hizku tze egi kizu ba aketa ( a guage a
behar dugu, hau da, k

ta de ezberdi e

(c

u icati

K

)

aztertu

u itatea daude hizku tzek betebehar

zehatz eta fi k ak dituzte eta zerhiztu

cati

u itatea

artea

etw rk)

ak ak dire ikusi . Besta de,

dag e

k

u ikazi

sareare

ezaugarriak uztartu behar dira .

u ikazi sarea harre a h riz

ta ak, h ts, be au a di berek

je deare artea daude ak, eta harre a bertika ak, ed be au a di
ezberdi etak je deare artea daude ak bereizik ditugu.
1.3 .1 .2 .3 .1 . Egi kizu

ba aketari bagag zki , hizku tza

txiki hauek s epe aburrea berez dituzte zeregi urrie
b rtitza jasate

dute a azpi arratu da (D ria

urrizte

1981, Sch idt
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1985b) . Aipatutak

hizku tza txikiare

erabi garritasu ik eta

prestigi rik ezak eta, batik bat, hizku tza
erabi garritasu are

eta prestigi are

e eratue tx k ratzea eta behi betik

Aztertutak
gehie g are

ha ditzeak hizku tza

ga tzea ekartze

a e arabera, hizku tz-k

hizku tzak gutxie g are

artea

beza axe, ehia

egi kizu

zeude

bereziak ezberdi

gae ik are ikerketa

zeregi ak ia erabat

d
I

sik a due ed zei

eta behek

hizku tzare

zitezkee . D ria -ek (1981)

agertze du, i ge esak gae ik are

gehie ak rdezkatu ditue
arras

g ik

dituzte .

u itate ter i a eta

rdezkatu aurretik, eg era s zi i guistik dig
gizarteta

e eratzai eare

arte, hizku tza bi

zehazturik zeg e a k

egi kizu

egi kizu bereizketa

u itate h rreta :

the ear y years f the twe tieth ce tury, the d

ai s which

were sig ifica t f r the East Suther a d fisherf k, i

ter

s f

disti ct a guage ch ices c rre ated with disti ct spheres
activity, were h
secu ar i stituti

e, w rk, re igi
s . . .,

pri t . Gae ic was str
d

ca pub ic ife, a d the

ukitzeare
erabi tze

kasua

ere, bertak

ehe dabizik
ze

ati

a

ediu

f

garaieta

bizta

1981 : 75)

ee

ei ukidee

eta eur parre
artea

dyirba

eta i ge esa s i -s i ik gizata de eur parrareki

harre a ak izatek
the i itia

Eur pea

,

g y ass ciated with the first three

ai s ; E g ish with the ast three . (D ria

Dyirba e

I

, recreati

f

rdua ibi tze zute :
stages

f c

tact betwee

cu ture at Murray Upper, d

defi ed . Dyirba was sp ke a

g triba

Ab rigi a

a d

ai s were c ear y
e

ber a d E gish
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was used f r c
u icati with, a d fte i the prese ce
f, white pe p e. (Sch idt 1985b : 30)
Gaur egu , berriz, hizku tz aukera ba di tza k

p exuag ek

g ber atze dute . E karrizketa dag e e tzu ea, gaia, ekuare
ezaugarriak eta hiztu are
azpi arratze

berare

k

fia tza eta gaitasu a

ditu Sch idt-ek (1985b) hizku tza bate

ed

besteare erabi era ba di tzatze dute fakt ree artea :
T day withi Ja bu , the ch ice f Dyirba r E g ish by the
Dyirba y u g speaker is g ver ed by a c p ex etw rk f
fact rs i c udi g, d ai , setti g, i ter cut r, t pic, a d the
speaker's c fide ce a d abiity at Dyirba . The i teracti
f
a f these fact rs is c p ex. It is t a ways the case that
y a si g e fu cti is represe ted at e ti e, a d it ay be
that setti g 'requires' e a guage ch ice whi e i ter cut r
`requires' a ther, e .g. a y u g speaker ta ks t a i -gr up
e ber (i ter cut r requires Dyirba ) i the prese ce f white
pe p e (setti g requires E gish). (Sch idt 1985b : 31)
E tzu ea ezartze
i ge esare

aukera

du Sch idt-ek (1985b) dyirba e

fakt re garra tzitsue artea . E karrizketa

dag e hiztu ta deari dyirba u ertze ez due
zai

u ea ta de s ak i ge esez

ja bu

hiztu e

ed

bere

artea

rbait hurbi tze

i tzatzera j tze du . Era berea ,
ere, hizku tzaz

i tzatzek

zai tasu ak ditue e tzu ere bat badag , dyirba eta i ge esare
artek k de-a daketa ed zuze ea i ge esez
dira.

i tzatzea agusitze
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Gaia ere garra tzi ha dik fakt rea da hizku tzare aukera .
Dyirba

r a ea bizi

a areki

du tradizi

tze da. Beraz,

hiztu ak zai tasu ha diak izate ditu eraku deeta , esk eta , auzi
pub ik eta eta a eta erabi tze dire gaiez dyirba ez
Lekuari dag ki

ez, dyirba eku pribatuetara

i tzatzek .

ugaturik dag e

hizku tza da gaur egu . A tzi a ei ikidee artea eg era pub ik
ahiz pribatueta

erabi tze

baze

ere, gaur egu

harre a

pub ik eta i ge esa erabi tze da.
Eg era h

e

ezaugarri aipagarrie a da i ge esak dyirba
u itateare barrua ere. Lehe i ge esa

rdezkatzea ja bu k

ka p tarrekik harre a etara

ugatze ze bitartea , gaur egu

ai a pribatu ahiz pub ik eta erabi tze da.
1.3 .1 .2.3.2. G rag
erabi erare
tra s isi

agertuk

dugu

i guistik rik eza u ertzek ezi bestek a da be au a die
k

u ikazi sareari ere begiratzea . Hiztu

ta de

u ikazi sareari s egi ez ger , bereha a hartze gara

hiztu -erdie ka p harre a
izate

egez (ik .1.3.1 .2 .3.),

urriztea eta, batik bat, beherag

artea dag e
guztie k

aditzera e a

guztiak hizku tza

dire a. Hiztu -erdiek, hizku tza

e eratzai eaz

e eratzai ea erraztasu

ha diag z hitz egite

dute ez, eg era gehie eta hizku tza hau

erabi tzera j tze

dute (Sch idt

k

u itateare

barrua

hizku tza txikia izate dira.

dituzte

1985b) .

ka p

Hiztu - s ek

harre a ak,

stera,

JW
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Harre a bertika az de bezai batea , hiztu - s ak bere
artea

eta hiztu -erdieki

hizku tza txikiaz

bitartea , hiztu -erdiek hizku tza txikia
k

i tzatze

dituzte

u itatea he duag a de je deareki izatera

dire

harre a ak

ugatze dira.

Suther a dek gae ik a , dyirba ea eta beherag

ikusik

dugu HMB , harre a bertika a g rde de kasueta be au a di
agusik eta erdik be au a diak je deare artea baize ez da
a te du. K
ez dute

u itatek kide agusiek je de gazteag areki , a diz,

r a ea hizku tza txikia hitz egite .
Harre a h riz

ta ea , h ts, be au a di berare barruk

kidee artek a ere erabi era

urrizte garra tzitsuak gertatze dira.

Hiztu - s ek be au a di berek je deareki a ahizku tzaz hitz
egite dute
sarrita

bitartea , hiztu -erdiak gizata dek kide he dueki ,

bakar-bakarrik guras eki , baize

ez dira

hizku tza txikiaz (ik . HMBre kasua beherag

i tzatze

H .3 .3.ata ea ).

D ria -ek ezaugarri berau agertze digu Suther a dek hiztu e
k

u ikazi sareez

i tzatzerak a ere:

O the ther ha d, age gr upi g is c ear y a aj r s cia
di e si a g which syste atic cha ge appears . Yet it is t
the case that h riz ta c
u icati
etw rks are ge eraiy
str ger tha vertica . Ma y speakers, a d
st especia y
S[se i]S[peaker] s, use their Gae ic
re freque t y with der
ki r eighb rs - r eve exc usive y with the - tha with
peers r sibi gs ear i age. (D ria 1981 : 152)
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Hizku tza haue

erabi erare

agusi bereiz daitezke . Batetik,

urriztea

beraz, bi urrats

e pek tasu ek

eta s zi ku tura ek eragi dak

ik , p itik

hizku tza txikie

ustezk

erabi garritasu ik ezak eta prestigi rik ezak hizku tza hauek agu
eta fa i i i guruetara tx k ratze dituzte . Bigarre urratsea etxea
ere erabi era ger eta urriag a da . Fa i ia eta agu gir eta berta
ere hizku tza
be au a di

e eratuare erabi era erdik

agusiare artek harre a etara

aipatutak eragi e k eragite dute erabi erare

be au a diare

eta

ugatze da. Lehe
urrizteare urrats

hau ere . Hauei gai eratu behar zaie, gai era, be au a di gazteag k
je deak hizku tza

e eratzai ea h bet

e peratzea eta be au a di

agusik je deak hizku tza txikiarekik due k

L3.1.2.4. Tra s isi

pr

ezu fa ta.

i guistik rik eza

Azke ez, hizku tza bate hi tzeare ezaugarri garbie a aza du
ahi dugu, h ts, be au a die artek tra s isi i guistik rik eza .
Za a tza ha dirik gabe baiezta dezakegu hizku tza bat ed hizkera
bat, be au a di gazteag k je deari tra s ititze

ez zai

ea ,

hizku tza h ri eg era ter i a arria dag e a.
Haurrek arbas e

hizku tza ez berega atzeare

agusiak hizku tza ter i a e
agertzerak a aipatu ditugu

arraz i

eragi eak eta ezaugarriak

bi fe

haurre s ziaizazi pr zesua hizku tza

e

ta

datzate . Iza ere,

e eratzai ea izateak eta,
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gizartea be au a die artek harre a ik ez izateak arras eragite
dute hizku tza haue tra s isi

i guistik a ez-

r a a izatea .

Aurrerag aditzera e a dugu ez (ik . 1.3.1 .1 .4.), esk eta
haurre bigarre

s ziaizazi a hizku tza

e eratzai ea

ask ta guras ak etxea berta ere haurrei hizku tza

izateak

e eratzai ea

hitz egitek erabakia hartzera bu tzatze ditu. Guras ek, haurre
heziketa h bea iza g de ak a , etxek hizku tzaz
erabat uzte

di te ed , kasurik h bere eta , etxek

i tzatzek

i tzatzeari
agusieki

ugatze dute . Batetik, beraz, haurrek ez dute arbas e

hizku tza etxea berta ikastek aukerarik . Bestetik, gizarte s a ,
eku pribatueta
s

ahiz pub ik eta , hizku tza

e eratuare erabi era

urriztua de ez, haurrak ez du hizku tza hau ka p a ikastek

beharrik ikuste .
O d ri z esa daiteke, hizku tza

e aratzai ea

e eratua

hik ak dire testui guruetara hedatze de u ea eta haurrekik
tra s isi

i guistik a hauste de

e tua hizku tza txikiare

erabatek desagerpe a gertatze haste de a.
Hizku tza ter i a e eragi e s zi
ikusi aha iza

dugu ez, hi z ria

gik ei eki ik ata ea

daude

hizku tzek, kasua

kasuk berezitasu ak dituzte arre , eg era ter i a a s rtarazte
dute

eragi e s zi

gik

a a k

u ak eta eg era ter i a a

erakuste dute ezaugarri a tzek ak dituzte . Eg era ter i a are
eragi e agusie ak

e pek tasu ek

ik , p itik eta ku tura ak
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dira. Eg era ter i a are ezaugarririk aipagarrie ak, be au a die
artek harre a ik eza eta tra s isi i guistik rik eza dira.
Azke

ezaugarri bi k erabatek

eragi a dute hizku tza

txikie bere egitura i guistik a . Erabi erarik eza ahiz tra s isi
ez-

r a a

d k

ata ea

aipatuk

ditugu

egitura a daketa,

berra t aketa eta ga tzeare eragi e aipagarrie etak ak dire a baiezta
daiteke .

1.3.2. Ikerketare

ar

i guistik a

Hizku tz heri tza ed
i guistik e

fu tsezk

rdezkatzea ikergai dute azterketa
egitas

hizku tzeta gertatze dire fe

a heri tz bidea
e

daude

i guistik e aza pe a da.

Beraz, hi z ria daude hizku tzak ikuspegi i guistik tik txertatu
dituzte

ikerketak,

aurretik

s zi i guistik ak hizku tz

aurkeztu dugu

eg era

egitura i guistik a eragi ditue

egitura a daketak ide tifikatze , deskribatze eta aza tze aha egi du
dira . Or bat, ikerket k hi tze pr zesua daude hizku tze artea
a a k

u ek

a daketa-j erak eta ezaugarri

haute ate saiatu dira. Iker ari ze bait (Ca pbe
1972, 1981, Sasse 1990) areag

j a

i guistik ak
1976, Dress er

dira hi tze pr zesuare

`berezk ' ezaugarriak ide tifikatu ahia .
Dat ze
i guruk

ata eta

a eta

eg era ter i a ea

abar e du dire

daude

hizku tze

ezaugarri eta bi akabide

H[7•KI JNT7, DFRIO77ARFN IKFRKFTA
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i guistik e aurkezpe a egi as
esa

beza a, bide h

etatik HMBre

i guistik e aurkezpe ari
hizkera h
a a k

dugu . Kapitu u h

e sarrera

ezaugarri eta pr zesu

tuk gatzaizki

hirugarre kapitu ua

ek desagertze bidea daude gai erak hizku tzekik
u ea ditue j erak argir ag ikusik dire a uste dugu .

Or bat, hizkera h

e

azterketa hizku tz heri tzare ikerketa

rai g z era tzu ik ez dute ze bait auzi argitzek ekarri bat iza
daitekee a erakutsi ahi dugu .
Ata ari hasiera e a

aurretik, de a de a, u e h

eta

hizku tza ter i a e artea parek tasu ak eta `berezk ezaugarriak'
pr p satzea

eta,

r har, hizku tza bat hizku tz heri tzare

ikuspegitik aztertzea edire ditzakegu

zt p ez har batzuk egi

behar ditugu .
Hastek , hizku tz heri tzare ikerketari egi ik sarrera
hartarazi dugu

egez (ik .1.1 .), hizku tza aritzak gutxi arte ez di

desagertze bidea daude hizku tze ikerketari behar beza a eki .
Beraz, hai bat azter ai ata ikerketa hau he gabetasu

abar e a

due aztergaia de a ikus daiteke . He gabetasu a bereziki desagertze
pr zesu u ibertsa ez ahiz hi z ria daude hizku tze a daketarabidee artek kidetasu ez
zaigu ageria . Azke urte ta
dire

arre , ez dira i

kidetasu e
i gurua

i tzatu

ahi dugu ea aza tze

ai a i guistik a hai bat a egi

az ere

ahik a iza

eta a daketek erakutsitak

a dakete

artek

rabide i guistik e

d ri bateratuetara he du aha izatek .

WKUN17.HFRTOT ARFNTKFRKFTA
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Hizku tza ter i a
a a k

guztie

desagertze pr zesuare

u ek ezaugarriak zehaztuk baditugu, gai era, arestia

aipatutak ikerketare he gabetasu ari jat rri

et d

gik a due

beste zai tasu -iturri bat gai eratu behar di gu . Iza ere, Hi -ek
(1983 : 272) eta R
a a k

ai e-k (1989 :370) haute a arazi beza a,

u ek azterketari eki aurretik, k

tuta hartu behar dugu

hizku tz heri tzare ikerketak hi tze pr zesuare urrats ezberdi eta
daude hizku tzak aztertze ditue a. Gertaera h
hizku tza ter i a e

artea

ek, zer esa ik ez,

parek tasu ak aurkitzek

aukera

zt patze du eurri hau di batea .
Besta de, hizku tza ari batzuk (D ria 1981, H e igswa d
1989, Sasse 1990) abar e du dute, hi z ria daude hizku tza
guztiak ukitze-eg era daude hizku tzak dire arik,

s zehazki

bereizi behar dire a hizku tza agusiare i terfere tziak eragi dak
a daketak erabi erarik ezak s rtarazitak etatik . Zeregi hau da,
za a tzarik gabe, ikerketa h

ek due he buru garra tzitsue etak a

eta, a di berea , atze etak a. Iza

ere, i terfere tziak sarrita

eragi a iza dezake erabi erarik ezak berak s rtarazitak a daketeta ,
haue

rabidea erabat desbideratuz.
I terfere tzia zuze a a de batera utzirik ere, iker ari ze baitek

(H e igswa d 1989, Sasse 1990)

hartarazi digute hizku tz

heri tza jasate dute hizku tze a daketak ukitze-eg era dag e
ed zei hizku tzak jasa ditzakee etatik bereiztek
Egiazki, Th

as

zai tasu az.

eta Kauf a -ek (1988) erakutsi dute beza a,

J1r7K1
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ukitze-eg era

daude hizku tze

artea tra s isi

i guistik

arru ta dute ek ere dat ze ata eta agertuk ditugu errazte eta
ga tze bi akabide ugari jasate dituzte .
Azke ez, desagertze pr zesuak ed zei hizku tzata gerta
daitezkee pr zesuetatik bereiztea ere zeregi

eketsua iza daiteke .

H e igswa d-ek (1989) agertu beza a, hi z ria

daude

hizku tzeta , tra s isi arru ta dute eta beza a, a daketa arru tak,
a egia, egitura i guistik are
rf

a de ezberdi e

(f

giare ,

giare , si taxiare ) artek a aigabek gatazkak s rtutak ak

ager dakizkiguke . A daketa hauek ez dira ka p tik i terfere tziak
ed eg era s zi i guistik ahu tzai eak bu tzatuak . H rre a, zai a
da a daketa hauek eta hi tze pr zesuari dag zki

ak ezberdi tzea.

N a ahi ere de , aurreratu ahi dugu a h

e egitas

agusie artea ez dag e a hizku tz heri tzare `berezk pr zesuak'
ugatzea ed

hizku tza hauek berezk

pr zesu i guistik ak

dituzte a a darrikatzea. Za a tzarik gabe, hizku tza ter i a e
berezk bi akabidee

ugatzeak ukaezi ek garra tzia du . Ikerketa

hau aurrera d a a, gai era, ger

eta bidezk ag

iza g

da

desagertzeare berezk ezaugarrie zehaztea. Gure usteta , bai a,
hizku tz heri tzare ikerketa ez dag

ahik a aurreraturik hizku tza

ter i a e a daketak hizku tz heri tzare berezk tzat ed ukitzeeg era estua

dag e

ed zei

hizku tzare

a daketatzat j

daitezkee a baieztatzek . A dakete k puru eta gradu ez hik ak dira
rai g z, beste iker ari ask k beza a (D ria

1981, Giaca

e
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Ra at 1983) hizku tza ter i a e ezaugarrie artea
ditzakegu

bereizgarri bakarrak (ik . h

abar e

etaz uzeag

IV.2 .2.

ata ea ).
Aurretik aipatu ditugu zai tasu ak aurrea ditugu arik, bada,
a hau hizku tza ter i a ek a a k

u ea dituzte a daketez,

ga tze eta atxekitze hierarkiez eta, batik bat, a daketa-

rabideez

jabetzek ekarri bat izatea ahi dugu. Beraz, dat ze ata eta batba aka ikusik ditugu hizku tza ter i a e i guruk
ditugu

a daketa-j era eta ezaugarri i guistik

a eta edire
r k rre ak .

Or bat, a are azke kapitu ueta hierarkiez (III .6.) eta
(IV.2 .) xehekiag hitz egitek as
a dea

aurrerape

buruzk

a eta

a dugu ez, ata h

txiki bat egi g
i p izituki ed

rabideez
e azke

dugu hizku tza ter i a ei

esp izituki ga tze eta atxekitze

hierarkiez esa dire apurrez .

1.3 .2 .1 . A

a k

u ek

ezaugarri i guistik ak.

Hizku tza ahu due a a k

u ek ezaugarri i guistik e

artea aipagarrie ak hizku tza haueta
(D

hik a de

estiis

a 1977a, 1985, Dress er eta W dak 1977, Giaca

1983, Hi

1973), arau bateraturik gabek

1989) eta k de-a daketa (c

de-switchi g)

Beraz, hiru ezaugarri haue
err eta .

(D

a

e Ra at

a dak rtasu a (Ki g
a 1973, 1981) dira.

aza pe ari eki g

di gu dat ze
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L3.2.1 .1. M

esti is

rak j era.

Ezagu a da hi zk u tzak erregistr
daitezkee

ezberdi eta

aza era

izaki a dak rrak dire a . Eskuarki eg era eta giza err

ezberdi e

arabera hizku tz esti

Desagertzear daude
eta erabi erare

ezberdi ak erabi i

hi dira .

hizku tzek, ziurre ik erabi garritasu arik eza

urritzea dire a

edi , esti

urrizketa

abar e a

izate dute .

M

esti is

ezberdi e

rak

j erak, bai a, hizku tz heri tz

arabera ezaugarri ezberdi ak erakuste

heri tzare

kasurik arru te eta , h ts,

eta

ditu . Hizku tz

ai akak

hizku tz

heri tzea eg era f r a eta eta pub ik eta erabii hi de hizku tz
esti

a desagertze

zeregi a fa

da ed

ez da garatze . Hizku tza ter

i ia eta agu

i guru hurbi eta

gir etara tx k ratze

ibi i beharrek

i a e

de ez, hiztu

i tzaera erabi tzera

ugatze

dira. Ga -ek (1989) adierazitak are

arabera, Austria

eta a e

hiztu ek hu garieraz

f

a ierazk

gik a

esti

Hu gariera etxek
ba di tzatze
f

dire

esti

au

r

ai a

etara tx k raturik eg teak erabat

ugatze hau . Euskarare

ahasteak agertze

ah zk praktika :

kasua

ere

ai a

ugatzea eta eredu bateraturik
zaizkigu . Oñederra-k (1992),

giaz ari de a agertu beza a, bi j era edire

hiztu e

hu garieraz

arduragabea baizik ez dute erabi tze .

gik a bereiz daitezkee esti

gabek
f

du esti

e ebidu

k

daitezke euska

6 4
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Batzuek a daku tza f
gik rik ez egiteare a dek agertze
dira eta ia idatzi beza a ah skatze dute; beste batzuek eskura
aurkitze dute ed zei a daketa egite dute aha dute
guztieta . H e e aitza arrie a hizku tz heri tzari buruzk
estudi eta aurkitu hi de
esti is a da, idatzi beza a
ebakitze dute e hizkera peda teegi suertatze de arik
i guru e batzueta eta bestee a, etxek egi eg era
f r a ag eta . (Oñederra 1992 : 148)
Mai a

rf

gik a

D ria -ek (1985) Suther a dek

gae ik are b katib a eta agi tera gertatze dire

urrizteak

aztertzerak a ere, ezaugarri berau azpi arratze du . Iker ari h
arabera i guru h

etak

hizku tz k

u itateare

e

ezaugarririk

aipagarrie a erabi era i guistik ak eba uazi s ziaik ez izatea da :
O e f the striki g characteristics f thís speech c
u ity, i
fact, is the appare t abse ce f the s cia eva uati s
(i c udi g eva uati s f speakers pers a ity) f variati
which we are accust ed t fi di g a
g the urba
p pu ati s studied by Lab v (1966, 1972 : 293), Fas d
(1972), Trudgi (1974), a d s f rth. (D ria 1985 : 167)
A diz, eg era berezi batzueta , guztiz k
adierazte digu esti

f r a ek

arduragabeare

rabidea

urriztea ere aurki daiteke. Behetik g rak

hizku tz heri tza deitu dugu
erregistr

trak

esti

desagertze bidea , esaterak ,

arekik

atxeki e dua eta esti

uztea ikus ditzakegu . Bakarrik eg era f r a

urriztueta , hau da, esk a , erritua eta , er iji eki tzeta ed
eg era si b ik ze baiteta erabi tzera

ugatuak daude hizku tza
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ter i a eta

aurki daiteke esti

arduragabeare

ezabatzea (Hi

1983) .

Esti

urrizteare

a daketa disfu tzi
testui gurutarak

a tzat j

j era biak hizku tzare
daitezke . Hizku tza

zeregi e

e eratua ze bait

ba i gabetzat hartze da (Dress er 1972, Dress er

eta W dak 1982) . H rtaz, de b rare p deri z testui guru h rieta
erabi i beharrek

exik a eta esti

a ez dira garatze

hizku tza

txikia eta hizku tza ha dia s i ik erabi tze da .

Dress er-ek eta W dak Le d
beza a,

estiis

a a k
ere

hiztegi

hizku tza

urritza eta

eta h

e

pidgi eki

bereizketak 8 . Iza ere, kre
gik a, f

guztie

ugatua dute eta

ezaugarri garra tzitsua izate

era izatera igar tak a

rf

hizku tzeta

u ea edire daitezkee ezaugarrie artea dag . Pidgi ek

s

kre

a hi tzear daude

ter-ek (1977 : 37) agertu

bakarrik berega atze

esti is

a

da . Pidgi ek
dituzte esti

erarak urrats ezberdi ek aberastasu

gik a eta,

hedatzea ekartzeaz

r har, egitura i guistik are
a dara, esti

a de

bereizketa ere ekar

ezakete .

8 Pidgi ak eta kre erak bi fe
i guistik

berare

e

bi urrats ezberdi

Kre erare s rrera gertatze

ezberdi gisa u ertzea bai

bi akabide

gisa u ertu behar dire ak a

da pidgi a haurre

gaude .

ehe dabizik s zia izazi a

tra s ititze de ea . Azpi arratu behar da, de a de a, badire a pidgi ak bere
fu tzi k

ertzia a betetze jarraitze dute ak i

iz kre era izatera igar gabe.

azterketa
eg
c
f (fthat
dute
ia dituzte
eta
the
artea
structure
case
dituzte
dituzte
its
hiztu
ezberdi
i digu
esa
aa Edaude
a(usua
farre
/(x)a hiztu
ce athe
s f this
hiztu
beste
desig
ijudg
bata
artea
hauek
a
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1.3 .2.1 .2 . Arau bateraturik gabek

Arau bateraturik gabek
ezaugarri i guistik e
hiztu -erdiek,

dak rtasu a

dak rtasu a hizku tza ter i a e
abar

e e etak a dugu . Bereziki

aiz erabat arbitrari ki, f r

ezberdi ak erabi tze
egitura tradizi

ahi bera adieraztek . Ask ta

a ari atxekiturik

f r a berritueki

ahaste

bestea erabi tzea

r

iz k

erabi itak

r

ak beraiek eratu dituzte

. A tza, f r

ak

gehiag , i

a ed ta egitura

a hauetak

tasu ik ez dute ikuste . Are
- s ek beraiek

u itatea

-erdiek eratutak e

e

ezberdi tasu ak s

atze

, ez dituzte azke

erabi itak ak gaitzeste . D ria -ek (1985) agi terare

gurua

ez, Suther a dek

- s ei

kitasu az ga detzerak a , "gauzak esatek

du

egi ik

hartarazte

f r

bat" de a era tzute

:

Thus there is a striki g abse ce f a y te de cy t
e f r
r exa p e,
e f the three p ssib e
i perative c
`preferab
e' t

structi

b ) as i

y the

re c

servative)

re 'c rrect' tha

ter ative ; but eve

t appear i

sayi g it'
speakers . I

e t

f the egative i

ati

f the switch t

arked up

its use e icit

r

y way 'better'

es ve ture

is

a d u re

egative

eti

pi i

de

ate

ther . O der speakers wi

the

d es

a

y

perative . There is
:j/ . It g es u
ticed

, a d exp icit requests f r a judg
i d re

arks that 'That's a

r 'Y u c u d say it that way, t

vi g t ward u if r ity i
egative i perative, y u ger speakers have

e t f

ther way
,' fr
r ati

f

der
f the

t ar used the
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disappr va f der,
(D a 1985 : 167)

re c

servative speakers at a .

Ki g-ek (1989) Newf u d a dek
a dak rtasu a aztertze due

fra tsesea

a ea azpi arratu beza a, k

dag e
u itate

ter i a eta gertatze de a dak rtasu ak ez dakar, erabi era arru ta
dute

hizku tzeta

beza a, esti

ezberdi ek eragi dak

a dak rtasu ik:
We w u d argue, the , that a great dea f variati re ai s i
Newf u d a d Fre ch, despite its dec i e i status, restricti
i c texts f usage, a d ss f speakers . H wever, this
variati d es t appear t carry the s cia ea i g e fi ds
i hea thier speech c
u ities . Variati i Newf u d a d
Fre ch is
t particu ar y sa ie t t its speakers, the great
are i iterate i Fre ch. (Ki g 1989 :146)
aj rity f wh
Ziurre ik, Ki g-ek aditzera e a beza a, hiztu ak hizku tza
txikia ez-ikasiak izateak aza tze du hei hau di batea hiztu

k

bere hizkera dag e a dak rtasu az ez hartzek arraz ia.

L3.2 .1 .3 . K de-a daketa

Ezaugarri i guistik a a k

u eki a aitzek , hizku tza

haue hiztu e erabi erare ezaugarri aipagarria de k de-a daketaz
zertx bait esa
fe
daude

e

ahi dugu. K de-a daketa hiztu e ebidu e artek

arru ta dugu . H rtaz, ezaugarri hau ere desagertzear
hizku tzek ukitze i guistik a

ugarireki a a k

daude

beste hizku tza

u ea dute ezaugarria da . K de-a daketa

68,
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gertatze de hizku tz aukera

aiz e karrizketare gaiak, e tzu eak

eta ekuak agi dua izate da. Arru ta da erabi era hau hizku tza
ter i a haue
Ask ta

eta guztietak

e karrizketare

hiztu

ta dee

i tzagaia hiztu

e eratua erabi i hi dute

kidee

artea .

hauek hizku tza

gaietatik a de tze de eta , a egia,

e karrizketari jarraitzek beharrezk dituzte hiztegiare eta esaere
fa ta dute ea hiztu

k erreztasu ha diz a datze dute hizku tza

bat erabi tzetik bestea erabi tzera. Maiz gaiak zai tasu bereizirik ez
due
k

kasueta

ere, beste hizku tza

gertatu de

pasadiz

bat

tatzek ed , besterik gabe, hiztu are usteta beste hizku tza

zehazkiag

ed

argiag

etaf rik a adieraztek
M
a a k

esti is

adierazte

due

esaera ed

erabi era

rdua ere k de-a daketa erabi tze da.
a hizku tza ter i a ek pidgi eki

u ea dute ezaugarrie artea k katu dugu bitartea ,

k de-a daketaz guztiz k

trak a azpi arratu behar da . Iza ere,

behi eta berrir pidgi e eta desagertzear daude hizku tze artek
ezberdi tasu ez

i tzatzerak a

agertu de ez (besteak beste,

D ria 1981, Dress er 1981, Sch idt 1985b), pidgi eta ez dugu
i

iz k de-a daketare fe

e

a aurkitze . Esa beza a, k de-

a daketa hizku tza ahu duek uki tze-eg era daude beste hizku tz
eteki a a k
gerta dadi
a a k

u ea dute ezaugarria da . Jaki a, erabi era hau

e karrizketa parte hartze

u ea

iza

dute

kide e ebidu ek

behar dituzte hizku tza biak . Pidgi e

erabi garritasu a eta erabi erare
darabi tzate hiztu ek a a k

arraz ia, a diz, pidgi ak

u ek hizku tzarik ez izatea datza .

j-II7.Kí JNJ7,J-1FRJOT7AREN JKFRKF FA
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L3.2 .2 . A a k i u ek a daketa wetak

Ka p tik eragi dak

a daketak (exter a y ¡

tivated

cha ges)

eta barrutik eragi dak a daketak (i ter a y i

tivated

cha ges)

bereizte ditue dik t

ia hartu da hizku tza ter i a e

a daketak sai katzek ardatz agusitzat. Sai kape h
s rtarazi due

eragi ea hartze

du k

Ca pbe eta Mu tze 1989). Dik t

tuta

(diverge ce)

1992,

ia bati

tu hi zai ,

eta bereizte i guistik a

ezberdi tze ditue ari, hai zuze . Bateratzea dakarre

a daketa batez
batek

verge ce)

(Ca pbe

ia hau, gai era, a dakete

d ri ak g g a hartze ditue beste dik t
bateratze i guistik a (c

ek a daketa

i tzatze gara ukitze-eg era daude hizku tzetarik

ai a i guistik re batea besteareki berdi tzera j tze

due ea . Bereizte i guistik az hitz egiterak a , a diz, a daketa
ukitze-eg era dag e beste hizku tzare eredutik urru tze de a
aditzera e a

ahi dugu .

Bateratzeaz eta bereizteaz dihardugu ea , ukitzea daude
hizku tze

artek ezberdi tasu e eta berdi tasu e erkaketa

i arritze gara. H

egatik, bateratzea dakarte a daketak ka p

eragi ari eta bereiztea dakarte ak bare eragi ari itsastek j era iza
hi dugu . Egia esa , a daketa-iturriare eta
j ere

d ri zk a daketa-

artek itsaste hau kasu gehie eta betetze

a daketak agertzek
geuk ere, dat ze

da. Gai era,

s ba aketa praktik a aurkezte digu. Guk
ata eta , hi tzear daude

hizku tze

artea

B ZKIJ TTZM
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i tzatzerak a

gertatze dire a daketez eta HMBre ez
sai katze beharrez, gisa h

abaitek

etak ba aketa batez ba iatuk gara.

Ka p tik eta bar etik eragi dak

a daketak bereizte

sai kape az ba iatu beharrea , hizku tza
eragi dak tzat har daitezkee

ditue

e eratzai eare siste ak

a daketak eta siste a h rrek

eragi dak tzat ezi hartu daitezkee ak bereizik ditugu. Iza ere,
ka p tik eragi dak

a dakete

artea

sartu dira (ik . bereziki

Ca pbe 1976) esta dartzeak, i terfere tziak, dia ekt batzeak eta
abarrak eragi dak ak, h ts, egitura i guistik are berare a daketa
beharrek eragi dak ak ez dire beste guztiak. La h
ka p tik eragi dak a daketez ihardu
eragi dak

a dakete

artea

eg

eg kir ag is adatzek hizku tza

eta , bereziki

ahi dugu . H rtaz, ka p tik
daitezkee

ezberdi tasu ak

e eratzai eak eragi dak ak eta

beste ak ka p i darrek -gure kasua batez ere eg era ter i a ak
s rtarazitak ek-eragi dak ak bereizte

ditue

sai kape

batez

ba iatzea h betsi dugu .
Ba aketa hau huts hutsea agertu aurretik, bai a, sai katzek
bide hauek erabi tzeare arriskuaz hartze

gare a adierazi ahi

dugu. Iza ere, a daketak sai katzerak a

aski argi ikusi dugu

ba aketa haue

erabi era estuegiak

d ri

kerretara era a

gaitzakee a. Batetik, a daketak eragi ee arabera bereizte ditue
sai kape a bete-betea jarraitu ahi izateak a daketa batek iza
dezakee eragi e a izku az jabetzek

zt p ak jar ditzake . Beste

a detik, arestia a daketa-iturrie eta a daketa-j ere artea agertu
dugu

itsastea estuegi hartzeak ere a dakete

eragi eare

eta

J1IZKI TNI7 HRRIOI7ARFN TKFRKFTA

rabideare

artea

71

eg

daitekee

turare

k

p exutasu a

izkutatu baize ez du egite .
A dakete

eragi eak k

tuta hartze

dituzte

bagag zkie, esaterak , argitu behar da ka p
k

ba aketei

/ bar e eragi a

tuta hartze dituzte ba aketa ed guk hautatu dugu a, h ts,

hizku tza

e eratzai eak eragi dak tzat har daitezkee a daketak eta

hizku tza h

ek egi dak tzat ezi har daitezkee ak g g a hartze

ditue a, sarrita ezi dire a zehatz- ehatz ap ikatu . Iza ere, i
hizku tza

iz

e eratzai are i darrek hizku tzare berare i darrek

ed ta a daketa-i dar
agu garri ed

r k rrek eragi dak

a daketa-j ere

sagarri a a egite dute, a daketa ka p tik ahiz

bar etik eragi a de arik . Kasu haueta

a daketare

eragi eare

araberak sai kape a egitea ezi ezk zaigu .
Besta de, ehe esa beza a, kasu gehie eta barek eragi a
bereizte i guistik areki

tze da. Ze bait kasuta , rdea, barruk

eragi ak hizku tza bire egiturare berdi tzea izate du
Bereziki ukitze-eg era
tip

daude

gik ki atxekiturik daude

hizku tzak ge etik ki ed
hizku tzak badira, hizku tza

bak itzare bar e i darrek zuze dutak a daketek
iza

e

rabide bertsua

dezakete . Huffi es-ek (1989), esaterak , aza tze

A eriketa
ite

a e a ieraz
(Me

d ri .

i tzatze

ites) hizkera

dire
kasu

akusatib are artea gertatu de si kretis

a ise

digu

(Ar ish) eta

i atib are

eta

a ez de a i ge esare

eragi ez s rtu. A e a iak iparra dea hitz egite de a e a iera
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si kretis

berbera gertatzeak argi uzte du a e a ierare berezk

a daketa iza

daitekee a. Kasu h

eta hizku tza biek

d ri z

egitura berbera dute, bai a ez batak bestea iza dak eragi are
p deri z.
Ha aber, hizku tza
i guistik a s rtu

e eratzai eare

hi due

arre ,

eragi ak berdi tze

aiz guztiz a dera tzizk

aterabidea ere s rtaraz dezake. I iz -hi z ria daude hizku tzeta
sarrir - hiztu ek, hizku tza txikia ha ditik berezi ahia , azke
h

eta parek rik ez dute f r ak, ed ustez hizku tza txikia

berezk ag ak dire
hizku tza

f r ak

e eratzai eare

r k rtze

dituzte . Kasu haueta

eragi ak hizku tza bi

egiturak

bereiziag bihurrarazte ditu. Ca pbe eta Mu tze -ek (1989 : 189)
h rre ak

adibide argigarria erakuste

ter i a are ikerketa . Hizku tza h

digute xi ka hizku tza

etak hiztu ak g ta izatzea

erabat r k rtu dute, baita behar ez de kasuetara ere. Ca pbe eta
Mu tze -e usteta gazte eratik bereiztek

ahia

i arritze da

r k rtze hau .
Euskarare

kasua

ere, Oñederra eta E rdui-k (1992)

Euska Te ebista darabi te euskarari buruz satutak

a ea ikusi

dute ez, ask ta pa ataizazi are gehiegizk hedatzeak jat rtasu a,
euska du tasu a eta, batik bat, gazte eratik ezberdi tzek g g a
erakus ditzake . Ha aber, Oñederra-k (1992 : 152-53) erakuste du
ize -adjetib euska hurre kerare a dera tzizkatzea eurriz ka p
erabi tzea (tripartit eskai tza, fra tses

i istr a), egi aditzare
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gehiegizk hedatzea eta hita
ber

a hik erabi eretatik ateratzea j era

e erakuskariak iza daitezkee a.
Beraz, a h

k

tuta

hartze

eta a dakete iturriak eta a daketa-j erak
dituzte

sai kape ez ba iatuk

bagara ere,

sai kape e barrua k katze ditugu a daketek sa buespe ak eta
berezitasu ak iza

ditzakete a g g a

iza g

dugu . Iturriak,

a daketak sai katzek ibi ik ditugu. A daketa-j erez ba iatuk gara,
berriz, tesi h
a dakete

e he buru agusiare zerbitzua , a egia, HMBre

rabide i guistik ak aza tzek

Dat ze
a eta

h

ata eta , bada, hizku tza ter i a e

abar e du dire

e eratzai eare

rdua .

a daketak agertzerak a

eragi ak s rtarazitak

i guruk
hizku tza

a daketak eta eragi

egatik ezi aza daitezkee ak bereizik ditugu.

1.3 .2 .2 . . Hizku tza

e eratzai eare

siste

ak eragi dak tzat har

daitezkee a daketak

Wei reich-ek (1964) bereizte ditue hiru
bete

hi dira hi z ria

daude

ai egatze

etak

hizku tzeta . Lehe dabizik z,

ai egatze zuze a dugu . Mai egatze

eta h

eta hizku tza txikiak

ha diare f r ak eta ereduak zuze ea berega atze ditu i

ak

eg kitze aha egi ik egi gabe (ik. beherag 1.3 .2.2.1 .1 . adibideak).
Hizku tza haueta arru ta de bigarre
re (1990) a ea ezezk

ai egatzea (

ai egatze

eta da Sasse-

egative b rr wi g)

deitze

I-
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de a . Sasse-re

arabera, ezezk

ter

i a ak hizku tza

f r

ak ed

ai egatzea gertatze

e eratzai ea

egiturak ezabatzera j tze

ai egatze

eta h

e

parek rik ez dute

jat rrizk

bidez ez du ha diare

eredua zuze ea

egiturak ezabatuz, hizku tza

berdi tzera j tze
ai egatze
a datzea eta i
bere f r

hizku tza

ak hizku tza

dire

erabi tze

zeregi etarak

haste

dire arik . Gai erak

ezabaturik gertatze

e eratzai ea

hauexetarak

bakarrik,

jat rrizk

zeregi ak

dira (ik . 1 .3 .2 .2 .1 .3 .) .

artea , hitz-aipatue

(citati

hitzak ed

hitz-aipatu gisa sartze
rf

zeregi -

itzu kideak iza

1 .3 .2 .2 .1 .1 . I terfere tzi a zuze are

e eratzai eare

e

dira . Hizku tza txikiak

k hizku tza

eta, zeregi

hirugarre

rfe

e eratzai ea

daitezkee eki ba i kidetze ditu, f r
ibi tze

hi de

e eratuare

iz zeregi -hustutzea gertatze

itzu kiderik ez
e eratzai eareki

du (ik . 1 .3 .2 .2 .1 .2 .) . Bete

eta

berezk

due ea . Hizku tza txikiak

berega atze , bai a, zeharka, hizku tza ha dia
dute

da hizku tza

w rds) fe
esaera

dira i

d ri zk
e

a dugu . Hizku tza

s ak hizku tza ter
ak

a dakete

eg kitze f

i a eta
gik

ed

gik rik gabe (Dress er 1988) . Are bereziag a de a,

de b rare p deri z hitz-aipatu beza a g rdetze
jas tzeke . Kasu haueta
ai a ezberdi eta

dira, a daketarik

hizku tza txikiak egitura i guistik are

ditue eg kitze ed iragazte siste

bihurtze dire a ikus daiteke.

ak ez-e

a k r

1UKi TN'
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Mai egatuak dire

f r

a hauek, gai era, ez dira hizku tza

txikiare hiztegia aberastek erabi tze . Sarrita hizku tza txikiare
hitz-eraketa siste

are

Esa ahi bera adieraztek
rdezkatze
Hi

gaitasu a urritu baize

ez dute egite .

hizku tza txikiak ditue

ditue ea , esaterak . Hitze

berezk

rdezkatze fe

eta Hi -ek (1977) bir exifikatzea (re exificati

Iker ari haue

aburuz, bir exifikatzeak, hitzak

Or bat, k

a ere a darazte du .

Hitz-eraketa errege e
hi tzear daude
fe

e

eta Hi

bret ierare
ezare

adibide bat erabi tze du eraketa araue e

aturik

a k rtasu ik eza arras

ak

iss

bateratze

e dek

a k rtasu ik

batt-euse `eu zkai u'

a daketarik gabe .

hartarazi beza a, hitz-eraketare

turik dag hizku tza ter

abarraz

i tzatzek

guztieta
erabi tze

rdea,

eus-batteuse 'segagai u-

erabi garritasu ik ezareki . Hizku tza
u itate haueta

du .

zuze ,

d r -erez hitz bret ieraz itzu i zue . Gaur egu ,

Dress er-ek (1988)

beraz,

daitezkee

1977, e .a) . Dress er-ek (1988) XIX .

eu zkai u' berega atu da i

k

urrizte

p exue a eta adierazgarrie etak a (Dress er

fra tsesak berriki as

e

edire

erakuskari . Bret ierak fra tsesare

bertak

e a

a k rtasu ik eza da, hai

hizku tzeta

etarik k

1988, Hi

e

ari

rdezkatzeaz gai ,

due

tzeptu ed eduki e siste

e

) deitu di te .

hizku tza txikiak hitz berriak eratzek

aha

hitzak

tek
de

der idadeak dakarre

i a e ustezk

e eratzai ea izate

giaz, ku turaz,
hizku tza. H
ed zertaz

daz eta

ek ezartze
i tzatzek

da

du,

eredu
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i guistik a . Aurrerag

esa

hizku tza txikiak ez du ar
eratzek

beza a, hiztu
der ak ekarri

ereduei jarraitutak

usteta ,

hi ditue ter i

gaitasu ik . H rtaz, hitz berriak zuze ea

e eratzai etik hartze dira ed hizku tza
ditue

ask re

ak

hizku tza

e eratzai eak ezartze

itzu pe ak egite

dira . Euskara

esta darrare kasua Oñederra-k (1992) hizku tz

e pek tasu ak

eragi dak

s r e -ezi tasu a erakuste

dute

adibide ze bait

agertze dizkigu :
Euskarazk s r
<esperi

e ik ezak aza diezaguke zergatik uzte

dire

e tubidezk > beza ak hitz e kartuak <esperi

beza ak

ai ebue

esedeta . Bide h

zeresa ik < r k rrea >
har> beza ak e
<ge era > eki

i tza

e ta >

etatik ere ba eg ke

deare

arrakastaz eta < r

baztertzeaz .( . . .) <Or k r> gazte erazk
berdi du da erabat eta ez da gehiag

hitz

erat rritzat hartze . <Or > hitzak bere iza a ga du du . Ha aber
esa g

uke egu g

<

gia> eta <gaizkia> ask ta

dire a gazte eraz pe tsaturikak
i tza
bai

dee

. Sus

<e

bie > y <e

itzu pe , euskara zaharrag e

agarria ez da berez <

<gaitz> eta <

areag

gia> ed

a >

erabi era ikasia
<gaizkia> esatea,

tasu > desagertzea baizik . (Oñederra 1992 :

151-152)

Aditz i f exi
hizku tza

siste

e eratzai eare

ei dag kie ez, hizku tza txikiak
siste

a zuze ki berega atze

due ak

adibideak ere edire

daitezke . Adibide aipagarria da, esaterak ,

Austra iak

hizku tzare

dyirba

zaigu a . Sch

idt-ek (1985b) e

ba e tzia siste
a dak
are

a

aza pe are

dyirba i ge esare

ba e tzia siste

izatetik, eredu

i atib -akusatib a izatera igar

agertze
arabera,

eragi ez eredu ergatib a
da . Dyirba
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tradizi

a ea zeg e kasu siste a eta rde askea desagertze dira

(Dix

1972 : 291) . H

e

rdez, dyirba e hiztu gazteek kasu

arkatzerik eza hedatu dute eta kasuek adierazi behark
zeregi

rf -si taktik ak hitz

rde a eg

ituzkete

k r bate

bidez

adierazte dituzte, i ge esak egite due beza axe (Sch idt 1985b :
103-4) .
Greziak arva itikare 9 te pus siste a ere aditz i fexi a
i terfere tzia zuze ak s rtarazte ditue a dakete beste adibide bat
ikus daiteke . A ba iera tradizi
gai eratze

zai

i dikatib k

rai ek

a ea et rkizu a eratzek d f r a
subju tib ari. H rtaz, a ba ieraz

rai a pi `berak edate du' ; rai ek subju tib a ta

pija `berak eda deza ' eta et rkizu a d te pij `berak eda g du'

dira. Arva itika , berriz, i dikatib k

rai a, subju tib k

eta et rkizu a adieraztek pi, te pii eta d pii erabi tze
Trudgi -e
f r e

aburuz (1983), arva itika

rai a
dira .

agertutak et rkizu ek

bi akabidea grekerare eragi ak s rtarazi du. Grekeraz,

a ba ieraz beza a, et rkizu a subju tib k f r e gai ea eratze
da. Grekeraz, bai a, et rkizu a eratzek
itzu kidea de

9

Trudgi -ek

ez da te f r are

a- f r a erabi tze . Subju tib k f r ei bakarrik

(1983: 108)

agertutak are arabera, Grezia Ate ase i gurua

A ba iatik et rritak je deare

d re g k

u itate ha dia dag . Ta de hau

satze dute kideak ez dira et rki berriak, A ba iatik Greziara XI . eta XII .
e deeta j a dak et rki e

d re g ak baizik . Greziak

bere ide titatea eta hizku tza g rdetze ditue
k

u itatea defi itzerak a a aba iartzat bai

dute . Beraie hizku tza a ba iera bai

ta dea

a ba iar hauek

satze

dute . Bere

arva itatzat (arva ites) hartze

arva itika (arva itika) de a esate dute .
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6a partiku a gai eratze zaie . H rtaz, argi dirudi arva itikaz jaz
de

tartek

ta partiku are

eragi ez iza

desagerpe a grekerare

daitekee a. Dat ze

adibideeta

ereduare

ikus daitezke

a ba ierare eta arva itikare egiture artea dag e ezberdi tasu a
eta azke h

e egiturak grekerare areki due parek tasu a:

A ba ieraz : /d ta pije/ 'Nik eda g dut'
Arva itikaz : /d pi/ 'Nik eda g dut'
Grekeraz : /8a pj /Nik eda g dut'

1 .3 .2 .2 .1 .2 . Mai egatze

eteki jarraituz, ezezk

ai egatzea

deitu de a dugu . G rag esa beza a (1.3 .2 .2. .), ezezk

ai egatzea

gertatze da hizku tza

e eratuak hizku tza

e eratzai ea agertze ez

dire f r ak ezabatzera j tze due ea . Mai egatze h
aipagarria da Suther a dek gae ik are f
aipatutak a. Iker ari h

e

e adibide

giaz D ria -ek (1978)

arabera, Suther a dek

hiztu ek, bereziki hiztu -erdiek, i ge esareki

gae ik are

a ak

u ea

dituzte f e ak ga tzek j era ha dia erakuste dute. Era h
gae ik are

/+/ 'dark' be aretua,

sudurkariak eta b ka eta k

ts

bakar-bakarrik i ge esareki

/c/

ez
eta

sabaikari igurzkaria, b ka

a te uzeak ezabatzek j era dute,
a

a k

u ea

dute

f

e a

i be tari ari eutsiaz.
Mai a

rf

gik a

ere ezezk

ai egatzeare

adibide

aipagarriak id r daitezke . E rdui-k (1993) erakutsi beza a, ezezk
ai agatze
fe

e

eta HMBre

ize

dek i abidea

hedaturik dag e

a da . Ize i fexi a ez da r har gazte erare ereduare
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berega atze argia haute ate . Gazte eraz ba i kiderik ez dute
egiturak, bai a, ask z
Ezezk

aizag eta ehe ag desagertze dira.

ai egatzeare adibidee artea p ura hurbi are ga tzea

dugu . P ura hurbi are desagertze pr zesua hiztu ta de ezberdi e
erabi erek ga tze gradu ezberdi ak erakuste dizkigute . Hiztu - s ek
eskuarki erabi era tradizi

a ari euste di te (ik . ZA hiztu arekik

e karrizketatik ateratak `zahar' eta `gazte' hitze

d k adibideak) :

ABS

gu saarr k

su k gaste k

ERG

guk saarr k

su k gaste k

DAT

guri saarr ri

su ri gaste ri

GEN

gure saarr

sur

BEN

gu saarr

KOM

gu saarr kas

tzak

Hiztu -erdiek, berriz, ezeg

gasti

su k gasti

tzak

su k gaste kas

k rtasu a eta arau bateraturik

gabek a dak rtasu a erakuste dituzte (ik . adibidez ZA2 hiztu are
hurre g adibideak). Hiztu ter i a e ek, besta de, erabat ga du dute
p ura hurbi a eta baka ka erabi tze dituzte exikaizaturik daude
f r a batzuk.

ABS

gu saa ak

su k gasteak

ERG

guk saarrak

su k gasteak

DAT guri saarr ri / ari? su ri gaste ri
GEN

gure saarr

sur

gasti

gu saarrakas

su k gasteakas

BEN
KOM
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Mugagabeak ere a tzek

bi akabidea jasa

du HMBre

hiztu -erdie artea eta eurri apa ag a hiztu - s e artea ere
(E rdui 1993). Tradizi

a ki

ugagabea erabii behark itzatekee

kasu a itzeta p ura a ed si gu arra erabi tze dira. Mai egatze kasu
h

eta gazte erare

zaigu. Iza
dute ea

ereduare

ezarketa

abar e ag

ere, hiztu -erdiek si gu arra ed
gazte erare ereduak ezartze due

erabi tze dute (ha a

aza tze

p ura a erabi tze
ereduare

arabera

a, ga dereta si gu arra: ze p aza sa tze

dabez t i atiak? eta ze bakieki p ura a: eu i bat agu ak et rri dira) .

Azpi arratu behar dugu, ha a ere, aurrerag

esa

dugu

beza a, a daketa batek ez due a beti eragi e bat eta bakarra . P ura
hurbi are eta

ugagabeare

urrizteak, esaterak , euskarare

a daketa-i darrek beraiek ed ta a daketa-i dar r k rrek eragi ak
dire a ere pe tsa ge ezake . Iza ere, beherag ikusik dugu ez,
hi tzear daude hizku tzeta
i arrizk e ak ed

s arru tak dira f r a hik e ak,

ez- arkatuak

r k rtzek

eta f r a

arkatuag ak ezabatzek j erak . Kasu bieta esa daiteke, p ura
arru ta eta si gu arra eta p ura a, p ura hurbi a eta

ugagabea bai

hik ag ak eta i arrizk ag ak dire a euskaraz. H rtaz, pe tsa
dezakegu a daketa bieta i terfere tziak eta euskarare errazte
siste are beharrek bu tzatutak a daketa-

rabideak k

ez daude ez, eragi e bi k batera ed bata besteare
egi dute a.

trajarririk

agu garri a
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1.3.2.2.1 .3 . Beste a de batetik, zeregi -a datzea ed zeregi hustutzea dakarre
(1985b) dyirba e

ai egatzeare adibidee
dek i abide siste a

artea Sch idt-ek

agertze

atzizkiare adibidea dugu . Dyirba e siste a tradizi
atzizkiak fu tzi

k

itatib a betetze

i tzaera , stera, atzizki h

-bi a

digu
a ea

-bi a

du . Je de gazteare

e i ge esezk ba i kidea de with-

ek ditue zeregi ak berega atu ditue ez, fu tzi i stru e ta a eta
k

i atib a betetze ditu.
Oñederra-k (1992) -k eta -e

atzizkie

kasue

hustutzea aza tzerak a zeregi e a daketa dakarre
h

zeregi
ai egatze

e beste euska adibide batez hartarazte digu:
Ize eta ize kie dek i abideari begira jartze bagara, berriz,
atzizkie ba i -hustutze
duk a abaritze da. N abait,
kasu atzizkiak gazte erazk prep sizi zk itzu kideareki
bai kidetze dira erabat eta gazte erazk a erabiik itzatekee
guztieta eta gazte erazk a erabi ik itzatekee ea bakarrik
erabi tze . O gi ikuste da esa a gazte erazk de prep sizi ak
iza ditzakee euskarazk <-k > eta <-e > rdai bie
kasua . Dirudie ez agusitu de a <-k > da, ask ta
behi tzat, iza dezakee ekubai a erabat ga duaz eta <zakuk
giz a> (ez zakua dag e ed zakutik ateratze de giz a
adieraztek , baizik zakua due a) beza ak ak s rtuaz.
(Oñederra 1992: 149)

82

j-D7.KTJNT7,NFRIOT7,AREN JKFRJETA

L3 .2.2.2. Hizku tza

e eratzai eare siste ak eragi dak tzat ezi

har daitezkee a daketak

Hastek ,

badirudi

i guistik are

bar eratze

ed

i terfere tzia

d ri z s rturik a daketek hizku tza ter i a e

ezaugarririk arru te ak eta bereizgarrie ak iza behark
Batez ere, hizku tz heri tzare pr zesua hizku tza
batek gutxie g are

hizku tza bat

rdezkatze

ukete a.

e eratzai e

due a k

tuta

hartze badugu . Jaki a, hi tzear daude hizku tzeta , ukitze estua
dag e ed zei

hizku tzata beza a, i terfere tziak eragi dak

a daketek a daketa-ta de garra tzitsua satze dute (Hi 1989, Hi
eta Hi

1986) . Aitzitik, harrigarria bada ere, hizku tza

e eratzai eare eragi ak ez ditu aza tze hizku tza ter i a eta
agertze

zaizkigu

a daketa gehie ak (D ria

1982b, Dress er

1981) . Hizku tza ter i a e desagertze bidea agertze zaizkigu
a daketetarik arru te ak dira hizku tzek berek errazte

ahiz

berra t aketa bi akabide ezberdi e bitartez s rturik a daketak.
D ria -ek (1982b) aditzera e a

beza a, i terfere tziare

ehe tasu ik ezak pe tsarazte digu hizku tza bate

desagertze

bidea , eta baita hiztu bakar bate hizku tz-ahazte-bi akabidea
ere, beste ak a daketa-i darrek eragite dute a:
This suggests that we ca
t si p y assu e that the pers
wh is f rgetti g a a guage wi subtitute his d i a t
a guage's structures f r whatever he has f rg tte i the
sec d a guage .It is we estab ished w that by
ea s
a ! err rs i the c assr
ear i g f a sec d a guage are
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the resu t
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f i terfere ce fr

Richards, 1973 ; Ste s
f rg tte
fr

ative

a guage (e .g .,

, 1974) . Perhaps the err rs i

a guage have a

pr perties

the

gic f their w

t

a ha f-

(that is, arise

f the a guage bei g f rg tte

r fr

the

structure a d rder f the f rgetti g pr cess itse f), a d are
si p e i terfere ce phe

e a . (D

a

t

1982b : 57)

Dress er-ek (1972) fra tsesez parek rik ez dute bret ierare
hasierak

k

ts

a tee

digu fra tsesare

er rketak aztertzerak a

eragi a ez de a bret ierare

desagertze eta atxekitze hierarkie
ga tzea pr zesuek berek
araberak a da . F

ardatza . F r

atura tasu

gik ki

g rdetze

gik

k

a tee

ts

g rdetzea ed
dute

ekuare

bakar bat a datze

dira . H rtaz, hizku tza

haute

a

k

a tee ga tzeak eta ez hizku tza

ts

daitezkee

a arazi

atura ag tzat har daitezkee

utazi ak, adibidez ezaugarri f
dute ak, h bet

eska a

e

haute

atura tasu

irizpideek g ber atze

berta
dituzte

e eratzai eare ereduak

ezarritak ek .

D
ize

a -ek (1981, 1985) ekia dek Suther a dek

dek i abidea txerkatze ditue a daketez

i terfere tziak hizku tza h
a daketa ask ta due
usteta

i ge esare

ba di tzatze

egite

deki abidea

garra tzi ureaz k
ereduare

ditue a . Iza

ba i kideak dire

e

f r

i tzatzerak a ere,
gertatze

dire

turarazte digu . D

a -e

eragi a ez da ga tzee
ere, i

gae ik are

hierarkiak

iz gae ik ak i ge esea

ak ga du eta ba i kiderik ez dute ak g rde

ditu . I ge esak, esaterak , ez du b katib rik eta bai,

rdea,
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ge itib a . I guru h
bai

etak

ask z h bet g rdetze da (D ria

A tzek fe
ize

gae ik a , a diz, b katib a ge itib a

rdai e

erdie

e

a gertatze

1981, 1985) .

da hizku tza ber

e jabetza-

kasua . D ria -ek (1993) adierazi beza a, hiztu -

artea

hedatze

dire

rdai ak i ge esare

jabetza-ize

f r ekik a tzek tasu ik ez dute ak dira, hai zuze 10 :
There are tw
i

ways

f expressi g the pr

i a p ssessive

the Gae ic f East Suther a d . O e has a partia para e i

E g ish a d the

ther d es

exter a vs . i ter a
fi d

that

the

t . Thi ki g i

tivati

dich t

fi a

i

ter

s

f a

y,1 had expected t

perfect

speakers

f

E[east]S[uther a d]G[ae ic], i .e . the se i-speakers, w u d
ake i creasi g use

f the Gaeic c

partia E g ish para e a d
the c

structi

c

structi

ake c rresp

which d es

pp site . The se

structi

which has a

di g y ess use

f

t . What 1 f u d was the

i-speakers used very few

f the

s f r which three was a partia para e i E g ish,

a d they had g

e

speakers- t the c

ver very arge y -e tire y, f r s
structi

with

e

para e at a . (D ria

1993 :10)

Sch
dyirba e

idt-ek (1985b) ere ezaugarri berau haute
kasu siste

are

bi akabidea . G rag

dugu ez (1 .3 .2 .2 .1 .1 .), dyirba hizku tzare

a

aditzera e

du
a

ba e tzia siste

a

10 1 .3 .2.2 . ata ea pr p satu dugu ba aketare arabera, D ria -ek agertutak
a daketa hau i ge esare eragi agatik ere aza daiteke (ik. aipatutak ata ea
a tzek adibideak xiraka eta euskarare kasueta ) . Argi dag , de a de a, D ria -ek
aditzera e a dak a daketa h

eta ez de a i ge esare siste a berega atu eta

h rixe da, hai zuze ere, iker ari h

ek azpi arratu ahi due gertaera.
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ergatib a izatetik hitze

rde are

bitartez adierazitak

eredu

i atib -akusatib batera igar da. Je de gazteag are dyirba e
ba e tzia siste a gertatutak a daketa hau siste a ergatib are
a

rf e

urrizte pr zesu bate

d ri z jaz da. Sch idt-e

aburuz, hastek , kasu ergatib a adierazte

dute

k purua gutxitu da, ergatib a adieraztek

zeude

a

rf e
a

guztietatik bat eta bakarra geratu de arik (-gu) . Hurre g
batea , kasu ergatib a ez da

rf
urrats

arkatze . Azke ez, dyirba ez

i tzatze dire egu g hiztu gaztee ek ergatib ak adierazte
zitue fu tzi

rf si taktik ak hitz rde eg

dituzte . Azke urrats h
Sch idt-e

eta i ge esare

k r batez agertze

rde a berega atze da.

(1985a, 1985b) usteta , bi akabide s are

d re

s rtu de egitura i ge esare eredua ezarri de arre , a

rf e

urriztea jaz dire ga tze hierarkiak ez dira i ge esare siste ak
g ber atuak. Iker ari h
hierarkia

dute

e aburuz, a

ekuare

rf ezberdi ek

arabera g rde ed

ga du dira . F r a

arru te ak eta ez- arkatue ak dira egitura tradizi
atxekitu zaizki

arka

a ari h bekie

ak. Markatue ak ehe ag ga du dira (Sch idt

1985b : 102) .
Ikus daitekee ez, heri tz bidea

daude

bi akabideeta haute a daitezkee ahu tze eta
i
ber

iz hizku tza
e

hizku tze

urrizte r k rrak

e eratzai eak g ber atze baditu ere, sarrita

eragi a ez da f r a batzuk ed

erabaki rra . Kasu haueta

beste ak

besteak ga tzek

hurre kerak, hizku tz

a daketa-i dar r k rrek eta hizku tzare berare berezk a daketa-
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i darrek, agi tutak
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ga tze eta atxekitze hurre kerak agertze

zaizkigu .
Hizku tza txikiare berare i dar a datzai eek ed hizku tz
a daketa-i dar r k rrek s rtarazitak ga tze eta berra t aketak
dira, gure ustez, hizku tza ter i a e a daketa-pr zesu r k rra
aztertzek

a daketa

eta i teresgarrie ak eta erkagarrie ak.

Za a tzarik gabe, hizku tza ter i a e a daketabadugu, hizku tza
hierarkiak eta

e eratzai eare

d ri zk a daketa-

rabidea aza duk

eragi ak ezartze

ditue

rabideak ezi bazter ditzakegu .

Ha a ere, gure ustez hizku tza ter i a e berezk siste ak eta
hizku tz a daketa
erakuste

r k rre ak eragi dak

a daketek zuze ag

dizkigute hi z ria daude hizku tza r k jarraitze

dituzte a daketa-

rabide a a k

u ak. A daketa haueta ikus

ditzakegu, hai zuze ere, hizku tz k bere egiturak erraztek ed
eg kitzek darabi tzate aterabideak .
Hizku tza
a daketa-

e eratzai eare eragi agatik ezi aza daitezkee

rabideaz

i tzatzerak a bi j era agusi azpi arratu

dira: egitura erraztera j tze dute a daketak eta egiturare a de bat
ga tzera ed

urrizteraj tze dute ak.

A daketa-j era haue artea bereiztea ere ez da erraza. Gure
ustez, gai era, a dakete be etak bidea agertu ahi badugu, ez da
k

e igarria j era biak erabat ba atzea . Iza ere, ga tze ze baitek

-hizku tz ter i a e kasua gehie ek- egiturare erraztea ekarri
hi dute . Era berea , errazte ze baitek berez egiturare

a dere
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ga tzea ere ekar dezakete (Trudgi

egiturare

1983) . De a de a, r

erraztea erregu artze beza a u ertuk

urriztea, berriz, ezberdi tasu
dakarre pr zesu batez

O d k

i guistik re

ata eta

ikusik

urrizteak . Murrizketa haue
a

rf

(1 .3 .2 .2 .2 .1 .2 .),
adierazpide
ed

hik e ak

ezerregu arre

ter

desagerpe a

i a e

gik e aukere

hierarkia ze bait ezar
rfe

sagai

a, bi akabide

(1 .3 .2 .2 .2 .1 .3 .)

eta

gik

(1 .3 .2 .2 .2 .1 .4 .) ez-

arkatu,

i arrizk

r k rtu

hi dira eta beraue

gai ea

eraikitak

a

arkatuag , bereziag ak, a diz,

ezabatze dira (Dress er 1981, Sch idt 1985b) .

Erraztee

Egitura

barrua

rf

(1 .3 .2 .2 .2 .1 .1),

egitura berriak hedatu . F r
ehe ag

bate

dugu ez, hizku tza ter

aurkak tasu e
rf

dugu . Ga tzea ed

i tzatzerak a erabi ik dugu .

urrizte bi akabidea arru tak dira baiabide

daitezke :

har,

rf

artea , paradig

e bateratze a a gik ak eta f r

erregu artzea gertatze
gik are k

dira sarrie ik (1 .3 .2 .2 .2 .2 .) .

p exutasu a ezabatzek

i a ask re hiztu -erdie erabi era f r

eta kasu guztieta
beretik, f r

a a itik ak

agusitze

a askeek adierazpide

a

rf

ere hizku tza

a si tetik ak ezabatu

dira (1 .3 .2 .2 .2 .3 .) . I d
gik

atxekituak ed

tuak rdezkatzek j era abar e daiteke (1 .3 .2 .2 .2 .4 .) .
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1.3 .2 .2 .2 .1 . Ba iabide

G rag
jaz tze

esa

dire

jat rrizk a

rf

gik e

urriztea

beza a, hizku tze

desagertze pr zesua

errazte eta ga tze j ere

d ri z hizku tzare

rfe a, pr zesu eta p saketa

rf ,

rf

gik

ask ga tze dira. Hurre g ata eta ga tze haue adibide ze bait
agertuk ditugu.

1.3 .2 .2 .2 .1 1 . A

rf e

urrizteak

D ria -ek ekia dek Suther a dek gae ik are geru di ari
eta ize p ura ari buruz egi ik ikerketa a

urrizteaz hartarazte digu (D ria 1978 : 595). H rre a,

erabatek

a ki f r a biak agertzek zeude a

tradizi

rf e k puruare

p ura a adieraztek

-e

rf ugarietarik ize

atzizkia eta geru di a adieraztek

-a

atzizkia

baizik ez dira g rdetze .
A

rf e

urrizteare beste adibide bat aurrerag aditzera

e a dugu dyirba e ergatib are bi akabidea dugu (1.3 .2 .2.2 .) .
Hizku tza h

ek ergatib a erabat ga du aurretik, kasu hau

adieraztek zerabi tza bederatzi a
gu)

rf etatik, bat eta bakarra (-

erabi tze ze . Gauza bertsua gertatu da hizku tza ber e kasu

a kutib are

a

rf

i be tari areki

bukaerak f e are arabera zazpi a
a aitutak

hitzeta

-ijga

eta k

ts

ere. Hitz err are

rf izatetik b ka ez eta y-z
a tez a aitutak eta

-da
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r k rtzera iraga
(1989) ere a

dira (ik .Sch idt 1985b : 52-55) 11 . Bavi -ek
rf

war piri-re ize

urrizte garra tzitsuaz

rf

gik e

urriztea

gik e artea ere urritze ask izate dira.

Or har, badirudi atzizkitze baku a de a pr zesu
artea

h bekie

digu

rdai e siste a .

1.3.2 .2.2.1.2. Pr zesu wrf

Pr zesu

hartarazte

rf

gik e

diraue a. Dress er-ek (1981) j era ber

ehe tasu a azpi arratze

du bret ierare

e

a daketa bidea .

Bret ierak p ura a eratzek bar e a daketa (si g. [ i: ] `harria', p .
[ e ':] ed [ eri :] `harriak'), rdezkatzea ([ arc'h] `za dia', p .
['ke :zak] eta atzizkitzea (si g . tad `aita', p . tad + i) adierazpide
rf

gik e artetik atzizkitzea

H rre a, hiztu
adieraztek

r k rtze du (Dress er 1981).

aurreter i a ek ['bcex :] `behia' f r are p ura a

[z wt] p ura tradizi

a a erabi i beharrea , [b ex :at]

f r a berriaz, h ts, p ura tasu a atzizki baku

bate

bidez

adierazte due f r a batez ba iatze dira. Or bat, [ i: ] `harria'
f r are p ura ak dire

[ e ' :] eta :]
ei) atzizkitzea dakarte
[

[` e : u], [ ei :u] eta [' i: u] f r ek rdezkatu dituzte (Dress er
1981) .
11 Bi akabideare azke urratsea i ge esezk prep sizi ak erabi tze dira. Ikus
Sch idt-ek (1985 : 54) e a dak
(i)

jugu bi
e aku ea

d k adibide hau :
yi a- yu
ezarri-ez ET

E aku ea e b rrea ezarri ze '

yugu
i g .prep .(

)

e b rra
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Lehe
kasueta

aipatutak gae ik are geru di are eta ize p ura e

ere pr zesu

(1978) aztertze

gik e

rf

gae ik are

due

urritzea dugu . D ria -ek

dia ekt a

geru di a eta ize

p ura ak adieraztek ke keta, zer

arkatzea, gehiketa ed ta b ka

txa dakatzea zekarte

rf

pr zesu

gik ak erabi tze

besteak beste . Hiztu - s ek pr zesu
erabi tze
ize

jarraitze

dute

esa

beza a, ize

L 3 .2 .2 .2 .1 .3 . Aurkak tasu

rf
(Bavi

bidea

gik are

esaterak , te

p ura a adieraztek

rf

gik etak

daude

sagaie

urriztea

hizku tzeta

p saketa
r k rra da

1973, 1981, Dress er 1988, Sch
1992, Trudgi

pus, aspektu eta

pus eta aspektu siste

-e

-a atzizkia hedatu dituzte .

1983) . Greziak

idt 1985a,
arva itika ,

du ezberdi tasu e

urriztu egi da abar e ki (Trudgi
erdiek te

k

bidezk ak

sagai bat ezabatzek j era ere arras

1989, D ria

b, Si va C rva á

gehie

s i ik atzizkitze baku are

atzizkia eta geru di a adieraztek

Heri tz

gik

bitartea , hiztu -erdiek geru di ak eta

p ura ak adieraztek

darabi tzate . G rag

rf

zire

eta

k purua

1983) . Arva itikare hiztu rai a eta a rist a baizik ez

dituzte bereizte , ezburutua eta burutuare

artek

ezberdi tasu a

erabat ezabatu dute arik . Si va C rva á -ek (1992) ere aza tze digu
ezaugarri berau New Y rkek

puert ric tarre

gazte era . Batez

ere hiztu -erdiek hai bat te pus ezberdi tasu desagertarazi dituzte
eta beste batzuk gutxita

erabi tze dituzte. Kasu guztieta

rai a,
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iraga a eta i dikatib k
et rkizu ek

f r a ezburutuak hedatze

dira eta

burutua, ba di kera burutua eta i dikatib k

p uskua perfekt a ezabatze dira.
Te pusare barrua ere D ria -ek (1981 : 141) hartarazte
digu et rkizu are

eta ba di kerare

errazteaz Suther a d-ek

gae ik are hiztu - s e e artea eta erabatek ga tzeaz hiztu
ter i a ag e

artea . Orai ek

f r ek

rdezkatze

et rkizu ek a eta ba di kera f r ak i guru h

dituzte

etak gae ik are

hiztu gehie e artea .
M du kateg riari dag ki
arva itikak

du kateg ria

ez, Trudgi -ek (1983)
subju tib k

p uskua perfekt a erabat ezabatze

burutua eta

dituzte a eta haue

rdez

i dikatib k f r ak zaba tze dituzte a aza tze digu.
Ezberdi tasu bat ga tzeare
aiz aipatu da bide ter i a ea
a eta . Huffi es-ek (1989)

d ri z kasu si kretis
daude
hartarazte

desagertze bidea dag e a ise eta
si kretis

hizku tze

e

a s

i guruk

digu A eriketa
ite a e a ieraz kasu

a guztiz arru ta de a. Hizkera h

eta , batetik, kasu

i atib a eta akusatib a batze dira eta, bestetik, akusatib a eta
datib a. Huffi es-e usteta hi tzear daude hizku tzeta gertatze
dire kasu si kretis
rf

gik a

ak eta kasu ga tzeak ask ta k

urriztea eta ize

paradig eta

p exutasu
daude

ezerregu artasu ak ezabatzea dakartzate (Huffi es 1989 : 212).
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9 2,

1.3 .3 .2 .2.1 .4 . Adierazpide

Hi z ria
k

tzeptu se

daude

a tik

kasueta , f r

rf

gik e

hizku tzeta

aiz, egitura tradizi

bera adieraztek

a bakarra

D ria -ek (1985) h

urriztea

ak

r k rtze

f r

zai

du gae ik are

ezezk

Suther a dek gae ik tradizi

ezezk agi tera bi bide ezberdi ez adierazi
agertzek

a ezberdi ak daude

da gai erak ak ezabatuz .

adibidea agertze

agi terare kasua . Ekia dek

a ea

hi da . Ezezk agi tera

bide arru te ea aditz err ari (x)a- aurrizkia gai eratze

eta err are

ehe dabizik

k

ts

batetik igurzkari (spira t) batera ed

a tea a datze

da, herskari

igurzkari batetik beste batera

a datuz . Bigarre adierazpidea ( )a- aurrizkia gai eratze zai
err ari, bai a hasierak
Beraz, (x)a vi x
zaitez iza
erabi i

k

ts

ri ijax eta ( )a pi x

h rre

t

aditz

a teak ez du a daketarik jas tze .
s

ijax erabi tze

t a' adieraztek . Hiztu - s

dira `ez

guztiek biak

hi dituzte ; hiztu -erdiek, berriz, h rietak

bakar bat

darabi te : kasu guztieta erabiie a eta era berea a daketa f
gutxie

a ea

dakarre a, hau da, ( )a- aurrizkia, k

ts

gik
a teare

a daketarik ez due a :
( . . .) cha ges i
be i

the egative i perative c

the directi

fe i

i ati

structi

see

f a variabiity which a

(a

g O[ d]F[ ue t]S[peaker]s) f r three separate f r

the

egative i

S[e

perative with ut

utati

. (D

a

s

f

egative

which is uti izab e with a y verb a d d es

e tai ch ices ab ut

ws

ea i g differe ce .

i]S[peaker]s are i creasi g y se ecti g a

i perative f r

s t

1985 : 166-167)

t
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1.3.2.2.2.2. F r a ezerregu arrre erregu artzea
F r
ter

a ezerregu arrak erregu artzek

i a ei buruz egi ik

(D

a

1985, Sch

arapah -re

a gehie eta

idt 1985b,Tay

aipatu de

ezaugarria dugu

r 1989) . A g

atsi a dia ekt a 12 hiztu - s ek ja

gisa j katze

j era hizku tza

kiar fa

i iak

aditza ezerregu ar

dute bitartea , hiztu -erdiek erregu ar beza a j katze

dute . O d k

aipua

ikus daiteke Tay

r-ek (1989) agertutak

adibide bat:
(7) ihbíícik-i `he ate it'

ihbíicika-i

The pseud -tra sitive i a i
i

Pr t -A g

ate verb i

`he ate it'
(7) was irregu ar eve

quia . I the i c rrect f r

, the se i-speaker

has added the pr ductive pseud -i tra sitive i a i
kii- (fr
ste

Pr t -A g

t

quia

*-t

ate suffix -

-) t the hist rica y c rrect

pr duce a "regu ar" pseud -tra sitive f r

. (Tay

r

1989 : 177)

Sch

idt-ek (1985b) a tzek

adibidea agertze

hizku tzare

ya u `j a ' aditzare

tradizi

aditz h

a ea

digu dyirba

bi akabidea . Dyirba

ek, gai erak etatik a de duz, bi err

ezberdi ditu : ya a agi tera p sitib a eta ya u gai erak f r eta ,
ezezk

agi tera bar e . Dyirba e

erregu artzea dakarte

f r

gazteek f r

hiru ba iabide hartze

agi tera p sitib a adierazte
agi terak

hiztu

due

ya a f r

a haue

dituzte . Batzuek
a zaba tze

dute

a guztietara . Beste batzuek ya u hedatze

dute

12 Gr ss Ve tre da i ge esez dia ektu hau ize datzek erabi tze de ize a .
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guztietara . Azke ez, ze baitek biak erabi tze

dituzte i

ak

ezberdi tasu ik egiteke. J era r k rre a, bai a, ezezk agi terak
ezartze due ezberdi tasu a ed ezerregu artasu a ezabatzea da
(Sch idt 1985b : 79-80) .
Ekia dek Suther a dek gae ik a erregu artzeare beste
adibide bat ikuste dugu . I guru h
egitura

etak gae ik ak ez du bere aditz

r har u er ezberdi tasu ik egite . Bakar-bakarrik

agi terak f r eta bereizte ditu si gu arra eta p ura a. D ria -ek
(1985 : 171) agertutak are

arabera, hiztu

zaharre e

artea

agi terak p ura a r k rrea g rdetze de artea , hiztu -erdiek
aditz f r a hauetatik p ura tasu a erabat ezabatzera j

dute,

gai erak aditz f r eki parekatuz.
Erregu artzea dakarte

paradig a bateratze a a gik ak

guztiz arru tak dira hi z ria
bi akabideeta . Perts

daude

hizku tza ask re

a kateg riari dag ki

adibide i teresgarria

erakuste digu Tay r-ek atsi ari buruz egi ik
h

eta hirugarre perts

Gai erak

perts

ak dira h bekie

ak eratzek

hirugarre

a ea . Dia ekt

g rdetze
perts

e

dire ak.
egiturak

i arritzat hartze dira eta beraue gai ea eraturik egitura berriez
adierazte dira. Tay r-ek (1989 : 177) e a dak
h

d k adibide k

e erakuskariak iza daitezke :
(8) iik
C

óó

pare :

'1 a

drea i g'

iikó eek?i

iik éé '1 a

drea i g'

`he is drea i g'
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Atsi a dia ekt a
rfe a

- óó

rfe a h
perts

ehe dabizik perts

da. He e

e

agertatuk

rdez hiztu -erdiek -

éé

a adierazte due

adibideeta

ikus daiteke

atzizkia, a egia, hirugarre

ak a hartze dute a ehe dabizik a adieraztek .

L3 .2 .2.2 .3. Egitura a a itik ek si tetik ak rdezkatzek j era

Hizku tza ter i a e i guruk

a

ask k (D ria

1977a, 1981, Dress er 1988, Huffi es 1989, Trudgi
a a itik ek si tetik ak

rdezkatze

dituzte a

1973,

1983) f r a

abar e du dute .

Bret ierak, esaterak , rai a dia bi egitura ezberdi ditu, si tetik a
eta a a itik a, hai zuze . Hiztu -erdi gehie ek f r a a a itik ak
baizik ez dituzte erabi tze eta si tetik ak ga du dituzte (Dress er
1988). Greziak arva itika ere a ba ieraz si tetik a de
ptatib a
pi

(pifsa

`eda dezaket') perifrastik gisa eratu da

du

( akari te

a) 13

Hastek , j era hau ez da ezberdi tze hizku tz a daketa
arru tea ikus daitezkee etatik. Hizku tz a daketa r k rrea ere
ezagu a da egitura perifrastik ek ed a aitik ek egitura si tetik ak
ed

tri k ak

bera duag k

rdezkatzek
hizku tza err

j era . Lati
a ik eta

arru tea

ahiz

f r a perifrastik ek

si tetik ak rdezkatzeare adibide ugari aurki daitezke . Hizku tza
13 Trudgi -ek (1983 : 118) hartarazte digu a daketa hau grekerare eragi az
gerta daitekee a. Iza

ere, grekerare

perifrastik bate bidez adierazte da .

eredua

ere

du

ptatib a egitura

HIZKUNI7.AF,RIOT7ARFNIKERKETA

err

6

a ik e prep sizi

kasu siste

a

s a

siste

ak, esaterak , ize

rdezkatu zue . Ha aber, aditz siste

f r a perifrastik ek si tetik ak
eer ; ai a.tus > habie d
f r a perifrastik ek se

a

ad , e .a .) . Mexik k

a si tetik ak

1992) .

a daketa i guistik

r k rrea arru ta

a a a ik etatik si tetik etara a datzek j era . Os beste ak

kasua da, a diz, Dress er-ek (1988)
bidea

ere

gazte eraz ere

a tik ki hurbi dituzte f r

Besta de, hizku tze

a

rdezkatu dituzte ( ege d > para

aiz rdezkatze dituzte (Si va C rva á

da f r

dek ikabideare

daude

bi akabidea

hizku tze a . Iza
f r

hartarazi beza a, desagertze

ere, hizku tza haue

a si tetik ek i

desagertze

iz ez dituzte rdezkatze

f r

a

e t

f

a aitik ak :
It is a c

p ace

sy thetic by a a ytic c
cha ge, as we
deve p
b+

bservati
structi

that the rep ace
s ccur i

e t f future `I'

si g' fr

sider the

Lati t Fre ch : ca ta+

> je cha ter +ai > je vais cha ter) .

But i teresti g y, the rep ace

e t

c

bserved i

s has

r a ' a guage

as the reverse pr cess (c

> (eg ) ca tare habe

structi

'

ever bee

f a a ytic by sy thetic
a guage decay .

(Dress er 1988 : 187-188)

Ziurre ik, Dress er-ek

harrea

haute

a arazi beza a,

a aitik etatik si tetik etara ez j tzeak zerikusi zuze a du hizku tza
hauek
Iza

ai a f

gik a iza

ere, egitura perifrastik

hai bat pr zesu f
hizku tza bate

hi dute e

batetik si tetik

gik k iza

pr zesu f

a k rtasu ik ezareki .

gik

batera igar tzek

behar dute i darrea . A diz,
gehie ak ez-e

a k r badira,

H1ZKT TNT 7 NFR
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zai a da egitura perifrastik
dire urratsak e

batetik si tetik batera igar tzek behar

atea .

.3.2.2 .2.4. F r a ed
1

Aurrek areki

rfe a askee a dek j era

arras

turik dag e

ahi dugu errazte j era
hizku tze

ikerketa guztieta

dire eduki ak f r
Dyirba e

r k rre

et rkizu a adierazte
ak

artea . Hi z ria

egitura atxekitue

due

rai ek

f r

daude

bitartez adierazi

a askee bitartez aza tzek j era azpi

aditz i f exi a

de arik . H

beste j era bat aza du

arratu da.

a s i ik g rdetze

da,

- y atzizkia aditz i f exi tik ezabatze

kasueta

te

pusa adierazte

dute

f r

a askeek

betetze dute ehe - y-k zue zeregi a:
The te se disti cti

is i dicated by a separate ti e w rd,

which specifies whe

the acti

i fecti

a affix

tra sfere ce

ses its te se disti cti

f te se fu cti

te de cy f r the

/ eve t takes p ace, i.e . the

t a separate ti

a guage t

bec

e

fu cti

. The

e w rd sh ws a
re is

ati

a .

(Sch idt 1985b : 64)

Dyirba e
fe

e

e

a dak h

h

k
e

p exutasu

rf

gik a gutxitze

erakuskariak dira Sch

idt-ek (1985b :64)

ak adibideak . (i) k a dyirba tradizi

(ii)k a je de gazteare dyirba ek a:

due

a ek a da eta
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(i)

yara ba i- y
giz

a et rri-ET

`giz

(ü)

a bihar et rrik da'

yara ba i- yu u ga
giz

a et rri-ez ET bihar

`giz

a bihar et rrik da'

Hizku tza h

eta berta f r

a dek

beste adibide

bat edire

daiteke agi terazk ezezk f r e eraketa

ere . Iza ere,

dyirba e

jirrba dia ekt a

aditzari ga ga aurrizkia eta et rri') hiztu
dute (Sch

tradizi

a ki ezeztape a adieraztek

atzizkia gai eratzetik (ga a ba i- i `ez

gazteek ezezk partiku a askea de

r k rtze

idt 1985b : 66) . H rre a, ga ga aditza-i egiturare

+ aditza ibi tze

dute (

1.3 .2 .3 . A dakete a a k

Sarrera
buruzk

a askee

a eta

esa

w ba i `ez et rri') .

u ek ga tze eta atxekitze hierarkiak

beza a (1 . .), desagertzear daude

hizku tzei

ga tze eta atxekitze hierarkieta daude irizpideak

zehaztek

sai

a dakete

aurkezpe a egi

gutxi egi

dira . Ha a ere, a
d re ,

haueta

datu ugari agertze

agertu dire

ahik a argi ikus daiteke

ikerketa haueta , i pizituki ed esp izituki, hierarkie

bret ierare

rdez

berri izatek

zaizkigu a . Bereziki, Dress er-ek (1972, 1988)

egitura i guistik are

hausketa pr zesua aztertzea ,

ahiz D ria -ek (1981) Suther a dek
(1985b) dyirba i buruz burututak

gae ik az eta Sch idt-ek

ikerketeta , agertu dituzte

IMITNT7,URI
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d ri eta heri tz bidea daude hizku tze a daketeta haute a
daitezkee ga tze eta atxekitze hierarkiez jabetzek
ezarri dituzte a uste dugu . H

i arri se d ak

egatik, hiru iker ari k pr p saturik

hierarkiak eta batez ere, hierarkiak u ertzek e a dak irizpideak,
ahiz gai erak

a eta zeharka aditzera e ate dizkigute datuetatik

atera ditugu ak

i arri iza g

ditugu hirugarre

kapitu ueta hierarkiez eta a daketaAurrek
hi z ria

ata eta

daude

rabideez i tzatzerak a .

aza dutak a aburbi duz, esa

hizku tze

d ri z ze bait a
rf

eta augarre

egitura

rf ,

rf

daiteke

gik e errazteare

rfe a, bi akabide eta egitura

gik ga tze dire a eta beste batzuk egitura tradizi

a ari

atxekitze zaizki a . Egitura i guistik are berra t aketa haueta
atxekitze eta ga tze hierarkia ze bait ikus daitezke. Hierarki k hiru
eragi e

i guistik

agusik g ber atze

dituzte . Hizku tza

e eratzai eare egiturareki berdi tzera j tze dute a daketeta ,
hizku tza

e eratzai eare ereduek agi dutak atxekitze eta ga tze

hierarkiak edire ditugu. Egitura erraztera j tze dute ak hizku tza daketa-i dar a datzai e r k rrek eta hizku tza zehatze a daketai darrek agi dutak ak ditugu .
Aurrek

ata ea

ikusi dugu ez (1 .3 .2.2 .2 .), erraztera eta

ga tzera j tze dute a daketetatik id kitak hierarkie artea
k

tuta

hartzek a da f r ek

hierarchies) arabera dute
arkatuak h bet

arka hierarkie

s

( arked ess

ekua. La ugarita aipatu da f r a ez-

g rdetze

dire a eta f r a

arkatuag ak

EZKINTZTTFRK)T7 .ARFN TKERKFTA
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ehe dabizik z ga tze dire a. Gai era, a dakete
dire egitura berrieta f r a
(Ca pbe

d ri z eratze

arkatuak i arri gisa erabi tze dira

eta Mu tze 1989, Sch idt 1985b, Si va C rva á

1992) .
Markatutasu are
k

tuta

(i arked ess) araberak

iza ik, aditz kateg rie

bar ea

ezaugarriak

bereizte

dire

azpikateg rie artea hierarkia ze bait haute a daitezke . Beherag ,
augarre
M rf

kapitu ua

HMBre

rabideaz

gia Natura ak ezartze ditue

arkatutasu ed

irizpidee araberak hierarkiak sak
arre , hurre g
daiteze

atura tasu

ag agertzek as

a dugu

err eta agertuk ditugu adibideak eg kir u er

irizpide

r k r batzuk e a g

daiteke aditz siste are barrua h
zehar f r a ez- arkatutzat ed
aurkak tasu ea
perts

i tzatzerak a

ditugu . Laburki, esa

ak ak hartu dire a hizku tzeta

i arrizk tzat: u er kateg riare

si gu arra ; perts

a kateg ria , hirugarre

a eta, eurri apa ag a , ehe dabizik a; te pus kateg ria ,

rai a ; eta

du kateg ria , i dikatib k

Gree berg 1963b, 1966, Jak bs

f r ak (Bybee 1985,

1957, Mayertha er 1988, e.a.) .

F r a hauek guztiek atxekitze hierarkia

dute

ehe tasu are erakuskari ugari dugu aurrek ata eta agertu ditugu
a dakete

artea . Perts

a kateg riari dag ki

Tay r-ek (1989) erakuste
hirugarre perts

digu arapah re

ez, esaterak ,

atsi a dia ekt a

ak a datzeke g rdetze dire a eta aditz paradig a
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gertatze dire f r a berriak hirugarre perts

e

gai ea eraikitze

dire a (ik . 1 .3 .2 .2 .2 .2 .) .

Te

pus kateg ria ,

rai ek f r e

a dek berregituraketa

ask re adibideak edire ditugu . Dyirba ez et rkizu a -zeha zki ag
et rkizu a adierazte

due

et rkizu ek

egiturak g rdetze

askee

i fexi

bitartez adierazte

et rkizu ek

f r

e

- y atzizkia- ezabatze

vati

rtasu

s i the te se

affix bec

arkatua

es the u varyi g f r

Te

pusari dag ki

arkatutasu are

artea

du f r
wi g

arked (

-future)

idt 1985b : 64) .

ez ere, 1 .3 .2 .2 .2 .1 . ata ea

garra tzia erakuste

digute
a

ikusi ditugu

adibide ze bait .

digu gae ik are

ak . Trudgi -ek (1983) aza dutak

ere hiztu -erdiek te

a rist a g rdetze

pus eta aspektu siste

hiztu -

arva itikare
eta

rai a eta

dituzte, ezburutua eta burutua ezabatuz . Si va

C rva á -ek (1992) aza dutak
gazte era

idt-ek

rai ek f r ek rdezkatze dituzte a et rkizu ek eta

ba di kera f r
kasua

: The u

a

f r the verb e di g . The future

H rre a, D ria -ek (1981) aditzera e
erdie

i arritze

ses i dicate the f

arki g syste

affix - y is dr pped» (Sch

dira, et rkizu a f r

de arik (ik . 1 .3 .2 .2 .2 .4 .) . Sch

ga tzea : «Y[ u g]D[yirba ] resp
i

da eta ez-

New Y rkek

puert

ric tarre

ere hiztu -erdiek rai a, iraga a eta i dikatib k f r

ezburutuak hedatze

dituzte eta et rkizu

a

burutua, ba di kera

burutua eta i dikatib k p uskua perfekt a ezabatze

dituzte .
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M du kateg ria
kateg riare

f r a

hedatzea aza tze
hizku tza h

e
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Trudgi -ek (1983) arva itikak
arkatue

du

desagerpe a eta ez- arkatue

dizkigu . Trudgi -ek, beraz, azpi arratze
du kateg ria

gertatutak

a daketeta

du
ez-

arkatutasu ak due a zerikusia :
The ther cases, h wever, are t s c ear. What ss there is,
f r exa p e, f the perfect a d p uperfect subju ctive f r s
resu ts i the use f the c rresp di g i dicative. It c u d be
argued that this is ere y a f r
f si p ificati , si ce the
a ter ati betwee subju ctive a d i dicative f r s is
st y
aut atic a d depe ds
the type f c ause r c ju cti
i v ved. N c trast is st, theref re. It d es,
re ver,
i v ve the ss f a arked categ ry. (Trudgi 1983 :118)
Nu er kateg riaz de bezai batea , hizku tza ter i a
ask re bi akabidea si gu arrek f r ak eredu zaharrari atxekitze
zaizki eta p ura ek ak desagertze dira (ik. 1 .3 .2.2.2.2. ata ea
D ria -ek gae ik are agi terak f r ez agertutak kasua).
O d ri gisa, esa daiteke f r a ez- arkatuek atxekitze
hierarkia erabatek
ugarire

ehe tasu a izatea hi z ria daude hizku tza

ezaugarri a a k

u a de a . Egitura i guistik a

errazag ak, hik ag ak eta i arrizk ag ak dire bereizketak eta
f r ak dira atxekitze hierarkiare g ik a dea daude ak. Hauxe
bera azpi arratze du Sch idt-ek (1985b) dyirba ea gertatutak
urrizte guztie

d ri gisa :

I a paradig s the resista ce f u arked f r s t cha ge is
striki g: si gu ar f r s f pr
u s ; the u arked
u

J1P7,KIJN

NPRTO17ARFNTKFRKETA

103

t ba a- ;

arker r

i ative case f r s

wu yja 'where' (except the irregu ar

f ba a `there',

i ative C ass 1 f r

wu yji y), a d wa ya 'wh ' re ai u a tered i YD . It is the
arked f r
te de cy t

s

f these c

cha ge . (Sch

sed c asses which sh w a high
idt 1985b : 102)

Adierazpe i guistik a ikusi ditugu
eta atxekitze hierarkia ze bait haute
erregu arrak h bet

g rdetze

a daketeta
a

daitezke . F r

a

dira f r a ezerregu arrak bai

.

Gai era, ezerregu arrak erregu ar bihurtze
Era berea , f r

dira (ik . 1 .3 .2 .2 .2 .2 .) .

a askeak f r a atxekituak bai

dira . Or bat, f r

a askeek atxekituak

1 .3 .2 .2 .2 .4) . F r

a a a itik ak f r

g rdetze

dira eta haue

Markatze

artea ,

h bet g rdetze

rdezkatu

hi dituzte (ik .

a si tetik ak bai

rdez erabi tze

ete

ere ga tze

h bet

dira (ik . 1 .3 .2 .2 .2 .3) .

arkatze si p ee ek, esaterak

atzizkitze baku are bitartez gertatze dire ek, atxekitze hierarkieta
ehe tasu a dute a ikusi dugu (ik . 1 .3 .2 .2 .2 .1 .2 .) . Atzizkitze
baku are

r k rtzea zehar

i arrizk tasu areki ed ez-

Or bat, a

rf e

ka tea

adierazpide ber

arkatutasu areki

urriztea gertatze

arru te a eta adierazpe
gai erak e

turik dag

rf

(Dress er 1981) .

de eta

a

gik si p ee a due a g rdetze

(ik . 1 .3 .2 .2 .2 .1 . ata ea

e

rf
da

D ria -ek (1978)

aza dutak Suther a dek gae ik a geru di are eta ize p ura are
kasuak eta ata berea
ergatib are a

rf e

Sch

idt-ek (1985b) agertutak

urrizteaz e a dak a) .

dyirba e

fII7,K[1NI7,HE
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Ata

h

eta

hierarkie

gaiaz egi

dugu

sarrerare

d ri z, esa daiteke hizku tza ter i a ei buruz satu dire
gehie eta

a

aza dutak a daketek arras sakaba atuak eta ardatz

bateraturik gabek ak dirudite arre , a daket
hierarkiak g beratze dituzte a a k
daude a: hizku tza

e eratzai eare

ga tze eta atxekitze

u ek hiru i dar-a datzai e
i dar-a datzai ea, hizku tz

a daketa r k rrare i dar-a datzai ea eta hizku tzare a berare a.
Or bat, bi

rabide

agusi iza

hi dituzte : batetik, hizku tza

e eratzai eareki berdi tzera j tze due a eta, besta de, hizku tza
ter i a are berare egitura erraztera j tze due a.
Lehe ag esa beza a, a hau hi z ria daude hizku tzek
hizku tza
erraztea

e eratzai eareki
daude

berdi tzea

eta bere

egiturare

ga tze eta atxekitze hierarkiak eta hierarki k

g beratze dituzte irizpideak zei dire u ertzek ekarri bat izatea
ahi dugu . H rtaz, hirugarre kapitu ua
haute a
(111 .6 .),

HMBre

a daketeta

daitezkee hierarkiak ide tifikatu eta aza du
augarre

d re

kapitu ua

hierarkia hauetaz eta berauek

erakuste dizkigute a daketa-

rabide r k rre zehaztape az eta

aza pe az arituk gara (IV .2.).

II. KAPITULUA : HEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN
EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA

0. Sarrera

Bigarre

kapitu u h

s zi i guistik are
egitas

eta

aurkezpe ari eki g

HMBre

eg era

di gu. Aurkezpe ak bi

agusi ditu . Hastek , HMBk desagertze bidea

gai erak

hizku tzeki

a a k

u ea

ditue

daude

ezaugarri

s zi i guistik ak erakutsiz, hizkera hau hizku tz heri tzare
ikerketare barrua aztertzek beharraz eta i teresaz hartarazi ahi
dugu . Or bat, hizkera h

e

ezaugarri s zi i guistik

aza pe az, hirugarre kapitu ua

agertuk ditugu

agusie

HMBre

aditz

i fexi are ga tze eta berra t aketa ask re iturri ed eragi eak
ageriag jarri ahi ditugu.

He buruak zehazturik, beraz,
aztergaiak eta beraue
ata ea

i guru h

areag tu dute
bigarre

ata ea

aurkezpe are

etak

euskarare

eragi e s zi
HMBre

gik e

d k hauek dira kapitu uare
hurre kera : ehe dabizik
desagerpe a s rtarazi ed
agerpe az ihardu g

ezaugarri s zi i guistik

dugu ;

bak itzare
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aurkezpe ari eki g di gu; azke ata h

e barrua 11.2. . ata ea

HMBre hiztu ta dee artek ezberdi tasu e aza pe ari
gatzaizki ; 11.2.2 . ata ea
daude

Bizkaik

heg

e deba dea

tuk
ehia

i tzaerak, a egia, HMBk, euskara batuak eta gazte erak

gizartea dute egi kizu ba aketa aza duk dugu ; H.2.3. ata ea
hiztu ta dee artek k

u ikazi sarerare aza pe ari eta HMBre

rtasu ter i a a ageriag uzte dute ezaugarrietarik bat, h ts,
be au a die artek harre a

i guistik rik ezari eki g di gu; 2.4.

ata ea , azke ik, beste ezaugarriaz arituk

gara, tra s isi

i guistik rik ezaz, hai zuze .
Berta agertuk ditugu e aitzak, bereziki fakt re eragi eei
dag zkie ak, Bizkaik
ekuk tasu eta

heg

e deba dek

hiztu e

bere

i arriturik daude . H rtaz, hiztu ei egi ik i kesta

s zi i guistik etatik ateratak e karrizketa zatiak erabi ik ditugu
kapitu u h

eta agertuk ditugu

d ri e se d garri.

Zer esa ik ez, berta agertuk ditugu eragi e ahiz ezaugarri
s zi i guistik ugarik HMBre eg era ezezik, euskara

s are a

eta, batik bat, beste euska hizkera ter i a e ak ere aza ditzakete 14
De a de a, a are sarrera

14 Azterketa sak
s zi

hartarazi dugu ez, iker a h

ag ak egi behar dire arre , argi dirudi euska kie eragi e

gik eta ezaugarri s zi i guistik e artea -bereziki

euska kie e

eta

uturreta daude

artea - berdi tasu ak ezezik, ezberdi tasu ak ere edire

daitezkee a. Ikerketa a h

e egitas

etatik urru tze da ezberdi tasu eta

berdi tasu hauetaz ihardutea. De a de a, prestatze ari gare beste a batea
erkaketa h

i eki as

dugu.
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dag e ek azterturik ditugu datuetatik ateratak e aitzera

ugatzea

h betsi dugu

11.1 . Eg era ter i a are
HMBre

kasua

eragi e s zi

desagertze bidea

gik ak
daude

gai erak

hizku tzetarak agertu ditugu fakt re eragi e bertsuak ditugu (ik .
1.3. . .) . Beste hizku tza ter i a ask ta beza a,
p itik ak, ek
h

e pek tasu

ik ak eta s zi -ku tura ak eragi dituzte hizkera

e erabi erare ge ditzea eta tra s isi arru tare hausketa.
Gure usteta , HMBre desagertzeare eragi eak aza duk

baditugu, hizkera h

e ga tzeare hist ria bi epe ed garai bereizi

behar ditugu. Batetik, hizkerare

erabi era arru tare

hausketa

b rtitza gertatu ze Fra c re diktadurare garaia dugu eta, bestetik,
behi -betik hi tzea gertatze ari de diktaduraLehe dabizik
ek

ik a eta

euskaraz

garaia

e pek tasu

d re g a.

b rtxakeria p itik a, pre ia
s zi -ku tura ak eragi

zute

i tzatzeari eta tra s ititzeari uztek beharra . Ha aber,

eragi e haue

d ri z, euskarare aspa dik prestigi rik eza eta

ustezk erabi garritasu ik eza i dartu zire , azke hauek euskara
ab a

agatzek aitzakia bihurtu zire arik.
Bigarre epea , aipatutak eragi eei ze bait eragi e berri

gai era dakizkieke . Batetik, diktadura

d re g eragi e berrie

1 08

HEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA

artea aipagarriak dira erdik be au a dietak 15 euska du fa tak
s rtarazi due hutsu e i guistik a eta urteeta se d tutak erabi era
i guistik ak a datzek
sarreraz

zai tasu a. Besta de, euskara batuare

abaitek eg era dig sik berria s rtu de a esa daiteke .

Bereziki ai tzat hartze

bada euskara batua prestigi a eta

erabi garritasu a ditue a daeratzat hartze de bitartea , HMBre
prestigi fa ta eta ustezk erabi garritasu ik eza

a te du eta i

iz

biziag tu dire a.

11. 1. 1 . Diktadurare garaik eragi e s zi

gik ak

11. 1. 1 . 1 . Me pek tasu p itik a

G rag esa beza a, HMBre eta, r har, euskarare batbatek atzeratzea ekarri dute fakt ree artea aipagarrie etak ak
dira Fra c re
espai

diktadura eta, bereziki, erregi e

h

ek estatu

ek gutxie g e hizku tza eta ku tura ask reki iza zue

jarrera p itik su tsitzai ea. Bertak je deare usteta b rtxakeria
p itik a iza
ditzagu h

da euskara ez erabi tzek

arraz i

agusia . Ikus

e erakuskariak iza daitezkee hurre g e karrizketa

zatiak:
(1)

a. euskara egu d ez dabe ga az egiterik gerra e du arte,
Fra c re de p ra , gerra de p ra eta gerra stie ez ebe

15 Erdik be au a dik ta deare barrua 30 eta 60 urtee bitartek je dea
sartze da .
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euskara egiterik itzi egite eta a ak je diek gaur bez (. . .) ez
ebe ak gure euska du ik erda du ak bai (. . .) (BI)
b.

. . . t d p r a represió , t d era uy a e azad r, e t ces
s padres te ía ta t
ied que u ca te hab aba , (. . .) Les
etía a a cárce , es c rtaba e pe , ,
a ge te te ía
uch
ied y e a ca e e euskera i pa abra (B3)
I guru h

etak

s zi i guistik ek ageria
euskaraz hitz egi

euska du ei egi
uzte

ez zezate

dizkiegu

i kesta

dute erregi e ak euska du ei
ezarri zie

esk ara, ka era, a tegietara eta,

debekua hedatu ze a

r har, testui guru pub ik

guztietara.
Garai harta
urriare
i stituzi

esk etara j ate

ze

ekuk tasu e arabera, esk etak

bizta eg

euska du

aisue eta,

r

har,

s are hizku tz-p itika gazte erare a dek a eta zehar

euskarare aurkak a ze . Are arriag de a, euskarare erabi tzeari
uztea zig r fisik

ahiz psik

gik ez derrig rtzea garai hartak

esk etak erabi bide arru ta ze . B3 eta B4 hiztu e hurre g
e karrizketa zatiek aski argi erakuste digute esk eta euska du ek
euskaraz hitz egiteagatik zig rrak ed irai ak jasa behar zituzte a.
Ha aber, ageria uzte

dute zig rrek euska du ak a ahizku tza

uztera bu tzatu zituzte a hei ha di batea :
(2)
a. . . .berriz j a i tze esk ara bai a rdue euska du eri
egite euskue bur e, esate euskue 'aaa a dia as' eta euki
ge du
aistra bat s fra kista, s kerra ( . . .) berak ez
eusku itxite euskaraz uze ak esate , da ak rdera (. . .) (B4)
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b . y apre dí euskera e Au estia, aquí
, aquí de hab ar
euskera ada, ade ás e que hab aba a g e a escue a, u a
pa abra, e castigaba c tra a pared . (B3)
Ka ea ere, batez ere diktadurare
sa atari ta de a t atuek eta aut ritatee
i tzatzea eta bere

usteta

Espai iak

ehe dabizik garaieta ,
rdezkariek euskaraz
ku turare

batasu a

arriskua jartze zue ed zei praktika egitea sa atze zituzte .
Sa akete

d ri z jasate zire zig rre artea i

iz kartze a ere

edire zitekee :
(3)
a . txikerra ize rdu a ari e tzu de que gerra stije ire izek
bat jausi za kerajatik eta spita era era e due eta k ar ire
aitite ez eua jaki erdera eta tra bie j a ezker
spita era tza ba guardazibi ek esa eutsie que erdera egitek ,
ez berak ezi dau egi erdera eta era e due k isariera ez
jakitearre erdera (B4)
b . i c us p r hab ar euskera aquí u s cua t s que era
fa a gistas te decía : ye ya sabes d de está Larri aga, eh?,
a í te evaba a a cárce ( . . .) y aite y a u a
te hab aba
p r ied , t d era p r ied ( . . .) (B3)
c . eta esate euskue : tsarik ez dek zue euskeraz je diare
aurrea egite , je diare aurrie egitek
tsarik ez dek zue,
je diare aurrie egi bida españ , erdera,( . . .) (B2)
Euskara, beraz, etxek testui guruetara

ugaturik geratu

ze . Euska du e artea batzuk etxea euskaraz egite zute ; ka ea ,
bai a, beti gazte eraz :
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(4)
euska du e, p r eje p gure a a et rte baza , kasi erderaz
jaki bez, rdua bai egite geu ts euskaraz bai a je die
aurrie seku a bez ( . . .) etxie barrua bi k be egite ge du
euskaraz. (B2)
Ikus daitekee ez, be durrak eragi da bertak
euska du ask k ka ea , eta i

je de

iz etxea berta ere, gazte ara baizik

ez erabi tzea erabaki zute . Are gehiag , ka ea euskaraz

i tzatze

ze je de euska du ari ere gazte eraz era tzute zi te :
(5)
bai a ez ze egite , je diak be dur euka eta, be dur euke eta
euskara ezi eike egi , bai a bert k euska du ak bez,
euskaraz berba egi eta erderaz k testau, e! (B2)
J kaera hauek herri hau dieta
jas tak

datue

ekazarieta
k

(Basauri , Arrig rriaga )

araberak ak dira . I guru h

(Z i , Zarata

etak

herri txiki

) errepresi a eta i dar p itik e

tr a ask zaz urriag a iza ze . Herri haueta , beraz, euskara
r a tasu

Z i k

ha diag z erabi tze jarraitu ze . Uga

hiztu

bateki

erakuste digu i guru h

iza dak

hurre g

bizi de

e karrizketa zatiak

etak herri ha di i dustriaizatue eta txiki

ekazarie artek a dea:
(6)
. . . urdue be Martiartu be euskarea ask egite ze ,
auz eta , Martiartu , G ikiri , Sa Pedr
egite ze
euskarea, e e errije berta ez ze egite euskararik rai g
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du , deskuidaure bat eg za euskera egite eue a bai a
gitxi eg te za euska du ak e e . (Z04)
Hiztu

ber

e

ekuk tasu are

arabera herri txikieta ,

hau dieta ez beza a, esk a ere euskaraz izate ze :
(7)
. . . ez Z i
ez i e g k u i a euskaraz ikasi ge du da a
(. . .) d tri ie bera bai euskeraz eta ger e te euskuze
k aseak kasi ka tak zire da ak, d tri a s
s ak (. . .)
Arra kudiaga d tri a be bai erderaz . . . (Z04)
Esa beza a, gerra
euska du ek jasa zute

d re g urteak iza zire euskarak eta
garairik su tsitzai ee ak. Diktadurare

azke e g urteeta , a diz, bertak euska du ze baitek -ez ask k,
dirudie ez- diktadurare garai arrie eta se e-a abei euskara
erakatsi ez ziete ek ere, euskara berrir ere tra s ititzea erabaki
zute . Gaur egu

aur geita hiru urte due hiztu batek, esaterak ,

ez zie bere a aba agusiei, egu berr geita ha abi eta berr geita
ha az rtzi urte dituzte ei, euskara erakutsi eta bai,

rdea, egu

berr gei urte due se eari:
(8)
. . .et rri za zazpi urtegaz k egij ra sartzek , Bask iak
k egij ra (. . .) eta k egij ra sartu za e a dik iru au i abete
pasau za ie erdera egite as¡ za eta euri be direkta e te
erdera egi sta eta esa tse : A bert zu u e bat zara bai, ba
zuk eu bizi aize artie iri euskara egi beti, ze zu u e bat
zare a parkatute zauz, parkatu egi g deutsue eta zuk euskeraz
beti u ie, ( . . .) (B 1)
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11.1.1.2. Me pek tasu

ek

i ik a

B rtxakeria p itik a ezezik, guda zibi are
bizta eg ak jasa zue

e pek tasu ek

d re bertak
ik a ere iza ze

hiztu ak euskara erabi tzeari uztera bu tzatu zitue eragi ee artea
agusie etak a eta eragi k rre etak a. Bai, behi tzat, hiztu ak
euskaraz

i tzatzeak ekar zitzakee

d ri ka tegarriez garrazkiag

k turarazi zitue a:
(9)
eta biar egitek erdera egi biar, je de erda du agaz berba
egitek , ze gu geuriegaz ezi ze ( . . .) bai a b igatu b igau
biarrak bigau eusku erderaz egite , . . . (B2)
Desagertzear daude
i tzatzerak a
agertutak

beste hizku tza ugarire

agertu dugu

ahuat -are

beza a (ik. 1 .3 .1 .1 .2, Hi -ek

kasua, esaterak ), guda

i dustria izatze pr zesuak eta h

d re g

eki batera et rri ze bete-betek

urba izatzeak eragi

erabaki rra iza

bizta eg are

du a daketa

bizi

kasuez

zute

i guru h

etak

eta, zer esa ik ez, hizku tz

aukera ere.
B atetik, i dustra izatzeak

ekaza

u duare

desku turizatzea ekarri zue . I dustria izazi are pr zesu h

eta

herrik je de gazte gehie ak ekazaritzari utzi eta i dustrieta hasi
ze

a ea :

a . Basauri as¡ za au ditute gerra stie , a ar a abi urte
ger ag iza g za , ger de b ra gitxia a ditu ze ( . . .)
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je die et rte ze eku guztietatik ( . . .) e e g a da uzak
tajera eta ger Bask iara eta ger beste fabrika egi zire
eta je dia eskatute ebe ez ba je dia et rte za eta gu berta
ge ditu gi e eta ger gure u iek azi zire eta arek be biarrie
fizi a ikiste , eku batera bestera, Bask iara k egij ra eta
ger apre diz fabriketara, ( . . .) (B2)
b

gerra bai
e ag je dea eg te za a barik bai a ger
ez, ger je dea as¡ za fabriketa rduak sartute , fabriketa
eg te za biarra eta be beste bizi du bat, bai a gerrie
bai
e ag s ak, bape, ( . . .) (ETX1)
H rtaz,

ekaza bizi

duare

hausketaz gai , bizi

i dustria ak zekartza hizku tza eta hiri-ku tura
Euska du e tzat i dustria

du

agusitu zire .

u dua sartu beharrak erabat ari du

zitue euskarare uztea eta gazte arare

d ikasi beharra.

Besta de, i dustria izatzeareki batera et rri ze bat-batek
i

igrazi ak ere euskarare ka terak hai bat

I

igrazi az gazte erazk e ebakarra (ed ze bait kasuta euskara ez

ze beste hizku tza eta gazte eraz
je deare

d ri ekarri zitue .

i tzatze ze e ebidu ) ze

k purua arras ha ditu ze . H

e a, herri ask ta

euska du ak bizta eg gehie a izatetik gutxie a izatera iraga zire .
Bat-batek

i

dig sik a gazte era ze

igrazi are

d ri z s rtu ze

agusi, k purua eta b terea . Euskara,

rdea, urte gutxita geratu zire gu e ekazarietara eta i
harre a

estuak zitue

eg era

je de euska du e

artek

iz hiria

erabi erara

ugaturik geratu ze .
Eg era dig sik a dag e gutxie g are hizku tza izateari
gizarte i dustria izatu berria euskarak zue erabi garritasu ik eza
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gai era daki ke . G rag beste hizku tza ter i a ez

i tzatzerak a

hartarazi dugu ez (ik . 1.3 .1 .1 .2), i dustria izazi ak s rtarazte
due

desku turizatzeak

tze

aiz ekartze

de hizku tzak bizi

du aurrek

bizi

duareki

du berria erabi garritasu ik ez due ak

ustea .

Bizkaik
fe

e

heg

e deba deare

kasua

s

argi ikus daiteke

hau . Iza ere, hiztu eki iza dak e karrizketek erakuste

digute garai hartak

euska du

a

du berri,

ahizku tzak bizi

zezakee ik . I dustria
gehie ak

rtzek

je deak ez zue a ikuste
der

h rreta

ahiz etxagi tza

ez zeg e

euskarare

gazte era beharrezk a ze i dustria

u dua

I dustria izatzeak, beraz, behek
bereizketa se d tu zue

i

bere

erabi k r iza

s rtu zire

a p stu

ak

beharrik . Aitzitik,

a a

rtu aha izatek .

eta g ik hizku tze

artek

eta euskarak berez zitue

ezaugarri

deskaifikatzai eak areag tu zitue . Desagertzear daude

hizku tzei

buruzk

a ak agertzerak a

ikusi ditugu

kasu a itzeta

beza a -

ahuat (Hii 1983), dyirba (Sch idt 1985b), bret iera (Dress er eta
W dak-Le d

ter 1977, Kuter 1989) eta gae ik a (D

a

1981),

besteak beste (ik . 1 .3 .1 .1 .3)- euskara, gizarteare iritzi r k rrea
b teregabek , prestigi rik gabek
ba i gabek

eta bizitza

der

rak

hizku tza bihurtu ze . Gazte era, berriz, hizku tza

b teredu eta prestigi du gisa ezarri ze .
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11
.1 .1.3. Me pek tasu s zia a

HMBre
p

desagertzeare

itik eta ek

ere, gizartea
zibi are

artea

aurrek

eragi e

ik ei eragi e s zia ak ere era ts dakizkieke . Iza
g i-

ai ak

d re

euskarak berez zue

je deak, i guru h

s rtu ze

ardurarik ez izateak eta h

ed

arraz ie

e

e

kasua

burgesiak, euskarareki

guda

i

ak

erabi era ez defe datzeak gizartea

prestigi fa ta se d tu zute . I dustrietak jabe

agi tariek, baita beraue

g rdetzeari ez zi te

i

artea zeude euska du ek ere, euskara
ak

garra tzirik e

a . Aitzitik, i

iz

e ea iztasu ak s r zitzakee araz ak aitzakiatzat harturik, a tegieta
euskaraz

i tzatzea debekatze

O d ri z, euskara
eta

zue ik ere bazeg e .

ekaza

u dura bazterturik geratu ze

ekazari eta je de ez-ikasiareki

prestigi gabetzat j

tze

ze

ze . Euskara hitz egitea, beraz, zig rtua ezezik,

s zia ki gaitzetsia ere bazeg e . Iza

ere, gizartea

erabi tzeak eta, batez ere, gazte eraz euska kutsuaz
'b r

' eta 'a dea

hizku tza

euskara
i tzatzeak

' ka ifikatib ak jas tzek arriskua zekarte .

O d k e karrizketa zatiek argi erakuste
prestigi rik ezak hizku tzare

erabi erarak

dituzte euskarare

iza

zitue

d ri

ka tegarriak:

. . .eta zure a

ak eta zure ti k ez iba ikasi euskararik ze guri ez

eusku e izie euskarik egite , ga az egite euskue eta
egite gi e eta beti erdera, . . . (B 1)

tsatu
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Badirudi, euskaraz hitz egitek
tra s isi

tsak erabi pe ik eza eta

i guistik rik eza ekarri zitue hei ha di batea .

II.1 .1 .4. Me pek tasu ku tura a

Mai a ku tura ea euskara rai tsu arte, era ezberdi eta eta
arraz i ezberdi e gatik, ez da i

iz ku tur hizku tza iza . Esa

beza a, urte ask ta arra tza e eta ekaza gir etara

ugatutak

hizku tza iza da. I te ektua gutxi batzuk bakarrik, abadeak gehie
bat, i teresatu dira euskarareki
Euska du g

he duare

eta

a du dute hizku tza.

gehie g ak berriki arte ez du esk a-

heziketarik jas eta, jaki a, esk atik iraga dire urrie heziketa
gazte eraz iza

da. Euska du e tzat euskara

e deeta

ah zk

hizku tza iza da eta hizku tza etratua, gazte era. Hiztu e bere
ekuk tasu e arabera, esk etara j a aurretik gazte eraz

i tzatze

ere ez zekite . Esk a , bai a, gazte era ze hizku tza bakarra eta ez
zeg e heziketa euskaraz jas tzek aukerarik :

gu esk ara j a rdu ez ge du jaki ezebez erderaz, ez
ge du jaki esate "si" bez, da a egite ge du euskeraz, i
dauz ikast ak e ez ze eg te ikast arik eta (. . .) (Z04)
Urte ask ta euska du je dea euskaraz ez-ikasia izateak
d ri ka tegarri bik itza iza du. Iza ere, ezaugarri h
euskarare ustezk

ek batetik

rtasu `zakarra' eta ku turagabek je deare

hizku tza ze ak iritzia se d tu eta bestetik, euska du ek bere
hizku tzarekik se titze zute

tsa ha ditu baitzue .
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Ata

s a

aburbi duz, esa

daiteke guda

diktadura garaia euska herriak bizi zitue
ek

d re g

e pek tasu p itik ,

ik , ku tura eta s zia ek euskarare prestigi rik eza eta

euskara erabi garritasu ik gabek

hizku tzatzat hartzek j era

areag tu zituzte a. Ha aber, berriki arte irau

dute

iritzi bi k

euskara ez garatzek eta ez tra s ititzek j erak i dartu dituzte.
Gazte era,

stera, garai harta

prestigi du

eta b teredu

hizku tzatzat hartu ze eta gizartea egu er k erabi era fi katu
ere.
Gaur egu

argi dirudi euskarare

i guruk iritziak ask

h betu dire a. Euskara, s a harturik, prestigi a eta erabi garritasu a
ditue hizku tzatzat hartze da. Aitzitik,

d k ata ea erakutsik

dugu ez, HMBre kasua garbir haute a dezakegu diktadurare
garaik urteeta err tu zire iritziek i darrea diraute a eta beste
eragi e ze baiteki batera hizkera h

e behi -betik desagerpe a

ekartze ari dire a.

111.1.2. Diktadurare

Diktadura

d re g eragi e s zi

d re g

eragi e

gik ak

agusie

artea

azpi arragarrie ak dira erdik be au a dieta je de euska du ik ez
izateak s rtarazi due hutsu e i guistik a, urteeta se d tu dire
erabi era i guistik ak a datzek zai tasu a, HMBre prestigi fa ta
eta hizkera h

e ustezk erabi garritasu ik eza .

Gaur egu HMBre desagerpe a biziag tze ari dire eragi e
berriak bi ta deta sar daitezke . Lehe dabizik biak, h ts, egu g
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erdik be au a dieta dag e hutsu e i guistik a eta urteeta err tu
dire erabi era i guistik ak a datzek zai tasu a, diktadura garaia
bizi iza dak
tra s isi

e pek tasu ek eragi zituzte erabi erarik ezare eta
i guistik are

hausketare

d ri

zuze ak dira .

Azke e g biak, h ts, prestigi fa ta eta erabi garritasu ik eza,
a diz, urteeta jasa dak

e pek tasu e

d ri tzat ezezik,

euskara batuare sarrerak eragi due eg era dig sik berriare
d re g tzat ere j daitezke .
Eragi e berriek aurrek garaik eragi eek s rtarazi zituzte
d ri

agusi berberak dituzte : HMBre

tra s isi

erabi erarik eza eta

i guistik are erabatek hausketa hai zuze .

Ikus ditzagu , bada, aipatutak bi ta deeta agertze dire
eragi e

berriak,

beherag

HMBre

egu g

ezaugarri

s zi i guistik ak eg kir ag u er daiteze .

11.1 .2 .1 . Erdik

be au a dik

euska du ik eza eta err tutak

hiturak a datzek zai tasu a

Gaur egu g

heg

s zi i guistik ei16 bai
guda

e deba dek

bizkaierare

ez diegu begiratu behar k

datu

turatzek ,

d re g urteeta be au a die artek tra s isi i guistik

16Datu

k Arrig rriagak , Basaurik , Uga k eta Zarata

k uda etxeeta

jas ditut . Uda etxeek e a dak datueta ez dag zehazturik berri h rietak
euska du ak euska du zahar ed berriak dire . De a de a, bai iza digute erdik
be au a dik euska du e hutsu ea dag e a baieztatzek .
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arru tare ge ditze b rtitza gertatu ze a. Bizkaik i guru h
fa i ia ask ta bizirik diraute

eta

ehe dabizik be au a dik kideak

euska du ak, erdik be au a dietak ak gazte erazk e ebakarrak eta
azke be au a dik ak euska du berriak izatea guztiz arru ta da.
Diktadura garaia
hausketa

s

jaz

ze

tra s isi

garra tzitsua da HMBre

i guistik are

gaur egu g

eg era

s zi i guistik a u ertu aha izatek . Iza ere, erdik be au a dieta
euska du

gutxi izateak bi

testui guru pub ik eta
i tzatzek

d ri

agusi iza

ezezik, etxe barrua

ditu. Batetik,
ere gazte eraz

hitura hedatu da. Besta de, be au a di hauetak

je deak euskara ahik rik ez jakiteak euskarare

tra s isi kate

arru tare berregituraketa arras erag tzi du .
Azpi arratu behar da, gazte eraz

i tzatzek

hitura

euskaraz erdizka dakite be au a di hauetak je deare artea bai
areag zaba du de a. A tza, euska du he du s ask ri ere, batik
bat aspa di euskara egu er k zeregi eta hitz egiteari utzi di te ei,
ezi ezk zaie gaur egu urteeta se d tutak

hitura i guistik ak

a datzea . Iza ere, egu be au a di gazteag k je deak esk a
euskara ikaste due arre , hiztu he duek etxea bere i beki
gazte eraz

i tzatze jarraitze dute .

Ohitura i guistik ak a datzeare ukaezi ek zai tasu ari,
gai era, i guru h
dute k

etak euska du he duek bere hizkerarekik

tzie tzia i guistik urria atxeki daki ke. Hiztu he due

aburuz, HMBk erabi garritasu ik gabek a eta tra s ititzek
erezi e du gutxik a izate
hizku tzarekik

segitze

du . Urte ask ta

bere

se titu dute aha keak bizirik dirau hei ha di
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batea . Orai euskara prestigi du a iza daitekee a uste dute, bai a,
i

a ere ez, beraiek hitz egite dute hizkera .
Hurre g ata ea eg era dig sik berria daude eragi eez

arduratzerak a ikusik

dugu ez, k

u itate h

eta

HMBre

gutxiespe a bizirik irau arazte dute fakt re berriak s rtu dira.

11
.1 .2 .2 . Eg era dig sik berriare eragi eak

Za a tzarik gabe, Fra c re

d re

abertza etasu a

hedatzeak euska du g are artea s rtarazi due hizku tzarekik
za etasu ak biziki h betu ditu euskarari buruzk iritziak eta jarrerak .
Bizkaik

heg

e deba dea

e karrizketatu ditugu

euska du

zaharrek ere euskara a ahizku tza izateare harr tasu a se titze
dute eta, a tza, bere

euska du tasu a aha dute

guztieta

aza eratze dute .
Beraiek gaur egu

i tzatze dire hizkerarekik jarrera,

rdea, ez da h rre baik rra. Gaur egu euskara, bere arbas e
euskara ere, prestigi du eta b teredu hizku tza iza daitekee a
ikuste dute . Aitzitik, beraiek

i tzatze dire euskara deseg kitzat

ed gazte era eta euskarare artek

ahasketatzat, 'txapurria tzat',

j tze dute17. I kesta s zi i guistik e

17Hi eta Hi -ek (1977) fe

e

berau aipatze dute ahuat hizku tzare

kasua : «I spite f their pride i the a guage,
is a very sad state, a d that the ge ui e, the ' egiti
They say that

w the a guage is

d ri ek argir erakuste

st f its speakers fee that its
Mexica

' has disappeared .

ger pure, but its is 'revue ta' (t psy-
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dute gizarte h

eta , bereziki herri erda du ag eta

(Basauri,

Arrig rriaga, Uga ) hizkerarekik gutxiespe ak i darrea diraue a:

ire aitek eta a ak bai, rrek egite ebe euskeraz d ( . . .)
gu as¡ gara erda du e artie eta i ez batera ez bestera, gu e
da txapurriau bat (. . .) (B 1)
Hiztu ak, bere

hizkerak jasa

i terfere tzia

i guistik az

desg kitasu h

eta

ditue

hartzeaz

a daketez eta

a dara, hizkerare

i arritze dira hizkera ez tra s ititzek eta ez

hitz egitek .
Gai era, badirudi gaur egu k
HMBre

u itate i guistik haueta

gutxiespe a i dartu due e e e tu berri bat sartu de a:

euskara batuare

prestigi a, hai zuze . Iritzi ezberdi ak daude

euskara batuari buruz . Euska du he du ask re usteta , euskara
batua arr tza eta u ertezi a ezezik, eraku deeta eta ka ea prestigi a
due euskara bakarra da . Beste ask re tzat euskara batua p itag a
eta satuag a da bere euskara bai

a.

rai g euskerea da p itag gurie bai (. . .) gurie da berba
ask erdi erdera erdi euskara, rai g a euskara k p etuag a
da (ARRAI)

turvy) a d ' ezc ada' ( ixed) with t
is pr bab y the
c

:

es up ear y i

1977 : 60)

a y w rds fr

Spa ish . This feei g

st sa ie t attitude ab ut their a guage a
a y c

versati

g speakers, a d

ab ut a guage attitudes» .(Hi

eta Hi
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b.

`batua' da euskera garbiag a, `batua' da batue, p r es
dice `batua', de
a da batue, de t d s
euska du es,. . . (B 1)

se
s

Ze baitek, euskara egu er k bizitza aspa di erabi tze ez
dute ek bereziki, euskara ez tra s ititzek aitzakia berria aurkitu
dute . Hiztu haue usteta , haurrek esk a ikaste dute euskara
da prestigi du a eta erabi garria . Etxek euskara irakasteak, berriz,
haurre heziketa

a zt patu baizik ez du egite . Hiztu ze baitek,

besta de, batuak euska du guztie batasu a

rtzek bide bakarra

de a uste dute :

euk pe tsau egite d t be de a u e bati batue egitie, je de
guztie berba egite daue ez, bestie bai , ba iza g da batue,
da ak euskara egi dite , euska du guztiak ju tetak (B2)
N abait, esa daiteke s rtu de eg era berria gazte era eta
eurri apa ea batua ba i du ak dire a eta HMBk, berriz, ba i gabe
izate jarraitze due a.
Ikus daitekee ez,

ahiz eta era ezberdi eta

eta arraz i

ezberdi egatik iza , diktadurare garaia se d tu zire prestigi rik
ezak eta ustezk erabi garritasu ik ezak bizirik jarraitze dute. Ez
dirudi euskarak
heg

ai a

azi

e deba dek bizkaierare

due ik . Heg
jarraitze

e deba dek

du, azke

a ea

iza

due

ai akak hi tzea i
bizkaierare

urte haueta

euskarare

i dartzeak
az ere ge ditu

ai akak
a de eg

erreibi dikape ak hizkera h rri ez ba eg zki beza a.

hi tzeak
dire
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11 .2 .

Heg

e deba dek
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bizkaierare

egu g

ezaugarri s zi i guistik ak
Heg

e deba dek bizkaiera gaur egu

hizkeratzat har daiteke . O d ri h

hi tzear dag e

etara ez gara he du hizkerare

ezaugarri i guistik e ikusketare

d re , a egia, hizkera hau

ter i a tzat j tzek arraz ia ez datza bere ezaugarri i guistik e ed
bere egitura gertaturik a dakete azterketare e aitzeta . HMB,
eta ed zei hizku tza, desagertzear dag e a esatek , bere ezaugarri
s zi i guistik eta

i arritze gara .

Aurrek kapitu ua esa beza a (ik . 1 .3.1 .2.), bi ezaugarri
s zi i guistik

agusik adierazte digute hizku tza bate eg era

ter i a a : be au a die

artek

erabi erarik ezak eta tra s isi

i guistik rik ezak, hai zuze ere . G rag aditzera e a

egez,

ezaugarri s zi i guistik bi k erabat betetze dira HMBre kasua .
Be au a die artek erabi erari s egi ez ger , bereha a k

turatze

gara je de gaztee a ez de a be au a di he duag k je deareki
HMBz

i tzatze . Or bat, be au a di zaharrag k je deare artea

ere hizkerare

erabi era ger

eta urriag a da . Tra s isi

i guistik az de bezai batea , besta de, azpi arratu behar da gaur
egu HMB ez zai a be au a di gazteag k je deari tra s ititze .
Be au a die artek tra s isi a aspa di hautsi ze , hizkera h
hiztu

e

gaztee ak berr gei-berr igeita ha ar urte i guruk ak

dire arik . Euskaraz

i tzatze

de

je de gaztea, esk a

eta

euska tegieta batuaz ikasitak euska du ak dira .
Hurre g

ata eta

eg era s zi i guistik are

Bizkaik

heg

e deba dea

ezaugarri aipagarrie

dag e

k xehekiag
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aza du as
daude
k

dugu. H
i tzaere

etarak , hiztu

egi kizu

etez, k

ba aketaz, hiztu

u ikazi sareaz eta tra s isi

u itatea

ta dee

artek

i guistik rik ezaz ihardu g

dugu . Auzi haue guztie i guruk e aitzak agertzerak a hiru
a daera ezberdi iza behar ditugu k

tuta : heg

e deba dek

bizkaiera, euskara batua eta gazte era, hai zuze .
11.2 .1 . Hiztu

Hiztu e

ta de i etak

artek

ba aketa eratzea , D ria -ek (1981)

agertutak hiztu ba aketa ereduari jarraitu di gu fu tsea . H
arabera, HMBre hiztu e artea bi ta de
hiztu - s ak (f ue t speakers)
(sei i-speakers)

eta

e

agusi bereizi ditugu :

hiztu -erdiak

ed

ter i a ak

deitu ditugu ak.

Ibi i dugu hiztu ta de ba aketari buruz, bai a, ze bait har
ed

xehetasu

agertu behar ditugu. Batetik, argitu behar dugu

D ria -ek (1981) hiztu - s e artea hiztu - s he duak eta gazteak
(

d fue t speakers

eta y

u g f ue t speakers)

ezberdi tze ditue

bitartea , gure a ea ez dugu a hiztu - s e artea bereizketarik
egi . D ria -ek bereizketa hau Suther a dek gae ik are hiztu
ta de s

he due eta gaztee

ezagutza ezberdi tasu eta

artea edire

ditue

erabi era eta

i arritu du . Gure ikerketa , a diz,

hiztu - s e artea erabatek batasu ik ez dag e a hartu gare
arre , ez dugu D ria -ek pr p satze due ta de bik izketa egitek
adi a ezberdi tasu

haute

a . H rtaz, ezberdi tasu ak

ezberdi tasu , hiztu - s e ta dea ta de bakar gisa ikertu dugu .
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Gai era, berrir ere D ria -e eredutik a de duz, aipatutak
hiztu ta de bi hauezaz gai , a h

e ikerketa s zi i guistik a

hirugarre ta de bat hartu dugu g g a , hiztu -berrie ta dea, hai
zuze .
Hiztu

ta deak euskarare

erabi era , ezagutza

eta

jabeku tza pr zesua ezberdi tze

dira . Erabi erari dag ki

ez,

hiztu - s ek egu er k bizitza euskara hizku tza bakar ez badute
ere, sarrita fa i ia eta agu gir a euskara erabi tze dute . Hiztu erdiek euskara a ahizku tza dute

arre , bizitza arru tek

zeregi eta baka ka baiatze dira hizku tza h
bakar-bakarrik perts

a zehatz batzueki

etaz . Azke hauek

eta eg era berezieta

i tzatze dira euskaraz .
Euskarare

ezagutzari dag ki

ez, hiztu

ta dee artek

ezberdi tasu a ezberdi tasu gradua a da eta, beraz, ezi da
zehatz batez fi katu. N a ahi ere, erabi erare c
uturreta

ikuste

ezberdi tasu

s

ditugu

hiztu e

arra

ti uu -ek bi

euskara aztertzerak a ,

abariak aurkitu ditugu . Hirugarre kapitu ua

aza duk ditugu a daketa ugari ta de bie erabi erei badag zkie ere,
h ts, hiztu - s e ei ahiz erdie ei, kasu gehie eta a daketek ta de
bie erabi erare artek ezberdi tasu ak jartze dizkigute ageria .
Hiztu - s e euskarari dag ki

ez, hiztu haue euskarak

urrizketak eta berra t aketak jas baditu ere, rai dik bizkaierare
eredu tradizi

a ari

ahik a zuze

euste

Hiztu -erdiek, a diz, euskaraz erraztasu ez
u ertzek

ere zai tasu

di te a ikus daiteke .
i tzatzek eta i

ha diak dituzte . Hiztu

iz

k hiztu - s e

eredutik a de tze dire berezk egitura berri ugari darabi tzate .
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Ezberdi tasu hauetaz hirugarre kapitu ua zehaztasu ha diag z
i tzatuk gara .
Jabeku tza pr zesuak k
hiztu e

bere

ekuk tasu e

tuta

hartuz, besta de, HMB ,

arabera, jabeku tza pr zesu

ezberdi ek hiztu ak daude (1.3.1 .2.1 . ata ea aza du dugu D ria ek (1981) jabeku tza bereizketa berberau edire due a Suther a dek
gae ik a ere) .
Hiztu -erdie artea batik bat, jabeku tza pr zesu ezberdi e
araberak bi ta de bereiz daitezkee a uste dugu . Ta de h

etak

sagai ze baitek esa digute txikita eta gazteta hiztu - s ak iza
zire a, bai a, hai bat urtere

burua euskara

d re , euskara ga du ed ahaztu egi

i tzatzeari utzi

dute a. Hiztu

artea ,

herri euska du etatik gazte era erabat agusi de herri ed hirietara
j a dire hiztu ask aurki daitezke . Ha aber, hiztu -erdie ta de
h

eta je de erda du areki ezk
Bigarre ta de bati dag zki

du de euska du ugari dag .
hiztu ek, berriz, ez dute i

euskara egu er k bizitza erabi i. Bere

iz

ekuk tasu e arabera,

betida ik e ebidu iza dira eta gir e ebidu eta bizi iza dira.
Hiztu hauek txikitatik gazte era bere egu er k bizitza hizku tza
agusia iza de a esa digute .
HMB

burutu dugu

ta dekatzea hiztu e

ikerketatik id r

adi areki

D ria -e (1981) gae ik ari buruzk

turik dag

daitekee

hiztu

(ik. ezaugarri bera

a ea eta Sch idt-ek (1985b)

dyirba e i gurua eratutak a ). Hiztu - s e ta dek

sagaiak 60

eta 80 urtee bitartek ak dira . A diz, 40 eta 60 urtee bitartea aurki
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daitezkee

hiztu

ze bait hiztu - s e

badaitezke ere, adi

h

etak

ta deare

barrua

gehie ak hiztu -erdie

sar

ta deari

dag zki .
Lehe

esa

beza a, urteta je de gazteak ez du hizkera

haurtzar a berega atu. H rtaz, hiztu - s eta erdie se e-a abek
hizkerare ezagutza

urritza dute . Hiztu haue

guztie

i bak

gazte eraz e ebakarrak ed euskara batuarezk hiztu ak dira. Haur
eta gazte hauek eta euskara ez dakite beste guras ask re se ea abak hiztu -berrie
beraz, haurtzar a

ta deari dag zki . Hiztu -berrie ta dea ,

ahiz gaztar a euskara bigarre hizku tza gisa

ikasi dute hiztu ak sartze dira18. Hauetak gehie ek HMB aza aza etik ezagutze

dute, euskara batua baize

erakuste

ez de

euska tegi eta esk eta euska du dutak hiztu ta dea baita.
Hiztu -berri

hauek

Bizkaik

heg

e deba dek

euska du g are ta de garra tzitsue a eta ha die a satze

dute.

Bere sagaie artea ere aurretik euska du zaharrak ta dekatzek
aurkeztu dugu ba aketa bera egi daiteke . Iza ere, ta de h
barruk kidee euskarare erabi era eta ezagutza k

e

tuta hartze

baditugu, hiztu -berri s eta hiztu -berri erdie artek bereizketa
pr p satzek adi a ezberdi tasu daude .

18

Ziurre ik haurtzar a eta gaztar a euskara bigarre hizku tza gisa ikasi

dute hiztu e erabi era eta gaitasu a erkatuz ger , ezberdi tasu
aipagarriak aurkituk ge ituzke . Orai dik, auzi h
et rkizu ea

etaz sak

a tzek ikergai i teresgarria iruditze zaigu .

i guistik

du ez badugu ere,
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N a ahi ere de , azterketa s zi i guistik are bar ea
ta de h

i erkagai garra tzitsua eta argigarria baderitz gu ere,

hirugarre

kapitu ua

egiterak a ta de h

hiztu e

e erabi erak k

artek

erkaketa

i guistik a

tuta ez hartzea h betsi dugu .

Hiru arraz i agusi iza ditugu erabaki hau hartzek . Lehe e g z,
hiztu

hauek batuaz baizik ez

i tzatzeak hiztu

erabi erekik erkaketa zt patze du eta
Bigarre ez, erkaketa h
h

zaharre

aiz ezi ezk bihurtze du.

ek ez iguke gauza ha dirik esa g

a

eta dugu aztergaiaz, h ts, HMBk berak jasa ditue a daketez .

Hirugarre ez, jabeku tza pr zesuari dag ki

ez, hiztu

hauek

euskara bigarre hizku tza gisa ikasteak arras zai tze du hiztu e
erabi ere

artek

i guistik ari dag ki

g

paraketa

i guistik a, i terfere tzia

a bereziki.

Aitzitik, ikerketa s zi i guistik a
ikerketa ezi bestek a da . Hurre g

hiztu

ata eta a daere

ba aketaz eta, batez ere, hiztu ta dee artek k

ta de h

e

egi kizu

u ikazi sareaz

hitz egiterak a ikusik dugu beza a, hiztu -berrie ta deak euska
gizartea err

s zi i guistik azpi arragarria du. Ta de hau guztiz

garra tzitsua da Bizkaik

i guru h

etak euskarare eta, jaki a,

euskara s are egu g eg era s zi i guistik are k p exutasu a
s tasu ea u ertu aha izatek .
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H.2.2. Hizku tze

egi kizu

bizkaierare erabi erare

Ba di tza
heg

ba aketa : heg

e deba. dek

urriztea

batzuk g ber atze

dute

e deba dea daude HMB, euskara batua ed

artek aukera. Ba di tz
e tzu eare

artea garra tzitsue ak h

Bizkaik
gazte erare

ak hauek dira:

ezagutza, eg era eta hiztu ak gaiarekik

due

erraztasu a. Kasu ask ta ba di tza hauek guztiak batze dira eta ez
da ba di tza bakar bat aukera bate ed besteare a de egite due a.
Gure ustez, gaur egu e tzu eare ezagutzak ba di tzatze du
beste ezerk bai

areag k

aukera. Euska Herri

u itate h

etak hiztu e hizku tz

s a arru ta de ez (ik. 1.3 .1 .2.3 . ata ea

dyirba e kasua ere), euska du ez de perts
sartze

a bat e karrizketa

de u ea ta dek kide guztiak siste atik ki gazte eraz

i tzatze haste dira. Hizku tz a daketa siste atik hau bi arraz i
agusita

i arritze

euskaraz ez dakie

da. Batetik, hiztu ek uste dute, ta dea
rbait eg tek ta , euskaraz hitz egite

jarraitzeak ta dek euska du e heziketa txarrare erakuskaria de a.
Besta detik, erda du
esfidagarriak ask ta

ugarik erakutsi

bu tzatze

jarrera

ditu euska du ak testui guru

pub ik eta bere artea ere gazte eraz
K de-a daketa, bai a, ezi

hi dute

i tzatzera .
zai

beti erda du

bate

partehartzeari ep ratu . Iza ere, hiztu - s eta, batez ere, erdie
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artea guztiz arru ta da gazte eraz
euskarare artek
Sarrita
ba di tzatze

i tzatzek ed ta gazte era eta

ahasketa egitek j era.
gaiak eta hiztu ak gaiarekik due erraztasu ak

dute k de-a daketa fe

guztiek ze bait gairi buruz
etxek zeregi eki ed

e

a gertatzea . Hiztu

i tzatzerak a , bereziki egu er k

ekaza bizitzareki

hitz egiterak a , gazte erara j tzek

turik ez daude gaiez

hitura ha dia erakuste dute .

Ha aber, hiztu ask re usteta , gazte eraz h bet aza daitezke
ze bait gaire i guruk auziak eta, beraz, h

e ak gaiez gazte era

erabi tze dute, beste ak ba di tza eragi erik gabe.
Eg erak ere ba di tzatze du, besta de, hizku tza bate a a
besteare erabi pe a hiztu ta de guztie artea . Aurrerag esa
beza a, HMB etxea eta eg era arras hurbi eta fa i iarreta baize
ez da erabi tze . Euska du

s e ek ere ez dute euskara a ea ed

eg era pub ik eta erabi tze . De a de a, fakt re hau ez da gaur
egu

h rre erabaki rra. Iza ere, etxea

i tzatze de hiztu k purua ger eta

HMBz

r a tasu ez

urritzag a da .

Eg era pub ik gehie eta gazte erak jau eta jabe izate
jarraitze du. Bereziki Bizkaik herri hau die eta

gazte era da

testui guru pub ik eta hizku tza agusi. Eraku deeta , de deta ,
tabereta eta abar uze batea ez hik a da bertak euskara ed
batua e tzutea. Bertak euska du ek aspa di
euskarare erabi era etxek

au r etara eta ez dute rdutik aurrera

i guru h rretatik atera . Ka ea
prese tzia ere

rai g z

ugatu zute bere

s

i tzatze de euskara batuare
urritza da k

u itate haueta .

Irakasku tza eta ze bait eraku deta euskara batua

i tzatzea
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arru ta bada ere, ka ek egu er k bizitza baka ka e tzute da.
Euskara batua erabi tze de kasu urrieta egi kizu didaktik eta
a tek ik etara

ugaturik dag , haurre eta he due heziketareki

zerikusirik dute etara batez ere. Or bat, si b ik ak iza daitezkee
eki tza pub ik ze baiteta

ere erabi tze

da, ha a

a herrik

jaietak eki tza batzueta , K rrika-re egu ea , e.a.
Laburbi duz, esa

daiteke i guru h

erda du duag eta , euskarare erabi era s
da etxetik ka p

eta , bereziki hiri
urritza de a. Gazte era

gehie erabi tze de hizku tza. HMB kasurik

h bere eta etxe barea erabi tze da, eta kasu haueta ere ger eta
urritzag a da egu er k zeregi eta HMBz

i tzatze de hiztu

k purua . Euskara batuari dag ki

ez, batua dakie hiztu k purua

ha ditze

ka ea

bad a ere, gaur egu

baka ka erabi tze

da.

Orai g z g i- ai ak ze bait egi kizu eta eta eki tza si b ik
batzueta erabi tzera

11.2 .3 . K

ugaturik dag .

u ikazi

sarea : be au a die

artek

k

u ikazi

i guistik rik eza

K

u ikazi

sareari dag ki

ez, hiztu

ta dee

artea

ezberdi tasu ha diak haute a daitezke . Hiztu - s ak ta deare
barruk gai erak

sagaieki euskaraz

i tzatze dire bitartea ,

hiztu -erdiek kide agusieki , batez ere bere guras eki , baize ez
dute erabi tze

euskara . Ta dee

baka a da euskaraz .

artek

harre a

bertika a

s
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Ha aber, hiztu -berrie euskarazk harre a ak euska du
berriak dire gai erak kideeki izatera
aitite-a a a euska du ak zei

ugatze dira. Guras ed

erda du ak dituzte ek ez dute

erabi era hik tzat euska du zaharreki euskaraz
Badirudi ze bait kasuta

i tzatzea.

euskara batuare

prestigi ak

ugatze due a euska du zahar eta berrie artek harre a a. Kasu
haueta euska du zaharrek HMB erabi tzek eta be au a di batetik
bestera tra s ititzek

ahik a

a ez de a se titze dute . Aurrerag

ere aditzera e a dugu ez, hiztu zaharr
erakusteak haurre
batuaz e ate

usteta , bere hizkera

eta gaztee heziketa eg kia, a egia, euskara

de a,

zt patu baize

ez uke egi g . Haurrek

esk a gaur egu ba iagarria de euskara batua ikaste dute eta h ri
ahik a da be au a di gazteak euska du ak iza g dire a ziurtatzek .
Beste ze baiteta guztiz k
k

u itate h

eg eraz

trak jarrera ere gertatze da

eta . Sch idt-ek (1985b) dyirba hizku tzare

i tzatzerak a

`zuze keta

echa isi ) deitu iza due a ere k
arru ta da. Iza

ere, be au a di

gazteag e ta deareki

eka is

a' (c rrective

u itate h

etak ezaugarri

agusik

ez hitz egitek

hiztu

batzuk hiztu

aitzakiatzat hartze

dute

hiztu -berrie euskara deseg kia, artifizia a eta gizpuzkeriaz betea
de ak a. Or har, batua arr tztzat j tze dute eta, beraz, ez dira
be au a di gazteag k je deare
Hiztu zaharre jarrera h
hiztu ak u ertzek eta haieki k

i tzaera u ertze saiatze ere.
i hiztu -berriek ere euska kiare
u ikatu aha izatek zai tasu

ha diak izatea gai era daki ke. Iza ere, hiztu -berrie euska kiare
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ezagutza ez da ahik a zaba a hiztu zaharreki e karrizketa

r aa

era a aha izatek .
Ta de bi

jarrerek euskarare erabi era are urriag a izatera

era a dute. Dudarik ez dag e kar u ertzerik ezak eta ta de biek
e karre ga atzek egite dute aha egi e urritasu ak euskarazk
k

u ikazi a eta hizku tza h

e garape

r a a abar e ki

ge diarazte dituzte a. H rrezaz gai , be au a di batetik besterak
tra s isi

i guistik zuze a guztiz zt patze dute .

11.2 .4 . Tra si isi

G rag

i guistik rik eza

esa beza a, hizku tza bat be au a di gazteag k

je deari tra s ititze ez zai

u ea hi tze ed desagertze bidea

dag e hizku tza de a baieztatu hi da . Aurrek ata eta aditzera
e a dugu ez, HMBre tra s isi kate arru tare errautsia
h

e erditik hasi ze . Or bat, ez dirudi azke

bizi iza due g rakadak hizkera h
pr zesua i

e de

urte ta euskarak

e tra s isi are hausketa

az ere ge ditu due ik. Aitzitik, HMBre desagertze

bi akabideak jarraitze du, azke urte ta euskarare i gurua eg
dire erreibi dikape ek hizkerare erabi era h beku tzarik eragi
gabe.
Zer esa ik ez, HMBre desagerpe a eragi dute fakt reak
aza tzerak a aipatu ditugu eragi e guztiek, diktadurare garaik ek
ahiz diktadurare
tra s isi

d re g ek, agu du dute hizkera h

e

i guistik are behi -betik hausketa gerta dadi . Gure

ustez, bai a, bi dira azke

urte ta

HMBk berreskurape ik ez

jas tzek arraz i agusiak : erdik be au a dieta HMBz

i tzatze
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de je de k purua s urria izatea eta euskarare
p a gi tzare

eta, batik bat, haurre
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r a ku tzarak

heziketa p a gi tzare

ehe dabizik urratseta euska kie erakusketari batere garra tzirik
e a ez izatea.
Bi gertaera hauek HMBre
tra s isi eta erabi era

eta,

r

har, euskarare

r a ku tzarak hai bat

ekarri dituzte . Batetik, erdik

be au a dietak

d ri ka tegarri
euska du e

urritasu ak, ehe ag ere aditzera e a beza a, etxek tra s isi
arru tare

berreskurape a

zt patu du . P a gi tzare

besta de, ehe dabizik eta azke be au a die artea eg
harre a

akatsak,
zitekee

i guistik a trabatu du . Iza ere, esk a euska kiare

gutxie ek ezagutza ere ez ziurtatzeak hiztu zaharre eta gaztee
artek euskarazk k
h

u ikazi a erag tzi du hei ha di batea . Bide

etatik, HMBre erabi era ezezik, i guru h
r a ku tzarak

Be au a die
batuare

jarrai zezakee

artea harre a

eta euskara s ak

bidea ere

zt patu da.

i guistik rik ez izateak euskara

rtasu artifizia a se d tu eta ed zei bigarre hizku tza

gisa ikastek j era areag tzea rtu du .
O d ri z, esa daiteke euska kiare eta euskara batuare
artea egi kizu ba aketa arru ta, hau da, esta dar eta dia ekt bate
artea

hik a de zeregi ba aketa, gertatu beharrea , HMBk bere

hik egi kizu ak ga du ditue a, gazte erak berega atu ditue arik.
Euskara batua, besta de, ez da agu eta fa i iarre artea garatze
eta testui guru akade ik etara eta ad i istratib etara
geratu da .

ugaturik

IH . KAPITULUA : HEGOMENDEBALDEKO
BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOAN GERTATUTAKO
ALDAKETAK

111.0. Sarrera
Kapitu u h
gai erak

agusia HMBk hi tzear daude

e egitas

hizku tzeki

a a k

u ea

ditue

ezaugarri

i guistik ak eta a daketa-pr zesuak erakustea da . Or bat, hizkera
h

e hiztu ek, batez ere hiztu -erdiek, bere hizku tz gaitasu are
pe tsatzek darabi tzate

urritzea k

rdezk baiabideak agertu ahi

ditugu .
Sarrera
erkaketa
tradizi

esa

agusita

beza a, a daketa i guistik e

i arritu dugu. Batetik, bizkaierare

a a egu g HMBre hiztu e erabi ereki k

Azkuek (1926) eta Zaba ak (1848) eratutak
bizkaierare

ikerketa bi

eredu tradizi

eredu

paratu dugu .

a eta

dag e

a a eta euska aditz i fexi a bere

s tasu ea aztertu dute beste iker ari ze baite (batez ere Gó ez
1994, Gó ez eta Sai z 1995, Laffite 1944, Laf

1943, Laka 1988,

1993, Ortiz de Urbi a 1989, Oyharraba 1992, Trask 1977) a eta
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agertutak a

i arritu gara eredu tradizi
ditugu
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a a aurkezterak a . La

auziak gure ustez h bekie

hauetatik, berta

agertze

argitze

aza pe ak baizik ez ditugu agertu . Besta de,

dituzte

bizkaierazk

aditz i f exi are

egiturari zei

euskara

s k ari

dag zki

ze bait auzita

aipatutak

iker ari

r re

pr p sa e etatik ezberdi tze dire pr p sa e ak ere agertu ditugu
(ik. E rdui 1995 ere) .
La ea erabi i dugu bigarre erkaketa HMBre ezaugarri
s zi i guistik ak aza tzerak a

(ik . 11.2 .1 .) erabi erak k

ezberdi e

hiztu

agertu ditugu

ta de

paratu ditugu, a daketa-

pr zesua ikustek datu gehie ak bertatik atera ditugu arik.
Sarrera

aditzera e a

egez, berta

agertuk

ditugu

adibideak hiztu ek ga detegi zuze du bati e a dak era tzu etatik
eta e karrizketa ibreetatik atera ditugu . Dat ze ata eta e karrizketa
ibreetatik jas tak adibideeta batuazk itzu pe ak e a g ditugu
eta ga detegietatik ateratak eta

ga detegia

berta

erabi itak

gazte erazk perpausak agertuk ditugu .
Kapitu u s a zehar ikusik dugu ez, euskarare ezagutzari
dag ki

ez, hiztu - s e

ezberdi tasu

s

eta erdie

euskara aztertzerak a ,

abariak edire ditugu . Berta agertuk ditugu
erabi erei dag zkie . Kasu gehie eta ,

a daketa ugari ta de bie
berriz, a daketek ta de bie

erabi erare

jartze dizkigute ageria . Hiztu

ta dee

artek

ezberdi tasu ak

artek

ezberdi tasu e

erkaketak, gai era, be au a di bakar batea hizkera h
a daketa-pr zesuare

abiadura bizia ageria

ek jasa due
jartze

digu .

I .3 .2 .ata ea esa beza a, a dakete k puru eta gradu ez hik ak
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dira, hai zue , hizkera h

e , eta desagertzear daude gai erak

hizku tze , hi tze pr zesuare

adierazgarri

i guistik

agusie etak ak.
Beraz, hiztu ta de ezberdi e

i tzaerak erkaturik, h

ak

hau iza g dugu kapitu ua zehar aztergai ditugu auzi agusiak
hurre kera. Hastek ,

agertzek

ehe dabizik

egitura r k rrare aza pe a egi g

i fexi are

ata ea

aditz

dugu . Bigarre

ata are III.2.1 . sai ea ba e tzia kateg riare eredu tradizi
aza duk
k

dugu . Ata h

e

barrua

u ztadura adieraztek

ditue

ba e tzia eredu ergatib are
e

d re

aditzak argu e tuekik

adierazpide

rf

gik e

u ztadurare ereduare (III.2.1 .2.) eta

(11I.2.1 . .), euska aditz k

dugu . H

a a

(111.2.1 .3 .) aza pe eta

111.2 .2. ata ea

sak

ba e tzia kateg ria

gertatutak a daketak eta hiztu ek gaur egu kateg ria h
azpikateg riak agertzek darabi tzate

duk

etak

rdezk egiturak erakutsik

ditugu. Hirugarre ata ea te pus kateg riare i gurua ihardu g
dugu . Berta , 111 .3 .1 . ata ea , te pus kateg riare
tradizi

a a eta, III .3.2 . ata ea , kateg ria h

eta

a daketak eta hiztu ek berega atu dituzte
aza duk

ditugu . Laugarre

i tzatuk
tradizi

ata ea

gara : 111.4 .1 . ata ea

a daketez eta erabi itak

dugu. Azke ez, b stgarre
a daketa guztie

ata ea

gertatu dire

rdezk

erabi erak

du kateg riaz

zehar

du kateg riare

a a deskribatuk dugu eta III .4.2. ata ea

gertatutak

(III .5.1 .) eta a daketa-pr zesu

eredu

du kateg ria

rdezk egiturez ihardu g
aurrek

ata eta

agertutak

berrikusketa egi ez, HMBk hi z ria

gai erak hizku tzeki a ak

eredu

daude

u ea ditue ezaugarri i guistik ak
etak (111.5 .2.) aza duk ditugu .
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Azke

haue

artea , I.3 .2 .2 .ata ea

hi tzear daude
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gai erak

hizku tze a daketa-pr zesuak aurkezterak a egi beza a, hizku tza
e eratzai eare eragi agatik aza daitezkee a daketak (111.5 .2. .)
eta hizku tza

e eratzai eare eragi agatik ezi aza daitezkee ak

(111 .5.2 .2 .) bereizik

ditugu. Kapitu u h

e a aiera , HMBre

aditz siste a gertatutak a daketeta haute a daitezkee ga tze eta
atxekitze hierarkiak agertuk ditugu (III .6.).

111.1 . Aditz i f exi are

egitura

Euska aditzak bi ta deta
dag ki

r k rra

sar ditzakegu j katze

duari

ez, aditz tri k e ta dea eta perifrastik e ta dea , hai

zuze . Aditz batzuek, tartea

iza , *edua,

eta egi aditz agu tzai eak

sartze dire arik, egitura tri k ak ed si tetik ak

artze dituzte eta

agu tzai erik gabe j ka daitezke . Beste batzuek aditz agu tzai e
bate beharra dute eta, beraz, egitura perifrastik ez ed a a itik ez
ba iatze dira j katuak iza aha izatek . Lehe dabizik ta dek ek
bakar-bakarrik aspektu pr gresib a dute
( at r, dakit),
ba eki)

ehe a dik

( e t rre ,

ekie )

i dikatib k

rai ek

eta a egiazk

(ba et r,

f r eta eratze dira tri k gisa . Gai erak aspektu eta

te puseta

agu tzai e ezberdi ez ba iatu behar dute, gai erak

aditzeki erabi tze de egitura perifrastik berbera berega atuz.
U itate bakarrek

adizki k eduki

atxekitutak perts

a, te pus,

dara atzate . Adizki

eta h

exik a due

aditz err ari

du eta u er kateg rie
ek ez du aspektu

arkak

arkarik ageria .
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Aditz perifrastik ak bi sagaiz eratze dira. Lehe dabizik
sagaiak, hau da, aditz agusiak, eduki
aspektu

arkak (aspektu

exik a izateaz a dara,

hik are ak dire

-t(z)e

eta -eta ,

ger ak are ak dire -k eta g , eta burutuare ak dire -tu, -i eta -0
sagaia, besta de, aditz agu tzai ea

arkak) dara atza . Bigarre

dugu . Lagu tzai eare err ari perts

a, u er ,

du eta te pus

arkak atxekitze zaizki .
Euska aditz tri k

ahiz agu tzai ee i fexi are egitura
dua-err a-Datib a (DAT)-

r k rra Abs utib a (ABS)-te pusa /
dua-Ergatib a (ERG)-te pusa /

dua da. Egitura h

eta adizki

guztieta agertu beharrek ata bakarra aditz err a dugu 19 . Gai erak
rfe ak, a egia, perts
adierazte

a, te pus,

du ahiz u er kateg riak

dituzte ak, adierazpe beharre

araberak aukerazk

rfe ak dira.
Ze bait iker arik (Laka 1993, Ortiz de Urbi a 1986),
perpausea

argu e tu ABSrik dag e

kasueta

ahiz ez

dag e eta , euska adizki j katu guztieta argu e tu ABSarekik
k

u ztadura beharrezk a de a defe datze

dute . Gure ustez,

beherag xehekiag agertuk dugu ez, euska adizki guztieta ez
dag

ABSarekik

k

u ztadurare

a darrikatu ahi dugu hirugarre perts

19 IV .1 .2 .2.2 . ata ea

beharrik . Are gehiag ,
ak argu e tu ABSekik

uzeag agertuk dugu ez, agur egu euska aditza err

bate gai ea eratze de a esa bada ere, Trask-ek (1977) eta Gó ez eta Sai z-ek
(1995) aditzera e

a dute ez, badira arraz iak pe tsatzek hist rik ki i arrizk

f r a bate gai ea eratu de a, perts
hai zuze ere .

a- arkarik gabek f r a bate gai ea ,
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u ztadurarik ez dag e a euska aditzare i fexi a . H rtaz,

tradizi

a ki NOR, NOR-NORK, NOR-NORI eta NOR-NORI-

NORK deitu iza

dire

hirugarre

ak a de eta , adizkiak argu e tu h

k
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perts

k

u ztadura eredueta , NOR

sagaia
ekik

u ztadurarik ez due a pr p satuk dugu20.

III.1 .1. A daketak aditz i f exi are egitura r k rrea

Aurrek ata ea esa beza a, euskarare i fexi a j katze
duari dag ki

ea bi aditz

eta perifrastik ak, hai

eta bereiz daitezke: aditz tri k ak

zuze . HMBre eredu berria ia hiztu

guztie artea eta bereziki hiztu -erdie artea f r a tri k ak ez
erabi tzek j era ha dia dag . Bereziki iraga ek f r eta ez dira
i

iz f r a tri k ak erabi tze . Haue

adierazte

dute

rdez aspektu burutua

egitura perifrastik ak

adibideak ekarri ditugu bi akabide h

r k rtu dira . O d k

e adibide :

(1)
i.

i ez j a
`

20

i tze pedr t pau iñu ea (ZA4)

s tr s iba

Pr p sa e h

s a pie cua d

e aza pe a arras a de duk

agusietatik eta ez deritz gu tesi a h
H rtaz, 3 . perts

s e tra

s a Pedr '

itzateke a are egitas

e argudiabidea ezi bestek a de ik .

ak argu e tu ABSekik k

u ztadurarik eza a darrikatzek

ditugu arraz ie aza pe a beste aurkezpe batea xehekiag eta uzeag e atea
h betsi dugu . De a de a, argitu
adierazpe

rf

hau f r a haue

gik a , erabi era i guistik a eta, bereziki, k

eredu ezberdi ek HMB
bi akabidea

ahi dugu a darrikape

ahiz beste euska ki batzueta jasa dute

i arriturik dag e a .

u ztadura
a daketa

HEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOAN GERTATUTAKO ALDAKETAK

i.

142

gu ka iñ tik j a gi tzeza ikusi deutzu ea (ZA4)
`

s tr s iba

iii .

ik euki

s p r e ca i

s'

u etxe bat, bai a sa du egi f u (ZA4)

`te ía u a casa, per

iv .

viej cua d te vi

ik jaki d te

a ve dí'

e g urtie ze berba eg te d te (SM2)

`y e añ pasad sabía de que hab aba'

vv

ire se ie txikerreta jaki de uger (SM2)
' i hij sabía adar cua d era pequeñ '

Aitzitik, guztiz k
f r

eta . Iza

aditzare
ezezik,

ere,

trak

rai ek

j era ere edire
f r

a tri k ak, ha a

au, zauz eta j a aditzare
hik

i

gisa ere erabi tze hasi dira:

a egu guztieta

`y v y t d s

ii .

erkatura (ZO1)

s días a

ercad '

zur k A ika tera z azie urte guztieta (ZO1)
`v s tr s vais a A ica te t d s

iii .

iv .

s a da de Marki a a Bi ba t d s

ire se ea dat r egu guztieta
` e vie e t d s

v.

s añ s'

eurek Markiñatik Bi b ra dabi z urte guztieta (ZOI)
`e

s días

s añ s'

egarrez (SM1)

ra d e hij '

egu guztieta dat r periudikua ekarte (SM 1)
`t d s

rai ek
a eg

a, z az, e .a . pr gresib gisa

(2)
i.

dugu

s días e vie e e hij a traer e periódic '

DEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOAN GERTATUTAKO ALDAKETAK

143

111.2. Balentzia kategoria
Atal honen lehendabiziko aldean (111 .2 .1 .l .) bizkaierazko
aditz sistemak eta, oro har, euskal aditz sistemak argumentuekiko
komunztadura agertzeko erabiltzen dituen adierazpideak agertuko
ditugu . 111.2 .1 .2 atalean euskal aditz sistemaren komunztadura
ereduak azalduko ditugu . 111 .2.1 .3. atalean euskararen balentzia
eredu ergatiboa eta eredu ergatibo arruntekiko dituen berezitasunak
agertuko ditugu . Azkenez, atalaren bukaeran (111.2.2.) euskal aditz
sisteman dauden komunztadura ereduak, aditz laguntzaileak eta aditz
moeta ezberdinak kontutan harturik, balentzia sistema osoa ulertzeko
proposamen berri bat aurkeztuko dugu .

1112.1. Balentzia kategoriaren eredu tradizionala
111.2.1.1 . Aditzaren argumentuekiko komunztaduraren adierazpen
morfologikoa

Perpauseko argumentuen zeregina morfologikoki adierazten
duten hizkuntzen artean kokatzen da euskara . Izenaren kasu sisteman
argumentuen zeregin semantikoa atzizkien bitartez ematen da
aditzera . Aditz inflexioan zeregin berori aditz erroari lotutako
pertsona komunztadura morfemen forma ezberdinez eta, batik bat,
morfema hauek aditz egituran duten kokagune kontrajarriez
erakusten da .
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Euskal aditzak argumentu ezberdinekiko komunztadura onets
dezake, gehienetan egilea, pazientea edo gaia eta erreferentearen errol
semantikoa duten argumentuekikoa, hain zuzen .
Izenaren kasu sisteman ekintzaren egile errola eta paziente
errola bereizteko egileak diren argumentuek kasu ERG eramaten dute
eta argumentu pazienteek, kasu ABS . Horrezaz gain, erreferente
zeregin semantikoa duten argumentuek kasu DATaren bidez ematen
dira aditzera . Kasu gramatikal hauek atzizki ezberdinen bitartez
adierazten dira : kasu ERGa -k atzizkiaz isladatzen da, DATa -(r)i
atzizkiaz eta ABSa -¢ - adierazpenaren bidez .
Hizkera zenbait salbuespen direlarik 21 , oro har egitura
tradizionalean perpausean ERG, DAT eta, gure analisiaren arabera,
1 . eta 2 . pertsonako argumentu ABSa den izen sintagmarik
agertzekotan, aditz inflexioan izen sintagma horrekiko komunztadura
azaleratzea ezinbestekoa da . Aurretik esan legez, aditz sintagman
argumentu hauekiko komunztadura egitura trinkoetan aditz erroari eta
egitura perifrastikoetan laguntzailearen erroari atxekitutako pertsona
komunztadura morfemen bidez agertzen da . Argumentu
ezberdinekiko komunztaduren arteko oposaketa morfema hauek
erroarekiko duten kokagune ezberdinaren bitartez isladatzen da .
Hurrengo diagramak komunztadura marka hauen forma eta adizkian
duten ohiko hurrenkera erakusten dizkigu :

21Ekialdeko
egiturak .

euskalkietan arruntak dira DAtarekiko komunztadurarik gabeko
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(3)
ABS .

DAT.

ERG.

1s
2s
3s
1p
2s

nj-, o-

-t
-k/ -n
-0
- gu
- zu 22

2p
3p

z-

-t-k-/-n-a-/-o- gu- zu- zu-

gz-

(tsi/ki)

-0

- zu
-0

Diagramak agertarazten dizkigu aurkezpenaren hurrengo
atalak, eta, orokorrean, euskal aditzaren egitura osoa ulertzeko argitu
beharreko auzi zenbait . Arazo hauetako gehienek azalpen zehatzak
izan dituzte euskal aditzaz egin diren lan anitzetan . Honegatik, auzi
bakoitza agertzerakoan, lana ulertzeko behar diren azalpenak labur

22 Ohar

gaitezkeenez, bigarren pertsona singularreko forma formalak eta

familiarrak singularrezko eta pluralezkoen taldeetan kokaturik agertu ditugu
hurrenez hurren . Bigarren pertsonako forma formalak egungo euskara estandarrean
semantikoki singularrezko bigarren pertsonakoak dira . Aldiz, sistema zaharrago
batean forma hauek zuten (Lakarra 1986 : 650), eta baita gaur egungo hizkera
batzuetan ere duten nortasun plurala forma hauen adierazpen morfologikoan
isladatzen da . Bigarren pertsonako forma formalak, singularreko gainerakoetatik
aldenduz, numero pluralaren adierazleak diren -z (zagoz), eta -it- (zaitu) markak
eraman ohi dituzte. Honegatik, azken hauek azalpen morfologikoan pluralezko
formen artean kokatzea hobetsi dugu .
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ematera mugatuko gara . Batez ere, gure azterketan onartuko ditugun
azalbideei lehentasuna emango diegu .
Hasteko, (3)ko diagramak pertsona komunztadura marken
ohiko hurrenkera erakusten digu . ABSarekiko komunztadura markak
lehendabiziko lekuan agertzen dira . Erroaren ostean eta, beti
gainerako pertsona komunztadura markekiko azkenengo lekuan,
ERGarekiko komunztadura adierazten dutenak dira . Azkenez,
erroaren ondoren ere eta beti, ERG marka dagoen kasuetan,
honekiko komunztadura markak baino aurrerago, DATarekikoak
izaten ditugu.
Oinarrizko eredu hau, ostera, ez da bere osotasunean eta
salbuespenik gabe betetzen euskal inflexioaren sistema osoan .
Zenbait forma eredu honetatik aldentzen dira, proposaturiko
hurrenkera hautsiz. Honakoetan argumentu ERGarekiko
komunztadura adierazten duten markak ABS marken ohiko leku eta
forman agertzen zaizkigu . Laka-k (1993) fenomeno hau izendatzeko
eta interpretatzeko duen erari jarraituz,
(Ergative Displa.cenient)

ergatiboaren toki-aldatzea

deituko dugu . Adizkiaren balentzia, tempus

eta pertsona ezaugarrien araberako hiru baldintza bete behar dira
ergatiboaren toki-aldatzea gerta dadin . Hasteko jakina, aditz
ergatibodunekin, hau da, subjetu ergatiboduna dutenekin, baizik ez
da gertatzen . Honakoetan ere soil-soilik perpausean 3 . pertsonako
argumentu ABSa dagoen kasuetan nahiz perpausean argumentu
ABSrik ez dagoenetan azaltzen zaigu fenomeno hau . Azkenez,
ergatiboaren toki-aldatzea iraganeko eta alegiazko tempusetan baino
ez dela azaltzen argitu behar da . Gainerako kasuetan ez dago marken
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hurrenkera aldaketarik . Hurrengo perpausetako adizkiek
lehendabiziko baldintza biak betetzen dituzte eta tempus ezberdinak
izateagatik bereizten dira :
(4)
i.

goizean

janaria

egin

janaria- ABS

ii .

atzo

janaria
janaria-ABS

iii .

biar

egin

d-o-t (dot)
or-*edun-lERG

n-e-u-an/ n-e-ba-n (neuan / neban)
1ERG-irag-*edun-irag

janaria egingo n-e-u-n-ke (neunke)
janaria-ABS

1ERG-irag-*edura-irag-MOD

Ikus daitekeenez, (4i) perpauseko adizkiak, oraineko tempusa
izanik, aditz inflexioan arrunta den morfema hurrenkera du .
Iraganeko eta alegiazko tempusa duten (4ii) eta (4iii) adibideetako
adizkiek, berriz, ergatiboaren toki-aldatzea jasan dute .
Onarrizko eredutik urruntzen diren egitura hauek oso
ikuspegi ezberdinetatik begiratutako azalpenak izan dituzte orain arte .
Gure ustez, Trask-ek (1977) eta Ortiz de Urbina-k (1986) split
ergativity fenomeno gisa, Laka-k (1993) Ergative Displaceinent
bezala eta Gómez-ek (1994) eta Gómez eta Sainz-ek (1995) ikuspegi
historiko batetik hurrenkera aldaketa hau azaltzeko aurkezten
dizkiguten lanetan forma hauen aparteko jokaera ulertzeko ekarri
bereziki interesgarriak daude . Lan honen helburuetatik aldentzen da
azalbide hauen guztien aurkezpen zehatza . Dena dela, argitu nahi
dugu, aipatutako azken hiru lanetako proposamenekin bat
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gatozelarik, adizki hauen lehendabiziko lekuan agertzen zaizkigun
morfemak argumentu ERGarekiko komunztadura adierazletzat
ditugula .
(3)ko diagramarekin jarraituz, 3 . pertsonako argumentu
ABSen adierazpen morfologikoaren auzian sartzen gara . Lan
honetan, beste ikerlari zenbaitekin bat eginez (bereziki, Gómez 1994,
Gómez eta Sainz 1995, Laka 1988, 1993, Trask 1977), tradizionalki
ABSko hirugarren pertsonarekiko komunztadura markatzat hartu
diren

d-, z-, 1-

eta

b-

markak tempus, aspektu eta modu kategorien

adierazleak direla onartuko dugu . Izan ere, inflexioaren egitura
orokorrari eginiko sarreran eta diagraman bertan aurreratu dugunez,
3. pertsonako argumentu ABSekiko komunztadura azalekorik ez
dagoela uste dugu .
Aipatutako ikerlariok erakutsi bezala, marka hauen jatorria eta
tempus nahiz moduaren arabera duten banaketa gainerako
pertsonekiko komunztadura markek dutenarekin erkatuz gero,
berehala konturatzen gara marka hauen zeregin morfologikoaren
berranalisi baten beharra dugula . Bereziki gainerako pertsona
marketatik ezberdintzen dituzten hiru ezaugarri nagusik iradokitzen
dute marka hauek euskal aditzaren sisteman gainerako pertsona
marketatik aldetzen den zeregin morfologikoa dutela, edo izan dutela
behintzat .
Batetik, gainerako pertsonekiko markak tempus eta modu
ezberdinen arabera aldagabe gordetzen diren bitartean, ABSarekiko
komunztadurarik ez duten adizkiei atxekitutako

d-, z-, 1-

eta

b-

markek tempus eta moduen arabera banaketa osagarria erakusten
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dute : d- aurrizkia oraineko formetan agertzen da ; bizkaierazko ¢- eta
gainerako euskalkietako z- iraganaldiko formetan soilik azaltzen da ;
1-

aurrizkia alegiazko formetan eta

b-

aginterako moduetan .

Formari dagokionez ere, gainerako pertsona markek
dagozkien izenordainekin lotura hertsia erakusten duten bitartean,
hirugarren pertsonatzat hartu izan diren marka hauek ez dute
erakusleekin antz fonologikorik erakusten .
Horrezaz landara, Laka-k (1993) ohartarazi bezala, gainerako
pertsona markek singularrean eta pluralean marka ezberdinak
erakusten dituzten bitartean

(-n

vs . g- (nago vs . gagoz) ; h / 0 vs . z

((h)ago vs . zaude(te)), forma hauek aldagabe gordetzen dira numero

ezberdinak dituzten kasuetan (dau / dabe, daure) .
Gainerako pertsona markekiko ezberdintasun hauek -eta
bereziki marka hauek tempus zein modu ezberdinen arabera duten
banaketak- gure ustez, nahikoa arrazoi ematen dute pentsatzeko
marka hauek inoiz tempus, aspektu eta modu markak adierazteko
erabili direla .
Gainera, beste hizkuntza batzuetan euskararen hirugarren
pertsonek duten ezaugarri bertsuak izateak hipotesi hau indartzen
duela uste dugu . Georgiera berrian, esaterako, ABSko hirugarren
pertsona duten formek gainerako pertsonetako adizkietan agertzen ez
diren markak dituzte . Boeder-ek (1979) ere, Oniani-k emandako
azalpena ontzat hartuz, forma hauek aurreko estadio batean
sinkronikoki menperatzen dituzte tempus eta moduen adierazleak
izan behar izan dutela onartzen du :
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The fact that the 3rd person suffixes depend on tense and
mood (-a / -es in the past tenses (aorist and imperfect), -s / -

(e)n in the non-past tenses (present, optative, perfect, etc .), -n
/ ed in some special formations) shows that, historically, the
distribution of the formants cannot be the original one, because
one expects that suffixes depend only on the features of the
noun phrases they refer to . We do know the prehistory of
these suffixes, but one may agree with Oniani (1978), who
comes to the conclusion that the 3rd person suffixes hi torically
must

have

been

exponents of the categories they

synchronically depend on (tense, tense system, mood, etc .),
althought this leaves the absence of these suffixes in the lst /
2nd person unexplained23 . (Boeder 1979 : 450)
(3)ko diagraman datibo marken alboan agertu dugun bezala,
bizkaierazko aditz inflexio sisteman DATarekiko komunztaduramarkei kasu ugaritan datiboaren aurreratzailetzat har daitezkeen
markak eransten zaizkie . Aditz ez-akusatiboei argumentu
DATarekiko komuztadura markei -ki- datibo-aurreratzailetzat har
daitekeen marka atxeki ohi zaie (6ko adibideak) . Aditz iragankor eta
ez-ergatiboekin erabili ohi den datibo-aurreratzailea -ts- marka da
(5ekoak) 24 .
(5)
i.

ama-ri emon

d-eu-ts-o-t (deutsot)

etxea

ama-DAT

or- *edura-DATaurre-3DAT-1ERG

etxea-ABS

23 ik. euskararen lehendabiziko eta bigarren pertsonen kasuari dagokionez,
Gómez-ek (1994) eta Gómez eta Sainz-ek (1995) emandako azalpena .
24 Beherago, I11.3 .2.1 . atalean aditz moetak azaltzerakoan, aditz iragankor ezakusatibo eta ez-ergatiboen arteko ezberdintasunak agertuko ditugu .
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uI .

15 1

ama-ri emon

n-eu-n-ts-o-n (neuntson)

etxea

ama-DAT

IERG- *edura-irag-DATaurre-3DAT-irag

etxea-ABS

ama-ri emongo n-eu-s -ke-o (neuskio)

etxea

ama-DAT

1ERG-*edura-DATaurre-MOD-3DAT

etxea-ABS

semea

aíta-ri joan

da-ki-o-n (dakion) eskatu deutso

semea-ABS

aita-DAT

or-DATaurre-3DAT-konp

(ni) urbildu

n-i-n-txa-ki-o-n (nintxakion)

(ni-ABS)

1ABS-irag-irag-izan-DATaurre-3DAT-irag aita-DAT

(6)

ii .

aita-ri

Diagramaren azalpenarekin amaitzeko, agertu nahi dugu
ohiko deskribapenetan (Azkue 1926: 555) bigarren eta hirugarren
pertsona pluralekiko pertsona komunztadura marka gisa aztertu diren
-z, -it-, eta -(t)e markak ez ditugula pertsona markatzat hartzen,

numero komunztadura markatzailetzat baizik . Lehendabizikoak, -z k, argumentu ABSen pluraltasuna adierazten du ABS subjetua
denetan: gatoz, dabilz eta objetua denetan : daudez `dituzte' ;

zindudazan `zintuztedan' ; jatzuz `zaizkizu' . Bigarrenak, itpluralgileak b akar-bakarrik argumentu ABSa objetua denetan :
ditugu, gaitu, banitu . Azkenez, -(t)e-k argumentu ABS, ERG edo

DATen pluraltasuna adieraz dezake : zaree `zarete' ; zagoze `zaudete' ;
duzue ` duzue' ; daude `dute' ; jake `zaie' ; deutse `die' .

Gainerako pertsona komunztadura marketatik aldentzen duten
ezaugarrietan oinarritutako zenbait arrazoi dugu bereizketa hau
proposatzeko . Hasteko, marka hauek ez dute pertsona komunztadura
markek inflexio egituran duten leku bera izaten . Bizkaieraz,
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esaterako, ABS pertsona komunztadura markak lehendabizikoan
doazen bitartean, argumentu ABSaren pluraltasuna adierazten duen z marka adizkiaren azken lekuan joan ohi da .
Bigarrenez, komunztadura markatzaile hauek inflexio
egituraren leku ezberdinetan ager daitezkeen bitartean, pertsona
komunztadura markek adierazten duten argumentuaren araberako
leku finkoa ohi dute .
Marka

hauek,

gainera,

pertsona

komunztadura

markatzaileetatik aldenduz, ez dute forma foniko antzekoa edo
berbera kasu gramatikal guztiak adierazteko : -(t)e-k kasu gramatikal
guztien pluraltasuna adieraz badezake ere (daure `dute`, deutse `die',
zauzie `zaudete'), -it- eta -z argumentu ABSaren pluraltasuna

besterik ezin ager dezakete .
Hizkuntz aldaketa gogoan harturik, bestalde, aztergai ditugun
marka hauek pertsona marketatik aldentzen duten jokaera izaten dute .
Marka hauek maiz ez dira agertzen HMBren adizki berri askotan
pertsona markak ondo matentzen diren arren . Halaber, hizkuntz
jabekuntzaz mintzatzerakoan ikusiko dugunez (IV .2.2.2.), euskal
haurrek markatzaile hauek pertsona markak baina askoz beranduago
ikasten dituzte eta, ez inola ere, pertsona markekin batera (Barreña
1993, Ezeizabarrena 1994)
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111
.2 .1.2. Euskal aditz sistemaren komunztadur a ereduak

Aditzaren argumentuekiko komunztadurek adizkietan duten
adierazpen morfologikoa agertu ondoren, euskal aditzek har
ditzaketen komunztadura ereduen aurkezpenari lotu nahi gatzaizkio .
Gorago esan bezala, euskal aditzak argumentu ABS, ERG eta
DATekiko komunztadura markak har ditzake . Aditzek, beti ere
agertuko ditugun baldintza semantikoek ezarritako mugak gogoan
izanik, bost balentzia edo komunztadura eredu ezberdin har
ditzakete, NOR, NORK, NOR-NORI, NOR-NORK, NORINORK, NORK, hain zuzen .
111 .2.1 .2.1 . Zenbait aditzek argumentu ABSarekiko
komunztadura baizik ez dute hartzen . Tradiziona lk i aditz hauek NOR
aditzak deitu izan dira (joan, etorri, izan, e .a) . Ondoko adibideok

egitura trinkoan (7i) nahiz perifrastikoan (7ii, iii) komunztadura
eredu honek duen gauzatze morfologikoa erakusten digute :
(7)
i.

gaur

semea menditik da-tor (dator)
semea-ABS

ü.

iii .

or-etorri

(ni) aitagana joan

n-ei-ke (neike)

(ni-ABS)

1 AB S-*edin-MOD

(gu) etxera urbilduko

g-a-ra (gara)

(gu-ABS)

1pABS-or-pl
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III.2.1 .2.2. Beste aditz batzuk argumentu ABSarekiko eta
DATarekiko komuztadura hartzen dute . Hauek NOR-NORI aditzak
ditugu .
NOR-NORI aditzen artean DATarekiko komunztaduraren
beharrezkotasunaren arabera bi talde ezberdin bereizi behar dira .
Alde batetik, aditz zenbaitek jokatuak izan ahal izateko ezinbesteko
dute argumentu DATarekiko komuztadura . Aditz hauek semantikoki
erreferente errola beharrezko duten aditzak ditugu (gustatu, bururatu,
e.a) :

(8)
I.

ü.

(ni-ri)

etxea

(ni-DAT)

etxea-ABS

*(ni)

gustatzen

(ni-ABS)

gustatzen ja-t (jat)
or/DAT-aurre-1DAT

n-a-iz (naiz)
IABS-or-izan

Beste aditz batzuentzat, berriz, DATarekiko komunztadura
aukerakoa da . Aditz hauek NOR aditz gisa nahiz NOR-NORI aditz
gisa joka daitezke . Erreferentearen errol semantikoa sartu nahi den
kasuetan perpausean argumentu DATa eta adizkiari honekiko
komunztadura-adierazlea eransten zaizkio . Ez dute, baina, argumentu
DATaren beharrik jokatuak izan ahal izateko (joan, etorri, urbildu,
e.a) :

(9)
gaur

semea

(gu-ri) menditik etorri ja-ku (jaku)

semea-ABS

(gu-DAT)

or/DAT-aurre-1pDAT
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ii . .

gaur

semea

menditik etorri

semea-ABS

ii .

i.

ii .
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da (da)
or/izan

semea

aita-ri joan

da-ki-o-n (dakion) eskatu deutso

semea-ABS

aita-DAT

or-DATaurre-3DAT-konp

semea aitagana joan

da-ít-en/da-di-n (daiten/dadin) eskatu deutso

semea-ABS

or-*edin-konp

(ni) urbildu

n-i-n-txa-ki-o-n (nintxakion)

(ni-ABS)

1ABS-irag-irag-izan-DATaurre-3DAT-irag aita-DAT

(ni) urbildu

n-i-n-tz-en

aitagana

(ni-ABS)

1ABS-irag-irag-izan-irag

aita-DIR

aita-ii

111 .2 .1 .2 .3 . Zenbait aditzek ERGarekiko eta ABSarekiko
komuztadurak hartzen dituzte . Hauek NOR-NORK aditzak dira
(ikusi, eroan, maite, e .a) .
(12)
i.

gaur goizean

(ni-k zu) ikusi

z-a-It-u-t (zaitut) merkatuan

(ni-ERG zu-ABS) 2ABS-or-p1-*edun-1ERG
ii .

iii .

(zu-k ni) etxera eroango

n-i-n-du-ke-zu (nindukezu)

(zu-ERG ni-ABS)

lABS-irag-irag-*edun-MOD-2ERG

leen

(zu-k gu) asko maite

g-i-n-du-zu-z-an (ginduzuzan)

(zu-ERG gu-ABS)

1pABS-irag-irag-*edun-2ERG- pl-irag
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Aditz zenbaitek ez dute ABSarekiko

komunztadurarik eta bakar-bakarrik argumentu ERGarekiko
komunztadura dute . NORK aditzak ditugu hauek . Lafitte-k (1944)
'déponents' deitzen zituenen artean ugarik komunztadura eredu hau
hartzen dute (iraun, irakin) eta baita gazteleratik sartu diren aditz
mailegatu zenbaitek ere (funtzionatu) .
(13)
i.

ii .

iii .

etxe orrek urte askotan iraun

da-u-g (dau) zutik.

etxe hori-ERG

or-*edun-3ERG

makina-k funtzionatzen

da-u-o (dau)

makina-ERG

or-*edun-3ERG

odola-k su barik irakiten

da-u-O (dau)

odola-ERG

or-*edun-3ERG

111.2.1.2.5. Azkenez, tradizionalki NOR/ZER-NORI-NORK
aditzak deitu direnak ditugu . Aditz hauek deskribatzerakoan esan ohi

da adizkiaren lehendabiziko osagaiak, alegia, ZERk, bakar-bakarrik
hirugarren pertsona izan daitekeen argumentu ABSarekiko
komunztadura adierazten duela, bigarren osagaiak argumentu
DATarekikoa eta hirugarrenak argumentu ERGarekikoa . Lehen
aurreratu bezala, gure ustez honako adizkietan ez dago ABSarekiko
komunztadura formalik . Hortaz, adizki hauetan bi pertsona
komunztadura baizik ez dugu bereizten, DAT eta ERGarekikoa, hain
zuzen . NORI-NORK aditzak deituko ditugu hauek .
(14)
i.

(ni-k zu-ri)

kotxea ekarri d-eu-ts-zu-t (deutzut) gaur

(ni-ERG zu-DAT) kotxea-AB S

or-*edura-DATaurre-2DAT-1ERG
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ii .

iii .

(bera-k bera-ri) atzo ez

O-eu-ts-o-n (eutson)

(bera-ERG bera-DAT)

irag-*edura-DATaurre-3DAT-irag

(gu-k bera-ri) esango

ba-g-eu-n-ts-o

(gu-ERGbera-DAT)

konp-1pERG-*edun-irag-DATaurTe-3DAT ori-

agurr-ik ere esan
agur-PART

ori ederra emongo leuskegu .
ABS

(

Kasu gehienetan aditz talde berak onartzen ditu NOR-NORK
eta NORI-NORK komunztadura ereduak . Badira aditzak, hala ere,
komunztadura eredu bati baino ez dagozkionak eta ezin direnak
komunztadura eredu biren arabera jokatuak izan . Aditz batzuk ez
dute inoiz argumentu DAT batekiko komunztadura onartzen . Moeta
honetakoak ditugu hurrengo adibideetan agertzen diren maite eta
ezagutu aditzak
(15)
i.

ii

leen

(zu-k gu) asko maite

g-i-n-du-zu-z-an baina orain gitxi .

(zu-ERG gu-ABS)

1pABS-irag-irag- *edan- 2ERG-pl -irag

* leen (zu-k gu-ri) etxea ezagutu z-eu-n-s-ku-z-an, . . .
(zu-ERG gu-DAT) etxea-ABS

2ERG-*eden-irag-DATaurre-1pDATpl-irag

Beste batzuk, berriz, DATarekiko komunztadura beharrezko
dute, edo tradizionalki behintzat beharrezko izan dute . Aditz hauek ez
dira inoiz NOR-NORK saileko laguntzaileez baliatzen : eldu (harturen zentzuaz), eutsi, irautsi, eritsi, ekin, eman .
(16)
i.

ii .

(ni-k) eutsi

n-e-u-ts-o-n (neutson)

sokari

(ni-ERG)

lERG-irag-*edan-DATaurre-3DAT-irag

soka-DAT

*(ni-k) eutsi

n-e-u-an/neban

soka
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soka-ABS

Aditz moeta ezberdinetan agertutako adibideetan ikus
daitekeenez, aditz perifrastikoetan erabili beharreko laguntzaileen
aukera erabat dago loturik aipatu komunztadura eredu ezberdinekin .
NOR eta NOR-NORI komunztadura ereduak hartzen dituzten aditzek
izan

moetako laguntzaileak hartzen dituzte25 . NOR-NORK eta

NORI-NORK komunztadura ereduak hartzen dituztenek, berriz,
*edan

moetako laguntzaileak hartzen dituzte 26.

111.2 .1 .3 . Balentzia eredu ergatiboa

Euskal aditza aztertu duten ikerlarien artean aditzaren
balentzia sistemak eredu ergatiboari jarraitzen diola aldarrikatu da .
Aditzen artean iragankor/iragangaitz aditz bereizketa kontutan
harturik, eredu ergatibo arruntenetan ohikoa denez, aditz

25 Geroago

111 .4 .1 . atalean modu kategoriaz mintzatzerakoan xehekiago

agertuko dugunez, izan eta *edun laguntzaile moetaren bamean sartu ditugun aditz
laguntzaileek modu ezberdinen araberako erabilera osagarria dute . Bizkaieraz
indikatiboko eta baldinkerako adizkiek izan eta *edun laguntzaileak bartzen
dituzte . Ahalerazko, subjuntiboko eta aginterako modukoak eratzerakoan, berriz,
*edin eta egin languntzaileak erabiltzen dira .

26 Tradizionalki NOR-NORI-NORK komunztadura ereduan bizkaierak
darabilen laguntzailea eutsi laguntzailea dela esan ohi da (Azkue 1926) . Lan
honetan, ostera, komunztadura eredu hau azaltzerakoan *edan laguntzaileaz gehi
datiboaren aurreratzailea den -ts- markaz osaturiko formatzat aztertuko dugu .
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iragankorren objetuak eta iragangaitzen subjetuak kasu ABSaren
bidez adierazten dira eta aditz iragankorren subjetuak, aurrekoetatik
bereiziz, kasu ERGaren bidez azaltzen dira . Eredu nominatiboakusatibo eta ergatibo-absolutiboaren arteko ezberdintasuna ikusteko
hurrengo diagramari jarrai diezaiokegu :

ERGI AB 3

NOM1 AKUS
/ A -

ERGATIBOA

NOMINATIBOA
S
AB SOLUTIB OA
AKUSATIBOA -

0 /

Eredu bi hauetan aditz iragankorrek eta iragagangaitzek
jokaera morfologiko guztiz banandua izan ohi dute . Diagramaren
laguntzaz ikus daitekeenez, eredu nominatibo-akusatiboan aditz
iragankorren subjetuak (A) eta iragangaitzen subjetuak (S) berdin
adierazten dira, oro har -0 marka izaten dutelarik . Iragankorren
objetuak (O), bestalde, oro har marka positibo baten bitartez
adierazten dira, subjetuetatik bereiziz .
Sistema ergatiboan, ostera, aditz iragankorren subjetuak
fonikoki markadunak dira, euskararen kasuan -k delarik marka
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ergatiboa . Aditz iragangaitzen subjetuek eta aditz iragankorren
objetuek, bestalde, absolutiboaren marka den -0 daramate . Beraz,
eredu nominatibo-akusatiboan subjetu guztiak era berean adierazten
dira eta objetuen adierazpen eratik bereizten dira . Eredu ergatiboakusatiboan, aldiz, marken sinkretismoa aditz iragangaitzen
subjetuaren eta iragankorren objetuaren artean gertatzen da, aditz
iragankorren subjetua bi hauetatik bereizten delarik .
Euskal aditzean bereizi diren komunztadura ereduak gogoan
izanik, bestalde, aditz iragangaitzek NOR eta NOR-NORI
komunztadura ereduak eta iragankorrek NOR-NORK eta NORNORI-NORK komunztadura ereduak har ditzaketela defendatu da .
Aldi berean, aditz iragangaitzek izan moetako laguntzaileak eta
iragankorrek *edun moetakoak hartzen dituztela proposatu da.
Aitzitik, Perlmutter-ek (1978) proposaturiko aditz banaketari
jarraituz 27 , Levin-ek (1983) erakutsi duen bezala, euskal aditzen

27 lragankor/iragangaitz

banaketak, Perlmutter-ek (1978) erakutsi bezala, ez du

hizkuntzetan zehar izan daitezkeen aditz moeta semantiko guztien berri ematen .
Ikerlari honen Hipotesi Ez-akusatiboaren arabera, munduko hizkuntzetan dauden
aditz iragangaitzen artean bi moeta semantiko ezberdin bereiz daitezke, aditz
iragangaitz ez-ergatiboak eta ez-akusatiboak hain zuzen . Aditz moeta biok,

iragangaitzak izanik, argumentu bakar batekiko komunztadura dute beharrezko,
aditz iragangaitzaren subjetuaren zeregin morfo-sintaktikoa duena, hain zuzen .
Haien arteko ezberdintasuna, ordea, subjetuaren izaera semantikoan datza . Aditz
ez-ergatiboen taldean sartzen diren aditzek argumentu bakartzat semantikoki
ekintzaren ardura aktiboa duen egilea izaten dute . Aditz ez-akusatiboen subjetua,
berriz, semantikoki pazientea den subjetua izaten da .
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artean jokaera morfologiko eta sintaktiko ezberdina duten hiru aditz
moeta bereiz daitezke, aditz iragankorrak, iragangaitz ez-ergatiboak
eta iragangaitz ez-akusatiboak, hain zuzen . Ikerlari honek erakusten
digu aditz iragangaitzen artean sartzen diren euskal aditzek ez dutela
jokaera morfologiko bateratua . Aditz iragangaitzen artean bereizten
dituen ez-ergatibo eta ez-akusatiboek, komunztadura ereduak
hartzerakoan nahiz laguntzaileak aukeratzerakoan, oso jokaera
ezberdina erakusten dute . Levin-en (1983) NOR aditzaren
hipotesiaren arabera, NOR moetako aditz guztiek, alegia,

deskribapen tradizionaletan iragangaitzen taldeko osagai bakartzat
hartu direnek, aditz iragangaitz ez-akusatiboen azpitalde semantikoa
baizik ez dute osatzen . Aditz moeta honek subjetu pazientea den
argumentua hartzen du eta ez du inoiz ez-ergatibotasuna adierazten,
hau da, beraien argumentu bakarra ez da inoiz subjetu egilea izaten .
Aditz moeta honekin erabiltzen den izan laguntzaileak ez du
ERGarekiko komunztadura onartzen :
The NOR verbs are drawn from a narrow semantic class : all
the NOR verbs cited are patient single argument verbs . The

only example 1 have found of a NOR verb that would be
considered an agent sigle argument verb is mintzatu `to speak' .
Since a substantial part of the intransitive class consists of
agent single argument verbs, their absence from the set of
NOR verbs emphasizes that the NOR class is not an
intransitive class in the traditional sense . (Levin 1983 : 312)

NOR moetako aditzen mugatasun hau gogoan harturik,
beraz, aditz iragangaitz ez-ergatiboen gauzatze morfologikoa zehaztu
beharrean gaude . Euskal aditz ez-ergatibo guztiek gainerako aditz

HEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOAN GERTATUTAKO ALDAKETAK

1 62

iragangaitzetatik bereizten duten bi ezaugarri nagusi dute .
Lehendabizikoz, aditz hauek, iragankorrek bezala, kasu ERG duen
subjetua izaten dute . Bigarrenez, egitura perifrastikoetan jokatuak
izan ahal izateko ere *eduji laguntzaileaz baliatzen dira . Aldiz,
iragankorren jokaera morfologikotik urruntzen dituzten ezaugarriak
ere badituzte. Izan ere, aditz ez-ergatiboek adierazpen trinkoan nahiz
perifrastikoan gure analisian ABSarekiko komunztadurarik ez duten
adizkiez soilik era daitezke. Ondoko adibideok erakusten digute aditz
ez-ergatiboen erabileraren mugatasun hau :

i.

ii .

etxea-k iraungo d-u-o (du) zutik
etxea-ERG

or-*edun-3ERG

*zu-k

ni iraungo

n-a-u-zu zutik

zu-ERG

ni-ABS

1ABS-or-*edun-2ERG

Aditz iragankorren argumentu ABSa kasu gehienetan edozein
pertsonatakoa izan daitekeen bitartean, aditz ez-ergatiboek bakarbakarrik NORI-NORK eta NORK komunztadura ereduez era
daitezke ez baitute objetu zuzenik onartzen perpausean28.

28 Ortiz de Urbinak (1986) kontrako iritzia agertzen du . Ikerlari honek aditz
ez-ergatiboek iragakorrek bezala jokatzen dutela aldarrikatzen du . Bere ustez,
*edun laguntzailea ('iragankorra' bere hitzetan) erabiltzeak (Ortiz de Urbina 1986 :
45-6) eta bereziki hirugarren pertsonekiko komunztadura markatzat jotzen dituen
d-, z-, 1-, adizkian agertzeak perpausean ezin ager daitekeen argumentu izun

batekiko komunztadura adierazten du : «Thus, it is not that the absolutive marker
is present because edun is used, but rather the opposite: edun appears because
there are two markers, one of them empty, required by these verbs, since
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Nabaria denez, euskararen kasuan iragankor/iragangaitz
banaketak aditzen arteko ezberdintasun semantikoak erabat ez
isladatzeaz landara, beraien jokaera morfologikoan dauden
ezberdintasunak ere azaltzeke uzten ditu . Ez dirudi euskal aditzen
lehendabiziko eta oinarrizko bereizketa perpausean objetu zuzenik
izatean ala ez izatean datzanik . Euskaraz, hizkuntza aktiboak deitu
izan direnetan bezala29 , aditzak ekintza edo egoera/prozesua aktiboa
ala estatiboa den adierazteak baldintzatzen du aditzen arteko
oinarrizko bereizketa. Bereizketa honen arabera, aditz aktiboak
estatibo edo egonkorretatik ezberdintzen dira . Lehendabiziko
taldekoek beti subjetu ERGa hartzen dute eta *edun moetako
laguntzaileez eratzen dira . Bigarrenek, bestalde, subjetu ABSa eta
izan moetako laguntzailea dituzte .

Salbuespenak salbuespen, hurrengo eskeman agerturiko
loturak proposa daitezke, erakutsi ditugun komunztadura ereduak,
aditz moetak eta languntzaileen aukerak batera kontutan harturik :

synthetic forms conjugated without the help of the auxiliary still include the
absolutive marker ( . . .)» (Ortiz de Urbina 1986 : 45, 21 oharrean) .
29Honela definitzen du Klimov-ek (1979) hizkuntza aktiboen eta ergatiboen
arteko bereizketa : «Verbs in ergative languages are classified, as generally
accepted, into transitive and intransitive classes . Thus, they Nave a rather distinct
subject or objetct orientation, just as in the nominative system . On the other
hand, the transitivity/intransitivity opposition has no significance at all in the
active system . In the latter, verbs are classified into active (Le . verbs of action)
and stative (Le . verbs of state)» (Klimov 1979 : 329) .
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(NOR-) NORK - *edan
NORI-NORK

Ezergatiboak -

NORK

- *edan

NORI-NORK
Ergatibogabeak -

Ezakusatiboak - NOR

- izan

(NOR-) NORI

Oro har, beraz, euskal aditzak jokaera morfologikoaren
arabera bi talde nagusitan bana daitezke, aditz ergatibodunen taldea
(edo NORK aditzak) eta ergatibogabeen taldea (edo NOR aditzak),
hain zuzen . Batetik, aditz ergatibodunak deituko ditugunek kasu
ergatiboa duen subjetu argumentuarekiko komunztadura dute eta
egitura perifrastikoak eratzerakoan *edun moetako laguntzaileak
hartzen dituzte . Aditz ergatibodunen artean aditz iragankorrak eta ezergatiboak sartzen dira . Lehendabizikoek NORK, NOR-NORK eta
NORI-NORK komunztadura ereduak har ditzaketen bitartean,
bigarrenek NORK eta NORI-NORK komunztadura ereduak baizik
ezin dituzte hartu . Bestetik, aditz ergatibogabeek, hau da, ezakusatiboek, kasu absolutiboa duen subjetu argumentuarekiko
komunztadura dute eta beti izan moetako laguntzaileez baliatzen dira .
Hauek NOR eta NOR-NORI komunztadura ereduak har ditzakete .
111.2 .2. Balentziaa kategorian gertatutako aldaketak

Kategoria honetan gertatutako aldaketen azalpenari ekin
aurretik, HMBren hiztun talde guztiek balentzia kategorian agertu
dugun oinarrizko aditz bereizketari eutsi diotela azpimarratu behar
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da. Aditz ergatibodunen eta ergatibogabeen arteko bereizketak ez du
jasan, oro har, aldaketa sistematiko aipagarririk . Azpimarratu behar
da, dena dela, Ortiz de Urbina-k (1986) euskara orokorraren
azterketan ohartarazi bezala, hizkera honetan ere gazteleratik sartzen
diren aditz iragangaitz mailegatuen artean NORK komunztadura
zabaltzeko joera handia ikus daitekeela . Beste hizkuntza ergatibo
zenbaitetan ere, georgieran esaterako, ikusten dugu Dixon-ek (1979 :
77) ergatibo hedatua (extended ergative) deitutako fenomeno hau .

Boeder-ek (1979) erakutsi bezala, hizkuntza ez-kartvelikoen ondoan
bizi diren dialekto kartvelikoetan -eta bereziki georgieraren ezagutza
murritza duen jendearen artean- gertatzen da joera berau (Boeder
1979 : 466-468) . Ikerlari honen ustetan, aldaketa honek eredu
absolutibo-ergatibotik eredu nominatibo-akusatibora aldatzeko
ibilbidea erakusten digu -kasu honetan, eredu nominatiboakusatibo arruntetan ez bezala, subjetu guztiak marka positibo batez
markatzen badira ere- . Espero daitekeenez, subjetu guztiak era
berean markatzeko joera hau aditz ez-ergatiboetatik hasi eta gainerako
iragangaitzetara hedatzen da (Plank 1985 : 273).
Komunztadura ereduen sisteman, bestalde, sistema osoaren
berrantolaketa dakarten murrizketa garrantzitsuak gertatu dira hizkera
honetan . Areago, balentzia eredu ergatiboaren hausketa gertatu da,
hiztun guztien erabileretan eredu honen ordez hiru bidetako (3-way)
balentzia eredua zabaldu delarik . Hiru bidetako ereduak, izenak
berak adierazten duenez, 111.2 .1 .3 . atalean aipatutako A, S eta O
funtzioak hiru marka ezberdinez adierazten ditu . 111.2 .1 .3 . atalean
azaldu ditugun eredu nominatibo-akusatibo eta ergatibo-absolutibotik
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aldentzen duten ezaugarriak ikusteko hurrengo diagramari jarrai
diezaiokegu:
(20)
A

S

0

NOMIAKUS

NOM NOM

AKUS

ERGIAB S

ERG

AB S

AB S

3-WAY

ERG

AB S

AKUS

Diagraman ikus daitekeenez, hiru bidetako ereduan funtzio
guztiak ezberdin adierazten dira . Euskararen kasuan eredu hau
betetzen den kasuetan aditz iragankor eta ez-ergatiboen subjetuek (A)
kasu ERGa daramate ; aditz ez-akusatiboen subjetuek (S), ABS eta
aditz iragankorren objetuek (O), ohiko DAT markak . Azken hauek
benetako DATetatik bereizteko, batetik, eta, bestetik, eredu
nominatiboetan AKUSak duen zeregin berbera dutelako, hau da,
objetuak marka positibo batez adierazteko, akusatiboak (AKUS)
deitzea hobetsi dugu .
Komunztadura ereduen sistemaren murrizketaz den
bezainbatean, argumentu bakar batekiko komunztadura duten
formak, alegia, NOR (naz, zara, da, . . .), NORI (jat, jatzu, jako, . . .)
eta NORK adizkiak (dot dozu, dogu, . . .), hobekien gordetzen dira .
Komunztadura eredu konplexuagoen artean, NOR-NORI eta NOR-
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NORKen ia erabateko galtzea dago eta NORI-NORK eredua da
indarrean dirauen bakarra.
111 .2 .2 .1 . Komunztadura ereduak banan bana harturik
ikusten dugu aditz ergatibogabeek hartzen dituzten ereduen artean
ABSarekiko komunztadura baizik ez duten NOR adizkiak direla
forman eta erabileran sistema tradizionalari hobekien atxekitzen
zaizkionak . Nolanahi ere, atxekimendu hau bereziki indikatiboko
formetan gertatu dela azpimarratu behar da . Gainerako tempus eta
moduetan, kategoria hauetaz mintzatzerakoan ikusiko dugun bezala,
erabateko egitura berrantolaketak ere izan dira .
NOR-NORI adizkien bilakaerari bagagozkio, euskara osoan
arrunta denez, NORI formadun adizkiek baizik ez diraute indarrean,
hala argumentu DATa beharrezko duten aditzekin nola aukera
dutenekin . Perpausean lehendabiziko eta bigarren pertsonako
argumentu ABSak dauden kasuetan, hiztun talde guztiek
DATarekiko komunztadura baztertuz ordezko erabilera zenbait
erabiltzen dituzte .
Mugimenduzko aditzen artean, esaterako, itzultzeko eman
genizkien esaldietan agertzen den DAT sintagmaren ordez nogana
`norengana' edo noren albora egituraz osaturiko posposizio
sintagmak eta, aditz sintagman, NOR adizkiak erabiltzeko joera
zabaldu da . Ondoko adibideok argiro erakusten digute joera hau talde
ezberdinetako hiztunen erabileretan :
(21)
i.

gu egundo ez

g-i-n-tze-z-en (gintzezen) alboratu izkoagana (ZA1)

gu-ABS

1pABS-irag-irag-izan- pl-irag
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`nosotros nunca nos acercamos al toro'
fi . juntan

n-i-n-tz-en beraiengana (SM2)
1ABS-irag-irag-izan-irag

`me acerqué a ellos'

uI .

arriman

da-it-ela bere albora (SM1)
or-*edin-konp

`que se le acerquen'

Formalki NORI argumentuarekiko komunztadura baizik ez
duten adizkien erabilera ere ez da guztiz homogeneoa hiztun talde
guztien usadioetan . Hiztun talde ezberdinen erabilerak erkatzerakoan,
DATarekiko komunztadura beharraren arabera erabilera ezberdinak
soma daitezke. DATarekiko komunztadura beharrezko duten aditzak
eratzerakoan, hiztun guztiek NORI formak gordetzen dituzten
bitartean, DAT aukeran duten aditzen eraketan hiztun-erdien artean
ekoizpenik ez-markatuenak DATarekiko komunztadurarik gabeko
formak dira . Hiztun-osoen usadioan, ordea, noizbehinka ordezko
estrategia ezberdinak aurki daitezkeen arren, NORI adizkiak
indarrean eta hedaturik gordetzen dira, indikatiboko formei
dagokienez bederen . Ondoko adibideok hiztunen erabilera
ezberdinen artean dagoen aldea erakusten digute . (22)ko adibideak
hiztun-erdi eta osoei dagozkie eta (23)koak, ordea, bakar-bakarrik
hiztun-osoenei :
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(22)
i.

egun guztietan da-tor (dator)
or-etorri

semea negarrez (ZO1)
semea-ABS

`el hijo me viene todos los días llorando'
ii .

egun guztietan etorten

da (da)

semie ekarten periodikue (ZA2)

or/izan semea-ABS
`el hijo le viene todos los días a traer el periódico'

uI .

etorri n-a-z (naz) parkatuteko eskatuten (ZA2)
lABS -or-izan
`te he venido a pedir perdón'

iv .

zu etorri z-a-ra (zara) kontetan istori bet, baiñe atzenien ez naustazu
-kontau (SM1)
zu-ABS 2ABS-izan -pl
`me has venido a contar una historia, pero al final no me la has
contado'

(23)
i.

etorten ja-t (j at)
or/DATaurre-1DAT

semie egun guztietan negarrez (ZA1)
semea-ABS

`el hijo me viene todos los días llorando'
ii .

etorri ja-ki-o (jako)

mutile matrimonio eske (ZA1)

or/DATaurre-DATaurre-3DAT mutila-ABS
`le ha venido el chico a pedir matrimonio'
iii .

nire

semie-ri negoziyoa ondo joango l-ei-ke-o (lekijo), . . . (SM2)
semea-DAT negozioa-ABS

MOD-*edin- MOD-3DAT

`a mi hijo le iría bien el negocio si no fuera tan vago'
ív .

da-tor-ki-o (datorko) semea egun guztietan periodikua ekarten (SM2)
or-etorri-DATaurre-3DAT semea-ABS
`el hijo le viene todos los días a traer el periódico'
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Adibideetan ikus daitekeenez, gazteleratik itzultzeko eman
genizkien perpausetan erreferentea den argumentua azaltzen den
arren, hiztun-erdiek argumentu honekiko komunztadura ezabatzera
jotzen dute . Hiztun-osoek, ordea, aski ondo eusten diote ohiko
erabilerari, argumentu ABSa hirugarren pertsonakoa den kasuetan
behinik behin .
Ohartarazi behar da, baina, indikatibokoak ez diren formetan
hiztun talde guztien erabileran DAT komunztadurarik gabeko formak
erabat hedaturik daudela . (24)ko adibideotan ikus daitekeenez, nahiz
eta perpausean bertan argumentu DATa agertzen den, hiztun-osoek
ere argumentu DATarekiko komunztadurarik gabeko adizkiak
erabiltzera jotzen dute :
(24)
i.

esaizu zure semieri ez

da-it-ela (daitela) animan (SM1)
or-*edin-konp

`dile a tu hijo que no se le acerque'
ii .

etorri ba-Pitza-ke (balitzake) ni-ri mesedea eske, ni pozik egongo
nintzike (ZAI)
konp-aleg-izan-MOD ni-DAT
'si me viniera a pedir un favor, yo estaría contento/a'

iii .

aitak esan eutson semieri ez

da-it-ela (daitela) aiztu prentzua (SM2)
or- *edin-konp

`el padre le dijo al hijo que no se le olvidara el pienso'
iv .

ez deuela ezer egiten txakurrek, errimau

da-it-ela (daitela) (SM1)
or-*edin-konp

`¿que no hace nada el perro?, que se le acerquen'
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111 .2 .2 .2 . Aditz ergatibodunen eraketan ere argumentu ABS
nahiz DATarekiko komunztadurarik gabeko adizkien erabilera arras
zabaldua dago hizkera honetan . Aditz ergatibodun batek osatzen
duen perpausean argumentu ABSa edo DATa izan arren, sarritan
argumentu ERGarekiko komunztadura baizik ez duten formak (dot,
nebanlneuan, neike,

e .a) erabiltzen dira. Hurrengo adibideek, hau

da, sistema tradizionalean NOR-NORK ((25)eko adibideak) eta
NORI- NORK komunztadura eredua ((26)koak) hartuko luketen
aditzekin eratutako perpausok HMBn ohiko den komunztadurarik
gabeko eraketen erakuskari dakartzagu :
(25)
i.

ni-k (nik)

eroango n-e-u-ke (neuke) kotxie eukin baneuke (ZA1)

ni-ERG

1ERG-irag-*edun-MOD

`yo te llevaría si tuviera coche'

II .

ekarri z-ei-n-ke-z (zeinkez) kotxean? (ZA1)
2ERG-egin -irag-MOD -pl
¿me puedes llevar en el coche?'

iii .

zurok egun guztietan ikusten

d-o-zu-n (dozun) txikerrak izen orduen

(ZO1)
zuek-HUR-ERG

or- *edan- 2pERG-irag

`vosotros nos veíais todos los días cuando eramos pequeños'

orrek istoriyak entzun
istoriak-ABS

d-o-da-z (dodaz) nire aite-ri (aiteri) (SM2)
or- *edan- lERG-p1 aita-DAT

`esas historias se las he oído a mi padre'
ii .

ni-k

emongo ba-n-e-u-ke (baneuke)

ni-ERG
ama-k emongo

txakurre zure

ama-ri,

konp-1ERG-irag-*edun-MOD txakurra-ABS ama-DAT
l-e-u-ke-g (leuke) mile musu (SMi)
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MOD-irag-*edun-MOD- 3ERG musu-ABS

`si yo le diera el perro a tu madre, ella me daría un montón de besos'

uI .

ni-k

al d-o-t (dot) saldu beia

karnizerua-ri . (SM1)

ni-ERG or-*edun-lERG behia-ABS

karnizerua-DAT

`yo le puedo vender la vaca al carnicero'

iv .

orrek istoriyok ontxe al d-o-zu-z (dozuz) entzun zure aita-ri (SM2)
istoriak-HUR-ABS

or -*edun-2ERG-pl aita-DAT

`esas historias se las podrías oir ahora mismo a tu padre'

v.

eurek esan ba-l-e-u-ke-O-z
eurak-ERG konp-aleg-irag-*edun-MOD-3ERG -pl
ni-ri zugatik

zeozer (Z02)

ni-DAT

zeozer-ABS

`si ellos me dijeran algo sobre ti, . . .'

111 .2 .2 .2 .1 . Gorago aurreratu legez, hizkera honen aditz
sistemaren berrantolaketaren ondorioz, NOR-NORK komunztadura
ereduaren ia erabateko ezabaketa gertatu da . Hiztun-osoek nahiz
erdiek, lehendabiziko eta bigarren pertsonako objetu zuzenak
dituzten perpausetan, NOR-NORK paradigmako formen lekuan
NORI-NORK paradigmako formak erabili ohi dituzte . Hurrengo
adibideetan ikus daitekeenez, bilakabide honetan DATa onartzen
duten aditzek (ik . (27ii) eta (27v),

ikusi

eta eroan aditzen adibideak)

nahiz onartzen ez dutenek (ik . (27i) eta (27iii), ezagutu aditzaren
erabilera) aldaketa berbera jasan dute . Aditz moeta hauen arteko
ezberdintasuna desagertu da, beraz .
(27)
i.

zure

aite-k ondo ezaututen

d-eu-s-ku-O (deusku) (SM1)

zure

aita-ERG

or-*edun-DATaurre-lpDAT-3ERG

zure aitak ondo ezagutzen gaitu'
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ii .

ni-k egun guztietan ikusten d-eu-ts-zu-t (deutzut)zu-ri merkauen (SM1)
ni-ERG or-*edan-DATaune-2DAT-lERG zu-DAT
nik egunero ikusten zaitut merkatuan'

uI .

nire

aite-k

semie-ri ondo ezatuten O-eu-ts-e-O-n (eutsien) (SMI)

nire

aita-ERG semea-DAT

irag-*edan-DATaurre-3pDAT-

(

3ERG-irag

'nire aitak semeak ondo ezagutzen zituen'
iv .

gure aite-k ez O-eu- ts - zu-O-n (eutzun) ikusi

zu-ro-ri eleizan (ZA1)

gure aita-ERG irag- *edan-DATaurre-2pDAT-3ERG-irag zuek-HURDAT
nuestro padre no os vio en la iglesia'

V.

gu-k

al d-eu-ts-zu-gu (deutzugu) eran zinera, gure badozue (ZO1)

gu-ERG or -*eduri-DATaurre-2pDAT-1pERG
`nosotros os podemos llevar al cine, si quereis'
vi .

Pedro-k eran ba-l-ei-ke-s-t-O (balekiste) automobilen neu ere joango
Pedro-ERG konp-aleg- egin-MOD-DATaurre-1DAT-3ERG
nentxike (ZA1)
`si Pedro me pudiera llevar en coche, yo también iría'

111 .2 .2 .2 .2 .

Nabarmena

da,

ostera, aditz

sistemaren

berrantolaketa honetan ez dela NORI-NORK sistemaren zereginaren
aldaketa bete betean gertatu . NORI-NORK adizkiek, NOR-NORK
komunztadura eredukoak ordezkatzeaz landara, sistema
tradizionalean bete ohi duten zereginari ere eusten diote . Argumentu
DAT eta ERGak dituzten perpausetan NORI-NORK komunztadura
ereduko formak erabiltzen jarraitzen da, (26)ko adibide taldean
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agertatuko DATarekiko komunztadurarik gabeko egiturak hedatzen
ez diren kasuetan behintzat :
(28)
saldu d-o-ts-o-t (dotsat)

bei bet karnizerua-ri (ZA2)

or- *edura- DATaurre-3DAT-1ERG bei bat-ABS karnizerua-DAT
`le he vendido una vaca al carnicero'
ii .

lengo urtien saldu

n-eu-ts-o-n (neutsan)
lERG-*edun-DATaurre-3DAT-irag

ardie karnizerua-ri (ZA2)
ardia-ABS karnizerua-DAT
`el año pasado le vendí la oveja al carnicero'
iii .

orrek istoriyak kontau

O-eu-s -ku -n (euskun) gure aitxe-k (ZA2)

orrek istoriak-ABS

irag-*edun-DATaurre-2pDAT-irag aita-ERG

`esas historias nos las contó nuestro padre'
iv .

salduko n-eu-s-ke-o (neuskio) karnizerua-ri baina ez dot gure (ZA1)
1ERG-*edun-DATaurre-MOD-3DAT

karnizerua-DAT

`podría venderle la vaca al carnicero, pero no quiero'

HI.2.2.2.3. Oraingo sisteman, beraz, NORI-NORK adizkiek
betebehar bikoitza dute . Batetik, objetu bakar bat dagoen
perpausetan, izen sisteman objetuak -(r)i DAT marka darama (AKUS
deitu duguna) eta aditz sintagmako NORI-NORK egiturako NORI
markak izen sintagma horrekiko komunztadura adierazten du 30 .

30 Aldaketa honen aurreratzailea da mendebalde osoko egitura erazleetan
aspaldi gertatu dena . Euskara estandarrean NOR eta NORK aditzekin egitura
erazleetan NOR-NORK komunztadura eredua erabiltzen den bitartean,
mendebaldeko euskalkietan, bizkaierazko nahiz gizpuzkerazko hizkera askotan
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Objetu bi ditugun kasuetan, ostera, eredu tradizionalean bezala,
objetu zuzena markarik gabe agertzen da eta zeharkakoak DAT marka
bereganatzen du . NORI-NORK adizkietako NORI markek kasu
honetan zeharkako objetuarekiko komunztadura isladatzen dute .
Ondorioz, izenaren kasu sisteman eta aditz komunztadura sisteman
lehendabiziko edo bigarren pertsonako objetu zuzenak eta
zeharkakoak adierazterakoan datiboa eta orain akusatibo markatzat
har daitekeena homofonoak dira . Hurrengo adibideetan
berrantolaketa hau argiago ikusiko dugu :

(29)
i.

ni-k egun guztietan ikusten

d-eu-ts-zu-t (deutzut)

ni-ERG

or-*edura-AKUSaurre-2AKUS-1ERG

zu-ri merkauen

(SMi)

zu-AKUS
nik egun guztietan ikusten zaitut merkatuan' (=2711)
ii .

ni-k emon d-eu-ts-zu-t (deutzut)
ni-ERG

zuri etxe

bat (ZA2)

or-*edun-DATaurre-2DAT-1ERG zu-DAT etxe bat-ABS

'nik eman dizut zuri etxe bat'

bederen, egitura erazleak osatzerakoan aditz moeta guztiekin NORI-NORK eredua
baizik ez da erabiltzen . Egitura hauek beranduago aditz ergatibodunen erabilera
arruntera hedatuko den joera aurreratzen digute . Perpausean dauden lehendabiziko
eta bigarren pertsonako objetu guztiak DAT markaren bidez adierazten dira eta
adizkian DAT komunztaduren bidez gauzatzen dira . Perpausean objetu zuzena
objetu bakarra izateak edo biak, objetu zuzena eta zeharkakoa, agertzeak ez du
eraginik komunztadura ereduaren aukeran .
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Adibideei so eginez berehala konturatzen gara -(r)i morfemak
sistema tradizionalean argumentu DATa soilik adierazten zuen arren,
sistema berri honetan DAT nahiz AKUS isladatzen dituela .
Lehendabiziko kasuan sistema nominatibo-akusatibo batean
akusatiboak duen paper berbera betetzen du, alegia, objetu zuzena
marka positibo batez adierazteko . Bigarren kasuan, berriz, ohiko
DATaren papera betetzen du . Aditz sintagman kasu bietan
komunztadura eredu berbera erabiltzen da, NORI- NORKekoa .
Baina NORI osagaiak argumentu moeta ezberdinekiko komunztadura
adierazten du . Kasu batean AKUSarekiko komunztadura ematen du
aditzera eta bigarrenean DATarekikoa .
111.2 .2 .2.4. Hedatuen dagoen aurreko erabileraren ondoan
guztiz alderantzizko bidea erakusten digun beste erabilera bat ere
ikusi dugu hizkera honen ikerketan . Bakanka bada ere, inoiz
perpausean zeharkako objetua dagoen kasuetan, erabilera
tradizionalean beharko lukeen NORI-NORK paradigmako formen
ordez, NOR-NORK komunztadura eredua hartzen duten adizkiak
erabiltzen dira :
(30)
i.

zure ama-k eran n-a-u-t -z (pauz) kafie eta tostadak (SM2)
zure ama-ERG lABS-or - *edura-3ERG-pl kafea-ABS tostadak-ABS
`tu madre me ha traido café y tostadas'

ii .

beraiek ez

n-a-u-t (nau) esan olango zer-ik zugaitxik (ZA1)

beraiek-ERG

lABS- or-*edun-3ERG

zer-PART

`ellos no me han dicho nada de eso sobre ti'
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notizi txar bat (SM1)

lABS-or -*edun-2ERG-irag notizi txar bat-ABS
`ayer me diste una mala noticia'

111 .2.2.2 .5 . Hiztun-osoen mintzaeran NOR-NORK eta
NORI-NORK komunztadura ereduen markak pilatzen dituzten
formak ere aurkitu ditugu, komunztadura eredu batetik besterako
aldaketaren erakuskariak diruditelarik . Adizki hauetan objetu zuzena
bi aldiz adierazten da : kasu batean ohikoa den ABS markaz eta
bigarrenean sistema tradizionalean DAT markatzat izan dugunaz
ematen da aditzera :
(31)
i.

zuek

gure izen ba-n-a-u-s-ta-zu-e-n (banaustazuen),

zuek-ERG
ez

konp-IABS-or-*edun-DATaurre-1DAT-2ERG-pl-irag

n-a-u-s-ta-zu-e-n (naustazuen) abandonauko (Z02)
lABS-or-*edun-DATaurre-1DAT-2ERG-pl-irag

`zuek (ni) maite izan baninduzue, ez nindukezuen utziko'
ii .

serme-k
seme-ERG-pl

ekarri

n-o-s-t-O-e (noste) kotxien (ZA1)
lABS- or-*edun-DATaurre-1DAT-3ERG -pl

`semiek ekarri naute kotxean'

uI .

zuk atzo gure izen bazendun eroango n-a-u-s-ta-zu-n (naustazun) (Z02)
l AB S- or -*edun-DATaurre- lDAT(

2ERG-irg

`si ayer hubieras querido me habrías llevado'
iv .

esan

ba-n-e-u-ts-zu-e-n (neutzuen) pentsetan nendun guztia
konp-1ERG-or-*edun-DATaurre-2DAT-pl-irag

ondo berotuko n-eu-s-ta-zu -e-n (neustazuen) (Z02)
lABS-or-*edun-DATaurre-1DAT-2ERG- pl-irag
`si os hubiera dicho todo lo que pienso me habríais dado una paliza'
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nire lagunek ekarri n-e-u-s-t-O-e-n (neustien) besotan . (ZA1)
lagun-ERG-pl 1 AB S-or-*edun-DATaurre-IDAT-3ERG-pl-irag
nire lagunek ekarri ninduten besotan'

Azpimarragarri deritzat azken forma batu hauen erabileraren
nolakotasunari . Izan ere, berregituraketa hauek hiztun-osoengan
baizik ez dira gertatzen . Horrek NOR-NORK komunztadura eredutik
NORI-NORKera egon den aldaketa hiztun moeta ezberdinengan
hedadura ezberdina izan duela salatzen du . Hiztun-osoek egitura
hauetan NOR-NORK komunztadura ereduko markak erabiltzeak
orain gutxi arte komunztadura bien erabilera indarrean izan dutela
pentsarazten digu .
111.2.2 .2.6 . Aditz ergatibodunekin amaitzeko, aipamen
berezia merezi du, gure ustez, ABSarekiko komunztadura gabeko
adizkiek, hots, perpausean 3 . pertsonako objetu zuzena dutenek izan
duten bilakabide bereziak. Komunztadura eredu ezberdinen bilakaera
agertzerakoan azpimarratu dugunez, forma hauek dira hobekien
gordetzen direnak . (NOR-)NORKek jasan duen aldaketaz
mintzatzerakoan ere azpimarragarria da objetu zuzena 3 . pertsonakoa
denetan NORI-NORK komunztadura eredua ez dela hedatzen .
Ondoko adibideek erakutsi bezala, honako formek ohiko NORK
formari eusten diote :
(32)
i.

ni-k gure ba-n-en-du-n (banendun) ikusiko n-e-n-du-n atzo (ZO1)
ni-ERG

1ERG-irag-irag-*edun-irag

`si yo hubiera querido ya le habría visto ayer'
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semie ikusi

z-ei-n-ke-e-z

(zenkiyez)
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egun

(SMI)

guztietan

zuek-ERG semea-ABS

2ERG-egin-MOD-pl-pl

`vosotros podeis ver a vuestro hijo todos los días'

III .

ni-k al

d-o-t (dot) eroan ama medikure (SMl)

ni-ERG

or-*edun-1ERG ama-ABS

`yo puedo llevar a mi madre al médico'

111.2 .2 .2 .7 . Berrantolaketa prozesua laburbilduz, beraz, esan
daiteke, sistema tradizionalean perpausean zegoen DAT eta
lehendabiziko eta bigarren pertsonako argumentu ABSekiko
komunztadura adierazi beharr ak ez dirauela indarrean sistema berri
honetan. Maiz adizkiek subjetuari buruzko informazioa baino ez
digute

ematen, objetuarekikoa

(zuzenarekikoa

nahiz

zeharkakoarekikoa) erabat ezabaturik gertatzen delarik . Laguntzaileen
aukerak eta izen sintagman subjetuak daraman kasu markak esaten
digute, bestalde, aditza ergatibodun ala ergatibogabea den . Hortaz,
bakar-bakarrik oinarrizko informazioa gordetzen da adizkian, hau da,
ekintzaren subjetua zein den eta subjetua ergatiboduna ala
ergatibogabea den erakusten diguna .
Perpausean dauden objetuen berri aditz sintagman ematen den
kasuetan ere, objetu moeta ezberdinak bereizten zituzten NORNORK eta NORI-NORK komunztadura ereduen arteko batzea
dakarren murrizketa gertatu da . Lehendabiziko eta bigarren
pertsonako objetu guztiak marka berberez adierazten dira . Aurretik
esan bezala, aldaketa orokor honen salbuespena objetu zuzena 3 .
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pertsonakoa denetan geratzen da, honako kasuetan ohikoa den
NORK paradigmaren erabilerari eusten baitzaio .
Azken ondorio gisa esan behar dugu HMBren izenaren kasu
sisteman eta aditzaren komunztadura sisteman balentzia eredu bi
ditugula . Batetik, objetuak lehendabiziko eta bigarren pertsonak
direnetan hiru

bidetako (3-way)

eredua dugu . Aditzaren hiru

argumentuak ezberdin adierazten dira : aditz iragankorren eta ezergatiboen subjetuak ERGaren bidez (-k markaz), aditz iragankorren
objetuak AKUSaren bidez (-(r)i markaz) eta, azkenez, aditz ezakusatiboen subjetuak ABSaren bidez (-0 markaz) . Hirugarren
pertsona ABS duten perpausetan, ordea, eredu ergatiboari jarraitzen
zaio . Batetik, izen sintagman aditz iragankorren objetuak eta aditz ezakusatiboen subjetuak berdin adierazten dira, ABSko -0 markaz.
Bestalde, aditz iragankorren eta ez-ergatiboen subjetuek,
aurrekoetatik ezberdinduz, kasu ERGa bereganatzen dute .

111.3 . Tempus kategoria
Atal honen lehen aldean, f.3.1 . atalean, tempus kategorian
bereizten diren azpikategorien iharduera tradizionala deskribatuko
dugu . Bigarren aldean, 111.3 .2 . atalean, HMBren hiztun talde
ezberdinek tempusa adierazteko erabiltzen dituzten baliabideen
azalpenari eta erabilera guztien arteko erkaketari ekingo diegu .
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111.3.1. Tempus kategoriaren eredu tradizionala

Tempus kategoriaren barruan hiru tempus nagusi bereizten
dira euskal aditz sisteman, oraineko, iraganeko eta alegiazko
tempusak, hain zuzen . Oraina eta iragana oinarrizko tempus
ezaugarritzat hartuta, oraineko formek [+oraina, -iragana]
ezaugarriak dituzte, iraganekoek [-oraina, +iragan] eta alegiazkoek [oraina, -iragana] . Etorri eta eroan aditzen ondoko adibide hauek
erakusten digute egitura trinkoan nahiz perifrastikoan tempus
oposaketek, eta beranduago ikusiko ditugun modu oposaketek,
duten gauzatze morfologikoa :
(33)
Adizki trinkoak
Oraina

Iragana

Alegiazkoa

[+oraina, -iragana]

[-oraina, +iragana]

[-oraina, -iragana]

n-a-tor

n-e-n-tor-ren

(ba)-n-e-n-tor

1ABS-or-etorri

1 AB S-irag-irag -etorri-irag

konp- 1 AB S -irag-irag-etorri

da-roa-t

n-e-roa-n

(ba) n-e-roa

or-eroan-1 ERG

1ERG-irag- eroan -irag

konp-1 ABS-irag-ero an

INDIKAl IBOA:

Ergg .

Erg .
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AHALERA:

Ergg
n-a-tor-ke

n-e-n-tor-ke-en

n-e-n-tor-ke

1ABS-or-etorri-MOD

1 AB S -ira g-irag-eto rri-MOD-ira g

1 AB S-irag-irag-etorri-MOD

n-a-roa-ke

n-e-roa-ke-en

n-e-roa-ke

1ERG- or-eroan -MOD

1ERG-irag- eroan-MOD-irag

1ERG-irag-eroan-MOD

Erg

Adizki perifrastikoak
Oraina

Iragana

Alegiazkoa

[+oraina, -iragana]

[-oraina, +iragana]

[-oraina, -iragana]

etorri n-a-z

etorri n-i-n-tza-n

etorri(ko) ba-n-i-n-tz

part 1ABS-or-izan

part 1ABS-irag-irag-izan-irag

part-(ET) konp-IABS-irag-ira'

INDIKA 11BOA :

Ergg .

(

izan

Erg .
eroan d-o-t

eroan n-e-(d)u-an/n-e-b-an

eroan-go ba-n-e-(n-d)u

part or-*edun-1ERG

part 1ERG-irag-*edun-irag

part-ET konp-1ERG-irag-(irag)(

*edun
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AHALERA :
Ergg .
etor n-a-i-(te)-ke

etor n-i-n-(te)-ke-an

etorri-ko n-i-n-tza-(te)-ke

oina 1ABS-or-edin-(MOD)

oina 1ABS-irag/*edin-irag-

part-ET 1ABS-irag-irag-izan-

(

(

-MOD

(MOD)-MOD-irag

(

(MOD)-MOD

etorriko n-i-n-(te)-ke
part-ET 1ABS-irag/*edin-irag-irag(MOD)-MOD

(

Erg .
eroan-go n-e-u-(n)-ke

eroan da-i-ke-t

eroan n-e-i-n-ke-an

oina or-egin-MOD-1ERG

oina 1ERG-irag-egin-irag-MOD-irag part-ET 1ERG-irag-*edun(

(irag)-MOD

eroan-go n-e-i-n-ke
part-ET 1ERG-irag-egin(

irag-MOD

SUBJUNTIBOA:

Ergg .
etor n-a-it-ean/n-a-di-n

etor n-i-n-t-ean/n-e-n-di-n

etorri-ko ba-n-i-n-te/ba-n-e-n-di

oina 1ABS-or-*edin-konp

oina IABS-irag-irag-*edin-

part-ET konp-1ABS-irag-irag - *edin

(

konp/irag
etorriko n-i-n-te-ke-an/nendikean
part-ET IABS-irag-irag-*edin-MOD(

MOD-irag
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Erg .
eroan da-(g)i-da-n

eroan n-e-n-gi-an

ba-n-e-n-gi

oina or-egin-1ERG-konp

oina IERG-irag-irag-egin-konp/irag

konp-1ERG-irag-irag-egin
n-e-n-gi-ke
IERG-irag-irag-egin-MOD

Aurreko adibideoi so eginez, oraineko eta iraganeko formek
itxuraz aski ezberdinak diren inflexio egiturak dituztela ohar gaitezke .
Aitzitik, tempus ezberdin hauen arteko oposaketa adierazten duten
morfemak zehaztea ez da egun, ezta orain arte euskal aditzaren
inguruan osatutako lanetan ere, horren auzi erraza . Tempusaren
gauzatze morfologikoa zehaztea helburu izan duten lanetan marka
ezberdinak hartu dira tempusaren adierazletzat . Hasteko, oraineko
adizkietan izaten dugun -a- marka (nator, natorke) eta iraganeko
adizkietan ohikoak diren -e-, -i- markak (nentorren, nintzen) oraina
vs. iragana oposaketaren adierazletzat jo dira (Azkue 1926, Lafon
1943). Bestalde, ikerlari zenbaiten aburuz (Heath 1977 : 194), aditz
trinkoetan nahiz perifrastikoetan lehendabiziko eta bigarren
pertsonako aurrizkiak daudenean aditz erroaren aurrean ezartzen den
-n- artizkia ere (nentorren, zeunden) iragan tempusaren erakusle
argia da . Azkenez, gorago esan bezala (IH.2.1
. .1 .) ABS hirugarren
pertsona komunztadura markatzat hartu diren d-,

o-

(edo z-) eta l-

markak tempus/aspektu marken artean kokatuko ditugu, Trask-ek
1977tik aurrera proposatu bezala .
(34)ko adibideetan ikusten dugunez, azken marka hauek
tempus ezberdinen araberako banaketa osagarria dute : d- aurrizkia
[+oraina, -iragana] ezaugarriak ditu eta, beraz, oraineko formetan
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agertzen da (dator, dakit, da) ; z-/O- aurrizkiek [-oraina, +iragana]
ezaugarriak dituzte eta iraganeko formetan azaltzen zaizkigu
(etorren/zetorren, ekien/zekien, zan/zen) ;

1- aurrizkiak [-oraina, -

iragana] ezaugarriak ditu eta, hortaz, alegiazko formetan aurkitzen
dugu (letorke, leuke) :
(34)
Subjuntiboa

Indikatibo aBaldinkera

Ahalera

ERGG ./ERG.

ERGG ./ERG.

ERGG./ERG

Or .
da-tor / da-ki-O

da-tor-ke / da-ki-ke-p

da-torr-ela/en/da-ki-ela/en

or-etorri / orjakin-3ERG

or-etorri-MOD/ or-jakin-

or-etorri-konp/or-jakin-

(

(

MOD-3ERG

konp

da/ d-au-t

da-i-(te)-ke/da-i-ke-o

da-it-en/ela/da-gi-an/ela

or/izan / or-*edun-3ERG

or-*edin-(MOD)-MOD/ or-egin-

or-*edin-konp/or-egin-konp

(

MOD-3ERG

Ira g .

(z)e-torr-en / (z)e-ki-O-en

(z)e-tor-ke-en/(z)e-ki--ke-O-en

(z)e-torr-en/-ela/ (z)e-ki-O(

irag-etorri-irag /irag-jakin
(

-3ERG-irag

irag-etorri-MOD-irag/irag-jakin(

MOD-3ERG-irag

en/-ela

irag-etorri-iraglkonp/iragjakin-3ERG-irag/konp

z-a-n/(z)e-u-o-en

(z)e-i-(te)-ke-an/(z)e-(g)i-ke-g-an

z-i-t-ean/-ela/(z)egian/-ela

irag-izan-irag/ irag-

irag-*edin-(MOD)-MOD-irag/ irag

irag-*edin-irag/konp/irag-

( *edun-3ERG-irag

(

egin-irag/konp

-egin-3ERG-MOD-3ERG-irag
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Aleg .
ba-l-e-tor/ ba-l-e-ki-O

I-e-tor-ke/ 1-e-ki-ke-0

konp-aleg-irag-etorri/konp
(

-aleg-irag jakin-3ERG

aleg-irag-etorri-MOD/ aieg-irag
(

-jakin-MOD

ba-l-i-tz/ba-1-u-p

1-i-tza-ke/1-e-u-ke-t

1-i-t-ean/-ela/1-e-gi-an/ -ela

konp-aleg-irag-izan/ konp

aleg-irag-izan-MOD/ aleg-irag-

aleg-*edin-irag/konp/aleg-

(

(

egin-irag/konp

-aieg-*edun-3ERG

*edun-MOD-3ERG

ba-l-e-i/ba-1-e-(g)i-0

1-e-i-(te)-ke/1-e-(g)i-ke-o

konp-aieg-irag-*edin/konp

aieg-irag-*edin-(MOD)-MOD/ aleg

(

(

-aleg-irag-egin-3ERG

-irag-egin-MOD-3ERG

Ikus daitekeenez, tempus ezberdinetako inflexio egituren
erkaketak oso agerpen ezberdina duten formak erakusten dizkigu . Ez
dirudi, baina, gaur egungo euskaran aipatutako marka hauek guztiak
tempus erakusle bizitzat har daitezkeenik . Inflexio sistema
orokorrean marka hauek duten agerpen bateratugabeak eta, bereziki,
haietako bat ere pertsona guztietako formetan ez agertzeak morfema
hauen egungo balio morfologiko urriaz pertsarazten digu . Zalantza
handirik gabe esan daiteke gaur egungo morfema hauek ez-emankor
izateaz landara, zeregin morfologiko arras iluna dutela .
Alde batera utziz, beraz, gaur egun hiztunen artean tempus
markatzat identifikagarriak ez direnak, bada gaur egun zalantzarik
gabe iraganeko marka ezaguna eta emankorra dena, iraganeko -n
marka, hain zuzen ere . Egungo euskaran oraineko

-0 vs .
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iraganaldiko -n indarrean dirauen oposaketa morfologiko bakarra
dela esan dezakegu .
Alegiazko formek, bestalde, iraganeko formen itxura bertsua
dute, baina baldinkeran ba- konplementatzailea eta baldintzaondorioan ahaltasuna adierazten duten -ke edoeta -te markak
daramatzate eta ez dute iraganeko -n marka. Hirugarren pertsonek 1alegiazko marka ere badute .

111.3 .2 . Tempus kategorian gertatutako aldaketak
Oro har, hiztun talde guztien erabilera gogoan izanik, oraina
adierazten duten adizkiak hobekien gorde direla esan daiteke .
Iraganeko eta alegiazko adizkien artean NOR, NORI eta NORK
komunztadura ereduak dituzten adizkiek ere orokorrean egitura
zaharrari eutsi ohi diote .
Komunztadura eredu konplexuagoak dituzten formei
dagokienez, hiztun talde ezberdinen erabileretan ezberdintasun
azpimarragarriak soma daitezke . Hiztun-osoen mintzaeran NOR,
NORI eta NORK formak atxekitze hierarkiaren lehendabiziko
lekuetan daude . Dena dela, oro har NORI-NORK eredua duten
adizkietan forma tradizionalari atxekituriko egiturak aurkitzen ditugu .
Ohartarazi behar da, dena dela, atxekimendu hau bereziki
indikatiboko formei dagokiela . Modu kategoriari ekiterakoan ikusiko
dugunez (111 .4 .2 .), gainerako moduetan tempus guztietako adizkiek
egitura berrantolaketa osoak jasaten dituzte .
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Hiztun-erdien erabilera kontutan harturik, iraganeko forma
gehienak galdurik daudela esan daiteke . Hiztun hauek egitura berriko
formak eratzeko joera handia erakusten dute . Tempus kategoriaren
barruan iraganeko formak erabat berregituratu dituzte, egitura
tradizionalean iraganeko formek erakusten zuten markatze konplexua
guztiz ezabatu dutelarik . Sistematikoki iraganeko adizkiak oraineko
formen gainean eraturik gertatzen dira . Egitura berridun formak
oraineko formen egitura oinarri gisa hartu eta honi -n iraganeko
marka gaineratuz osatu dira . Ondoko adibideak berrigituraketa honen
erakuskari argiak dira :
(35)
i.

zuk eroon d-eu-ts-o-zu-n (deutsozun) zure servia-ri etxe bat (ZA2)
zu-ERG or- *eden- DATaurre-3DAT-2ERG-irag semea-DAT
(

etxe bat-ABS

`tú le diste una casa a tu hijo'
ii .

lengo urtien erosi

d-o-gu-n (dogun) kotxe bat (ZA2)
or-*edun-1ERG-irag kotxe bat-ABS

'igaz erosi genuen kotxe bat'
iii .

orrek istoriyok entzun

d-eu-ts-o-gu-n (deutsogun) zure aite-ri (ZA2)

horiek istoriak-ABS-IZUR or-*eden-DATaurre-3DAT-1pERG(

irag zure aita-DAT

`esas historias se las hemos oído a tu padre'
iv .

atzo emon d-eu-s-ta-zu-n (deustazun) notizi txarra (U2)
or-*edun-DATaurre-1DAT-2ERG-irag notizia txarra-ABS
`ayer me diste una mala noticia'

HEGOIvIENDEBALDEKO BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOAN GERTATUTAKO ALDAKETAK

V.

1 89

lengo astien esan d-eu-s-ta-zu-n etorriko zintzela eta ez zintzen etorri
(ARRI)
or-*edun-DATaurre-1 DAT-2ERG-irag
`La semana pasada me dijiste que ibas a venir y no viniste'

vi .

eta zu-k erosi
zu-ERG

d-o-zu-n (dozun) automobile (ZA2)
or -*edun-2ERG-irag automobila-ABS

`y tú compraste un coche'

Adibideei

begiratuz

gero,

egitura tradizionala

deskribatzerakoan aipatu ditugun lehendabiziko hiru adierazpide
morfologikoak erabat ezabaturik gertatu direla ohar gaitezke . Izan
ere, -a- vs. -e-, -i- eta hirugarren pertsonako formen d- vs . -¢
ordezkatze morfologikoek ez diraute indarrean, egitura berri hauetan
guztietan -a- eta d- markak baino ez baitzaizkigu agertzen . Gauza
bera esan daiteke -n- artizkiaren ezarketaren inguruan, forma
berrietan artizki honen erabateko desagerpena baitago .
Hortaz, HMBren aditz sisteman indarrean dagoen tempus
adierazle bakarra sistema tradizionalean iraganaren marka
idenfikagará bakarra zena da, iraganeko -n atzizkia .

111.4. Modu kategoria
Modu kategoriaren ohiko ereduaren eta eredu berriaren
azalpenari lotuko gatzaizkion atal honetan bi alde bereiziko ditugu .
Batetik, III .4.1 . atalean modu kategoriaren erabilera tradizionalaren
deskribapena egingo dugu . III.4.2. atalean, berriz, kategoria honetan
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gertatutako aldaketei eta hiztun talde ezberdinen egungo erabileren
erkaketari ekingo diegu .

111.4.] . Modu kategoriaren eredu tradizionala

Modu kategorian euskal aditz sistemak bost modu ezberdin
bereizten ditu, indikatiboa, baldinkera, ahalera, agintera eta
subjuntiboa, hain zuzen . Modu kategoriaren aurkezpen laburra
eginez esan daiteke euskal aditz sistemak modu oposaketak
adierazteko ondoko lerroetan agertuko ditugun hiru baliabide
morfologiko ezberdinak darabiltzala . (33)ko adibideak baliabide
hauek ulertzeko gida gisa erabil daitezke .
Hasteko, soilik adizki perifrastikoei dagokien baliabide
morfologiko batez mintzatu behar dugu . Izan ere, egitura
perifrastikoetan indikatiboa eta baldinkera vs . gainerako moduen
artean dagoen aurkakotasuna laguntzaile ezberdinen ordezkatzearen
bidez ematen da aditzera . Indikatiboko eta baldinkera formetan aditz
ergatibogabeekin

izan

eta ergatibodunekin

*edua

laguntzaileak

erabiltzen dira . Subjuntiboko, ahalerako eta aginterako formetan,
berriz, ergatibogabeek
mendebaldean

egin

*edin

eta ergatibodunek

*ezan

eta

laguntzaileak hartzen dituzte .

Bigarren baliabidea aditz trinko nahiz perifrastikoei dagokie .
Baliabide honen bidez ahaltasuna duten formak eta ez dutenak
bereizten dira . Lehendabizikoei ahaltasunaren adierazleak diren
eta

-ke

-te

markak atxekitzen zaizkie . Ahaltasuna adierazten dutenen

barnean ahalera eta baldinkera-ondorioa sartzen dira . Ahaltasuna
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adierazten ez dutenen artean, bestalde, indikatiboa, baldinkera,
subjuntiboa eta agintera moduak.
Amaitzeko, aurreko baliabideek ezberdintzeke uzten dituzten
moduek, hots, subjuntiboak eta aginterak ere bata bestetik
ezberdintzeko bereizgarriak dituzte . Subjuntiboak menpeko esaldien
-la

eta -n konplementatzaileak daramatza . Agintera, berriz, gainerako

modu guztietatik bereizten da ez duelako inoiz tempus edo modu
markarik hartzen .

111
.4 .2 . Modu kategorian gertatutako aldaketak

Gainerako kategorietan esan legez, hiztun talde guztien artean
hobekien, eta maiz soilik, gordetzen diren formak argumentu bakar
batekiko komunztadura dutenak dira eta, guztiez gain, lehendabiziko
eta hirugarren pertsonako argumentu subjetua duten adizkiak .
111.4.2.1 . Subjuntiboari dagokionez, hiztun-osoek NOR edo
NORK paradigmak eratzerakoan egitura zaharrari ondo eusten diote .
Hurrengo lerroetan hiztun hauen erabileraren adibide zenbait dugu :
(36)
i.

egin dan ez

n-a-it-en (naiten) joan (SM1)
1 AB S-or-* edin-konp

`lo ha hecho para que yo no vaya'
ü.

joan ez

da-it-en (daiten) basora (ZA1)
or-*edin-konp

`para que no vaya al bosque'

HEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOANGERTATUTAKO ALDAKETAK

iii .

esan deutsuet emendik ordu batera egon
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z-a-ite-z-ela (zaiteziela) libre

(ZA1)
2ABS-or-*edin-pl-konp
os he pedido que dentro de una hora esteis libres'

(37)
i.

medikuek esan deutso egin

d-ei-t -ela (deiela) berak gure deuena

(1 i)
or-egin -3ERG-konp
`le ha dicho el medico que haga lo que quiera'
u.

eskatu deutzut mesedez ez

d-ei-zu-la emon notizia txarrik (ZA1)
or-egin-2ERG-konp

`te pido por favor que no me des una mala noticia'

Hiztun-erdiek, ostera, batzuetan subjetua hirugarren
pertsonakoa denetan subjuntiboko ohizko formei lotutako egiturak
darabiltzaten arren, kasu gehienetan subjuntiboko formei legokiekeen
esanahia -teko edo -tea nominalizioaren bitartez adierazten dute
(38)
i.

egin dan bera ez joateko (ZO1)
`lo ha hecho para que él no vaya'

ii .

badakizu zergatik egiten dun ni joan ez egiteko (U2)
`lo ha hecho para que yo no vaya'

iii .

gure dot zure aitak bier deituteko (ZOl)
`quiero que mañana me llame tu padre'

iv .

esan deust aitak salduteko bei bat karnizeruari (U4)
`el padre me ha pedido que le venda una vaca al carnicero'
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gure dot esatie pentsetan dozuna (ARR1)
`quiero que me digas lo que piensas'

Azpimarratu behar da nominalizatzeko joera hiztun moeta
guztien mintzaeran eta komunztadura eredu guztietan hedatu dela .
Hiztun-erdien erabileran, baina, baliabide hau gaur egun subjuntiboa
adierazteko erabilgarriena dela ikusten dugu .
Nominalizazioaz gain, hiztun guztien artean NORI-NORK eta
NORI adizkiak osatzeko indikatiboko formen gainean eraturiko
subjuntibo egitura berriak hedatu dira. Bilakabide honetan
indikatiboko formei menpeko esaldien -n edo -la konplementatzaile
markak gehitu dizkiete subjuntiboak eratzeko . Beraz, subjuntiboan
ohikoa den laguntzaile-ordezkatzea erabat ezabaturik gertatzen da .
Hurrengo lerroetako adibideetan NORI (39) eta NORI-NORK (40)
eratzeko forma berriak ikus daitezke :
(39)
i.

esan notsen aitari ez

ja-k(i)-o-la (jakola) aiztu prentzue .(ZA1)
or/ izan-DATaurre-3DAT-konp

`le pedí al padre que no se le olvidara el pienso'
ü.

ez

ja-tzu-e-la (jatzuela) aiztu biar dela nire urtebetetzea (SM2)
or-2DAT-pl-konp

que no se os olvide que mañana es mi cumpleaños'

(40)
i.

gure dot ikusi d-eu-ts-zu-O-le (deutzule) medikua-k, txarto zagozala
(ZA1)
or-*edun-DATaurre-2DAT-3ERG-konp medikua-ERG
`nahi dut ikus za(g)izala / zaitzala medikuak, txarto zaude eta'
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d-eu-ts-e-O-an (deutsean) orrek kontuok, baina

abuniduek direz (ZA1)
or-*edun-DATaurre-3pDAT-3ERG-konp
'berak nahi du esan da(g)iozan/ diezazkion kontu horiek, baina
aspergarriak dira'
iii .

gure dot esan

d-eu-s-ta-zu-n (deustazun) pentsetan dozuzen gauzak

(ZA1)
or-*edun-DATaune-lDAT-2ERG-konp
`quiero que me digas lo que piensas'
iv .

ezeiozu esan ekarri

d-eu-s-ku-O-n (deuskun) erregalurik (ZA4)
or-*edun-DATaune-lpDAT-3ERG-konp

ez iezaiozu esan ekar da(g)igun/diezagun erregalurik'

111 .4 .2 .2 . Ahalerari bagagozkio, hiztun-osoek NOR eta
NORK paradigmak ondo gordetzen dituzte eta, neurri haundi batean,
NORI-NORK paradigmako formak ere bai . Hiztun-erdiek, berriz, al
formaz osaturiko egiturak, alegia, al partikula + indikatiboko
adizkiez eraturikoak, orokortzen dituzte kasu hauetan guztietan .
Modu honek aurkezten digun konplexutasun morfologiko guztia,
hots, laguntzaile ordezkatzea eta ahaltasuna adierazten duten -ke
edota -te-ren ezarketa zeharo desagertzen da hiztun hauen sistema
berrian :

al dozu ikusi zelan al doten ibili bakarrik (ZOl)
`ya puedes ver que puedo andar solo'
ii .

al dozu etorri ordu bat barru? (ZO1)
`¿uuedes venir dentro de un a hora?'
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Tengo urteko beroagaz al zen etxea erre baina ez zan erre (ZO1)
`con el calor que hizo el año pasado se pudo quemar la casa, pero no
se quemó'

iv .

al jaku etorri gauza txar bat edozein momentutan (ZA2)
`te puede venir una desgracia en cualquier momento'

V.

ikusten dozu zelan al doten egin zure laguntasun barik? (ZO1)
`¿ya ves como lo puedo hacer sin tu ayuda?'

vi .

nik al deutzut eran gure badozu (B5)
`yo te puedo llevar si quieres'

vii .

berak al Buen maia egin atzorako baina ez euen gure (ZO1)
`el pudo haber hecho la mesa para ayer pero no quiso'

111 .4 .2 .3 . Baldinkeraren erabileraren kasuan ere, modu
honen ezaugarriak diren -ke edota -te ahalerako atzizkiak, erabat
ezabaturik geratzen dira hiztun gehienen baldinkera egitura berrietan .
Hiztun guztiek ohiko baldinkera forma zenbait, bereziki NOR eta
NORK paradigmetan hirugarren eta lehendabiziko pertsonako
subjetuak dituztenak, gordetzen dituzte . Hirugarren pertsona duten
alegiazko formei atxekitzen zaien 1- aurrizkia, esater ak o, kasu
gehienetan gordetzen da (ez guztietan, (42iii) adibidean ikus
daitekeenez) . Gainerako formetan hiztun gehienek etorkizuneko
aspektua duen aditz nagusia + iraganeko adizkiez osaturiko egitura
perifrastikoak darabiltzate baldinkeraren ohiko egituraren ordez .
Iraganeko adizki hauek, batik bat hiztun-erdien artean, tempus
kategorian adierazi dugun berregituraketa jasaten dute, hau da,
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baldinkera osatzeko darabiltzaten iraganeko formok oraineko egitura
+ -n iraganeko markaz osatzen dira (ik. 42ii) .
(42)
i.

emon

ba-n-eu-n-ts-o-n (neuntson) zure amari txakurre
konp-IERG-*edan-irag-DATaurre-3DAT-irag

berak

emongo

¢-eu-s-t-en (eusten) musu bat (ZOl)
irag-*edan-DATaurre-4DAT-irag

Eman baneunskio / banio zure amari txakurra, berak emango
leuskedan / lidakeen musu bat'

u.

esan

ba-d-au-s-ta-zu-n egia,
konp-or-*edan-DATaurre-1DAT-2ERG-irag

egongo n-i-n-tz-en pozik zugaz (ZO1)
1ABS-irag-irag-izan-irag
Esan bazeunsket/ bazenit egia, pozik egongo nintza(te)ke zurekin'

uI .

atzo

emon

ba-g-eu-s-t-en karamelu bat tiok,
konp-irag- *edan-DATaurre-1DAT-irag

nik

emongo

n-eu- ts-a-t-en (neutseten) mosu bet (SM2)
1ERG- *edan-DATaurre-3DAT-lERG-irag

`Si ayer el tio me hubiera dado un caramelo yo le habría dado un beso'

Bilakaerarik arruntena ez bada ere, Bizkaiko kostaldean
bezala31 , hizkera honetan hirugarren pertsonaren gainean eraturiko
forma berriak aurkitu ditugu . Egitura hauetan, (43)ko adibideek
erakutsi legez, baldinkerazko NORK eta NORI-NORK formak
eratzeko NORK paradigmako hirugarren pertsonaren gainean
eraturiko egiturak ditugu . Komunztadura eredu konplexuagoko
forma hauek eratzeko, hirugarren pertsonako NORK forma

31 Ik honetaz Barrutia (1994) .
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baldinkera osatzeko oinarritzat hartzen da eta honi argumentu DAT
eta ERGekiko komunztadura markak gaineratzen zaizkio .
(43)
i.

esan ba-l-eki-s-ta-zu egiye estimauko nenkitzu (ZO1)
konp-aleg-egin -DATaurre-1DAT-2ERG
`te agradecería que me dijeras la verdad'

ii .

ba-l-eu-ke-gu-z,

beiak erosi

konp-aleg- *edura-MOD-1pERG -pl
1-eu-ke-gu negozio ona (ZOl)

egingo

aleg-*edun-MOD-1pERG
`si compraramos vacas, haríamos un buen negocio'

nI .

gure

zurok

ba-z-en-du-n,
konp-2ERG-irag-*edun-irag

ez

1-eu-ke-zu-gu orrela tratan (SM2)
aleg-*edun-MOD-2DAT-1pERG

`si vosotros hubieseis querido no os habríamos tratado así'

iv .

guk

emon-go

ba-l-eu-ts-zu-gu (baleutzugu),
konp-aleg-*edun-DATaurre-2DAT-1pERG

zure aitak jo egingo

1-eki-s-ku-O (SM1)
aleg- egin-MOD-DATaurre-1pDAT-3ERG

si nosotros os hubieramos pegado vuestro padre nos habría pegado a
nosotros'

111 .5.

Hegomendebaldeko

bizkaieraren ezaugarri

linguistiko terminalak eta aldaketa-prozesu moetak
Aurreko ataletan azaldu ditugun balentzia, tempus eta modu
kategorietan gertatutako aldaketei arretaz begiratzen badiegu,
berehala ohartzen gara HMBren hiltze bilakabidean ere 1 .3 .2 .2.

HEGOMENDEBALDEKO BIZKAIERAREN ADITZ INFLEXIOAN GERTATUTAKO ALDAKETAK

198

atalean hilzorian dauden beste hizkuntza zenbaitetan azpimarratu
ditugun aldaketa moeta bertsuak ediren ditzakegula .
Ondoko ataletan, beraz, hizkera hau hiltzear dauden beste
hizkuntzekin elkartzen duten ezaugarri linguistikoen eta prozesu
moeten agerpenaz ihardungo dugu . Aldaketa-prozesu moetak
azaltzerakoan kapitulu honen 111 .1 .1 ., 111 .2.2., 111 .3 .2 . eta 111.4.2.
ataletan aditzera eman ditugun aldaketak beren aldaketa-iturria
kontutan harturik sailkatuko ditugu.

111
.5 .1 . Hegonnendebaldeko bizkaieraren ezaugarri linguistiko
tenninalak

HMBk, heriotz bidean dauden beste hizkuntza askok
bezalaxe, monoestilismorako joera, kode-aldaketa erabiltzeko ohitura
eta arau bateraturik gabeko aldakortasuna erakusten ditu .
111.5 .1 .1 . Monoestilismorako joeraz den bezainbatean,
desagertze bilakabide graduala jasaten ari diren hizkuntza terminal
gehienetan legez, estilo arduragabea baino ez da erabiltzen inguru
honetako euskaldunen artean . Bi arrazoi nagusik eragiten dute estilo
landuaren

garapenik eza . Batetik, HMBren azterketa

soziolinguistikoan adierazi bezala (ik . 11.2.2 .), bertako hizkeraz
mintzatzen den hiztun talde murritzak lagunen eta familiakoen arteko
inguruneetara mugatzen dute euskararen erabilera. Beraz, inguru
hauetan erabili beharreko hizkuntz erregistroa baino ez dute
menperatzen . Gainera, hiztun hauek euskaraz ez-ikasiak izateak
biziki laguntzen du estilo landuaren garapena gerta ez dadin .
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111.5.1.2. Kode-aldaketa fenomenoari bagagozkio, bestalde,
azterketa soziolinguistikoan aditzera eman dugun legez (ik . 11.2.2.),
hizkera honen hiztunen artean guztiz arrunta da hizkuntzaz aldatzeko
joera . Bereziki gaiak eta hiztunak gaiarekiko duen ziurtasunak edo
erraztasunak baldintzatzen dute kode-aldaketa . Oro har, esan daiteke
hiztunek berehala jotzen dutela esaldi beteak eta azalpen osoak
gazteleraz ematera etxe barneko gaiez edo, herri nekazarietan
nekazaritzaren inguruko gaiez mintzatzen ez diren kasuetan .
111 .5 .1 .3 . Arau bateraturik gabeko aldakortasunari
dagokionez, azpimarratu behar da hiztun-erdiek, maiz erabat
arbitrarioki, forma ezberdinak erabiltzen dituztela esanahi bera
adierazteko . Askotan egitura tradizionalari atxekituriko formak
beraiek eratu dituzten forma berrituekin nahasten dituzte. Antza, ez
dute ikusten inolako ezberdintasunik forma hauetako bata edo bestea
erabiltzean.
Nabarmendu behar da, hala ere, hiztun-osoek berek ere eredu
tradizionala nahiz eredu tradizionalaren eta berriaren tarteko bidea
erakusten dizkiguten formak ezberdintzeke erabiltzen dituztela,
bereziki aditz inflexioan hiztun guztien erabileran aldaketa
nabarmenak jasan dituzten egiturak eratzerakoan .
Hizkera honetako eredu linguistikorik ezaren islada izan
daitezkeen zenbait adibide ikusi ditugu 111.1 .2 ., 111.2.2 ., 111.3.2. eta
111.4.2. ataletako aldaketetan . Balentzia kategorian, esaterako,
111.2 .2.2. atalean ikusi dugu hiztun-erdiek, perpausean objetu zuzen
eta subjetu argumentuak dauden kasuetan, bereizketarik gabeko hiru
adierazbide erabiltzen dituztela : batzuetan objetuarekiko
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komunztadurarik gabeko egiturak erabiltzen dituzte ; beste batzuetan
ohiko NOR-NORK-en ordez NORI-NORK komunztaduraz baliatzen
dira (ik . III.2 .2.2.3 .) ; halaber, noizbait perpausean subjetua, objetu
zuzena eta zeharkako objetua dauden kasuetan NORI-NORK
komunztadura eredua erabili beharrean, NOR-NORK komunztadura
ereduko adizkiak erabiltzen dituzte (ik . 111.2 .2.2.4.). Ondorioz, esan
daiteke desagertzear dauden beste hizkuntza askotan bezalaxe,
hizkera honen hiztun-erdien erabileran aldaketa sistematiko eta
bateratuen alboan ez-sistematikoak diren aldaketa-joerak ere aurkitu
ditugula.
Gorago aditzera eman legez, hiztun-osoen erabileran ere
aldakortasunaren adibideak idoro ditugu . Izan ere, hiztun hauek
objetu zuzen eta subjetu argumentuak dauden perpausetan inoiz, oso
kasu gutxitan, NOR-NORK komunztadura ereduko adizkiak
erabiltzen dituzte. Kasu gehinetan, berriz, NORI-NORK ereduaren
bitartez adierazten dituzte objetu zuzenarekiko eta subjetuarekiko
komunztadurak (ik . 111.2 .2 .2 .1) . Azkenez, zenbait kasutan
adibideen artean NOR-NORK eta NORI-NORK komunztadura
ereduen markak pilatzen dituzten formak ere aurkitu ditugu (ik .
111 .2 .2 .2 .5 .) .
Arau bateraturik gabeko aldakortasuna hizkera honetan
araurik ezartzen ez duen talderik ez izatean datza neurri handi batean .
Egoera hau arrazoi bakarra ez bada ere, gure ustez hiztun-osoenek
beren hizkera ez baloratzeak eta ez aldarrikatzeak arras indartzen
dute, edo ez dute eragozten behintzat, hiztun-erdien artean forma
ezberdinak bereizketarik gabe erabiltzeko joera handia. Izan ere,
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komunitate terminal honetako hiztun-osoenek forma mailegatuak
nahiz hiztun-erdiek sortarazitako berezko egitura idiosinkratikoak
baldintzarik gabe onartzeko edo, behintzat, ez kritikatzeko joera
agertzen dute . Hiztun-erdiek, gainera, beren hizkeraren
desegokitasunez ohartzen diren arren, ez dute ezagutza nahikorik
formak zuzentzeko edo desegokitasunari itzuri ahal izateko .

111
.5.2 . Aldaketa-prozesu nwetak

HMBren aldaketa-prozesu moetak sailkatzerakoan,
lehendabiziko kapituluan hizkuntza terminalen aldaketak aurkezteko
ibili ditugun irizpide berberak erabili ditugu (ik . 1.3 .2.2.). Hortaz,
HMBren aditz inflexioan agertu ditugun galtze eta berrantolaketak
aldaketa eragile posibleen arabera banatuko ditugu : 111.5.2.1 . atalean
hizkuntza meneratzailearen eraginagatik azal daitezkeen aldaketak
azalduko ditugu eta 111 .5.2 .2. atalean hizkuntza meneratzailearen
eraginagatik ezin azal daitezkeenak .
Berriro ere azpimarratu nahi dugu, 1 .3 .2.2. atalean
sailkapenak estuegi erabiltzearen arriskuaz ohartarazi dugunean
bezalaxe, bertan agertuko ditugun aldaketa guztiek ez dutela beti
eragile bat eta bakarra. Honegatik, aldaketa batek eragile bat baino
gehiago izan dezakeen kasuetan eragile posibleak agertuko ditugu,
beti ere gure ustez aldaketa hobekien azaltzen duenari lehentasuna
emango diogularik .
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111.5.2 .1 . Hizkuntza meneratzailearen sistemak eragindakotzat
har daitezkeen aldaketak
Desagertzear dauden beste hizkuntza askotan bezala, HMBn
ere hiru moetatako mailegatzeak ediren daitezke : mailegatze zuzena,
ezezko mailegatzea eta zeregin-aldaketa edo hustutzea dakarren
mailegatzea .
111 .5 .2 .1 .1 . Mailegatze zuzenaren adibidea izan daiteke
balentzia kategorian gertatu den eredu aldaketa . Izan ere, gure
ustetan HMBk eredu ergatiboa izatetik hiru bidetako eredua izatera
igarotzea eredu nominatibo-akusatibo baterako tarteko bide gisa uler
daiteke 32 . Gazteleraz lehendabiziko eta bigarren pertsonak objetu
zuzenak edo zeharkakoak direnetan klitiko berberez adierazteak (te
he visto, me has visto vs . te he dado el libro, me has dado el libro)
eragin handia izan dezake HMBk bere berrantolatze bidean egin
duen aukeran . Izan ere, HMBk, gazteleraren ereduari jarraituz,
objetu zuzenak eta zeharkakoak agertzeko kasu marka ezberdinak eta
komunztadura eredu ezberdinak erabiltzetik, izen sisteman datibo
kasua eta aditz sisteman NORI-NORK

orokortzen ditu,

32 Lehenago (ik . III .2 .2 .atala) adierazi dugun ergatibitate hedatua
fenomenoarekin batera, Kaukasoko iparraldeko Lezgian azpitaldeko Udi
hizkuntzan HMBn bezala paziente iragankorretan marka datiboa hedatzen da
(Plank 1985 : 273) . Badirudi, beraz, ergatiboa eta datiboa biak hedatzeak ez duela
eredu nominatibo-akusatibora proposatu dugun bidearen kontra egiten . Aitzitik,
eredu honetan ere eredu nominatibo-akusatiboen oinarrizko ezaugarria betetzen da :
subjetu guztiak batera adierazten dira eta objetuen markatze eratik bereizten dira .
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lehendabiziko eta bigarren pertsonako objetu zuzenak eta
zeharkakoak era berean adierazten dituelarik .
Hizkuntza meneratzailearen balentzia ereduarekiko berdintze
joerak, ikusi bezala, ez du eragin berbera forma g uztietan .
111.2 .2 .2 .6 . atalea n esan bezala, hizkera honetan hirugarren
pertsonako objetu zuzenen markatze positiboa ez da hedatu .
Halaber, aditz inflexio egituran hirugarren pertsonako objetuekiko
komunztadura markatzeke gordetzen da (ik . 111.2.2 .6. atalean
(32)ko adibideak) .
Gazteleraren balentzia ereduan gobernatzen duen bizitasun
edo zehaztasun hierarkiak (Comrie 1989, Silverstein 1976)

hirugarren pertsonako objetuak markatzerakoan duen eragina, beraz,
ez da hizkera honetan zuzenean mailegatzen . Gazteleraz bizitasun
eskalaren goiko aldean dauden objetu zuzenek -lehendabiziko
pertsonakoek eta bigarrenekoek bereziki, baina baita hirugarren
pertsonako bizidunek- marka positiboa onartzen duten bitartean (te
he visto a ti, (la) he visto a ¡ni hermana), beheko aldean daudenek -

hirugarren pertsonako bizigabeak esaterako- ez dute marka
positiboa onartzen (he visto la mesa baina *(la) he visto a la
mesa) 33.

33 Honela deskribatzen du Comrie-k (1989 : 128) bizitasun hierarkia : « . . . a
noun phrase is higher in animacy if it is to left on a continuum some of whose
main points are : first/second person pronouns > other human noun phrases >
animal noun phrases > inanimate noun phrases» .
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HMBz eta euskaraz orokorrean, aldiz, objetu guztiak
(bizidunak nahiz bizigabeak) era berean adierazten dira . Ez dirudi
hirugarren pertsonako adizkietan objetuetan bizitasun hierarkiak edo
bestelako muga semantiko batek eragina duenik (Franco 1993 :
60)34. Izen sintagman -0 marka daramate eta aditz sintagman -beti
ere gure analisiaren arabera- ez dute hirugarren pertsonako
objetuarekiko komunztadurarik agerian .
Hirugarren pertsonen artean bizitasun hierarkiaren araberako
markatze era ezberdinak ez baditugu ere, badirudi hirugarren
pertsonak lehendabiziko eta bigarrenetatik bereizten dituen
nolabaiteko hierarkia proposa daitekeela euskararako. Comrie-k
(1989 : 191) adierazi bezala, hizkuntza askotan aditzak komunztadura

34Badirudi

bizitasunaren araberako bereizketa zenbait hizkeratan zabaltzen ari

dela. Bizkaiko hegomendebaldeko euskaran oraindik, euskara orokorrean bezala,
hirugarren pertsonako objetuekiko komunztadurarik ez dagoen bitartean,
Gipuzkoako Ormaiztegiko hiztun gazteagoen arteko erabileran NORI-NORK
eredua hirugarren pertsonekin ere zabaldu dela jakin dugu Iñaki Amundain-ek
eman dizkigun datuei esker . Erabilera hau, baina, ez da inoiz gertatzen hirugarren
pertsonako objetua bizigabea denean . Honakoetan NORK eredua erabiltzen
jarraitzen dute . Hortaz, egitura berri hauetan gazteleraren eraginagatik bizitasun
hierarkia ezarri bide da . Edo aldaketa gertatu baino lehenagoko egoera
sinkronikoan bizitasun eskalak bereziki eragingarria ez zen arren, bizitasunaren
araberako parametroak aldaketaren erabateko gauzatzea oztopatu du . Izan ere,
Comrie-k (1989 : 186) ohartarazi bezala, maiz hizkuntza baten aurreko egoera
sinkronikoan bizitasunak zeregin aipagarririk ez izan arren, aldaketa linguistikoan
eraginkorra izan daiteke . Beraz, nahiz eta euskarak sisteman objetuen arteko
ezberdintasunik ez egin, objetuak markatzeko orduan bizitasunaren araberako
bereizketak egin ditzake eta, dirudienez, egiten ditu .
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du bakar-bakarrik bizitasun eskalaren goiko mailetan dauden izen
sintagmekin eta ez du komunztadurarik eskalaren beheko izen
sintagmekin . Euskal aditzean, gure analisiaren arabera, hierarkia hau
erabat betetzen da ; inflexioak lehendabiziko eta bigarren pertsonako
objetuekin

komunztadura

agertzen

du

eta ez,

ordea,

hirugarrenekoekin .
Hirugarren pertsonetan gazteleraren eredua ez bereganatzeak
ez du, dena dela, interferentziaren azalpenaren kontra ezer adierazten .
Izan ere, hirugarren pertsonek, berez, hizkuntz aldaketan nahiz
jokaera linguistiko orokorrean nortasun berezia erakutsi ohi dute .
Gainerako pertsonek duten joera estrukturalekin konparatzen
baditugu, hizkuntza askoren egitura linguistikoan, eta euskararenean,
nahikoa jokaera ezberdina dutela ohartzen gara. Gogora dezagun,
esaterako, iraganeko zein alegiazko egituretan forma hauek jasaten
duten pertsona komunztadura-morfemen hurrenkera aldaketa (dot vs
neban) . Bestalde, aldaketa historikoa (Bolozky 1980, Manczak

1980), hizkuntz jabekuntza (Bybee 1985) eta sistema erraztuak
eratzen dituzten hizkuntzak -pidginak bereziki (Mühlh áusler 1974)
-aztergai dituzten ikerketetan ere hizkuntz aldaketan hirugarren
pertsonek duten nortasun kontserbatzailea azpimarratu izan da
(euskaran, esaterako, forma hauexek dira d-, z-, l-, b-, tempus eta
aspektu markak dituzten bakarrak) . Askoz gutxiagotan jasaten dituzte
3 . pertsonako formek hizkuntzek berek beren aldaketa-prozesu
naturalean dituzten berrantolaketak eta, zer esanik ez, kanpotik, beste
hizkuntza baten sistematik, datozen interferentziak ere .
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pertsonako

argumentuarekiko azaleko komunztadurarik ez izateak ere jokaera
ezberdin hau azaltzen du neurri haundi batean . Kasu honetan esan
dezakegu esku artean daukagun berrantolaketan DAT markek ABS
markak ordezkatzen dituztela bakar-bakarrik aurreko sisteman
ABSrekiko komunztadura bazegoen kasuetan, hau da, argumentu
ABSak lehendabiziko eta bigarren pertsonakoak direnetan .
Horrezaz landara, gazteleraren zenbait aldaeratan eta,
zehazkiago, aztergai dugun ingurukoan dagoen `leísmo' joerak -eta
gauza bera 'loísmo' edo 'laísmo' dagoenetan- erakusten digu
gazteleraz ere hirugarren pertsonako objetu guztiak, zuzenak nahiz
zeharkakoak, era berean adierazteko joera dagoela.
Kanpo eragin linguistikoa kontutan hartzen duen azalpen hau,
hala ere, ez da zalantzarik gabe balentzia ereduan gertatutako aldaketa
argitzeko azalpen posible bakarra . Besterik gabe, hizkuntz aldaketaindarrek sortutako murrizketa morfologiko baten aurrean gaudela
pentsa dezakegu . Euskarak, sistema erraztu beharrean, bi moeta
ezberdinetako objetuak markatzeko sistema ezberdinak izatetik, hau da, NOR-NORK objetua zuzena zenean eta NORI-NORK
perpausean objetu zuzena eta zeharkakoa zirenetan- sistema bakarra
izatera igarotzen da. Sistema berri honetan lehendabiziko eta bigarren
pertsonako objetu guztiak NORIren bidez adierazten ditu.
Datiboa eta akusatiboa adierazten dituzten marken arteko
sinkretismoa, gainera, aski hedatua da hizkuntzetan zehar
(Australiako ngarluma, yindjibarndi eta bandjima hizkuntzetan,
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Blake-ren (1977) arabera, marka berbera darabilte datiboa eta
akusatiboa adierazteko) .
Murrizketa honen ondorioz gertatzen den hiru bidetako
eredua, gainera, hizkuntzetan zehar oso hedatua ez bada ere -izan
ere, ez dago hizkuntzarik izen sistema osoa edo aditz sistema osoa
eredu honetan oinarriturik duenik (Dixon 1979)-, ez da erabat
ezezaguna . Australiako hizkuntza askok, galgandungu hizkuntzak
esaterako (Blake 1976, 1977), HMBk bezala, aditz aktiboen
subjetuak marka ERGaz, objetu zuzenak marka positiboa den
AKUSaz eta aditz iragangaitzen subjetuak ABSaz adierazten duen
balentzia eredua dute .
Hala ere, lehenago aditzera eman legez, aldaketa ugarik ez
dute faktore eragile bakarra . Zailtasun handirik gabe esan daiteke
bilakaera hau aukeran gaztelerazko ereduarekiko antzekotasun
handiagoa duen sistemara hurbildu den egitura murri zk eta dela . Izan
ere, 1 .3.2 .2.1 . atalean agertu dugunez, ezezko mailegatzea maiz
gertatzen da HMBren morfologiaren maila ezberdinetan . Hizkera
honen izen morfologian, esaterako, murrizketak gertatzen direnetan
gazteleraren ereduarekin antzekotasun handiagoa duten formak edo
egiturak dira hobekien gordetzen direnak . Gazteleraz ez dauden
ezberdintasun morfologikoak (hala nola plural hurbila, mugagabea,
e.a.) dira lehendabizikoz galtzera jotzen dutenak .
111.5.2 .1 .2. Ezezko mailegatzearen adibideen artean hiztunerdiek adizkietan pluraltasuna ez adierazteko hedatu den joera sar
daiteke . Pluraltasuna ez adierazteak, aditzaren konplexutasuna
urritzeaz landara, gazteleraz egiten ez den ezberdintasun bat euskaraz
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ere ez egiteko joera erakusten digu . Izan ere, hizkera honetako
hiztun-erdiek, gazteleraren ereduan bezala, izen sintagman
pluraltasuna adierazten dute, baina ez aditz sintagman .
111 .5 .2 .1 .3 . Mailegatzearekin amaitzeko, hizkera honen
aldaketak aztertzerakoan ikusi dugu hizkera honetan zenbait forma
gazteleran dituzten itzulkideekin baliokidetu direla eta zereginhustutzea edo zeregin-aldaketa jazo da . Honako adibidea ediren
dugu oraineko aditz trinkoen zeregin-aldaketan (ik . 111 .1 .1 . atala) .
Tradizionalki aspektu progresiboa adierazten duten

oraineko

trinkoek (besteak beste egon aditzaren nago, dago eta joan aditzaren

noa, zoaz formak) zeregin-aldaketa jasan dute . Izan ere, HMBren
hiztun guztien artean forma hauek aspektu progresiboa nahiz ohikoa
adierazteko erabiltzen dira, gazteleraren estoy (vs . gutxiagotan
erabiltzen den suelo estar egitura perifrastikoa) edo va (vs . suele ir)
formek duten funtzio berberak bereganatuz, hain zuzen (esaterako,
M . L 1 . ataleko : ni noa egun guztietan merkatura (ZO1) 'yo voy
todos los días al mercado') .

111
.5.2.2. Hizkuntza meneratzailearen. sistemak eragindakotzat
ezin har daitezkeen aldaketak
Hizkuntza meneratzailearen egituraren eraginagatik ezin azal
daitezkeen aldaketen artean sartzen dira batetik egituraren baliabide
morfologikoen urritzea dakartenak eta, bestetik, egitura errazten
duten beste joera zenbait . Lehendabizikoen artean morfema, prozesu
morfologiko eta aurkakotasun morfologikoetako osagaien murrizteak
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ediren daitezke . Bigarrenekoen artean forma ezerregularren
erregulartzeko joera, egitura analitikoek sintetikoak ordezkatzeko
joera eta forma edo morfema askeen aldeko joera azpimarra daitezke .

5.2 .2 .1 . Baliabide morfologikoen murriztea
Gorago esan bezala, HMBk, bere desagertze prozesuan
jasaten ari den errazte eta galtze prozesuen ondorioz, jatorrizko
morfema, prozesu eta aurkakotasun morfologiko asko galdu ditu .
Datozen ataletan inflexio egituran gertatu diren murrizte aipagarrienak
agertuko ditugu .
1 11 .5 .2 .2 .1 .1 . Morfem a murrizketen artean aipagarria da
tempus kategorian iragana eta oraina bereizteko dauden morfemen
murrizketa . Bizkaieraren egitura tradizionala deskribatzerakoan esan
bezala, oraina vs . iragana oposatzeko oraineko formetan -a- eta
iraganekoetan -e- edo -i - morfemak erabili ohi dira. HMBren tempus
sistema berrian lehendabiziko eta bigarren pertsonako adizkien
egitura berriak oraineko formen gainean eratu dira (ik . III .3 .2. atala) .
Hortaz, -e- eta -i- markak desagertu dira eta -a- adizki guztietara
hedatu da, oposaketa desagertzean azken morfema honen balioa ere
ezabatu delarik, noski .
Bestalde, morfema murrizketen artean ahalerako

-ke

morfemaren ia erabateko desagerpena dugu (ik . 111 .4 .2 .2 .) .
Ahalerari bagagozkio, hiztun-osoek NOR eta NORK paradigmak
ondo gordetzen dituzte eta, neurri handi batean, NORI- NORK
paradigmako formak ere bai . Hiztun-erdiek, oro har, al formaz
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al partikulaz + indikatiboko adizkiez

eraturikoak, orokortzen dituzte kasu guztietan . Hortaz, HMBren
aditz sistema berrian ahaltasuna adierazten duten -ke edota -te-ren
bidezko formak ia zeharo ezabatu dira .
Orobat, 111 .4 .2 .3 . atalean erakutsi dugunez, baldinkera
formetan ere -ke edota -te ahalerako atzizkiak ezabatu dira, bereziki
hiztun-erdien egitura berrietan . Hiztun hauek ohiko baldinkera forma
zenbait, bereziki NOR eta NORK paradigmetan hirugarren eta
lehendabiziko pertsonako subjetuak dituztenak, gordetzen dituzte .
Gainerako formetan, etorkizuneko aspektua duen aditz nagusiaz +
iraganeko adizkiez osaturiko egitura perifrastikoak darabiltzate
baldinkeraren ohiko egituraren ordez . Honako egituretan -ke eta -temorfemak ez dira agertzen .
Balentzia kategorian ere morfema askoren galtzea ikus
daiteke . 111 .2 .2 . atalean esan bezala, hizkera honetan DAT eta
ABSarekiko komunztadurarik eza ia guztiz hedaturik dago : NORNORI guztiz desagertu da eta NORI-NORK-en ordez DATarekiko
komunztadurarik gabeko NORK adizkiak erabiltzen dira . Bestalde,
ABSarekiko komunztadura adierazten zuten morfemak erabat galdu
dira, adizkietan ABSarekiko komunztadurarik ez delako adierazten
edo NORI-NORK ereduko formek ordezkatzen dituztel ak o .
1 11 .5 .2 .2 .1 .2 . Prozes u morfologikoen artean garrantzizko
murrizketak gertatu dira HMBren aditz inflexioan . Izan ere, sistema
tradizionalean zeuden aldaketak (adibidez -a- vs . -e-, -i-),
ordezkatzeak (hala nola indikatiboko eta badinkerazko formetan

izan

eta *edua laguntzaileak eta subjuntibo, ahalera eta aginterakoetan
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*edin

eta egin erabiltzea) eta gehiketak (adibidez iraganeko adizkien

tarteko -n-) atzizki bakunen bitartez ordezkatu dira . Horrela, iragana
-n

atzizkiaren gehiketaren bitartez da eta subjuntiboa eratzeko

-n

edo

-la konplementatzaileak gaineratzen dira .

111 .5 .2 .2 .1
.3 . Aurkakotasun morfologikoei berei bagagozkie,
azpimarratu behar da aurkakotasunen osagaiek adierazpide
morfologikoan erabateko aldaket ak jasaten dituzten arren, oro har
oposaketen osagaien edukina, hala nola oraina vs . iragana edo
indikatiboa vs . subjuntiboa bereizketak gordetzen direla nagusiki .
Zenbait oposaketa morfologikoren murrizket ak dauden arren,
nabarmena da urritze gehienak adierazpide morfologikoan jazo
direla . Aditzaren oinarrizko ezberdintasunak ezberdintzen dira
oraindik, baina sarritan berauek adierazteko ordezko erabilerak hartu
dira . Tempus kategorian, esaterako, oraina vs . iragana
ezberdintasuna gordetzen da, baina bien arteko oposaketa oraineko
formei

-n

bat gaineratuz baizik ez da adierazten . Halaber, modu

kategorian subjuntiboa, ahalera eta baldinkera bereizten dira .
Subjuntiboa agertzeko konplementatzaileak atxekitzen dira, ahalera
adierazteko al partikula askea gehitzen da eta baldinkera adierazteko
etorkizuna adierazten duen -ko + indikatiboko iraganeko adizkiak
erabiltzen dira.
Gorago esan dugunez, oposaketa morfologikoetako osagaien
arteko ezberdintasuna kasu gehienetan adierazten jarraitzen da .
Aitzitik, zenbait oposaketatan osagairen baten galtzea gertatu da .
Honakoetan egitura sinpleagoek egitura konplexuak ordezkatu
dituzte eta azken hauek ekartzen zuten informazio osagarria galdu da .
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Esanaren adibidea dugu balentzia kategorian . ABSarekiko
komunztadura duten ereduak, alegia, NOR-NORK eta NOR-NORI,
galtzeko joera dago . Aldiz, oinarrizko edukina eta ekarri
morfologikoa duten NOR, NORK eta NORI adizkiek gainerako
komunztadura ereduko formak baino hobeto diraute eta eredu
konplexuagoak ordezkatu dituzte . Bide honetatik, forma
konplexuetan objetuari buruz ematen den informazioa (hala nola
pertsonaz eta numeroaz ematen diren datuak) ezabaturik gertatu da .
Nominalizazioa da objetuaren inguruko informazioa ematea
eragozten duen beste fenomenoa . Modu kategorian subjuntiboa
nominalizazio aren bidez adierazteko joerak (ik . 111 .4 .2 .1 .),
esaterako, objetua zein pertsonakoa den eta plurala ala singularra den
jakiteko aukera oztopatzen du .
Iraganeko forma trinko guztien desagerpenak ere aspektu
progresibo eta burutuaren arteko oposaketaren ezabatzea ekarri du .
1111 .1 .2 . atalean esan bezala, HMBn iraganean forma burutuak
erabiltzen dira iraganeko trinkoen ordez (hala nola egon

nengoen-en

ordez, ibili

nintzen

nintzen

nenbilen-en ordez), bide honetatik

aspektu bien arteko ezberdintasuna erabat desagertaraziz . Halaber,
gure ustez gazteleraren eraginez gertatzen den oraineko trinkoen
zeregin hedatzea, alegia, trinkoek progresiboa eta ohiko aspektua
adierazteak, forma trinko eta perifrastikoen arteko ezberdintasuna
ezabatzen du .
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111.5.2.2.2 . Forma ezerregularren erregulartzea

Forma ezerrregular gutxi dago berez euskal aditz sisteman .
III.2.1 .atalean agertu bezala, inflexio egituraren eredu kanonikoa
hausten duten forma bakarrak ABSko hirugarren pertsonako
adizkiak dira . Hauek, gainerakoak ez bezala, ergatiboaren tokialdatzea fenomenoa jasaten dute egitura tradizionalean . Adizkiaren
balentzia eta tempus ezaugarrien araberako zenbait baldintza bete
behar dira ergatiboaren toki-aldatzea gerta dadin . Aditzak perpausean
3. pertsonako argumentu ABSa duen aditz ergatiboduna izan behar
du. Bestalde, ergatiboaren toki-aldatzea iraganeko eta alegiazko
tempusetan baizik ez da gertatzen .
HMBren tempus kategorian hirugarren pertsonak
gainerakoak baino hobeto gordetzen diren arren, askotan oraineko
formen gainean eratzen dira -orainean dot eta iraganean doten
erabiltzea, esaterako, guztiz arrunta da- . Honako kasuek ez dute
ergatiboaren toki-aldatzea jasaten eta, gainerako formak bezala,
<tempusa/modua- erroa-Datiboa-modua-Ergatiboa -tempusa/modua>
ordenaz eratzen dira . Beraz, neurri apalagoan bada ere, eredu
tradizionalean nahiz berrian jokaera berezienak dituzten hirugarren
pertsonako forma hauek ere erregulartze prosezuak jasan dituzte .

111.5.2.2.3. Egitura analitikoek sintetikoak ordezkatzeko joera

HMBn, desagertzear dauden beste hizkuntza askotan legez
(ik. 1.3 .3 .2 .2 .3), sarritan forma perifrastikoek sintetikoak ordezkatu
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dituzte . Euskararen kasuan aspaldikoa den jokaera hau (Lafon 1943)
erabat nagusitu da HMBren hiztun-erdien artean, batez ere hauek
eratzen dituzten iraganeko formetan . Izan ere, III .1 .2.atalean erakutsi
dugun bezala, hiztun guztiek iraganeko forma trinkoen ordez forma
burutuak erabiltzen dituzte.
Joera orokor honen salbuespena da oraineko forma
trinkoena . 111.1 .2 . atalean aditzera eman dugunez, oraineko forma
trinkoak orokortu dira, gaur egun oraineko aspektu progresiboa eta
ohikoa adierazten dutelarik . Gure ustez, baina, 111.5 .2.1 .3. atalean
azaldu legez, oraineko trinkoen hedatze hau gazteleraren ereduaren
mailegatzeagatik azal daiteke .

111.5.2 .2 .4 . Forma edo morfema askeen aldeko joera

Forma askeen aldeko joera oso hedaturik dago HMBren
sistema berrian . Komunztadura ereduen murrizketaren ordezko
estrategien artean honako adibide bat ediren daiteke . Izan ere,
111 .2.2.1 .1 . atalean aditzera eman dugunez, mugimenduzko
aditzekin NOR-NORI komunztaduraren ordez HMBren hiztun
gehienek

nogana

edo

noren albora

+ NOR komunztadura eredua

duten adizkiak erabiltzen dituzte . Hortaz, aditz inflexioan NORI
argumentuarekiko komunztadura adierazi beharrean, izen
morfologian

nogana

edo

noren albora,

hots, euskal aditz inflexioan

komunztadurarik ez duten kasu biz baliatzen dira .
Forma askeen aldeko joeraren beste adibide bat ahalerako
formetan idoro dugu . Forma hauetan aditz inflexioan zegoen
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ordez

partikula askea

+ indikatiboko inflexioa orokortu da .
Azken atal osoaren ondorioz, esan daiteke HMBren aditz
sisteman ikusi ditugun aldaketa gehienetan hilzorian dauden
gainerako hizkuntzetan hauteman ditugun aldaketa-prozesu bertsuak
jasan direla . Hizkuntza meneratzailearen eraginak zenbait galtze eta
berrantolaketa sortarazi ditu HMBren aditz morfologian, gainerako
hizkuntza terminaletan bezala . Aitzitik, aldaketa ugari ezin zaizkio
gaztelararen eraginari leporatu . Aldaketa hauek sistema erraztu
beharrak eragin ditu .

111.6. Galtze eta atxekitze hierarkiak
HMBren aditz sisteman gertatutako aldaketak eta aldaketetatik
idoki daitezkeen atxekitze eta galtze hierarkiak hiltzear dauden beste
zenbait hizkuntzaz mintzatzerakoan agertu ditugun aldaketa eragile
linguistiko orokorrek gobernatzen dituzte (ik . 1.3 .2.3 .). Batetik,
hizkuntza meneratzailearen -kasu honetan gaztelerarenereduarekin berdintzera j otzen duten aldaketetan gazteleraren aditz
sistemaren ereduak agindutako atxekitze eta galtze hierarkiak
hauteman daitezke . Sistema erraztu beharrari lepora dakizkiokeen
aldaketetan, aldiz, hizkuntz-aldaketa-indar orokorrek agindutako
hierarkiak ikusten ditugu .
Atal honetan atxekitze eta galtze hierarkiez mintzatzerakoan
kategoria bakoitzean gordetzen eta galtzen diren azpikategorien
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arteko hierarkiez (III .6 .l .) eta azpikategorion adierazpen
morfologiko era ezberdinen artean ezar daitezkeenez (111 .6.2 .)
arituko gara . Bertan hierarkia horiek agertuko ditugu, hurrengo
kapituluan aldaketaren norabideez ihardutean hierarkiok gobernatzen
dituzten aldaketa-indarrez eta berauen irizpideez zehaztasun
handiagoz mintzatuko garelarik.

111
.6.1 . Galtze eta atxekitze hierarkiak azpikategorien artean

111 .6.1 .1 . Gazteleraren ereduak agindutako hierarkien adibide
argiena balentzia kategorian egon den eredu aldaketan ikus daiteke .
Gure ustez, 111.5 .2.1 .1 . atalean aditzera eman bezala, HMBren
balentzia eredua ergatiboa izatetik hiru bidetako eredura iragotzea
eredu nominatibo-akusatibo baterako tarteko bide gisa uler daiteke.
Eredu nominatibo-akusatibo baten oinarrizko ezaugarria
objetu zuzenak marka positibo batez adieraztea da, -0 marka eraman
ohi duten subjetu guztietatik bereizten direlarik (111 .1 .1 .3.) .
Gaztelarak, funtsean eredu nominatibo-akusatiboari jarraituz,
lehendabiziko eta bigarren pertsonakoak nahiz hirugarren pertsonako
objetu bizidunak marka positibo batez adierazten ditu (a preposizioaz
edo klitiko berezi batez) . Gainera, lehendabiziko eta bigarren
pertsonako objetu zuzenak eta zeharkakoak klitiko berberez ematen
ditu aditzera.
Euskarak, berriz, eredu ergatibo-absolutiboari jarraituz,
objetu zuzenak -¢ ABS markaz adierazten ditu eta aditz inflexioan
lehendabiziko eta bigarren pertsonako argumentu ABSekiko
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komunztadura duen NOR-NORK sistema darabil . Gainera, objetu
zuzenak eta zeharkakoak ezberdin adierazten ditu : objetu zuzenak
markagabe (-0 ABS markaz) eta NOR-NORK komunztadura ereduaz
eta zeharkakoak markadun (-ri DAT markaz) eta NORI-NORK
komunztadura ereduaz agertzen ditu .
HMBk eta, oro har, mendebaldeko hizkera ugarik
gazteleraren sistema berenagatu dute hein handi batean . Hasteko,
gaztelaraz egiten ez den objetu zuzenen eta zeharkakoen arteko
bereizketa ezabatu dute . Gainera, objetu guztiak adierazteko,
euskaraz objetua markadun agertzen duen eredua aukeratu dute,
hots, NORI-NORK eredua .
Aldaketa honetan, beraz, gazteleraren ereduak ezarri bide du
komunztadura ereduen murrizketan atxekitze hierarkian lehentasuna
duen komunztadura eredua . Izan ere, murrizte honetan gazteleraren
ereduan baliokide hurbila duen komunztadura eredua, alegia, NORINORK gorde da.
Nabarmena da, berriz, mailegatutako eredua ez dela pertsona
guztietako adizkietara hedatu. 111.5 .2.1 .1 . atalean agertu bezala,
lehendabiziko eta bigarren pertsonako objetu zuzenak markadun
agertzen diren bitartean, hirugarren pertsonako objetu zuzenak
oraindik izen sintagman ABSaren bidez ematen dira aditzera eta aditz
sintagman NORK komunztadura eredua erabiltzen da .
Jokaera ezberdintasun honen arrazoia hirugarren pertsonek
berez duten nortasun berezian datza . Hirugarren pertsonek jokaera
linguistiko sinkronikoan nahiz hizkuntz aldaketan askoz gutxiagotan
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jasaten dituzte hizkuntzek beren aldaketa bilakabide naturalean
jasaten dituzten aldaketak eta kanpotik beste hizkuntza baten
sistematik datozen interferentziak ere . Auzi honetaz hurrengo
kapituluko IV .2.2. atalean xehekiago mintzatuko gara .
Ezberdintasun honek, beraz, aski argi erakusten digu
euskararen mailegu-iragazte sisteman ere hierarkia zenbait ezar
daitezkeela . Forma zenbait, ziurrenik hizkuntzaren aldaketa-prozesu
naturalean kontserbatzaileak diren forma berberak, interferentziatik
babestuago daude . Hortaz, hizkuntza meneratzaileak bere atxekitze
eta galtze hizkuntza meneratuak ezartzen ditu, baina lengoaiak ere
agintzen du onartzen dituen formak eta onartzen ez dituenak berezko
hierarkiak ezarriz.
111.6.1 .2. Interferentziaren bitartez ezin azal daitezkeen
errazte eta galtze bilakabideetan, bestelako hierarkiak ikusten ditugu .
III.6.1 .2 .1 . Gorago 111.2.2 . atalean ikusi dugunez, balentzia
kategorian aditz ergatibodun / ergatibogabeen arteko bereizketa
gordetzen da aldaketa nagusirik gabe. Bestalde, komunztadura
ereduei dagokienez, argumentu bakarreko formak -NOR (naz,
naiteke, naiten),

NORI (jat, jasan) eta NORK (dot, nauen, e .a .)-

dira hiztun talde guztien artean hobekien gordetzen direnak (ik .
III.2 .2.atala) .
Argumentu bat baino gehiago duten kasuetan aukera bat
egiten da . Aditz ergatibodunen artean, 111.6.1 .1 . ean agertu legez,
HMBren kasuan nahiz, oro har, mendebaldeko euskalkietan, NORINORK ereduak argumentu bakar bat baino gehiagorekiko
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komunztadura formak ordezkatu ditu (ik . IU . 2 .2 .2 . atala ere) . Aditz
ergatibogabeen artean NOR-NORI komunztadura eredua erabat
ezabatu da eta, honen ordez, NOR komunztadura eredua duten
ordezko erabilerak (hala nola nogana + NOR edo noren albora +
NOR) hedatu dira .
111 .6 .1 .2 .2 . Tempus kategorian, bestalde, oraineko formak
gordetzen dira hobekien, iraganeko ugari galdu edota oraineko
formen gainean eratzen direlarik (ik . III . 3 .2 . atala) . Halaber,
alegiazko formek beren egitura tradizionala galdu dute . Iraganeko
formek baldintza-ondorioak ordezkatu dituzte neurri handi batean
(joango nintzen, joango nintzake-ren ordez) . Baldinkera formek bakonplementatzailea gorde dute baina, eredu tradizonalean ez bezala,
iragana adierazten duen -n markaz adierazten dira : emon baneutsan
zure amari txakurre eta esan badauztasun egia (ik . IH .4 .2 .3 .) .
Hortaz, atxekitze hierarkian hobekien gorde diren formak orainekoak
dira ; neurri apalagoan, iraganeko formak eta egitura berrantolaketa
bortitzenak jasan dituztenak, alegiazkoak dira .
111 .6 .1 .2 .3 . Modu kategorian indikatiboko formak dira
hobekien gordetzen direnak . Gainerako kasuetan indikatiboko
formez baliatutako ordezko erabilerak hedatu dira . Ahalerako
formetan hiztun-erdien artean al + indikatiboko formak zabaldu dira .
Hiztun talde beronen hiztunek subjuntiboko formak indikatibo
formen gainean eratzen dituzte, indikatiboko formei -n edo -la
konplementatzaileak gaineratzen dizkietelarik (ik . IU .4 .2 . atala) .
Baldinkera eta baldintza-ondorioa, III .6 .1 .2 .2 . atalean ikusi
dugunez, indikatiboko iraganeko formen gainean eratzen dira .
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Halaber, zenbait kasutan hirugarren pertsonaren gainean eratutako
paradigma berriak ediren ditugu .
111.6.1 .2.4. Pertsona kategoriari dagokionez, hirugarren
pertsonako formak dira hainbat kasutan gordetzen diren bakarrak eta,
neurri apalago batean, lehendabizikoak . III.6.1 .1 ean aditzera eman
dugunez, balentzia kategorian hobeto gordetzen dira perpausean
hirugarren pertsonako objetu zuzena dagoen kasuetan erabiltzen den
NORK komunztadura eredua . III . 3 .2. atalean ere ikusi dugu
hirugarren pertsonako iraganeko nahiz alegiazko formak hobeto
gordetzen direla . Orobat, III.4.2. atalean ikusi dugunez, ahaleran,
subjuntiboan eta baldinkeran hobekien gordetzen diren formak
hirugarren pertsonakoak dira .

111.6.2. Galtze eta atxekitze hierarkiak adierazpen morfologikoan

Dressler-ek (1988) bretoieraren desagertze prozesua
aztertzerakoan erakutsi bezala, HMBren aditz kategorien adierazpen
morfologikoan ere galtze eta atxekitze hierarkia zenbait ezar daitezke .
Lan honetan Dressler-en eskolakidea den Mayerthaler-ek
(1988) agertutako prozesu moeten banaketari jarraituko diogu
funtsean . Beraz, Teoria Naturalaren oinarrizko bereizkuntzari
jarraiki, prozesuen artean prozesu paradigmatikoak eta
sintagmatikoak bereiziko ditugu .
Paradigmatikoen artean prozesu analogikoak eta ordezkatzeak
(suppletions)

ditugu (hala nola euskarazko modu kategorian
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gertatzen den laguntzaile ordezkatzea : *edun eta izan indikatiboan eta
baldinkeran eta eginn eta *edin gainerako moduetan) .
Prozesu sintagmatikoen artean gehiketa dakartenak eta
gehiketarik ez dakartenak ezberdin daitezke . Gehiketen artean ebakin
baten gehiketa dutenak ditugu, esaterako hizkien ezarketaren bidezko
prozesuak (hala nola, ABSarekiko komunztadura aurrizkiak : gendun
(g-en-di.t-n), DAT eta ERGarekiko komunztadura adierazten duten
atzizkiak :deutzut (d-eu-zu-t)

eta ezarketak . Gehiketen artean ere

bikoizketa dugu (adibidez dugu euskaraz superlatiboa adierazteko :
polit-polita, bete-beterik) .

Bestalde, ebakin baten gehiketarik ez dakartenak honakoak
dira: o- adierazpena dutenak (ing ., esaterako, sing . buffalo `bufaloa'
pl . buffalo `bufaloak' ; gazt. sing. crisis `krisia' eta pl . crisis

`krisiak'), aldaketak (ing . sing. foot `oina', pl . feet `oinak',
euskarazko barne aldaketa den oraina nauzu vs. iragana ninduzun)
eta kenketak (alemanierazko Elternteil `aita edo ama' vs . Eltern
`gurasoak' .
Esan bezala, HMBren hiztun-erdien aditz sistema berrian
prozesu morfologiko moeten artean ere atxekitze eta galtze hierarkia
zenbait ezar daitezke . Izan ere, prozesu morfologiko moeta zenbaiti,
bereziki atzizkien bitarteko gehiketari, lehentasuna eman zaio eta, aldi
berean, barne aldaketa eta ordezkatzea erabat desagertu dira . Orobat,
erredundantzia morfologikoa, dagoen kasu gutxietan, arras
ezabaturik geratu da .
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Aipatu joeren adibide argiak tempus eta modu kategorietan
adierazi ditugun bilakabideak ditugu . Tempus kategorian adizkiaren
barneko aldaketa (-a- vs. -e-, -i-) ezabatu da eta iragana adierazteko n atzizkiaren gehiketa orokortu da. Erredundantzia alboratu da eta
gehiketari, zehazkiago atzizki bakun baten gehiketari, eman zaio
lehentasuna .
Modu kategoriaz den bezainbatean, indikatiboa vs . gainerako
moduak oposatzeko erabili ohi zen laguntzaile ordezkatzea desagertu
da eta, laguntzaile ordezkatzerik gabe, menpeko perpausetako -n edo
-la atzizkien gehiketek adierazten dute subjuntiboa .

Balentzia kategorian ere eratu diren egitura berri guztiek
atzizkitze bakunaren alde egin dute . Sistema tradizionalean NOR
aurrizkien bitartez adierazten bazen ere, egun hizkera honetan NORINORKen hedatzeaz objetuekiko komunztadura, zuzenekikoa nahiz
zeharkakoekikoa, beti atzizkien bitartez egiten da (III .4 .2.3 . atalean
balekistazu). Joera hau, baina, ez da NORI-NORKen hedapenaren
ondorio zuzena . Izan ere, NORI-NORK komunztadura eredua
nagusitu ez den kasuetan ere, esaterako, iraganeko eta baldintzaondorioko NORK formetan, ERGarekiko komunztadura aurrizkien
bidez adierazi beharrean atzizkien bidez adierazten da (ik . 111.4.2.3 .
atalean geunkez-en ordez leikeguz) . Kasu honetan, ikusten dugu
aldaketatik basbetuago dauden NORK formetan ere atzizkien bitartez
adierazteko joera hedatu dela, egitura tradizionalean ohikoa den
ergatiboaren toki-aldatzea ere baztertzen delarik .
Amaitzeko, euskal aditzaren konplexutasuna gutxitzen duten
beste adierazpide batzuen aldeko joera ere nabarmendu behar da .
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Besteak beste, azpimarragarriak dira aditz inflexioaren balioa erabat
baztertzen duten nominalizaziorako joera (subjuntiboko formetan) .
Orobat, inflexioaren aberastasuna murrizten duten forma askeen
aldeko joera (adibidez, ahalera al eta ezin-en bidez agertzekoa) .
Atal honen ondorio gisa esan daiteke HMBren aditz
inflexioaren murrizte prozesuan badirela azpikategoria eta adierazpide
morfologiko zenbait beste batzuk baino hobeto gordetzen direnak .
Kasu batzuetan gazteleraren eraginak agintzen du atxekitze hierarkian
gorde beharreko forma . Kasu hauetan gazteleraren baliokideak
dituzten formek diraute bizirik .
Beste kasu batzuetan ediren daitezkeen hierarkiak, aldiz, ezin
ditugu azaldu hizkuntza meneratzailearen eraginagatik . Hizkuntz
heriotz prozesuak dakarren egitura erraztu beharrak sortarazitako
aldaketak dira hauek .
Hurrengo kapituluan hizkera honen aldaketa-norabideak
zuzentzen dituzten irizpideez mintzatzerakoan, hierarkia hauek oro
eta, beraz, HMBren aldaketa-norabideak gobernatzen dituzten
aldaketa-irizpide nagusiak agertuko ditugu .

IV . KAPITULUA . : HEGOMENDEBALDEKO
BIZKAIERAREN ALDAKETA-NORABIDE LINGUISTIKOAK

IV.O . Sarrera
Kapitulu honek hiru egitasmo nagusi ditu . Hasteko, HMBren
aditz sisteman hauteman ditugun aldaketen galtze eta atxekitze
hierarkiek erakusten dizkiguten aldaketa-norabideak agertu nahi
ditugu . Halaber, aldaketa-norabideok zuzentzen dituzten aldaketairizpide nagusiak azaldu asmo dugu . Amaitzeko, HMBk bere egitura
errazteko bereganatu dituen baliabideak hizkuntz aldaketa
historikoan, haurren hizkuntz jabekuntzan eta pidgin eta kreoleretan
arruntak diren baliabideekin erkatu nahi ditugu .
Gorago esan dugunez (ik . 1.3.2.2.), hizkuntza terminalen
ohiko menpekotasun linguistikoak eta erabilerarik ezak sortarazten
duten hizkuntz gaitasunaren murriztea bi eratara konpentsatu ohi da .
Izan ere, zenbait kasutan hizkuntza meneratzailearen eredua
bereganatzen da eta, beste batzuetan, hizkuntza meneratuaren beraren
egitura linguistikoa berregituratzera eta, batez ere, berau erraztera
jotzen da . Errazte honetan, hiltzear dauden hizkuntzen eta HMBren
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aldaketak aztertzean ikusi dugunez (ik . 1 .3 .3 .2 .2 eta 111 .5 .2 .2), bi
bilakabide nagusi hedatzen dira : egituraren erregularizatzea, batetik,
eta zenbait oposaketa eta prozesu morfologikoren galtzea, bestetik .
Aldaketa-norabideez

den

bezainbatean,

hizkuntza

meneratzailearen sistemak baldintzatutako atxekitze eta galtze
hierarkiek argiro iradokitzen dute mailegatzearen ondoriozko
aldaketen helmuga hizkuntza meneratzailearen sistemarekin
berdintzea dela . Hizkuntza meneratzaileak baldintzatzen ez dituen
aldaketen galtze eta atxekitze hierarkiek, berriz, erakusten digute
aldaketok funtsean hizkuntza txikiaren egitura linguistikoaren
konplexutasuna urritzea dutela helburu nagusi .
Lehendabiziko eta hirugarren kapituluetan heriotz bidean
dauden hizkuntza ezberdinen (ik . 1
.3 .2 .2 .) nahiz HMBren aldaketei
(ik . 111.5 .2 .) eta, batik bat, 1
.3 .2 .3 . eta M .6 .1 . ataletako galtze eta
atxekitze hierarkiei adi so egiten badiegu, berehala konturatzen gara
hizkuntz heriotzaren prozesuak dakartzan egitura mailegatzeak eta
errazteak ez dutela eragin berbera hizkuntza terminalen egitura
morfologikoaren azpikategoria, morfema eta prozesu morfologiko
guztietan . Mailegatzearen eta erraztearen ondorioz zenbait
azpikategoria, morfema eta prozesu morfologikok eredu
tradizionalari eusten diote . Beste batzuk, aldiz, berregituraketak
jasotzen dituzte edo erabat galtzen dira .
Zalantzarik gabe, HMBren eta, oro har, hilzorian dagoen
edozein hizkuntzaren aldaketa-norabidearen ardatzak zehaztuko eta
azalduko baditugu, batetik, atxekitze hierarkian lehentasuna duten
formek eta, bestetik, aurrenekoz galdu edo berrantolaketak jasan
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dituztenek amankomunean dituzten ezaugarri linguistikoei begiratu
behar diegu .
Intuitiboki pentsa daiteke interferentziak sortarazitako eredu
eta egitura berrien kasua alde batera utzirik, desagertzear dagoen
hizkuntza baten hausketa prozesuan gorde beharko litzatekeela
hizkera hori mintzatu ahal izateko linguistikoki oinarrizkoena dena .
Orobat, osagarria edo ez-oinarrizkoa denak lehendabizikoz galtzea
edo berrantolaketak jasatea espero genezake . 1. 3.2.3. atalean aditzera
eman dugunez, ideia berau aldarrikatu izan da hizkuntza terminalak
aztergai izan dituzten lan ezberdinetan . Lan hauetan hizkuntza
meneratzailearen ondorioak ez diren galtze eta berrantolaketa asko
azaltzean, morfema eta oposaketa linguistikoetako forma ezmarkatuak edota adierazpide morfologiko ez-markatuak gorde direla
agertu da (Campbell 1976, Dorian 1981, Schmidt 1985b, Taylor
1989)35. Halaber, kasu askotan forma markatuak aurrenekoz galtzen
direla ere esan da (Trudgill 1983).
Interferentziak ezarritako hierarkietan, berriz, ez dira beti
forma ez-markatuak edo oinarrizkoak orokortzen . Aitzitik, Bailey-k
(1974) hizkuntz aldaketa orokorraz mintzatzerakoan agertu bezala,

35 Ez-markatutasunaren kontzeptua aipatu ez den kasuetan forma
erregularrenak, ohikoenak, oinarrizkoak, sinpleenak, ekarri morfologiko urrien
dakartenak orokortzen direla esan ohi da . Gure iritziz, kontzeptu hauek guztiak ezmarkatuaren kontzeptuaren barruan sar daitezke . Izan ere, beherago xehekiago
ikusiko dugunez (ik . IVA .), ez-markatutasuna edo naturaltasuna, Teoria
Naturalaren usadioari jarraituz, maila ezberdinetan aplika daiteke eta forma ezmarkatuak edo naturalenak ohikoenak, oinarrizkoenak, konplexutasun
morfologiko gutxien dutenak izaten dira .

badirudi interferentziak gobernatzen dituen aldaketetan maiz
hizkuntzaren sistema tradizionalean markatuak diren formak
orokortzen direla . Honetaz xehekiago mintzatuko gara IV .2. atalean .
Eskuarki interferentzia linguistikoak erangindako aldaketetan
gordetzen diren formen amankomuneko ezaugarria hizkuntza
meneratzailean itzulkidea den forma bat izatea da. Nolanahi ere,
azpimarratu behar da, IV .2.1 atalean ikusiko dugunez, maileguiragazte sisteman formek marka hierarkian duten estatusak ere
garrantzia duela . Izan ere, aski argi dirudi forma oinarrizkoak edo ezmarkatuak hizkuntza baten aldaketa naturalean hobeto gordetzea
ezezik, maileguz ordezkatzetik ere babestuago daudela .
Gure ustez, formek marka hierarkian duten estatusak forma
horien aldaketaren norabidea baldintzatzen duelako ideiak HMBn eta
hizkuntza terminaletan erraztea dakarten aldaketen norabidearen
ardatzak azaltzeko azterbide egokia erakusten digu. Are egokiagoa
kontutan hartzen badugu, IV .2 . atalean ikusiko dugunez, edozein
hizkuntz aldaketa-prozesutan gertatzen diren bilakabideak
markatutasun irizpideen arabera, edo Morfologia Naturalari jarraituz,
naturaltasun irizpideen arabera azal daitezkeela .
Dena dela, marka hierarkiek hizkuntza terminalen aldaketetan
duten garrantziaz mintzatu aurretik hizkuntz heriotza aztergai izan
duten lanetan oso gutxitan zehaztu diren zenbait auzi azaldu beharra
dago .
Hasteko, azpikategorien artean eta adierazpide morfologikoen
artean ez-markatuak orokortu direla proposatu denetan oso bakanka

agertu dira marka hierarkiak zehazteko erabili diren irizpideak,
alegia, ez da agertu irizpide semantiko, morfologiko edo beste moeta
bateko irizpideak kontutan hartu diren . Bestalde, lan gehienetan,
Dressler-ek (1972, 1981) hizkuntz heriotzaren inguruan osatutako
lanak salbuespen direlarik, ez da aditzera eman ez-markatutzat hartu
dituzten formak hizkuntzaren beraren sistemaren arabera (level of
language specific coinpetence),

maila tipologikoan hizkuntza hori

kokatzen den tipoaren arabera (level of language types), edota
hizkuntz unibertsalen mailaren arabera (level of linguistic universals)
jo diren ez-markatutzat . Halaber, ez da agertu maila hauetako
guztietako markatutasun edo naturaltasun irizpideen artean zeintzu
duten lehentasuna hizkuntza baten hiltze bilakabidean .
Kapitulu honetan HMBren aldaketa-norabideen ardatzak
zehazteko maila ezberdin hauetako guztietako marka hierarkiek
hizkera honen hizkuntz heriotzaren prozesuan duten garrantzia eta
lehentasuna aztertu asmo dugu . Beraz, hasteko IV.1 . atalean
markatutasunaz mintzatzerakoan kontutan hartuko ditugun marka
hierarkiak eta aztermailak agertuko ditugu . Atal honetan, 111.6 .
atalean hierarkieei ekin diegunean bezala, azpikategorien eta
adierazpen morfologikoen marka hierarkiak talde berezietan agertzea
hobetsi dugu . Izan ere, azpikategorien artean dauden marka hierarkia
semantikoak inoiz hizkuntza zehatz baten ezaugarriek baldintza
ditzaketen arren (ik . IV.1 .2 .), oro har azpikategoriek markatutasun
semantikoan duten estatusak hizkuntzetan zehar orokortzat edo
unibertsaltzat jo daitezke, balio semantikoak, berez, unibertsalak
baitira .

Adierazpen morfologikoan ere, printzipio semiotikoetan
oinarriturik, hainbat marka irizpide orokor proposatu dira (Dressler
1985a, 1985b, 1987 ; Mayerthaler 1987, 1988) . Nolanahi ere,
Wurzel-ek (1987, 1989) eta Dressler-ek (1985a, 1985b, 1987)
azpimarratu bezala, hizkuntz tipo ezberdinek eta hizkuntza zehatzek
unibertsal morfologikoen artean hautaketa ezberdinak egiten dituzte .
Beraz, hizkuntza guztietan ezin dira adierazpen morfologikoan marka
hierarkia berberak proposatu .
Honegatik, IV. 1 .2 . atalean Morfologia Naturalak (Dresslerek 1985a, 1985b, 1987, Mayerthaler-ek 1987, 1988 eta Wurzel-ek
1987, 1989 garatu bezala) adierazpide morfologikoen markatutasuna
aztertzeko proposatu dituen aztermaila ezberdinak agertuko ditugu .
Atal honetan unibertsal linguistikoen aztermailan bereiz daitezkeen
ez-markatutasun edo naturaltasun irizpideak, maila tipologikoko
naturaltasun irizpideak eta, azkenez, hizkuntza zehatzaren, kasu
honetan euskararen, sistemaren egokitasunean edo normaltasunean
oinarritzen diren naturaltasun irizpideak azalduko ditugu .
IV.2. atalean marka hierarkiek aldaketa linguistiko
orokorrean iragar ditzaketen aldaketa-norabideez eta bereziki
hierarkia hauek HMBren aldaketa linguistikoan baldintzatutako
aldaketa-norabideez mintzatuko gara (IV.2.1 .). Amaitzeko, HMBk
bereganatutako baliabideen eta euskararen zein beste hizkuntzen
aldaketa historikoan, haurren jabekuntza prozesuetan eta pidgin eta
kreoleren eraketan erabiltzen diren baliabideen arteko antzekotasunak
eta ezberdintasunak erakusten saituko gara (IV.2.2).
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IV.1. Ez-markatutasun edo naturaltasun irizpideak
Inflexio sistema batean paradigma bat oinarrizkoak edo ezmarkatuak diren forma zenbaitez eta hauetatik eratorritako beste
batzuez osaturik dago . Formalki paradigma gehienetan oinarrizko
formak eta eratorriak erraz hauteman daitezke . Inflexio paradigma
bateko forma eratorria oinarrizko forma gehi marka bat emanez
deskriba daiteke, prozesu morfologikoa gehiketa, kenketa edo
aldaketa baten bitartez gerta daitekeelarik . Beste batzuetan, prozesu
morfologikoa konplexuagoa denetan, hala nola euskal aditzaren
laguntzaile ordezkatzean edo, oro har, ordezkatzea dakarren edozein
prozesu morfologikotan, formalki forma bat beste batetik eratortzea
zailago gertatzen zaigu . Kasu hauek ohartarazten digute batzutan
paradigma bateko elementuen artean oinarrizkoak eta ez-oinarrizkoak
bereizteko formari berari bakarrik baino paradigmako formen
ezaugarri gehiagori begiratu behar diegula . Baita paradigmatik
kanpo, paradigmako osagaiek duten markatutasun edo
oinarrizkotasun hierarkiak ulertzeko ere beharre zko zaigu formalak
ez diren ezaugarriak kontutan hartzea .
Paradigmaren nahiz sintagmaren mailan oinarrizko formak
bereizteko eta forma hauek ald aketa linguistikoan duten jokaera
ulertzeko, besteak beste, paradigmako osagaien ezaugarri
semantikoak, pragmatikoak eta morfologikoak gogoan hartu behar
ditugu (Bybee 1980) . Izan ere, badirudi kasu askotan jokaera
linguistikoan, Bybee-k (1985) eta Mayerthaler-ek (1988)
proposatutako ildotik, maila semantikoan oinarrizkoa denaren eta
eratorria denaren artean dagoen lotura formalki dagokeena baino
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garrantzitsuagotzat jo daitekeela . Orobat, formen arteko harreman
semantikoak dira, hain zuzen ere, maiz aldaketa linguistikoaren
joerak baldintzatzen dituztenak (Andersen 1980, Anttila 1977).
Bestalde, erabileraren maiztasunaren parametroa ere gogoan
harturik ikusten da, aldaketa morfologikoak maiz erabilera arruntean
ohikoenak diren formen alde egiten duela (Manczak 1980) . Kasu
ugaritan paradigmaren berrantolaketa batean forma ohikoenak izaten
dira paradigmaren formarik kontserbatzaileenak eta arkaismo
gordetzaileak . Halaber, forma hauen gainean eratu ohi dira
paradigma berriak .
Markatutasunaren kontzeptua edo honen beste aldea den
naturaltasunaren kontzeptua, beraz, irizpide ezberdinen arabera neur
daiteke . Batetik, elementu morfologikoen edukin semantikoaren
arabera, forma semantikoki markatuak edo ez-naturalak eta ezmarkatuak edo naturalak bereizi dira (Jakobson 1957, Mayerthaler
1988) . Bestalde, erabileraren maiztasunaren irizpidea kontutan
izanik, forma ez-markatuenak edo naturalak ohikoenekin identifikatu
dira (Bybee 1985, Manczak 1980). Formen ezaugarri pragmatikoak
gogoan hartuz, oposaketa batean erabilgarritasun handiagoa duten
formak sarritan ez-markatutzat jo dira (Mayerthaler 1988).
Adierazpen morfologikoaren mailan ere adierazpideen eta
prozesu morfologiko moeta ezberdinen artean marka hierarkia
zenbait ezarri dira (Dressler 1985 a, 1985b, 1987, Mayerthaler 1987,
1988, Wurzel 1987, 1989) . Bestalde, oposaketa batean dauden
elementuek ikuspegi semantikotik duten estatusa adierazpen
morfologikoan isladaturik geratzen den edo ez, hots, elementu baten
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edukin semantikoaren eta adierazpen morfologikoaren artean
harreman diagramatikoa dagoen ere kontutan izanik, adierazpide
markatuak eta ez-markatuak bereizi dira (Bybee 1985, Dressler
1985a, Mayerthaler 1988, Vennemann 1972, 1983, Wurzel 1989) .
Aldaketa linguistikoari bagagozkio, hizkuntz heriotzean
ezezik, aldaketa linguistiko orokorrean ere forma ez-markatuak
hobekien gordetzen direla aldarrikatu da (Anttila 1977, Bailey 1974,
1977, 1980, Bybee 1985, Dressler 1985a, 1985b, Mayerthaler
1988). Azkenez, haurren hizkuntz jabekuntza aintzat harturik, forma
ez-markatuak lehenengo ikasten direnak eta egitura berrien oinarri
gisa erabiltzen direnak direla erakutsi da (Bybee 1985, Bybee eta
Brewer 1980, Bybee eta Pardo 1981, Donegan eta Stampe 1979,
Dressler 1985b, 1985c, Hopper 1979, Mayerthaler 1988).
Aztermaila hauek guztiek beren osotasunean forma ezmarkatuak edo naturalak identifikatzeko eta hauen jokaera
linguistikoa ulertzeko ikuspuntu ezberdinak ematen dizkigute . Beraz,
hurrengo ataletan markatutasunaz mintzatzerakoan ikuspegi hauek
guztiak gogoan hartzen ahaleginduko gara . IV .1 .1 . atalean
azpikategorien artean oinarrizkotzat jo daitezkeenak zehazteko
orduan, azpikategorien ezaugarri semantikoak ezezik, ezaugarri
pragmatikoak, formen erabilera maiztasunaren araberako estatusa eta
beren ezaugarri morfologikoak ere gogoan izango ditugu .
Bigarrenez, adierazpen morfologikoaren mailako adierazpide eta
prozesu morfologikoen artean bereiz daitezkeen naturaltasun
hierarkiak agertuko ditugu (ik . IV.1 .2.). Azken hauen azalpenerako
naturaltasun irizpide unibertsalak, naturaltasun irizpide tipologikoak
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eta hizkuntza bakoitzaren berezko naturaltasun irizpideak kontutan
izango ditugu .

IV.1 .1 . Azpikategorien arteko markatutasun edo naturaltasun
hierarkiak: euskal aditzarenn azpikategorien kasua

Atal honen barruan irizpide semantiko (IV .1 .1 .1),
pragmatiko (IV .1 .1 .2.) eta morfologikoak (IV.1 .1 .3 .) aintzat
harturik, aditz azpikategorien artean bereizi diren forma ez-markatuak
eta markatuak azalduko ditugu . Halaber, IV .1 .1 .4 . atalean irizpide
hauen guztien arabera euskal aditz azpikategorien artean bereiz
daitezkeen forma ez-markatuen eta markatuen aurkezpenari ekingo
diogu .
IV.1 .1 .1 . Ikuspegi semantikotik aditz sistema baten formen
artean oinarrizkoak edo ez-markatuak eta ez-oinarrizkoak edo
markatuak bereizi ohi dira . Paradigmetan edukin semantiko
oinarrizkoa duten formak semantikoki ez-markatutzat hartu dira .
Hauetatik eratorriak edo hauei edukin semantikoren bat gaineratzen
diotenak, berriz, markatutzat jo dira . Jakobson-en (1957) marka
semantikoaren kontzeptuaren arabera, oposaketa baten osagai
markatuak ezaugarri zehatz bat adierazten duen bitartean, osagai ezmarkatua semantikoki zehazgabea izan daiteke . Azken honek
ezaugarriaren gabezia nahiz erabilera neutral bat, hots, ezaugarri
zehatzik eza adieraz dezake . Forma batek erabilera zabala badu, eta
maiz forma markatua egokia izango litzatekeen testuinguruetan ere
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erabil baldin badaiteke, nahikoa argi dirudi forma hori semantikoki
ez-markatutzat edo oinarrizkotzat har daitekeela (Comrie 1976).
Marka semantikoaren araberako ezaugarri hauek kontutan
izanik, beraz, aztergai ditugun azpikategorien artean hierarkia zenbait
hauteman daitezke . Aditz sistemaren barruan zenbait marka hierarkia
semantiko ezarri dira hizkuntzetan zehar . Balentzia sistemek ekarri
ohi duten konplexutasun semantikoan sakonki sartu gabe, oro har,
argumentu kopuru gutxien eta argumentu sinpleenak dituzten
balentzia ereduak hartu dira semantikoki oinarrizkotzat (Kiefer
1989) . Pertsona kategoriari dagokionez, hirugarren pertsona
semantikoki ez-markatuentzat hartu da eta markatuentzat bigarren
pertsona . Lehendabiziko pertsona hierarkiaren erdiko mailan izaten
da (Bybee 1985, Greenberg 1966) . Tempus kategoriaz den
bezainbatean, oraina vs . ez-orainak diren tempusen arteko bereizketa
gogoan harturik, oraineko formak ez-markatutzat jo dira eta
gainerakoak markatuagotzat gradu ezberdinetan (Bybee 1985,
Greenberg 1966, Jakobson 1957, Mayerthaler 1988) . Modu
kategorian indikatiboa vs . gainerakoak ezberdintzen dituen
oinarrizko bereizketan indikatiboko formak ez-markatuentzat hartu
dira eta gainerakoak markatuagotzat neurri ezberdinetan (Bybee
1985, Greenberg 1966, Jakobson 1957, Mayerthaler 1988) .
Numero

kategorian singularreko formak semantikoki ez-markatutzat

jo dira eta pluralak semantikoki markatuagotzat (Greenberg 1966,
Jakobson 1957) .
IV .1 .1 .2 . Lehenago esan bezala, markatutasunaz
mintzatzerakoan formen ezaugarri semantikoak ezezik, beren
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ezaugarri pragmatikoak eta erabileran duten maiztasuna ere kontutan
hartu behar dira . Oro har, semantikoki ez-markatutzat jo ditugun
formak maila pragmatikoan ere erabilgarritasun hedatuena dutenak
izan ohi dira, hots, kasu gehienetan irizpide semantikoak eta
pragmatikoak batera doaz . Erabileraren maiztasunaren parametroari
bagagozkio, usuago erabiltzen direnen artean Manczak-ek (1980)
semantikoki ez-markatutzat jo ditugun berak identifikatzen ditu :
subjetua vs. objetua, singularra vs. gainerako numeroak, oraina vs .
gainerako tempusak, indikatiboa vs . gainerako moduak, hirugarren
pertsona vs. gainerako pertsonak ; singularra, oraina, indikatiboa eta
hirugarren pertsonak diskurtsuan ohikoenak direlarik .
Diskurtsu moeta berezietan, noski, semantikoki markatutzat
jo ditugun formak maila praktikoan eta ohiko erabileran ezmarkatuak izan daitezke. Numero kategorian singularra da, esan
bezala, marka semantikoaren hierarkia orokorrean ez-markatua eta
plurala markatua . Izen zehatz bat beti talde bat edo bikote bat
adierazteko erabiltzen bada, ordea, markatutasun semantikoaren
iraulketa gertatzen da . Tiersma-k (1982) erakusten digu Dinamarkan
mintzatzen diren dialekto frisioetako
malkoa. / malkoak

beso / besoak, agina / aginak,

hitz pareetan ikerlari honek

(local rnarkedness)

markatutasun lokala

deitu duen irizpidea betetzen dela . Hitz pare

zehatz horietan forma ez-markatua pluralekoa da . Honegatik aldaketa
linguistikoan egitura berriak pluraleko formen alde egiten dute eta
forma berriak berauen gainean eratzen dira . Horrela, Dinarmarkako
dialekto frisio zenbaitetan
jeanen

eta

Irien / trjinnen

dira (Tiersma 1982 : 834) .

earin / jerinen

`beso / besoak'

'malko'/'malkoak',

trjin / trjinnen

jerni /

bihurtu
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Gauza bera esan daiteke aditz sistemaren pertsona kategoari
buruz . Greenberg-ek (1966 : 45) azaldutakoaren arabera, hirugarren
pertsona izaten da hizkuntzetan zehar forma ez-markatuena eta honen
ostean lehendabiziko eta bigarren pertsonak . Tiersma-k (1982)
erakusten du, aldiz, zenbait aditzekin eta, bereziki oharmena (uste,
pentsatu, e .a .)

edo sentimentuak (maite, sentitu, e.a) adierazten

dituzten aditzekin, lehendabiziko pertsona izaten dela forma ezmarkatua . Halaber, Mayerthaler-ek (1988 : 24) adierazi legez,
aginterako formetan ere bigarren pertsonak dira, eta ez hirugarrenak,
pertsonen artean ez-markatuenak . Aldaketa linguistikoan, euskararen
aditz sisteman argi ikus daitekeenez, bigarren pertsonako aginterako
formak hirugarrekoak baino hobekiro gordetzen dira.
IV.1 .1 .3 . Semantikoki forma ez-markatutzat hartu ditugunen
ezaugarri morfologikoei bagagozkie, hizkuntzen jokaera sinkronikoa
aztergai izan duten lan ugaritan (Bybee 1985, Jakobson 1957, Zager
1980, e.a.) forma hauek adierazpen morfologikoan amankomuneko
ezaugarri zenbait izaten dituztela azpimarratu da .
Jakobson-ek (1957) agertzen duenez, maila semantikoan
bereiz daitezkeen hierarkiak adierazpen linguistikoaren mailan
ezberdintzen diren markatze moduei lot dakizkieke (ik . halaber
Bybee 1985, Dressler 1985, Mayerthaler 1988). Azpikategoria ezmarkatuek konplexutasun morfologiko gutxiago izan ohi dute .
Oposaketetako osagai markatua, aldiz, markadun izaten da .
Dirudienez, zero adierazpena (zero expresion) erabat atxeki dakioke
formen nortasun ez-markatuari edo formon oinarrizkotasunari . Izan
ere, hizkuntzetan zehar guztiz arrunta da kategorietako osagai ez-
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markatuek zero adierazpena izatea (Bybee 1985, Jakobson 1957,
e.a.) Joera honen arrazoi semiotikoez IV. 1 .2. 1 . atalean arituko gara .
Bybee-ren (1985) arabera, hizkuntzetan zehar aspektu
kategorian forma burutuek zero adierazpena izaten dute eta neurri
apalagoan ez-burutuek eta ohikoek . Tempus kategoriari dagokionez,
oraineko formek zero adierazpena izan ohi dute eta inoiz baita
iraganekoek ere ; etorkizunekoak, aldiz, beti dira markadunak . Modu
kategorian indikatibokoak izaten dira markagabeak eta hizkuntza
askotan aginterakoak ere bai . Numero kategorian singularrak zero
adierazpena izan ohi du eta plurala markaduna izaten da . Pertsona
kategorian hirugarrena, eta kasu gutxi batzuetan lehendabiziko
pertsonak, izaten dira markagabeak ; bigarren pertsonak, aldiz,
hizkuntzetan zehar beti izaten dira markadunak .
Semantikoki forma ez-markatutzat jo ditugunek adierazpen
morfogikoan beste ezaugarri berdin bat izan ohi dute . Hizkuntzen
jokaera diakronikoa eta sinkronikoa aztertu dituzten zenbait lanetan
oinarrizko formak paradigmetan ezerregularrenak izaten direla
hauteman da (Bybee 1985, Comrie 1976, Zager 1980) . Zager-en
(1980) forma ez-markatuen autonomia kontzeptuaren arabera, forma
ez-markatuak semantoki oinarrizkoenak eta erabileran ohikoenak
izateaz landara, paradigmetan egitura morfofonemiko ezerregularrena
izaten dute . Forma hauek arkaismo gordetzaileak ezezik, formarik
aldakaitzenak izaten dira . Hortaz, denboraren poderioz paradigmetan
ediren daitezkeen forma ezerregularrenak izatera heltzen dira .
Ondorioz, esan daiteke aditz kategorien artean oinarrizkotzat
edo ez-markatutzat har daitezkeen azpikategoriak semantikoki
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oinarrizkoenak, erabileran ohikoenak eta ikuspegi pragmatikotik
erabilgarrienak izan ohi direla . Orobat, forma hauek eskuarki
paradigmetan zero adierazpena eta forma morfofonemiko
ezerregularrenak dituztenak izaten dira . Beti ere kontutan hartu behar
da parametro hauek guztiak orokorrean batera badoaz ere, inoiz
parametro baten arabera markatua dena beste batean markagabea izan
daitekeela eta alderantziz .
IV.1 .1 .4 . Euskararen aditz sisteman bereizi ditugun
azpikategoriek marka hierarkiaren arabera duten estatusa zehazteko
azterketa sakonagoa egin beharra dago . Dena dela, aurretik
hizkuntzetan zehar osatutako lanetatik atera ditugun irizpide
semantiko, pragmatiko eta morfologikoak aintzat harturik, euskal
aditzaren azpikategorien artean marka gradu ezberdinak dituzten
formak bereiz daitezkeela uste dugu . Gainera, lehenago esan bezala,
azpikategoriek marka hierarkian duten estatusa zehazteko, hizkuntzen
jokaera sinkronikoak iradokitako datuak ezezik, beren jabekuntza
prozesuek eta aldaketa historikoan gertatzen diren aldaketek ematen
dizkiguten datuak ere kontutan hartuko ditugu . Beherago IV .2.2 .
atalean ikusi ahal izango dugunez, euskal haurren jabekuntzaren
inguruko datuak (IV .2.2.2) eta euskararen aldaketa linguistikokoak
(IV.2 .2.1 .) ondoko lerroetan agertuko ditugun marka hierarkien
egokitasunaren sendogarri erabil ditzakegu . Izan ere, hurrengo
ataletan proposatuko ditugun forma ez-markatuak euskararen
hizkuntz jabekuntzan lehenengo ikasten diren formak eta aldaketa
historikoan hobekien gordetzen direnak izaten dira .
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IV.1 .1 .4.1 . Balentzia kategorian elementu edo eredu
konplexuagoak eta sinpleagoak zehazteko, besteak beste, aditzak
onartzen dituen argumentu kopurua eta argumentu moeta kontutan
har ditzakegu . 111.2.1 .3 . atalean proposatu dugun ergatibodun eta
ergatibogabeen arteko bereizketa semantikoki ere oinarrizko
bereizketatzat har daitekeela uste dugu .
Euskal aditz komunztadura ereduak gogoan izanik, beraz,
balentzia kategorian NOR eta NORK komunztadura ereduak
oinarrizkotzat eta sinpleentzat har daitezke. Komunztadura eredu biak
dituzten formak semantikoki ekarri gutxien duten formak dira,
subjetuaren informazioa besterik ez dakartenak, hain zuzen .
Gainerako komunztadura ereduek, hala nola NOR-NORI, NORNORK eta NORI-NORK subjetuaren inguruko informazioa emateaz
gain, objetuarekikoa ere ematen dute . Hortaz, komunztadura eredu
hauek semantikoki oinarrizkoak diren NOR eta NORK
komunztadura ereduei edukin semantikoren bat gaineratzen dioten
formak dira .
Erabileraren maiztasunaren parametroa ere gogoan izanik,
argi ikus daiteke subjetuaren informazioa baizik ematen ez duten
komunztadura eredu hauek maizenik erabiltzen direla .
IV.1 .1 .4.2 . Tempus kategorian oraina har dezakegu forma
oinarrizkotzat . Oraina da semantikoki ekarri semantiko gutxien
dakarren tempusa eta zehazgabeena . Honegatik, beste hizkuntza
askotan bezala, euskaran ere oraina iraganaldiaz (orain historikoa)
nahiz etorkizunaz mintzatzeko erabil daiteke . Erabileraz den
bezainbatean, tempusen artean oraina da maizenik erabiltzen dena .
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Adierazpen morfologikoan tempusen artean konplexutasun gutxien
dakarren forma da (ik . IH .3 .1 . atala) .
IV .1 .1 .4 .3 . Modu kategorian indikatiboko modua da
semantikoki eta adierazpen morfologikoan modurik sinpleena (ik .
111 .4 .1 .) . Era berean, erabilerari dagokionez, zalantzarik gabe,
moduen artean erabiliena izaten da .
IV .1 .1 .4 .4 . Pertsona kategorian hirugarren pertsonako
formak har daitezke semantikoki oinarrizko formatzat . Erabileran,
gainera, gehien erabiltzen diren formak dira, dirudienez . Adierazpen
linguistikoaz den bezainbatean, hirugarren pertsona markagabea izan
ohi da eta, zalantzarik gabe, euskal aditzean hirugarren pertsonako
formak ezerregulartasun morfologiko gehien erakusten dutenak dira .
Gogora ditzagun euskararen hirugarren pertsonek adierazpen
morfologikoan dituzten berezitasunak . Forma hauek, gainerako
pertsonetakoek ez bezala, tempus edo aspektu markak diren d-, l-, bmarkak gordetzen dituzte (ik . 111 .2 .1 .1 . atala) . Forma hauek
ergatiboaren toki-aldatzea fenomenoa ere jasaten dute gainerakoek ez
bezala (ik . 111 .2 .l .l . atala) . Azkenez, forma hauek dira perpauseko
argumentu ABSarekiko komunztadurarik ez duten forma bakarrak .
IV .1 .1 .4 .5 . Azkenez, numero kategorian euskal aditzean
singularra da numero oposaketan osagairik oinarrizkoena .
Erabileraren maiztasunaren arabera, formarik erabiliena da eta
adierazpen morfologikoan adierazpen sinpleena duena, zero
adierazpena duena, hain zuzen .
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Irizpide hauek guztiak aintzat harturik, euskal sistemaren
formarik oinarrizkoenak NOR aditzen hirugarren pertsonako formak
(da, dago, dator, e .a .) eta NORK aditzen hirugarren pertsonako

formak (du / dau, dakar, daki, e.a.) dira . Forma hauek
subjetuarekiko komunztadura baizik ez dute eta hirugarren
pertsonak, orainekoak, indikatibokoak eta singularrak dira .

IV 1.2 . Adierazpen morfologikoen arteko markatutasun edo
naturaltasunn irizpideak

Kategoria baten barnean semantikoki ez-markatua den
azpikategoria inoiz hizkuntza zehatz baten sistemak baldintza dezake .
Esaterako, Jakobson-en (1957) arabera, errusieraren aspektuaren
sisteman aspektu ez-burutua da ez-markatua eta burutua, ordea,
markatua . Aitzitik, Comrie-ren (1976) aburuz, gazteleraz eta
portugesez iragan burutua da ez-markatua eta iragan ez-burutua,
berriz, markatua .
Orobat, tipologiaren mailan sistema nominatibo-akusatiboa
duten hizkuntzetan kasu nominatiboa hartu ohi da forma ezmarkatutzat (Jakobson 1957, Mayethaler 1988, Wurzel 1989) .
Hizkuntza ergatiboetan, berriz, morfologikoki zero adierazpena duen
forma absolutiboa den arren, aski argi dirudi iragankor / iragangaitz
bereizketa oinarrizkoa dela, ergatiboa eta absolutiboa jo
daitezkeelarik kasu oinarrizkotzat edo ez-markatutzat (Lazard 1989).
Euskararen kasuan bederen, aditz ergatibodun eta ergatibogabeen
arteko bereizketa oinarrizkotzat hartu behar delakoan gaude . Beraz,

izen sintagman kasu ergatiboa eta absolutiboa eta aditz komunztadura
ereduen artean NOR eta NORK komunztadura ereduak, biak,
semantikoki oinarrizkotzat jo ditugu .
Oro har, baina, salbuespen zenbait alde batera utzirik, marka
semantikoaren arabera formek duten estatusa hizkuntzetan zehar
orokortzat edo unibertsaltzat jo daitekeela dirudi .
Adierazpen morfologikoan ere hainbat markatutasun edo
naturaltasun irizpide orokor proposa daitezke (Dressler 1985a,
1985b, Mayerthaler 1988, Wurzel 1989) . Morfologia Naturalak,
egitura edo prozesu baten markatutasuna edo naturaltasuna
ezartzeko, Peirce-ren semiotikoan oinarritutako zenbait parametro
edo irizpide ezartzen ditu . Hala ere, irizpide hauek orokorrak edo
unibertsalak diren arren, ez dute garrantzi bera hizkuntz tipo ezta
hizkuntza zehatz guztietan. Dressler-ek (1985a) adierazi bezala,
hizkuntz tipo ezberdinek irizpide unibertsalen arteko zenbaiti
lehentasuna ematen diete . Gainerako irizpideak baztertzen dituzte edo
neurri apalagoan hartzen dituzte kontutan.
Jakina denez, hizkuntzak ezin dira tipologiak agertzen dituen
hizkuntz tipoetako batean erabat eta salbuespenik gabe kokatu .
Hizkuntzak tipoetako ereduen artean batera edo bestera gehiago
hurbiltzen diren arren, bestelako hizkuntz tipoen ezaugarriak dituzte .
Hortaz, hizkuntza zehatz baten aldaketa linguistikoa azaltzeko
ezinbestekoa da hizkuntza horren berezko egitura aditzera ematen
duten ezaugarriak agertzea, alegia, Wurzel-en (1989) ildotik,
hizkuntzaren barruko normaltasuna (norinalcy) edo naturaltasuna
erakusten dituzten ezaugarriak azaltzea .
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Egitura bat edo prozesu bat naturala edo ez-markatua dela
esateko aztermaila ezberdinak gogoan hartu behar ditugu . Beherago
ikusiko dugunez, aztermaila batean adierazpide naturala dena beste
batean ez-naturala izan daiteke. Hortaz, hurrengo ataletan lehenik
irizpide unibertsalak edo orokorrak agertuko ditugu (IV.1 .2.1) .
Bigarrenez, Bizkaiko hegomendebaldean lehian dauden euskara eta
gaztelera hizkuntza aglutinatzailetzat eta inflexionaltzat hartu izan
direne hurrenez hurren, hizkuntz tipo hauek irizpide unibertsalen
artean egiten dituzten hautaketen arabera ezar daitezkeen naturaltasun
irizpide tipologikoak azalduko ditugu (IV .1 .2 .2 .). Azkenez,
euskararen sistemaren normaltasuna edo naturaltasuna definitzen
dituzten ezaugarrien araberako normaltasun irizpideez (IV.1 .2.3 .)
mintzatuko gara .
Beherago IV .2 . atalean ikusiko dugunez, naturaltasun
irizpide hauek guztiek hizkuntzen aldaketa linguistikoaren norabide
posibleak iragartzeko datuak ematen dizkigute . Naturaltasun irizpide
unibertsalek unibertsalki forma eta adierazpen morfologiko
naturaltzat edo ez-markatutzat ugaltzera eta markatuenak ezabatzera
eragin ohi dute hizkuntza (Bailey 1974, Dressler, 1985a, 1985b,
Mayerthaler 1988, Wurzel 1989). Irizpide tipologikoek hizkuntzaren
tipoaren naturaltasuna definitzen duten hautabideetatik gero eta
hurbilago izatera bultzatzen dute hizkuntza (Dressler 1985a).
Hizkuntzaren berezko naturaltasun edo normaltasun irizpideek beren
sistemak definitzen dituzten ezaugarriak mantentzera bultzaten dituzte
hizkuntzak (Wurzel 1989) .

Esandakoaren arabera, egitura linguistikoaren alde guztien
naturaltasun irizpideek hizkuntza forma ez-markatuak edo naturalak
ugaltzera bultzatzen dute . Hizkuntza guztiak, baina, ez dira berdinak,
eta, jakina, hizkuntzak ez dira bakarrik egitura guztiz naturalez
osatuak. Aldiz, hizkuntza guztien egitura linguistikoan ediren
ditzakegu forma markatuak gradu ezberdinetan .
Hau azaltzeko egitura linguistikoaren alde ezberdinen
naturaltasun irizpideak kontrajarriak izan ohi direla kontutan hartu
behar da . Naturaltasun irizpideen arteko amaigabeko gatazkak
sortarazi ohi ditu, hain zuzen, hizkuntza guztien egitura
linguistikoaren alde ezberdinetan dauden forma markatuak .
Alde morfologikoak ezezik, hizkuntza baten egitura
linguistikoaren alde guztiek, hala nola alde fonologikoak,
morfologikoak, sintaktikoak, lexikoak, e.a., ere beren berezko
naturaltasun irizpideak dituzte. Naturaltasun irizpide hauen arabera,
egitura linguistikoaren alde guztiek ez-markatutasunerantz edo
naturaltasunerantz jotzen dute . Alde ezberdinen naturaltasun
irizpideek, baina, interes edo eginkizun ezberdinak dituzte eta beren
naturaltasunerako bidea ezberdina eta inoiz erabat kontrajarria izaten
da . Beraz, egitura linguistikoaren naturaltasun irizpideen interesen
artean amaigabeko gatazka izaten da . Sarritan egitura linguistikoaren
alde batean naturaltasun irizpideak erabat bete daitezen egituraren
beste alde batzuen ez-naturaltasuna edo markatutasuna sortarazi
behar da.
Morfologiaren ez-naturaltasunaren barneko sortzaileen artean
garrantzi aipagarria dute alde fonologikoaren naturaltasun irizpideek .

Fonologiaren naturaltasun irizpideak eta morfologiaren naturaltasun
irizpideak arras kontrajarririk izan ohi dira . Naturaltasun fonologikoa
arazo edo lehentasun fonetikoetan datza eta ekoizpena eta oharmena
hobetzea izaten du helburu nagusi (Donegan eta Stampe 1979) .
Naturaltasun morfologikoa, berriz, arrazoi semiotikoetan oinarritua
dago eta bere eginkizunetan garrantzitsuena hitz onak eta ulergarriak
osatzea da (ik . IV .1 .2 .1. atala) .
Aldaketa morfologikoek eta

aldaketa fonologiek

naturaltasunerantz jotzen dute . Alde hauetako baten naturaltasunak,
baina, bestearen markatutasuna ekarri ohi du . Hizkuntzaren osagai
fonologikoaren naturaltasunak naturaltasun morfologikoa gutxitzen
du eta alderantziz . Izan ere, fonologiak maiz, ekoizpena hobetzeko,
morfemen gardentasun morfotaktikoa iluntzen du eta morfologikoki
ez-naturalak diren formak sortarazten ditu . Morfologiaren
naturaltasunak, bestalde, morfotaktikoki gardenak diren hitzak lortu
nahian ikuspegi fonologikotik guztiz ez-naturalak diren formak era
ditzake .
Hortaz, edozein hizkuntzaren egitura sinkronikoa nahiz
aldaketen norabideak azaltzeko behar beharrezkoa da egitura
linguistikoaren alde ezberdinen naturaltasun irizpide hauek oro
kontutan hartzea . Halaber, aintzat hartu behar dugu irizpide berauen
arteko antagonismoak sortarazten duen gatazka izaten dela hizkuntza
guztietan dauden barne aldaketen iturburu nagusia .

IV.1 .2 .1 .

Adierazpen

morfologikoan

bereiz

daitezkeen

naturaltasun irizpide unibertsalak

Adierazpen morfologikoaren mailan bereiz daitezkeen
naturaltasun irizpide unibertsalek azpikategoriek dakarten edukin
semantikoa maila morfologikoan argiro erakustea dute helburu .
Beraz, forma batek adierazpen morfologiko egokia edo naturala du
semantikoki adierazten duena maila morfologikoan argi eta garden
isladaturik geratzen bada . Forma batek morfotaktikoki argia izateko
egitura ikonikoa, batua eta gardena izan behar du . Gainerako
kasuetan forma horren adierazpide morfologikoa gradu ezberdinetan
markatuagoa edo naturaltasun txikiagoakoa da . Honen arabera,
egitura baten naturaltasuna edo ez-markatutasuna egitura
ikonikotasuna (constructional iconicity), egitura bateratasuna
(constructional uniformity)
transparency)

eta egitura gardentasuna (constructional

irizpideen arabera neurtzen da (Dressler 1985a, 1985b,

1985c, Mayerthaler 1988, Wurzel 1989).
Azpikategoria biren artean dagoen asimetria semantikoa
adierazpen asimetriko batez isladatzen bada, hots, esanahia eta
formaren artean harreman diagramatikoa baldin badago, egitura
ikonikotasunaren irizpidea (Mayerthaler 1987, 1988) edo Dressler-ek
(1985a, 1985b, 1987) diagramatikaltasuna (diagrammaticality)
deritzona betetzen da. Egitura ikonikotasunaren irizpidea bete dadin,
beraz, A eta B adierazi edo signatum pare batean semantikoki B A
baino markatuagoa bada, hala nola numero kategoriaren barruan A
singularra eta B plurala, sinbolizatze mailan B-ren adierazpen
morfologikoak markaduna edo markadunagoa izan behar du .

Euskarazko laguna / lagunak hitz pareak, esaterako, egitura
ikonikoa du . Izan ere, pluralak edukira semantiko `handiagoa' izanik,
adierazpenaren mailan edukin morfologiko gehiago du : plurala
singularreko formari -k bat gaineratuz adierazten da . Gaztelerazko
sing . crisis / pl . crisis hitz parean dagoen asimetria semantikoa,
ordea, ez da maila morfologikoan adierazpide asimetriko batez
isladatzen . Pluraleko formak singularreko formak baino edukin
semantiko gehiago dakarren arren, adierazpenaren mailan ez dago
inolako gehiketarik . Hitz pare honek, beraz, ez du adierazpide
ikonikorik.
Mayerthaler-en arabera, orokorrean esan daiteke egitura
ikonikotasunaren irizpide ak azaltzen duela zergatik hizkuntzetan
zehar semantikoki ekarri `handiagoa' duten kategoriek eskuarki
egitura `handiagoak' dituzten :
In general, it can be

said that the principle of

c .[onstructional]i .c .[onism] explains why in natural languages

sein categories are more often coded with features than are
base categories . The intuitive basis for this is that what is
semantically `more', should also be constructionally `more' .
(Mayerthaler 1988 : 19)
M .6 .2 . atalean aditzera eman ditugun prozesu morfologikoen
artean, hots, ordezkatzea, gehiketa, aldatzea, zero adierazpena eta
kenketaren artean, markatutasun graduak bereiz daitezke .
Mayerthaler-en (1988) arabera, semantikoki markatua den
kategoria bat adierazpenaren mailan gehiketaren bitartez -eta
bereziki gehiketa segmentalaren bidez- isladatzen bada, adierazpen
naturala edo ez-markatua izango du . Izan ere, prozesu honen bidez

edukin semantiko bat gaineratzen denean edukin morfologikoa ere
gaineratzen da . Beraz, adierazpide hau askoz ikonikoagoa da
gainerako adierazpideak baino . Aldiz, azpikategoria markatu berau
adierazteko zero adierazpena erabiltzen bada, adierazpide markatua
izango da . Guztiz markatua, azkenez, kenketa erabiltzen bada .
Irizpide honen arabera, prozesu morfologikoen artean
ordezkatzeak ere ez dira egokiak edo naturalak ; ordezkatze batean
oinarrizko formaren eta eratorriaren artean dagoen lotura semantikoa
ez baita garbiro eta lehendabiziko momentutik ikusten .
Halaber, semantikoki ez-markatua den kategoria bat
markadun adierazten bada, eratorritako forma adierazpen
morfologikoan markatua da . Zero adierazpenaren bidez adierazten
bada, ordea, eratorritako forma adierazpen morfologikoan ezmarkatua edo naturala da. IV .1_ 1 .3. atalean esan bezala, kasurik
arruntenetan semantikoki ez-markatuak diren formek adierazpen
morfologiko markagabeak izaten dituzte .
Esan bezala, kategoria batek adierazpen egokia izan dezan
beste ezaugarri bi bete behar ditu : egitura batua eta gardena izan
behar du, hain zuzen. Bi irizpide hauek laburbil daitezke Dressler-ek
(1985b) darabilen biunibokotasun (biuniqueness) irizpidean, alegia,
esanahia eta adierazpenaren artean bat-bat harremana izan behar duela
aditzera ematen duen irizpidean (one to one relationship between
expression and content) .

Bi adierazpen ikonikoak direnean, bietarik batuena dena ezmarkatuagoa da (Mayerthaler 1988). Esanahi batek adierazpide batua

du forma bakar batez adierazten denean, alegia, `esanahi bat - fomia
bat' irizpidea betetzen badu . Paradigma bat batua da, paradigma
osatzen duen flexio edo eratorpen marka bakoitzak funtzio bakarra
duenean . Honegatik, adierazpenaren mailako marka hierarkian
alomorfismo gutxi duten paradigmak, funtzio bakarreko morfemak
dituztenak, adierazpen biunibokoa dutenak eta forma ez-deponenteak
dituztenak dira ez-markatuagoak edo naturalagoak . (Mayerthaler
1988, Wurzel 1989).
Gardentasunaren irizpidea bateratasunaren beste aldea da .
Paradigma batek gardena izateko `forma bat - esanahi bat' irizpidea
bete behar du . Euskaraz, esaterako, -le eratorpen atzizkiak ez du
gardentasun irizpidea betetzen, -le-k balio baitezake, ogibidea,
zaletasuna, eta beste hainbat edukin semantiko adierazteko . Beraz,
forma bakar batek gauza bat baino gehiago adierazten badu, ez da
morfologikoki erabat gardena . Irizpide honen arabera, paradigma
batean sinkretismoa eta homofonia ez-naturaltzat jo daitezke.
Irizpide hauen erabilgarritasuna ulertarazteko Mayerthaler-ek
(1988 : 27) indikatiboko oraineko paradigma egoki batek bete
beharreko ezaugarriak erakusteko ematen duen adibide bat ikusiko
dugu . Indikatiboko eta oraineko formek, maila semantikoan forma
ez-markatuak direla kontutan izanik, egitura ikonikotasunaren edo
diagratikaltasunaren irizpidea bete dadin paradigman markagabe izan
behar dute . Hirugarren pertsonek, maila semantikoan ez-markatuak
direla aintzat harturik, egitura ikonikotasuna bete dadin markagabe
izan behar dute . Singularra ez-markatua dela eta plurala markatua

dela kontutan izanik, paradigman singularrak markagabea izan behar
du eta pluralak markaduna .
Adierazpen bateratasunaren irizpidearen arabera, paradigmak
ez du aloformismorik izan behar . Irizpide berau gogoan harturik,
pluraltasuna adierazten duen markak beti bat eta bakarra izan behar
du .
Adierazpide gardentasunaren irizpidea kontutan harturik
markek funtzio bakarra bete behar dute . Azken irizpide honen,
arabera beraz, paradigman ez da egokia sinkretismoa .
Beraz, paradigma bat erabat naturala edo ez-markatua da
aipatutako hiru irizpideok betetzen baditu . Zenbat eta gutxiago
betetzen dituen maila ezberdinetan markatugoa izango da .
Egitura morfologiko baten sinbolizatzearen egokitasuna
neurtzen duten hiru irizpide nagusioi -egitura ikonikotasunari,
batasunari eta gardentasunari- Dressler-ek (1985b, 1985c, 1987)
bestelako irizpide semiotikoak gaineratzen dizkie . HMBren aldaketen
azterketa egiteko azpimarragarri deritzegu, besteak beste, hitzen
neurriaren egokitasunaren irizpideari eta zeinuen artean hitzak edo
adierazle autonomoak zeinu egokienak direla defendatzen duen
irizpideari .
Lehenik hitzen neurriaren egokitasuna kontutan hartzen duen
irizpidea azpimarratzen du Dressler-ek irizpide semiotikoen artean :
Another aspect of the same semiotic principle refers to the
efficient size of a signans, i.e., it must be neither too big nor

too small, for otherwise the sign might not easily be produced
or perceived . (Dressler 1985b : 301)
Irizpide honen arabera bi edo hiru silabatako hitzek izan ohi
dute hitz baten neurri egokiena (Dressler 1985a) .
Zeinuen artean hitzak edo adierazle autonomoak dira
Dressier-en ustetan zeinu egokienak. Hitzek, morfemek eta fonemek
baino garrantzi handiagoa dute komunizazioan eta ulermenean :
Since morphemes and M[orphological]R[ule]s are signs on
signs (=words), words are primary signs, morphemes and
M[orphological]R[ule]s secondary signs, phonemes and
P[honological]R[ule]s tertiary signs (namely, as signs on the
signs of morphemes) . Therefore the lexicon (or, a fortiori, the
syntax) has a general (semiotic and epistemological) priority
over morphology and so does morphology over phonology .
(Dressler 1985b : 283)
Irizpide hauek oro kontutan hartuz, munduko hizkuntzen
jokaera linguistikoan zenbait iragarpen egin daitezke . Dressier-ek
(1985c) ondoko iragarpena egin du :
Morphotactically more transparent derived words and wordforms should be more frequent in the languages of the world
than morphotactically more opaque ones . This prediction
seems to be borne out spectacularly (cf . Dressler, 1982 b),
e .g . derivations like E . opaque$+ness (threshold I) are much
more frequent than derivations like E . opa$c+ity (threshold
III) . (Dressler 1985c : 324)
Beherago IV .2 . atalean ikusiko dugunez, morfotaktikoki
gardenagoak diren formak eta hitzak sinkronian maizago agertzeaz
landara, diakronikoki hoberen gordetzen diren formak ere badira .

IV 1 .2.2. Naturaltasun irizpide tipologikoak

Aurretik esan bezala, hizkuntz tipo bakoitzaren naturaltasun
irizpide tipologikoak hizkuntz tipo horrek naturaltasun irizpide
orokorretatik egiten dituen aukeren arabera zehaz daitezke . Hizkuntza
baten inflexio sistemak ezin ditu era berean eta gradu berean bete
aurreko atalean aditzera eman ditugun naturaltasun irizpide orokor
guztien eskakizunak, naturaltasun irizpide morfologiko orokorren
interesak askotan antagonikoak baitira -baita egitura linguistikoaren
beste maila batzuetako naturaltasun irizpideekikoak ere (ik .
IV.1 .2)-. Nolabait esateko, hizkuntzek ahal den neurriko
naturaltasuna lortu nahian, irizpide hauetatik batzuk hautatzen
dituzte . Besteak, halabeharrez, baztertzen dituzte . Hortaz, hizkuntza
guztiak eta hizkuntz tipo guztiak aukera naturalez eta ez horren
naturalez osaturik daude.
Skalicka-ren (1979) sailkapen tipologikoa onartuz,
morfologikoaren mailan bost hizkuntz tipo bereiz daitezke : hizkuntza
aglutinatzaileak (eredu tipikotik hurbilena turkiera eta neurri
apalagoan euskara, besteak beste .), hizkuntza inflexionalak (hala
nola latina, bantu hizkuntzak, hizkuntza erromaniarrak), hizkuntza
isolatzaileak (esaterako, vietnamera edo hawaiera), polisintetikoak
(adibidez, txinera eta yoruba) eta introflexuak (hala nola hizkuntza
semitikoak) .
Bizkaiko hegomendebaldean lehian dauden hizkuntza bien
tipoen ezaugarri orokorrak agertu asmoz, hurrengo lerroetan
hizkuntza aglutinatzaileen (euskararen kasua) eta inflexionalen
(gazteleraren kasua) ezaugarriak agertuko ditugu .

IV .1 .2 .2.1 . Hizkuntza aglutinatzaileek, Skalicka-ren (1979)
arabera, inflexioan oinarrizko formak

(basic forms) erabiltzen

dituzte, ez inflexio erroak . Kategoriak banaka adierazten dituzte eta
ez konbinatutako kategoria sortetan

(categorial bundles). Hizkuntza

hauetan prozesurik arruntenak gehiketak dira eta gehiketen artean
atzizkien bitarteko gehiketak . Atzizki hauek esanahi bakarra edo
funtzio bakarra izan ohi dute . Hizkuntz tipo honetan sinkretismoa ez
da arrunta. Gainera, ez dute inflexio klaserik izaten .
Aurreko atalean aipatutako naturaltasun irizpide unibertsalen
artean hizkuntza aglutinatzaileek egitura ikonikotasunari,
bateratasunari eta gardentasunari lehentasuna ematen diete (Dressler
1985a, 1985b) .
Egitura ikonikotasunaren irizpidea betetzea lehentasunen
artean dutelarik, hizkuntza aglutinatzaileetan edukira semantikoa
gaineratzen bada, edukin morfologikoa ere gaineratzen da . Bere
prozesu morfologiko arruntenak gehiketak izateak eta batez ere
atzizkien bitarteko gehiketak hobesten du egitura ikonikotasuna bete
dadin. Gogora dezagun adierazpide ikonikoenak atzizkien bitarteko
gehiketak direla (ik . IV.1 .2.1 .) . Bestalde irizpide berau bete nahian
ere ordezkatzearen bitarteko prozesu morfologiko gutxi izaten
dituzte . Hizkuntza aglutinatzaleek gardentasun morfotaktikoa
iluntzen duen arau (morfo)fonologiko urri izaten dituzte . Silaba
mugak normalean muga morfologikoekin bat etorri ohi dira eta,
beraz, gardentasun morfotaktikoa gordetzen da (Dressler 1985a,
1985b, 1987)

Biunibokotasunaren

irizpidea

betez,

hizkuntza

aglutinatzaileetan markek esanahi bakar bat izaten dute eta inflexioan
adierazten den edukin bakoitzak marka berezi bat izaten du . Hortaz,
eskuarki edukina eta formaren artean bat-bat harremana betetzen da
(Dressler 1985a, 1985b, 1987, Wurzel 1989).
Aitzitik, hizkuntza aglutinatzaileek beste irizpide natural
batzuen kontrako hautaketak ere egiten dituzte . Izan ere, hizkuntza
hauetan lehentasuna duten biunibokotasuna eta ikonikotasuna bete
ahal izateko oso hitz luzeak sortzen dira eta, beraz, hitzaren neurri
egokiaren irizpidea ez da betetzen (Dressler 1985b : 339) . Orobat,
hizkuntza hauetan edukinak hizkien bitartez adierazi ohi dira eta beste
hizkuntz tipo batzuetan (hala nola isolatzaileetan edo inflexionaletan)
baino askoz gutxiagotan erabiltzen dira edukin semantikoa zuzenago
adierazten duten hitz edo forma autonomoak (konparatu, esaterako,
eusk . neskarekikoagatik eta gazt . por lo de con la chica) .
IV.1 .2.2.2. Hizkuntza flexionaletan, aldiz, inflexioa eratzeko
oinarrizko forma erroa da . Kategoriak askotan kategoria sortetan
adierazten dira, alegia, marka bakar batek kategoria baten baino
gehiagoren edukin morfologikoa adierazten du (adibidez gazt . comíren i-k tempus kategoriaren iragana eta pertsona kategoriaren
lehendabiziko pertsona funtzioak betetzen ditu era berean) . Hizkien
gehiketa aldatzen da erroaren ezaugarri lexiko, sintaktiko eta
semantikoen arabera (generoa, inflexio klaseak, iragankortasuna,
e.a.), hau da, inflexio klaseak bereiz daitezke . Paradigmetan
sinbolizatzen diren kategoriak ez dira beti berezirik azaltzen, hots,
sinkretismoa arrunta izaten da .

Naturaltasun irizpide orokorrak gogoan harturik, hizkuntza
hauetan aglutinatzaileen kontrako naturaltasun hautaketak aurki
daitezke . Hizkuntza hauek hitzaren neurri egokiari eta
indexikalitateari ematen diete lehentasuna . Hortaz, oso arrunta da
iluntasun morfotaktikoa sortarazten duen murrizte fonologikoa
aurkitzea, honela, fonologiaren naturaltasun irizpideei amore ematen
dietelarik .
Biunibokotasuna ez da, ordea, ondo betetzen hizkuntza
hauetan . Izan ere, alomorfismoa, funtzioaniztun hizkiak eta
sinkretismoa oso arruntak dira hizkuntza inflexionaletan .
Egitura ikonikotasunaren irizpideari dagokionez, hizkuntza
hauetan prozesuen artean gehiketa arruntena bada ere, aldaketa eta
ordezkatzearen bidezko prozesu ugari izaten dira . Hortaz, hizkuntz
tipo honek eginiko naturaltasun hautaketen artean hizkuntza
aglutinatzaileetan baino neurri askoz apalagoan ediren daitezke
biunibokotasuna eta egitura ikonikotasuna betetzen dituzten egiturak
(Dressier 1985a) .
Honen guztiaren arabera ikus dezakegu morfologiak
naturaltasuna adierazten duten zenbait irizpide orokor baldin baditu
ere, hizkuntz tipo batentzat naturala denak ez duela zertan naturala
izan behar beste batentzat, hizkuntz tipo bakoitzak naturaltasun
irizpide ezberdinei ematen baitie lehentasuna .
Lehen esan bezala, irizpide tipologikoek hizkuntza hori
kokatzen den tipoaren naturaltasuna definitzen duten hautabideetara
gero eta hurbilago izatera bultzatzen dute (Dressier 1985a) .

Hautabide hauek hizkuntz tipo baten berezitasunak zehazten dituzte .
Beraz, edozein hizkuntzaren aldaketa-norabideak azaltzeko,
hizkuntza hori kokatzen den hizkuntz tipoak naturaltasun irizpide
unibertsalen artean egiten dituen hautaketak zehaztea beharrezko
zaigu.

IV.1 .2.3 . Hizkuntzaren berezko naturaltasun irizpideak :
euskararen kasua

Gorago esan dugunez, tipo aglutinatzailea edo inflexionala
tipoak dira . Ez dago hizkuntzarik hauetako tipo baten barruan
salbuespenik gabe koka daitekeenik . Hau dela eta, tipoaren barruan
proposa daitezkeen naturaltasun irizpideek beste iragazkin batetik
igaro behar dute, hizkuntza zehatzen sistemaren berezko naturaltasun
hautaketen iragazkinetik, hain zuzen . Hautaketok sistemaren barruko
egokitasuna edo normaltasuna erakusten dute . Hizkuntza batean
normala dena hizkuntza horretan naturalena da . Beraz, hizkuntza
zehatz batez mintzatzen ari garelarik normaltasun irizpideak esatea
naturaltasun irizpideak esatea da .
Fenomeno morfologiko bat ez-naturala izan daiteke hizkuntza
hori kokatzen den tipo orokorraren barruan eta, era berean, arras
`normala', `egokia' edo `naturala' hizkuntza horren berezko sistema
normaltasunaren barruan . Honegatik, zenbait kasutan irizpide natural
unibertsalak eta tipologikoak ez dira nahikoa azaltzaileak hizkuntza
zehatz batek aldaketa linguistikoan egiten dituen hautaketak argitzeko
(Wurzel 1989 : 68).

Naturaltasun irizpide unibertsalek eta tipologikoek hizkuntza
baten aldaketa guztiak azaltzeko gaitasunik ez dutela kasu bitan
nabari daiteke batez ere . Batetik, prozesu morfologiko ezberdin bik
irizpide unibertsalak edo tipologikoak era berean eta gradu berean
betetzen dituztenean baina aldaketa linguistikoan horietako baten alde
egiten denean, bakar-bakarrik hizkuntza horren normaltasun
irizpideek azal dezakete aukera hori . Bestalde, askotan hizkuntza
zehatz baten aldaketa bidean irizpide unibertsalen edo tipologikoen
kontrako aldaketak gertatzen direnean, aldaketa hauen norabidea
hizkuntzen berezko sistemaren egokitasunaren irizpideen arabera
baizik ezin da azaldu (ik . suedieraren eta alemanieraren zenbait
adibide Wurzel-en (1989 : 66-69) lanean) .
Hortaz, hurrengo lerroetan, hirugarren kapituluan emandako
deskribapenaren laburpen egokitua eginez, euskal inflexio sistemaren
normaltasuna edo naturaltasuna erakusten dituzten ezaugarriak
agertuko ditugu . Honen bitartez IV .2.2. atalean agertuko ditugun
HMBren egitura aldaketak egokiro ulertuko direlakoan gaude .
Euskararen inflexio sistemaren normaltasuna Wurzel-ek
(1989 : 74-75) eta Jakobson-ek (1957) aditzera emandako
parametroen arabera azalduko dugu . Hortaz, kontutan hartuko
ditugu : (a) zenbat kategoria eta azpikategoria bereizten diren inflexio
sisteman ; (b) inflexioa oinarrizko forma baten (basic form) gainean
ala erro baten gainean eratzen den ; (c) kategoriak banaka ala
kategoria sortetan adierazten diren ; (d) kategoriak ezberdin adierazten
diren ala sinkretismo ugari dagoen ; (e) zein moetatako adierazpen
erak (gehiketak, aldaketak, ordezkatzeak, e.a .) erabiltzen diren ; eta

(f) inflexio klaserik dagoen ala ez . Ikus daitezkeenez, hauetako
parametro ugari tipoa neurtzeko ere erabili ditugu . Hortaz, ezaugarri
ugari euskarari ezezik, hizkuntza aglutinatzaile askori ere badagozkie
(ik . IV .1 .2 .2 .1 .) .
(a) III . kapituluaren deskribapenean esan bezala, euskarak
oso aditz inflexio sistema aberatsa du . Kategoria ugari gauzatzen dira
aditz inflexioan : balentzia, tempusa, aspektua, modua, pertsona eta
numeroa, hain zuzen . Balentzia kategoriaren barruan bereizten dira
komunztadura bakarreko formak (NOR, NORI eta NORK) eta
komunztadura bat baino gehiago dutenak (NOR-NORI, NORNORK, NORI-NORK) . Aspektu kategorian burutua, ez-burutua eta
etorkizuna dira bereizketa nagusiak . Tempusean oraina, iragana,
alegiazkoa bereizten dira . Moduan, indikatiboa, baldinkera,
subjuntiboa, ahalera, eta agintera ezberdintzen dira . Numero
kategorian singularra eta plurala bereizten dira . Azkenez, pertsona
kategorian lehendabiziko, bigarren eta hirugarren pertsonak bereizten
dira .
(b) Inflexioan oinarri gisa erabiltzen den formaz den
bezainbatean, euskal aditz inflexioa, hizkuntza aglutinatzaileetan
ohikoa den eredutik aldenduz (ik . IV .1 .2 .2 .1 . atala) erro baten
gainean eratzen dela esan ohi da (*edura aditzarena -(d)u-, egon
aditzarena -go-, etorri aditzarena -tor-, e .a) . Aitzitik, aldaketa
historikoan eta arestian gertatutako aldaketetan oinarrituko datuek
ohartarazten digute badirela arrazoiak euskal aditza ere oinarrizko
forma baten gainean eraturik dagoela pentsatzeko . Izan ere, Trask-ek
(1977) eta Gómez eta Sainz-ek (1995) berriki eginiko lanetan

aditzera eman digutenez, historikoki euskal aditza hitz oso baten
gainean eratu zela pentsa daiteke . Trask-en hitzetan historikoki
euskal aditza pertsona komunztadurarik ez zuen forma baten gainean
eraturik zegoen . Trask-ek hau erakusteko egon aditzaren dago-ren
gainean eraikitako paradigma jartzen digu adibide :

An example will help make this clear . From an original base
form like Ma-go, roughly 'PRESENT-be', unmarked for
person, there must have developed forms with attached
pronouns, giving a conjugation of the general form :
*na -da -go

`I am'

*ga -da -go

`we are'

Ma-da-go

`you are'

*za-ga-do

`you are'

da-go

`he / she is'

*da-go

`they are'

(The actual vowel of the pronominal prefixes is impossible to
determine ; it may have been i or e or even u .)
The loss of intervocalic d would then have given the
following paradigm :
nago

`I am'

*gago

we are'

hago

`you are'

*zago

`you are'

dago

`he / she is'

*dago

`they are'

Comparable developments would have occurred in all other
paradigms, with the result that in each case the old modality
prefixes da-, e-, le-, be- survived only in the third person,
except for the idiosyncratic verbs discussed above . (Trask
1977 : 205-6)
Gómez eta Sainz-ek (1995) beste zenbait adibide erakusten
dizkigu NOR-NORK sistemaren formak *edun-en du pertsonarik
gabeko oinarrizko formaren gainean eraturik egon daitezkeela
erakusteko :
a . *gu-da-it-du-zu > gw-a-it-u -zu > gaituzu "you have us"

b . *zu-da--it-du-gu > zw-a-it-u-gu > zaitugu

(Gómez eta Sainz 1995)

"we have you"

Halaber, gaur egun ere, euskal aditzean eratzen ari diren
egitura berri guztiak erro baten gainean baino hitz oso baten gainean
-gure analisiaren arabera ABSarekiko komunztadurarik ez duen
formaren gainean- eratzen dira ( ik. III.6 .1 .2.4. atala). Hortaz, gure
ustez badaude arrazoiak pentsatzeko emankorra den oinarrizko
formak hitz osoak, alegia, ABSarekiko komunztadurarik ez duten
formak direla .
(c) Euskal aditz inflexioan azpikategoriak normalean
banaturik adierazten dira eta ez kategoria sortetan, alegia, marka
bakoitzak edukin bakar bat adierazi ohi du . Dena dela, iraganeko
subjuntiboetan iraganeko -n eta menpeko esaldietako -n batzen dira,
adizkian agertzen den -n morfemak iragana eta menpekotasuna, biak,
adierazten dituelarik .
(d) Inflexioan dauden markek edukin bakarra izan ohi dute .
Ez da arrunta euskal aditz sisteman sinkretismoa . Pertsona markek
berek ABS, ERG eta DATarekiko komunztadura adierazteko balio
dute, baina aditz inflexioan duten lekuarengatik bereizten dira .
(e) Prozesu morfologikoen artean euskal sisteman gehiketen
bitarteko adierazpenak dira hedatuenak eta, guztiez gain, atzizki baten
gehiketaren bitartekoak . Badira, dena dela, aurrizkien bitarteko
gehiketak, aldaketak eta ordezkatzeak ere . Gehiketen artean,
aurrizkien (ABSarekiko komunztadura markak) eta atzizkien
bitarteko gehiketak idoro daitezke (pertsonakoak : du-t, tempusekoak :
nengoa-n, modukoak : dai-ke, e.a.) . Aldaketen artean oraineko -a-

vs. iraganeko -e-,

-i-

aldaketa dago . Azkenez, ordezkatzeen artean

modu kategorian dagoen laguntzaileen ordezkatzea dugu . Euskal
aditzean ez dago kenketa dakarren prozesu morfologikorik .
(f) Euskal aditzean ez dago inflexio klaserik ohiko adieran .
Bakar-bakarrik aditzaren partizipio formetan bereiz daitezke

-tu-z, -n-

z, i-z eta -¢-z bukaturiko formak .
Naturaltasun irizpideen artean, euskarak gainerako hizkuntza
aglutinatzaileek bezala, egitura ikonikotasunari, gardentasunari eta
bateratasunari lehentasuna ematen die. Dena dela, badira gardentasun
morfotaktikoa iluntzen duten ordezkatzeak, eta ikonikotasunaren
ikuspegitik guztiz naturalak ez diren aldaketak . Gainera,
bateratasunaren irizpidea apurtzen duten zenbait erredundantzia
morfologiko daude . Iraganeko eta oraineko formak bereizteko -a- vs
-e-,

-i-

oposaketa ezezik,

-n

atzizkiaren gehiketa ere erabiltzen da (ik .

III .3 .1 .) Orobat, numero markatzaile bat baino gehiago izaten da (-it,
-z, -(t)e, -zk, e .a .) .

Horrezaz landara, aldaketa fonologikoaren

eraginez gaur egun aditzean erabiltzen den oinarria ez da guztiz
gardena eta berezia.
Horrezaz gain, beste hizkuntza aglutinatzaileetan bezala,
euskal aditzean hitzaren neurri egokiaren irizpidea guztiz baztertzen
da. Ikus ditzagun, esaterako, euskal aditz sistemako
ahalerako NORI-NORK forma den

genizkizuekeen

aditzaren zindezaguzketegu adibideak :

i.

*edan

g-e-n-i-Ai-zu-e-ke-en
1pERG-irag-irag-*edan-pl-2DAT-pl-MOD-irag

edo

aditzaren
ezagutu

ii .

z-mde-zagu-z-ke-te-gu
2AB S-irag-ezagutu-pl-MOD-pl-1pERG

Forma biek ondo betetzen dituzte ikonikotasuna, bateratasuna
eta gardentasunaren irizpideak . Egituran ekarri semantiko gehiago
dagoen kasuetan marka bat gaineratzen da . Markek edukin bakarra
adierazten dute . Forma hauek, baina, arras hausten dute neurri
egokiaren irizpidea. Irizpide honen arabera forma guztiz luzeak dira .
Euskararen hautaketa hauetan ikus daitekeenez, hizkuntza
bakoitzak unibertsal linguistikoen artean hautaketa ezberdinak egiten
ditu eta egin behar ditu . Izan ere, hizkuntza batek egitura batean
irizpide bati lehentasuna emateak berez dakar beste baten kontra
egitea . Euskarak biunibokotasunari erabateko lehentasuna emateak,
esaterako, hitzaren neurri egokiaren irizpidearen kontra joatea dakar,
egitura batek ezin baititu irizpide biak neurri berean bete . Hortaz,
hizkuntzaren

normaltasun

edo naturaltasun

irizpideez

mintzatzerakoan hizkuntza bakoitzak naturaltasun irizpideen
antagonismoaren gatazkari ematen dizkion irtenbideez ari gara .
Zer esanik ez, hizkuntza baten egitura sinkronikoa eta
aldaketa linguistikoa ulertzeko hizkuntza horrek naturaltasun irizpide
unibertsalen artean dagoen antagonismoari erantzuteko hartzen dituen
berezko aterabideak kontutan hartu behar ditugu . Izan ere, sarritan
bakarrik berezko aterabide hauek - sistema baten normaltasunaren
ezaugarriak deitu ditugunek- azal ditzateke hizkuntza baten aldaketa
bilakabidearen ardatzak.
Atala laburbilduz, beraz, esan daiteke maila ezberdinetako
naturaltasunak edo ez-markatutasunak bereiz daitezkeela . Adierazpen

morfologikoaren mailan unibertsalak edo orokorrak diren zenbait
joera natural proposa badaitezke ere, hizkuntz tipo guztiek eta
hizkuntza zehatz guztiek unibertsal horien artean berezko aukerak
egiten dituzte eta irizpide zenbaiti lehentasuna ematen diete besteen
kaltean .
Honek bi ondorio garrantzitsu agertarazten dizkigu . Batetik,
hizkuntz tipo eta hizkuntza zehatz guztiak naturaltasun irizpide
unibertsalen arteko aukera naturalez eta ez horren naturalez osaturik
daudela erakusten digu . Aukera naturalek nahiz ez horren naturalek
hizkuntz tipo edo hizkuntza zehatz baten sistemaren normatasuna
osatzen dute eta, beraz, guztiz normalak edo naturalak dira sistema
horren barruan .
Bigarren ondorio gisa ikus dezakegu marka hierarkiez
mintzatzerakoan maila ezberdinetako ez-markatutasunak bereizi behar
ditugula . Forma bat ez-markatua izan daiteke irizpide unibertsalen
arabera eta guztiz markatua hizkuntza baten tipoaren irizpideen
arabera edo hizkuntza horren sistemaren normaltasun irizpideen
arabera. Forma bat inoiz maila guztietan ez-markatua izan badaiteke
ere, ez da askotan horrela izaten . Kasu askotan maila ezberdinetako
naturaltasun irizpideak kontrajarriak izan daitezke .

IV .2 . Naturaltasun irizpideek zuzendutako aldaketanorabideak : hegomendebaldeko bizkaieraren kasua
Kapitulu honen sarreran aditzera eman dugunez, hilzorian
dauden hizkuntzak uztartu dituzten lan ugaritan nabarmendu da galtze

eta erraztea dakartzaten aldaketak marka hierarkiek baldintzatzen
dituztela (ik. 1.3 .2 .3 . eta IV.O.) . Hauen arabera, azpikategoria eta
adierazpide morfologiko ez-markatuak atxekitze hierarkien
lehendabiziko lekuetan izaten dira eta forma markatuak dira
lehenengoz galtzen direnak .
Jokaera hau, oro har, ez da heriotz bidean dauden hizkuntzen
berezitasuna . Izan ere, gorago ere aurreratu dugunez, hizkuntzen
aldaketa linguistikoa aztergai izan duten lan anitzetan erakutsi da
aurreko atalean agertu ditugun markatutasun edo naturaltasun
irizpideek hizkuntzen aldaketa linguistikoaren norabideak zuzentzen
dituztela, hizkuntzen egitura linguistikoaren alde ezberdinak ezmarkatutasunerantz bultzatzen dituztelarik (Bailey 1974, Bybee 1985
1985, 1987, Mayerthaler 1988, Vennemann 1972, Wurzel 1987,
1989, e.a .) 36.
Naturaltasun irizpide unibertsalek hizkuntzak beren aldaketaprozesuan azpikategoria eta adierazpen morfologiko naturalenak
gordetzera eta hedatzera bultzatzen dituzte . Aldarrikapen honen
ebidentziak aldaketa linguistikoa ikergai duten hizkuntzalaritzaren
esparru ezberdinetatik ikus daitezke . Izan ere, aldaketa
linguistikoaren erakusle nagusiak diren aldaketa historikoan (Bailey
1974, Bolozky 1980, Bybee eta Brewer 1980, Kiparsky 1968,
Kuryfowicz 1949, Manczak 1958, 1963, 1980, Mayerthaler 1988,

36 Lehen agertu dugunez (ik . IV .1 .2 .), egitura linguistikoaren alde ezberdinen
naturaltasun irizpideak kontrajarriak izan ohi dira . Naturaltasun irizpideen arteko
amaigabeko gatazkak, hain zuzen, hizkuntza guztien egitura linguistikoaren alde
ezberdinetan dauden forma markatuak sortarazten ditu .

Vennemann 1972, 1974) hizkuntz jabekuntza prozesuetan (Bybee
1985, Bybee eta Pardo 1981, Bybee eta Slobin 1982, Vennemann
1972) nahiz erabateko errazte bilakabideak jasaten dituzten
hizkuntzetan, hala nola pidgin eta kreoleretan (Miihlhausler 1974,
1986, Muysken 1981, Thomason eta Kaufman 1988), forma ezmarkatuen jokaera kontserbatzailearen adibide ugari ediren
daitezke 37 .
Halaber, naturaltasun irizpide tipologikoek hizkuntzetan
gertatzen diren aldaketak hizkuntza horien tipoaren naturaltasun
hautabideetara gero eta hurbilago izatera bultzatzen dituzte (Dressler
1985 a, 1985b). Fenomeno morfologiko bat hizkuntzaren tipoaren
naturaltasun irizpideen arabera markatua bada, hizkuntzaren
aldaketan askoz gutxiagotan hedatuko da eta askotan hizkuntzaren
aldaketa-prozesuaren ondorioz desagertu egingo da . Tipoaren
hautabideen arabera naturala bada, berriz, gordetzearen eta
hedatzearen aldeko joera erakutsiko du (Dressler 1985b) .
Hizkuntzaren berezko irizpideek ere hizkuntzaren aldaketanorabidean bere ereduan normalena .dena hedatzera eta bereziagoa
dena ezabatzera bultzatzen dutela aldarrikatu da (Wurzel 1987,
1989) . Wurzel-ek (1989 : 96) erakutsi bezala, hizkuntza batek bere
aldaketa bidean bere sistemaren barruan ez-naturalak edo eznormalak diren formak ezabatzera jotzen du . Ikerlari honen arabera,
sistemaren normaltasunaren barruan koka daitezkeen egiturek edo

37 1V .2 .2 .1 .
ditugu .

atalean honelako adibide zenbait xehetasun handiagoz ikusiko

prozesu morfologikoek, jarrera kontserbatzailea erakusteaz landara,
forma markatuagoak sistemaren normaltasunean egokitzeko lan
egiten dute .
Hortaz, gorago esan bezala, maila ezberdinetako naturaltasun
irizpideek hizkuntz aldaketa linguistikoa zuzentzen dute . Irizpideok
heriotz bidean dagoen hizkuntza nahiz transmisio eta erabilera guztiz
arrunta duena beren egitura linguistikoaren alde ezberdinen forma ezmarkatuak ugaltzera eta markatuak ezabatzera bultzatzen dituzte.
Guztiz bestelako auzia da, aldiz, aldaketa linguistikoan maila
ezberdinetako naturaltasun irizpideen artean dagoen lehentasunarena .
Wurzel-ek (1987, 1989) defendatutakoaren arabera, hizkuntzen
egitura morfologikoaren aldaketa linguistikoan maila guztietako
irizpideek izan dezakete garrantzia . Nolanahi ere, irizpide hauetako
zenbait kontrajarriak diren kasuetan transmisio eta erabilera arrunta
duten hizkuntzek beren sistemaren normaltasuna edo egokitasuna
definitzen duten naturaltasun irizpideei lehentasuna ematen diete eta
hauek gorde eta hedatu egiten dituzte (Wurzel 1987 : 71) . Honegatik,
egitura morfologikoaren barruko indarrek, hots, maila unibertsalean
edo maila tipologikoan dauden irizpideek ez dute hizkuntza baten
berezko ezaugarriak aldarazteko gaitasunik . Beraz, hizkuntza baten
normaltasun sistemaren aldaketaren etorkia ez ohi da irizpide
unibertsalen eta tipologikoen gainezartzearen ondorioa (Wurzel
1987, 1989).
Aitzitik, Wurzel-ek berak azpimarratu bezala, morfologiatik
kanpoko indarrek aldarazi ohi dituzte sistema baten normaltasun
ezaugarriak. Morfologiatik kanpoan egitura linguistikoaren beste alde

baten naturaltasun indarrek, hala nola fonologiarenak, 38 edo egitura
linguistikotik kanpoko faktoreek (estandartzeak, pidgintzeak,
interferentziak), sistema morfologiko baten barruan forma eznaturalak sartuz, sistemaren normaltasuna definitzen duten
ezaugarriak aldaraz ditzakete . Iritzi berau agertzen du Stein-ek (1989)
ere kanpo eta barne indarrez eta aldaketa linguistikoan forma
markatuak eta ez-markatuak sartzeaz mintzatzerakoan :
If we stick to the distinction between external and internal
forces in linguistic change, the unmarked type of linguistic
change would be characterized as being driven by internal
forces . Linguistic evolution would be marked to the extent that
it is influenced by external forces . If we express this definition
in naturalness terms the marked (externally steered) linguistic
change would be unnatural . (Stein 1989: 82)
Gure ustez, hiltzear dauden hizkuntzak dira, hain zuzen,
egitura linguistikotik kanpoko indarrek sortaraz ditzaketen sistema
aldaketak aztertzeko ikergai oparoenetakoak . Lan honen sarreran
agertu dugunez, heriotz bidean dauden hizkuntzen aldaketa
linguistiko gehienak kanpo indarrek -eta zehazkiago erabilerarik
ezak eta menpekotasun linguistikoak- sortarazten dituzte .

38
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agertu dugunez, hizkuntzaren barruan dauden naturaltasun irizpideen arteko
gatazka izaten da hizkuntzetan zehar forma markatu nahiz ez-markatuak sortzeko
iturburu nagusia . Hizkuntza baten egitura linguistikoaren alde guztien, hala nola
aide fonologikoaren, morfologikoaren, sintaktikoaren, lexikoaren berezko
naturaltasun irizpideen interes edo eginkizunen arteko kontrajarritasunak etengabe
eragiten du sistemaren barneko aldaketa.

Fenomeno biek hizkuntza meneratuaren berezko ezaugarri askoren
galtzea eta hizkuntzaren barruko indar kontserbatzaileen ahultzea
eragiten dituzte .
HMBren desagertze bilakabideari arretaz so eginez gero,
berehala kontura gaitezke hizkera honetan Wurzel-ek (1989)
transmisio eta erabilera arrunta duten hizkuntzetarako proposatu
duena ez dela betetzen . Izan ere, hizkuntzaren berezko indar
kontserbatzaileak guztiz ahuldurik daudelarik, hizkuntzaren beraren
normaltasun irizpideek ez dute hizkera honetan gertatzen diren
aldaketen atxekitze eta galtze hierarkiak gobernatzeko gaitasunik .
Hauen ordez, gazteleraren normaltasun irizpideek eta unibertsalen
mailan agertu ditugun naturaltasun irizpideek zuzentzen dituzte
hizkera honen aldaketa linguistikoaren norabideak erabat .
Gazteleraren eraginak, HMBren aditz egituraren
normaltasunaren barnean markatuak diren formak sartaraziz eta
euskararen inflexioaren berezko ezaugarri zenbaiten desagerpena
sortaraziz, egitura linguistikoaren alde batzuetan bere sistemaren
normaltasun ezaugarriak ezarri ditu .
Hizkuntz heriotz prozesuak dakarren sistema erraztu
beharrak, bestalde, euskararen aditz egituraren ezaugarri anitz
galarazi ditu . Galtze bilakabide honetan, unibertsalen mailako
irizpideak betetzen dituzten formak gordetzen dira hobekien eta maiz
formok maila unibertsalean hain naturalak edo oinarrizkoak ez diren
hizkuntzaren berezko ezaugarriak edo prozesu morfologikoak
ordezkatzen dituzte . HMBn, haurren hizkera eta pidgin eta kreolerei
buruzko lanetan azpimarratu den bezala, hizkuntzaren berezitasun

ugari galtzen dira, unibertsalen mailako egitura eta forma ezmarkatuenek edo naturalenek lehentasuna dutelarik .
Auzi hauek guztiak xehetasun handiagoz erakusteko asmoz
IV.2 .1 atalean, 1111.6. atalean agertu ditugun hierarkien berrikusketa
eginez, gazteleraren eraginak galarazi dituen berezko ezaugarrien eta
sartarazi dituen eredu markatuen azalpenari ekingo diogu (ik .
IV.2.1 .1 .) . Halaber, atal berean sistema erraztu beharrak
sortarazitako galtzeak eta galtze hauek irizpide unibertsalek zuzentzen
dituztela erakutsi nahi dugu (ik . IV.2.1 .2 .). IV.2.2. atalean HMBk
bere sistema errazteko bereganatutako baliabideen eta euskararen zein
beste hizkuntzen aldaketa historikoan (IV .2.2.1 .), haurren
jabekuntza prozesuetan (IV.2.2.2 .1 .) eta pidgin eta kreoleren
eraketan (IV .2 .2 .2 .2 .) arruntak diren bilakabideen arteko
antzekotasunak eta ezberdintasunak erakusten saiatuko gara .

IV 2 .1 . Naturaltasun irizpideek hegomendebaldeko bizkaieran
zuzendutako aldaketa-norabideak

IV.2.1 .1 . Gorago esan bezala, hizkuntza meneratzailearen
interferentziak sortarazitako aldaketetan forma markatuak edo
hizkuntza txikian ez-normalak diren egiturak edo baliabideak sartu
dira . Era berean, interferentziak hizkuntza txikiaren zenbait
berezitasunen galtzea ekarri ohi du .
Fenomeno bien adibide argiak balentzia sisteman gertatu den
komunztadura ereduen murrizketan hauteman daitezke ( ik.
111.5.2.1 .1 . atala) . Izan ere, objetu zuzenak eta zeharkakoak marka
berberez adierazteak (ohiko DAT markaz) eta NOR-NORK
komunztadura eredua galtzeak erakusten digute gaztelerak bere
ereduan normala den sinkretismoa ezararazi duela eta bere ereduan
arrunta ez den bereizketa bat ezabarazi duela . Honen ondorioz,
hizkuntza aglutinatzaileetan eta, zehazkiago, euskararen inflexio
egituran guztiz ez-ohikoa edo markatua den sinkretismo adierazpidea
sartu da.
Azpimarragarria da, dena dela, gazteleraren normaltasun
irizpideek aldaketa honen norabidea baldintzatu duten arren, maileguiragazte-sisteman marka hierarkiek ere garrantzia dutela . Izan ere,
perpausean ABSko hirugarren pertsona dagoenean NORK sistema
erabiltzen jarraitzeak erakusten digu euskararen mailegu-iragaztesisteman hierarkia zenbait daudela eta hierarkia hauek, besteak beste,
marka hierarkiek zuzentzen dituztela . Izan ere, aldaketa honetan ez-

markatuenak diren pertsonak aldaketa linguistiko orokorretik ezezik,
maileguz ordezkatua izatetik ere babestuago daudela ikus daiteke .
Gure ustez, gazteleraren ereduaz eta marka hierarkiez landara,
hizkuntza meneratuaren eta meneratzailearen artean dauden
urruntasun eta hurbiltasun tipologikoek ere baldintzatzen dituzte
mailegu-iragazte-sisteman dauden hierarkiak . Nahikoa argi dirudi
euskarak gaztelerarekin antzekotasun handiago duen aldeetan,
esaterako, egitura fonologikoan, eredu mailegatuen kopurua eta
gradua askoz handiagoa dela 39.
IV.2 .1.2 . Galtzeez den bezainbatean, lehenago ere aurreratu
dugu sistema erraztu beharrak euskal aditz inflexioaren normaltasuna
definitzen duten berezko ezaugarri eta ezaugarri tipologikoen
ezabatzea ekarri duela (ik . adibideak IV .2.1 .2.1 . atalean). Orobat,
unibertsalen mailako azpikategoria eta adierazpide morfologiko ezmarkatuenen hedatzea eragin du (ik. 1V .2.1 .2.2).
IV .2 .1 .2.1 . HMBn aditz inflexioan ez dira inflexio
tradizionalean egiten diren bereizketa guztiak gordetzen . Atxekitu
diren kasuetan ere adierazpen morfologikoan moldaketa aipagarriak
jasan dituzte.
Balentzia kategorian aditz inflexioaren ohiko ezaugarrien
galtze zenbait ediren ditugu . Hiztun-erdi askoren mintzaeran
subjetuarekiko komunztadura duten formak (NOR, NORK) eta
neurri apalagoan NORI formak baizen ez dira gordetzen (ik .

39 Auzi

hau prestatzen ari garen beste lan batean sakonago aztertu asmo dugu .

111.2 .2 .1 .1 .). Hau dela eta, aditz inflexioan objetuarekiko
komunztadura adierazteko aukera galtzen ari da .
Hiztun guztien artean, gainera, aditzean objetu zuzenak eta
zeharkakoak bereizteko gaitasuna ere desagertu da NORI-NORK
ereduaren erabateko hedatzeaz (ik .III.2 .2 .2 .1 .). Honen salbuespena
hirugarren pertsonak dira . Hauetan ezberdintasuna ondo gordetzen
da (ik. IH .2.2.2.6 .) .
Tempus kategorian, orain, iragan eta alegiazko tempusen
artean dauden oposaketak gordetzen diren arren, adierazpen
morfologikoan tempus guztien arteko ezberdintasuna gutxitu da .
Hiztun-erdien artean bereziki iragana oraineko formei -n bat
gaineratuz eratzen da (ik . IV .3 .2 .). Alegiazko formek ere baldintzaondorioetan ahaltasuna adierazten duen -ke marka galtzen dute eta
iraganeko formen gainean eratzen dira zuzenean (ik . 111.4.2.3).
Modu kategorian, hiztun erdien artean batez ere, ahalera
inflexioan adierazteko aukera galtzen ari da, honen ordez al forma
askea orokortzen ari delarik (ik . III .4 .2.2.). Oraineko eta iraganeko
subjuntiboak bereizteko aukera ere desagertzen ari da . Izan ere,
subjuntibo berriak indikatiboko oraineko formen gainean eratzen
direnez, orainean eta iraganean egitura morfologiko berbera dute (ik .
111.4.2 .1 .) .
Orobat, iraganeko forma trinkoak desagertu direnez, zenbait
aditzekin iragan burutua eta progresiboa adierazteko aukera galdu da
(ik. 111.1 .2 .) .

IV .2 .1 .2 .2 . Aurreko kapituluan (ik . 111 .6 .2 .) agertu ditugun
galtze eta atxekitze hierarkien berrikusketa eginez, argi ikus daiteke
HMBren aldaketa bilakabidean semantikoki oinarrizko formatzat jo
ditugunak eta adierazpide ez-markatuenak dituztenak gordetzen direla
hobekien . Halaber, forma hauen gainean eratzen dira aditzean
osatutako forma berri gehienak .
IV .2 .1 .2 .2 .1 . Balentzi a kategorian hizkuntza ergatiboetan
oinarrizko bereizketa semantikoa den ergatibodun eta ergatibogabeen
artekoa gordetzen da . Subjetuaren informazioa baizik ez dakarten
komunztadura ereduak, alegia, forma oinarrizkotzat edo ezmarkatutzat jo ditugunak (NOR eta NORK), hobekien gordetzen dira
eta hauekin batera neurri apalagoan argumentu bakarreko formak
diren NORI komunztadura eredukoak -oroit bedi NOR formek
.)- . Forma
inoiz NORI formak ordezkatzen dituztela (ik . 1I1 .2 .2 .1 .1
hauen gainean eratzen dira, gainera, forma berri guztiak ; bereziki
pertsona kategorian oinarrizkoenak diren hirugarren pertsonako
NOR eta NORK formen gainean (ik . III .4 .2 .3 .)
IV .2 .1 .2 .2 .2 . Tempus kategorian forma ez-markatuak
direnak, hau da, oraineko formak, dira paradigman egitura
tradizionalari hobekien atxekitzen zaizkionak . Forma hauek
gordetzen dituzte egitura tradizionalenak eta forma hauen gaineran
eratzen dira markatuagoak diren iraganeko egitura berriak
(11I .6 .1 .2 .2 .eta

111 .3 .2 .) .

Tempusaren

barruan formarik

markatuenak diren alegiazko formak lehenengo galdu dira eta hauen
ordez etorkizuneko -ko + iraganeko aditz laguntzaileak erabiltzen dira
(ik . 111 .6 .1 .2 .2 . eta 111 .4 .2 .3 .) .

IV .2.1 .2.2 .3 . Modu kategorian oinarrizko formatzat jo
ditugun indikatiboko formak dira, hain zuzen, sistema berrian
hobekien gordetzen direnak eta hauen gainean eratzen dira
indikatibokoak ez diren formak, hala nola subjuntiboak (ik . gure dot
esan deustazun bezalako adibideak 111.4.2.1. atalean), ahalerakoak
(al eta ezin + indikatiboko laguntzaileak diren izan eta *eduri ; ik .

111.4.2 .2. atala) eta baldintza-ondorioa (ik . III.4. .2 .3 . atalean
etorkizuneko aspektua duen aditz nagusia + indikatiboko iraganeko
formak).
IV.2 .1 .2.2 .4. Pertson a kategorian forma ez-markatuenak
diren hirugarren pertsonak eta neurri apalago batean lehendabi zik oak
dira nortasun kontzerbatzaileena dutenak . Maiz modu nahiz tempus
ezberdinetan hirugarren pertsonako formak baizik ez dira gordetzen
eta askotan paradigma berriak eratzeko oinarri gisa erabiltzen dira
(esaterako, beiak erosi baleukeguz, bageunkez-en ordez) (ik .
11I.3 .2., I11 .4.2 eta III .6 .1 .2.4..atalak) .
I V .2 .1 .2.2 .5 . Adierazpe n morfologikoari bagagozkio,
nabarmendu behar dugu HMBk bere aldaketa bilakabidean,
hizkuntza aglutinatzaileek bezala, egitura ikonikotasunari, egitura
bateratuari eta egitura gardentasunari garrantzi handia eman diela .
Gardentasun morfotaktikoaren ikuspegitik prozesu
morfologikorik naturalenak diren gehiketa segmentalek guztiz garden
ez diren ordezkatzeak eta ikonikotasunaren ikuspegitik guztiz
naturalak ez diren aldaketak ordezkatzen dituzte (ik . tempusean zuk
eman deutsozun eta moduan gure dot eneon deutzule medikuak

bezalako kasuak; ik. IH.3 .2. eta 4.2. ataletan) .

Bateratasunaren irizpidea bete nahian erredundantzia
morfologikoa erabat ezabaturik gertatu da . Erredundantzia
morfologikoa dagoen kasuetan, hala nola tempus kategoriaren eredu
tradizionalean dagoena (-a- vs . -e-, -i- eta -n iragana adierazteko)
ezabatzera jo da . Sistema berrian azpikategoriak atzizkitzearen
bitartez eta, batez ere, atzizki bakar baten bitartez adierazteko joera
dago (ik . tempusaren kasua 111.3 .2 . atalean) .
Gainera, aldaketa fonologikoaren eraginez aditzaren oinarriak
erakusten duen iluntasun morfologikoari itzuritzeko forma berri ugari
hirugarren pertsonaren gainean eratzen dira, hots, hitz oso baten
gainean eta ez erro baten gainean .
Dena dela, azpimarragarria da, hizkuntza aglutinatzaileetan ez
bezala eta inoiz euskararen egituran ohikoa den ikonikotasun
morfologikoaren aurka ere, hitzen neurri egokia betetzen duten
formen aldeko joerak daudela . Hitz luzeegiek dakarten
konplexutasun morfologikoa baztertzeko, DAT eta ABSarekiko
komunztadurarik gabeko formak eratzen dira, batik bat berez
konplexutasun handia duten ahalerako eta subjuntiboko formetan .
Bestalde, zenbait kasutan gehiketen ordez konplexutasun txikiagoa
duten bestelako aterabideak hedatu dira . Nominalizazioa hedatzeko
joera (ik . 111.4.2 .) eta forma askeek morfologia atxekitua
ordezkatzeko joera ere, euskal aditzaren inflexio egituraren
aberastasuna urritu delako erakuskari nabariak dira .
Bestalde, zeinu egokiaren irizpidea ere ezarri da . Horrela,
ahalerako formetan inflexio egitura konplexuen ordez, al eta
forma askeak + indikatiboko formak hedatu dira .

ezin

Atal hau amaitzeko, beraz, HMBren heriotz prozesua
ulertzeko ondorio nagusi zenbait atera daitezke . Batetik, nabarmendu
behar da heriotz prozesuak sortarazitako hizkuntz gaitasunaren
murrizteak bi eratara konpentsatu ohi dela hizkera honetan : hizkuntza
meneratzailearen egiturak bereganatuz eta hizkuntzaren berezko
sistema linguistikoa erraztuz, hain zuzen .
Aldaketen norabideei bagagozkie, HMBren aldaketek
hizkuntza meneratz ailearekin berdintzera eta konplexutasun txikiagoa
duen egitura morfologiko bat eratzera jotzen dute .
Aldaketa-norabide hauek gazteleraren normaltasun irizpideek
eta unibertsalen mailan agertu ditugun naturaltasun irizpideek
zuzentzen dituzte . Lehendabizikoek HMBren aditz egituraren
normaltasunaren barnean markatuak diren formak ezarri ditu eta
euskararen inflexioaren berezko ezaugarri zenbaiten desagerpena
sortarazi dute . Naturaltasun irizpideek unibertsalen mailako
irizpideak betetzen dituzten formen gordetzea eta forma
markatuagoen ezabatzea ekarri dituzte.

IV.2 .2 . Hegoinendebaldeko bizkaieraren heriotz prozesua eta
aldaketa linguistiko orokorra

Atal honetan HMBren aldaketa bilakabidean hauteman
ditugun ordezko baliabideak transmisio eta erabilera arrunta duten
hizkuntzen eta sistema erraztuak dituzten haurren hizkeraren eta
pidgin eta kreoleren ohiko bilakabide linguistikoarekin erkatu nahi
ditugu . Orobat, bertan HMBren aldaketa-norabideak baldintzatzen

dituzten aldaketa-irizpideak hizkuntzalaritza historikoa, haurren
jabekuntza prozesuak eta pidgin eta kreolerak aztergai izan dituzten
lanetan hauteman diren aldaketa-irizpideekin erkatuz, beren arteko
berdintasunak eta ezberdintasunak agertzen ahaleginduko gara .

IV.2 .2.1. Hegomendebaldeko bizkaieraren heriotz prozesua eta
transmisio eta erabilera arrunta duten hizkuntzen aldaketaa linguistikoa

1.3 .2 . atalean aurreratu dugun bezala, hilzorian dauden
hizkuntzetan bereganatzen diren baliabide linguistikoak eta
desagertze bilakabidean gertatu ohi diren aldaketa moetak ez dira
funtsean ezberdintzen transmisio eta erabilera arrunta duten
hizkuntzetan gertatzen direnetatik . Morfema murrizketa, prozesu
morfologiko batzuek beste batzuk ordezkatzea, forma ezerregularrak
erregular bihurtzea, forma analitikoek sintetikoak ordezkatzea, forma
askeek morfologia atxekitua ordezkatzea, e .a. ohikoak dira edozein
hizkuntzaren aldaketa bilakabidetan .
Galtze eta atxekitze hierarkiei bagagozkie, IV .2. atalean
agertu dugunez, HMBk eta, oro har, hiltzear dauden hizkuntzen
atxekitze hierarkietan forma ez-markatuek lehentasuna izatea ere
guztiz arrunta da hizkuntzen aldaketa linguistikoan .
Aldaketa linguistiko orokorraz den bezainbatean, HMBren
bilakabidean bezala, semantikoki ez-markatuak diren formek, zero
adierazpena dutenek nahiz gainerakoek, bi ezaugarri nagusi izan ohi
dituzte . Batetik, paradigmaren formen artean kontserbatzaileenak eta
arkaismo gordetzaileak izaten dira . Bigarrenez, kasu ugaritan

paradigmaren berrantolaketa batean forma berauek paradigma berrien
oinarriak izaten dira .
Manczak-ek (1958, 1963, 1980) azpimarratu ditu aipatutako
forma ez-markatuen ezaugarri biok hizkuntz aldaketa orokorra
kontutan hartzen duten bere hipotesien artean . Manczak-en seigarren
hipotesiaren arabera, aldaketa linguistiko orokorrean indikatiboko
formak gainerako moduen artean hobekien gordetzen direnak dira .
Gainera, gainerako moduek maiz indikatiboko formekin parekatzeko
joera erakusten dute (Manczak 1958 : 387) . Marczak-en zazpigarren
hipotesiaren arabera, oraineko formak hobeto gordetzen dira eta
gainerako tempusetan gertatzen diren aldaketetarako eredu edo
oinarritzat hartu ohi dira (Manczak 1958: 388) . Hizkuntzalari honen
hamahirugarren hipotesiaren arabera singularreko formak aldaketa
analogikoetatik babestuago daude . Amaitzeko, bere hamalaugarren
hipotesiaren arabera, hirugarren pertsonako formek hobeto jasaten
dituzte aldaketa analogikoak gainerako pertsonek baino ; gainera,
paradigman aldaketa analogikorik izatekotan, hirugarren pertsonen
gainean eratu ohi dira .
Hirugarren pertsonei dagokienez, hizkuntzen jokaera
diakronikoa ikergai izan duten lan ugaritan azpimarratu da, Manczaken ildo beretik, pertsona hauek kontserbatzaileak direla eta forma
berrien oinarri gisa erabili ohi direla (Bolozky 1980, Bybee 1985,
Bybee eta Brewer 1980, Watkins 1962) . Esaterako, Bybee-k eta
Brewer-k (1980), probentzalaren eta Gaztelako eta Pirinioetako
Bielsa haraneko gazteleraren datuak kontutan hartuz, hirugarren
pertsonak egitura tradizionalari atxekitzeaz landara, gainerako

formetan gertatu diren aldaketetarako oinarri gisa erabili direla
aditzera eman digute :
The point we would like to stress here is that only the 3s
form could be the source of this restructuring, for it is only in
the 3s that the correspondence between the suffixes (-o) in the

three conjugations could lead to the reanalysis of the stem as
ending in a glide in the 2nd and 3rd conjugations . (Bybee eta
Brewer 1980: 214)
Euskararen aditz sisteman ere ikus daitezke joera
kontserbatzaile hauek . Honen adibidea hirugarren pertsonen aldaketa
bilakabidean ediren dugu . Zalantzarik gabe, hirugarren pertsonak
dira euskal aditz sistema tradizionalean nahiz berrian pertsona
kategorian formarik kontserbatzaileenak . Forma hauek, esaterako,
aspektu edota tempus markak diren

d-, 1, z-

markak gordetzen

dituzte, gainerako formetan ezabatu diren bitartean (ik . III.2.1 .1L
atala) .
Tempus eta modu kategoriei lotzen bagatzaizkie, oraineko eta
indikatiboko formen nortasun kontserbatzailearen adibide ugari
ediren daitezke . Halaber, semantikoki forma ez-markatutzat jo
ditugun hauen gainean eraikitako beste forma batzuen adibideak ere
maiz agertzen zaizkigu. Kurytowicz-ek (1968 : 75), esaterako,
orainaren gainean eraikitako tempusen eta indikatiboaren gainean
eraikitako formen adibide zenbait eman dizkigu .
Adierazpen morfologikoan ere naturaltasun irizpide
unibertsalen arabera forma ez-makatutzat edo naturaltzat jo ditugunek
jokaera bateratua izan ohi dute . Aldaketa linguistiko orokorrean
adierazpide ez-markatuenak mantentzera eta markatuagoak ezabatzera

jotzen da . Mayerthaler-ek (1988) agertzen duenez, hizkuntz aldaketa
historikoan adibide askok erakusten digute adierazpide ez-markatu
batek (gehiketak esaterako) maiz ordezkatzen duela adierazpide
markatuago bat, hala nola ordezkatzea dakarren bat. Mayerthaler-ek
erakusten digu, adibidez, gehiketa sinpleek ordezkatu dituztela
alemanieraz konparatiboen artean dauden paradigma ordezkatzeak .
Goi-alemaniera ertainaren libel `txar'

/

wirser `txarrago'

I

wirsest

`txarren', esaterako, goi- alemaniera berrian libel / iibler / am
übelsten bihurtu dira . Suedieraz ere

god `on',

bkttre `hobe' bast

`hoberena' gos /godare Igodast bihurtu dira .
Beraz, aurrekoa laburbilduz esan daiteke HMBn bezalaxe
aldaketa linguistiko arruntean ezagunak direla maila unibertsalean ezmarkatutzat edo oinarrizkotzat jo ditugun formen aldeko
bilakabideak .
Nolanahi ere, ikerlari askok heriotz bidean dauden hizkuntzen
eta hizkuntza `arrunten' arteko ezberdintasunez hitz egiterakoan,
hizkuntza terminalen bilakabidearen berezitasuna aldaketa kopuruan
eta graduan datzala azpimarratu dute (Dorian 1981, Schmidt 1985b)
Dorian-ek (1981) Sutherland-eko gaelikoa adibidetzat hartuz,
bereziki aldaketa kopurua azpimarratzen du hilzorian dauden
hizkuntzen berezitasun gisa :
Dying languages, to judge by ESG, show much the same
sorts of change we are familiar with from perfectly ordinary
change in `healthy' languages : distinctive case structures are
replaced by prepositional structures (genitive) ; analogical
leveling reduces the number of allomorphs for some
morphemes (noun plural) ; separate syntactic structures with a
single semantic function are merged (the two passives) ; a

native distinction not shared by the speakers' second language
is given up (grammatical gender reflected in pronoun
replacement) .
But if the types of change are no unusual, it seems
possible that the amount of change is . (Donan 1981 : 151)
HMBn dagokionez, hizkera honetan gertatu diren aldaketen
kopurua ez-ohikoa dela ikusteko hiztun moeta ezberdinen mintzaeren
artean dagoen ezberdintasunei baizik ez diegu begiratu behar . Aipatu
ditugun aldaketa gehienak belaunaldi bakar batean gertatzeak aski
argi erakusten digu hizkera honen bilakabidean aldaketa kopuru ezohikoa dagoela.
Aldaketen gradua neurtzea, berniz, ez da horren auzi erraza .
Aldaketen gradua aldaketaren ondorioz sortzen den egituraren eta
egitura tradizionalaren arteko erkaketan oinarritzen da . Egitura berna
egitura tradizionaletik zenbat eta urrunago den aldaketa sakonagoa
edo gradu handiagoko aldaketa jasan dela esan daiteke .
Gure ustez, paralelismo estua ezar daiteke aldaketa graduaren
eta hizkuntzek beren aldaketa bilakabidean hautatzen dituzten
naturaltasun irizpideen artean . Izan ere, sistema baten normaltasun
edo naturaltasun irizpideek hizkuntzaren konplexutasun
morfologikoa bere osotasunean gordetzea hobesten dute .
Unibertsalen mailan bereiz daitezkeen naturaltasun irizpideek, berriz,
hizkuntzaren egitura oinarrizkoenak, ez-markatuenak baizik ez
dituzte hobesten .
Gorago aditzera eman dugunez (ik . IV.2.), Wurzel-en (1987,
1989) aburuz, hizkuntza arruntek beren aldaketa linguistikoan

hizkuntzaren normaltasun edo naturaltasun irizpideei lehentasuna
ematen diete eta, beraz, sistemaren barruan normala dena hedatzera
eta mantentzera jotzen dute . Hizkuntza hauek, beraz, gradu
txikieneko aldaketa morfologikoak jasaten dituzte .
Desagertzear dauden hizkuntzen lehentasuna, berriz, sistema
erraztea da . Hortaz, unibertsalen mailan ez-markatuenak edo
sinpleenak diren formei edo adierazpide morfologikoei ematen diete
lehentasuna . Sarritan hizkuntza hauen aldaketen ondorioz eratzen
diren egiturak guztiz urruntzen dira egitura tradizionalean zeukaten
konplexutasun morfologikotik .
Ondorioz, esan daiteke hiltzear dauden hizkuntzek
bereganatzen dituzten baliabideak transmisio eta erabilera arrunta
duten hizkuntzetan ere ezagunak eta erabiliak direla . Aitzitik,
hizkuntza arrunten egitura morfologikoa arras kontserbatzailea den
bitartean, hizkuntza terminalek egitura errazagoak eratzeko beren
egitura morfologikoaren konplexutasunaren ezaugarri ugari baztertu
eta hauen ordez unibertsalen mailan ez-markatuak diren azpikategoria
eta adierazpide morfologiko ak bereganatzen dituzte .
Bi ezaugarri nagusitan ezberdintzen dira, beraz, hizkuntza
arrunten aldaketa linguistikoa eta heriotz prozesuan dauden
hizkuntzena : heriotz bidean dauden hizkuntzetan aldaketa kopuru
handiagoa da eta hizkuntza hauetan, arruntetan ez bezala,
unibertsalen mailan dauden irizpideak betetzen dituzten formei
ematen zaie erabateko lehentasuna, hizkuntzaren normaltasuna
definitzen duten ezaugarri askoren galtzea gertatzen delarik .

IV.2 .2.2. Hegom.endebaldeko bizkaieraren heriotz prozesua eta
haurren hizkeren eta pidginen aldaketaa linguistikoa

Lehenago ere aditzera eman dugunez, HMBk bere sistema
errazteko bereganatzen dituen baliabideek antzekotasun handia dute
sistema erraztuak dituzten pidginak eta haurren hizkera aztertu
dituzten lanetan proposatu direnekin . Pidginetan eta haurren
hizkeran, HMBren bilakabideetan bezala, hizkuntzaren berezko
ezaugarri asko ezabaturik gertatzen dira, unibertsalen mailan dauden
forma ez-markatuei edo oinarrizkoei lehentasuna ematen zaielarik .
Dena dela, aldaketa edo errazte gradua gogoan hartuz, zenbait
ezberdintasun hauteman daitezke . Izan ere, Dorian-ek (1978) eta
Schmidt-ek (1985b) azpimarratzen dutenez, pidginetan eta haurren
hizkeran ediren daitezkeen erraztasun graduak desagertzear dauden
hizkuntzetan dagoena baino askoz errotikakoagoak dira .
IV .2 .2.2.1 . Haurren hizkera aztergai duten lanetan -eta
zehatzago, Simbes-ek eta Stoel-Gammon-ek (1979) Brasilgo
portugesaren ikerketan eta Bybee-k eta Brewer-ek (1980) gaztelera
eta probentzalaren jabekuntzarenean- ikusi dute ez-markatutzat jo
ditugun azpikategoria berberak direla, hain zuzen ere, haurrak
lehendabizikoz bereganatzen dituenak eta forma hauen gainean
eratzen dituela forma berri guztiak .
Euskararen jabekuntzaren inguruko ikerketetan (Barreña
1993, Ezeizabarrena 1994, Meisel eta Ezeizabarrena 1994)
emandako datuetan ere joera bertsuak ikusten ditugu . Euskal haurrek

ere beren jabekuntza prozesuan lehendabizikoz ikasten dituzten
formak euskal aditzaren sistemarako proposatu ditugun oinarrizko
formak dira (ik . IV.1 .1 .4.) . Dena dela, beren jabekuntzaren
lehendabiziko epeetan darabiltzaten egiturak HMBren hiztun-erdiek
darabiltzatenak baino askoz errazte gradu handiagoa dute jarrian
ikusiko dugunez .
Balentzia kategoriaz den bezainbatean, haurrek jabekuntzaren
lehendabiziko aroetan Ezeizabarrena-k (1994) `oinarrizko fomak'
deritzenak 40, alegia, egitura perifrastikodun adizkien artean
partizipiozko formak (eman., hartu, begira, ikiuusi, e.a) eta adizki
trinkoen artean hirugarren pertsonakoak baizik ez dituzte erabiltzen .
Hasiera hasierako urratsetan, gainera, arrunta da da forma
ezakusatiboaren gehiegizko orokortzea . Ezeizabarrena-k (1994 :199)
agertutako hurrengo adibideek erakusten digute da formak haurraren

40 Cf . «En este contexto nos parece adecuado ampliar la definición deformas
básicas. Llamamos así a la primera forma de todo el paradigma de cada verbo
(flexionada o participial) que el niño realiza en una primera fase para expresar el
significado de evento, acción, etc . correspondiente al verbo en cuestión . Se
caracteriza por ser la única forma de todo el paradigma que el niño produce durante
una determinada fase, pudiendo ser aplicada para referirse a distintas personas
gramaticales . En los verbos con formas perifrásticas, la forma básica corresponde
a la forma participial perfectiva (en euskera, con marca aspectual cero, o sea,
equivalente al infinito) . En los verbos con una estructura sintética para los
tiempos más frecuentes (por ejemplo, presente) la forma básica corresponde al
radical flcxionado para la tercera persona del singular . Para ambos tipos de
estructura, la forma básica corresponde a la forma verbal con menor marcación
morfológica realizada posible que constituye una palabra bien formada .»
(Ezeizabarrena 1994 : 195) .

jabekuntzaren lehendabiziko aroetan laguntzaile iragankorrak (i),
beste pertsona batzuk (ii) eta pluraleko formak (iii) ordezka
ditzakeela:
(1)
i.
ii .
iii .

ezin da hau (ezin dot hau-ren ordez)
ni tu(s)tau (eg)in (d)a (sustau egin naiz -en ordez)
kotxiek, ipini e(g)in bi(har) dala (kotxiek ipini egin behar direzela-ren
ordez) .

Dena dela, adizki jokatuak erabiltzen hasten diren garaian,
euskal haurrek, HMBren hiztun-erdiek bezalaxe, ondo bereizten dute
aditz ergatibodunen eta ergatibogabeen arteko ezberdintasuna
(Barreña 1993, Ezeizabarrena 1994, Meisel eta Ezeizabarrena 1994) .
Meisel eta Ezeizabarren-ak (1994) agertutakoaren arabera, euskal
haurrek ez dute arazorik ergatibodun eta ergatibogabeak diren
laguntzaileak bereizteko :
Finally, we want to call attention to one more finding, one
for which we have no explanation to offer at this point, but
which is potentially of significant interest . Our analysis of the
child language data indicated quite clearly that no transitive
affix is used with intransitive verbs, not even during our phase
2 when only 3sg subject agreement forms are attested . The
children, thus, have no problems with auxiliary selection with
unaccusative versus active verbs, at a point of development
when this distinction is not yet marked morphologically,
neither on the verb nor on verbal arguments . Whether this
reflects underlying grammatical knowledge or whether it needs
to be explained in semantic or pragmatic terms is a question
which must, for the time being, remain unanswered . (Meisel
eta Ezeizabarrena (1994 : 26)

Ezeizabarrena-k (1994) azpimarratzen digu, gainera, berak
aztergai izan dituen haurren hizkeran subjetuarekiko komunztadura
objetuarekikoa baino askoz lehenago garatzen dela . Gogora dezagun
HMBren hiztun-erdiek ere subjetuarekiko komunztadura duten NOR
eta NORK formak gordetzen dituztenak hobekien .
Komunztadura eredu konplexuagoei bagagozkie, Barreña-k
(1993) erakutsitakoaren arabera, euskal haurren jabekuntzan joera
arrunta da HMBren balentzia kategorian adierazi dugun NOR-NORK
ereduaren ordez NORI-NORK erabiltzekoa . Barreña-k (1993 :455)
emandako hurrengo adibideek erakusten digute jokaera hau :
(2)
i.
ii .
iii .

jo Bingo (do)tzut
egoitzen laguna ez naz ze(rg)atik jo e(g)in dozta .
ez dotzet ikusiko Jurgiri

Osagarri zuzena hirugarren pertsonakoa denetan, aldiz,
haurrek HMBren kasuan ikusi dugunez, NORK formak erabiltzeko
joera erakusten dute (Barreña 1993 : 455-456)- ez kasu guztietan,
(2.iii) adibidean ikus daitekeenez- :
(3)
i.

nik jo ein bi(d)ot

ii

ikusi Bingo (d)ogu saltatzen

iii .

ez dau joten Marikarmenek

Tempus kategoriaren jabekuntza prozesuari lotzen
bagatzazkio, argi dirudi euskal haurrek, HMBren hiztun-erdiek
bezala, joera handia erakusten dutela iraganeko formak orainekoen
gainean eratzeko :

Haurrak hainbat adizki jokatu laguntzaile desberdin
darabiltzala, eta argi dagoela NOR moetatakoak arauak tajutzen
dituen modukoak direla ('zan' eta `nintzen', adibidez) ; NORNORK moetatakoen artean, ostera, batzuk arauak tajututakoak
diren bitartean ('eban', `genuen' eta `zuen', adibidez), beste

batzuk orainaldiko adizkiei `-n' iraganaldiko morfema eransten
dizkiela ('doten', 'dogun' eta 'dozun', adibidez), eta azkenik,
NOR-NORI-NORK moetatakoak beti osatzen dituela
orainaldiko adizkiei `-n' morfema erantsirik ('(d)otzuten',
'(d)otzegun' eta '(d)ozten', esaterako) . (Barreña 1993: 450)
Barreña-ren adibideen artean (1993 : 449) joera honen
erakuskariak diren hurrengo adibideak ediren ditugu :
(4)
i.
ii .

eta txikitxue naizen eta
baina atzo be esa(n) otzuten

iii .

nik hemen e(g)in doten lo

iv .

holakuek aitite(k) emon ost(az)an

Modu kategorian ere euskal haurrek indikatiboaren gainean
eraturiko forma berriak osatzen dituzte . Hasiera hasierako urratsetan
bakar-bakarrik ezin eta ahal + indikatiboko laguntzaileak darabiltzate
(Barreña 1993: 457). Beherago, adizki jokatuak osatzen ahalegintzen
direnean, maiz indikatiboko formen gainean eraturiko beste modu
batzuk agertzen dira . Subjuntiboan, esaterako sartuko naz heinen
Jurgik ez dozten ikusi bezalako formak eratzen dituzte .

Pertsonen artean hirugarren pertsonako formak dira
lehenengoz bereganatzen direnak . Meisel eta Ezeizabarrena-k (1994)
aztergai izan dituzten haurren korpusean lehenago agertzen diren
formak da / ta eta dau / tau formak dira. Hasieran b akar-bakarrik

aditz oso gisa erabiltzen dituzte . Baina goiz hasten dira laguntzaile
gisa ere erabiltzen .
Numero kategoriari dagokionez, Barreña-ren

(1993),

Ezeizabarrena-ren (1994) eta Meisel eta Ezeizabarrena-ren (1994)
lanetan azpimarratu da euskal haurrek oso berandu eratzen dituztela
numero markatzailea duten formak . Ezeizabarrena-ren (1994 : 202)
datuen arabera, berak aztertutako haurrek ez dute oso berandu arte
numero markatzailea gaineratzen, ez adizki sintetikoetan ezta
laguntzaileetan . Lau urteko haurrek pertsona komunztadura markak
ondo menperatzen dituzten arren, ez dituzte numero markatzaileak
gaineratzen .
Adierazpen morfologikoari dagokionez ere parekotasun
handiak ikus daitezke HMBren hiztun-erdiek erabiltzen dituzten
errazte bilakabideen eta haurrek beren jabekuntza prozesuan
bereganatzen dituztenen artean. Barreña-k (1993) emandako datuen
arabera, euskal haurrek ordezkatzearen bidez gertatzen diren
prozesuak ezabatzeko edo baztertzeko joera dutelako adibide zenbait
ikusi ditugu . Euskal haurrek, HMBren hiztun-erdiek egiten duten
legez, modu kategorian gertatzen den laguntzaile ordezkatzea erabat
ezabatzen dute eta honen ordez askozaz erregularragoa den erro
bakarreko eredu bat bereganatzen dute . Ergatibodun / ergatibogabe
bereizketa beti gordetzen dela kontutan izanik, modu guztiak eratzeko
indikatiboko *edu,z edo izan darabiltzate . Orobat, subjuntiboa
eratzeko atzizkitze bakunaz baliatzen dira eta ahalera adierazteko,
HMBren hiztun-erdiek bezalaxe, ahal eta ezin partikula askeak
orokortzen dituzte .

Tempus kategoriaz den bezainbatean, aldatzea (oraineko -avs . iraganeko -e-, i) baztertzen dute eta honen ordez kasu guztietan
gehiketaren bitarteko prozesu morfologikoak ordezkatzen dituzte .
Gainera, HMBren adibideetan ikusi dugun bezala, iragana
adierazteko oraineko formak + iraganeko -n-atzizkia erabiltzen
dituzte .
Atal honen ondorioz, esan daiteke euskal haurrek beren
hizkuntz jabekuntzan lehenengo ikasten dituzten formak semantikoki
oinarrizko formatzat jo ditugunak eta ez-markatuentzat hartu ditugun
adierazpide morfologikoak direla . Halaber, haurrek arauak
aplikatzeko gaitasuna dutenean eta, jakina, sistemaren berezko
ezaugarriak erabat ikasi aurretik, oinarrizko forma berauen gainean
eratzen dituzte paradigmako gainerako forma guztiak .
Honen arabera, aski argi ikus daiteke haurren jabekuntza
prozesuaren -bereziki azken epeetan- eta HMBren hiztunen
desjabekuntzaren artean parekotasun handiak ediren daitezkeela .
Haurrek lehenengoz ikasten dituzte egitura oinarrizkoen ak , ezmarkatuneak, eta geroago konplexuagoak direnak . HMBren eta
desagertzear dauden beste hizkuntzen hiztunek hizkuntzaren
oinarrizko formak gorde dituzte eta hizkuntzaren konplexutasuna
adierazten duten forma ugari galdu dituzte .
2.2.2.2. Hizkuntz heriotza askotan parekatu da pidginizazio
bilakabideekin (Dressler eta Wodak-Leodolter 1977, Trudgill 1977).
Kasu bietan hauteman da hizkuntzen egitura linguistikoaren
sinpletzea, hiztegiaren murriztea eta egitura morfologikoaren
konplexutasunaren murriztea . Amankomuneko ezaugarri hauetan

oinarriturik, ikerlari zenbaitek hizkuntz heriotza eta pidginizazioa
fenomeno beraren alderdi ezberdin gisa hartu dituzte . Dressler eta
Wodak-Leodolter-ek (1977), esaterako, hizkuntz heriotzaren eta
pidginizazioaren artean dagoen antz honetaz ohartarazten digute :
Language death therefore can be looked at as a sort of
pidginization : obligatory rules change to variable ones, the
polystylism of a normal language (to which the creole
languages belongs as well) moves to monostylism, of a sort
we can observe in the case of many young Bretons whose
Breton vocabulary is also highly restricted . (Dressler eta
Wodak-Leodolter 1977 : 37)
Zalantzarik gabe, hizkuntz heriotzaren bilakabidearen eta
pidgin eta, batez ere, kreoleren bideen artean antz azpimarragarriak
daude . Pidginetan eta kreoleretan, hiltzear dauden hizkuntzetan
bezala, alomorfo, morfema eta prozesu morfologikoen murriztea
gertatzen da, forma analitikoek forma sintetikoak ordezkatzen
dituzte, forma askeek morfologia atxekitua ordezkatzen dute
(Dressler 1988, Mühlhausler 1974, 1986, Romaine 1989) .
Orobat, pidginak eta kreolerak aztergai izan dituzten lan
ugaritan, HMBren bilakabidean ikusi dugun bezala, nabarmendu da
kreoleren morfologiaren konplexutasunaren urrian eta egitura
morfologikoaren erregulartzean ere maila unibertsalean aditzera eman
ditugun forma ez-markatuek erabateko lehentasuna dutela . Halaber,
esan ohi da pidgina edo kreoleraren substratoko hizkuntzen
berezitasun gehienak galtzen direla (Mühlhausler 1974, Muysken
1981) .

Muysken-ek (1981) papiamentu, negerhollands, senegal
kriol, seychellois, tok pisin eta sao tomense kontutan harturik,
erakusten digu tempus kategoriaren barruan kreolera hauen
egituretan lehenengoz oraina eta markatutasunaren hierarkiaren
hurrengo mailan jartzen duen iragan sinplea agertzen direla . Aspektu
kategorian berak aspekturik ez-markatuentzat jotzen dituen aspektu
burutua eta ez-burutua azaltzen dira . Modu kategorian indikatiboko
formak dira lehenengoz azaltzen direnak .
Mühlhausler-ek (1974 : 76) ere egitura gramatikalaren alde
ezberdinetan ez-markatutasunak duen garrantziaz ohartarazten du .
Ikerlari honen arabera, pidginetan CV silaba egitura ez-markatua
orokortzen da; fonologian markatuak diren hotsak, hala nola klikak
ez dira garatzen ; maila proposodikoan ezberdintasun tonalak
desagertzen direla ; maila morfologikoan, infinitiboak erabiltzen dira
aditz forma guztiak agertzeko eta, aditz jokatuen artean, oraina ;
numero kategorian singularra orokortzen da kasu guztietan
(Mühlhausler 1974, 1986) .
Nolanahi ere, pidginen eta hiltzear dauden hizkuntzen artean
dauden ezberdintasun funtzional nabariak alde batera utzirik 41, argi
dirudi heriotz bidean dauden hizkuntzen eta pidgin eta kreoleren
artean errazte graduan ere ezberdintasun azpimarragarriak daudela .
Izan ere, kreoleretan eta pidginetan -eta bereziki azken hauen
lehendabiziko epeetan- errazte gradua desagertzear dauden

41 Ikus ezberdintasun soziolinguistikoez eta funtzionalez Dorian (1978),
Dressler (1988), Romaine (1989) eta Trudgill (1983) .

hizkuntzetan dagoena baino askoz errotikakogoa da . Sistema hauetan
morfologia gutxi dago eta eskuarki ez da izaten batere morfologia
atxekiturik. HMBn eta desagertzear dauden beste hizkuntza batzuetan
konplexutasun morfologikoa gutxitu den arren, hizkuntza hauen
morfologiaren errazte gradua ez da inoiz heltzen pidginetan azaltzen
zaigunera 42.
Kapitulu honetatik ondorio nagusi zenbait atera ditzakegu .
Batetik, nabarmendu dugu heriotz prozesuak HMBn eragin dituen
hizkuntz gaitasunaren murrizteak bi eratara konpentsatu direla :
hizkuntza meneratzailearen egitura bereganatuz eta hizkuntzaren
berezko sistema linguistikoa erraztuz, hain zuzen .
Aldaketen norabideei dagokienez, HMBren aldaketek
hizkuntza meneratzailearekin berdintzera eta konplexutasun txikiagoa
duen egitura morfologiko bat eratzera jotzen dute . Aldaketa-norabide
hauek gazteleraren normaltasun irizpideek eta unibertsalen mailan
agertu ditugun naturaltasun irizpideek zuzentzen dituzte.
Lehendabizikoek HMBren aditz egituraren normaltasunaren
barnean markatuak diren formak ezarri ditu eta euskararen
inflexioaren berezko ezaugarri zenbaiten desagerpena sortarazi du .
Naturaltasun irizpideek irizpide unibertsalak betetzen dituzten formak

42 Ikus Islandiako euskal pidginaren errazte gradua Hualde-k (1991) erakusten
dizkugun Glossaria Vasco Islandica-ren adibideetan.

mantentzeko eta forma markatuagoak ezabatzeko joerak ekarri
dituzte .
Hizkera honek bere desagertze bilakabidean bereganatu
dituen baliabideak aldaketa linguistiko orokorraren erakuskariak
diren aldaketa historikoa, haurren jabekuntza prozesua eta pidgin eta
kreoleren eratze prozesuekin erkatu ondoren, bilakabide hauek
aldaketa linguistiko orokorrean arruntak direla hauteman dugu.
Hala ere, ikusi dugunez, atxekitze eta galtze hierarkietan
hizkuntza arruntek beren sistemaren normaltasuna erakusten duten
irizpideei lehentasuna ematen dieten bitartean, HMBk naturaltasun
edo ez-markatutasun irizpide unibertsalak betetzen dituzten formak
hobestu ditu . Honen ondorioz, hizkuntza arrunten aldaketa
linguistikoan ez bezala, hizkera honetan euskararen aditz inflexioaren
berezko ezaugarri asko galdu dira belaunaldi bakar batean .
Halaber, hizkera honen bilakabidean, haurren jabekuntza
prozesuetan eta pidgin eta kreoleraren eratze prozesuetan bezala,
lehentasuna unibertsalen mailako naturaltasun irizpideak betetzen
dituzten formei ematen zaie . Hala ere, HMBk oraindik errazte
bortitzak jasaten dituzten sistema hauetan baino berezko ezaugarri
gehiago gorde ditu . Hizkera honen aldaketen errazte gradua, beraz,
ez da pidginetan eta haurren hizkeran ohikoak diren aldaketena
bezain errotikakoa .

V . ONDORIOAK
Atarikoetan esan legez, ikerketa lan honek bi egitasmo nagusi
izan ditu . Hasteko, HMB hilzorian dauden gainerako hizkuntzekin
elkartzen duten ezaugarri soziolinguistiko eta linguistikoak erakutsi
nahi izan ditugu . Orobat, hizkera honen desagertze bilakabidea
adibidetzat hartuz, heriotz bidean dauden hizkuntzen aldaketanorabide linguistikoez eta aldaketa-norabideok zuzentzen dituzten
irizpide nagusiez jabetzeko ekarri bat emateko asmoa izan dugu .
V .1 . Lehendabiziko kapituluan hilzorian dauden hizkuntzen
egoera soziolinguistikoaren eragileak eta ezaugarri soziolinguistiko ak
azaldu ditugu eta hirugarren kapituluan HMBren ingurukoak ;
bietakoak erkatuz gero, berehala kontura gaitezke hizkera honek
gainerako hizkuntza terminalekin amakomuneko desagertze eragileak
eta ezaugarri soziolinguistikoak dituela .
Eragileei bagagozkie, menpekotasun politikoa, ekonomikoa
eta kulturala azpimarratu ditugu hizkuntza terminal gehienen eta,
zehazkiago HMBren eragile nagusien artean . Maila hauetako
guztietako menpekotasunak, bestalde, menpekotasun soziala ekarri

ohi du eta, honekin batera, hizkuntza txikiaren prestigiorik eza eta
ustezko erabilgarritasunik eza .
Menpekotasun politikoa, ekonomikoa eta kulturala eta
berauek eragin dituzten prestigiorik eza eta ustezko erabilgarritasunik
eza direla medio, gizartean ezaugarri erabat kontrajarriak dituzten bi
hizkuntza moeta bereiztera heldu da : ekonomikoki, politikoki eta
sozialki nagusia eta indartsua den gizataldearen goi-hizkuntza versus
maila hauetan guztietan ahula den botererik eta erabilgarritasunik
gabeko behe-hizkuntza . Bizkaiko hegomendebaldeko hizkuntz
komunitatean goi-hizkuntzak gaztelera eta, neurri oso apalean,
euskara batua dira . HMB, aldiz, gizartean botererik gabekotzat eta
erabilgarritasun urrikotzat har daiteke .
Hizkuntza edota mintzaera txikiaren ezezko balorapen honek
hizkuntz komunitate terminalen bereizgarri soziolinguistiko nagusiak
diren erabilerarik eza eta transmisio linguistikorik eza eragin ohi ditu .
Izan ere, HMBren transmisio kate arruntaren errautsia mende honen
erditik hasi zen . Orobat, ez dirudi azken urteotan euskarak bizi izan
duen gorakadak hizkera honen transmisio eta erabilera arruntaren
hausketa prozesua inolaz ere gelditu duenik . Aitzitik, HMBren
desagertze bilakabideak jarraitzen du, azken urteotan euskararen
inguruan egon diren errebindikapenek hizkeraren erabileran
hobekuntzarik eragin gabe .
V .2. Ezaugarri soziolinguistikoei dagokienez, HMBk, heriotz
bidean dauden gainerako hizkuntzek bezala, egoera terminalaren
erakuskariak diren zenbait ezaugarri ditu.

Hasteko, mailakako ordezkatzeak komunitate hauetan
hizkuntz talde moeta ezberdinak sortarazi ditu . Hiztun hauek bi talde
nagusitan sartu ditugu : hiztun-erdien eta hiztun-osoen taldean, hain
zuzen . 1.3 .1 .2.2 .1 . eta HMBren kasuan 11.2.1 . ataletan agertu
dugunez, hiztun talde hauek erabileraren, hizkuntza mintzatzeko
gaitasunaren eta jabekuntza prozesuen arabera bereiz daitezke .
Hiztun-osoek familia eta lagunen artean HMB erabiltzen dute eta
hizkera mintzatzeko nahikoa erraztasuna erakusten dute . Hiztunerdiek, berriz, bakanka ibiltzen dute hizkera eta zailtasun handiak
dituzte hizkeraz mintzatzeko .
Bestalde, komunitatean lehian dauden hizkuntzen eginkizun
banaketa eta belaunaldien arteko komunikazio sarea ikertu ondoren,
HMBn, hilzorian dauden gainerako hizkuntzetan bezala, transmisio
linguistiko arruntaren hausketa eta erabilera arruntaren ia erabateko
desagerpena gertatu direla hauteman dugu .
V.3. Ikerketa linguistikoari dagokionez, lehendabiziko
kapituluan ikerketa linguistikoaz mintzatzerakoan ohartarazi
dugunez, lan honetan egoera soziolinguistikoak eta, batez ere,
erabilerarik ezak hiztunen hizkuntz gaitasuna murrizten duela onartu
dugu . Halaber, nabarmendu dugu hizkuntz gaitasunaren murri zketa
konpentsatzeko bereganatzen diren baliabideek hizkuntzaren egitura
linguistikoan egitura aldaketa garrantzitsuak sortarazten dituztela .
Hortaz, hirugarren kapituluan, hizkuntz heriotza aztergai
duten beste azterketa linguistikoetan bezala, egoera soziolinguistiko
terminalak HMBren egitura linguistikoan eragin dituen egitura
aldaketak identifikatzen, deskribatzen eta azaltzen ahalegindu gara .

Orobat, hiltze prozesuan dauden gainerako hizkuntzekiko
amankomuneko aldaketa-joerak eta ezaugarri linguistikoak
hautematen saiatu gara .
V.3.1 . Ezaugarri linguistiko orokorrei bagagozkie, hizkuntza
ahulduen eta HMBren azterketan honako ezaugarri linguistiko orokor
hauek ediren ditugu : monoestilismo, arau bateraturik gabeko
aldakortasuna eta kode-aldaketa .
Monoestilismorako joeraz den bezainbatean, 1 .3 .2.1 .1 .
atalean eta HMBren kasuan 111.5.1 .1 . atalean ikusi dugunez,
mailakako hizkuntz heriotza jasaten ari diren hizkuntzetan estilo
arduragabea baino ez da garatzen . HMBren kasuan hiztun taldeak
hizkeraren erabilera lagunen eta familiatartekoen testuinguruetara
mugatzeak eta hiztun hauek euskaraz ez-ikasiak izateak eragiten dute
estilo landuaren garapenik eza .
Arau bateraturik gabeko aldakortasuna ere hizkuntza
terminalen eta HMBren ezaugarrietan nabarmenetakoa da . Bereziki
hiztun-erdiek baina, oro har, komunitateko hiztun guztien artean
arras a runta da esanahi bera adierazteko forma ezberdinak erabiltzea .
Askotan egitura tradizionalari atxekituriko formak beraiek eratu
dituzten forma berriekin nahasten dituzte, beraien artean bereizketarik
egin gabe . Fenomeno hau bi gertaera nagusitan datza . Izan ere,
komunitate hauetan araua jartzen duen talderik ez izateak eta jarriko
luketenak euskaraz ez-ikasiak izateak oztopatzen dute maila
ezberdinetako erabilerak bereizteko gaitasuna .

Kode-aldaketa ere HMBk gainerako hizkuntza terminalekin
amankomunean duen ezaugarria da . Bizkaiko hegomendebaldeko
euskal komunitateko hiztunen artean guztiz arrunta da euskaratik
gaztelerara aldatzeko joera . Bereziki gaiak eta hiztunak gaiarekin
duen ziurtasunak baldintzatzen du kode-aldaketaren erabilera hau (ik .
1.3 .2.1 .3. eta 111 .5.1 .2.).
V.3 .2. HMBk eta hizkuntza terminalek amankomunean
dituzten aldaketa-prozesuei bagagozkie, 1.3 .2.2. atalean eta 111.5 .2 .
atalean ikusi dugunez, aldaketa-prozesu amankomunen artean
hizkuntza meneratzailearen sistemak eragindakotzat jo daitezkeen
aldaketak eta eragin honegatik ezin azal ditzakegun aldaketak bereizi
behar dira.
Hizkuntza menaratzailearen sistemak eragindako aldaketei
dagokienez, hiru mailegatze moeta bereizi ditugu . Izan ere, hizkuntza
ahuldu ezberdinen eta HMBren aldaketa bilakabidean mailegatze
zuzena, ezezko mailegatzea eta zeregin-aldatzea edota zereginhustutzea dakartzan mailegatzearen adibideak idoro ditugu (ik .
1.3.2 .2.1 eta 111.5 .2.1 .) .
HMBn mailegatzearen ondorioz gertatu diren aldaketen artean
nabarmena da balentzia kategorian gazteleraren eraginez gertatu den
balentzia eredu aldaketa . II1.2.2 .2 .7 . atalean aditzera eman dugunez,
HMBn eredu ergatiboa izatetik hiru bidetako eredua izatera igaro da .
Eredu aldaketa hau gazteleraren eredu nominatibo-akusatibo baterako
tarteko bide gisa azaldu dugu (ik . 111.5 .2 .1 .1 .) .

Hizkuntza menaratzailearen sistemaren eraginagatik ezin azal
daitezkeen aldaketen artean baliabide morfologikoen urritzea
dakartenak (1 .3 .2 .2 .2 .1 . eta 111 .5 .2 .2 .1 .) eta egituraren erraztea
dakartenak azpimarratu ditugu . Lehendabizikoen artean bereziki
hizkuntza txikiaren jatorrizko alomorfo, morfema, prozesu eta
aurkakotasun morfologikoen galtzeak aurkitu ditugu . Errazte
bilakabideen artean forma ezerregularren erregulartzea, egitura
analitikoek sintetikoak ordezkatzeko joera eta forma edo morfema
askeen aldeko joera nabarmendu ditugu .
HMBren

baliabide

morfologikoen

urritzeetan

adierazgarrienak dira tempus kategorian gertatu den morfema
murriztea (ik . 111 .3 .2 . eta 111 .5 .2 .2 .1 .1 .), modu kategorian

-ke

morfemaren ia erabateko galtzea (ik . 111 .4.2 .2 . ahaleraren kasurako
eta III . 4 .2 .3 . atalean baldinkeraren kasurako) eta balentzia
kategorian ABSarekiko eta DATarekiko komunztadura adierazten
duten morfemen murrizte garrantzitsuak (ik .

111 .2 .2 .

eta

111 .5 .2 .2 .1 .1 .) .
Prozesu morfologikoen artean gertatu diren murrizketetan
nabarmenak dira ordezkatzeen ezabatzea (hala nola indikatibo eta
baldinkera formetan

izan

eta

ahalera eta aginterakoetan

*edun

*edili

laguntzaileak eta subjuntiboan

eta

egin

erabiltzea) eta aldaketen

(orain vs . iragan oposatzen duten -a- vs . -e-,-i-

aldaketa)

desagertzea . Bereziki azpimarragarria da, bestalde, atzizkitze
bakunaren erabatako hedatzea (subjuntiboa adierazteko

-n

iraganeko formak adierazteko -ii baizik ez erabiltzea, esaterako) .

eta

Esan bezala, errazteen artean nabarmendu ditugu forma
ezerregularren erregulartzea, forma analitikoek trinkoak ordezkatzeko
joera eta, batik bat, forma edo morfema askeen aldeko joera . Azken
joera hau oso hedaturik dago HMBren sistema berrian . Balentzia
sisteman, esaterako, NORI argumentuarekiko komunztadura duten
adizkiei itzuritzeko ordezko estrategien artean nogana edo norenn
albora + NOR komunztadura ereduko formak hedatu dira . Orobat,

modu kategorian ahalera adierazteko laguntzaileen ordezkatzearen eta
-ke atzizkiaren ezarketaren ordez al partikula askearen erabateko

hedatzea hauteman daiteke, hiztun-erdien artean bereziki .
V .4. Gorago esan bezala, HMBk hilzorian dauden gainerako
hizkuntzekin amankomunean dituen ezaugarri soziolinguistiko eta
linguistikoak agertzeaz landara, hizkuntz heriotzaren lanetan orain
arte oso gutxi landu den beste ikerketa maila batean sakondu nahi
izan dugu, hizkuntza ahulduen aldaketa-norabidearen ikerketan, hain
zuzen . Honetarako, 1.3 .2.3. atalean orokorrean hizkuntza terminalen
eta 111.6 . atalean HMBren aldaketek iradokitako amankomuneko
galtze eta atxekitze hierarkiez mintzatu gara . Bertan ikusi dugu
gazteleraren ereduarekin berdintzera jotzen duten aldaketetan
gazteleraren aditz sistemaren ereduak agindutako atxekitze eta galtze
hierarkiak hauteman daitezkeela . Egitura erraztu beharrari lepora
dakizkion aldaketetan, aldiz, hizkuntz-aldaketa-indar orokorrek
agindutako hierarkiak ikusten ditugu .
Hierarkien aurkezpenaren ondorioz, IV . kapituluan HMBren
aldaketa-norabideak eta aldaketa-norabideok zuzentzen dituzten
aldaketa-irizpide nagusiak zehazten ahalegindu gara .

Aldaketa-norabideez

den bezainbatean,

hizkuntza

meneratzailearen sistemak baldintzatutako atxekitze eta galtze
hierarkiek argiro iradokitzen dute mailegatzearen ondoriozko
aldaketen helmuga hizkuntza meneratzailearen sistemarekin
berdintzea dela . Hizkuntza meneratzaileak baldintzatzen ez dituen
aldaketen galtze eta atxekitze hierarkiek, berriz, erakusten digute
aldaketok funtsean hizkuntza txikiaren egitura linguistikoaren
konplexutasuna urritzea dutela helburu nagusi .
Lehendabiziko kasuan aldaketa-norabideen ardatzak edo
irizpideak nabariagoak dira . Izan ere, gazteleraren egituraren
normaltasuna erakusten duten irizpideek ezartzen dute mailegatzearen
ondoriozko aldaketa hauetan gorde eta galdu beharrekoa .
Hizkuntza meneratzaileak baldintzatzen ez dituen galtze eta
errazteen azterketan, berriz, aldaketa-norabidearen ardatzak edo
irizpideak ez dira horren begibistakoak . Honegatik, galtze eta
atxekitze hierarkietan gordetzen eta galtzen diren formek
amankomunean dituzten ezaugarri linguistikoak ikertu behar izan
ditugu.
Ikusketa honen ondorio nagusi gisa, esan daiteke
azpikategoriek nahiz adierazpide morfologikoek galtze eta atxekitze
hierarkian duten lekua forma hauek marka hierarkien arabera duten
estatusak baldintzatzen duela . Eskuarki azpikategoria eta adierazpide
morfologiko markatuak aurrenekoz galtzen dira . Ez-markatuak
gordetzen dira hobeki eta forma berriak eratzeko oinarri gisa
erabiltzen dira.

Ondorio hau, baina, ez da berria hizkuntz heriotza aztertu
duten lanetan . Heriotz bidean dauden hizkuntzen ikerketetan marka
hierarkiek desagertze prozesuan izan dezaketen garrantziaz esplizituki
mintzatu ez den arren, lan gehienetan aldaketa solteak azaltzerakoan
forma ez-markatuak hobeto gordetzen direla esan izan da .
Dena dela, lan horietan ez dira agertu azpikategorien edo
adierazpide morfologikoen ez-markatutasuna proposatzeko erabili
diren irizpideak . Lan honetan, berriz, heriotz bidean dauden
hizkuntzen errazte bilakabideetan markatutasunak duen zeregina
aztertu nahi izan dugunez, marka hierarkiak proposatzeko erabili
ditugun irizpideak azaltzen ahalegindu gara . Halaber, adierazpide
morfologiko ezberdinek marka hierarkian duten estatusa zehazteko
aztermaila ezberdinen araberako markatutasun edo naturaltasun
hierarkiak gogoan hartu ditugu : hizkuntza zehatzaren sisteman bereiz
daitezkeen normaltasun edo naturaltasun hierarkiak, maila
tipologikoko naturaltasun hierarkiak eta unibertsalen mailako
naturaltasun hierarkiak, hain zuzen .
Maila hauen guztien naturaltasun hierarkiak kontutan izanik,
ondorio zenbaitetara heldu gara : hizkuntzaren berezko indar
kontserbatzaileak guztiz ahuldurik daudelarik, hizkuntzaren beraren
normaltasun edo naturaltasun irizpideek ez dute HMBn gertatzen
diren aldaketen atxekitze eta galtze hierarkiak gobernatzeko
gaitasunik . Hauen ordez, gazteleraren normaltasun irizpideek eta
unibertsalen mailako naturaltasun irizpideek zuzentzen dituzte hizkera
honen aldaketa linguistikoaren norabideak (ik . IV.2.l.).

V.5 . Bestalde, ikusi nahi izan dugu HMBk bere sistema
errazteko bereganatu dituen baliabideek hizkuntzalaritza historikoan,
haurren jabekuntza prozesuetan eta pidgin eta kreoleren eraketan
arruntak diren baliabideekin dituzten berdintasunak eta
ezberdintasunak .
Ikerketa honetatik ondorio garrantzitsu bat atera dugu :
HMBren aditz sisteman gertatu den errazte bilakabideak aldaketa
linguistiko orokorrean, haurren hizkuntz jabekuntzan eta pidgin eta
kreoleretan ere arruntak dira. Nolanahi ere, hizkera honen heriotz
prozesuak aurreko guztietatik ezberdintzen duten ezaugarriak ditu .
Transmisio eta erabilera arrunta duten hizkuntzek aldaketa
linguistikoan beren sistemaren normaltasuna erakusten duten
ezaugarriak gordetzeari lehentasuna ematen dioten bitartean, HMBk
euskararen aditz inflexioaren berezko ezaugarri asko galdu ditu eta
unibertsalen mailako naturaltasun edo ez-markatutasun irizpideak
betetzen dituzte formei eman die erabateko lehentasuna (ik .
IV.2 .2 .1) .
Orobat, HMBren bilakabidean, haurren jabekuntza
prozesuetan eta pidgin eta kreoleren eratze prozesuetan legez,
unibertsalen mailako naturaltasun irizpideak betetzen dituzten formak
hobetsi dira . Hala ere, hizkera honek oraindik errazte bortitzak
jasaten dituzten sistema hauetan baino berezko ezaugarri gehiago
gordetzen ditu . Hizkera honen aldaketen errazte gradua, beraz, ez da
pidginetan eta haurren hizkeran ohikoak diren aldaketena bezain
errotikakoa (ik . IV.2.2 .2.).

V.6. Amaitu aurretik, berriro ere itzuli nahi dugu lanaren
hasieran hizkuntz heriotzaren azterketaren interesaz mintzatzean
aipatu ditugun zenbait auzitara (ik . 1.1).
Ikerketa lan honen aurkezpenaren hasieran aditzera eman
dugunez, hizkuntz heriotzaren ikerketak aldaketa linguistiko orokorra
ulertzeko ukaezineko erabilgarritasuna izateaz landara, hizkuntzen
jokaera sinkronikoaz jabetzeko hainbat eta hainbat datu agertaraz
ditzake . HMBn gertatutako aldaketa linguistikoen ikerketatik
idokitako galtze eta atxekitze hierarkiek eta, batez ere, datu hauek
hizkuntza honen aldaketa historikoan eta haurren jabekuntzan
hauteman diren datuekiko erkaketak euskararen egitura eta iharduera
sinkronikoaz nahiz diakronikoaz jabetzeko datu ugari eman
dizkigute . Besteak beste, aditz inflexioaren oinarrizko formen edo
forma ez-markatuen jokaeraz eta forma hauek aldaketa linguistikoan
duten jokaera bateratuaz datu interesgarriak agertu dizkigu.
Halaber, HMBren desagertze bilakabidean jaso diren
aldaketen azterketaren ondorioz, euskararen mailegu-iragazte
sistemaren ihardueraz datu anitz nabarmendu dira . Izan ere, euskal
hizkera terminal honen azterketan euskararen mailegu-iragaztesisteman dauden hierarkiez, gaztelerak ezartzen dituenez nahiz marka
hierarkia orokorrek baldintzatzen dituztenez datu arras interesgarriak
ediren ditugu .
Ondorioz, beraz, ikus daiteke desagertzear dagoen hizkuntza
bat edo hizkera bat ikertzeak, kanpo eraginak egitura linguistikoan
sortaraz ditzakeen egitura aldaketez jabetzeko datu paregabeak
ematen dituela . Orobat, ikerketa honek hizkuntzen iharduera

sinkronikoa eta hizkuntzek aldaketa linguistiko orokorrean duten
jokaera ulertzeko ekarri argigarriak eta inoiz erabakiorrak izan
ditzake .
V .7 . Ikerketa lan honen aurkezpenari amaiera emateko, lan
honetan aztertu ez ditugun auzi batzuen garrantzia eta ikertu beharra
nabarmendu nahi ditugu .
Hiltzear dauden hizkuntzen eta HMBren hiztun moetez (ik .
1.3 .1 .2.1 . eta 11.2 .1 .) mintzatzerakoan azpimarratu dugu, batez ere
hiztun-erdien artean, jabekuntza prozesu ezberdinen araberako bi
hiztun talde bereiz daitezkeela . Talde honetako kide zenbait noizbait
hiztun-osoak izan direla dirudi, alegia, urteetan hizkuntza ahulduaz
mintzatzeari utzi ondoren, hizkuntza galtze edo ahazte bidean diren
hiztunak . Bigarren talde bati dagozkion hiztunek, berriz, ez dute
inoiz hizkuntza eguneroko bizitzan erabili . Azken hauek hastapenetik
jabekuntza prozesu osatugabea izan dute .
Gure iritziz ikergai intesgarria da jabekuntzaren araberako
ezberdintasun hauek hiztunen hizkuntz ezagutzan duten eragina
aztertzea.
Bestalde, arras interegarri deritzogu euskararen maileguiragazte sistemaren inguruan aztertzeke geratu diren zenbait auzitan
sakontzeari. Bereziki aipagarria deritzogu hizkuntza eragilearen eta
jasotzailearen egitura linguistikoen maila ezberdinetan, fonologian,
morfologian, sintaxian dauden urruntasun nahiz hurbiltasun
tipologikoek mailegu-iragazte sisteman duten eraginaz aztertzeari .
Halaber, interferentziak hizkuntza baten aldaketa-norabide arrunta

edo naturala desbideratzeko duen garrantziaz lan sakonagoak egin
behar ditugu .
Amaitzeko azpimarratu nahi dugu, sarreran esan bezala, III.
kapituluan agertu ditugun hainbat eta hainbat aldaketa eta, bereziki,
aldaketen norabidea euskararen beste dialekto eta hizkera batzuetan
ere aurki daitezkeela, batez ere hizkera terminal zenbaitetan .
Zalantzarik gabe, euskara osoan gertatzen ari diren aldaketen
norabideen berri izateko euskalki eta hizkera terminal guztion
azterketa eta erkaketa egin beharra dago .
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