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Hitzaurrea

Lan honek euskararen fonologiazko alderdi bat landu, jorratu eta alderdi horren 
ezagutza osatu nahi luke. Azken urte hauetan euskararen fonologiazko lanak 
ugaritu diren arren, ez dira beste alor batzuetan bezain ugariak eta azterketa 
honek urritasun hori gainditzeko harri koxkor bat izan nahi luke. 

Izenburuak  dioen  bezala,  euskararen  silaba-egitura  da  ikergai  nagusia. 
Ikerketan  zehar  silaba-egituraren  izateaz,  sorreraz,  osaketaz  hitz  egin  eta 
deskribapena emateaz gain, euskararen antolaketa erritmikoan silaba-egitura 
gako  garrantzitsua  dela  erakutsi  nahi  da.  Bide  horretan  euskaraz  gertatzen 
diren hainbat bilakabide eta txandakatzeren eragile nagusienetako bat silaba 
izan daitekeela ikusi ahal izango dugu.

Egungo  hizkuntz  egoera  ulertzeko,  bide  egokia  eskaintzen  digu  hizkuntzan 
historikoki  gertatutakoa  ezagutzeak  eta  horregatik  oraingo  hizkuntz  egoera 
diakroniaren ikusmirarekin  lantzea erabaki  da.  Lan honetan diakronia ardatz 
garrantzitsua izateaz gain iker eremua ere bada.

Oraingo eta aldi igaroko silaba-egituran murgildu da ikerlanean zehar, silabaren 
ikuspegitik  eta  diakronia  oinarri  harturik  hizkuntzaren  jokamoldea  hobe 
ulertzeko asmotan.

Bidaia hori ikuspuntu holistikoz jantzi nahi da, hizkuntzak dituen eta izan zituen 
joera  nagusiez  jabetzeko.  Tipologiak  ikuspegi  holistiko  horri  bide  emateko 
aukera  eskaintzen  digu,  baldin  eta  inplikazioak  eta  hizkuntz  atalen  arteko 
loturak  bilatzen  baditugu.  Beraz,  tipologiazko  alderdia  present  egongo  da 
lanean eta iker eremu ere izango da. Azken aldian, euskararen berreraiketaren 
lanetatik (batez ere Lakarraren lanetatik), ondorioztatu da euskara beti ez dela 
egungoa  bezalakoa  izan  eta  areago,  euskarak  aldaketa  tipologikoa  jasan 
zezakeenaren  oihartzunak  datozkigu.  Silaba-egitura  bide  horretan  ezin 
ahaztuzkoa da,  eta  gainera,  aldaketa  tipologikoa marrazteko orduan arrasto 
asko eskain diezazkigukeena.

Ez dira  asko euskararen silaba-egitura berez lantzen duten lanak,  Hurch-en 
(1988b)  eta  Artiagoitiaren  (1990)  lanak  izanik  gai  hau  jorratzen  duten 
bakanetarikoak.  Fonologiazko  edo  gramatikazko  liburuetan  eta  artikuluetan 
aipatzen dira silaba-egituraren inguruko kontuak, baina oro har deskribapenak 
izan ohi dira, silaba-egitura nola osa daitekeen, zein kontsonante eta bokal ager 
daitezkeen, zein debeku dituzten, eta abar azaltzen delarik, nagusiki. Hau da, 
baldintza  paradigmatiko  ingurunedunen  (fonotaktikoen)  eremu  gisa  agertzen 
da, oro har.

Esan  bezala,  ikerketa  hau  ez  da  silaba-egituraren  deskribapen  lan  soila; 
deskribapena,  ezinbestekoa  da  gai  baten  azterketa  egiterakoan,  baina 
deskribapenaz gain, hizkuntzaren jokamoldearen azalpena ere bilatu nahi da. 
Silabak  hizkuntzaren  alderdi  desberdinekin  lotura  egiteko  eskaintzen  duen 
bidea aski emankorra denez, lotura horri tira egingo zaio. Beti ere silaba-egitura 
oinarri hartuta, eta erritmo kontuak lotura izanik, tipologiaren eremura salto 



egingo  da;  era  berean,  egun  eta  hizkuntzaren  historian  gertatu  diren  edo 
gertatu  ahal  izan  diren  eta  silaba-egiturari  eragin  ziezaioketen  hizkuntza 
gertaerak aipatu eta jasotzen dira.

Oroitz Jauregi Nazabal, 2012
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1. Sarrera 

 

 

Hizkuntzalaritzan silabaren aztegaiak eztabaida ugari sortu du, batez ere aurreko 

mendeko azken hamarkadetan. Eztabaidaren arrazoi nagusia izan da silaba azter-

unitatetzat albora uztea, aurretik zeuden ikerketak estaliz. Azterketa honetan, silabaren 

oinarrizkotasunaren alde egiteaz gain, euskararen1 antolaketa erritmikoan funtsezko 

unitatea dela defendatzen da. 

 Sarrera kapituluan atariko gaiak lantzen dira, gai horiek batez ere ikerlanean 

murgiltzera bideratzen gaituztenak izango direlarik. Kapitulu hau ikerlanaren helburu 

nagusiak zeintzuk diren esanez hasiko dugu, eta behin ikerlanaren helburuak azalduta, 

ikerlanaren egitura izango dugu mintzagai. Horretarako kapitulu bakoitza deskribatuko 

dugu. Ikerlanaren helburuak eta deskribapena eman ondoren, molde teorikoan 

murgilduko gara, ikerketaren oinarri teorikoak ezagutarazteko, eta gero, silaba-egitura 

zer-nola hartzen dugun jorratuko dugu. Silaba-egituraren ikuspegi orokorretik 

                                                 
     1 Bestelako izenondorik erabiltzen ez den artean, euskara aipatutakoan, egungo euskaraz ari gara.  
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euskarazkorako ibilbidea egingo dugu, silaba-egitura euskal autore aitzindarien begietan 

ipiniz. Euskararen silaba-egiturari buruz mintzatu diren autoreak aipatu eta horien 

zenbait gogoeta bildu ondoren, sarrera kapituluaren amaierakoak ekarri ditugu, besteren 

artean ikerlanean izandako zenbait zailtasun eta muga aipatuz.  

 

1.1. Helburuak  

  

Lan honek euskararen fonologiazko alderdi bat landu, jorratu eta alderdi horren 

ezagutza osatu nahi luke. Azken urte hauetan euskararen fonologiazko lanak ugaritu 

diren arren, ez dira beste alor batzuetan bezain ugariak eta azterketa honek urritasun 

hori gainditzeko harri koxkor bat izan nahi luke. 

Izenburuak dioen bezala, euskararen silaba-egitura da ikergai nagusia. Ikerketan 

zehar silaba-egituraren izateaz, sorreraz, osaketaz hitz egin eta deskribapena emateaz 

gain, euskararen antolaketa erritmikoan silaba-egitura gako garrantzitsua dela erakutsi 

nahi da. Bide horretan euskaraz gertatzen diren hainbat bilakabide eta txandakatzeren 

eragile nagusienetako bat silaba izan daitekeela ikusi ahal izango dugu. 

Egungo hizkuntz egoera ulertzeko, bide egokia eskaintzen digu hizkuntzan 

historikoki gertatutakoa ezagutzeak eta horregatik oraingo hizkuntz egoera diakroniaren 

ikusmirarekin lantzea erabaki dugu. Lan honetan diakronia ardatz garrantzitsua izateaz 

gain iker eremua ere bada. XX. mendean, hizkuntzalaritzaren zati handi batean, 

gehiegizko banaketa egin zen sinkronia eta diakroniaren artean. Hain zuzen ere, 

banaketa hau hizkuntzaren mailakoa ez baina metodoaren araberakoa dela adierazten du 

Mitxelenak: 
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Sinkronia eta diakronia, aspaldixko irakatsi zuen Coseriuk, ez dira hizkuntzaren 

mailako bereizkuntzak, metoduaren mailakoak baizik. Hizkuntzan bertan, lehena 

orainean bizi da eta orainaren errainua aldi igaroak igartzen du.  

Mitxelena [1978] 1988, 341 

Oraingo eta aldi igaroko silaba-egituran murgilduko gara ikerlanean zehar, 

silabaren ikuspegitik eta diakronia oinarri harturik hizkuntzaren jokamoldea hobe 

ulertzeko asmotan. 

Bidaia hori ikuspuntu holistikoz jantzi nahi da, hizkuntzak dituen eta izan zituen 

joera nagusiez jabetzeko. Tipologiak ikuspegi holistiko horri bide emateko aukera 

eskaintzen digu, baldin eta inplikazioak eta hizkuntz atalen arteko loturak bilatzen 

baditugu, adibidez Donegan-en eta Stampe-ren (1983, 2004), edo Hurch-en (2006b) 

bidetik. Beraz, tipologiazko alderdia present egongo da lanean eta iker eremu ere izango 

da. Azken aldian, euskararen berreraiketaren lanetatik (batez ere Lakarraren lanetatik), 

ondorioztatu da euskara beti ez dela egungoa bezalakoa izan eta areago, euskarak 

aldaketa tipologikoa jasan zezakeenaren oihartzunak datozkigu. Silaba-egitura bide 

horretan ezin ahaztuzkoa da, eta gainera, aldaketa tipologikoa marrazteko orduan arrasto 

asko eskain diezazkigukeena. 

Ez dira asko euskararen silaba-egitura berez lantzen duten lanak, Hurch-en 

(1988b) eta Artiagoitiaren (1990) lanak izanik gai hau jorratzen duten bakanetarikoak. 

Fonologiazko edo gramatikazko liburuetan eta artikuluetan aipatzen dira silaba-

egituraren inguruko kontuak, baina oro har deskribapenak izan ohi dira, silaba-egitura 

nola osa daitekeen, zein kontsonante eta bokal ager daitezkeen, zein debeku dituzten, 

eta abar azaltzen delarik, nagusiki. Hau da, baldintza paradigmatiko ingurunedunen 

(fonotaktikoen) eremu gisa agertzen da, oro har. 
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Esan bezala, ikerketa hau ez da silaba-egituraren deskribapen lan soila; 

deskribapena, ezinbestekoa da gai baten azterketa egiterakoan, baina deskribapenaz 

gain, hizkuntzaren jokamoldearen azalpena ere bilatu nahi da. Silabak hizkuntzaren 

alderdi desberdinekin lotura egiteko eskaintzen duen bidea aski emankorra denez, lotura 

horri tira egingo zaio. Beti ere silaba-egitura oinarri hartuta, eta erritmo kontuak lotura 

izanik, tipologiaren eremura salto egingo da; era berean, egun eta hizkuntzaren historian 

gertatu diren edo gertatu ahal izan diren eta silaba-egiturari eragin ziezaioketen 

hizkuntza gertaerak aipatu eta jasotzen dira. 

Fonologiaren historian, XIX. mende bukaeran hizkuntz-gertaeren azalpenetan 

garrantzia handia zuen silabak, fonetikazko lanetan leku asko hartzen zuen (orduan ez 

zegoen fonologiarik, berez eta bereiz; batez ere fonetikazko lanetan lantzen ziren gero 

fonologia deitu izan zaionari buruzko lanak). Aipagarria da Sievers-en Grundzüge der 

Phonetik ([1876] 1901) liburua, bertan Sievers-ek silabaren inguruan azterketa oso 

landuak egin zituen. Ekoizpenaren eta oharmenaren alderdiak kontuan hartuta egindako 

gogoeta sakonak irakur daitezke. Sievers-ena, ondoren jarraitu zioten hainbat libururen 

oinarri izan zen. De Saussure-ren Course de linguistique générale liburuan ere Sievers-

en esanak eta ikerketak biltzen dira, adibidez. Ondorengo urteetan, eskola nagusienak 

estrukturalismoa eta eskola sortzailea izan ziren eta eskola nagusi horiek silaba 

ezaugarri prosodikoak kokatzeko gunetzat hartzen dute, azentua kokatzeko gunetzat, 

zuzenago izateko. Albo batera uzten da XX. mende hasieran zegoen ikuspegi 

bateratzailea, alderdi segmentala eta prosodikoa hartzen zituena. Horrek esan nahi du 

urte askoan ez zela gai hau sakon landu. Hala ere, XX. mendeko azken bi-hiru 

hamarkadetan bereganatu du berriro silabak azterketa fonetiko-fonologikoen interesa, 

eta silabari dagozkion azterketak asko ugaritu dira. Hari horri jarraituz aurkezten da 
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eskuartean dugun ikerketa ere, silabak, Fonologia Naturalaren bidetik, hizkuntzaren 

jokamoldea azaltzeko eskaintzen digun bide emankor eta oparoagatik. 

 

1.2. Lanaren deskribapena 

 

Lehenengo kapitulu honetan atariko gaiak jorratu ondoren, bigarren kapituluan, 

silaba eta silaba-egituraren inguruko aukera teorikoak azalduko eta sakonduko dira. 

Silabaren izateari buruzko gogoetak egitea, silaba oinarrizko aurkezpenean ote dagoen 

galderari erantzuna aurkitzea eta silabak paradigman duen isla azaltzea, izango dira 

jorratuko diren puntu nagusienak. Gero, hierarkia fonetikoek silaba-egituran duten 

garrantziaz mintzatuko gara, eta ondoren, silaba-egituraren osaketan parte hartzen duten 

oinarri garrantzitsuenak aipatuko dira. Silabaren izateari eta osaketari begiratu ostean, 

silaba-egituraren osagai nagusiak munduko zenbait hizkuntzatan (maori hizkuntza, 

malayalam hizkuntza, arrernte hizkuntza eta bella coola hizkuntza) nola gauzatzen diren 

ikusiko dugu, hizkuntza bakoitzak silaba-egiturarekiko dituen eskakizunak eta 

murriztapenak alda daitezkeela ikusteko. Gero, ikuspegi desberdineko hainbat definizio 

aurkeztuko dira, eta silabaren ikerketak denboran zehar izan duen garapena ikusiko 

dugu, eskola nagusiek silabarekiko izan duten jarrera aipatuz. 

Hirugarren kapitulua erritmoari dagokio, silabaren gaia jorratzerakoan 

ezinbestekoa baita erritmoaz hitz egitea. Silabak segmentuak eta hizkuntzaren egitura 

erritmikoa batzen diren momentuan sortzen direla aldarrikatzen dugunez, erritmoak 

daukan garrantzia ezin ahaztuzkoa eta guztiz azpimarragarria da. Kapitulu honetan 

landuko diren ideia asko ikerlanean zehar aipatu dira, baina hala eta guztiz ere, 

erritmoak duen garrantzia aldarrikatzeko atal berezia ematea bidezkoa iruditu zaigu. 
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Kapituluen tamaina ikusita, berehala ohar gaitezke erritmoari dagokiona 

laburrena dela. Ez dezala inork pentsa garrantzi kontua denik, funtsezkoa baita teoriaren 

ikuspuntutik. Aurreko paragrafoan esan den bezala, kapitulu honetan aipatuko diren 

ideia gehienak beste kapituluetan azaltzen eta garatzen dira eta beraz, erritmoa zer den 

ulertzeko nolabaiteko ideia bilduma dela esan daiteke. Horregatik erritmoaren inguruko 

ideia nagusienak izan daitezkeenak ekarriko dira, batik bat: erritmoa zer den, erritmoak 

duen egitura, eta hizketarako erritmoa ezinbestekoa delako aldarrikapena, besteak beste. 

Hizkuntz erritmoa eta musikaren arteko lotura nola gauzatzen den ere ikusiko dugu. 

Erritmoaren atala sortzearen helburu nagusiena izan da erritmoaren inguruko ideiak 

biltzea eta batera ezartzea, duen garrantziaz jabetzeko. Era berean, etorkizun diren 

ikerketetan erritmoa kontuan har dadin aldarrikatu nahi da. Kapitulua amaitzeko, 

euskarazko erritmoari buruz egindako gogoetak eta plazaratutako ideiak ekarriko 

ditugu. 

Laugarren kapitulua tipologiari dagokiona da; tipologia mota desberdinak edo 

oinarri desberdina duten tipologiak aurkeztuko dira euskarazko adibideez hornituta: 

tipologia holistikoa edo osoa, erritmoan oinarritutakoa, morfologian oinarritutakoa eta 

sintaxian oinarritutakoa. Ondoren euskarari gainbegirada tipologikoa emango zaio, 

fonologiaren ikuspuntua ardatz hartuta, eta kapituluaren amaieran, tipologia 

diakronikoaz gogoeta egingo da. Azken aldian euskarak tipologia aldaketa jasan 

zezakeelako usteaz egondako proposamenak batu eta azaleratuko dira eta ondoren, ideia 

solte eta desberdinei tira egingo zaie ezer bateraturik edo joera bateratzailerik nabarmen 

ote daitekeen ikusteko. Batez ere Lakarrak (1998a, 1998b, 2002, 2004a, 2004b, 2005, 

2006) egindako proposamenak izango dira landuko direnak, aitzineuskararen tipologiari 

dagokionez aski proposamen esanguratsuak direlako. Fonologia Naturalaren 
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ikermoldeari jarraitzen diogunez, aitzineuskarari dagozkion proposamenak eta lan 

hipotesiak ikuspegi horretatik jorratuko ditugu, batez ere Donegan-en, Stampe-ren eta 

Hurch-en ikuspegitik. Proposamen hauen ondotik, zalantzak eta usteak aireratu nahi 

izan dira, kontuan izanik beti ere hemen proposatutakoak iradokizun direla. 

Kapituluaren amaieran oraingo euskara silaba-aldikoa den galderari erantzuna ematen 

saiatu gara, batez ere Hurch-en (1988b, 2006b) lanei jarraituz. 

Bosgarren kapituluan euskararen hots eta hots-bilkurak aurkeztuko dira. 

Fonologia Naturalaren bidetik, bilakabideen bidez euskarak egun dituen unitate eta 

unitate bilkurak azaltzen dira; bilakabide paradigmatikoek euskararen hots posibleak eta 

hots-bilkura posibleak adierazten dituzte eta bilakabide sintagmatikoek inguruneak 

eragindako bilakabideen berri ematen dute. Bilakabideak aurkeztu eta gero, silaba-

egituran ozentasun eskalak duen garrantzia azpimarratuko da. Ondoren, Vennemann-en 

legeen (Preference laws) bidez, silaba-egitura osatzeko dauden legeak aurkeztuta, 

euskaraz lehentasuna zein legek duten esango da. Kapitulua amaitzeko, euskararen 

silaba-egiturari begiratuta, euskalkien artean egon daitezkeen desberdintasun 

nabarmenenen aipamena egingo da.  

Euskararen azterketarekin jarraituz, seigarren kapituluan, bi zati nagusi aurki 

daitezke; lehenengo zatian, egungo euskararen azterketa da helburu nagusia eta horrekin 

batera hizkera arduragabearen azterketa. Horretarako, hizkera arduragabean grabatutako 

mintzaldiko silaben iraupena neurtuz datuen tresnabidezko ikerketa akustikoa egingo 

da. Zaldibiako hizkera da aztertutakoa. Ikerketa akustiko froga honetan, azken batean, 

etorkizun diren azterketen norabidea marraztu nahi da; era berean, fonetika eta 

fonologia elkarrekin jorratzeko beharra eta premia azpimarratuko dira. Datu fonetikoak 

ez lirateke esanguratsu fonologiatik letorkeen azalpenik gabe eta alderantziz, 
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fonologiarik ezin liteke egin datu fonetikorik gabe. Horregatik seigarren kapituluko 

lehen froga fonetika eta fonologia elkarrekin lantzeko saiakera izango da. Honek 

guztiak beste gogoeta batera garamatza, fonetika eta fonologiaren arteko banaketaz, edo 

banaketarik ezaz, hain zuzen ere: 

Phonology is phonetic processing, through a set of systematic substitutions with direct 

phonetic motivation, then any phonetic change occurs in the phonology, by the 

application of a substitution that other speakers inhibit (...). If phonological processes 

specify phonetic detail, and if the conditions on such processes are sensitive to phonetic 

detail, such detail must be reflected in the system of phonological features. And, since 

phonological processes have both articulatory and perceptual motivations, the features 

in terms of which they operate must integrate these. One can conclude that phonological 

features are the mental connections speakers draw between particular gestures or 

commands to the vocal organs and the perceived effects of those gestures or commands. 

There is no distinction, in this view, between phonetic features and phonological 

features. 

Donegan 1993b, 106 

Hemen azken honen aldeko apustua egingo da, bata gabe ezin baitateke bestea 

landu. Beraz, fonetikariek eta fonologilariek elkarrekin lan egiteko aldarri ere izan nahi 

du ikerlan honek. 

Esan bezala, ikerketa lanean egindako azterketa fonetikoa saiakera bat litzateke, 

hau da, ikerketak osotasuna eta sakontasuna hartuko du frogan ateratako emaitza 

akustikoekin. Nolabait esan, Delgado Martins-ek dioen bezala, “caso exemplar” 

litzateke: 

E um caso “exemplar” porque exemplo de uma investigação realizada a partir de uma 

hipótese e que recorre às técnicas e métodos experimentais para confirmação ou 

informação do modelo. 

Delgado Martins 1988, 143 
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Aurrera begira ekarpen izan daitekeelakoan modu honetako azterketak era 

monografikoagoan egitea litzateke ondoren egin beharreko urratsa. 

Seigarren kapituluko bigarren zatian testu idatzietan oinarrituta azterketa 

estatistikoa egingo dugu. Horretarako testuak silaba-egituran kodetuko dira.2 Atal honen 

helburu nagusia da testuetako silaba-egituren maiztasuna ikustea, emaitzetatik 

esanguratsua den daturik atera ote daitekeen ikusteko, hau da, diakronikoki silaba 

irekirako joerak goruntz egin duen edo ez ikusteko, eta egin badu, diakronikoki mugarik 

ezar ote daitekeen jakiteko. Atal hau, seigarren kapituluko lehenengoa bezala, ikerketa 

froga bat litzateke, aurrerantzean egin daitezkeen azterketen bidea marraz dezakeena. 

Izan ere, hizkuntza informatikaren aldetik jorratzen duten ikerlariak ugari izanagatik, ez 

dago oraindik silaba-mugak ezartzen dituen programa informatikorik. Horrelako lan bat 

egiteko elkarlana ezinbestekoa da, izan ere, guk erabilitako testu kopurua txikia izan da, 

froga bat delako. Baina aurrerantzean testu kopuru handiagoekin lan egitea nahitaezkoa 

da eta horretarako silaba-mugak ezartzen dituen programa informatikoa behar da. 

Azken batean, seigarren kapituluan egindakoa oraindik jorratu gabe dauden eremuetan 

sartzeko saiakera bat izan da eta horregatik dira frogak.  

Zazpigarren kapituluan historian atzeruntz begiratuko da eta euskarak 

diakronikoki zituen bilakabideak bilduko dira, hau da, euskarak zituen hots-posible eta 

hots-posibleen bilkurak aipatuko dira. Ondoren, antzinako euskarazko silaba-egiturari 

buruz mintzatu diren autore nagusienen esanak bilduko dira, hala nola Mitxelenarenak, 

Artiagoitiarenak eta, batez ere, Lakarrarenak. Atalaren amaieran, batez ere Lakarraren 

                                                 
     2 Testuak silaba-egituran kodetzeko programa informatiko bat izan daitekeenaren hastapeneko pausua 

egingo dugu, beti ere jakinik ez garela informatikariak; horrelako programa bat garatzeko 

informatikariekiko eta ingeniariekiko elkarlana ezinbestekoa da. 
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ekarpenak Fonologia Naturalaren ikusmirarekin jorratuz, aurrera begira aitzineuskararen 

ikerketan kontuan hartzeko proposamenak plazaratuko dira. 

Zortzigarren kapitulua ondorio nagusienak biltzen dituen kapitulua da, bertan 

ikerlanean zehar atera ditugun emaitzak eta egindako ekarpenen ideia nagusienak bildu 

ditugu, ondorio nagusi gisa.  

 

1.3. Molde teorikoa 

 

Ikerlanaren molde teorikoa Fonologia Naturala izango da, XX. mendeko 60. 

hamarkadaren bukaeran eta 70.aren hasieran Stampek sorturiko korronte teorikoa. 

Teoriaren sorreraz hitz egiterakoan ezin ahaztuzkoa da P. Donegan, azken batean biak 

izan baitira Fonologia Naturala oinarritu eta sendotu dutenak. Teoria horrek XIX. 

mende bukaerako eta XX.aren hasierako azterbideak berreskuratu nahi ditu eta helburu 

nagusia hizkuntzaren gertaeren azalpena bilatzea da, aipatu autoreen hitzak erabiliz: 

This is a natural theory, in the sense established by Plato in the Cratylus, in that it 

presents language (specifically the phonological aspect of language) as a natural 

reflection of the needs, capacities, and world of its users, rather than as a merely 

conventional institution. It is a natural theory also in the sense that it is intended to 

explain its subject matter, to show that it follows naturally from the nature of things; it 

is not a conventional theory, in the sense of the positivist scientific philosophy which 

has dominated modern linguistics, in that it is not intended to describe its subject matter 

exhaustively and exclusively, i.e., to generate the set of phonologically possible 

languages. 

Donegan / Stampe 1979, 127 

Fonologia Naturalak garrantzi handia ematen dio silabari, hizketaren eta 

hizkuntzaren arteko zubitzat hartzen baitu. Silaba, erritmoaren eta segmentuen arteko 

unitatetzat hartzen da, mugan dagoena, eta eratorpen fonologikoan zehar sortzen dena, 
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erritmoak eta segmentuek bat egiten duten momentuan, hain zuzen ere. Hau da, hizketa 

denborazkoa bihurtzen denean sortzen da silaba. Ikuspegi hau ez da ohikoa 

fonologiazko ikerketetan, orokorrean silaba, inplizituki nahiz esplizituki segmentu 

pilaketatzat hartu izan delako (alderdi segmentalean oinarrituz), baita azentua kokatzeko 

gunetzat ere (alderdi prosodikoan oinarrituz).  

Donegan-ek eta Stampe-k proposatutako teoriaren ezaugarri nabarmenetako bat 

da hizkuntzaren ikuspegi orokorra izateko tipologia holistikoa proposatzea, hau da, 

defendatzen dute hizkuntzaren atalak ez direla atal solte eta bakartuak (hizkuntzaren 

ikuspegi holistikoari buruz ikus, baita ere, Plank 1998). Are gehiago, atalek elkarren 

artean badutela nolabaiteko lotura diote, eta lotura hori egiteko, elementu bat bilatzen 

dute: azentua,3 eta azentuaren zereginen artean erritmoa. Izan ere, azentua da 

hizkuntzaren atal guztiak ukitzeko ahalmena duena, eta horregatik, atal guztietan 

zeresana duena, eta atal horiek lotzen dituena. Azentua hizkuntzaren atal desberdinen 

arteko loturatzat hartzeak, hizkuntzaren jokalmoldeari begirada osoa emateko aukera 

ematen digu eta horixe egingo dugu ikerlanean ere. 

Honelako lan batean hizkuntzaren alderdi guztiak jorratzea ezinezkoa denez, 

silaba hartu dugu aztergai, erritmoarekin zerikusi zuzena duelako. Silaba, hizketa 

erritmikoki antolatzen duen elementua da. Ez da edonolako aztergaia, esan bezala, 

hizkuntzaren alderdi prosodikoa eta alderdi segmentala batzean sortzen den elementua 

delako, mugan dagoena eta, mugako elementuak izan ohi direnez, harrapagaitz eta 

irristakorra. Mugan egoteak adierazi nahi du bi alderdi daudela, bestela ez litzateke 

mugarik egongo. Silabari buruzko definizio bat ematerakoan mugalari izaera hori ezin 

dugu ahaztu eta mugaren bi alderdiak bere baitan dituela hartu behar dugu kontuan. 

                                                 
     3 Azentua zentzurik zabalenean hartuta, latinez zuen jatorrizko ad cantus-en zentzuan, hain zuzen ere. 
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Silabaren kontzeptua eta definizioa ematea ez da batere lan erraza izan, askotan 

silaba zer den, besterik gabe, jakintzat eman delako, eta ez delako galderarik sortu bere 

izateaz. Ez da esan nahi ikergai bat hartzen denean ezinbestean terminoei eta 

kontzeptuei buruzko eztabaidak eta birplanteamenduak egon behar direnik, baina 

zenbaitetan komeniko litzateke. Ahapaldi hauetan aurkeztu ditugun silabari buruzko 

ideia orokor hauek irakurrita soilik, ikus dezakegu silabaren inguruko azterketak aski 

korapilatsuak izan daitezkeela, aski elementu irristakorra izan daitekeelako. Guk 

kontzeptu irristakor hori argitzeko saiakera egingo dugu.  

Lanaren ekarpen teoriko handiena ondokoa izan daiteke: hizkuntzaren 

antolamenduan silaba unitate garrantzitsua dela erakustea. Batez ere euskaraz, silaba-

aldiko hizkuntza izanik, silaba-egitura unitate bezala gordetzea aski garrantzitsua da. 

Eta silaba-egitura gordetzeko ahalegin horretan, eta ahalik eta hoberen gordetze nahi 

horretan, oinarritzen dira zenbait bilakabide paradigmatiko eta sintagmatiko. Bilakabide 

horiek silaba gordetzea eta optimizatzea4 errazten dute. Ez da adierazi nahi silaba-

egituratik bakarrik azaldu daitezkeenik euskaraz gertatzen diren bilakabide guztiak, 

baina esan daiteke hizkuntzaren erritmo antolamendurako silaba-egitura osagai 

garrantzitsua dela. Jakina da hizkuntzetan gertakari batek eragile bat baino gehiago izan 

ohi dituela eta ez bat eta bakarra. Euskaraz, esan daiteke, eragileetako bat silaba-egitura 

gordetze nahia eta silaba-egitura hobetzea direla eta, beraz, oro har, hizkuntzaren 

fonologiaren ardatz garrantzitsutzat har dezakegu. 

                                                 
     4 Optimizatzea diogunean silaba-egitura optimora hurbiltzea esan nahi dugu, hau da CV egitura 

optimora. Fonetikoki eta fonologikoki, antolamendu silabikoaren hatsarrei jarraituz (ozentasun eskala eta 

nabarmentasun-kontraste handiena, besteak beste; informazio osoagorako ikus 2.1. atala) CV da egitura 

hoberena eta horregatik diogu optimoa dela. 
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Silabak duen garrantzia ikusteko Vennemann-en (1988) legeak tresna egokiak 

dira eta lege horietarik zeinek duen indarra ikustean, ohar gaitezke euskaraz silaba-

egitura hobetzen, optimizatzen dutenak direla nagusi. Bide batez, euskarak duen silaba-

egitura “naturala” Vennemann-en lege gutxi batzuen bidez azal daiteke (5.2.2. atalean 

ikusiko dugunez). 

Hizkuntzalaritza teorikoa oro har landu denean ingelesa hartu da oinarritzat, edo 

beste era batera esanda, ingelesetik sortu da teoria, nagusiki. Ezaugarri eta izaera 

desberdina duten hizkuntzak lantzean, askotan ikusi da teorien oinarriak aldatu egiten 

direla. Euskara ingelesarekin alderatuz, tipologikoki aski hizkuntza desberdina dela ikus 

daiteke, eta euskara moduko hizkuntza batekin lan egiteak teorien ikuspegia aldatzea 

edo xehetasunei desberdin begiratzea eragin dezake, zenbaitetan. Hizkuntzalaritza 

teorikoan baieztapen kategorikoak direnak, ez hain kategoriko bihur daitezke. Gerta 

daiteke, adibidez, ingelesean eztabaida sortzen duten gaiak beste hizkuntza batean ez 

hain eztabaidagarri izatea eta baieztapenak egiteko erabilitako justifikazioak ez hain 

indartsu bihurtzea; ozentasun eskalaren inguruan sortutako eztabaidak jar daitezke 

adibidetzat. Aspaldikoak dira ozentasun eskalaren inguruko eztabaidak, batez ere, silaba 

hasiera eta amaieran eskalaren kontrako hurrenkera duten kontsonante bilkurak 

gertatzen direnean, ingelesez hitz hasieran sC- kontsonante bilkura (ski ‘eski’, stop 

‘geldiunea’) eta alemanez hitz amaierako zenbait kontsonante bilkura, (Markt 

‘merkatua’), kasu. Adibide horietan ikus dezakegu ingelesa edo alemana moduko 

hizkuntza batean kontsonante bilkura horiek ozentasun eskala arazo bihurtzen dutela, 

ozentasun eskalak ez dituelako azaltzen, baina euskara moduko hizkuntza batean ez da 

horrelakorik gertatzen, euskarak ez baitu onartzen horrelako kontsonante bilkurarik. 

Silaba-egitura aldetik ez dira hain egokiak ingelesezko edo alemanezko kontsonante 
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bilkura horiek, baina 5.2.1. atalean azaltzen den gisan, ingelesez agian kontsonante 

bilkura horiek sortzeko ozentasun eskala baino eragile garrantzitsuagoak egon dira. 

Ingelesezko hitz hasierako kontsonante bilkura horiek ozentasun eskala errespetatzen ez 

dutelako ozentasun eskala kentzen bada, euskarazko erregulartasunak esplikazio gabe 

geratzen dira. Alde horretatik, ingelesa oinarri hartuta ozentasun eskalaren kontrako 

argudioa ez dirudi hain indartsutzat har daitekeenik.  

Honekin guztiarekin adierazi nahi da hizkuntzalaritza teorikoa lantzean 

erlatibotasuna tresna garrantzitsua dela eta baieztapen kategorikoak egitea baino 

erlatibotasuna kontuan hartzea onuragarriago izan daiteketela. Horregatik lan honetan 

beste zenbait hizkuntzatan gertatzen dena ere bildu dugu. 2.2. atalean, adibidez, silaba-

egituraren osagaiak hizkuntza desberdinetan nola gauzatzen diren ikusteko, maori, 

malayalam, arrernte eta bella coola hizkuntzak arakatuko ditugu. Era berean, 5.1. 

atalean bilakabideak azaltzerakoan, euskarazko adibideez gain ingelesezko, 

frantsesezko eta alemanezko adibideak ere ipiniko ditugu. 

Esan bezala, Teoria Naturalaren sortzailetzat Stampe hartzen da; hala ere, 

Donegan ezin ahaztuzkoa da eginahal horretan. Bi autore horiek ezinbesteko 

erreferentzia dira Teoria Naturalean eta beraien irakurgaiak iturri agortezin, eskuartean 

dugun ikerlanean. Fonologiaren barnean oso gertutik jarraituko den beste autore bat 

Hurch da. Fonologia Naturalaren barnean teorizazio lan oparo eta argigarria egin du 

autore horrek, batez ere prosodiari eta morfoprosodiari dagozkien ataletan. Aipatu behar 

da, era berean, Oñederraren lanak ezinbestekoak izan direla gai hau jorratzeko orduan, 

Oñederra izan baita euskara Fonologia Naturalaren ikuspegitik landu duen autore 

bakanetarikoa (Hurch-ek ere landu ditu euskarazko gaiak). 
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Ikerlanean zehar silabako osagaien aurkezpena ez da arbolen bidez egin. 

Silabaren osagaiak eta egitura arbolaren bidez adieraztea osoagoa litzateke, osagaien 

artean dagoen hierarkiaren berri ere emango lukeelako, baina aurkezpen honetan, 

arrazoi praktikoek bultzatuta, silaba-mugak bakarrik adieraztea nahikoa dela deritzogu, 

egitura jakintzat ematen dugularik. Silaba-mugak puntu baten bidez “.” markatuko dira 

eta silabaren egitura ekina, silaba-gunea eta koda elementuen bidez adieraziko da. 

Arbola bidez honela irudikatuko litzateke silabaren egitura: 

 

SILABA 

 

HASIERA  ERRIMA 

  

     EKINA   GUNEA KODA 

C    V      C 

1. irudia 

 

Arbolan ikusten denez, silabaren lehenengo adarrak hasiera eta errima lirateke; 

hasierak ekina hartzen du bere baitan eta errimak silaba-gunea eta koda. Hurchek 

2005eko ekainean EHUko Filologia Fakultatean emandako doktorego kurtsoetan 

gogorazitakoari jarraituz, errima, berez, bilgune gisa esan nahi da, elementu aski 

garrantzitsua da erritmorako. Ez da artifizio bat ez eta formalizaziorako, gunea eta koda 

batuz, sortutako elementua. Errima bat hauteman egiten da, elementu kognitiboa da eta 

erritmoan zeresan handia du. Izan ere, errima da erritmorako esanguratsua eta errimaren 

aurretik dagoenak ez du kontatzen. 4.1.3. atalean ikusiko dugunez, azentu-aldiko 

hizkuntzetan azentutik atzera (eskuin aldera) hitz amaierara dagoena da errima eta hori 

da erritmikoki balioa duena. Aurretik dagoena anakrustikoa da, ez du erritmikoki 
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baliorik. Silaba-aldiko hizkuntzetan silabaren azentutik silaba amaierara (eskuin aldera) 

dagoena da errima, erritmikoki balio duena. Errimaren azterketa oso garrantzitsusa da 

alderdi prosodikoa lantzeko; seguruenik aztarna asko eskainiko liguke hizkuntzaren 

jokamolde prosodikoa nolakoa den ikusteko.5 Aurreragoko azterketarako utziko dugu 

errimaren aztergaia, eskuarteko ikerlana baino areago doan azterketa delako eta 

oraingoa erabat gaindituko lukeelako. 

  

1.4. Silaba-egitura euskal autore aitzindarien begietan 

 

Esan dugu, oro har, silabaren aztergaia ez dela oso emankorra izan XX. 

mendeko azken hamarkadak arte eta euskarari dagozkion lanetan ere asko landu gabeko 

gaia izan da.  

Aipamenak, gutxi edo gehiago, beti egon izan dira, batez ere, euskarari buruzko 

gramatiketan, baina silaba-egitura berez eta osotasunean aztertzen duen lanik ez da egon 

(ez da ahaztu behar lehen aipatutako Hurch eta Artiagoitiaren lanak noizkoak diren, 

1988koa bata eta 1990koa bestea). 

Autore batzuk beste batzuk baino sakonago, batzuk zeharka eta beste batzuk 

zuzenean, silaba-egitura eta silabaren inguruko kontuak aipatu dituzte euskaraz. Ikerlan 

honen helburua ez da euskal autore guztiek silabari buruz esan dutena biltzea, lan 

interesgarria izanik ere, eskuartean dugunaren mugak gaindituko lituzkeelako. 

Aurrerago egiteko lanen zerrendan geratzen den zeregina da. 

Euskal autore zaharrenetatik hasita aurki ditzakegu silabari buruzko aipamenak; 

Astarloak adibidez, Plan de Lenguasen (XIX. mendearen hasiera), badu silabei buruzko 

                                                 
     5 Euskaraz eremu zabala daukagu aztertzeko, bertsolaritzaren azterketatik hasita. 
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atala, euskaraz silabak zein bokal eta kontsonante konbinaketaren bidez osatzen diren 

azaltzen duena, batez ere. Ondorengo aipuak Astarloak silabei buruzko atalean esaten 

dituenetatik hartutako zatia da: 

Articulo Tercero de las Silabas dela tercera Convinacion 

La tercera convinacion resulta de una consonante antepuesta à una vocal, son ciento, y 

doce las silabas de ella, dos mas, que las de la anterior, que son Ce, Ci que produce la C 

en su sonido lexitimo.  

Las silabas Be, Bi, Ce, Ci, Che, Gu, Lo, Me, Su, Zu, son voces perfectas, que tienen 

significacion aun fuera de composicion ; Bi significa Dos ; Gu Nosotros ; Ni Yo ; Zu 

Vmd. ; Lo, significa Sueño, Endormecimiento, Inmovilidad, y otros sinonomos ; Be, ò 

articulo Bia Cosa baja ; Ce, ò Cia Cosa (145) penetrante ; Su, ò Suba Fuego ; Me, ò Mia 

Cosa delgada, y tambien Mi, Mija.  

Las silabas Tza, Tze, Tzi, Tzo, Tzu ; Tsa, Tse, Tsi, Tso, Tsu ; Ssa, Sse, Ssi, Sso, Ssu con 

sus afines Za, Ze, Zi, Zo, Sa, Se, Si, So son abundanciales, esto es, denotan en las voces 

la abundancia de un significado, por la letra doble, que las forma.  

La Cha, Che, Chi, Cho, Chu ; Ña, Ñe, Ñi, Ño, Ñu ; y sus afines Xa, Xe, Xi, Xo, Xu ; Na, 

Ne, Ni, No, Nu ; son notas de disminucion, esto es, disminuien la significacion del 

significado dela voz, à quien se unen.  

La Bo, Bu, Po, Pu denotan cosa rotunda, esto significa en voces, ò esta qualidad, ò su 

accion, y pueden sostituirse por sus afines Fo, Fu.  

La, Le, Li, Lo, Lu, son notas de cosa apegada, arrimada, aderida; La Ga es particula 

negativa; La Da, De, Di; Ta, Te, Ti denotan Localidad, esto es, el paraje donde se halla 

el signado dela voz a quien se juntan; La Co denota Pesecion, y lo mismo Go su afin; 

Ma, Mu, Mo, denotan Enrromamiento, ò Magullacion. 

De modo, que todas las silabas de esta convinacion tienen su ministerio; si eceptuamos 

Ra, Re, Ri, Ro, Ru; Rra, Rre, Rri, Rro, Rru, cuia R, ò Rr suele ser eufonica; el porque de 

estas significaciones espondrèmos en la imediata istrucion. 

Hurch 2002, 64 

Euskaraz, oro har, silaba-egitura gaia aipatu dutenak fonetika-fonologiak landu 

dituzten autoreak izan dira: Mitxelena aipatu behar da lehenik eta behin (Fonética 

Histórica Vasca-ren 1977ko edizioa, batez ere), baita Artiagoitia (1990), Barritt (1966), 

Etxeberria (1988, 1998), Hualde (1991), Hurch (1988b), Oñederra (1990b, 1995, 
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besteak beste), Salaburu (1984a, b), eta Txillardegi (1984) ere. Euskarazko gramatiketan 

ere aurki daiteke silabari buruzko aipamenik, Hualde (2003), esaterako. Egon dira, 

bestelako eremuetan dabiltzan autoreak izanagatik silaba-egitura landu dutenak ere, 

Azurmendi eta Olarteren (1983) azterketa estatistikoa, adibidez. Azkenaldian silaba-

egitura zeharka ukitu duten lanen artean Lakarraren azterketak (1995, 1997, 1998a, 

2002, 2004a, 2004b, 2005, 2006) azpimarratu behar dira. Hala ere, gehitu behar da lan 

hauetan guztietan silabari buruzko aipamen soilak bildu direla nagusiki (Hurch, 

Artiagoitia eta Barritt-en lanak kenduta) eta ez dela silabaren azterketan areago joan. 

Esan bezala, autore zaharrek esandakoari buruzko xehetasunetan sartu gabe, 

batez ere azkeneko hamarkadetan egindako lanetara joko dugu. Gero, diakronia lantzen 

den atalean gogoratuko dugun arren, komeni da Barrit-en lana aipatzea. 1966. urtean 

silaba-egitura eta diakronia lotzen dituen artikulua argitaratu zuen, hemengo euskalarien 

artean lantzen ez zen gaia, hain zuzen ere. Bertako ikerlarien artean silabari garrantzia 

ematen hasi zitzaiona Mitxelena izan zen, izan ere silabaren gaia bereizitua jorratu ez 

zuen arren, silaba-egiturari garrantzia eman zion. 50. hamarkada amaieran eta 60. 

hamarkadaren hasieran silaba-egitura bere intereseko gaia izaten hasi zela erakusten 

dute bere idazkiek (ikus “La langue ibere” eta Fonética Histórica Vasca-ko6 bigarren 

argitalpena). 

 80. hamarkada eta 90.aren hasiera garai oparotzat har dezakegu, euskararen 

fonologiazko lanak ugaritzen hasten baitira eta hauetako zenbaitetan, ezinbestean, 

silaba-egitura ukitzen da. Hala gertatzen da Txillardegiren (1984) lanean, esaterako. 

Txillardegi izan zen lehenengoa euskal ikerketan ikuspegi sortzaileari bide egin ziona. 

Teoria Metrikoaz baliatu zen ikerketa aurrera eramateko. Silaba-egiturari dagokionez, 

                                                 
     6 Hemendik aurrera FHV. 
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aipatu behar da silaba-egitura azentua kokatzeko gunetzat hartzen duela. Silaba-

egituraren deskribaketa proposatzen du eskola sortzaileko aurkezmoldeei jarraituz eta 

silabatzean arazotsuak izan daitezkeen zenbait kasu ere aurkezten ditu, diptongazio kasu 

batzuk, adibidez. 

 Silaba-egitura berez gai modura hartuta azterketa egin duen autore 

bakanenetakoa, lehen esan bezala, Hurch da, eta zentzu horretan 1988an ASJUn 

argitaratutako lana aitzindaritzat har dezakegu. Artiagoitiaren lana Hurchenetik urte 

gutxitara argitaratutakoa da (1990). Garai honetakoak dira baita ere Etxeberriaren lanak 

(1988, besteren artean). 

Esan dugu silaba, ia gehienetan, beste gai bat jorratzerakoan aipatu izan dela; 

hala gertatzen da askotan azentua jorratzen denean aipatzen dela silaba. Bi paragrafo 

leheneago aipatutako Txillardegiren (1984) lana litzateke horren adierazgarri, silaba 

azentuarekin lotura duten fenomenoen artean lantzen baita. 

Azentua aztertuz argitaratu diren lanak, asko ugaritu dira azken urteetan, batez 

ere Hualderen eskutik (1986, 1993a, 1994, 1997b, eta abar). Oro har hizkera desberdinei 

dagozkien azterketak dira. Beharrezkoak dira lan hauek inondik ere euskararen prosodia 

aztertu ahal izateko, baina esan behar da azentuaz gain alderdi asko geratzen direla 

aztertzeke euskararen prosodian. G. Elordietaren eskutik iritsi zaizkigu entonazioari 

dagozkion ikerketak, hizkera jakinei dagozkien ikerketak dira, batez ere. G. Elordietak 

(2002), Hualderekin batera, Lekeitioko euskararen entonazioa izan du aztergai nagusia 

eta Irurtzunek (2003) Errenteriakoa. Azken lan hau aipagarria da belaunaldi desberdinen 

artean, denbora tarte laburrean, entonazio ereduan aldaketa egon dela erakusten baitu. 

Beharrezkoak dira inolaz ere lan horiek, euskarazko prosodiaren basamortuan 

erreferentzia bilakatzen baitira.  
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Esan behar da eskuartean dugun ikerketa honetan ez dela helburu nagusia 

azentua zuzenean jorratzea, nahiz eta jakin silaba-egiturak ezinbesteko erlazioa duela 

azentuarekin, prosodiako eremua delako. Ikerlan honek, zeharka bada ere, aurrerantzean 

egingo diren azentuari eta prosodiari buruzko ikerketetan lagungarri izan nahi luke. 

 

1.5. Sarrera amaituz 

 

Atal honetan aipatuko diren kontuak aurrera begira pentsatuak daude, datozen 

ikerlanen lagungarri izango direlakoan. 

Lan hau burutzerakoan hainbat zailtasunekin egin dugu topo; horietarik bat izan 

da terminologiarena. Asko landu gabeko gaia izanik, ez da betere erraza izan 

terminologiak sortarazitako buruhaustea. Silaba aipatu edo jorratu duten lan asko 

erdaretan daude, ingelesez, alemanez eta frantsesez, nagusiki. Euskararen egoera 

oraindik ere erabat normalizatu gabekoa izanik, eta fonologian euskaraz tradizio 

handirik ez izatean, hainbat termino itzultzea eta hainbat kontzeptu aditzera ematea aski 

lan zaila izan da. Horregatik zenbait kasutan autoreen zuzeneko hitzak islatu dira aipuen 

bidez (adierazpide zuzenago eta gardenagoa direlakoan). Terminologiaren arloan esker 

bereziak bihoazkie gai hau landu duten aitzindariei: Mitxelenari, Salabururi, 

Txillardegiri, Etxeberriari eta batez ere, Oñederrari, 2004an argitaratutako liburua 

ezinbesteko laguntza izan baita alderdi honi dagokionez.  

Ikerketa bat gauzatzerakoan gerta daiteke ikergaia asko landua ez egotea. 

Arrazoiak askotarikoak izan daitezke, eta euskara moduko hizkuntza bada ikertutakoa 

zuloak are eta nabariago egiten dira, batez ere zenbait eremutan. Euskarazko fonetika-

fonologiazko gaiak gutxi landutako eremu horretan sartuko lirateke. Azken urteetan 
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fonologian oinarritutako lanak ugaritu egin dira, baina adibidez, tresnabidezko 

fonetikazko lanak oso urriak dira gurean. Beraz, ikerketa hasi aurretik ikerlaria jakitun 

da ikergai den eremuan zulo eta hutsune handiak aurki ditzakeela. Hori ikerketarako 

muga bat izango da. 

Bada beste muga bat: ikerlana mugatu beharra. Ikergai bat lantzean gertatu ohi 

da ikerketarako bide berriak irekitzea eta aztertzea merezi duten hari izpi berriak 

sortzea. Zenbaitetan ezinbestekoa da hari horiei tira egin eta ikertzen jarraitzea, baina 

ikerketa lan batek bere muga “fisikoak” izaten ditu eta ezin dira lanean zehar sortutako 

eta interesgarriak liratekeen gai guztiak lan bakar batean sakondu. Lanean zehar egin 

dira aipamenak ikerketa gehiago merezi duten gaiak zeintzuk diren adieraziz; lanaren 

helburuak gaindituko lituzketelako utzi dira albo batera, ez litzatekeelako posible izango 

izendatutako gai guztiak oraingoan lantzea. Urtetako zeregina legoke aipatzen diren gai 

horiek guztiak lantzen, baina gauza ez litzateke hor bukatuko, gai bakoitza sakontzen 

hasi bezain laster sortuko bailirateke ideia berriak, ikertzea merezi luketen hari izpi 

gehiago. Oraingoan albora uzteak ez du esan nahi betirako alboratzen direnik, aurrera 

begira letozkeen ikerketa lanak izateko itxaropenarekin izendatzen baitira. 

Aurrera begirako azterketa litzateke batez ere euskarazko prosodiarena. Oro har 

prosodiazko azterketen premia nabaria da eta batez ere azterketa prosodiko 

bateratzaileen premia; euskara bere osotasunean hartuta ikuspegi osoagoak izango 

dituzten azterketa prosodikoak oso urriak dira gurean eta aztertu beharreko eremua 

litzateke. 
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Aipatu behar da ikerlanean zehar erabilitako ikur fonetikoek NAF edo IPAri 

jarraitzen diotela. Esan behar da, baita ere, musikako idazkera ondorengo helbidetik 

lortutakoa dela: http://www.music.qub.ac.uk/~tomita/bach-mf.html7 

Zenbait irudi erabili dira azterketako seigarren kapituluan: espektrogramak, hots-

uhinak eta estatistika grafikoak; espektrogramak eta hots-uhinak erabili direnean, 

irudiek adierazten duten hots andana zein den idatzi da irudi azpian: irudiak islatzen 

duen hots andanaren aurkezpen ortografikoa eta ondoren, parentesi artean, euskara 

batuko ordaina litzatekeena. Batzuetan espektrograma irudietan adierazten dena ez da 

irudi azpian ematen den aurkezpen fonologikoak adierazten duen guztia, baizik eta 

aurkezpen fonologikoaren zati bat bakarrik. Hala ere, komenigarria iruditu zaigu, nahiz 

eta espektrograman zati bat bakarrik adierazi, azpian esaldia azaltzea, zentzua izan 

dezan, bestela ez bailitzateke ulertuko. 

Ikerlanaren amaieran, hiru eranskin daude. Lehenengo eranskinean seigarren 

kapituluko lehenengo froga burutzeko erabili den ahozko jardunaren transkripzioa dator. 

Transkripzio fonetiko laxotzat har dezakegu, izan ere ez ditugu zehaztasun fonetikoak 

eman nahi izan, aztertu den mintzaldia bera ezagutaraztea izan delako helburu nagusia. 

Bigarren eranskinean seigarren kapituluko bigarren frogan erabilitako testuak datoz, 

kronologikoki ordenatuta. Hirugarren eranskinean terminoen hiztegia aurki daiteke, 

euskarazko terminoen ingelesezko ordaina aurki daiteke. 

 

                                                 
     7 Donegan-ek eta Stampe-k (2004) ematen dute helbide honen erreferentzia. 

http://www/�
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2. Silaba 

 

 

Silaba zer den eta nola osatzen den ikusi aurretik, silabaren izateaz mintzatuko 

gara. Gero, silaba-egituraren osagai nagusienak munduko hizkuntza desberdinetan nola 

gauzatzen diren aipatuko dugu, silaba-egitura ez dela finkoa, eta areago, aldakorra dela 

frogatzeko. Esan dugu silaba elementu irristakorra izan daitekeela, eta honi gehitu behar 

diogu silabaren inguruan ez dela adostasun handirik egon ikerlarien artean. 

Desadostasun horren adierazletzat har daitezke hemen bildutako silabari buruzko 

definizio desberdinak eta silabak fonologiazko korronte edo eskola nagusienetan izan 

duen zeregin desberdina. Has gaitezen silabaren izateaz mintzatzen. 
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2.1. Silabaz 

 

Atal honetan silaba, berez eta bereiz, ikertuko dugu; hasieran silabaren izateaz 

arituko gara, edo beste era batera esanda, Fonologia Naturalean silaba zer den eta 

teorikoki duen garrantzia ikusiko dugu. Ondoren, silaba oinarrizko aurkezpenean ote 

dagoen galderari erantzuna aurkitzen saiatuko gara, gero silabak paradigman duen isla 

azaltzeko. Silabaren osaketa izango da landuko den hurrengo puntua eta hor hierarkia 

fonetikoen garrantzia azpimarratuko da. Atala amaitzeko, silaba-egituraren osaketan 

parte hartzen duten oinarriak aipatuko dira (ozentasuna, azentua, nolakotasuna eta 

elkarren arteko interferentziak). 

 

2.1.1. Silabaren izateaz 

 

Gizakiok hizketa silabaren bidez gauzatzen dugu, munduko hizkuntza guztiak, 

bakoitza bere berezitasun eta ezaugarrien arabera, silaben bidez, silabaka gauzatzen 

dira. Horregatik, atal honetako lehenengo urratsa izango da silaba kontzeptua 

ontologikoki zer den esatea. Ez dago oinarrizko ikerketa asko silaba gai nagusitzat 

duenik, askotan besterik gabe onartu delako silabaren izatea, azterketa eta eztabaida 

fonologikoa albo batera utzita. 

Sarri, orain arteko azterketa askotan, silaba kontsonante eta bokalez osatutako 

unitatetzat hartu izan da, hobe esan, segmentu pilatze edo multzokatze soiltzat eta 

alderdi prosodikoarekin duen lotura ez da aintzat hartu, nahiz eta alderdi 

prosodikoarekin duen hartu-emana azaltzea ezinbestekoa izan silaba osotasunean 
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ulertzeko. Horixe izango da lan honetan egingo dena: euskararen silabaren egitura eta 

zeregina azaldu, alderdi segmentala eta alderdi prosodikoa kontuan hartuz.  

Euskaraz ere silaba nolakoa den aipatu izan den lanetan, ikuspegi segmentala 

nagusitu da, hau da, silaba zein bokalek eta zein kontsonantek osatzen duten esan izan 

da nagusiki, segmentu batzuek gune jakin batzuetan azaltzeko dituzten debekuak eta 

beste batzuek dituzten zailtasunak aipatuz; silabaren alderdi prosodikoa kontuan hartzen 

duten azterketak ez dira ugariak, eta azterketa hauek oro har silaba azentuaren 

kokalekutzat hartzen dute.  

Silaba prosodiaren egitura hierarkiko batean kokatzen den unitatea da.8 Egitura 

hierarkiko bateko partaide denez, hierarkian goiko eta beheko elementuekin duen 

erlazioari, loturari begiratu behar zaio, lotura eta erlazio horien arabera ulertuko baita 

elementua. Hurch, ondoko aipuan, unitate prosodikoez eta beraien arteko erlazioaz 

mintzo da; silabaz ere bai, beraz: 

Prosodic units are the result of processes of human temporal behavior and the 

realization of specific linguistic and segmental phonological units in time. Each 

prosodic unit stands in a double relationship as the organizational procedure of smaller 

units and itself being an element of a hierarchy directed upward. And both faces of the 

coin determine structural aspects.  

Hurch 2006a, 542 

                                                 
     8 Donegan-ek eta Stampe-k (2004) argitaratutako lan berrienari jarraituz, honela osa genezake 

erritmoaren egitura hierarkikoa: mora-silaba-beat-measure (konpasa). Aurreko lanetan silabaren gainean 

oina (foot) zegoela ikus genezakeen, baina autore hauen lanetan (berrienean nabarmenago) hizkuntzaren 

ulermena musikaren ulertzeko erarekin azaltzen dute. Foot edo oinaren (gazteleraz pie métrico) 

erabilpena metrikan eta musikologian ezinezkoa dela diote, eta horren ordez beat musikako kontzeptua 

erabiltzea proposatzen dute. Hierarkian beat-aren gainean measure legoke, azkena beat batek baino 

gehiagok osatutako egitura litzateke; measure, guk musika munduan konpasa moduan ezagutzen dugunari 

dagokio, beraz, ‘konpas’ itzuliko da.  
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Baina askotan, esan bezala, silaba segmentuak pilatzen diren gunetzat hartu izan 

da soilik. Silaba bada segmentuak biltzen, batzen diren gunea, baina ez da nahikoa 

silaba zein segmentuk osatzen duten esatea.  

Silabak, segmentuak izateaz gain, egitura prosodikoko partaide ere badirela 

defendatu dugu, eta beraz, egitura prosodikoari ere begiratu behar zaio. Segmentuak 

hierarkian silabak behetik dituen osagaiak direla onar dezakegu, silabak segmentuez 

“osatzen”, “betetzen” direlako. Era berean, silabek hierarkian gorago dauden egiturak 

ere osatzen, betetzen dituztenez, goitik dutena ere kontuan hartu behar da, beat-a 

(kolpea), alegia. Silabaren bi alderdiak (prosodikoa eta segmentala) kontuan hartzea 

garrantzitsua da silaba osotasunean ikusi nahi badugu. 

Silaba segmentu bilkura baino areago doala ikusteko, alemanezko liebling 

‘maitagarria’ adibidea erabiliko dugu. “Liebling”-ek bi silabatze mota izan ditzake: 

[li:.blI] edo [li:p.lI], alemanez silabatzeko aukera prosodiko bi horiek daudelako. 

Adibidearen lehenengo gauzatzea, [li:.blI], bigarren silaban .bl- ekina duena, agian 

nahiago litzateke, Vennemann-en elkar-ukitze legeari jarraituz;9 segmentuen egitura 

silaba-egituraren menpe dago eta ez alderantziz, horregatik adibideko bigarren gertaera 

ere [li:p.lI] ongi dago, alemanezko silaba amaierako trabariak ahoskabetzeko 

                                                 
     9 Vennemann-en elkar-ukitze legeak dio (ikus 5.1.2.2 atala)  nahiago dela silabako koda eta hurrengo 

silabako ekinaren artean ozentasun eskalari dagokionez diferentzia ahalik eta handiena izatea, hau da, 

lehenengo silabako kodaren ozentasuna ahalik eta handiena eta hurrengo ekinarena ahalik eta txikiena 

izatea; kasu honetan liebling adibidearen bi gauzatzeetan ([li:.blI] eta [li:p.lI]), bigarren gauzatzearen 

lehen silabak koda du eta lehenengo gauzatzearenak ez; beraz, elkar-ukitze legeari jarraituz, koda gabeko 

adibidea hobea litzateke, ozentasun diferentzia hadiagoa delako.  

Gertaera hau Maximal Syllabic Onset Principle izenez ere ezagutzen da, teoria sortzailean batez ere. 

Hona hemen, Selkirk-i (1982, 359) jarraituz, terminoaren azalpena: “In the syllable structure of an 

utterance, the onsets of syllables are maximized, in conformance with the principles of basic syllable 

composition of the language”. 
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bilakabideri jarraituz.10 Segmentuak silaba-egituraren mende daudelako bi aukerak 

onargarriak dira, hala izan ez balitz, [li:p.lI] ez litzateke onargarria izango. 

Silabak, hierarkian prosodia eta segmentuen artean egonda, zubi lana egiten du; 

beste era batera esanda, silaba prosodia eta segmentuak jostean sortzen da, elkarren 

arteko gurutzatzea gertatzen denean. Hizketa fisiko bihurtzen denean sortzen da silaba, 

hizkuntza hizketa bihurtzerakoan edo kanporatzerakoan, eta silaben bidez ateratzen da 

hizketa. 

Silabak erritmoa gauzatzea ahalbideratzen du, hau da, silabak oinarrizko 

momentu edo gune erritmikoak dira. Termino irristakorra izan daiteke, baita 

harrapagaitza ere, eta harrapagaitz izateak ahalegin handia eskatzen du silabaren 

definizioa emateko orduan. Hala ere, zailtasun hori ezin daiteke aitzakia izan silabari 

garrantziarik ez emateko ez eta azterketetan albo batera uzteko ere. Donegan-ek eta 

Stampe-k lehen mailako garrantzia ematen diote, silaba hizkuntzaren eta hizketaren 

arteko lotura egiten duen oinarrizko elementua izan daitekeela esatean, ondorengo 

aipuak adierazten duen bezala: 

the syllable, which has not enjoyed a very solid place in linguistic theory, may in fact be 

the basic element in the relationship of language and speech. 

Donegan / Stampe 1978, 34 

2.4. atalean ikusiko dugunez, fonologiaren historian silabak beti ez du garrantzia 

bera izan; batez ere teoria sortzailearen hasierako garaia izan zen silabari garrantziarik 

eman ez ziona; beranduxeago, batez ere eskola berean sortutako Fonologia Sortzaile 

Naturala teoriak eraginda, eskola sortzaileak oro har silaba onartu du. Dena den, badira, 

                                                 
     10 Kontuan izan liebling izen eratorria dela lieb+-ling osagaiak dituena. 
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oraindik ere silabarik onartzen ez duten korronteak, Gobernu Fonologia esaterako11 

(eskola horren barruan sar daiteke era berean CVCV Fonologia izendatutakoa). Guk, 

azterketa honetan, Donegan-en eta Stampe-ren bidetik, silaba hizkuntz antolamenduaren 

unitate garrantzitsutzat hartzen dugu. 

Silaba ez da beste zenbait gertakariren ingurune edo erreferentzia soila; ez da 

esaterako, segmentu multzokatze soila, ez eta azentua joan ohi deneko gunea ere. 

Silabak baditu bere ezaugarriak, nolakotasuna eta izaera; silabaren antolamendua ere 

zenbait hatsarreren arabera egiten da, beherago Vennemann-en (1988) legeak aipatzean 

ikusiko dugun bezala. Silaba osotasunean aztertzeko nahitaezkoa da alderdi hauek 

guztiak sakontzea. 

Ikerlan honetan euskararen silaba-egitura nolakoa den ikusi nahi da, esan bezala 

ikuspegi segmentaletik haratago joanez, eta horretarako Fonologia Naturalak eskaintzen 

duen bidean abiatuz. Donegan-ek eta Stampe-k (1978) silabari buruz egindako gogoeten 

oinarri sendo eta funtsezkoak ezinbestekoak izango dira gure eginkizunean. Hurch-en 

lanak (1988a, 1988b, 1996a, besteren artean) ere euskarri nagusienetakoak izango dira. 

Silabaren azterkizuna gai nagusitzat hartzen den Donegan-en eta Stampe-ren 

(1978) lanean,12 silaba erritmoaren eta segmentu mailaren artean kokatzen da, mugan, 

nolabait esan. Horrela interpreta daiteke hurrengo aipuan adierazten dena: 

                                                 
     11 Korronte horrek proposatzen du silabarik ez dagoela, baina ekina eta silaba-gunea onartzen ditu; hau 

da, silaba-egitura onartzen du silabarik gabe. 

     12 Aipagarria da Vennemann-ek 70. hamarkadan egindako saiakera Syllabic Phonology sortzeko. 

Kontuan hartu behar da Vennemann eta Hooper izan zirela garai horretan, Teoria Natural Sortzailea 

korrontea sortzearekin, teoria sortzailean nolabaiteko berrikuntza ekarri zutenak. Ekarpen handia izan zen 

silaba teoria fonologikoko elementu garrantzitsutzat hartzen zuelako. Teoria sortzaile klasikoak eragiten 

zituen galdera eta zalantzen erantzun izan zen inolaz ere Vennemann-ek egindako proposamena, baina 

teoria sortzailetik erabat urrundu gabe. Vennemann-ek (1978) silabaren izatea onartzea eskatzen duten 

hainbat adibide interesgarri eskaintzen ditu eta silaba horiek sortzeko axiomak aurkezten ditu. Erregela 
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What is syllabification then? Clearly, it is the mapping of a segmental representation 

onto a prosodic pattern. It is not the words or the music; to use what now should not 

seem merely to be a metaphor, it is the way the words are put to the music. 

Donegan / Stampe 1978, 29-30 

Aipuan islatzen denez, silabak bi alderdiak lotzen ditu, edo zehazki esateko, bien 

elkartzean sortzen da, eta aztertu nahi badugu, lehen esan bezala, bi alderdiak kontuan 

hartuz egin beharko dugu: segmentuak eta prosodia, eta prosodiaren barruan erritmoa.  

Erritmoa ez da soilik hizkuntza arazoetako oinarria, hizketarako eta nahita 

egindako beste ekintzetarako, mugimenduetarako, behar dugun koordinazioa 

erritmoduna da, erritmikoki gertatzen da. Horixe adierazten du hurrengo aipuak: 

Rhythm, which means temporal patterning, is a concept based on motor functioning. 

Natural movements sequences as produced by the motor system are determined by a 

variety of factors including temporal constraints some of which are based on the 

dynamics of inertia, etc. These constraints necessarily are reflected in the organization 

of sounds produced by human movements, which include speech and music. 

Martin 1972, 487-488 

Aipuan irakur daitekeenez, erritmoa, hizketan eta musikan ezinbesteko osagaia, 

funtzionamendu motorean oinarritua dago, eta beraz, ez da soilik hizkuntzaren 

bereizgarria; hizketan eta musikan erritmoa ezinbestekoa dela erakusten du Doneganek: 

The precise coordination of gestures required in speaking and other intentional action 

depends on a neuronal metronome that emits a flexible but regular pattern in real time, 

onto which we map intended words and phrases for articulation. 

Donegan 1993a, 713 

                                                                                                                                               
matematikoen antz handia hartzen du amaiera aldera Vennemann-en saiakerak. Eskola Sortzailearen 

barnean kokatzen den Kahn-ek ere silabaren onarpenaren alde egiten du, 2.4.3.2. atalean ikusiko dugun 

moduan. 

     13 Aipagarria da, aurreko artikuluekin alderatuta, autoreak lan honetan darabilen hizkera, azaltzeko 

moldea, baita hitzak, terminoak ere, musikako hizkuntzatik oso gertu daudela. Jakina da orain arte erritmo 

kontuak, oro har, musikan aztertu izan direla, baina, hizketa kontuak aztertzeko ere baliagarri dira, edo 
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Erritmoak denborazko egituratzea ahalbideratzen du. Honekin batera, hitzak eta 

esaldiak erritmoarekin batera txertatuta kanporatzen ditugu. Eta hizketa kanporatze 

horretan, silabak denboran zehar, egitura erregularra ekoiztea eta hautematea 

ahalbideratzen du. 

Esan dugu erritmoa hizkuntzaren osagai garrantzitsuetako bat dela eta ideia horri 

jarraituz, hizkuntzaren azalpen osotua egitea ez da berria, hizkuntzalaritzan aspaldidanik 

jorratu baita (besteak beste, Sapir-ez oroitu behar dugu eta drift-aren14 ideiaz gogoratu, 

nahiz eta Sapir-ek ez zuen erritmoa oinarritzat hartu). Hizkuntzaren azalpena emateko, 

hizkuntza bere osotasunean kontuan hartzearen azterbideari eusten diote Donegan-ek 

eta Stampe-k 1983ko lanean, beti ere erritmoa funtsezko elementutzat hartuta. Autore 

horien iritziz, hizkuntzak osotasuna izateko barne antolaketa du, ez da zati edo atal 

solteez egindako “multzoa”, zatiek elkarren artean “eragina” baitute. Izan ere, bada 

lotura bat, hizkuntzaren barne antolaketa gauzatzen duena, hizkuntzaren alderdiak 

nolabait “josi” egiten dituena eta kohesio, lotura horri Donegan-ek eta Stampe-k inner 

plan deitzen diote. Beraz, hizkuntzaren atalek erlazioa dute elkarrekin, nolabaiteko 

harilkadura, eta areago, elkarren arteko eragina. Antolaketa, lotura horri zentzua ematen 

diona fonologia da eta, fonologiaren barnean azentua eta, azentuaren zeregin nagusienen 

artean erritmo eredua. Hizkuntzako atalen barne lotura horri buruz luze eta zabal 4.1.1. 

atalean arituko gara. 

                                                                                                                                               
hobe esan, ezinbesteko. Are nabarmenago hurbiltzen da musikara Donegan-en eta Stampe-ren (2004) 

lana, musikako azalpenek nagusitasun handia hartzeaz gain, musikako adierazpideak erabiltzen hasi 

baitira: pentagramak, konpasak, notak, eta abar. 

     14 Sapir-en Drift kontzeptua osotasunaren etengabeko mugimenduan uler dezakegu. Mugimendua 

etengabea da eta izan daiteke osotasunaren zati bat bakarrik mugitzea edo dena mugitzea. Mugimenduak, 

nahiz zati bati dagokiona izan bakarrik, osotasun guztiari eragiten dio. 
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Aipatu dugu hizketa segmentuak prosodian uztartuz egiten dela, eta silaba 

prozesatze horretan kokatzen dela, baina ez da erraz esaten prozesatzean zein momentu 

zehatzetan sortzen den.15 Garrantzitsuena da silaba entitate bezala badagoela; hori 

onartuta, esan behar da hitz baten silabatzea alda daitekeela hizkuntza bakoitzaren 

silaba-egiturak dituen eskakizun segmental nahiz mugen arabera eta oro har prosodiaren 

eskakizun nahiz mugen arabera. Eskakizun horiek alda daitezke hizkuntzaren barnean 

bai geografikoki (ikus Mayerthaler 1996) bai eta diakronikoki ere (euskarari buruz ikus 

Artiagoitia 1990). Hizkuntza bakoitzean eskakizun eta muga horiek kontuan hartuz 

egingo da silabatzea. Adibidez, euskarak, egin hitza modu batean baino gehiagotan 

silabatzeko aukera eskaintzen du: [e.Fin], [e.in], [ejn], [i¯], [e¯], [in].16 Baina ez da 

posible [eg.n]̀, adibidez, kontsonante silabagilerik ez delako onartzen euskaraz. 

Euskarazko silaba-egiturak, azken aukera kenduta, beste aukera guztiak onartzen ditu, 

denak dira onargarriak eta hein handi batean, prosodiaren arabera, erritmoaren arabera 

eta segmentalki gertatzen denaren arabera egongo da silabatze bat edo bestea 

aukeratzea. Abesti batean, esaterako, erritmo jakin bati jarraitu behar diogunean, 

erritmoak silaba bakar bat behar badu, bi silabako hautua ez baina bakarraren aldekoa 

egin beharko dugu, erritmoak hala eskatzen duelako. Hizketan ere gauza bera gertatzen 

da. Adibide horiek erakusten dute, era berean, birsilabatzea eratorpen guztian zehar 

indarrean dagoela, eta prosodiak eta segmentu-banaketak dituen beharren eta 

eskakizunen arabera, silaba-egitura eta silaba-mugak alda daitezkeela. 

 

 

                                                 
     15 Agian momentu hori zein den jakitea ez da garrantzitsuena silaba baden edo ez esateko.  

     16 Azken hiru gauzatzeek silabatze bera duten arren, silabak segmentu desberdinez osatzen direnez, 

adibideen artean ipini ditugu. 
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2.1.2. Silaba azter-unitatea 

 

Nahiz eta tradizionalki silaba gramatiketako elementu garrantzitsua izan den, 

ikusi dugu hizkuntzalaritzaren hurbileko historian silabak ez duela estatusik izan 

gramatikan denbora luzean, batez ere korronte bat izan delarik silabarik onartu ez 

duena, korronte sortzaile klasikoa, hain zuzen ere (sakonago 2.4. atalean). Korronte 

sortzaileak lehen proposamenetan bere planteamentu teorikoak ezaugarri segmentalez 

azaldu nahi zituen, prosodiarik gabe, eta beraz, silabarik gabe.17 Ondorioz, arazo ugari 

izan zituzten hainbat bilakabideren berri emateko. Kapitulu honetako 2.4. atalean 

ikusiko dugunez, eskola sortzailean batez ere Fonologia Sortzaile Naturalaren ondotik 

eta autore solte batzuek ere eraginda, silaba aztertzeko unitatetzat onartu da. 

Ondoren datozen adibideek garbi erakusten digute silaba gramatikaren 

osagaitzat ez onartzeak zer zailtasun sor ditzakeen. Horregatik silaba azter unitatetzat 

onartzea aldarrikatzen da; izan ere, adibide hauek erakusten dute segmentuen zenbait 

jokabide silabaren menpe daudela.  

Adibideak alemanezko silaba amaierako ahoskabetzeari dagozkionak dira eta 

Vennemann-en (1978) lanetik hartu ditugu. Vennemann-ek aipatu lanean silabari 

garrantzia eman nahi dio, batez ere Chomsky-k eta Halle-k idatzitako Sound Pattern of 

English18 liburuak islatzen duen transformazio fonologiari erantzuna emateko, esan 

baitugu SPEn silabak ez duela inolako funtzio gramatikalik. Vennemann-en helburua 

da, fonologia sortzaile klasikoak erabiltzen dituen argudio eta formulazioei aurka 

                                                 
     17 Sound Pattern of English liburuan, adibidez, azentua “[acc]” ezaugarriaren bidez adierazten da, eta 

silaba “[syll]” ezaugarriaren bidez, azentua eta silabagiletasuna bokal bakoitzaren ezaugarri bailiran. 

     18 Aurrerantzean SPE. 
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eginez, silaba aldarrikatzea eta silaba azter eremutzat hartzea. Hona hemen Vennemann-

ek erabiltzen dituen zenbait adibide: 

Liebe [li:.be] (‘maitasuna’); lieb [li:p] (‘maitagarria’) 

Rat [ra:t] (‘udala’, nominatiboa); Rates [ra:.tes] (‘udala’ genitiboa) 

Adibide hauek ikusita, hitz amaieran gertatzen den hots txandakatzearen 

azalpena bi bidetatik etor daiteke: alde batetik esan daiteke hitz amaierako ahoskabea 

(Lieb [li:p]) ahostundu egiten dela bokalartean (Liebe [li:.be]), baina ikusten dugu 

(Rates [ra:.tes]) adibidean ez dela bokalarteko ahostuntzea gertatzen, bestela *[ra:.des] 

beharko baikenuke eta ez dugu horrelako emaitzarik aurkitzen. Beraz, bokalarteko 

ahostuntzeak azalpen gisa ez digu balio. Beste alde batetik, Lieb [li:p] adibideari 

begiratuz, esan daiteke hitz amaieran ahoskabetzea gertatzen dela. Vennemann-ek hitz 

amaierako ahoskabetzea irudikatzeko Schane-k (1973: 59-60, 94, apud Vennemann 

1978, 178-179) proposatutako erregela19 darabil: 

[+Obstruent] → [-Voice]/ ___# 

Erregelak Liebe [li:.be] eta lieb [li:p] adibideen berri ematen du, baina ez da 

aski, ez duelako ondoko adibideetan gertatzen dena azaltzen: 

Raddampfer [rá:t.dàm.pfer] (‘gurpiletako lurrina’) 

Motivarmut [mo.tíf.ar.mut] (‘arrazoi urritasuna, eskasia’) 

Adibide hauek hitz konposatuak dira eta konposaketako lehenengo elementuaren 

amaieran ahoskabetzea gertatzen da: Rad [rá:t ] eta Motiv [mo.tíf]. Ahoskabetzea hitz 

amaieran gertatzen dela dioen erregelak balio lezake hitz amaiera konposatuko lehen 

hitzaren amaierarekin identifikatuz gero. Baina ondorengo hitz eratorrietan gertatzen 

dena arazoa litzateke azalpen horrentzat: 

                                                 
     19 Fonologia sortzaileko zentzuan. 
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Liebe [li:.be] (‘maitasuna’); lieblich [lí:p.liç] (‘maitagarria’) 

Tage [ta:.ge] (‘eguna’); täglich [té:k.liç] (‘egunero’) 

Lesen [le:.zen] (‘irakurri’); lesbar [lé:s.ba:r] (‘irakurgarria’) 

Adibide hauek ikusita ahoskabetzea hitz amaieran gertatzen dela esatea ez da 

nahikoa, hitz amaiera ez den silaba amaieran ere gertatzen delako ahoskabetzea, ekinean 

herskaria ahostuna dena Liebe [li:.be] kodan herskaria ahoskabe egiten baita lieblich 

[lí:p.liç]. Hitz amaieraren aipamenaz gain silaba amaieraren aipamena egin behar da. 

Silaba amaiera aipatu beharra islatzen dute ondorengo adibideek ere: 

Magdalena [mak.da.lé:.na] (Pertsona izena) 

Abdomen [ap.dó:.mEn] (‘abdomena’) 

Ondorengo erregela20 aurkezten du Vennemenn-ek silaba-mugan ahoskabetzea 

gertatzen dela adierazteko: 

[+Obstruent] → [-Voice]/___$21 

Ikusi dugu silaba-muga aipatu beharra dagoela orain arte aurkeztu ditugun 

kasuen berri emateko. Baina azken erregela ere ez da aski, ondorengo adibideek 

erakusten diguten bezala: 

lieben [li:b´n] (‘guk maitatzen dugu’) liebt [li:pt] (‘zuek maitatzen duzue’) 

Rades [ra:d´s] (‘gurpila’, genitiboan) Rads [ra:ts] (‘gurpila’, genitiboan) 

Tages [ta:g´s] (‘eguna’, genitiboan)  Tags [ta:ks] (‘eguna’, genitiboan) 

Adibide hauetako bigarren zutabean ikusten dugunez, herskariaren ahoskabetzea 

ez da silaba amaieran bakarrik gertatzen, herskaria silaba kodako azken kontsonantea ez 

denean ere ahoskabetzen baita. Pentsa daiteke bigarren zutabeko adibideek ahostuntasun 

                                                 
     20 Ikus aurreko oin-oharra. 

     21 $ zeinuak silaba-muga adierazten du; gure ikerlanean, silaba-muga . zeinuaren bidez adierazi dugu. 
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asimilazioa jasan dutela ondoko kontsonantea ahoskabea delako. Baina ezin esan 

daiteke ondoko kontsonanteak eragindako ahostuntasun asimilazioa gertatu denik, 

Abdomen [ap.dó:.mEn] (‘abdomena’), Lieblich [lí:p.liç] (‘maitagarria’) adibideetan ez 

baita asimilaziorik gertatzen. Erregela22 zabalago bat behar da adibide hauen berri 

emateko: ahoskabetzea kodan gertatzen da. Kodako kontsonante guztietara hedatzen da 

ahoskabetze eremua, berdin izanik koda hitz amaierakoa den edo ez. 

Vennemann-ek adibide ugariz hornitzen ditu bere lanak (1972, 1974, 1978) eta 

fonologia sortzaile klasikoaren aurka, ongi justifikatzen du silaba gertakari 

fonologikoen arrazoi eta ingurune dela, eta beraz, azter-unitatea. 

 

2.1.3. Silaba oinarrizko aurkezpenean? 

 

Hizkuntzalarien artean eztabaida izan da silaba hitzen oinarrizko aurkezpenean 

ba ote den. Eztabaida guztietan gertatu modura, batzuk ideia horren aldekoak dira, eta 

beste batzuk kontrakoak. Ikerketa honetako ikuspegia kontra daudenen aldera doa, 

alegia, silaba hitzen oinarrizko aurkezpenean ez dagoela defendatzera. Ondorengo 

Oñederraren aipuak hautuaren zergatia argitzen laguntzen du: 

Hizkuntzalari zenbaiten arabera, eta horien artean da liburu honen egilea, silaba ez dago 

hitzen oinarrizko aurkezpenean. Zer da silaba horrelako baieztapenen arabera? Esango 

nuke onuragarriago gerta lekigukeela silabatzea kontzeptuari eustea. Horrela esango 

genuke silabatzea (non gertatzen, sortzen den silaba) ez dagoela sakonean, baizik eta 

sakon hori (pentsatutako esaldia), azaleratzeko abian jartzen denean, erabat azaleko 

errealitate fisiko bihurtu bitarteko bidearen punturen batean. 

Oñederra 2004, 134-135 

                                                 
     22 Ikus 19. eta 20. oin-oharrak. 
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Donegan-ek eta Stampe-k erabiltzen duten adibide bat aukeratu dugu oso argi 

adierazten duelako azaldu nahi duguna. Ingelesezko freedom ’askatasuna’ hitza hartzen 

badugu, ingelesez silabatze desberdinak aurki ditzakegu; esan daiteke bi silabako hitza 

dela, bi silabatan gauzatzen dela [»friR. ́m]. Zenbait lenitio gertatuta, hau da bokalarteko 

ttak-aren galera eta bigarren silabako bokalak silabagiletasuna galduta silaba bakarrean 

ere gauza liteke: [»fr̃ĩ ª́ ̃m]; aldiz [»friR. ́m]-en lehenengo dardarkariak silabagiletasuna 

hartzen duen bilakabide fortitiboa gertatzen bada, hiru silabatan gauza liteke: 

[fr 1 »riR. ́m]. [»friR. ́m] hitza “Yankee Doodle Came to Town” abestiaren melodian 

txertatu nahi izanez gero, modu honetara gauza liteke, adibidez: [»fri.i«i.i»i.i«d√̃m]. 23 

Melodiak azentu eredu batean txertatutako silaba (nota)24 kopurua ematen digu, baina 

ez segmentuak (freedom gure kasuan), hau da segmentuak melodiak ematen dizkigun 

notekin lotu behar dira. Adibide berarekin jarraituz, freedom hitza melodia horrekin 

abesteko era bakarra ez da [»fri.i«i.i»i.i«d√̃m]; melodia eta segmentu berak erabilita, beste 

era honetan ere abes liteke: [»fr1.r ¡ «r1.r1»i.i«d√̃m].25 Hitz baten silabatze posibilitate hauek 

guztiak ikusita, ondorio honetara heltzen dira autoreak: “Obviously, no particular 

syllabification is in the segmental representation of the word” (Donegan / Stampe 1978, 

29). Azpimarratu nahi genuke Obviously izenondoa erlatibotzat har genezakeela, izan 

ere, hizkuntza batzuetan errazagoa da zeintzuk silabatze gerta daitezkeen “aurrikustea”, 

hizkuntzak dituen eskakizun prosodiko eta segmentalak kontuan hartuta. Euskaraz, 

                                                 
     23 » eta « zeinuek beat-a adierazten dute, lehenengoa indartsua (») eta bigarrena ahula («); horietarik 

lehenengoa da kolpe indartsuena hartzen duena. Adibide horretan bokalek dute silabagiletasuna. 

     24 Musikako nota kontzeptuaz ari gara. 

     25 Lehenengo bi beat-etan, dardarkariak silabagileak dira. 
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adibidez, errazagoa da silaba-egitura “aurrikustea”,26 ingelesarekin alderatzen badugu, 

izan ere euskaraz hizkuntzaren egituraketan silaba-egitura eskakizunak naturalagoak, 

oinarrizkoagoak dira ingelesez baino. Ingelesez silaba-egituraketan azentuak eragin 

handiagoa du euskaraz baino eta gertaera horrek silabatzea konplikatuagoa bihur dezake 

eta “aurrikusten” zailagoa. Beraz, obviously izenondoak hizkuntza batzuetan indar 

handiagoa izango du beste batzuetan baino. Hona hemen Hurch-en aipu bat esanez, 

silaba-egituratzen duten lehentasun eta legeek silaba-aldiko hizkuntzetan azentu-aldiko 

hizkuntzetan baino orokorrago betetzen direla eta beraz, silaba-egitura lehentasun eta 

lege hauetarik gertuago egongo dela: 

Es sind selbstverständlich die gleichen Grundprinzipien [Silbenstrukturprinzipien], die 

den Silbenbau sowie die Syllabierung- und Resyllabierungsprozesse bestimmen, doch 

sind diese in silbenzählenden Sprachen einfach mit wesentlich stärkerer Radikalität 

durchgesetzt als in akzentzählenden Sprachen. 

Hurch 2006b, 1027 

Aitortu behar da gai hau ez dela nahikoa landu eta zail egiten dela “frogak” 

ematea. Hala ere, adibide hauek ikusita, orain agian, hobe ikusi edo uler daiteke gorago 

esandakoa: silabatzea, segmentuen errepresentazioa eredu prosodikoan txertatzea bera 

dela, edo hobe esan txertatzea gertatzen denean sortzen dela, horregatik dira posible hitz 

                                                 
     26 Ariketa modura freedom hitza bera erabil dezakegu euskaraz: lexikoki ziurrenik /fridon/ hitza 

hautemango genuke. Gerta litezkeen zenbait bilakabide sintagmatiko kontuan hartuta (adibidez, 

kontsonante sudurkari aurreko bokala sudurkaritzea edo bokalarteko herskaria frikaritzea, ttaka bihurtzea 

edo ezabatzea), ondokoak lirateke silabatze posibleak: [fri.Don], [fri.Ron]; bokalarteko hurbilkaria galduz 

gero [fri.on] ahoskatuko litzateke eta aitzineko bokal itxiak silabagiletasuna galduz gero [frjon] lortuko 

genuke; baina euskaraz ez litzateke posible izango dardarkari edo sudurkari silabagilerik, ingelesean 

gertatzen den moduan. 

     27’Esan beharrik ez dago, silaba egituratze printzipio berak direla silabaren osaketa eta era berean, 

silabatze eta birsilabatze bilakabideak zehazten dituztenak; eta printzipio horiek silaba-aldiko 

hizkuntzetan oinarrizko indar gehiagoz barneratuak daude azentu-aldiko hizkuntzetan baino’. 
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edo forma lexiko beraren banaketa eta neurri silabiko desberdinak, aukeratzen den eredu 

prosodikoaren arabera. Horrela ikusten da silabatze aukerak eratorpen segmentalaren 

momentu ezberdinetan alda daitezkeela. Arrazoibide horretan bi kontzeptu bereizi behar 

dira: alde batetik, alderdi segmentalaren eta prosodikoaren beregaintasuna; eta beste 

alde batetik, bien uztartzea eratorpen segmentalaren momentu desberdinetan gertatu 

ahal izatea. Horrela, prozesatze segmentalak silabatzean eragin dezakeen bezala 

(adibidez, bokalarteko kontsonantearen desagertzeak erraz lezake laburtze prosodiko 

bat), prosodiak lenitioak edo fortitioak erraz bultza ditzake.28 

Atal honetan erakutsi nahi izan da hiztunaren memorian ez dagoela banaketa 

silabikorik, hau da, memorian hitzak ez daudela silabaka banatuta, nahiz eta hizkuntzan 

posible diren hots-bilkurek nolabaiteko isla izan (beherago ikusiko dugun bezala). 

Ideia hau bera dakarkigu García Calvok ([1975] 1989), hizkuntzaren eta, guri 

dagokigunez, silabaren inguruko gogoeta esanguratsuak egiten dituenean. Aipatzen du 

elementu erritmikoek ezin dutela, berez, hizkuntzaren sisteman egon (hau da, guk 

“oinarrizko aurkezpena” deiturikoan), ez eta funtzio gramatikalik bete ere, izatez 

denborazko elementuak direlako eta hizkuntzaren sisteman ez dagoelako denborazko 

elementurik.29 Silabak ere hizkuntzaren sistema horretatik kanpo daudela dio: 

También de la sílaba se ha dicho que no pertenece a la lengua, sino sólo a la producción 

temporal, como unidad fundamental del ritmo; y así es ello en el sentido de que ni las 

palabras, en su imagen o idea depositada en el sistema, están divididas o constituidas en 

sílabas como sí están constituidas en fonemas, ni hay en la lengua un repertorio de 

sílabas, como lo hay, cerrado, de fonemas, morfemas o reglas sintácticas, o lo hay, 

abierto, de palabras (...) 
                                                 
     28 Oñederrak zuzenean esana. 

     29 Hurch-ek ere, silaba denborazko elementutzat hartzearen ideia oso garrantzitsutzat aurkeztu zuen 

2005eko ekainean EHU/UPVko Filologia, Geografia eta Historia Fakultatean emandako doktorego 

ikastaroan.  
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García Calvo [1975] 1989, 334-335 

Silabak hizkuntzaren sisteman ez daudela esatearekin batera, García Calvok 

gehitzen du hizkuntzaren sistema eta hizketaren artean banaketa bortitzik ezin dela egin. 

Ideia berarekin jarraituz, gehi daiteke oinarrizko aurkezpenean banaketa silabikorik 

egon ez arren, litezkeen silaba-egiturak memorizatzen direla hizkuntza bakoitzean, ezin 

litezkeen silabak egiteko azaltzen dugun ezintasunak erakusten duen bezala. Alegia, 

gure memoriako hitz edo hitz puskak osatzen dituzten kontsonante eta bokal kateak gure 

hizkuntzan ekoiztean hurrenkera batean gertatzen dira eta hurrenkera hori bat dator 

silaba-egiturarekin, edo ez dio kontra egiten, behintzat.30 Gai hau hurrengo atalean 

sakonduko dugu. 

 

2.1.4. Silabak paradigman duen isla 

 

Teoria Naturalak paradigma eta sintagma artean egiten duen bereizketaren berri 

sakonago 5.1. atalean eskainiko den arren, komeni da hemen azalpen labur bat ematea. 

Bilakabideen bidez ikusiko dugu paradigma eta sintagmaren bereizketa zertan datzan.  

Teoria Naturalean hiru motatako bilakabide fonologiko bereizten dira: fortitioak, 

lenitioak eta bilakabide prosodikoak.31 Lehenengo bi bilakabideak bi mailatan 

gauzatzen dira: paradigman edo sintagman. Beraz, bilakabideak izan daitezke 

paradigmatikoak (paradigman daudenak edo gertatzen direnak) eta sintagmatikoak 

(segmentuak hizketan, fisikoki kateatzean gertatzen direnak). Azken hauek, 

                                                 
     30 Oñederrak zuzenean adierazia. 

     31 Aipa dezagun bilakabide prosodikoak mezua (segmentuak) eredu erritmikoan txertatzean, bat 

egitean gertatzen direla. Esan bezala, silaba txertaketa hori gauzatzen duen zubia da, eta beraz, silabatzea 

bilakabide prosodikoa litzateke. Gaia jorratzeko ikus, besteren artean Hurch 1996a, 1996b.  
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ingurunedunak edo inguruneari loturikoak dira, ezinbestean. Bilakabide 

paradigmatikoetan bereizketa egin daiteke ingurunedunen eta ingurunez-landakoen 

artean. Bilakabide paradigmatiko ingurunez-landakoek hizkuntzaren fonemen, 

oinarrizko hots unitateen berri ematen digute eta bilakabide paradigmatiko 

ingurunedunek, berriz, unitate horiek oinarrizko aurkezpenean zein ingurunetan egon 

daitezkeen (edo ez) adierazten dute (beste ikuspegi batzuetan bestelako izendapenak 

erabili dira: estrukturalistek fonotaktika erabili zuten eta tradizio sortzailean Morpheme 

Structure Rules eta Morpheme Structure Contraints izendapenak erabili izan dira). 

Paradigmako bilakabideak, Donegan-ek eta Stampe-k (1979, 133) adierazten duten 

gisan, oinarrizko aurkezpenean dauden debeku edo ezintasunen isla dira eta bilakabide 

hauek azalerazten dute hizkuntzan dagoen hots-biltegia eta hots hauen konbinaketa 

nolakoa izango den. 

Hona hemen eskema gisa orain arte esandakoa: 

a) Bilakabide paradigmatikoak: 

a.1.) ingurunez landakoak: hizkuntzaren hots-unitateen tasun-

bilkurak. 

a.2.) ingurunedunak: hots-bilkura posibleak, hurrenez-hurreneko 

tasun-bilkura posibleak 

b) Bilakabide sintagmatikoak: ingurunedunak 

Esan dugu aurreko atalean silabak, denborazko unitateak direnez, ez daudela 

hizkuntzaren oinarrizko aurkezpenean. Hala ere, iradoki dugu oinarrizko aurkezpenean 

ez egoteak ez duela esan nahi ezinbestean silabak paradigman zerikusirik ez duenik, 

adierazi dugunez, hiztunaren memorian egon bailitezke hizkuntzak onartzen dituen 

silaba-egiturak eta onartzen ez dituenak. 
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Donegan-ek eta Stampek (1978, 26) diotenez, silabatzeak eta beste bilakabide 

prosodiko batzuek bilakaera fonetikoan eragin handia dute, bilakabide horien arabera 

molda baitaiteke ahoskeraren bilakaera fonetikoa. Adibidez, bilakabide batek silaba 

gerta eremutzat duenean, silaba da gauzatze fonetiko hori baldintzatzen duena; 

esaterako, aurretik aipatutako alemanezko adibidea, non kodako kontsonanteen 

ahoskabetzea azaltzen baitzen. Kasu horretan bilakabidearen gerta-eremua silaba da eta 

beraz, silaba da gauzatze fonetikoa baldintzatzen duena. 

Era berean, Donegan-ek eta Stampek errepresentazio fonologikoan hitzak 

silabaka ez daudela banatuta esan arren, ez dute arrazoirik ikusten silabatzeak eta 

baldintza prosodikoek errepresentazio fonologikoan mugak ez dituztela ezartzen 

esateko: kontrako arrazoirik ezean, ezartzen dituztela pentsatu behar dugu. Esan 

dezakegu, aurreko paragrafoetan esandakoaren bidetik, forma fonologiko segmental bat 

onargarria dela, ceteris paribus, aldaketarik jasan gabe silabatze onargarria badu. Beraz, 

baieztapen honi jarraituz, silabatzeak errepresentazio fonologikoan nolabaiteko 

zerikusia eta eragina baduela aitortu behar dugu. Forma fonologikoa onargarria izan 

behar da, hau da, hizkuntzak onartzen duen eta hiztunaren oharmenean onargarria den 

forma izan behar da, izan ere, badaude bilakabideak edozein forma “nahigabe” 

onargarri bihurtzen dutenak. Adibidez, ingelesez **/bnik/ hitza fonologikoki onartezina 

da, **bn- ekina ez delako posible; hiztunaren kontzientzian, bere intentzioan (oinarrizko 

aurkezpenean) **/bnik/ ez da silabatze egokia. Baina ekineko herskari gehi kontsonante 

sudurkari bilkuran bokal eransketa bat gertatuz gero, onargarria bihur daiteke: 

/b´»nIk/32. Esan dugu herskari gehi kontsonante sudurkari hitz hasieran ez dela posible, 

                                                 
     32 Ingelesez ez dago horrelako forma lexikorik; hala ere, forma fonologikoari dagokionez, ez litzateke 

arazoa izango horrelako forma bat onartzeko. 
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baina fonetikoki aurki dezakegu horrelako kontsonante taldea, [bni:P] adibidean 

esaterako, eta forma hau onargarria da. [bni:P] fonetikoki ekoizten da beneath (‘azpian’) 

[b´»ni:P]-en aldaera gisa, hau da [b´»ni:P]-en bokal kenketa gertatu ondoren. Beste 

adibide bat litzateke frantsesez ez dela **pt- bilkurarik onartzen hitz hasieran, hala ere, 

aurki dezakegu horrelako kontsonante bilkurarik petit-eko (‘txikia’) ´→ø bokal 

galeraren ondorioz sortutako [ptit] aldaeran. Esan bezala, oinarrizko aurkezpenean 

**bn- segmentu bilkura ingelesez edo **pt- segmentu bilkura frantsesez onartu ez arren, 

beste forma baten lenitio edo ahultze bilakabideen ondorioz fonetikoki ekoizten dira 

(beneath [bni:P] eta petit [ptit]), nahiz eta oinarrizko aurkezpenean horrelako 

kontsonante bilkuren aurkako debekua egon, zehatzago izateko, kontsonante bilkura 

horiek inolako aldaketarik gabe onartzeko debekua egon. 

Hizkuntzak zenbait kontsonante eta bokal bilkura izateko dituen mugak (aurreko 

paragrafoko adibideetan **bn- ingelesez eta **pt- frantsesez) bilakabide 

paradigmatikoak dira eta horregatik dira fortitio. Paradigman oharmena denez helburu 

nagusi, paradigman fortitioak edo indartzeak gertatzen dira soilik, ondorengo aipuak 

adierazten duen gisan: “Paradigmatic operations are fortitive in character, and they may 

both be context-free and context-sensitive” (Hurch 2006a, 542). Goraxeago esan bezala, 

paradigman fortitioak gertatzearen arrazoia oharmenean aurkitu behar da. Paradigman 

oharmen erraztasuna bilatzen da eta hots-biltegian eta hitz-biltegian helburua oharmena 

delako gertatzen dira fortitioak, hau da, ceteris paribus, seinale onak eta kontraste 

nabarmenena dutenak. Sintagman, berriz, ekoizpen erraztasuna da helburua eta 

fortitioak nahiz lenitioak gerta daitezke. Lenitioak gertatzean, paradigman onartzen ez 
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den hots-bilkura bat sor daiteke hizketan, goiko adibidean beneath-en [bniT] 

aldaerarekin gertatzen den bezala.33 

Esan dugunez, oinarrizko aurkezpenean onargarri diren kontsonante eta bokal 

sekuentziak fortitioen emaitza dira (paradigman fortitioak gertatzen direlako soilik) eta 

ez lenitioena.34 Goraxeago aipatutako beneath hitzaren ekoizpena, gertaera fisikoa 

[bni:P] izatea lenitio edo ahultzeen emaitza da, ekoizpena erraztu nahian sortutakoa. 

Hala izan ez balitz, ez luke aukerarik ingelesaren oinarrizko aurkezpenean onartua 

izateko. 

Amaitzeko, hemen azaldutakoengatik esan daiteke silabatzeak aurkezpen 

fonologikoan eragina duenik ezin daitekeela uka; areago, gehitu behar da memoria 

iraunkorrean baduela nolabaiteko isla, izan ere, memoria iraunkorrean hizkuntzak 

onartzen dituen silaba-egitura motak dauzkagu. Honela adierazten du García Calvok: 

(...) no por ello se le prohíbe al sistema tener cuenta, en abstracto, de su relación silábica 

y de la unidad “sílaba”, como bien se muestra, no generalmente en el plano de la 

articulación verbal (...), pero sí en el plano de la articulación fonémica, donde hay 

establecidas en muchas lenguas reglas combinatorias o de neutralización de oposiciones 

fonémicas que sólo introduciendo términos como “fin de sílaba” o “límite de sílabas” 

podrían formularse. 

García Calvo [1975] 1989, 335 

Aipatu dugunez, paradigman gertatzen diren bilakabide ingurunedunak 

segmentu batzuk beste batzuekin azaltzeko daukaten zailtasuna edo ezina azaltzen 

                                                 
     33 Azterketako seigarren kapituluan (6.1.4.1. atalean) ikusiko dugu horrelako adibide bat; euskaraz, 

bada muga paradigmatiko bat sC- kontsonante bilkurak onartzen ez dituena; aldiz, froga akustikoan ikusi 

ahal izan dugu hiztunak ezteu ’ez degu (ez dugu)’ forma lexikoa fisikoki [steu] ahoskatzen duela, 

hasierako bokal galeraren ondorioz paradigman debekatuta dagoen sc- kontsonante bilkura ekoizten 

duelarik. 

     34 Ez da ahaztu behar “Fortition first, lenition last” esaldia. 
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dutenak dira eta askotan silabaren aipamena behar dugu horien berri emateko.35 Horixe 

izango litzateke silabak paradigman duen isla. 

 

2.1.5. Hierarkia fonetikoaren garrantzia 

 

Oinarrizko aurkezpenean dauden hots unitate eta hots-bilkurei buruz 

mintzatzeko hierarkia fonetikoa funtsezko tresna teorikoa da. Errealitate fonetikoa 

hierarkikoki antolatua dago, hau da, gauzatze fonetiko batzuk beste batzuk baino 

oinarrizkoagoak dira, bestela esanda, fonetikak hobeto justifikatzen ditu. Errealitate 

fonetiko hori da hierarkia fonetikoak islatzen duena.36 Horregatik, bilakabideen arrazoia 

fonetikoa denez, hierarkia fonetikoa oinarrizko lan tresna da bilakabideen azterketan. 

Aurreko atalean esan dugunez, hots unitateak eta hots-bilkurak bilakabideez 

adierazten dira eta bilakabideetan hierarkia fonetikoak duen garrantziaz argi egiten 

lagunduko digute ondorengo adibideek. Bilakabide paradigmatiko ingurunez 

landakoetan bokalak → ahokari bilakabidea daukagu;37 bokal ahokariak, sudurkariak 

baino oinarrizkoagoak dira, artikulatorioki errazagoa delako bokal ahokaria ekoiztea 

bokal sudurkaria ekoiztea baino. Hizkuntz jabekuntzak ere erakusten digu bokal 

                                                 
     35 Aitortu behar da hau guztia formulatzea ez dela batere erraza. Posible balitz ere, formulazioa 

errazteak ez dakar nahitaez hizkuntzako gertaeren azalpena eta hor dago gakoa. Fonologia Naturalean, 

hizkuntzan gertatzen diren fenomenoen irudikapena, kontzeptugintza ez da lineala eta atzeraezina. Teoria 

Sortzailean formalizazioa modu linealean egiten da eta silabarekin arazoak izan dituzte. Esan dugunez, 

silaba, denborazko elementua izanik, ez dago memoria iraunkorrean eta silabatzea eratorpen fonologikoan 

zehar alda daiteke. Baina esan da, baita ere, baduela eragina edo isla gure memoria iraunkorrean. Teoria 

Sortzailean silaba “entitatea” errepikatu egin beharko litzateke eta hori antiekonomikoa da, Teoria 

Sortzaileak duen printzipioen aurka doa. 

     36 Jakobson-en ([1941] 1968) inplikazio arauak, adibidez, hierarkia fonetikoan oinarrituta daude. 

Gauza bera esan daiteke ozentasun eskala kontzeptuari buruz ere.  

     37 Bosgarren kapituluan euskara moldatzen duten bilakabide oinarrizkoenen zerrenda aurki daiteke. 
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ahokariak direla haurrak lehenengo menperatzen dituen hotsak; haurrak bokal 

sudurkariak berariaz beranduago ekoitziko ditu, sudurkaritasuna bokaltasunarekin 

batera nahita egiteak duen zailtasuna gainditzen ikasten duenean. Bokal sudurkariak 

dituzten hizkuntzek bokal ahokariak ere izaten dituzte, baina alderantzizko erlazioa ez 

da nahitaezkoa; hau da, bokal ahokariak dituzten hizkuntzetan ez da nahitaezkoa bokal 

sudurkariak ere fonemikoak izatea.38  

Hots-bilkuretan ere gauza bera esan dezakegu, hierarkia fonetikoari begiratuta 

zenbait hots-bilkura beste zenbait baino oinarrizkoagoak baitira, fonetikoki justifikatzen 

errazagoak. Oñederraren hurrengo aipuak ere horixe adierazten du:  

Hurrenez hurren dauden hots-bilkuretako hierarkiez, kontura gaitezke [sT] hots-bilkura 

[st] baino zailagoa dela, fonetikoki okerragoa delako (akustikoki ilunago, ekoizpena ere 

zailago): [sT] egiten eta hautematen dakiena, [st] egin eta hautemateko gauza izango da, 

baina ez alderantziz. 

Oñederra 2004, 96 

Egungo euskaraz bi kontsonante bilkurak aurki daitezke s[T] eta s[t]; s[t] 

([pis@tina]) hierarkia fonetikoan oinarrizkoago izateak ez du esan nahi, hala ere, s[T] 

(piszina [pis@Tina]) bilkura egiten ez denik Pirineoen alde honetan. Gauzatze hauen 

ondoan, kontsonante baten ezabaketa jasandako [pis@ina] ere badugu. 

Hierarkia fonetikoa ezinbestekoa da hizkuntza bakoitzak egiten dituen hautuen 

berri emateko, nahiz eta askotan, hizkuntza batean hautuak nola gauzatzen diren ikustea 

ez den hain erraza izaten, hizkuntzek beren mugak hierarkia fonetikoaren maila 

                                                 
     38 Munduan zehar hitz egiten diren hainbat hizkuntzatan gertatzen denak hala adierazten digu; 2005ean 

argitaratutako World Atlas of Language Structures liburuko datuak adierazgarriak dira: bokal sudurkarien 

atala osatzeko 243 hizkuntza erabili zituzten, hauetarik 64k dituzte bokal ahokariak eta sudurkariak 

fonematzat; gainerako 179k bokal ahokariak dituzte oinarrizko aurkezpenean. Zenbaki esanguratsuak 

direla esan daiteke, inolaz ere. 
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desberdinetan kokatzen dituztelako. Hizkuntzek hartzen dituzten hautuez jabetzeko 

enpirikoki leiho ona izan ohi da, aztarna asko ematen dituena, behintzat, maileguen 

egokitzapenari begiratzea. Oñederraren aipuan, esaterako, ez litzateke hain erraza 

izango euskarazko hitzak soilik kontuan hartuta ondorio batera iristea; aldiz, 

gazteleratiko mailegu askotan s[T] bilkuraren ordez euskaraz s[t] egin dela ikusita 

errazago ohar gaitezke euskaraz nahiago den hots-bilkuraren zergatia fonetikoa dela. 

Hots-bilkurez esan dugun gauza bera esan daiteke hots unitateez ere (gogoratu hiru 

paragrafo batzuk gorago bokal ahokariez eta sudurkariez esandakoa). Alegia, hizkuntza 

batzuk, fonetikoki justifikatzen ez den hautua egiten dutenak, beste batzuk baino 

markatuago direla, termino klasiko bezain zail bat erabilita. Beste gauza bat da hautu 

horren zergatia, hau da, hizkuntzak zergatik egiten duen fonetikoki oinarrizkoagoa ez 

den hautuaren alde. 

Maileguen egokitzapenetara bueltatuz, euskaraz latinetiko maileguak nola 

egokitu ziren ikusita, adibidez, badakigu aitzineuskararen muga, baldintza eta debeku 

asko zeintzuk ziren. Hauetariko baldintza edo muga batzuk egun indarrean daude, 

esaterako, hitz hasierako frikari gehi kontsonante bilkura agertzeko ezina. Latinetiko 

maileguetan bokala eransten zen hasieran lat. spiritu > eusk. izpiritu; egun gauza bera 

gertatzen da, sc- kontsonante bilkurarekin hasten diren hitzak ski, stop ahoskatu ezin 

ditugunez, hasieran bokala eransten baitiegu [eski], [estop] ahoskatuz. Bilakabide hauek 

maileguen egokitzapenean, edo norberarena ez den (beste) hizkuntza39 bat ahoskatzean 

agertzen dira nagusiki, orduan kontura gaitezke errazen, hizkuntzan “ikusezinak” diren 

egiturak horrelako egoeretan ager baitaitezke.40 Esaterako, paragrafo honetako 

                                                 
     39 Jabekuntza fonologikoa amaitu ondoren ikasten diren bigarren hizkuntza edo hirugarren hizkuntza 

edo hortik aurrerako hizkuntzak. 

     40 Hurch-ek bilakabide mota hauek latent process izendatzen ditu (ikus Hurch 1988c). 
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adibidearekin jarraituz, euskarazko datuei begiratuta ez litzateke egokierarik sortuko sc- 

kontsonante bilkura ez zela onartzen ikusteko, euskaraz ez baita gertatzen, eta batez ere 

maileguen egokitzapenean gertatutakoa arakatzetik jakin dugu euskaraz sc- bilkura hitz 

hasieran ez zela onartzen eta egun ere ez dela onartzen.41 Hizkuntzen ikaskuntza, 

maileguak, diakronia, tipologia eta beste zenbait alderdi teoria estandarretan kanpo-

erakusgarritzat hartu izan dira eta teoriaren aplikazio eremu, froga-lekutzat erabili dira. 

Fonologia Naturalean kanpo-erakusgarria deitu izan zaiona ikerketaren funtsa da, 

hizkuntzaren azterketan muina, barne-erakusgarria deitu izan zaionarekin batera; ez 

dago bereizketarik beste teorietan (sortzaileetan) egin ohi den barne-erakusgarri/kanpo-

erakusgarriaren artean. Fonologia Naturala teoria esplikatzailea den heinean, 

hizkuntzaren gertaerak azaltzea du helburu eta horretarako hizkuntzaren azalpena eskain 

dezaketen alderdi guztiak hartzen ditu kontuan. Horregatik, ikerlan honetan tipologiari 

buruzko zein diakroniari buruzko kapituluak daude, silaba-egituraren azalpen bideak 

eskaintzen dituztelako. 

 2.1.1. atalean esan dugun bezala, silaba-egiturak baditu bere nolakotasun eta 

ezaugarriak. Ondoren, silabaren egituraketan parte hartzen duten alderdiak arakatuko 

ditugu. 

 

 

 

 

 

2.1.6. Silaba-egitura 

                                                 
     41 Ikus Jauregi / Oñederra (2002). 
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Silabaren izateaz mintzatu ondoren, silaba-egiturak dituen oinarriak aipatuko 

ditugu, Donegan-i eta Stampe-ri jarraituz (1978, 30-33). Atal honetan aipatzen diren 

puntuak silaba-egituraren osagai nagusienei dagozkie. 

 

2.1.6.1. Ozentasun eskala 

 

Ozentasuna hotsen berezko nabarmentasuna da, Donegan-en eta Stampe-ren 

hitzetan ozentasuna intrinsic prominence (1978, 31), hau da, hotsek berezkoa duten 

bereizgarritasuna, berezko nabarmentasuna. Hotsek duten ozentasunaren arabera eskala 

bat eginda dago, ozentasun gutxienetik gehieneraino doana, edo alderantziz. Eskala hau 

aurreko atalean aipatutako hierarkia fonetikoetako euskarrietako bat da. 

Ozentasun eskala kontzeptua fonetika-fonologietako lanetan asko landutako gaia 

izan da, autore zaharrenetatik hasita (ikus Sievers [1876] 1901 adibidez). Hizkuntzazko 

azalpena helburu duten azterketetan ezinbesteko funtsa da. Beherago, 5.2.1. atalean, 

ozentasun eskalaz gehiago arituko gara. Era berean, 5.2.2. atalean, Vennemann-en 

legeak aurkeztean, lege horiek gehienbat ozentasunean oinarrituta daudela ikusiko dugu. 

Aipagarria da euskarak lege hauen bidez azaltzen duela bere silaba-egitura, hein handi 

batean, eta horregatik silaba-egitura aski “naturala” duela. 

Ozentasun eskala kontuan hartuta, silabatze batzuk, berez, naturalagoak dira 

beste batzuk baino. Baina gauza ez da erabatekoa, erlatiboa baizik, hizkuntza bakoitzak 

gainditu behar izan dituen zailtasun fonetiko mailaren araberakoa. Silabatze batzuk 

hizkuntza batean onargarriagoak izango dira beste batean baino, edo hizkuntza batean 

onargarria dena beste hizkuntza batek ez du onartuko. Donegan-en eta Stampe-ren 
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adibideak erabiliz, gorago (2.13. atalean) aipatutako freedom ingelesezko hitza 

japonieraz (zailtasun fonetiko gutxiago gainditu dituelako) ezin izango lukete ['friR. ́m] 

ahoskatu, besteren artean, kontsonante talderik ez dutelako onartzen, eta [∏u'Ri.dA.mu] 

ahoskatzen da.42 Hizkuntza bakoitzak eskatzen duen zailtasun fonetikoa izango da 

onarpen maila jarriko duena. Ikusten dugunez, japonieraz CV egitura da nagusitzen 

dena, silaba-egitura naturalena. Jakina da ingelesez ere naturalena CV silaba-egitura 

dela, baina badago desberdintasuna hizkuntza bion artean: ingelesez CV egitura baino 

konplexuagoak onartzen dira eta japonieraz ez.43 Ingelesez silaba-egitura 

konplexuagoak sortzeko arrazoia beste bide batetik letorke, eta ez silaba-egituratik.  

Esan bezala, 5.2.2 atalean, Vennemann-en legeak aurkeztean, silaba-egiturak 

sortzeko lehentasunak luze eta zabal azaltzen diren arren, ondoren labur-labur azalduko 

dira silaba-egituraren lehentasun eta arrazoiak, ozentasun eskalan oinarrituta:44 

● Silabak gune bat izaten du, ozentasun gehien duena; normalean bokala izan 

ohi da. Silaba-guneak berak bakarrik osa dezake silaba; are gehiago, silaba-gunea 

beharrezkoa da silaba osatzeko. 

● Silaban, ozentasunari dagokionez, goranzko eta beheranzko norabidea egiten 

da denboran zehar: silaba-gunea ozentasun gehien duena da eta ekina eta koda ondoan 

                                                 
     42 Beherago ikusiko dugun moduan (7. kapituluan), aitzineuskara zaharrak ere hitz hasieran ez zuen 

kontsonante talderik onartzen, beraz aitzineuskaraz freedom hitzaren hitz hasiera [fiRi-] edo [biRi-] izango 

litzateke. 

     43 Aurreko oin-oharrean emandako datuei begiratuz eta egungo euskarak onartzen dituen kontsonante 

bilkurei so eginez, esan daiteke euskara japoniera eta ingelesaren tarteko bidean geratu dela: lehen ez 

zituen kontsonante taldeak onartzen eta gaur egun bai; hala ere, ez da iristen ingelesak onartzen dituen 

kontsonante bilkuretara, adibidez street-eko (‘kalea’) hitz hasierako kontsonante bilkura (str-) ezinezkoa 

da euskaraz, baita hummingbird (‘kolibri txoria’) adibidean hitz tartean dagoen (–ngb-) kontsonante 

bilkura ere. 

     44 Lehentasun hauek zerrendatzerakoan Donegan-en eta Stampe-ren 1978 lana hartu dugu oinarritzat. 
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baditu, ekinetik silaba-gunera eta silaba-gunetik kodara, ozentasunari dagokionez, 

goranzko eta beherazko ibilbidea marrazten da. Hau da, silaba hasieratik silaba-

guneraino ozentasun igoera dago eta silaba-gunetik silaba azkenera ozentasun jaitsiera. 

Era berean, goranzko eta beherazko ibilbideetan ekinaren hasieratik silaba-gunera egon 

daitezkeen kontsonanteen artean ozentasuna igoz joan behar da eta silaba-gunetik koda-

amaierara egon daitezkeen kontsonanteetan ozentasuna jaitsiz. 

● Silaba-egitura hoberena ozentasun gutxien eta ozentasun gehien duten 

segmentuak biltzean sortzen da: /pa/. Silabako osagaien lotura berez hautemangarritasun 

gutxien duen osagaia hautemangarritasun handiena duen osagaiari lotuz lortzen da eta 

kontrastea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta lotura indartsuagoa izango da osagaien 

artean hautemangarritasunaren aldetik: /pa/ silaba hoberena izatearen arrazoia 

kontrakoek sortzen duten erakarpenean legoke, beraz: 

note that the optimal rise in the “universal” syllable [pa], consisting of minimal and 

maximal sonorant. This is a form of the principle of the attraction of opposites. Since 

the syllable bond consists in the subordination of less-prominent to more-prominent 

segments, the greater the contrast, the greater the subordination. 

Donegan / Stampe 1978, 30 

● Sekuentzia prosodikoen hasierek artikulazio indartsuagoa izan ohi dute, 

ondorioz oharmenaren aldetik, amaierak baino hautemangarriagoak dira. Honek esan 

nahi du, ceteris paribus, silaba osatzeko kontsonante batek nahiago duela bokala 

eskuinaldean izatea, kontsonantea sekuentzia prosodikoaren eskuinaldean geratzeko, eta 

ez ezkerraldean; horri jarraituz, VCV bilkuran, sekuentzia prosodikoaren hasiera 

hautemangarriagoa denez, kontsonantea sekuentzia prosodikoaren hasiera izan ohi da, 

areago kontsonantea herskaria bada, aurreko paragrafoan esandakoari jarraituz. 

Ondorioz, VCV bilkuratik V.CV silaba banaketa lortzen da. Bokal artean kontsonante 
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bat baino gehiago daudenean bokalen, eta, batez ere, kontsonanteen ozentasunari 

begiratu behar zaio silaba-muga jartzeko.45 VCCV sekuentzian, hainbatik hainbatean, 

lehenengo kontsonantea lehenengo bokalari lotuko litzaioke, bokala kontsonantea baino 

hautemangarriagoa delako eta beraz, silaba-muga bi kontsonanteen artean ezarriko 

litzateke: VC.CV; esan bezala, kontsonanteen ozentasuna da kontuan hartu beharrekoa. 

Adibideekin jarraituz, ondorengo bokal arteko kontsonante bilkuretan, VrdnV eta 

VndrV, kontsonante bilkurak nola silabatuko liratekeen ikusiko dugu; kontsonante 

bilkura horietan, herskaria dardarkariaren eta sudurkariaren artean dago, baina ordena 

desberdinean. Lehenengo bilkuran VrdnV dardarkari-herskari-sudurkari bilkura dago eta 

bigarrengoan VndrV sudurkari-herskari-dardarkari bilkura. Silabako ozentasun gora-

beherari eta hautemangarritasunari begiratuz, adibideko kontsonante sekuentzietan 

dardarkaria sudurkaria baino ozenagoa, hautemangarrigoa delako, herskaria 

dardarkariari lotuko litzaioke eta ondorioz, lehenengo adibidea Vrd.nV silabatuko 

litzateke eta bigarrena Vn.drV. 

 

 

 

2.1.6.2. Azentua 

 

                                                 
     45 Gerta daiteke hizkuntza batek kodan onartzen dituen kontsonanteetan murriztapenak izatea; beraz, 

kontsonanteen artean muga jartzerakoan murriztapen horiek kontuan hartu beharko lirateke. 2.2.2. atalean 

ikusiko dugun moduan, malayalam hizkuntzan, K.P. Mohanan-en aztermoldeari jarraituz, ez da kodarik 

onartzen, nahiz eta hitz tartean kontsonante bilkurak egon, kontsonante horiek ez dira koda, ekina baizik. 

Hala ere, ikusiko dugu K.P. Mohanan-en aztermoldeari T. Mohanan-ek erantzuten diola esanez, nahiz eta 

malayalam hizkuntzan kodan murriztapenak egon, eta edozein koda ez onartu, kodak badaudela eta K.P. 

Mohaman-ek aurkeztutako proposamena teoria orokortu nahiak bultzatutakoa dela. Bi autore hauen 

proposamenenei buruz sakonago 2.2.2 atalean arituko gara. 
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Silaba-egituraren oinarrien artean, hotsen ozentasuna berezko nabarmentasuna 

den gisan, azentua kanpo nabarmentasuna dugu. Donegan-ek eta Stampe-k (1978, 30-

31) aurkezten duten silaba-egituraren oinarrien zerrendan hotsak dira oinarri nagusia, 

eta ozentasun eskala hotsetan oinarritua dago erabat; aldiz, azentuari dagozkion kontuak 

hotsekin lotuta dauden arren, bestelako oinarri batzuk ditu, nagusiki erritmikoa. Kanpo 

nabarmentasunak, indartsua denean, barne nabarmentasuna gaindi dezake eta 

hizkuntzako zenbait egitura kanpoko nabarmentasunaren arabera molda daitezke. 

Azentu indartsua duten hizkuntzetan gertatzen da aipatu fenomenoa, adibidez ingelesez 

edo alemanez. Azken hizkuntza honetan Angst (‘beldurra’), Herbst (‘udazkena’) eta 

antzeko hitz monosilaboak aurki ditzakegu. Ikus daitekeenez, ozentasun eskala apurtu 

egiten da kodako kontsonante talde horietan, esan baitugu, hainbatik hainbatean, 

ozentasuna silaba-hasieratik silaba-gunera igo egin behar dela eta silaba-gunean 

ozentasun gorena izan ondoren silaba-gunetik silaba-amaierara ozentasuna goitik-

behera jeitsi behar dela. Adibide hauetan ikusten dugu kodako kontsonante 

multzokatzeetan ozentasuna ez dela goitik-behera jeisten, -ngst bilkuran esaterako, 

sudurkariaren eta txistukariaren tartean ozentasun gutxiago duen herskaria tartekatzen 

baita, goitik-beherako ozentasun ibilbidea hautsiz. Gauza bera esan daiteke –rbst 

bilkuran ere, dardarkari eta txistukariaren tartean ozentasun gutxiago duen herskaria 

sartzen delako. Bi adibide hauetan kodako kontsonante sekuentzietan g eta b tarteko 

herskaria ez balego, ozentasunaren aldetik ez legoke arazorik, ozentasunak goitik-

beherako ibilbidea egingo lukeelako, baina herskaria tartekatuta, ozentasun eskalaren 

araberako silaba-egitura apurtu egin denez, barne nabarmentasuna ez baina kanpo 

nabarmentasunari begiratu behar diogu azalpena bilatzeko. Hurchek (1988a, 819) 

dioenari jarraituz, hiru eta lau kontsonante dituzten alemanezko silaba kodak bokal 
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erorketaren ondorioz sortu dira; hau da, kontsonante multzokatzearen lehenengo 

herskariaren ondoren bokala zegoen, baina hitzaren lehenengo bokalaren azentu 

indartsuagatik, bigarren bokala ahulduz joan zen, desagertzeraino. Adibide hauetan 

ikusten dugu azentuak, kanpo nabarmentasunak, indar handia duela eta silaba-

egituratzean barne nabarmentasunari aurre hartu diola. 

Euskara alemanarekin alderatzen badugu, berehala kontura gaitezke euskaraz ez 

dagoela alemanez dauden eta, goiko paragrafoan ikus daitezkeen, silaba-egitura 

zilipurdikatzerik, ez eta horrelako kontsonante bilkurarik ere (azentu indartsuak 

eraginda). Beraz, euskaraz ez dirudi kanpo nabarmentasunak indar handia duenik, ez 

behintzat berezko nabarmentasuna gainditzeko modukorik. Berezko nabarmentasuna 

sendoago gordetzen da eta, hemen dagokigunaz, silabaz, esan daiteke silaba-guneak, 

egoerarik ahulenean ere gutxieneko sendotasuna gordetzen duela, bokal neutrotze eta 

kenketa ez delarik inondik ere, ingelesezko edo alemanezkoaren neurrira iristen. Azentu 

indartsuena duten euskalkiak barne, ez da iristen berezko-nabarmentasunaren 

araberakoa den hurrenkera aldrebestera. Gai honetaz gehiago 5.1.3. atalean arituko gara. 

 

2.1.6.3. Nolakotasuna 

 

Dagoeneko bi silaba-egituratze lehentasun aipatu ditugu (berezko 

nabarmentasuna eta kanpo nabarmentasuna) eta ondoren silaba-egituraketarako 

garrantzitsua den beste lehentasun bat aurkeztuko dugu: hotsen nolakotasuna. 2.1.6.1. 

atalean aipatutako kontrakoen erakargarritasuna hautemangarritasun kontuekin lotu 

dugu, hau da, kontsonante eta bokalaren artean zenbat eta ozentasun kontraste 

handiagoa izan, orduan eta hobea izango da oharmenerako. Areago, kontrakoen 
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erakargarritasuna hotsen nolakotasunera ere heda daiteke, tinbre46 bereko hotsek elkar 

aldarazi egin baitezakete. Hau da, ahoskune berdineko hotsak elkarren ondoan 

daudenean disimilazioa jasan dezakete, adibidez grekeraz hitz hasieran [pt], [kt] 

kontsonante multzoak onartzen dira, baina ez *[tt], ahoskune bera dutelako bi 

kontsonanteek; [pn], [kn] sekuentziak ere onartzen dira, baina *[tn] ez; era berean, [pl], 

[kl] sekuentziak onartzen dira, baina *[tl] ez.47 Kontsonante talde hauek guztiak 

tautosilabikoak dira, hau da silaba berean daudenak. Hizkuntza batzuek onartzen dituzte 

tinbre bereko eta ahoskune bereko bi kontsonante heterosilabiko elkarren ondoan; hori 

litzateke geminatuen kasua.48  

 

2.1.6.4. Interferentziak 

 

2.1.6. atalean aurkeztutako lehentasunak, hitzak dioen bezala lehentasun dira eta 

ez erabateko lege. Hizkuntzek dituzten maila desberdinetako lehentasunen artean 

gatazkak sortu ohi dira eta gatazka guztietan gertatu ohi denez, lehentasun batzuk 

irabazian aterako dira eta beste batzuk ez. Lehentasunen arteko elkarreragina badagoela 

eta elkarreragina nola gauzatzen den kontuan hartuz egin beharko litzateke edozein 

ikerketa, eta silaba-egiturarena ere bai. 

Adibidez, 2.1.6.1 atalean esan dugu, besteren artean, silaba batean silaba-

hasieratik silaba-gunera behetik-gorako ozentasun igoera egon behar dela eta silaba-

gunetik silaba-amaierara ozentasuna goitik-behera joan behar dela. Lehentasun horri 

                                                 
     46 Donegan-en eta Stampe-ren (1978) adibideetan ahoskune bera duten kontsonanteak hartzen dira 

tinbre berekotzat. 

     47 Gertaera hau OCP Obligatory Contour Principle izenaz ezagutzen da teoria sortzailean. 

     48 Beherago ikusiko dugun moduan (4.1.2. atala), mora aldiko hizkuntzak dira geminatuak onartzen 

dituztenak, erritmoaren eskakizunei kasu eginaz. 
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jarraituz, esan daiteke ozentasun gailur guztiek silaba-gunea osatzen dutela eta modu 

horretan, ceteris paribus, silaba eredu “optimoa” sortzen da. Lehentasun hau hizkuntza 

askotan betetzen da, baina ez denetan, lehentasunak salbuespenak dituelako edo hobe 

esan, beste lehentasunen batekin borrokan egon daitekeelako eta ozentasunarenak 

indarra gal dezakeelako. Alemanez, esaterako, stumpf [Stumpf] (‘amutsa’) hitzean 

hasierako eta amaierako hots unitateak ez datoz bat silaba-egituratzeko egon behar 

litzatekeen ozentasun gora beherarekin (2.1.6.1. atalean aipatutako lehentasunari 

jarraituz); ikusten dugu hasierako kontsonanteak bigarrenak baino ozentasun gehiago 

daukala eta alderantzizkoa espero behar genuen; gauza bera gertatzen da azkeneko 

kontsonantearekin ere, azkenaurreko kontsonanteak baino ozentasun gutxiago izan 

behar zuen azkenekoak baina ez da hala gertatzen. 2.1.6.1. lehentasunari jarraituz espero 

dugunaren aurka, ondoko kontsonanteak baino ozentasun gehiago izateak ez dakar 

nahitaez ozentasun gailurra silaba-gune bihurtzen denik. 

 

2.1. atalean ikusi dugu silaba zer den, nola sortzen den, eta moldatzerakoan 

jarraitzen dituen lehentasunak, baita lehentasunen artean egon daitezkeen gatazkak ere; 

aipatu dugu, era berean, ez dagoela oinarrizko aurkezpenean, baina paradigman baduela 

isla. Hierarkia fonetikoak duen garrantzia ere aipagai izan dugu eta gero Fonologia 

Naturalaren azterkizunak ere mintzagai izan ditugu. Azkenik, silaba-egituraren 

lehentasunak aipatu ditugu. Jarraian, hizkuntza desberdinek silaba-egituran eskakizun 

desberdinak izan ditzaketela ikusiko dugu, eta beraz, silaba-egitura desberdinak izango 

dituztela. Horretarako maoriz, malayalamez, arrerntez eta bella coolaz gertatzen direnak 

arakatuko ditugu. 
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2.2. Silaba-egituraren osagai nagusienak hizkuntzetan zehar  

 

Ikerketa gehienetan silabaren osagaitzat ekina, silaba-gunea eta koda hartu izan 

dira (ikus, besteren artean, Vennemann 1988); azterketa eta teoria gehienek onartu 

dituzte hiru osagaiak eta azterketa honetan ere horixe defendatuko dugu. Hiru osagaiak 

oinarrizkotzat hartu ditugu, baina ez dira bakarrak. Vennemann 1988-n ikus daiteke 

osagai nagusi hauek elkarrekin konbinatuta osagai gehiago sortzen direla; hau da, ekina 

eta silaba-gunea batera hartutako osagaia body izendatzen du Vennemann-ek, eta silaba-

gunea eta koda batera hartutako osagaia rhyme49. Ikerketa honetan osagai 

oinarrizkoenak izango ditugu mintzagai: ekina, silaba-gunea eta koda. 

Ikerlanean zehar ikusi dugun bezala (2.1.6. atalean), silaba-gunea nahitaezkoa da 

silaba osatzeko, are gehiago, nahitaez agertu behar den bakarra da, berak bakarrik osa 

baitezake silaba. Ekina eta koda osagai nagusiak izan arren, ez du esan nahi beti agertu 

behar direnik. Ekina eta koda beti ere silaba-guneari loturik azaltzen dira eta ez dira 

silaba-gunea bezain nahitaezkoak. Hizkuntza bakoitzak bere baldintzak eta 

murriztapenak izan ohi ditu, zenbaitetan, debekura iristen direnak. Ikusiko dugunez, 

badira hizkuntzak, adibidez kodarik onartzen ez dutenak (2.2.1. atalean ikusiko dugun 

maori hizkuntza, adibidez). Koda onartzen duten hizkuntzen artean onarpen maila 

desberdinak egon daitezke, esan nahi da, kodan onartzen diren kontsonanteen artean 

diferentziak egin daitezkeela (2.2.2. ataleko malayalam hizkuntzan, esaterako). Esate 

baterako, gerta daiteke hizkuntza batzuek koda ozenak bakarrik onartzea; era berean, 

gerta daiteke beste hizkuntza batzuek kontsonante mota guztiak onartu arren, 

kontsonante bakarra onartzea, edo bestela esan, kontsonante bilkurarik ez onartzea. 

                                                 
     49 Errimaren aipamena sarreran egin dugu; era berean, errima aztertzeko beharra azpimarratu dugu. 
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Gerta daiteke kontsonante bilkurak onartzen dituzten hizkuntzen artean ere, bilkura 

motetan murriztapenak ezartzea, eta abar. Ekinean ere murriztapen eta debekuak egon 

daitezke; hala ere, beti esan da kodak ekinak baino murriztapen gehiago izan ohi 

dituela.50 

Esan dugu CV dela silaba-egiturarik oinarrizkoena eta naturalena, silaba-egitura 

parametroei begiratuta (ikus, esaterako, Jakobson eta Halle [1956] 1975 eta Vennemann 

1988). CV egitura optimoena51, hizkuntza guztiek daukaten egitura da eta hortik 

aurrerako egiturak hizkuntza bakoitzaren murriztapenen araberakoa izango da. 

Euskaraz adibidez, silaba osa daiteke ekina eta silaba-gunearekin (C
0

2
 V)52, nahiz 

ekinik gabe (V), bai eta silaba-gunea eta kodarekin (VC
0

2
 ), baita silaba-gunea koda eta 

ekinarekin (C
0

2
 VC

0

2
 ); ikusten denez, silaba-guneak besterik gabe osa dezake silaba (V). 

Beraz, ondoriozta dezakegu euskaraz dauden silaba-egiturak C
0

2
 V C

0

2
  egiturak adierazten 

                                                 
     50 Sievers-ek (1901, 204), ekinean eta kodan ager daitezkeen kontsonanteez ari delarik, silaba 

amaierakoentzat silaba hasierakoentzat baino lege gogorragoak daudela dio. 

     51 Ikus 4. oin-oharra. 

     52 Kontsonanteak daramatzan zenbakiek gune horretan azal daitezkeen kontsonante kopurua adierazten 

dute. Beheko zenbakiak ager daitezkeen kontsonanteen gutxiengo zenbakia islatzen du eta goikoak ager 

daitezkeen gehiengo kopurua. Euskararen kasuan ager daitezkeen kontsonanteen kopurua da 0, 1 edo 

gehienez 2. 

Silaba-egituran ager daitezkeen kontsonante kopuruari buruzko adierazpidea SPEtik hartu dugu. Hona 

hemen bertan aurki daitekeen adierazpideari buruzko azalpena: “For any feature complex X, the symbol 

X
n

m stands for a string of no less than m and no more than n occurrences of X. (...). The notation X
n

m is 

definable in terms of the parenthesis notation. We will tentatively assume that it has the same formal 

conventions associated with it. Thus, a rule of the form ...C
2

1
 ..., for example, abbreviates the two 

disjunctively ordered rules ...CC..., ...C...; we thus take ... C
2

1
  to be an abbreviation for ...C(C).... (SPE 61-

62). 

Hala ere, ikerlanean zehar, adierazpide honez gain, ekinean eta kodan ager daitezkeen kontsonanteak 

adierazteko VCC, CCV, CCVCC adierazpideak ere erabili ditugu. 
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dituela; egitura posible horietako zenbait ikus daitezke ondoko adibideetan: 

e.ra.man.en, artz, flan, hortz.  

Silaba-egitura aukeraketa sakonagoa izan daiteke, egiturazkoa, eta hizkuntzak 

murriztapenak izan ditzake silaba-egituratzen dituzten osagaietan. Ondoren, zenbait 

hizkuntzatako gertaerak adibidetzat aipatuko ditugu (maori, malayalam, arrernte eta 

bella coola hizkuntzak) silabako osagaiekiko dituzten eskakizunak desberdinak izan 

daitezkeela ikusteko. Beraz, silaba-egitura desberdinak dituzten hizkuntzak eta silaba-

egitura eskakizun eta murriztapen desberdinak dituztenak aurkeztuko ditugu. Hizkuntza 

bakoitzaren aurkezpen orokorra egingo da eta batez ere silaba-egituran duten 

murriztapen edo berezitasuna azpimarratuko dugu. 

 

2.2.1. Maori hizkuntza 

 

Esan dugu kodak ekinak baino murriztapen handiagoak izan ohi dituela eta 

horixe da maoriaren kasua.53 Maoria austronesiar familiako polinesiar hizkuntza da, 

Zelanda Berrian hitz egiten dena. Maori hizkuntzan ez da koda kontsonanterik onartzen. 

Maori hizkuntzak kodaren aurka duen debekuaren erakusleiho ona ingelesezko 

                                                 
     53 Kodako murriztapenekin hasi aurretik esan behar da askotan azterbidearen ondorio ere izan 

daitekeela hizkuntza batek kodarik ez duela onartzen esatea. Hau da, azterketa egiteko erabiltzen den 

ikusmoldearen arabera emaitzak mugatu daitezke; esaterako, CVCV Fonologian ez da kodarik onartzen, 

kodak ez du estatus teorikorik. Beraz, teoria horren ikuspegitik aztertzen duenak ez du kodarik erabiliko: 

“CVCV holds that syllabic constituency boils down to a strict consecution of non-branching Nuclei in all 

languages. There are no Codas and no Rhymes, and the minimal syllabic unit that may be manipulated is 

an Onset followed by a Nucleus: the existence of the former implies the latter and vice versa” (Scheer 

2004, 1). Eztabaida teorikoak albo batera utzita, esan dezagun ikerlan honetan koda onartzen dela 

fonologikoki. Beste gauza bat da hizkuntza batzuek dituzten murriztapenek bultzatuta kodarik ez izatea 

fisikoki, fonetikoki. Koda ez onartzeaz gain, silaba ere ez dute onartzen. CVCV Fonologian silaba eta 

koda ez onartzeko erabiltzen dituzten argudioez 2.4.3.2. atalean arituko gara. 
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maileguak dira, horietan ikusten baita ingelesezko koda kontsonantea maoriz nola 

egokitzen den. Maoriak kodarik onartzen ez duenez, ingelesezko maileguaren kodak 

nolabaiteko moldaketa jasan behar du koda izaten jarrai ez dezan. Maoriak irtenbide 

desberdinak ditu: ingelesezko kodari bokala eranstea (koda ekin bihurtuz) edo 

ingelesezko koda kontsonantea kentzea. Adibidez ingelesezko clock ‘erlojua’ hitza 

maoriz karaka mailegatu da, kodari bokala erantsiz, eta ingelesez koda zena maoriz 

ekina bihurtuz; kasu horretan ingelesezko koda kontsonantea ez da desagertzen. 

Hurrengo adibidean aldiz, koda desagertu egiten da, ingelesezko plough [plaU] ‘goldea’ 

hitza maoriz parau mailegatu baita. Adibide horiek erakusten digute mailegaketan koda 

ez dela aldatu den gauza bakarra. Bokalei begiratuta, aldaketa ugari gertatu direla ohar 

gaitezke eta hitz hasierako kontsonante bilkurak apurtu egin direla, izan ere maoriak ez 

du onartzen kontsonante bilkurarik ekinean. Adibide horietan eta ondoren datozenetan 

ikusten dugu ingeles hitzeko ekinean dagoen kontsonante bilkuraren apurketa 

kontsonanteen artean bokal epentetikoa sartuz (cream > kiriimi ‘krema’) edo bilkurako 

kontsonante bat desagertuta (station > teihana ‘geltokia’) egiten dela. Beraz, esan 

daiteke maoriaren silaba kontsonante bakarrarekin (fonema inbentarioko edozein) has 

daitekeela, ez baita nahitaezkoa kontsonantez hastea, eta ez duela kodarik. Oro har esan 

daiteke maoriak ekinean murriztapenak dituela eta kodan murriztapena erabatekoa dela, 

debekura iritsi dela. 
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2.2.2. Malayalam hizkuntza 

 

Ondoren aipatuko den adibidean malayalam hizkuntza da aztergaia eta ikusiko 

dugun bezala, hizkuntza horrek kodan murriztapenak ditu. Malayalam hizkuntza 

Indiako hegoaldean hitz egiten den hizkuntza drabidiarra da. Ikerketa batzuen arabera, 

hizkuntza honek ez du kodarik onartzen, esaterako K.P. Mohanan (1982, 1986). 

Baieztapen horri aurre eginez, T. Mohanan-ek (1989) artikulu bat idatzi zuen esanez 

malayalam hizkuntzak koda onartzen zuela, murrizketekin bada ere. T. Mohanan-ek 

K.P. Mohanan-i leporatzen dio bere analisiak hizkuntzako zenbait gertaeraren berri 

ematen badu ere, beste zenbait azaldu gabe uzten dituela. 

K.P. Mohanan-en azterketen arabera, kodak debekatuta daude; kontsonanteak 

eta kontsonante bilkurak ekinak dira, ez dago koda kontsonanterik. Baina onartzen du 

hitz amaieran zenbait kontsonante agertzen direla (/m/ sudurkari ezpainkaria eta /n/ 

sudurkari apikaria, hain zuzen ere) eta kontsonante horiek appendix izendatzen ditu. T. 

Mohanan-en lanean oin-ohar batean irakur daiteke: ”Extremely formal and literary 

speech allows all sonorant consonants in word-final position” (1989, 591). Beraz, kodan 

kontsonanteak agertzeko debekua dagoela esatea gehiegizkoa da (edo hizkera maila 

batzuez bakarrik esan daiteke). 

T. Mohanan-ek dio koda onartu gabe, hizkuntzako zenbait gertaeraren berri 

eman arren, beste zenbait azaldu gabe uzten dituela eta kodarik ez onartzearen aurka 

bost argudio aurkezten ditu. Hona hemen argudioetarik bat: 

Third, intervocalic consonant sequences are far more varied and far greater in number 

than the sequences permitted word-initially. Consonant sequences such as –nm- and –

ps- are possible neither initially nor finally but do occur intervocalically, as in 

unmees ̣am ‘energy’ and apsarîa ‘nymph’. At the same time there are no medial 
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sequences such as –pnm- or –mps- in Malayalam. Within the no-coda hypothesis, the 

words unmeeṣam and apsarîa must be syllabified as u-nmee-s ̣am and a-psa-rîa. The 

intervocalic sequences must form word-medial onsets and must all be listed as such. 

However, most of the word-medial consonant sequences in Malayalam can be derived 

from putting together pre-´ consonants or consonant-sequences followed by word-

initial consonants and sequences —n-m and p-s, for instance— leaving only a marginal 

number of exceptions to be listed. The presence of word-medial –nm- and –ps- and the 

absence of –pnm- and –mps- follows from the hypothesis that consonant sequences 

between vowels can generally be analyzed as a word-final coda followed by a word-

initial onset. This explanation is not available within the no-coda hypothesis, and the 

generalization is entirely lost. 

T. Mohanan 1989, 594-595 

Kodarik onartu ezean, hitz barrenean dauden kontsonante bilkurak ekinekoak 

direla onartu behar da eta horrek hainbat arazo sortzen ditu aipuan irakur daitekeenez; 

T. Mohanan-ek no-coda hypothesis-i jartzen dion beste eragozpen bat ozentasun 

eskalarena da, alegia, hitz barreneko ekinean pilatzen diren kontsonante bilkurek 

ozentasun eskala lehentasunaren erabat aurka doazela: 

If all medial consonant sequences in Malayalam were onsets, most of them would 

systematically violate Sonority Sequencing. Given that the principle is not violated by 

word-initial onsets, there is no reason why it should be violated regularly by medial 

onsets. Sonority Sequencing would not be violated by these sequences if the Malayalam 

syllable were to allow codas, and the sequences were not forcibly analyzed as 

tautosyllabic. 

T. Mohanan, 1989, 596 

K.P. Mohanan-ek onartzen du murrizketa handiekin bada ere, kodak badirela 

malayalam hizkuntzan, baina orokortu beharrak no coda hypothesis aldarrikatzera 

bideratzen du. Eztabaida honetatik atera dezakegu, orokortu beharrak bultza gaitzakeela 

hizkuntzako gertaeren aurka egitera, baina horrek ez du laguntzen benetan gertatzen 

dena azaltzen. 
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Ondoren, silaba ekinean egon daitezkeen murrizketen berri emateko arrernte 

hizkuntzan gertatzen dena aipatuko dugu.  

 

2.2.3. Arrernte hizkuntza 

 

Arrernte Australia erdialdeko arandic familiako hizkuntza da. Breen eta 

Pensalfini-k (1999) argudiatzen dutenez, arrernte hizkuntzak ez du ekinik, 

kontsonanteak beti kodan agertzen dira eta silabak beti bokalez hasten direla gehitzen 

dute; silaba-egitura ohikoena VC dela adierazten dute. Horrela, VCC bilkura badago, 

bigarren kontsonantea kodatzat hartzen dute eta ez ekintzat. Baieztapen hauek egin 

ondoren, Breen eta Pensalfinik aitortzen dute arrernte hizkuntzan zenbait egoeratan 

ekina egon badela: 

Proposing that all syllables in Arrernte are vowel-initial and consonant-final 

inmediately requires us to say something about the 25% of Arrernte words that are 

pronounced in isolation with an initial consonant, and about the vowel that can often be 

heard at the end of many Arrernte words, again when pronounced in isolation. 

Breen / Pensalfini 1999, 2 

Aipuan irakur daitekeenaren arabera, arrernte hizkuntzan ekinik ez dagoela 

esatea gehiegizkoa litzateke. Autoreak egoera horretaz jakitun diren arren, hona hemen 

zein argudio darabilten arrerntek ekinik ez duela esateko: 

Although some of the properties of Arrernte can be accounted for within a CV system 

by positing extra machinery or constraints in the phonological component, accepting an 

analysis of exclusively onsetless syllables derives all of these properties directly. 

Breen / Pensalfini 1999, 2 

Analisiaren konplexutasuna jartzen da aitzakiatzat arrazoibide bat baztertzeko, 

nahiz eta hautatzen den arrazoibideak hizkuntzako gertaera guztien berri ez eman. Hala 
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ere, arrazoibide bakoitzak lekarzkeen aldeko eta kontrako argudioak aurkezten dituzte 

eta azalpenetan ez diote inolaz ere CV silaba-egitura naturalenari aterik ixten. 

Breen-en eta Pensalfini-ren lanean bada kapitulu bat azpimarragarria izan 

daitekeena, aipagai dugun artikulua Dixon-en beste artikulu batekin lotzeko bidea 

eskaintzen baitu. Arrernte hizkuntza jorratzen duen artikuluak arrernte hizkuntza 

historikoki eta genetikoki kokatzen du; arrernte arandic familiako hizkuntza da, eta hau 

era berean, pama-nyungan famialiko hizkuntza; pana-nyungan familiaren ezaugarria da 

fonologikoki kontserbatzailea izatea. Familia horretako hizkuntza gehienen hitz egitura 

ohikoena CV(C)CV da. Silaba bakarreko hitzak oso gutxi daude eta funtzio hitzetara 

mugatuta. Hona hemen hizkuntza horien zenbait ezaugarri: hizkuntza askok ez dute 

silaba amaierako kontsonanterik onartzen, beste batzuek, aldiz, kontsonante batzuk 

soilik onartzen dituzte ingurune horretan. Hitzaren hasierari begiratuta esan behar da 

hizkuntza askok ez dutela hasierako bokalik onartzen, eta oso gutxik hasierako 

kontsonante taldeak. Hizkuntza askok ez dute hasieran albokari eta dardarkaririk 

onartzen, eta beste askok apikaririk ere ez. Azentua normalean lehenengo bokalean joan 

ohi da. Pama-nyungan familiako hizkuntzei begiratzen badiegu esan behar da 

hauetariko zenbaitek aldaketa jasan dutela, batez ere arandic hizkuntz familiak eta Cape 

York penintsulako hizkuntzek. Aldaketen artean aipagarriak dira besteren artean azentu 

aldaketa, hasierako kontsonanteak edo CV silabak ezabatzea, bokalen luze-labur 

desberdintasuna galtzea eta amaierako bokalak galtzea. Bi eremuetan gertatutako 

aldaketek antz handia daukate. 

Komeni da ez ahaztea Breen-ek eta Pensalfini-k aztertutako arrernte hizkuntza 

arandic familiakoa dela, pama-nyungan talde barrenean aldaketa jasan duen familiakoa, 

beraz. Aldaketa jasan duen beste eremua Cape York penintsula dela esan dugu eta 
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eremu horretan kokatzen da olgolo hizkuntza, Dixon-en 1982ko artikuluan aztertzen 

duena.54 Dixon-en artikuluan irakurri daitekeenez, grabaketa egin zuenean, olgolo 

hizkuntza aldaketa jasaten ari zen; Dixon-i deigarria egin zitzaion hitz berak zenbaitetan 

kontsonantez, eta beste zenbaitetan kontsonanterik gabe hastea. Olgolo hizkuntzaren 

deskribapena egin zeneko garaia berezia zela dio Dixon-ek, hizkuntz aldaketa orduan 

gertatzen ari zela proposatzen baitu. Hona hemen Dixon-ek hasierako kontsonantearen 

agerpen / ez-agerpenari aurkitzen dion azalpena: 

In eliciting nouns from Peter Flying Fox, an old and very fluent speaker of Olgolo, the 

writer noticed that many nouns were given in either or both of two forms, which 

appeared to be in free variation for the speaker. Either in a form beginning with a 

vowel, or a form with the vowel preceded by n-, w- or y-. Each noun could “take” just 

one of these three initial consonants. The choice of an initial consonant for a given noun 

is not, as might be expected, phonologically determined, but is instead semantically 

motivated. Animals and insects select initial n-, fishes, oyster and eel initial y- and 

certain inanimate things such as trees, grasses, sun, fire, language, etc. initial w-. The 

initial consonants thus appear to be the diachronic beginnings of a system of noun 

classes. 

Dixon 1982, 208-209 

Breen-ek eta Pensalfini-k esandakoari jarraituz, arandic hizkuntz familiak eta 

Cape York penintsulako hizkuntzek antzeko aldaketak jasan zituztenez, Dixon-ek 

erabilitako arrazoibiderik edo antzekorik arrernte hizkuntzarekin erabiltzerik ba ote 

dagoen galde dezakegu. Erantzuna, hizkuntzaren azterketa sakonagotik etorriko zaigu. 

Ekinaz eta kodaz hitz egin eta gero, silaba-gunea izango dugu ondoren aipagai 

eta horretarako bella coolaz gertatzen denari begiratuko diogu. 

                                                 
     54 Aipagarria izan daiteke Breen-ek eta Pensalfini-k Dixon-en artikulua ez aipatzea, ordurako 

argitaratuta baitzegoen. Bi artikulu hauek batzan dute Sommer-en artikulua aipatzea baina bietan ere 

helburu desberdinekin erabiltzen da. Breen-ek eta Pensalfini-k beraien teoriari indarra emateko erabiltzen 

duten artean, Dixon-ek kritika egiten die Sommer-en ondorioei. 
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2.2.4. Bella Coola hizkuntza 

 

Esan dugu silaba-gunea gehienetan bokala izan ohi dela, baina ez beti, bai 

baitaude kontsonante silabagileak ere. Kontsonanteen artean ozenak izan ohi dira 

silabagileak, baina deskribatu izan dira, nahiz urriak izan munduko hizkuntzetan, frikari 

eta herskari silabagileak ere. Herskari silabagileen adibidetzat har daiteke bella coola 

hizkuntza, salish familiakoa, Kanadan, Kolumbia Britainiarreko erdialdeko kostan hitz 

egiten dena. Bokalik gabeko hitz asko dituenez, esan izan da bella coola-z ez dagoela 

silabarik, eta esan izan da, baita ere, edozein segmentu izan daitekeela silaba. Hona 

hemen bella coolako zenbait hitz edo esaldi: ¬q ‘bustia’, Xscc @ ‘orain gizena nago’, 

¬Xwt¬cxw ‘aurpegira txistua bota zenidan’. Autoreen artean eztabaida eta desadostasun 

ugari egon dira soilik herskariak dituzten hitzak silabatzeko orduan; autore batzuen 

ustez ez dago silabarik, beste batzuek diote herskari bakoitzak silaba bat hartzen duela, 

beste batzuen aburuz silaba-gunea hutsik duten ekinak dira herskari horiek.  

Bella coola ez da hizkuntza bakarra herskari silabagileak dituena, bereber 

hizkuntzak ere baditu kontsonante herskari silabagileak; baita Kaukasoko hizkuntzek 

ere, eta horien artean georgierak. Zehaztasun handiagotan sartu gabe, aipatu behar da 

kontsonante herskari silabagileek eztabaida ugari sortzen dutela fonetika-

fonologialarien artean eta batzuek onartzen dituzten artean beste batzuek diote berez 

ezin dela kontsonante herskari silabagilerik izan. Hona zer esaten den Bell-en artikulu 

batean, non kontsonante silabagileak aztergai nagusia diren eta gainera bella coola 

hizkuntzaren aipamen zuzena egiten duen: 
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In languages which have been described as possessing syllables without vowels, such as 

BELLA COOLA, we always find that phonetically there is a release or transitional 

vocoid present.  

Bell 1978, 185 

Beraz, herskari silabagileen kasuan ere azterketa fonetiko-fonologiko gehiagoren 

premia nabaria da. Azkerketa gehiagorekin jakin ahal izango dugu herskariak silabagile 

diren edo ez, fonetikoki nola gauzatzen diren, eta abar.  

Ikusi dugu hizkuntza batzuek ez dutela kodarik onartzen, baina mota horretako 

hizkuntzak egoteak ez du haatik kodaren izatearen aurka egiten. Ikusi dugu gainera, 

malayalam-en kasuan, hizkuntzak kodarik ez duela esaten denean, askotan azterketaren 

orokortasunaren abstrakzio beharrak eragindakoa dela, nahiz eta orokortasunak 

hizkuntzan gertatzen den guztiaren berri ez eman. Gauza bera esan daiteke arrernte 

hizkuntzaren adibidea aipatu dugunean ere; hizkuntzaren joera ekinik ez izatea bada ere, 

ezin esan daiteke ekinik ez dagoenik, egon badaude eta. Silaba-guneak oro har bokalak 

diren arren, bella coola hizkuntzaren adibideak erakutsi digu, badirela kontsonante 

silabagileak ere, eta kontsonante herskariak silabagile ohikoenak izan ez arren, izan ba 

omen direla.55 Hizkuntza hauen guztien adibideak ikusi ondoren, esan daiteke silabaren 

osagai nagusitzat hartzen diren ekina, silaba-gunea eta koda erabiltzeak zentzu osoa 

duela. 

Hizkuntza desberdinen adibideekin erakutsi nahi izan da silaba-egitura 

hizkuntzatik hizkuntzara desberdina dela. Kapitulu honen hasierako atalean ikusi 

dugunez, silaba, egitura prosodikoa eta egitura segmentala bat egitean sortzen da eta 

                                                 
     55 Esan dugu kontsonanteen artean ozenak direla kontsonante silabagile ohikoenak eta hain ohikoak 

izan ez arren, kontsonante frikariak ere silabagile izan daitezkeela. Kontsonante silabagileen artean 

kontsonante herskariak arraroenak direla ere gaineratu dugu eta ikerlari guztiak ez datozela bat herskari 

silabagileak onartzeko orduan. 
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bien arteko eraginpean dago. Beraz, silaba-egitura hizkuntza bakoitzaren egitura 

prosodikoaren eta segmentalaren araberakoa izango denez, eskakizunak, baldintzak eta 

murriztapenak desberdinak izango dira. 

Ondorengo atalean, silabaren izatean gehiago sakondu nahian, silabaren 

definizioetara hurbilketa bat egingo dugu eta silabaren zenbait definizio bildu eta gero, 

silabak korronte eta eskola nagusienetan izan duen garrantziaz mintzatuko gara.  

 

2.3. Definizioak hurbilduz 

 

Bigarren kapituluko hasierako ataletan aurkeztu dugu nolako silaba dugun 

buruan eta zer nolako ikuspegirekin jokatuko dugun azterketa egiterakoan: alderdi 

segmentala eta prosodikoa biltzen dituen definizioa da, silaba bere osotasunean hartzen 

duena, eta guk ontzat ematen duguna. Ondoko definizioak bi alderdi horiek biltzen ditu 

eta hemen bat egiten dugu bertan esaten denarekin: 

Silben sind von unten nach oben jene Einheiten, die die Segmentorganisation 

übernehmen, sie sind ihrerseits die prosodischen Einheiten über die Akzentprozesse 

operieren, sie sind jene prosodischen Einheiten, in die Akzentmuster unterteilbar sind; 

Akzente ihrerseits werden in der Domäne Silbe realisiert, und sind die konstitutive 

Voraussetzung von rhythmischen Mustern. 

Hurch 2006b, 1056 

Hurch-ek eskaintzen duen definizioan hierarkia prosodikoan goitik-beherako eta 

behetik-gorako norabidea ikusten da eta garbi adierazten da hierarkian unitate bat 

gorago duen unitatearekin eta beherago duenarekin lotura duela. Gure kasuan, silabek 
                                                 
     56 “Silabak dira behetik-gorako unitate horiek, segmentuen antolaketa bere gain hartzen dutenak; era 

berean, unitate prosodikoak dira, non azentu bilakabideak gertatzen diren eta non azentu ereduak 

banatzen diren. Bestalde, azentuak silabaren eremuan gauzatzen dira eta eremu erritmikoak osatzeko 

aurretiko baldintza dira”. 
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segmentuekin eta azentuekin dute erlazioa eta lotura. Aipuan irakur daitekeenez, silabak 

unitate prosodikoak dira, segmentuak antolatu eta bere gain hartzeaz gain (behetik-

gorako norabidea), azentua kokatzeko eremu eta azentu ereduak gauzatzeko eremu dira 

(goitik-beherako norabidea). Goiko aipuan adierazten da azentuak eredu erritmikoak 

osatzeko aurretiko baldintza direla eta azentuak silaba eremuan gauzatzen denez, 

silabak eredu erritmikoen antolaketan oinarrizkoak direla ondorioztatzen dugu. 

Hizkuntzalaritzan silabari buruz egon diren definizioei gainbegiratua ematen 

badiegu, berehala konturatuko gara ikuspegi aniztasuna eta nahasmena direla nagusi. 

Oro har, silabaren gaiak eztabaida ugari sortu izan du eta alde bateko zein besteko uste, 

asmo eta iritziak sortu ditu. Aniztasun eta nahasmen hau izan dira zenbait hizkuntzalarik 

silaba terminoa albo batera utzi izanaren arrazoi, eta baita ondorio ere, inplizituki nahiz 

esplizituki. Ondoren, ikuspegi desberdin hauetako zenbaitetara hurbilketa egingo dugu. 

Silabaren izate konplexua adieraztea ez da erraza, alderdi asko hartu behar 

baitira kontuan. Hala ere, gehienetan alderdi segmentala hartu izan da soilik kontuan. 

Hizketak alderdi ugari ukitzen dituenez, silaba definitzeko, normalean alderdi jakin 

horiek bereiz hartu izan dira kontuan eta zatika bezala eginiko definizioak sortu dira, 

alderdi jakin bati dagozkionak, adibidez akustikoa, artikulatorioa, eta abar. Esan daiteke 

soilik artikulazioan oinarritutako definizioek, edo soilik akustikan oinarritutakoek, huts 

egin dutela, silabaren ikuspegi osorik ez dutenez hankamotz geratzen direlako. 

Askotan gertatzen da, baita ere, silabari buruzko ikerketa ugaritan silaba, 

besterik gabe, onartzea; hau da, silaba onartu egiten da analisia egiteko, baina silabari 

buruzko inolako definiziorik eskaini gabe eta silabari berari buruz inolako gogoetarik 

egin gabe. Era berean, baztertu ere egiten da, inolako azalpenik eman gabe edo galdera 

ontologikorik azaleratu gabe. 
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Ondoren definizio desberdinak biltzen saiatuko gara, dagoen aniztasunaren berri 

emateko. Goldsmith-en (1990) lanean, Einar Haugen-en 1956ko aipu bat biltzen da 

“The syllable in linguistic description” artikulutik aterata. Haugen-ek ederki islatzen 

ditu silabaren inguruan egondako gora-beherak, eztabaidak eta nahasteak; kontuan hartu 

noizkoa den Haugen-en lana, data horrek adierazten baitigu silabaren inguruko 

eztabaida aspalditik datorkigula. Lerro gutxitan silabaren ikerketaren ibilbidea nolakoa 

izan den adierazten digu: 

While sooner or later everyone finds it convenient to use, no one does much about 

defining it. This is not a new situation: for many years phoneticians have been trying to 

find a phonetic basis for the syllable without reaching any very definite agreement. 

Opinion has ranged from those who denied its physical reality to those who have 

identified it physiologically with a chest pulse and acoustically with degrees of sonority. 

With the development of structuralist linguistics, the syllable has been carried over into 

phonemics. Here the emphasis has been laid on its relation to other features of linguistic 

structure, particularly tone, stress, quantity, and the like, which obviously were 

associated more directly with the syllable than with the individual phonemes. 

Haugen 1956 (apud Goldsmith 1990, 103) 

Oro har, oinarri fonetikoa eta oinarri fonologikoa duten lanak aurki ditzakegu.57 

Clark-en eta Yallop-en (1990) lanean oinarri fonetikoa duten silabari buruzko gogoetak 

irakur daitezke eta ondoko aipuak gogoeta hauetariko bat biltzen du:  

(...) phoneticians have also tried to build analyses on the observable properties of the 

flow of speech. Since this flow does reveal some peaks of activity or prominence, it is 

theoretically possible to define units such as syllables and segments in terms of this 

peaks. A common approach proposes that a major peak of prominence represents the 

NUCLEUS of a syllable and that this nucleus will usually be a vowel or vowel-like 

segment; consonants will generally occur as MARGINS to this peaks, either as ONSET 

                                                 
     57 Fonetika eta fonologiaren arteko bereizketa hau egileek aipatzen dituzten banaketaren araberakoak 

dira; Fonologia Naturalean fonetika eta fonologiaren arteko muga oso lausoa da eta ez dago banaketa 

garbi eta zehatzik. Beraz, hemen eginiko banaketa ez da hemen berez proposatutakoa. 
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or as CODA. Other terms used in this kind of approach include CREST, with adjacent 

SLOPES (...), or PEAK, with adjacent TROUGHS (...). 

Clark / Yallop 1990, 96 

Aipuko hurbilketan hizketarako isurtzen den airearen ezaugarriak hartzen dira 

kontuan eta nabarmentasun gailur akustikoen arabera silabaren gunea (nucleus), ekina 

(onset) eta koda (coda) bereizten dira. Ondoren datorren gogoetan ozentasun maila 

hartzen da silabaren oinarritzat zuzenean: 

Another strategy of description resorts to SONORITY. The term refers to energy 

relative to effort, or more informally to the “carrying power” of a sound. A sonorous 

sound is one with high output relative to the articulatory effort required to produce it, 

and sounds can therefore be ranked according to their degree of sonority. (...)We can 

say in general that the points of greatest sonority in an utterance will be interpreted as 

syllable peaks. 

Clark / Yallop 1990, 97 

Erraz ikusten da orain arteko azalpenek batez ere silaba-gunea akustikoki zein 

izan daitekeen adierazten dutela, baina ez da nahikoa silabaren izatea eta nolakotasuna 

zeintzuk diren adierazteko. 

Hizketa kontuez ari garenez, oinarri fisiologikoa duen ikuspegirik ere aurki 

daiteke. Catford-en (1977) lanean, adibidez, alderdi fisiologikoarekin batera, biriketatik 

jaurtitako airea hartzen da oinarritzat. Hona hemen zer dioen Catford-ek: “A syllable, 

then, is a minimal “chunk”, or strech, of initiator activity, bounded by either minor, 

intra-foot, retardations, or by the foot divisions themselves” (1977, 90).  

Hizketa kontuetan ezin da ahaztu fisiologiak duen garrantzia, nahiz eta azalpen 

guztia fisiologian aurkitu ez. Stetson-ek (1953), Motor Theory-ren sortzaileak, fisiologia 

hartzen du hizketan gertatzen diren fenomeno guztien eragiletzat, eta gauza bera egiten 

du silabarekin ere. Abercrombie fonetikariak, Stetson-en jarraitzaileak, biriketatik 

datorren aire jaurtialdiaren arabera azaltzen du silaba. Autore horrek (1967) dioenez, 
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hizketarako biriketatik datorren aire jaurtialdian, giharren presioa ez da erregularra eta 

berdina, giharreak uzkurtu eta erlaxatu egiten baitira txandaka edo alternatiboki, bost 

aldiz segunduko, batez beste. Beraz, airea kolpe txikika ateratzen dela esan daiteke. 

Abercrombie-k uzkurraldia eta ondoren datorren airezko kolpe txiki hori hartzen ditu 

silabaren oinarritzat. Arnasketarako giharreek egindako mugimenduetatik sortzen da 

silaba, beraz. Mugimendu horri chest-pulse, breath-pulse edo syllable-pulse izena eman 

zaio:  

This theory [motor theory] maintains that when the pulmonic air-stream mechanism is 

in action, the air is not (as one might think) expelled from the lungs by a constant, 

regular muscular pressure, producing an even and continuous flow of air. What 

happens, rather, is that the respiratory muscles alternately contract and relax at a rate of 

roughly five times per second, so that the air is expelled in a succession of small puffs. 

Each contraction, together with the resulting puff of air, constitutes the basis of a 

syllable. In the view of those who hold this theory, therefore, the syllable is essentially a 

movement of the speech organs, and not a characteristic of the sound of speech, though 

in any given language the sound will contain clues, of the most varied kind, to the 

occurrence of the syllable-producing movement. 

This syllable-producing movement of the respiratory muscles has been called a chest-

pulse (because the intercostal muscles in the chest are responsible for it), or breath-

pulse, or syllable-pulse (the term “pulse” being used because of its recurrent and 

periodic nature). 

Abercrombie 1967, 35 

Hizketa, hitz egitea, arnasketarekin erabat lotuta eta koordinatua dago, eta silaba 

gertatzea nolabait justifika lezake. Aldiz, hizketa areago doan zerbait da, eta alderdi 

fisiologikoaren garrantzia ukaezina izanik ere, silabaren definizio osoa aurkitu nahi 

badugu, areago joan behar gara. 

Lehen aipatutako Goldsmith-en liburuan (1990) bada atal bat “Traditional views 

about the syllable” deitzen dena. Tradizionalki, silabaren inguruan egon diren jarreretan 
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bi talde bereizten ditu; batean hizkuntzaren barne-forma kontuan hartzen duten 

hurbilketak jasotzen ditu eta bestean, hizkuntzaren kanpo-forma aintzat hartzen duten 

hurbilketak. Ikuspegi biok bat datoz hizketa-ekoizpena unitateetan (chunks edo 

ebakinetan) banatzen dela esatean. Lehenengo ikuspegiak, hizkuntzaren barne-forma 

aintzat hartzen duenak, silabaren ozentasuna du oinarri, gauzatze fonetikoaren energia 

neurria, hain zuzen ere. Hona hemen Goldsmith-en hitzak bigarren ikuspegiari buruz: 

The syllable is a constituent definable in familiar phrase-structure terms, quite like the 

sentence. It is composed, we may say, of certain number of slots, of sintagmatic 

positions, in which subsets of the phonological segments of the language may occur in 

well-formed utterances. 

Goldsmith 1990, 105 

Beraz, silabaren ikuspegi desberdinak aurkezten dizkigu autoreak hizkuntzaren 

barne-forma (Goldsmith-en hitzetan inner form) eta kanpo-forma (outer form) 

oinarritzat hartuz. Ikuspegi hauek, azken batean, alderdi akustikoarekin eta alderdi 

segmentalarekin pareka ditzakegu, hurrenez-hurren. Aipatu beharra dago kanpo/barne 

zatiketa agian deskribatzeko baliagarri izan daitekeela baina ikuspegiek ez dutela elkar 

ukatzen, elkar osatzen baizik.  

Laburbilduz, esan daiteke, hemen aipatutako alderdi guztiek silabaren alderdi 

desberdinak azaltzen dizkigutela, baina definizioak bakarka hartuta ez direla osoak. 

Kontuan hartu beharreko alderdiak dira, baina ez isolaturik, baldin silabaren osotasuna 

azaldu nahi badugu. Guk, atalaren hasieran Hurch-en aipuan irakur daitekeenarekin bat 

egiten dugu. 

 

2.4. Silabaren ikerketaren historia 
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Ondoren silabaren ikerketak diakronikoki izan duen garapenaren ikuspegia 

eskainiko dugu. Eskola eta korronte nagusiak aipatuko ditugu bereziki eta ikusiko dugu 

korronte nagusi horietan silabak zer nolako garrantzia izan duen. Era berean, 

diakronikoki silabarekiko egondako ideia koherente eta jarraikorren bidea edo 

bidezidorra marraztuko dugu. XIX. mende amaierako autoreak aipatzen hasiko gara, 

baina horrek ez du adierazi nahi silabari buruzko interesa eta ikerketa orduan sortu 

zirenik. Garai bakoitzean aztergaiaren ikusmoldea aldatu egin ohi da eta silabarekin ere 

hala gertatu dela ikus daiteke.  

Silabaren ikergaia aspaldikoa da, Traziako Dionisoren idazkietatik (K.a. II. 

mendea) datozkigu silabari buruzko ikerketak (ikus Laziczius [1944] 1961). Erdi Aro 

osoan, eta humanisten zubigintzarekin XIX. erdirarte, silaba, batez ere, bertsoaren eta 

poesiaren eremuan aztertu da, metrikaren eremuan, beraz. Horregatik ez da harritzekoa 

garai hartan silaba definitzekoan silaba eta metrika erabat lotuta agertzea. Silaba 

metrikarekin lotzen ez zen ikuspegietan, oro har, silaba letren bilkura zela defendatzen 

zen. Laziczius-en lanean ([1944] 1961), silabaren ikerketari buruzko historia azaltzen 

da, ikergaiak izan dituen garaiak, loturak eta autore desberdinak aipatuz. 

 

2.4.1. XIX. mende amaiera eta XX.aren hasiera 

 

Esan dugunez, XIX. mende amaierako autoreek emango diote hasiera ibilbide 

diakronikoari. Jakina da garai horretan fonologia ez zela “berez” existitzen, fonetika-

fonologia arteko bereizketarik ez baitzen egiten. Beranduago etorri zen bereizketa, 
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Pragako Eskolarekin, “fonologia” eskola gisa orduan sortu zela esaten baita.58 Pragako 

eskola sortu baino lehen, fonetika izenarekin egiten ziren azterketek, egun fonetikak 

hartzen duen eremua baino zabalagoa hartzen zuten: hotsen azterketa historikoa, 

dialektologia, hizkuntz jabekuntza, eta abar. XX. mendeko azterketetan eremu hori asko 

urritu da eta fonetika eta fonologia erabat bereiztu dira, aparteko zientziak direla esan 

ere esan da (ikus Oñederra 2004 lanean biltzen den gutuna, 1932an Trubetzkoy 

printzeak Forchhammer-i bidalitakoa). Baina hizketaren eta hizkuntzaren azterketa 

egiteko, bide aproposa fonetika eta fonologiaren arteko bereizketa hertsi eta zehatzik ez 

egitea litzateke, fonetika eta fonologia biak hartu behar baititugu kontuan hizkuntzaren 

hotsen gertakizunen azalpena emateko. Esan nahi da, ikerketa fonetikoak beti ere 

ikuspegi fonologikoz jantzita egitea komeni dela eta ikerketa fonologikoak datu 

fonetikoez hornituta.  

XIX. mende amaieran eta XX.aren hasieran fonetika akustikoak eta 

artikulatorioak aurrerapen handia izan zuten eta tresnabidezko azterketak asko ugaritu 

ziren. Silabari buruzko azterketak aski aberatsak dira garai horretakoak. Aipagarriak 

dira Thausing, Merkel, Whitney eta Sweet, besteren artean; ezin ahaztuzkoa dugu 

Sievers-en mende hasierako Grundzüge der Phonetik59 maisulana. Sievers-ek alderdi 

akustikoa, artikulatorioa eta fisiologikoa kontuan hartu zituen silabari buruzko azterketa 

sakona osatzeko, oharmenak ere leku garrantzitsua hartzen zuelarik. Esan daiteke 

                                                 
     58 1928ko apirilaren 10etik 15era La Haga-n lehenengo nazioarteko hizkuntzalaritza biltzarra egin zen. 

Biltzar garrantzitsua izan zen R. Jakobson-ek Pragako Zirkuluaren manifestua irakurri zuelako, hein 

batean, fonologiaren sorreratzat hartu den testua. Pragako Zirkuluaren emaitza oparoa Trubetzkoy-ren 

Grundzüge der Phonologie (’Fonologiaren hatsarreak’) izeneko lana dugu, 1939an argitaratua. 

     59 Liburuaren hirugarren argitalpena erabili dugu, 1901ekoa, izan ere, silabari dagokionez, hirugarren 

argitalpenean teoriaren hedapena eta ikuspegi zabalagoa eskaintzen da, aurreko bi argitalpenekin 

alderatuz. 
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Sievers-en lana garaiko erreferentzia nagusienetakoa izan zela, ondorengo autore 

gehienen lanetan aipatzen baita (hala nola de Saussure, Grammont, Jespersen, eta abar).  

Esan bezala, tresnabidezko azterketak asko ugaritu ziren, ezin dugu ahaztu 

fonetika esperimentala deiturikoa XX. mende hasiera inguruan sortu zela. Tresnek 

aurrerapen handia izatearekin batera azterketa akustikoak, fisiologikoak eta 

artikulatorioak zehatzagoak bihurtu ziren. Garaiko ikerlari askok silaba alor horiek 

jorratuta deskribatu nahi izan zuten, baina 2.2. atalean ikusi dugunez, ez zuten emaitza 

egokirik lortu, alderdi horiek jorratuta bakarrik ezin eman daitekeelako silabaren 

deskribapen osorik, silaba alderdi horiek bakarka hartuta baino areago baitoa. 

Aipagarria iruditu zaigu, Hurchen (1989b) lana jarraituz, de Saussure-ren 

silabari buruzko gogoetei leku egitea. De Saussure-ren Course de Linguistique Générale 

liburuko hotsei dagokien atala, hein handi batean, de Saussure-k 1897an “Théorie de la 

syllabe” izenburuarekin emandako eta takigrafoaz idatzitako hiru hitzaldiren kopietatik 

sortua da. Hitzaldiaren izenburuak ederki adierazten du silaba aski garrantzitsua izan 

zela bere pentsamendu teorikoan. Aipatu dugu Sievers-ek oso landua zuela gaia eta 

gehitu daiteke de Saussure-k ederki ezagutzen zuela Sievers-en lana, garaiko lan 

askotan Sievers-en ekarpenaren aipua ikus daitekeen bezala, de Saussure-renean ere 

ikus daitekeelako. De Saussure-ren gogoetak silaba-egituran oinarrituta daude.60 

Egindako ekarpenak ugariak izanik ere, hainbat alderdi argitu gabe uzten ditu, eta 

oraindik ere eztabaidagai diren gaiak dira: silaba-mugak ezartzeko malgutasuna, 

diptongoak, silabagiletasuna, ozentasun eskala bokaletan zehatza den artean 

kontsonanteetan ez dela hain zehatza, eta abar. 

 

                                                 
     60 De Saussure-k, Sievers-ek ez bezala, silaba fenomeno segmentaltzat hartzen du.  
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2.4.2. Teoria estrukturalista 

 

1920. hamarkadan sortu zen Pragako Zirkulua eta, estrukturalismoa eskola gisa 

Pragako Zirkuluarekin lotzen denez, teoria estrukturalistaren abiapuntu ere 1920. 

hamarkadan koka dezakegu. Teoria estrukturalistako ordezkari nagusienak Trubetzkoy 

eta Jakobson dira. Fonologiaren sorrera, diziplina gisa, estrukturalismoarekin lotzen da. 

Lehen ere aipatu dugu, estrukturalismoa sortu baino lehenago hotsei zegokien azterketa, 

oro har, fonetika izenarekin egiten zela, fonetikak egun hartzen duen baino eremu 

zabalagoa hartzen zuelarik; estrukturalismoarekin fonologia iker-eremu beregaina 

bihurtzen da, fonetikatik bereizia. Ondorengo aipua Trubetzkoy-ren Grundzüge der 

Phonologie liburutik aterata dago, eskola estrukturalistako erakusgarri nagusitzat 

hartzen den liburutik: 

Es empfiehlt sich daher, statt einer einzigen zwei verschiedene “Lautlehren” 

einzuführen, von denen die eine auf den Sprechakt, die andere auf das Sprachgebilde 

gerichtet zu sein hat. Entsprechend ihrem verschiedenen Gegenstand müssen die beiden 

Lautlehren ganz verschiedene Arbeitsmethoden anwenden: die Sprechaktlautlehre, die 

mit konkreten physikalischen Erscheinungen zu tun hat, muss naturwissenschaftliche, 

die Sprachgebildelautlehre dagegen rein sprach- (bezw. geistes- oder sozial-) 

wissenschaftliche Methodengebrauchen. Wir bezeichnen die Sprechaktlautlehre mit 

dem Namen Phonetik, die Sprachgebildelautlehre mit dem Namen Phonologie. 

Trubetzkoy [1939] 1977, 761 

                                                 
     61 ‘Es por lo tanto recomendable no una sino dos distintas “ciencias de los sonidos”, de las cuales, una 

debe ocuparse del acto de palabra y la otra de la lengua. De acuerdo con el objeto, que es en cada caso 

distinto, cada una de estas “ciencias de los sonidos” debe utilizar métodos de trabajo completamente 

distintos: la ciencia de los sonidos del habla, que se ocupa de fenómenos físicos concretos, debe usar los 

métodos de las ciencias naturales; por el contrario, la ciencia de los sonidos de la lengua ha de usar 

métodos puramente lingüísticos, psicológicos o sociológicos. Designaremos con el nombre de “fonética” 

la ciencia de los sonidos del habla, y con el nombre de “fonología” la ciencia de los sonidos de la lengua’. 
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Ezin ukatuzkoa da fonologia eta fonetika bereizteak eragin handia izan duela 

XX. mendeko azterketetan.  

Eskolaren izenak adierazten duen bezala, korronte honetan estruktura, egitura, 

sistema da garrantzitsuena; eta egitura hori sortzeko dauden oposaketak, oposaketa 

motak, bereizketak, ezaugarriak, kontrasteak, banaketa distribuzionalak eta antzeko 

terminoak dira lan estrukturalistetan gehien erabiltzen direnak. Pragako 

fonologilarientzat ezaugarri bereizleen arabera moldatzen ziren oposaketak, eta modu 

horretan sistemak osatzen ziren. Oposaketa bereizleak dira garrantzitsuak beraz, 

sistemak osatzeko. Trubetzkoyk hiru oposaketa bereizle banatzen ditu: bokalikoak, 

kontsonantikoak eta prosodikoak. Lehenengo biak hizketarako behar den airearen joan 

etorrian daukaten oztopoaren arabera definitzen dira; hirugarrenak, oposaketa bereizle 

prosodikoak, unitate erritmiko eta melodikoekin lotzen ditu. Hona hemen bere hitzetan 

ezaugarri prosodikoak nola gauzatzen diren: 

In der überwiegenden Mehrzahl aller Sprachen der Welt bestehen die distinktiven 

prosodischen Eigenschaften nur bei den Vokalen. Man könnte daher geneigt sein, diese 

Eigenschaften zu den vokalischen zu rechnen und zusammen mit den Schallfüllegraden 

und Eigentonklassen zu behandeln. Und tatsächlich hat der Verfasser dieser Zeilen in 

einem früheren Artikel diesen Weg eingeschlagen. Dies beruhte jedoch auf einem 

Irrtum. Die prosodischen Eigenschaften kommen nicht den Vokalen als solchen, 

sondern den Silben zu. 

Trubetzkoy [1939] 1977, 16662 

                                                                                                                                               
Trubetzkoy-ren liburuaren gaztelerazko bertsioak Principios de Fonología izenburua du eta 1973an 

Cincel argitaletxeak argitaratu zuen. Gaztelerazko itzulpena Delia García Giordano-k egin zuen. 

     62 ‘En la mayoría de las lenguas del mundo, las particularidades prosódicas distintivas existen sólo en 

las vocales. Se podría, pues, tender a considerar estas particularidades entre las particularidades vocálicas 

y a tratarlas al mismo tiempo que los grados de apertura y las series de localización. Y efectivamente, es 

éste el camino seguido por el autor de las presentes páginas en un artículo precedente. Pero esto se basaba 
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Aipu honetan ederki islatzen da garai hartan egondako iritzi aldaketa; ezaugarri 

prosodikoak bokalen ezaugarritzat hartzen ziren, baina ondoren Trubetzkoy-k berak 

onartzen duenez, iritzi aldaketa jasan zuen eta silaba hartu zen ezaugarri prosodikoen 

gertalekutzat. Estrukturalismo berantiarragoan ere silabaren ikuspegi hau nagusitzen da, 

Jakobson eta Halle-ren lanean ([1956] 1975) ikus daitekeenez: kontrastea, ezaugarriak, 

ezaugarri bereizle motak, ezaugarri bereizle prosodikoak, berezko ezaugarri bereizleak, 

sailkapena, eta antzeko hitzak dira silabari dagokion atalean nagusitzen direnak. 

Estrukturalistek silabari ematen dioten garrantzia beti ere ezaugarri bereizleen 

ikuspegiarekin lotuta dator, eta silaba ezaugarri prosodikoen ingurunetzat edo 

erreferentziatzat agertzen da. Azken batean, ikuspegi estrukturalistan silaba segmentuez 

osatutako unitatea da eta ezaugarri prosodikoen gertalekua, aldi berean. 

 

 

 

2.4.3. Teoria sortzailea 

 

2.4.3.1. Teoria sortzaile estandarra 

 

Estrukturalisten ondoren teoria sortzailea nagusitu zen. Chomsky-k eta Halle-k 

idatzitako SPE liburua izan zen 1968an teoria berriaren abiapuntua eta mugarria. 

Hizkuntzalaritzara iraultza ekarri zuen teoria berriak silabari ez zion garrantzi berezirik 

eman, silaba baztertu egin zuen, besterik gabe, beraien ikerketetarako ez zelako 

garrantzitsua, ez zekarrelako ezer berririk eta beraiek deskribatu nahi zutenerako ez 
                                                                                                                                               
en un error. Las particularidades prosódicas no conciernen a las vocales en cuanto tales, sino a las 

sílabas’. Gaztelerazko bertsioari buruzko xehetasunak aurreko oin-oharrean datoz. 
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zelako emankorra. Orokortasun nabarmenenak (erregelak) bokalen eta kontsonanteen 

bilkura linearraren bidez azal zitezkeen teoria berrian. Segmentuak ez ziren beste 

inolako egitura hierarkikotan biltzen, silabetan esaterako, hurrengo aipuak adierazten 

duenez: “linear string segments with no hierarchical organization other than that 

provided by syntactic phrase structure” (Clements / Kayser 1983, 1). 

Teoria sortzaile estandarrean silabarekin zerikusia zuen edozerk azalpen egokia 

izan zezakeen silaba osatzen zuten “material” segmentalari buruzko informazioa 

emanda eta morfema eta hitz mugak aipatuta; silaba, berez sakoneko egiturarako eta 

egitura deribaturako ez zenez beharrezkoa, ekidin zitekeen zailtasuntzat hartu zuten eta 

SPEn ez du izaterik. Aldiz, ezaugarri silabikoaren aipamena egiten da oin-ohar batean: 

“Recent works indicates that in place of “vocalicness” the phonetic framework should 

contain a feature of “syllabicity” (Chomsky / Halle 1968, 302). 

Ikusten denez, ezaugarri silabikoaren lehenengo aipamena oin-ohar batean 

egiten da. Ondoren, [+syllabic] ezaugarriaren beste aipamen bat egiten da, Chomsky 

eta Halle konturatzen baitira SPEn eskaintzen diren [+/-] ezaugarriekin zenbait gauza 

azaltzeke geratzen direla: 

Given the feature system adopted in this study, there is no way to express the obvious 

symmetry of two related processes such as those in (66), one of which occurs before 

vowels and the other before non vowels. To overcome this serious inadequacy, Milner 

and Bailey have suggested that the feature system be somewhat modified; i.e., the 

feature “vocalic” might be replaced by a feature “syllabic” which would characterize all 

segments constituting a syllable peak. 

Chomsky / Halle 1968, 354 

Hauek dira SPE-n silabari buruz egindako aipamen ia bakarrak; ez da silabari 

buruzko definiziorik ematen, izan ere, lehen esan bezala, ez baitu estatus-ik. SPE-ko bi 

aipu hauetan irakur daitekeenez, silabaren aipua teorian proposatzen denarekin ezin 
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konponduzko arazoak sortzen direlako egiten da, baina ez silabak berak teoria 

eraikitzean izatea eta indarra duelako. Van der Hulst eta Smith-en ondoko aipuak ederki 

islatzen du SPEko teorian zerk zuen garrantzi nabarmenena: “Central topics were 

questions of rule formulation, rule application, rule ordering and the degree of 

abstractness of underlying representations” (Van der Hulst / Smith 1982, 2). 

Teoriaren jarraitzaileen artean, teoria sortu zen garaian eta beranduago ere bai, 

silabaren inguruko eztabaidak egon zirela aipatu behar da; silabaren aldekoak egon 

zirela ezin da ukatu, baina kontrakoak ere ugari ziren eta horien artean Kohler (1966) 

azpimarratu behar da, bere hitzak aski ezagunak bihurtu baitziren: silaba unnecessary, 

imposible eta harmful zela adierazi zuen. 

 Ondoren datorren atalean ikusiko dugunez, Fonologia Sortzailean korronte 

desberdinak, izendapen desberdinarekin, sortu dira (Fonologia Lexikoa, Fonologia 

Autosegmentala, Fonologia Metrikoa eta Optimotasun Teoria, besteren artean). Atal 

honetan mintzatu garen Teoria Sortzailea, batik bat hasierako garaietakoa da, SPE 

argitaratu zenekoa, Teoria Sortzaile Klasikoa edo Estandarra izendapenarekin ezagutzen 

dena. Ondorengo ataletan, SPE ondorengo korronteak izango dira mintzagai. 

 

2.4.3.2. Teoria sortzailearen korronteak 

 

SPE-en proposatzen zen teorian alderdi oinarrizkoetan eztabaida ugari sortu 

ziren eta ikusi zuten teoria berrian proposatutako gogoeta fonologikoek hutsune eta 

gabezia ugari zituztela. Azken batean kritikatzen zen SPE-en aurkeztutako ereduak 

azterketa fonologiko egokia egiteko ez zuela egokierarik eskaintzen. Ondorioz, teoria 

egoera agor eta lehorrera iritsi zen. Ikuspegi fonologiko berri zenbait garatuz joan ziren, 
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batez ere abstraktutasunari buruzko eztabaida gogorrek eraginda, eta teoria estandarrean 

nolabaiteko zisma gertatu zen. Hurrengo aipuan ikus daiteke silabari dagokionez zer 

nolako ibilbidea marraz daitekeen teoria estandarra eta ondoren sortutako teoria 

sortzaile berrien artean: 

The classical theory of generative phonology in The Sound Pattern of English 

(Chomsky and Halle 1968), it is true, attempted to build a theory without any such 

notion, but phonologists both sympathetic and unsympathetic to that effort were quick 

to point out that inadequacies of the revision. Well-known discussions along these lines 

include Fudge (1969), Vennemann (1972), and Hooper (1972), remarks that came 

quickly after the publication of The Sound Pattern of English.  

Goldsmith 1995, 103 

Egoera horretan uler dezakegu teoriaren barnean eredu berriak sortzea, 

esaterako, Teoria Sortzaile Naturala, Vennemann-en eta Hooper-en eskutik.63 

Vennemann-en (1986) liburuan, SPE-en proposatutako teoriaren kritika zorrotza irakur 

daiteke. Vennemann-ek, besteren artean, silaba kontzeptua aintzat ez hartzea leporatzen 

die Chomsky-ri eta Halle-ri, aurretik zeuden ikerketa guztiak nolabait estali egin 

zituztela egotziz. Vennemann-ek gehitzen du Teoria Sortzailearen helburua, fonologia 

izenarekin, morfologia egitea zela, eta beraz, hitza zela SPE-ren unitate garrantzitsuena 

eta silabak ez zekarkiela ezer berririk beraien ikerketetara. Teoria Sortzaile Naturalean, 

azterketa fonologikoan silaba beharrezkotzat hartzen dute eta formalki definitzeko 

beharra ere ikusten dute. Ondoko definizioa ematen du Hooper-ek (1972, 534) silabari 

buruz: “The syllable, then, can be defined in terms of a rule that inserts syllable 

boundaries at certain places in the sequences of segments”. Autoreak, silaba silaba-

mugak ezartzen dituen erregela unibertsal baten arabera definitzen du eta bi silaba-
                                                 
     63 Kontuan izan Teoria Sortzaile Naturala 70. hamarkadaren hasieran sortu zela gutxi gora-behera. 

Ordurako, Stampe-k argitaratuta zuen artikulu bat (1969) Teoria Naturala aldarrikatuz; Stampe-k doktore-

tesia 1973an irakurri zuen, nahiz eta 1979 arte ez zen argitaratu.  
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mugen artean dagoen segmentu multzotzat hartzen du. Silaba hizkuntzatik hizkuntzara 

aldatu egiten dela aitortzen du eta funtzio prosodikoa ere gaineratzen dio. Korronte 

honen ekarpen handiena fonologialariek ordurarte hain handia zen abstrakzio mailari 

buruzko hausnarketa ahalbideratzea izan zela esan daiteke, eta era berean, 

azpimarratzekoa da silabari emandako garrantzia.  

Teoria Sortzaile Naturalaren ondorengo korronteetan, silaba hierarkia 

prosodikoaren elementutzat hartzen da eta horrela silabak teoria linguistikoan garrantzia 

hartzen du berriro ere. Silaba barne-egitura duen entitatetzat hartzen da eta silabaren 

barne-egitura hori korronte bakoitzak bere erara adierazten du, errepresentazio edo 

adierazmolde desberdinekin: nahiz eta ez den beraien adierazmolde berezia edo propioa, 

arbolak izan direlako silabaren errepresentazioa egiteko erabili den modu klasikoa, 

Fonologia Lexikoan arbolak erabiltzen dira errepresentazioa egiteko, baita Gobernu 

Fonologian ere; Fonologia Autosegmentalak mailen (tier) bidez egiten du 

errepresentazioa; Fonologia Metrikoak arbolak edo sareak (grid) erabiltzen ditu; 

Optimotasun Teoriak aldatu du gehien adierazmoldea eta taulak erabiltzen dituzte. 

Esan behar da teoria estandarraren jarraitzaileen artean badela ikerketan 

silabaren beharrezkotasuna aitortu zuen ikerlaririk, Kahn (1980) adibidez. Autore honek 

silabaren aldeko apustua egin zuen, ingelesezko hainbat erregela silabaren bidez 

silabarik gabe baino hobe azal daitezkeela argudiatuz. Kahn-ek garai hartan silabaren 

alde zeuden autoreak aipatzen ditu (Vennemann, Hooper eta Stampe, esaterako), eta 

bera teorikoki horietarik aldendu egiten dela gaineratzen du, bere burua Teoria Sortzaile 

klasikoaren barnean kokatuz. Hala ere, Kahn-ek hizkuntzalaritzarekiko duen ikuspegia 

eskola sortzaile klasikoko ikuspegitik pixka bat urruntzen dela esan daiteke. Adibidez, 

forma lexikoek ahoskera bat baino gehiago izan ditzaketela onartzen du eta sinkronia / 
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diakronia banaketaren aurka agertzen da. Kahn-en ekarpena silaba onartzeko eta azter-

unitatetzat hartzeko harri koxkor garrantzitsua izan zela ondoriozta dezakegu. 

Esan dugu, oro har, Teoria Natural Sortzailearen ondorengo (baita Kahn-en 

ikerketaren ondorengo) teoria berriek silaba unitate prosodikotzat hartu dutela, baina ez 

guztiek, Gobernu Fonologian, adibidez, silaba ez baita unitate prosodikoa; korronte 

horretan hierarkia prosodikoan oinaren azpian dagoen unitatea ez da silaba unitatea, 

baizik eta silaba-osagaien maila: ekina, silaba-gunea eta errima. Silaba unitatea 

desagertu egiten da baina bere osagaiek badute izatea (Gobernu Fonologiaz ikus atal 

honetan zenbait ahapaldi beherago esaten dena). 

Eredu estandarraren ondoren sortutako eredu berriei post-sortzaileak edo neo-

sortzaileak ere deitu izan zaie. Hiru eredu nagusi sortu dira: Fonologia Lexikoa 

(Kiparsky 1982; Rubach 1984, 1993),64 Fonologia Autosegmentala (Goldsmith 1979, 

1990), eta Fonologia Metrikoa (Liberman / Prince 1977, Liberman 1979, Hayes 1980, 

Prince 1983); eredu nagusi horien barnean korronte ugari sortu dira: CV Fonologia 

(Clements / Keyser 1983), Dependentzia Fonologia (Anderson / Ewen 1987, Durand 

1986), Fonologia Moraikoa (McCarthy / Prince 1993, Itô 1986); azken aldian indarra 

hartu duen eredu berriena Optimotasun Teoria da (OT) (Prince / Smolensky 1992, Tesar 

/ Smolensky 1993, McCarthy / Prince 1993, Archangeli / Langendoen 1997). 

Eredu bakoitzaren aurkezpena eta historia egitea lagungarri balitz ere, ikerketa 

honen helburuak gaindituko lituzke. Hala ere, zabalduen dauden ereduetako ideia 

nagusienen aurkezpena egitea komeni da, batez ere, euskarari buruz egin diren lan 

                                                 
     64 Parentesi artean agertzen diren autoreak eredu bakoitzeko adierazgarrientzat har daitezke. 

Ondorengo lanen aipamena Fischer-Jorgensen-en (1975), Kenstowicz-en (1993) eta Goldsmith-en (1995) 

liburuetatik aterata daude. Azken bietan batez ere ereduen aurkezpen zehatzak aurki daitezke. 
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zenbaitetan ikus daitekeelako eredu hauen jarraitzailerik, Txillardegi, Hualde eta 

Elordieta, besteren artean. 

Fonologia Lexikoa teoria estandarraren ondorengo fidelentzat hartu izan den 

teoria da. Mohanan, Pulleyblank eta, batez ere, Kiparsky dira korronte honetako egilerik 

garrantzitsuenetakoak. Kiparsky, Fonologia Lexikoa sortu zen garaian, besteren artean, 

erregela fonologikoen ezaugarriek morfologiarekin eta lexikoarekin duten erlazioaz 

arduratzen da. Lexikoaren antolamenduan berrikuntza dakar teoria honek, izan ere 

bertsio estandarrean lexikoa egiturarik gabeko multzoa zen eta bertsio berrituan 

lexikoan barne egitura hierarkizatua proposatu zuten, hitz zerrendez gain hitz-eraketa 

erregelak eta erregela fonologikoak ere lexikoan sartuz. Zenbait ikermolde biltzen ditu 

Kiparskyk bere teoria egiteko: sortzen ari zen teoria morfologiko eta lexikoa (Aronoff-i 

jarraituz), errepresentazio lexiko eta erregela fonologikoen arazoaren ingurukoa, eta 

teoria metriko berria, azentuari eta silaba-egiturari dagokiona (Libermann / Prince, 

Hayes, eta abar). Silabari dagokionez, silaba eredu metrikotzat hartzen du.  

Txillardegik fonologia eredu honi jarraitu zion Euskal Fonologia eta Euskal 

Azentua idatzi zituenean. Hualderen lan askok ere Fonologia Lexikoa hartzen dute eredu 

teorikotzat, adibidez 1991. 

Teoria Autosegmentala aipatu behar da ondoren, batez ere Goldsmith-ek sortua. 

SPEeko azterbideei jarraituz hizketako zenbait ezaugarri suprasegmental (hau da, 

alderdi prosodikoa) ezin zirela aztertu argudiatzen du eta teoria berria alderdi horiek 

jorratzeko sortzen da. Hizketaren aurkezpena fonema kate bat baino konplexuagoa dela 

dio eta segmentuen kateaz aparte, beste maila paralelo bat (edo gehiago) proposatzen 

dute, maila autosegmentala deitzen dutena: 
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Autosegmental representation differs from familiar generative and traditional phonemic 

representation in that it consists of two or more tiers of segments. In the picture given to 

us by classical generative phonology —and, indeed, most theories of phonology and 

phonological representation— phonological representations consist of a string of 

segments. In autosegmental representation, however, we posit two or more parallel tiers 

of phonological segments. Each tier itselfs consists of a string of segments, but the 

segments on each tier differ with regard to what features are specified in them. 

Goldsmith 1995, 8 

Azken batean, ezaugarri fonologiko edo prosodiko batek segmentu bat baino 

gehiago hartzen ditueneko kasuak aztertzeko sortu zen Teoria Autosegmentala, hasiera 

batean tonua aztertzeko eta gero bere eremua zabalduz joan da eta bokal-harmonia, 

sudurkaritasuna, eta abar aztertu dituzte, batez ere, eskola honetako jarraitzaileek. 

Teoria honek fonetikan oinarritutako nozioak eta tradizionalagoak direnak dakartza 

fonologia sortzailera. Silaba unitate hierarkikotzat daukate eta garrantzitsua da teoriaren 

errepresentazioan. Euskararen ikerketei dagokienean, G. Elordieta da Fonologia 

Autosegmentalari lerratzen zaion autore garrantzitsuenetarikoa, Hualderekin batera 

(ikus Elordieta eta Hualde 2002, 2003a eta 2003b besteren artean). 

Teoria Metrikoa aipatu behar da ondoren; autore garrantzitsuenen artean daude, 

besteak beste, Liberman, Prince eta Selkirk. Errepresentazio fonologikoaren egitura 

suprasegmentala (hau da, alderdi prosodikoa) du teoria honek aztergai. Stress edo 

azentua lantzeko sortu zen Teoria Metrikoa baina laster bere eremua zabaldu zuen eta 

besteren artean silaba-egitura eta muga fonologikoak ikertzen hasi zen.65 Teoria 

Metrikoan bi adierazmolde aurki daitezke: grid model (sare eredua) eta tree model 

                                                 
     65 Teoria autosegmentalaren hasierekin oso lotua dagoen Leben-ek (1982) badu “Metrical or 

Autosegmental” izeneko artikulua. Lebenek bi teoria hauek ez dutela desberdintasun nabarmenik esateaz 

gain, gauza bera direla gaineratzen du. Beste autore batzuek desberdintasuna badagoela baieztatzen dute; 

bada bata bestearen osagarriak direla esaten duenik ere. 
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(arbola eredua). Bi aurkezpen ereduen artean desberdintasunak egon daitezkeen arren, 

badute antzekotasunik, hurrengo aipuak adierazten duen gisan: 

What the two versions of metrical theory share in common is the idea (i) that the study 

of stress is different in kind from the study of other phonological characteristics; (ii) that 

it is fundamentally a study of the relative prominence of syllables and higher-level 

units, such as the foot; (iii) that the most important characteristics determining stress 

patterns are rhythm (i.e. alternating prominence) and sensitivity to inherent syllable (or 

rhyme) weight; and (iv) that stress representations are hierarchical. The precise formal 

way in which the hierarchical nature of stress is expressed differs in the two approaches, 

but both share the goal of expressing the hierarchical relationship found among syllable 

rhymes, secondary stress patterns, primary word patterns, and ultimately phrase-level 

prominences. 

Goldsmith 1995, 170 

Teoria Metrikoan, baita Autosegmentalean ere, egitura suprasegmentala 

(prosodikoa) hierarkikoki antolatua dagoela onartzen dute eta hierarkia modu honetan 

antolatzen da: segmentuak silabatan batzen dira, silabak oinetan, oinak hitz 

fonologikoetan eta abar.66 Silaba, beraz, egitura fonologikoaren hierarkian unitate 

garrantzitsua da. Teoria Autosegmentala eta Metrikoa “geometrical models of 

phonological representation” (Goldsmith 1985) direla esaten da, hau da errepresentazioa 

ez da zuzen eta linearra, baizik eta irudi geometriko batera gehiago hurbiltzen dira, 

lotura eta erlazioak hobe adierazten direlakoan. 

Teoria hauen guztien oinarriak ikusita, esan daiteke ez daukatela ezer batak 

bestearen aurka, esan nahi baita, ez direla kontrajarriak. Hemen aurkeztutako teoria 

bakoitzak bere iker-eremua du eta, oro har, ez du batak bestearen eremua gainditzen. 
                                                 
     66 Teoria Sortzaileetan hierarkian behetik-gorako (bottom-up) norabidea hartzen da kontuan eta hau da 

FN-rekiko desberdintasun nabarmenenetako bat. FN-ean hierarekian behetik-gorako erlazioaz gain goitik-

beherakoa ere aintzat hartzen da (2.3. atalean ontzat hartu dugun silabaren definizioa aurkezterakoan, 

silabak hierarkian behetik nahiz goitik dituen unitateekin zer nolako harremana duen esan dugunean 

ederki adierazten da ideia hau). 
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Agian zuzenagoa litzateke teoria beraren korronte desberdintzat hartzea. Gil Fernández-

en aipuak ederki adierazten du ideia hau: 

Lo interesante, y en cierto modo lo peculiar, de estos modelos propuestos recientemente 

es que se entiende que no son incompatibles entre sí. En efecto, el componente 

fonológico se concibe como un “todo” cuyas partes constituyentes son los distintos 

modelos postulados entendidos como subsistemas o subteorías: la fonología léxica, la 

métrica o la autosegmental serían, así, módulos complementarios y paralelos que nos 

ofrecerían herramientas diferentes y a menudo suplementarias para dar cuenta de los 

diversos aspectos de la descripción. 

Gil Fernández 2000, 40 

90. hamarkadan, teoria sortzailean guztiz berritzailetzat hartzen den eredua sortu 

zen: Optimotasun Teoria. Prince eta Smolensky dira teoria berriaren sortzaile nagusiak. 

Dirudienez, Optimotasun Teoria sortzeko silaba-egitura oinarri garrantzitsuetako bat 

izan da, hurrengo aipuetan ere irakur daitekeenez: 

OT has grown from its beginnings in the interaction of syllable structure and 

morphology (and other cases involving the interaction of various constraints on syllable 

structure itself) to a general theory of linguistic rules in all aspects of the grammar, 

including the structure of pronoun systems and syntactic patterns within the Minimalist 

framework. 

Nathan / Winters 2001, 349 

The first papers on OT, as well as numerous papers written since, are based on the 

syllable. It is no exaggeration to say that syllabification has played a role in establishing 

OT and, in turn, that OT has contributed to our understanding of the role of the syllable, 

since many issues concerning this prosodic constituent have been reconsidered in the 

light of this theory (McCarthy and Prince 1993, Prince and Smolensky 1993). 

Fery / van de Vijver 2003, 3 

Teoria berriaren aldaketa nagusiena da ordura arte teoria sortzailean indarrean 

zeuden erregelak desagertu egiten direla eta murriztapenak (constraints) hartzen direla 

eredu berriaren oinarritzat. Aldaketa garrantzitsuaren muinean dago murriztapenak 
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(constraints) bortxa daitezkeela, izan ere, aurreko korronteetan murriztapenak ez baina 

erregelak ziren teoriaren oinarri nagusia eta erregelak ezin ziren bortxatu. Optimotasun 

teorian murriztapenak bortxa daitezke eta gertaera horrek hizkuntzatik hizkuntzara 

dauden aldaketak, constraints-en ordena aldatuz azaltzeko bidea eskaintzen du. 

Eredu berritzailea izanik, termino eta kontzeptu zenbait berrikusi eta berraztertu 

dituzte, horien artean silabarena. Honelako definizioa ematen du Hammond-ek 

Archangeli-ren eta Langedoen-en (1997, 35) lanean: “Syllables are consonants and 

vowels grouped into peaks of sonority or intrinsic loudness”. Anatomia kontuak aipatu 

ondoren silaba unitate linguistikotzat hartzen du. Definizio honek 2.3.1. atalean 

aipatutako XIX. mende bukaerako eta XX. hasierako zenbait ikuspegi gogorarazten 

dizkigu. 

Silaba kontzeptu eta terminoa azaltzean, izateari edo esentziari buruz ez dute 

gogoeta sakonik egiten. Baieztapen hau oro har teoria sortzaile osoari heda dakioke, 

salbuespena Teoria Natural Sortzailea litzatekeelarik. Optimotasun Teorian, oro har, 

deskribapen lana egiten da, hizkuntza bakoitzean dauden silaba motak zeintzuk diren eta 

zeintzuk ezin diren ere esanez, beti ere murriztapen edo constraints-en mugen arabera. 

Murriztapenak izan daitezke segmentalak nahiz prosodikoak. 

Hizkuntzen artean dauden silaba-egitura desberdinak hizkuntzetan dauden 

murriztapen ordenagatik izan ohi da. Hau da, murriztapen konbinaketa desberdinen 

arabera, emaitza desberdinak lortzen dira. Hizkuntzatik hizkuntzara dagoen silaba-

egitura desberdintasuna modu horretan azaltzen dute; baita hizkuntza baten barnean 

egon daitezkeen dialektoen arteko desberdintasunak ere. 

Rubach-i (1999) jarraituz, ez dirudi aldaketa sakonik dagoenik aurreko ereduen 

eta Optimotasun Teoriaren artean silabaren ikuspegiari eta silabarekin lotutako kontuei 
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dagokienean, nahiz eta formalizazio modua erabat aldatu den. Aldaketa formalak, aldiz, 

ez du esan nahi izateari buruzko aldaketa sakonagorik gertatu denik. Rubach-en hitzak 

erabiliz: 

However, from the point of view of capturing syllable-based generalizations, the 

difference between the traditional generative phonology and the OT is smaller than one 

might expect (this is true if we discount the radical change of the terminology and the 

technical ways of stating generalizations). 

Rubach 1999, 300 

Oro har, silabari dagokionez, esan daiteke teoria sortzailean, kontu segmentalen 

gertaleku izatea da interes handiena duen alderdia. 

Aipatu dugu Teoria Sortzailean Gobernu Fonologia eskolak ez duela silaba 

kontuan hartzen; eskola horren barnean kokatzen den CVCV Fonologiak ere silabaren 

aurka egiten du, nahiz eta silaba-egitura onartu. Hau da, ekina eta silaba-gunea osagaiak 

erabiltzen dituzte beraien analisietan; aldiz kodaren aurka egiten dute. Ondoren datorren 

aipuan koda ez onartzearen arrazoiak irakur daitezke, baita silaba ez onartzearen 

arrazoiak ere: 

The system described demotes the Coda to a non-branching existence, and ultimately to 

a non-constituent (...). This follows from the strong version of the Binary Theorem (...): 

the Rhyme of a branching Coda would dominate three skeletal slots (the one of the 

Nucleus plus two from the Coda). Also, typical candidates for branching Codas show a 

falling sonority slope (carp, salt, etc.). In the terms of Standard Government Phonology, 

obstruents are typical governors, while sonorants are typical governees. Hence, the only 

governing relation that could hold within the cluster [rp] of carp is one where the [p] 

governs the [r]. This, however, would violate strict directionality: government within a 

constituent, hence within a putative branching Coda, is head-initial. Moreover, the 

traditional Coda never governs anything. It is therefore denied the status of a constituent 

(...). Its skeletal slot is directly attached to the Rhyme. Instead of “Coda”, it is referred 

to as “Postnuclear Rhymal Complement” or as “Rhymal Adjunct”. (...). 
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Finally, the principles introduced do not allow for the existence of a syllabic constituent 

that dominates the Onset and the Rhyme, i.e. the syllable node itself (...). Were the 

Onset and the Rhyme sisters within a constituent, the former would have to govern the 

latter. This, however, would be in violation of the strong version of the Binary Theorem 

(...), and moreover falls foul of the fundamental asymmetry between consonants and 

vowels: the centre of gravitation of the syllable is the vowel; consonants are adjuncts. 

Scheer 2004, 770-771 

Aipuak iradokitzen duenez koda eta silaba ez onartzearen arrazoia erabat 

formala da, analisi moldeak mugatzen baitu elementu horiek ez onartzea. Deigarria da 

silaba onartu ez arren silaba-egitura onartzea, horrek nolabaiteko kontraesana dagoela 

adierazten baitu, eta horrekin batera, zeharka bada ere, silabari ez diote izaterik ukatzen, 

nahiz aztermolde formalak ez eman aukerarik silaba onartzeko (koda ez onartzearen 

arrazoi gehiago 45. oin-oharrean aipatu ditugu). Gobernu Fonologiaren barnean koka 

daitekeen Dependentzia Fonologiak ere, ez du silabarik onartzen, nahiz silaba-egitura 

onartzen duen; Takahashi-ren “Syllable Theory without syllables” doktore tesia67 aipa 

dezakegu adibidetzat. 

Teoria Sortzailea aipatu dugu batez ere azken urteetan egin den fonologiaren 

korronte nagusitzat. Ezin ukatu hala denik, baina esan behar da ez dela fonologia 

egiteko modu bakarra. Badira beste eskola batzuk, hain hedatuak ez izan arren, geroz 

eta jarraitzaile gehiago dituztenak eta lan interesgarriak egiten dituztenak, hala nola 

Esperimentubidezko Fonologia (J. Ohala) eta Fonologia Artikulatorioa (Browman / 

Goldstein). Korronte hauen ezaugarri nabarmenenetako bat izan daiteke fonetika eta 

fonologiaren arteko muga lausotzat hartzea, izan ere kezka nagusi horrek bultzatuta 

sortu ziren, beste zenbait arrazoiren artean. Korronte horiek hizkuntzako gertaeren 

azalpena dute helburu nagusienetakoa. 

                                                 
     67 University College London-en 2004ean irakurritako tesia. 
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2.4.4. Teoria naturaleko korronteak 

 

Fonologia Naturalean ere aniztasuna dago silaba aztertzeko eran eta silabaren 

aldeko nahiz kontrakoak aurki daitezke. Teoriagintzaren aldetik garrantzitsuenek 

(Donegan, Stampe, Hurch, eta abar) silaba onartzen dute, are gehiago, silaba elementu 

esanguratsutzat daukate teorian. Aldiz, beste batzuek, ez dute silabarik onartzen eta 

beraren ordez beste zenbait estrategiaz baliatzen dira; azken talde honetan nagusien 

Dziubalska-Kolaczyk (1996) dugu. 

Donegan-ek eta Stampe-k, Teoria Naturalaren sortzaileek, hasiera-hasieratik 

silabaren aldeko apustu garbia egin zuten eta gorago azaldu den aipu batean irakur 

daitekeenez (ikus 2.1.1. atala), silaba hizkuntza eta hizketaren arteko oinarrizko 

elementua (basic element) izan daiteke;68 beraz, teorikoki garrantzi handia ematen diote 

silabari. 2.1.1 atalean ikusi dugu zer nolako izatea eta pisua duen silabak autore hauen 

teorian.  

Aldiz, Dziubalska-k, silabarik onartzen ez duen fonologia proposamena egiten 

du eta fenomeno fonologikoak silaba kontzepturik gabe azaltzeko eredua aurkezten 

du.69 Donegan-ek eta Stampe-k aurkeztutako arrazoiak silabaren noziorik gabe 

aurkezterik badagoela esan eta bere proposamena egiten du: Beats-and-Binding 

Phonology izendapena darabil proposatzen duen eredu berrirako. Dziubalska-ren iritziz, 

                                                 
     68 Donegan-en eta Stampe-ren (1978, 34) hitzak berriro ekarriz: “may in fact be the basic element in 

the relationship of language and speech”. 

     69 1996ko artikuluan dioenez, fonologiaren historian silaba kontuan ez hartze deigarriena fonologia 

sortzaileak egin du, baina berak aurkezten dituen arrazoiak sortzaileengandik desberdinak direla aitortzen 

du. 
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bada unitate funtzional bat fonologian hitza eta oina baino txikiagoa, beat izendatzen 

duena.70 Silabak duen funtzioaren berri emateko beat, hitza, oina eta morfema nahikoak 

direla dio. 

Beataren bidez hizkuntzaren egituran gertatzen direnak silabarekin baino hobeto 

azaltzen direla gehitzen du, ondoko aipuan, besteren artean, irakur daitekeen bezala: 

A beat is a unit rather than a measurement or device (...) and as such needs some 

referent in phonetic reality. It is expected to be better accesible than the mora, on the 

one hand, and the syllable, on the other. Its functioning in phonology in relationships 

with other units of structure called non-beats (these relationships are called bindings) is 

expected to account better for the structure than the functioning of mora or syllable. 

Dziubalska-Kolaczyk 2002, 86 

Beatak entitate erritmikoak dira eta hizketaren oinarri erritmikoa etengabe 

errepikatzen diren beatek osatzen dute: “A beat is a regularly recurring skeletal prosodic 

unit of phonological representation, of a size corresponding to that of a segment” (2002, 

86). Dziubalska-k dioenez, beat-ak funtzioak dira eta horregatik ez dute berezko 

ezaugarri artikulatoriorik; beat-aren funtzioa bokalek bete ohi dute berezko 

nabarmentasuna dutelako, nahiz eta kontsonante batzuek funtzio hori bete dezaketen. 

Beat-aren aurretik nahiz atzetik dauden kontsonanteekiko harremana binding law edo 

lotura lege batzuen bidez gauzatzen da. 

8. oin-oharrean esan bezala, Donegan-ek eta Stampe-k (2004) beat kontzeptua 

erabiltzea proposatzen dute, musika munduan duen zentzu berarekin. Beat-a, foot edo 

“oina” kontzeptuaren ordez erabiltzearen aldekoak dira, proposamenaren arrazoia 

musikatik datorrelako, izan ere, aipatu artikuluan, hizkuntzako gertaera erritmikoak 

musikako gertaera erritmikoekin parekatzen dituzte eta beraz, azterketarako 

                                                 
     70 Ezaguna zaigu kontzeptu hau, ikerlanean zehar lehenago ere azaldu baitzaigu. FN-ean, Donegan-en 

1993a-n agertzen da lehenengoz. Musikaren eremuan termino zahar eta klasikoa da.  
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terminologia bateratua aurkezten dute. Honen haritik, foot hitza musikologian eta 

metrikan ezin erabil daitekeela diote, horregatik egiten dute beat hitzaren alde. Ikerlan 

honetan, beat terminoa erabiltzekotan, Donegan-en eta Stampe-ren zentzuan erabiliko 

da. 

Esan bezala, Dziubalska-ren ikuspegiak silabaren ordez beat-a erabiltzea 

proposatzen du, eta beat-a oinarri hartuta erritmoan oinarritzen dela dio. Baina erritmoa 

hizketan, hizketa errealean nola gauzatzen den ez du azaltzen, alegia hiztunek silabaka 

zergatik ekoizten duten ez da azaltzen, are gehiago, ez du argitzen hiztunek silabaka ez 

baina beat-ka ekoizten duten. Esaterako, bere proposamenak ez du biderik ematen 

andre hitza adibidez euskal hiztun batek zergatik an.dre silabatuko lukeen azaltzeko. 

Hitz batzuk hizkuntzen artean modu desberdinetan silaba daitezke; adibidez Hurch-en 

adibideari jarraituz (1988, 819), transport hitza hizkuntza batean trans.port silaba 

banaketa egin daiteke eta beste hizkuntza batean tran.sport. Beats and Binding 

Phonology-n ez da azaltzen ahoskatzerakoan dauden aukera desberdinak, hau da, 

hiztunak zergatik ahoskatzen duen trans.port edo tran.sport silaba banaketa horiekin.  

Donegan-en eta Stampe-ren teorian beat-a oinarri erritmikoa da, eta silaba, 

erritmo unitate minimoa, erritmoa eta segmentuak batzen direnean sortzen dena. 

Donegan-entzat eta Stampe-rentzat silaba garrantzitsua da bilakabide prosodikoen 

kontzeptualizazioan, izan ere bilakabide prosodikoak segmentuekin batzean, orduan 

sortzen da silaba eta silabak bilakabide prosodikoak gauzatzeko bide ematen du. 

Dziubalska-k dio beat-a aintzat hartzen duenez, erritmoa oinarri hartzen duela; 

aldiz, hurrengo aipuak erakusten digu oinarri erritmikoek baino indar gehiago dutela 

oinarri segmentalek: 
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Beats-and-Binding phonology is a model which accounts for the representation of 

segments in sequences. Specifically, it focuses on explaining how sequences come into 

being as well as which sequences are preferred to others and why. 

Dziubalska-Kolaczyk 2002, 113 

Aipu honetan irakur daitekeenez, Dziubalska-ren proposamenean kontsonante 

taldeak dira kezka nagusia eta kontsonante taldeetan, ozentasun eskala oinarritzat 

hartuta, hitz hasieran, hitz amaieran eta hitz barrenean, kontsonanteek elkarren artean 

agertzeko dituzten murriztapenak eta zailtasunak azaldu nahi ditu:  

When a dispreferred cluster is selected (for example, a good initial functions as a 

medial), the “behaviour” of this cluster (in this particular example, when it behaves 

phonologically as if it were an initial) is predictable solely on the basis of the Optimal 

Sonority Distance Principle, i.e., the same principle in all cases. This is a substantial 

advantage in comparison to the phonotactic constraints based on the syllable, since in 

the latter case many different (and contradictory) syllabification principles are required 

in order to explain varying “behaviours” of clusters. 

Dziubalska-Kolaczyk 2002, 132 

Dziubalska-ren aipu hauei leporatu dakieke, alde batetik, kontsonanteen arteko 

loturak nola egin, zein lehentasun dauden eta zeintzuk sekuentzia diren nahiago esateak 

ez duela silabaren izatea ukatzen; ez diola aurka egiten. Beste alde batetik, batez ere 

azken aipuari jarraituz, non silabatze desberdinak aipatzen diren, esan daiteke silabatze 

desberdinak egotearen arrazoiak hizkuntzaren eskakizun prosodikoen araberakoa dela, 

hein handi batean, atal honen hasieran aipatu dugunez. Esan dugu paradigman hitzak ez 

daudela silabaka banatuta eta hizketa prozesatzean, hizkuntzaren eskakizun desberdinei 

men eginez, silabatze desberdinak lor daitezkeela (ikus egin-en ahoskera desberdinak: 

[e.Fin], [e.in], [ejn], [i¯]). Ikusten dugu, Dziubalskaren proposamenarekin ez dela 

posible silabatze desberdinen berri ematea. Bada ideia aipagarri bat azken aipuan, 

“same principle in all cases” dioena. Azpimarragarria da printzipio bakarraren beharra 
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aipatzea, Fonologia Naturalean beti esan baita hizkuntzan indar desberdinak daudela 

jokoan eta kasu bakoitzean ikusi beharko dela zein nagusitzen den. Ekonomia 

printzipioaren beharra beti izan da teoria sortzaileei leporatu izan zaiena eta Teoria 

Naturalean ere ekonomiaren beharra aldarrikatzea deigarria egiten da, betidanik erasotu 

den printzipioa izan delako. 
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3. Erritmoaz 

  

 

Kapitulu honetan hizkuntzaren erritmoa nola antolatzen den eta hizkuntzaren 

gainerako ezaugarrietan zer nolako eragina duen azaldu nahi da. Helburu nagusia da 

erritmoaren inguruko ideia nagusienak biltzea eta egitura bateratuan ematea. Ideia 

nagusienak batu eta ahalik eta modu egokienean azaldu nahi dira, ez baita batere erraza 

den gaia, alde batetik, erritmoaren eta hizkuntzaren harremana asko landu ez delako, eta 

beste alde batetik, erritmoak oso eremu zabala hartzen duelako. Oraingoan eremua 

mugatzen saiatu gara eta horretarako silaba zuzenean ukitzen duten gai nagusienak 

izango ditugu soilik mintzagai. Termino eta kontzeptu esanguratsuenak aurkeztuta 

(ondorengo kapituluetan sakonago eta zabalago jorratuko dira hemen aurkeztutako 

kontzeptuak), kapitulu honetako ideia nagusien garapena ikusi ahal izango da, batik bat 

tipologia atalean (4. kapituluan). 
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3.1. Erritmoaren atarikoak 

 

Sarreran esan dugu silaba ikertzeko ezinbestekoa dela erritmoa kontuan hartzea. 

Horregatik ikerketa honetan erritmoa kontuan hartzen da eta gainera, erritmoa 

hizkuntzaren oinarrizko atala dela aldarrikatu nahi da.  

Has gaitezen adibide bat jarriz. Adibide horren harira, erritmoa eta erritmoaren 

inguruko ideiak azalduko dira. Zehatzago izateko, adibidetik abiatuz, erritmoaren 

zeregina eta ezaugarriak zeintzuk diren ikusiko dugu. 

Hurch-ek (2005) erabilitako adibideaz baliatuko gara, erritmoaren izatea eta 

ezaugarriak ongi irudikatzen dituelako. Demagun erlojuaren orratzak ateratzen duen 

hotsa: tak-tak-tak-tak. Tresnabidez neurtuz gero, kolpe batetik besterako denbora tartea 

bera izango litzateke, eta bereizgarriak ere berak izango lirateke: kolpeek zabalera edo 

anplitude bera lukete, eta kolpeen artean maiztasun bera legoke. Aldiz, gizakiok 

kolpetik kolperako tarte bera entzuten dugun arren, ez dugu dena berdin hautematen, 

kolpe guztiak ez ditugu berdin entzuten, ezin baitugu berdintasun etengabea 

hauteman.71 Horixe da gizakion hizkuntz erritmoaren oharmenaren ezaugarri 

nagusienetako bat: berdintasun etengabea hauteman ezina. Honekin batera, gizakiok 

egitura batez entzuten dugu, are gehiago, hierarkia duen egitura batez, edo bestela esan, 

belarritik sartzen zaigun hots seinalea hierarkia duen egitura batean sartzen dugu (eta 

horregatik horrela hitz egiten dugu). Egiturak desberdinak izan daitezke, hurrengo 

irudiek islatzen dutenez. Ondoko irudietan, _ eta __ zeinuek kolpeak adierazten dituzte, 

lehenengoak laburra eta bigarrenak luzea,  zeinuak biko unitateen bilkurak banatzen 

                                                 
     71 Kolpeak izatea bera berdintasunaren “etendura” da; hala ere, orain kolpetik-kolperako sekuentziaz 

ari gara. Erlojuaren adibidea erabili dugu adibide moduan baliagarria delako. 
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ditu, eta » zeinuak azentua adierazten du. Ondoko bi irudietan ikusten da unitateak biko 

kolpeetan biltzen direla, baina egitura hierarkiko desberdinetan egokitzen direla, 

lehenengoan trokeoaren egitura hautematen da eta bigarren irudikapenean ianboaren 

egitura hautematen da:  

 

»_ _»_ _»_ _»_ _ 

_ ___ ___ ___ __ 

2. irudia 

 

Orain arte kolpeak direla esan dugu, oraingoan aldiz, eta gurera hurbilduz, 

kolpeen ordez silabak direla esango dugu. Beraz, irudiko marra horizontalak silabatzat 

hartuko ditugu. 

Bi egituretan antolamenduaren oinarrietako bat bi silabatako taldeak diren arren, 

ezaugarri desberdinen arabera antolatzen dira egiturak: lehenengoan indar azentua da 

antolamendu erritmikoaren oinarri eta bigarrengoan luze-labur bereizkuntza. 

Lehenengoan, bi kolpeko taldeko lehenengo silaba da azentuaren bidez nabarmentzen 

dena, beste era batera esanda, trokeoa da gertatzen dena, biko taldean lehenengoa 

nabarmenagoa delako. Bigarrengo egituran, bi kolpeko taldeko bigarren silaba 

nabarmentzen da, ianboa gertatzen da; oraingoan luze-labur bereizkuntza da 

nabarmentasunaren oinarria. Azken batean, ikusten da bi egituretan nabarmenen 

hautematen den kolpea egitura desberdinetan egokitzen dela eta desberdin hautematen 

dela, hau da, lehenengo irudian egitura trokaikoa eta bigarrengoan egitura ianbikoa. 

Adibide hau erabiliz jarraituko dugu erritmoa zer den azaltzen laguntzeko. Esan 

dugu gizakiok ezin dezakegula hauteman berdintasun etengabea: nahiz eta kolpeak 

fisikoki, akustikoki berberak izan eta kolpe batetik bestera alderik ez egon, ezin dugu 
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berdintasun hori hauteman. Erritmoa zer den esaten duen definizio gogobetegarririk 

aurkitzea erraza ez den arren, ondoko aipuak oso ongi jasotzen eta adierazten du 

erritmoaren izatea: “El ritmo es alternancia entre momentos sucesivos de diferente 

condición rítmica” (García Calvo [1979] 1991, 314).72 Ondorengo aipua García Calvo-

ren definizioaren garatze edo zehaztetzat har dezakegu. Bertan, erritmotik abiatuta, 

erritmo ereduak zer diren islatzen da: 

Rhythmic patterns are defined as event sequences in which some events (elements) are 

marked from others, for example, loud (or high) sound (or left foot) versus soft (or low) 

sound (or right foot); called the marked elements “accents”. The accents recur with 

some regularity, regardless of tempo (fast, slow) or tempo changes within the pattern 

(accelerate, retard). Together an accented and unaccented element constitute the 

simplest rhythmic pattern; more complex patterns consist of patterns within patterns; 

that is, they are hierarchically organized. 

Martin 1972, 488-489 

Aipuan adierazten denez, erritmo ereduak sekuentzian gertatzen dira, hau da, 

bata bestearen atzetik, eta sekuentzia horretan gertaera edo elementu batzuk 

besteengandik markatu edo nabarmendu egiten dira. Martin-ek adierazten du markatzen 

den elementua azentua deitzen dela, eta azentua errepikatu egiten dela erregularki, 

hizketarako abiadurak horretan ez duelarik eraginik. Autoreak gehitzen du azentudun 

elementua eta azentugabeko elementua batzean, eredu erritmiko sinpleena osatzen dela. 

Gaineratzen du eredu erritmikoak elkarrekin elkartuta hizketan erregularki errepikatzen 

direla eta modu horretan eredu erritmiko konplexuak sortzen direla eta hauek elkarren 

artean hierarkikoki antolatzen direla. 

                                                 
     72 Definitu nahi den kontzeptua definizioan bertan agertzea ez litzateke agian onargarriena; hala ere, 

García Calvoren aipua ematea erabaki dugu ongi biltzen duelako hemen funtsezko zaigun erritmoaren 

izatea. 
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Eredu erritmikoak hizkuntza desberdinetan modu desberdinean gauzatzen dira; 

hala ere, hizkuntzaren erritmo ereduak ez dira musikan egon ohi diren erritmo ereduak 

bezain landuak. Hurrengo aipuan musikako erritmoa eta hizkuntzaren erritmoaren 

arteko desberdintasuna zertan datzan irakur daiteke; horrekin batera, erritmoa egitura 

batean ahoskatu eta hautematen dugula gaineratzen da, horretarako bide bat dugularik 

iraupena:73  

Speech is not rhythmical in the strict sense that dance music is, with such a regular 

alternation of strong and week elements in the stream of sound that the upcoming 

elements can be fairly precisely anticipated in psychological time from the preceding 

ones. Speech is rhythmical, however, in the looser sense that its development in time is 

controlled by some hierarchical mental pattern giving each syllable a certain strength 

that controls aspects of its production, among which is its duration. The resulting 

patterns are recognizable and can be imitated by users of the language, and lend speech 

an organization that helps its mental processing by the listener. 

Noteboom 1997, 656 

Dantza edo musikaren eta hizkuntzaren arteko erritmoaren erabilera 

desberdinarekin jarraituz, hizkuntzen erritmo ereduak rudimentary patterns dira 

(Donegan / Stampe 1979, 142), oro har, ez dira musikan bezain landuak; halaz ere, 

oinarrizko erritmo ereduak izanagatik, ez da eginkizun erraza hizkuntzen erritmo eredua 

zein den jakitea, ez baitira erritmo sinpleak izaten, eta oro har, erritmo ereduak 

bestelako ereduekin batera gauzatzen dira, besteak beste, entonazio-ereduarekin, 

ondoren irakur daitekeen gisan: “Prosodic structures map words, phrases, and sentences 

                                                 
     73 Erritmoa eta denborazkotasuna 3.3. eta batez ere 4.1.2. ataletan sakonduko ditugu. 4.1.2. atalean 

denborazkotasunean oinarritutako hizkuntz tipologiaz mintzatuko gara, hau da, denbora berdintasuna 

unitate desberdinetan oinarrituz, hizkuntz tipo diferenteak dauzkagu: azentu-aldiko hizkuntzak (azentutik 

azenturako tartea berdintzat hartzen dutenak) eta silaba-aldiko hizkuntzak (silabatik silabarako tartea 

berdintzat hartzen dutenak).  
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onto prosodic structures, rudimentary patterns of rhythm and intonation” (Donegan / 

Stampe 1979, 142). 

Hizkuntza baten ezagutza izateak esan nahi du hiztunak eta entzuleak ezagutza 

segmentalaz gain gaitasun erritmikoa ere badutela. Hala ere, erritmoa, prosodiako 

gainerako osagaiekin batera, ez da nahikoa hizketa gauzatzeko, hizketa-erritmoaz gain 

segmentuak ere behar baititugu. Beraz, bi ezagutzak eta gaitasunak dira ezinbestekoak, 

hurrengo aipuak dioen bezala: 

The structure of languages are not just inherited or borrowed, they are also shaped to the 

needs of their speakers and hearers, and of those needs, two are inseparable: first, a 

consistent grammatical form, and second, a consistent rhythmic scaffolding for realizing 

that form in utterances that must be constructed, communicated, and comprehended in 

real time. 

Donegan / Stampe 2004, 13 

Hizkuntza bat hitz egiteko eta ulertzeko, hiztunaren eta entzulearen arteko 

komunikazioa bilatzeko, ezinbesteko dira egitura segmentala eta egitura erritmikoa 

bereganatuta izatea. Beraz, lexikoa eta egitura gramatikala ezagutzeaz gain, egitura 

horiek beat, esaldi eta melodiekin txertatu behar dira hizkuntza ekoitzi eta hautemateko. 

Egitura segmentala eta beat-ak eta konpasak batera gauzatzen diren moduaren 

araberakoa izango da hizkuntzaren egitura erritmikoa, ondoko aipuak esaten duen 

bezala: “The characteristic rhythm of a language depends on how it fits words and 

phrases to the beats and measures of the rhythmic score” (Donegan / Stampe 2004, 13-

14). Hau da, hitz eta esaldiak erritmo antolamenduan ezinbesteko diren beat eta 

konpasetan txertatzen diren eraren, bat egiteko moduaren araberakoa izango da hizkuntz 

erritmoa eta txertatze, bat-egite horretan azaleratuko dira hizkuntz erritmoaren 

bereizgarriak. 
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Erritmoaz eta segmentuez gain, hizkuntza hizketa egitean beste zenbait alderdi 

ere kontuan hartu behar dira: erritmoaz gainerako osagai prosodikoak. Erritmoa 

prosodiaren barnean koka dezakegu, baina prosodia ez da erritmoa soilik. Ez da lan 

samurra prosodiak bere baitan hartzen duen guztiari buruz hitz egitea, eremu zabala eta 

asko jorratu gabea delako. Oñederraren hitzak erabiliz, prosodia ondokoa da: 

Lehen kolpean, prosodia hizkuntzaren musika dela esan daiteke: erritmo-ereduak, 

doinu-ereduak, azentu-egiturak, eta, oro har, kontsonante eta bokalekin batera ahoskera 

osatzen duen guztia. 

Oñederra 2004, 128-12974 

Azken batean, prosodia da hizkuntza hizketa bihurtzen denean segmentuekin 

batera bilakabide prosodikoen bidez azaleratzen dena. 

Hizketa egitura erritmikoan txertatzen den moduarekin jarraituz, gogoeta 

interesgarriak egin zituzten Donegan-ek eta Stampe-k (1983, 344-345) eta Donegan-ek 

(1993a, 9): 

We noted further that the one-word : one-beat condition is least perfectly realized in 

languages where the rhythmically relevant part of the word is long or varies in length, 

notably languages with accent on the initial syllable, or those allowing variable numbers 

of suffixes, particularly agglutinative ones, like the Munda languages or other falling-

accent languages of the Dravidian, Uralic, Altaic, Korean, or Japanese type. Rhythmic 

regularity—isochrony— in such languages cannot be based on the word, and so it is 

based instead on the syllable. Or more precisely, on groupings of syllables into beats, 

since even the canonical examples of syllable-timed languages invariably show binary 

groupings (an alternating accent, or, conversely, an alternating vulnerability to 

weakening by devoicing or reduction or deletion). Such a rhythm pattern is perceived as 

syllable-timed. 

Donegan 1993a, 9-10 

                                                 
     74 Oñederraren (2004) lanean “prosodia” sarrera irakurgai egokia da prosodiaren eremu zabal eta 

aztertugabeaz gogoeta egiteko. Oharmena kontuan hartzeko eta lantzeko aldarria egiten du Oñederrak eta 

oharmenak gramatikaren alor desberdinetan duen garrantzia eta zeresana azpimarratzen du. 
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Aipuak hizketa eredu erritmikoan nola txertatzen den adierazten du aski era 

argigarrian. Lehen ere aipatu dugun errima kontzeptu esanguratsua da eta modu honetan 

defini dezakegu: errima da silabaren barruan erritmikoki garrantzitsua dena, hau da, 

erritmo ereduan txertatzen den silaba zatia. Behetik-gorako azentua duten hizkuntzetan 

errima azentudun silabatik atzera dagoenak osatzen du eta goitik-beherako azentua 

duten hizkuntzetan errima silaba-gunetik silaba amaierara dagoena da. Erritmikoki 

garrantzitsua den zatia (silaba azentudunetik amaierara dagoena, hau da errima) beat 

batean sartzeko neurrikoa den hizkuntzetan betetzen da errazen hitz bat-beat bat joera 

unibertsala izan daitekeena (goiko aipuan agertzen den bezala). Horretarako 

komenigarria da, esan bezala, hitzean erritmikoki garrantzitsua dena, beat batean 

sartzeko nahikoa laburra izatea eta luzeran oso aldakorra ez izatea.. Erritmikoki 

esanguratsua ez dena anakrustikotzat hartzen da, ez du balio erritmikorik.  

Bi baldintzak (hitz bat-beat bat eta hitza beat-ean sartzeko nahikoa laburra 

izatea) behetik-gorako eredua duten hizkuntzetan betetzen dira hobekien. Adibidez, 

esan dugu mon-khmer hizkuntz taldeak behetik-gorako erritmo eredua duela, azken 

silaba beat-ean sartzen da eta aurretik silabarik badu, anakrustikotzat hartzen da; 

esandakoa hobe ulertzeko ingelesezko adibideei begiratzen diegu: stéad, stéady, stéadily 

adibideetan hitzen iraupena, nahiz (in)stéad-ena,75 berdina dela esan daiteke, silaba 

azentugabeak gora-behera. Errimaren aurretik dagoena beat-a osatzeko modukoa bada, 

beste beat-ean sartzen da, under|stand76 adibidean bezala. 

Hitz bat-beat bat baldintza aipatuz hasten da bi paragrafo gorago jarritako aipua. 

Baldintza hori oraintxe aipatutakoarekin lotu behar da, alegia, hitz bat-beat bat azentu-

                                                 
     75 In- hitzean errima baino lehenago dagoenez, silaba anakrustikotzat hartzen da, ez du balio 

erritmikorik. 

     76 Honako zeinu honek | beat-aren banaketa adierazten du, hau da bi beat daudela adierazi nahi da. 
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aldiko hizkuntzetan errazago betetzen dela. Azentu-aldiko hizkuntzen ondoan silaba-

aldikoak dira aipagai eta hizkuntza mota honi erreferentzia eginez hasten da aipua: “one 

word-one beat condition is least perfectly realized in languages where the rhythmically 

relevant part of the word is long or varies in length”; esan dugu erritmikoki 

garrantzitsua den zatia azentudun silabatik hitz amaierara dagoena dela; goitik-beherako 

azentu eredua duten hizkuntzak gogoan hartzen baditugu, azentua hasieran daramate, 

eta mota honetako hizkuntzetan errima silaba-gunetik silaba amaierara osatzen da. 

Horren arrazoia ondokoa litzateke: goitik-beherako azentua duten hizkuntzak eransleak 

izan ohi dira eta hizkuntza eransleetan hitzak morfoak bata besteari erantsiz sortzen 

dira, modu horretan hitzak asko luza daitezkeelarik. Beraz, aipuko lehen esaldiak dioen 

bezala, ez da erraza hitz bat-beat bat baldintza goitik-beherako azentu eredua duten 

hizkuntzek betetzea. Horregatik, hizkuntza horietan erregularitate erritmikoa beste 

unitate batean oinarritua dago: silaban. Aipuan esaten denez, silaban oinarritzen direla 

esatea baino egokiagoa litzateke beat-etan txertatutako silaba taldekatzeetan oinarritzen 

direla esatea (binakako taldekatzeetan).  

Hizketa eta erritmoa gauzatzeko moduaz hitz egin ondoren, komeni da azentuari 

buruz zenbait ohar orokor egitea. 

 

3.2. Azentuaz 

 

Erritmoa aipatzen denean, oro har, indar azentua datorkigu gogora. Erritmoa 

azentuarekin lotzeko joera aski zabaldua da eta ikerketa askotan hala egin izan da. 

Aldiz, erritmoa ez da indar azentua soilik. Indar azentuak erritmoan zeregin bat izan ohi 

du, erritmoa gauzatzeko bide bat da, baina azentuaz gain beste hainbat alderdi aztertu 
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beharko dira erritmoa osotasunean ikertu nahi bada: hizketa tenpoak, entonazio ereduak, 

eta abar. 

Hizkuntza batzuetan erritmoa egituratzean indar azentuak garrantzi handiagoa 

du beste batzuetan baino; ikusiko dugunez, silaba-aldiko hizkuntzetan indar azentuak ez 

du garrantzi berezirik hizkuntzaren antolakuntzan eta erritmoa beste era batera 

gauzatzen da. Horregatik, ez da ahaztu behar erritmoa ez dela indar azentua soilik, eta 

gainera hizkuntza batzuetan indar azentuak zeregin erritmikorik ez duela, hurrengo 

aipuak adierazten duen gisan: 

“Accent” usually coincides with the beat, but in some languages it has no rhythmic 

relevance whatever. For example, the pitch accents of Vedic or Homeric Greek or of 

Japanese seem to play no role in the rhythm even of their verse. By falling and rising 

word rhythm we refer only to whether the beginnings or ends of the words come on the 

rhythmic beats, even if this does not coincide with other “accents” in the language. 

Donegan / Stampe 2004, 17 

Aipuan agertzen diren hizkuntza horiekin batera jarri beharko litzateke, hein 

handi batean, euskara ere. Mitxelena euskararen azentuaren ahultasunaz mintzatu zen. 

Euskalki gehienetan indarra, maiztasuna eta luze-laburra azentua adierazteko ez zirela 

oso emankor esan zuen eta horregatik oso zabaldua zen ustea zela euskarak ez zuela 

azenturik:  

On dit souvent que le basque est une langue “sans accent”: si l’on parle d’exceptions, 

c’est presque toujours le dialecte souletin qu’on cite. Cette façon de parler n’est pas 

sans justification. Dans les dialectes centraux et occidentaux, c’est à-dire dans les 

variétés les mieux connues et les plus prestigieuses de la langue, les différences 

d’intensité, de hauteur ou de durée dues à l’accent sont difficiles à saisir et leur rôle 

dans l’économie de la langue est très réduit: il y a de bonnes grammaires qui n’en 

parlent pas. 

Mitxelena [1957-1958] 1988, 220 
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Geroagoko Hualderen (1999, 2004) eta Hualderen eta Elordietaren (2002) 

azterketek diotenez, euskaraz, oro har erdialde-mendebaldeko eremuan tonu-hizkerak 

daude, hau da, tonu gora-beherak dira azentuak markatzen dituztenak, zenbait 

euskalkitan behintzat.  

Atalaren hasieran aipatu dugu erritmoa aztertzeko azentuaz gain beste zenbait 

alderdi ere kontuan hartu behar direla. Erritmoa, bilakabide prosodikoen bidez 

gauzatzen da hizketan, hizkuntza denborazko, erreal bihurtzen den momentuan; beste 

era batera esanda, hizketa segmentuak eta prosodia txertatuz (erritmo ereduak, doinu 

ereduak, luze-laburrak, eta abar) gauzatzen da. Hona hemen Donegan-en eta Stampe-ren 

(1979) hitzetan nola gertatzen den:  

Prosodic structures map words, phrases, and sentences onto prosodic structures, 

rudimentary patterns of rhythm and intonation. Insofar as syllabicity, stress, length, 

tone, and phrasing are not given in the linguistic matter, they are determined by the 

prosodic mapping, which may most easily be described as an operation in real-time-

speech processing of which setting sentences to verse or music are special cases. 

Donegan / Stampe 1979, 142 

 Aipu horretan ederki islatzen da prosodiak bere baitan hartzen dituen alderdiak 

silabatasuna, azentua, luze-labur bereizkuntza, eta tonua direla, besteren artean. Alderdi 

hauek guztiak bilakabide prosodikoen bidez gauzatzen dira. Alderdi hauek linguistic 

matter delakoan ez dauden heinean (suposa daiteke oinarrizko aurkezpenari buruz ari 

direla), ondoriozta daiteke alderdi horiek ez daudela berez, beti oinarrizko 

aurkezpenean. Aldiz, hizketa gauzatzean, hizketa fisikoa bihurtzean gauzatzen dira. 

 

3.3. Erritmoa egitura hierarkikoa 
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Adierazi dugunez, erritmoa egitura hierarkikoa da, eta horrek esan nahi du ez 

dela lineala. Egitura hierarkiko hori goi-behe erlazioaren bidez gauzatzen da. Hierarkia 

osatzen duten osagaiek maila bakoitzean hierarkian goitik eta behetik dituzten 

osagaiekin dute harremana eta lotura, goitik-behera eta behetik-gora osatzen baita 

hierarkia. Ondorengo aipuak unitate bakoitzak hierarkian behetik eta goitik dituen 

unitateekin duen lotura adierazten da: “Each prosodic unit stands in a double 

relationship as the organizational procedure of smaller units and itself being an element 

of a hierarchy directed upward” (Hurch 2006a, 542). 

Honela osatuko litzateke hierarkia behetik-gorako hurrenkeran jarrita: silaba – 

oina – hitz fonologikoa – esaldi fonologikoa. Horiek izan dira hizkuntzazko azterketa 

erritmikoetan orain arte gehien erabili diren osagaiak.  

Aurreko kapituluaren amaieran esan bezala, Donegan-en eta Stampe-ren azken 

lanean (2004) hizkuntz erritmoaren hierarkian osagaien egitura desberdina proposatzen 

da, “oin” osagaia kendu egiten delarik hierarkiatik. Aipatu lanean azaltzen denez, 

hizkuntzazko azterketak ezin dira musikazko azterbideetatik asko urrundu, oinarri 

erritmikoak berak direlako.77 Musikazko azterketetan beat eta konpasa kontzeptuak 

erabiltzen dira eta hizkuntzazko azterketetan, musikazkoetatik ez urruntzearren, 

kontzeptu horiek erabiltzea proposatzen dute. Hona hemen Donegan-en eta Stampe-ren 

hitzak: 

The incompatible use of the term foot in verse metrics and in musicology (Cooper and 

Meyer 1960) makes us reluctant to follow Abercrombie (1964) and many other in using 

foots to refer to beats. In the past we have sometimes used measure, but that traditional 

term is best reserved for larger structures built up of beats.  

Donegan / Stampe 2004, 30, 19. oin-oharra 

                                                 
     77 Horregatik kapitulu honetako 5. atalean erritmoa eta musika lotzen dituen atala sortu dugu 
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Beraz, Donegan-en eta Stampe-ren erritmo hierarkiaren proposamena ondokoa 

da: mora – silaba – beat – konpasa.78 Aurreko paragrafokoarekin alderatuz, 

proposamenaren berrikuntza nabarienak dira moraren erabilera, oinaren ordez beat-a 

erabiltzea eta hitzaren ordez konpasa erabiltzea. Hizkuntzako unitateetatik musikako 

unitateetara hurbiltzen dira Donegan eta Stampe eta musikarako hurbilketa, azalpenak 

emateko moduaz gain, grafikoki adieraztean ere nabaritzen da, musikako idazmoldeaz 

baliatzen baitira esanaldien erritmoa zein den esateko, hau da, hizketa zatiak 

pentagrametan adierazten dituzte, konpasez eta notez baliatuz. 

Proposamenaren egokitasuna ikusita, alegia hizkuntzazko eta musikazko 

azterketen sustantziako batasuna ontzat emanda, azterketa honetan proposamen honen 

alde egingo da. Interesgarria den arren, aurrerako ikerketa-lanetarako uzten da, oraingoa 

erabat gaindituko lukeelako, proposamen berriaren aurkezpen sakona egitea eta aurreko 

proposamenekin alderatzea. 

Hitz egiterakoan, hitz eta esaldiak eredu erritmikoan txertatzen ditugula adierazi 

dugu. Mora da barne eredu erritmiko horretako unitate laburrena, hizketarako, 

kanturako eta bertsorako garrantzitsua dena; azken batean, mora da silaba labur bat 

ahoskatu ahal izateko behar den denbora. Baina mora bat bakarrik ez da nahikoa 

esanaldi (edozer delarik ere) bat ahoskatzeko, mora bakarra ezin delako ahoskatu, bi 

morako denbora tartea da esanaldi bat ahoskatzeko beharrezko den laburrena. Beraz, 

mora unitate erritmiko laburrena delarik, bi mora behar dira zerbait ahoskatu ahal 

izateko (hemen beherago dagoen irudikapenak agertzen du unitate horiek grafikoki nola 

adieraz litezkeen). Bi morako bilkurak beat-a osatzen du. Bi morez osatuta dagoen beat-

a da, berez, bereiz, isolaturik, ahoska daitekeen erritmo-unitate txikiena. Beat-aren bi 

                                                 
     78 Beheraxeago dator proposamen horren adierazpen grafikoa. 
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moretako lehenengoa indartsua da, eta bestea ahula. Beat-a indartsu-ahul morez osatuta 

egotea gertaera unibertsala da. Beat-a bi morek osatzen duten gisan, bi beat-ek konpasa 

osatzen dute, unitate handiagoa. Musikari begiratzen badiogu, konpasean ere, berez, 

lehenengo beat-a indartsua izan ohi da eta bigarrena ahula.79  

Ondoren unitate horiek nola irudika daitezkeen adieraziko dugu. Aipatu behar da 

irudikapenean ez dela silabarik agertzen, hala ere azpimarratu behar da Donegan-ek eta 

Stampe-k silaba ez dutela kentzen hierarkia prosodikotik; beheragoko paragrafoan 

ikusiko dugu silaba ez azaldu arren zer nolako garrantzia duen autore hauen lanetan. 

Hauxe izango litzateke Donegan-ek eta Stampe-k proposatzen duten hierarkia 

 

    Measure (konpasa) 

       

 

         beat         beat   

 

 

 mora   mora mora   mora 

 

3. irudia  

 

Hierarkiaren irudiari begiratuta silaba falta dela ohar gaitezke; Donegan-en eta 

Stampe-ren proposamenei jarraituz, silaba moraren eta beat-aren artean geratuko 

litzateke. Aipatu dugunez (2. kapituluan), hizkuntza batzuek antolakuntza erritmikoan 

morak kontuan hartzen dituzte, hau da, silaba luzeen eta laburren arteko bereizkuntza 

aintzat hartzen dute hizkuntz antolamendu erritmikorako, baina beste zenbait 

hizkuntzatan silaba luzeen eta laburren arteko bereizkuntzarik ez da egiten. 

                                                 
     79 Aukera ianbikoa egiten ez bada, noski. 
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Antolamendu erritmikorako mora kontuan hartzen duten hizkuntzetan bi morek beat bat 

osa lezakete; kasu horretan mora eta silaba bat letozke. Baina batzutan bi morek, nahiz 

eta beat bakarra bete, silaba bakara (luzea) ere osa dezakete. Antolamendu 

erritmikorako mora kontuan hartzen ez duten hizkuntzetan, bi silaba dira beat-a osatuko 

luketenak.  

Oñederraren gogoetak erabiliz,80 hiru dimentsioko irudi batean errazago 

irudikatuko litzateke egitura erritmikoa eta orduan ikusi ahal izango genuke silaba beat 

eta moraren artean legokeela, batzuetan morarekin bat letorkeela eta beste batzuetan ez, 

hizkuntzaren erritmo antolaketaren arabera. Hala ere, silaba irudikatutako egituratik ez 

litzateke kenduko, unitate garrantzitsutzat hartzen dugulako, ikerlanean zehar 

hainbatetan azaltzen den bezala. 

Aitortu behar da musikaren hizkuntzan sartuta gaudela eta musikako aditu izan 

gabe zail egiten dela hizkuntzalaritzako terminologia eta kontzeptuak musikakoekin 

bateratzea eta alderatzea.81 Utz dezagun oraingoz azalpen hau, musikako alderdia 

hizkuntzen erritmoa lantzeko zein garrantzitsua den azpimarratuz.82 

Musika eta hizkuntzalaritzako azterketak batzeko asmoa eskola nagusienen 

asmo garrantzitsuena ez izan arren, egin dira zenbait ahalegin. Eskola sortzailean, 

esaterako, eskolaren hasiera kontuan hartuta, ikerketara aski berandu sartu den gaia da, 

ondoko aipuko erreferentziek adierazten duten bezala: 

                                                 
     80 Zuzenean esana. 

     81 Silaba hizkuntzalaritzako kontzeptu eta terminotzat hartuko genuke. 

     82 Honen harira, aipatu behar da 2005ean sortutako proiektu berri bat “Palabras en música: un ejercicio 

de lingüística contrastiva” izenekoa (UPV 05/81); hizkuntzalariak eta musikariak elkartzen dituen 

proiektua da eta helburu nagusiena da hizkuntzako eta musikako erritmoak abestietan elkarri nola 

egokitzen zaizkion ikustea, euskaraz, gazteleraz frantsesez eta ingelesez. 
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[it is the ] Prosodic Hierarchy, developed in the work of Selkirk (1978, 1980, 1981) and 

extended by Nespor and Vogel (1982, 1983). The essence of the theory is that 

utterances are PHRASED, in the same sense that musical passages are phrased. As in 

music, phrasing in language is hierarchical: the lowest units are grouped into small 

phrases, which in turn are grouped into larger phrases, and so on through several levels. 

Hayes, 1989, 201 

Tradizio sortzailearekin jarraituz, Jackendoff-en erreferentzia garrantzitsua da 

musikaren eta hizkuntzaren arteko parekotasunak bilatzerako orduan:83  

In our book A generative Theory of Tonal Music (...). Fred Lerdahl and I develop an 

account of musical cognition from first principles modeled on those of linguistic theory 

(e.g., Chomsky 1965). It has turned out that, although there was no deliberate attempt to 

parallel the substance of linguistic theory, certain aspects of the music theory bear a 

strong resemblance to contemporary work in phonology. 

Jackendoff 1989, 15 

Beraz, tradizio sortzailean badira ikerlariak musikaren eta hizkuntzaren arteko 

harremana jorratzen dutenak eta bien arteko lotura bilatzen saiatzen direnak. 

 

3.4. Erritmo tipoak 

 

Goragoko 3.1. atalean esandakoetatik, hemen onartzen dugu erritmoa denboran 

zehar gertatutako erregulartasuna dela. Erregulartasun hori hautemateko, garrantzitsua 

da, ondoko aipuan irakurriko dugun bezala, erregulartasuna lortzeko errepikatzen diren 

tarteak berdintzat hartzea.  

Errepikapen erregularra elementu desberdinetan oinarritu daiteke (ondoren 

ikusiko dugu silaba eta azentua izan daitezkeela hizkuntz erritmoen oinarrizko 

                                                 
     83 1989an argitaratu zen arren, 1984an idatzi zuen. Aipuan agertzen den liburua 1983an argitaratu 

zuen, Lerdahl-ekin batera. 
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elementuak) eta hizkuntzek errepikapena lortzeko oinarri hartzen duten elementuaren 

arabera hizkuntz erritmo desberdinak lortu ahal dira. Oñederraren hurrengo aipuak 

ederki azaltzen du hizkuntzen antolamenduaren nondik-norakoa: 

Ez gara gai berdintasun etengabea hautemateko eta, hizketa denboran zehar gertatzen 

den etengabeko errealitatea bada ere, errealitate horretan errepikatzen diren 

berdintasunei antzematen die gure oharmenak, jarraitua dena unitatetan zatitzen. Silaba 

da hizketa erritmoaren unitate oinarrizkoena. (…). Hizkuntza guztiek dituzte silabak eta 

silabatan kanporatzen dira ezinbestean. Hizkuntza batzuek, dena dela, silabak azentu 

taldetan antolatzeari beste batzuek baino garrantzi handiagoa ematen diote. Hizkuntza 

horien erritmoa azentu-aldikotzat hartzen da. 

Oñederra 2004, 73 

Hizkera gauzatzeko, prosodia eta segmentuen uztardura ahoskatzeko, unitate 

minimoa, txikiena silaba da.84 Esan dugu hizkuntza guztiak silabaka gauzaten direla, 

baina silabak ez du balio erritmiko bera hizkuntza guztietan, beherago eta hurrengo 

kapituluan (ikus 4.1.2. atala, batik bat) ikusiko dugunez. Hizkuntza batzuetan silaba da 

erritmoa antolatzeko funtsa, alegia erritmoa silabaka antolatzen dute eta beste batzuetan, 

nahiz eta hizketa silaben bidez gauzatu, azentua da erritmo antolaketaren funtsa, hau da, 

azentuka antolatzen dute erritmoa. Hurch-ek (2006b) adierazten duen gisan, erritmoa 

silabaka antolatzen den hizkuntzetan azentuak badaude, baina silaba da 

antolamendurako garrantzitsua dena; gauza bera erritmoa azentuka antolatzen duten 

hizkuntzetan ere, garrantzitsuena azentua izanagatik, ez da esan nahi silabarik ez 

dagoenik. Esan dugunez, erritmoa silabaka antolatzen duten hizkuntzak silaba-aldikoak 

deitzen dira eta azentuka antolatzen dutenak azentu-aldikoak. Hizkuntzen antolamendu 
                                                 
     84 Nahasketarik sor ez dadin, komeni da mora eta silabaren artean desberdintasuna egitea. Aurreko 

atalean aipatu dugu mora dela silaba labur bat ahoskatu ahal izateko denbora laburrena, baina mora bakar 

bat ez dela nahikoa ezer ahoskatzeko. 2. kapituluko lehenengo atalean luze eta zabal aritu gara silabaren 

izaera ontologikoaz, eta han esan dugu besteren artean, silabak hizketa gauzatzeko oinarrizko gune 

erritmikoak direla. Ulertze aldera, mora silabaren azpiatala dela esan daiteke. 
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desberdintasunei gehitzen badiegu lehenago adierazitakoa, alegia, erritmoa errepikapen 

erregularra dela denboran, orduan pentsatzekoa da silaba-aldiko hizkuntzetan silabak 

denboraren aldetik berdintzeko joera dagoela. Silaba denez erritmoaren oinarria, 

erritmikoki silaba berdin gordetzeko joera dago. Erritmo oinarriak duen garrantziagatik, 

azentu-aldiko hizkuntzetan azentutik azentura doan tartea da erritmikoki garrantzitsua 

eta hori da denboraren aldetik berdintzera jotzen dena. Azentutik azenturako tartea 

berdin gorde nahi da eta tartean egon daitekeen “masa” fonikoak zeresana izango duen 

arren, ez da erabateko oztopo izango berdin gordetze horretarako. Horregatik, azentutik 

azenturako tarteko “masa” fonikoa, oztopo ez denez, erritmikoki hainbesterainoko 

garrantzirik ez duenez, tarteko “masa” fonikoko elementuak alda daitezke; gerta daiteke 

tarteko segmentuak laburtzea eta gerta daiteke segmentuen nolakotasuna aldatzea ere, 

adibidez, bokalek kolorea galtzea. Azentutik azenturako tartea berdindu nahi horrek 

bultza dezake tarteko “masa” fonikoko segmentuak galtzea ere. Galdutako segmentua 

azentuaren ondoren datorren azentugabeko bokala izan ohi da, eta ondorioz, gerta 

daiteke kontsonante bilkurak sortzea. Arrazoi horregatik daude azentu-aldiko 

hizkuntzetan silaba-aldiko hizkuntzetan baino kontsonante talde gehiago. Hurch-ek 

(2006b) darabilen adibidea oso adierazgarria da, jatorri bera duten hitzak azentu-aldiko 

hizkuntza batean eta silaba-aldiko hizkuntza batean jasan duen bilakabidea ikusten 

baita: mercatus ‘merkatu’ latinezko hitza italieraz (silaba-aldiko hizkuntza) mercato 

bilakatu da eta alemanez (azentu-aldiko hizkuntza) Markt. Aski argi adierazten du hitz 

bera erritmo oinarri desberdina duten hizkuntzetan nola garatu den. Silaba-aldikoan 

silaba kopurua eta egiturak (CVC.CV.CV) berdin gorde dira; aldiz, azentu-aldikoan, 

azentudun bokalaren ondoren dauden azentugabeko bokalak galtzearekin batera, bi 

silaba galdu ditu hitzak, kodan kontsonante multzo aski pisutsua sortu delarik. 
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Arrazoibide honi jarraituz, aipatu behar da, italieraz ez dagoela alemanez dagoen 

bezainbesteko kontsonante multzokatze handirik. 

Hizkuntz erritmoa, beraz, hitz egiteko, entzuteko eta hizketa hautemateko 

ezinbesteko alderdia da. Hizkuntza desberdinek erritmo antolamendu desberdina dute 

eta diferentzia horietaz aurrerago, hizkuntz erritmo antolaketari buruz tipologiazko 

atalean (4.1.2. atalean) luze eta zabal arituko garen arren, orain ideia nagusi zenbait 

aireratuko ditugu. Hizkuntz erritmo tipologian Donegan-en eta Stampe-ren (1983, 2004) 

proposamen ausarta aurkeztuko da. Autore horien 2004ko lanean 1983ko proposamen 

bera jasotzen da, baina azken argitalpenean proposamena garatuagoa dago eta azalpena 

ere ulergarriagoa da.  

Beste autore batzuek ere defendatu izan dute hizkuntzaren atal guztietan 

(sintaxian, morfologian, fonologian), zenbait antolamendu-oinarriri jarraituz, paraleloan 

joan ohi diren egiturak aurki daitezkeela eta hizkuntzetan egitura gramatikalak eta 

egitura prosodikoak bat egiteko joera dutela. Autore klasikoak izan ziren, batez ere, 

hizkuntz atalen arteko loturaren ideiaren defendatzaileak.85 Donegan-en eta Stampe-ren 

proposamenean berrikuntza da gramatikazko atalak eta erritmoaren arteko lotura nola 

gauzatzen den luze eta zabal azaltzea. Ekarpen azpimarragarria da, inondik ere, autore 

hauek egindakoa eta ikerketa bide berri asko irekitzen dituena.  

Aipatu lanetan azaltzen da hizkuntzaren atal guztiek badutela elkarrekin 

nolabaiteko lotura eta eragina. Hizkuntzaren atal guztien arteko loturaren, joskuraren, 

eragilea aurkitzen dute: azentua, nabarmentasun gisa ulertuta. Azentua fisikoki 

                                                 
     85 Proposamen honek hizkuntzaren ikuspegi osoa izatea eskatzen du, edo behintzat azalpena osotasuna 

kontuan hartuta ematea. Ez da hori gertatu azken aldiko, batez ere XX. mendeko bigarren hamarkadatik 

aurrera egin den hizkuntzalaritzako eskola nagusietan, oro har gai jakin eta berezituetan oinarritutako 

hizkuntzalaritza landu delako eta hizkuntza atalen arteko batasuna ez delako kontuan hartu.  
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erritmoaren bidez eraikia denez, edo beste hitz batzuetan, erritmoa denez azentua 

fisikoki kanporatzen duena, erritmoa har daiteke hizkuntz atalen arteko loturaren 

funtstzat. Ondoko aipuan irakur daitekeenez, hizkuntzen fonologian errepikaria eta 

iraunkorra den elementua azentu ereduarekin lotuta dago, erritmo ereduaren bidez: 

Rather our aim is to characterize what is persistent and recurrent in Munda and Mon-

Khmer phonology. We believe that this is linked to their accent patterns, but only 

though the intermediate level of rhythm. 

Donegan / Stampe 1983, 344 

Izan ere, azentuak hizkuntzaren atal guztiak ukitzen ditu, fonetikatik sintaxira 

doan haria litzateke eta nolabait atal guztiak elkarren artean josi egin ditzake.86 

Hizkuntz erritmo tipoa, azentuaren nolakotasunaren bidez, hizkuntzan bizirik dagoen 

fonologian eragin etengabe sarkorra da, nonahikoa; pentsatzekoa da, beraz, hizkuntz-

ataletan zeresana izango duela, eta eragina ere bai. Aipatu bezala, hizkuntz-atalen arteko 

erlazioa, eta erritmoaren antolaketak hizkuntz-ataletan duen eragina eta lotura, tipologia 

kapituluko tipologia holistikoa edo osoa deituriko atalean azaltzen da (ikus 4.1.1. atala).  

 

3.5. Hizkuntz erritmoa eta musika 

 

Atal honetan zehar esan dugu hizkuntz erritmoa lantzea musika lantzeko 

erarekin adiskidetu beharko litzatekeela. Guk proposamena praktikan jarri dugu: beat 

                                                 
     86 Azentua eta erritmoaren arteko lotura oso berehalakoa da, hizketan (fonetika-fonologian) azentuak 

erritmoa antolatzen duelako (gutxienez hizkuntza azentu-aldikoetan); baina sintaxian eta morfologian 

zuzenean axola duena (hitz-ordena edo morfema antolaketarako) azentua da, eta ez erritmoa. 
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eta konpas kontzeptuak musikatik datoz eta ikerketa honetan erabili ditugu. Gauza bera 

esan daiteke anakrustiko kontzeptuari buruz ere.87  

Musikaren eta hizkuntzalaritzaren arteko uztardura egiteak esan nahi du mugako 

azterketa litzatekeela, eta mugako izateak beti zailtasunak sortzen ditu ikerketarako, 

mugan egoteak mugako bi alderdiak kontuan hartzea esan nahi duelako. Era berean, 

mugako izateak gaia irristakorrago izatea ere badakar eta agian horixe da oro har nahiko 

gutxi aztertu izanaren arrazoietako bat. 

Bide horretan aurrera egiteko, seguruenik musikariengana, musika aztertzen 

dutenengana jo beharko dugu, aztarna asko eskainiko dizkigutelako. Musikari buruzko 

lanak hizkuntzazko azterketekin bat egitea ikerbide oparoa litzateke, bi jakintza izanik 

ere, badirelako bat egiten duten oinarriak, erritmoarena, funtsean. Maila desberdinak, 

lehentasun desberdinak daude, baina horrek ez du esan nahi bateragarritasunik ez 

dagoenik. Azpimarragarria da atal honetako Donegan-en eta Stampe-ren (1979, 142) 

aipu batean adierazten dena: hizketa erritmoak erritmo eredu oinarrizkoak direla, 

beraien hitzak erabiliz rudimentary patterns dira; musikan, lehentasun eta helburuak 

bestelakoak dira eta erritmoak garatuagoak izan ohi dira. Hizketan aurretik dugun 

material segmentala kanporatzeko bidea da erritmoa, hizketa eta komunikazio 

linguistikoa da helburua; musikako erritmoak askoz ere garatuagoak eta landuagoak 

daude, erritmoa bera doinuarekin izan daitekeelarik, gehienetan, lehentasuna. 

Hizkuntza eta musika elkarrekin lantzeko abiapuntu bat izan daiteke hizkuntzako 

eta musikako erritmoak abestietan elkarri nola egokitzen zaizkion ikustea. Hainbat 

ikerketak erakutsi duenez (Janda / Terrell 1988, Morgan / Janda 1989), testua musikan 

txertatzeko era hizkuntza batetik bestera aldatu egiten da, eta desberdintasun horretan 
                                                 
     87 Hizkuntzalaritzan “anakrustiko” kontzeptua “estrametrikalitatea” gisa erabili da azken 

hamarkadetan. 
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hizkuntzaren tipologia prosodikoak zeresan handia du. Abestietan hizkuntz azentua eta 

musikako azentua uztartzeko bi modu aurki daitezke: 

1. zenbait hizkuntzatan abestietan musika azentua eta hizkuntz azentua bat datoz 

(ingelesa jartzen da adibidetzat) 

2. beste zenbait hizkuntzatan hizkuntz azentua mugitu egiten da melodiaren 

beharrek hala eskatzen badute; horrela gerta daiteke hizkuntz azentua ez daraman silaba 

batek abestean azentua eramatea (gaztelera izan daiteke adibide bat). 

 Zenbait hizkuntzatan musika eta hizkuntzazko azterketak garatuagoak daude, 

baita elkarren arteko uztardura lantzen dutenak ere, adibidez, ingelesez, gazteleraz eta 

frantsesez. Hala ere gaineratu behar da ikergaia aski berria dela eta mota honetako 

azterketak ez direla ugariak. Euskaraz ez dago inolako ikerketarik abestietan musika 

azentuaren eta hizkuntz azentuaren uztardura nola egiten den aztertzen duenik.88 

 

3.6. Euskarari buruzko erritmo azterketak 

 

Atal honetan euskarazko erritmoari buruz esandako zenbait azterketa bilduko 

ditugu, ikerlariek euskararen erritmoaz zituzten uste eta asmoak ezagutzeko. Atalaren 

helburua da gaiari hurbilketa bat egitea, etorkizunean etor litezkeen ikerketen 

nolabaiteko oinarri izan daitekeelakoan.  

Hasteko, esan behar da erritmoa eta erritmoarekin lotutako azterketak oso urriak 

direla euskaraz eta daudenak aski maila desberdinetakoak direla, bai gaiari 

dagokionean, bai azterketak hartzen duen sakontasunari dagokionean. 

                                                 
     88 Proiektu bat aipatu behar da ikergai hori helburu duena: “Palabras en música: un ejercicio de 

lingüística contrastiva” izenburua duena (UPV 05/81). Informazio gehiagorako ikus 82. oin-oharra. 
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Aipatu dugunez, hizkuntzalaritzan, oro har, erritmoari dagozkion azterketak ez 

dira ugariak eta euskaraz hutsune hori askoz nabarmenagoa da. Dauden azterkek 

bertsoen eta olerkien metrika aztertzen dute, gehienbat, eta hor, zuzenean nahiz zeharka, 

euskararen erritmoari buruzko kontuak lantzen dira.  

Oro har, hizkuntzalaritzako korronte nagusienetan ez da aztergai nagusia izan; 

hala ere, azken hamarkadetan hasi da erritmoa eta prosodia ikerketan indarra hartzen. 

Kapitulu honetako 3.2. atalean agertzen den aipu batek iradokitzen digunez, eskola 

sortzailean, esaterako, 70. hamarkadaren amaieran eta 80.aren hasieran sartu den 

ikergaia da. Beraz, eskola nagusienetan aztergai gisa data horietan sartuta, ez da 

harritzekoa gurean beranduago sartu izana eta eskola nagusienetan dagoen joerarekin 

bat, azterkizun hauek oso gutxi lantzea. Hala ere, horrek ez du esan nahi iker eremu 

zabala ez denik.  

Fonologia Naturalean, 1.3. atalean azaldu dugun bezala eta 4.1.1. atalean 

sakonduko dugun bezala, erritmoaren azterketa, hizkuntzalaritza ulertzeko moduarekin 

lotzen da, izan ere azentua, eta azentuaren zeregin nagusienen edo ondorio nagusienen 

artean erritmoa, hizkuntzaren atal guztiak lotzen dituen “eragiletzat” hartzen da, 

hizkuntz atalak josten dituen osagaitzat. Funtsezko osagaia da, beraz.  

Ondoren aipatzen diren euskarazko azterketak ez datoz oro har hizkuntzalaritza 

arlotik. Horrez gain, hemen egindako azaleko aurkezpenean erraz nabari daiteke euskal 

neurkerari buruzko azterketak maila desberdinetakoak direla. Erritmoa, hain azter 

eremu zabala izanik, erritmoa alderdi askotatik ukitzen duten zenbait azterketa aurki 

daitezke; hala ere, oraindik azterketa gutxi egin dira euskararen erritmoari buruzko ideia 

koherente, jarraitu eta landurik ateratzeko. Horregatik egokia iruditu zaigu ideiak 

autoreka aurkeztea, eta ahal den heinean, elkarren artean loturak egitea. 
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Hasteko, Altunaren 1979ko lana aipatuko dugu, bertan Etxepareren metrika 

aztertzeaz gain, euskararen azentu erritmoari buruzko gogoetak biltzen baitira. Lan 

horretako atal batean, Altunak autore desberdinek euskararen metrikari eta erritmoari 

buruz egindako zenbait proposamen biltzen eta aurkezten ditu. Hain zuzen ere, 

Oihenart, Arana Goiri, Lekuona, Leizaola, eta Goikoetxearen proposamenak dira 

Altunak biltzen dituenak. Altunak, Oihenarti eta Arana Goiriri buruz dio bertsoak 

nolakoak beharko luketeen esaten dutela; hau da, autore horiek beraiek ereduzko 

metrikatzat hartzen zutenera hurbiltzeko, bertsoek nolakoak behar zuketen esan zutela, 

baina euskal metrikaren izatean teorikoki ez zutela sakondu. 

Aldiz, Lekuonak, Leizaolak eta Goikoetxeak beraien asmo eta usteak plazaratu 

zituzten euskaraz bertsoak nola neurtu behar diren esanez, eta beraz, egiturazko 

sistemari buruz, egitura metrikoari eta bere osagai funtsezkoenei buruz mintzatu ziren, 

baita erritmoa zehazten eta osatzen duten osagaiei buruz ere. 

Aipatu behar da autore hauen artean, eta oro har gai hau lantzen duten autoreen 

artean, kontzeptu eta termino nahasketa nabaria dela. Erritmoa ulertzeko molde ugari 

aurki daitezke, eta definizio eta deskribapenak ere ugariak dira. Iritzi ugaritasun horrek, 

esan beharrik ez dago, lana asko zailtzen du. Altunaren liburuan askotan irakur 

daitekeen ideia da, autore batez ari garelarik, zehatz-mehatz jakin behar dugula autore 

horrek zer hartzen duen erritmotzat.  

Aipatu ditugun autoreen artean erritmoa ulertzeko ugaritasuna dagoen arren, 

Altunaren lanean ideia bat nahiko argi dagoela esan daiteke: euskaraz, hitzek berez ez 

dute erritmorik, esaldiak du erritmoa; modu honetan, azentuak esaldiaren arabera joan 

ohi dira. Azken batean, esaldiaren erritmoa nagusitzen dela adierazi nahi da. 
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Aurreko ahapaldian esandakoarekin lotuta, euskal metrikari buruzko ikerketa 

urrietan aipatu izan da euskaraz, kantu zaharrak, bertsoak (ia orain artekoak) ez direla 

silabaka kontatzen, baizik eta hitz andanaka, ondoko aipuan irakur daitekeen bezala: 

Orain eta lehentxeago, Etxeparez geroz, silaben kontua izan da neurkeraren muina, 

kontaketan bereizkuntzak aurkitzen badira ere. Lehenago, ordea, Erdi Haroko kanta 

zaharretan esaterako, bertsoak ez dira berdinak luze-laburrean, neurri jakin baten 

ingurutsuko badira ere. Itxura ohi baino engainagarriago gertatzen ez bada, gainera, 

badirudi hitz andanek badutela, silabek ez ezik, zer ikusirik antzinako, eta are geroko, 

euskal neurkerarekin.  

Mitxelena [1977] 1988, 705 

Aiputik ondoriozta daiteke, euskal neurkeran silaben luze-labur berdintasuna eta 

silaba kopuru berdintasuna baino areago doan neurria hartu izan dela kontuan. Aztertu 

beharrekoa da unitate hori zein den, nola kontatzen den, eta abar. 

Euskal neurkerari buruzko saioez mintzatzean aipagarria da Altunak aipatzen 

duen Goikoetxearen lana. Goikoetxea “Gazteku”k gogoeta interesgarriak eskaintzen 

ditu euskararen erritmoari buruz eta horietarik zenbait ekarriko ditugu ondoren. 

Laburbilduz esan daiteke, azentua, igidura (impulso) eta pikoa (ictus) bereizten dituela: 

Azentua, igidura ta pikoa eztira gauza bera. Azentua, berenez, gutxi gorabera gogorra 

da; igidura, ibilleraren eragindura; pikoa, berriz, ibilgunearen irozkai edo mugabidea da, 

naiz arsis’ean naiz tesis’ean. 

Ibillera, asteko, aurrera egiteko edo gelditzeko irozo dan bakoitzean, pikoa dugu; beraz, 

bi edo iru unetik unera nabari oi da. Izkuntzalari guziak ontan bat datoz, alegia, biko 

edo iruko igikera-legearen arabera egiten dula izkerak; ta orrela, silaba piko ezak eta 

pikodunak alarik gertatzen ere, ez baitira iñoiz bi pikodun urrenez-urren agitzen 

Goikoetxea “Gaztelu” 1963, 24589 

                                                 
     89 Euskaraz erabiltzen den terminologiak ulermen zailtasunak sor ditzakeenez, “Gaztelu”-k berak 

itzulitako gaztelerazko bertsioa ere ematea deliberatu dugu: ‘No son lo mismo el acento, el impulso y el 
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Autore desberdinek terminologia desberdina erabiltzeak lanen arteko alderaketa 

zaildu egiten duela aipatu dugu eta kasu honetan ere hala gertatzen da. Hala ere, 

“Gaztelu” irudi grafikoez baliatzen da eta zenbait kasutan ulermena erraztu egiten du; 

ondorengo adibideetan hitzak eta hitz andanak erabiltzen ditu eta silaba tonikoa edo 

azentuduna eta silaba atonoa edo azentugabea zein den adierazten du. ’ zeinua silaba 

atonoa adierazteko erabiltzen du eta – zeinua silaba tonikoa edo azentuduna adierazteko. 

Euskararen neurkera modu honetan gauzatzen dela adierazten du: silaba bakarreko 

hitzak, denbora bakarra dutenez atonotzat hartzen ditu; aldiz, silaba bakarreko bi edo 

hiru hitz batuz gero, bisilabo edo hirusilaboen erregela jarraitzen dute, adibidez, au da 

(’-), ez naiz ni (’’-); zenbaitetan aurrekoarekin nahiz atzekoarekin klitizazioa gertatzen 

da, adibidez gizon bat (’’-), bi mutil (’’-). Bi edo hiru silabako hitzetan azken silaba da 

azentuduna:90 bide (’-), emen (’-), zuentzat (’’-). Silaba gehiagoko hitzek erritmo 

konposatua dutela gehitzen du eta azken azentuaz gain barnean beste azentu batzuk izan 

ohi dituzte: orregatik (’-’-), aspaldidanik (’-’’-), emakumearekin (’-’-’’-). 

Goikoetxearen terminologiara bueltatuz, esan daiteke, hemen adierazitakoa piko edo 

ictus-en banaketa dela, hau da, hitz andanako silabak binaka edo hirunaka biltzen direla 

eta bilkura horietan zein silaba den azentuduna eta zein ez ikusi ahal dugu. Ikusten da 

silaba tonikoa eta atonoa batzuetan binakako erregularitatearekin gertatzen dela eta 

                                                                                                                                               
ictus. El acento es siempre un tiempo relativamente fuerte; el impulso es un tiempo de arranque (arsis); 

pero el ictus es un simple apoyo de arsis o de tesis. 

Hay ictus siempre que el movimiento se apoya para comenzar, continuar, terminar; por consiguinete, 

aparece de cada dos o tres tiempos. Todos los que se dedican al estudio del lenguaje coinciden en que éste 

se halla sometido a la ley del ritmo binario y ternario, de suerte que las sílabas átonas y tónicas se suceden 

de tal manera que nunca hay inmediatas dos tónicas’. 

     90 Ez dela gaztelerazkoa bezain indartsua gehitzen du. 
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beste batzuetan hirunakakoarekin. Komeni litzateke ikustea erregulartasun hori nola 

gauzatzen den, zein baldintzatan gertatzen den binakakoa edo hirunakakoa, eta abar. 

Goikoetxearen adibideetan ere ikusten dugunez, hitza ez litzateke analisi unitate 

bakarra, izan ere ez dugu hitz soilekin hitz egiten, hitzak elkarrekin kateatuz mintzatzen 

baitugu. Orduan erritmoa ere jarraikorra da. Esaldian agertzen diren azentuek ez dute 

balio berbera, batzuek indar handiagoa baitaukate.91 Hemen aipatutakoa lot daiteke 

paragrafo batzuk gorago Mitxelenaren aipuan azaldutako hitz andanen kontuarekin, 

euskaraz, esaldiaren erritmoa hitzen erritmoari nagusitzen zaiola, alegia. 

Euskararen neurkera ukitu duen beste autore bat, jadanik kapitulu honetan agertu 

zaigun Mitxelena izan da. Mitxelenak ([1977] 1988) adierazten du hizkuntzaren 

erritmoa musikarekin batera aztertzeko premia nabaria dela eta areago, erantzunak, 

etorriko badira, musikarien elkarlenatik etorriko direla. Bertsoak, kanta zaharrak, esaera 

zaharrak aztertzeak euskal neurkera ezagutzeko lekarkeen onuragarritasuna 

azpimarratzen du.  

Mitxelenak lan horretan aitortzen du hain eremu landugabea izanik, erantzunak 

baino galdera gehiago plazaratzen dituela. Baina ez dira galdera eta zalantza hutsak, 

horiekin batera gogoeta interesgarri ugari baitakartza. Euskal doinuen azterketa 

ezinbestekoa dela argudiatzen du, doinuen azterketak argibide ugari eskain 

diezazkigukeelako. Eta bide horretatik abiatuta, doinuak eta hizkuntzaren arteko loturari 

buruz aipamen interesgarria egiten du: 

(...) euskal doinua silabikoa dela batipat, ez melismatikoa (...). Bestela esan eta 

salbuespenak salbuespen, nota bat datxeko silaba bati eta silaba bat dagokio nota 

bakoitzari. (...) Silabak oinarrizko direnez gero, esana dagon hitz-andanak ere 

                                                 
     91 Ez da ahaztu behar 3.3. atalean esandakoa; alegia, erritmoak egitura hierarkikoa duela eta hierarkia 

maila bakoitzak azpikoak biltzen dituela eta, gainera, hierarkikoki antolatzen dela. 
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(hizketaren etendurak, direnak eta daitezkeenak, musikaren geldiuneei egokitzen 

zaizkielarik) kontuan hartzen dituela gure musikak. 

Mitxelena [1977] 1988, 709 

Euskal doinua silabikoa delako ideia beste zenbait autorerengan ere irakur 

daiteke; besteak beste Arana Martijaren lanean. Doinu melismatikoaren adibidetzat 

gregoriar kantuak jartzen dira; izan ere kantu mota horretan silaba bakar batek nota asko 

bete ditzake eta horrela silaba bat asko luza daiteke. Ondorengo aipuak iradokitzen 

duenez, agian hizkuntzaren tipologiak baluke zerikusirik doinu melismatikoa 

erabiltzerako orduan: 

Con relación al poema, la melodía puede ser silábica o melismática. Es silábica la 

melodía que para cada nota musical tiene una sílaba correspondiente en el texto y 

melismática aquella que en algunos trozos hace oír varias notas musicales con una sóla 

sílaba. Tanto el canto griego como el vasco —observó Azkue— son silábicos. En 

cambio, el gregoriano, fundado sobre textos latinos, hubo de adaptar su música a letras 

en que se hacía perfecta distinción entre sílabas largas y breves; con las primeras, de 

mayor duración, podían cantarse varias notas.  

Arana Martija [1976] 1987, 352 

Beraz, aipu hau irakurri ondoren pentsa daiteke bokal luze-laburtasunak melisma 

gertatzerakoan zerikusia baduela. Euskal doinuetan silaba bat nota bati egokitzen 

zaiolako ideia errepikatu egiten da, besteren artean, Haritschelhar-ek darabilen G. 

Lerchundiren aipu batean. Areago, euskal doinuen ezaugarri gehiago ere eskaintzen ditu 

Haritschelhar-ek: 

-“l’emploi d’intervalles courts: intervalles d’une seconde (les plus fréquents) de tierce, 

de quarte, de quinte, quelques sixtes; 

- l’absence de successions chromatiques ascendantes ou descendantes par degrés 

conjoints; 

- le syllabisme: pas de roulades mélismatiques, mais un chant où chaque syllabe a sa 

note; les neumes binaires (clivis, podatus) sont plutôt rares; 
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- une certaine préférence accordée au mode mineur; 

- le retour de certaines formules mélodiques que l’usage a comme stéréotypées”. 

Haritschelhar 1969, 410-411 

Ezaugarri hauen aipamena egiten da baita ere lehenxeago aipatutako Arana 

Martijaren lanean. Areago, autore horren lanean bada aipu esanguratsu bat, 4.3.3. 

atalean esango dugunarekin lot daitekeena, edo behintzat 4.3.3. atalean esaten dena 

gogorarazten diguna: anakrusia. Hona hemen Arana Martijak dioena: 

En cuanto al ritmo inicial advirtió [Azkuez ari da] de que de cien canciones selectas de 

su cancionero, 42 tienen ritmo fuerte, es decir, comienzan en la parte fuerte e inicial del 

compás; las otras 58 comienzan en parte débil, es decir, arriba, y son por tanto de ritmo 

débil en sus comienzos. Esta estadística, tan simplemente expuesta, poco nos puede 

decir para distinguir la canción vasca de otras, pues en cuanto a su ritmo inicial parece 

indiferente el principio fuerte o débil. Observa sin embargo Azkue una tendencia a 

convertir ritmos fuertes en débiles adelantando el comienzo de la canción de la parte 

fuerte inicial a la débil anterior, sobre todo en melodías de txistu. Esta tendencia había 

sido ya anotada por Gascue al estudiar el ritmo de zortziko que muchas veces inicia la 

preparación de la parte fuerte mediante una nota añadida arriba o en anacrusis. 

Arana Martija [1976] 1987, 366 

Euskal doinuei dagozkien musikazko ezaugarriak aztertzeko, esan bezala, 

musikariak ezinbesteko dira eta ikerlariak alor hori menperatzen ez duenez, oraingoz 

bestek egindako aipamenekin geratuko gara soilik. Hala ere, azpimarragarria da bai 

euskal musikan eta bai hizkuntzalaritzan anakrusiari buruz esandakoak lot daitezkeela. 

Horixe da hain zuzen ere azterlanean aldarrikatzen den lan molde bat, musikaren eta 

hizkuntzaren azterketak, bere neurrian uztartzea, eta guk, horren bidetik, gaiari buruz 

egin diren gogoeta zenbait lotu ditugu. 

Mitxelenaren lanean beste gogoeta garrantzitsu bat egiten da: erritmo kontuak 

aztertzerakoan hizkera mailen bereizketa egitea ezinbestekoa da. Errenteriko azentuari 

arreta berezia eskaini ziola aitortzen du eta gaineratzen du beharrezkoa dela hizkera 
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moldeak bereiztea: “Ez dira gauza bera, ezta urrik eman ere, elkarrizketa, alde batetik, 

eta kontaketa bestetik, nahiz biak hizketa izan” (Mitxelena [1977] 1988, 710). Hizkeren 

arteko bereizkuntza egin behar dela gehitzen du, hizketa doinu, erritmo desberdina 

dutelako, hizkera maila desberdinek. 

 Aipatu dugunez, azter eremu zabala da euskal neurkerarena, nahiz azkenaldian 

ez den asko landu. Egin diren azterketak batez ere metrikari lotutakoak izan dira, 

zenbait idazle eta olerkariren bertsoak, idazkiak aztertu baitira; atal honetan bertan 

aipatu ditugun Altunak eta Haritschelhar-ek, esaterako Etxepare eta Pierre Topet-

Etchahun bertsolariengan oinarritutako azterketak egin dituzte, hurrenez hurren. Hala 

ere, aipagarria da hizkuntzalaritza arloan metrika eta neurkerarekin erabat lotuta dauden 

azentuari buruzko azterketak azkenaldian ugaritu egin direla, adibidez Hualde eta 

Elordietaren ikerketen bidetik. Azken urteetan aurrerapen handiak egin dira azentuari 

dagokion ikergaian, hala ere azterketa gehiagoren premia nabaria da, batez ere ikusirik 

eremu geografiko murriztuan azentu ereduak hainbeste aldatzen direla (ikus Hualde 

1994, 1995, 1997a eta abar).  

Hizkera desberdinetako azterketa dialektologikoak ere ugaritu diren arren, 

azentua eta erritmoari dagozkion ikerketak ez dira lantzen azterketa dialektologiko 

horietan. Desbribapenez gain hizkeren arteko konparazio azterketak komenigarri 

lirateke, euskararen eremuen arteko alderaketa egiteak hizkuntzaren ikuspegi orokorra 

izateko aukera ematen duelako. 

 Kapituluaren hasieran esan dugu erritmoaren eremua zabala izateaz gain, ez 

dagoela asko jorratua. Kapitulu honetan gaiaren aipamen orokorra egin nahi izan da, 

erritmoaren ideia nagusienak bilduta. Azken atala, bereziki euskarari buruzko erritmoaz 

esandako ideia nagusienak biltzeko saioa izan da.  
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4. Tipologia 

 

 

Tipologiazko ikuspegi zabala azaleratzeko asmoa dugunez, tipologia egiteko 

oinarri desberdinak dituzten saioak aurkeztuz hasiko gara. Saio horiek ahalik eta 

euskarazko datu gehienekin janzten saiatu gara. Nahiz eta adibidetegi nagusia 

euskaratik datorren, beste hizkuntza batzuetako datuak ere erabiliko ditugu tipologiazko 

hurbilketa horietan. Ondoren, euskararen tipologiari gainbegiratu bat emango diogu, 

izenaren eta aditzaren morfologiari arreta jarriz, silabaren egiturarekin loturiko hainbat 

gertaera aipagarri aurki daitezkeelako, bai izenaren morfologian, bai aditzarenean ere. 

Euskararen tipologiari erreparatu ondoren, begirada diakronikoa jorratzen duen atala 

dator. Bertan diakronia eta tipologia batuz egin diren proposamenak eta lanak bilduko 

dira euskarak denboran zehar jaso ahal izan duen bilakabidea ikusteko. Azken aldian, 

euskararen tipologiari buruz egin diren ekarpenek marraz ditzaketen hizkuntz tipo 

aldaketa zantzuak jasotzea eta azaleratzea da helburua, ekarpen horietatik agerian gera 

litezkeen hari izpiei tira eginez ezer berririk ekar dezaketelakoan. Amaieran Hurch-en 
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(1988b) lanaren haritik, egungo euskara silaba-aldiko hizkuntza ote den galderari 

erantzuna ematen saiatuko gara. 

 

4.1. Tipologiak 

 

 Oinarri desberdinak dituzten hizkuntz tipologia saioak jasotzen dira atal honetan; 

esan bezala, euskarazko datuak aurkeztuko dira nagusiki eta euskaraz egin diren 

azterketa saioak bilduko dira azaldutakoa irudikatzeko, jakinaren gainean egonda, beti 

ere, tipologiazko azterketak gurean urriak direla. Tipologiaren aldetik hizkuntzaren 

ikuspegi osoa eskaintzea da asmoa eta asmo horren haritik, tipologia holistikoa edo osoa 

aurkeztuz hasten da atala. Donegan-en eta Stampe-ren (1983, 2004) proposamenak 

jasotzen dira, bertan, hizkuntzaren osotasuna kontuan hartuta, hizkuntzaren atalek 

elkarren artean duten eragina eta lotura azpimarratzen baita. Aipatu behar da tipologia 

holistikoak azentua92 hartzen duela hizkuntz atalen arteko loturaren eragile izan 

daitekeen elementutzat. Erritmoaren oinarrizkotasunarekin jarraituz, erritmoa oinarri 

hartuta egiten den tipologiaren atala dator ondoren, eta tipologia holistikoan bezala, 

hemen ere hizkuntzaren erritmoa da elementu garrantzitsuena. Hizkuntzek erritmoa 

antolatzen duten moduaren arabera, hizkuntz tipo desberdinak aurki daitezke eta saio 

honetan hizkuntz tipo bakoitzaren (azentu-aldiko hizkuntzen, silaba-aldiko hizkuntzen 

eta mora-aldiko hizkuntzen) ezaugarriak azalduko dira. Atal horri morfologian 

oinarritutako tipologiak jarraitzen dio, banaketa tradizionala ere deitu izan zaionak; 

                                                 
     92 Azentua hitzaren inguruan ohar terminologiko bat egitea komeni da; ingelesez stress eta accent 

kontzeptuak bereizten dira eta hemen ere bereizi egingo dira, stress adierazteko indar azentu terminoa 

erabiliz eta accent adierazteko azentua terminoa erabiliz. Testu nagusian azentua azaldu denean beraz, 

ingelesezko accent kontzeptuari dagokiona da.  
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Dressler-en (1985) lanean aipatzen diren hizkuntza eransleen zenbait ezaugarri biltzen 

dira euskararen nolakotasuna agerian uzteko, hala nola forma-eduki bana-banakotasuna 

eta gardentasun morfotaktikoa (eta morfosemantikoa). Ikus, besteak beste, Oñederra 

1990b, 1995). Oinarri desberdina duten saioekin amaitzeko, tipologia sintaktikoa izango 

da mintzagai, eta horren barruan, hitz-ordena aipatuko da, batik bat.  

 

4.1.1. Tipologia holistikoa 

 

Tipologia holistikoan murgiltzeko Fonologia Naturalari, batez ere Donegan-ek 

eta Stampe-k aurkeztutako proposamenari (1983, 2004), helduko diogu, baina lehenago 

ikus dezagun diakronikoki tipologia holistikoaz egon diren zenbait proposamen. 

Saio ugari egin dira tipologia holistikoaz eta proposamen ugari ere bai. Autore 

zaharrenetatik hasita aurki ditzakegu era horretako proposamenak. Plank-ek (1998) 

eskoziar anonimo bat aipatzen du, 1771an Encyclopaedia Britannicako lehenengo 

edizioan hizkuntzalaritzako atala idatzi zuena, eta kontu hauek ere jorratu zituena; 

pentsatzekoa da, beraz, garai hartan aztergai behintzat bazela. Hona hemen zer dioen 

Plank-ek denboran zehar egindako tipologia holistikoaren azterketaz: 

Nonetheless, the temptation to link phonological parameters of crosslinguistic variation 

on the one hand and morphological and syntactic ones on the other has now and again 

proved irresistible to the more adventurous, perhaps encouraged by the ever popular all-

encompassing master maxim that languages are systèmes où TOUT se tient (emphasis 

added). All in all an impressive number of claims have been advanced over the last 250 

or so years, often repeatedly but independently, about inventories of sounds or 

phonemes, about the sound shapes of syllables, morphemes, and words, about particular 

kinds or effects of phonological or morphological rules, about tones and accents, and 

about rhythmic or prosodic patterns as systematically interrelated with morphological 

and syntactic variables such as analytic vs. synthetic vs. polysynthetic grammar, 
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separatist vs. cumulative exponence (or agglutination vs. flection), complexity of 

grammatical units, and morpheme, word, and phrase order. 

Plank 1998, 196 

Plank-en lanean (1998) denboran zehar egon diren zenbait proposamen holistiko 

biltzen dira. Are gehiago, proposamen desberdinak biltzeaz gain, zenbait proposamenen 

artean antzekotasunak eta desberdintasunak adierazten dira, eta modu honetan gogoeta 

interesgarriak plazaratzen ditu tipologia holistikoaz. 

Plank-ek, tipologia holistikoa egiterakoan erritmoa oinarri hartzen duten 

autoreen atalean, Donegan-ez eta Stampe-z gain, Gil ere aipatzen du, besteren artean. 

Gil-ek (1986), prosodia oinarri hartuta, hizkuntza desberdinetan hitz-ordena 

oinarrizkoak, silaba-egitura, fonema inbentarioa eta tonalitatea uztartzen ditu. Hizkuntz 

ianbikoen eta trokaikoen arteko banaketa egiten du, eta ondoren hizkuntza mota 

bakoitzak izan ohi dituen ezaugarriak ere ematen ditu. Plank-en lanean proposamenak 

biltzeaz gain, zenbait proposamenen arteko alderaketa ere egiten dela aipatu dugu, 

adibidez Donegan-en eta Stampe-ren eta Gil-en proposamenen artekoa. 

Hizkuntzalaritzaren historian zehar defendatu izan da hizkuntza ez dagoela zati 

edo atal soltez osatua, baizik eta hizkuntzaren osagaiek barne-lotura dutela, baita atalen 

arteko eragina ere. Ideia horri jarraituz, Donegan-ek eta Stampe-k (1983, 2004) 

hizkuntzaren azalpena era osotuan egin nahi dute, aipatu barne loturatik abiatuta. 

Fonologia da eta, horren barnean, azentua elementu garrantzitsua. Are gehiago, azentua, 

nagusiki, erritmoaren bidez gauzatzen denez, erritmo ereduak93 hizkuntzaren 

antolaketari zentzua ematen dio: 

                                                 
     93 Esan dugu, tipologia holistikoan (4.1.1.) eta erritmoan oinarritutako tipologia atalean (4.1.2.), 

erritmoa hartzen dela tipologia egiteko oinarri nagusitzat. Desberdintasuna da 4.1.1. atalean hizkuntzaren 

ikuspegi osoa hartzen dela, hau da, hizkuntzaren atal guztien arteko lotura bilatzen dela eta 4.1.2. erritmoa 

fonologiaren aldetik lantzen dela, gehienbat. 



Tipologia 

 135

A living language is not just a collection of autonomous parts but, as Sapir (1921) 

stressed, a harmonious and self-contained whole, massively resistant to change from 

without, which evolves according to an enigmatic, but unmistakably real, inner plan. 

(...) And we will argue that the inner plan behind this holism of structure and evolution 

is the rhythmic pattern of phrases and words.  

Donegan / Stampe 1983, 337 

Artikulu horretan, jatorriz hizkuntz familia berekoak diren bi hizkuntz familia 

hartzen dituzte ikergai: munda hizkuntz familia, Asia hegoaldean hitz egiten dena,94 eta 

mon-khmer hizkuntz familia, Asia hego-ekialdean hitz egiten dena.95 Bi hizkuntz 

familia horiek historikoki jatorri bera dute: proto-austroasiatikoa da bi hizkuntz familia 

horientzat berreraikitzen den ama hizkuntza. Jatorri bera izanik ere, bilakaera 

desberdinak izan dituzte. Munda96 hizkuntza izan da gehien aldatu dena, eta 

hainbesterainokoa izan da aldaketa, non egun munda eta mon-khmer hizkuntzak 

tipologikoki erabat desberdinak bilakatu diren. Bi hizkuntzak tipologikoki erabat 

desberdinak direla esaten denean, adierazi nahi da kontrakotasuna egiturazkoa dela, eta 

gainera, hizkuntzako atal guztietan aurki daitekeela (beherago ikusiko dugunez). 

Kontrakotasuna zenbaterainokoa den erakusteko autoreek “polarizazio” hitza darabilte. 

Ondorioz, tipologikoki parez pare daudela argudiatzen dute. 

Donegan-ek eta Stampe-k (1983, 2004) eta Donegan-ek (1993a) bi hizkuntza 

hauek, eta batez ere munda hizkuntzak jasandako bilakabidea erakusten dute beraien 

                                                 
     94 Zehatzago izatearren, munda hizkuntzak India ekialdean, erdialdean eta erdi-ekialdean hitz egiten 

dira. Besteren artean, mundari eta santali hizkuntzak aipa daitezke. Gutxi gora-behera 9 milioi hiztunek 

hitz egiten dute munda hizkuntzaren bat. 

     95 Indotxinan hitz egiten dira. Mon-khmer hizkuntzak dira, adibidez, vietnamera eta jemer-era. 

Aurreko hizkuntz taldeak baino askoz ere hiztun gehiago dituzte. 

     96 Munda esaten denean, munda hizkuntz familia adierazi nahi da; laburtasunagatik eta pisuegi gerta ez 

dadin, hizkuntz familiaren izena bakarrik erabiliko da. Gauza bera egingo da mon-khmer hizkuntz 

familiarekin. 
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lanetan. Autoreek defendatzen dutenez, eta ederki erakusten gainera, munda 

hizkuntzetan gertatutako azentu aldaketak munda eta mon-khmer hizkuntza taldeak 

tipologikoki aurrez aurre dauden hizkuntzak bilakatu ditu: bokal sistema, kontsonante 

sistema, silaba eredua, sintaxia, morfologia, hitz-ordena, eta abar erabat desberdinak 

dituzte. Egiturako aldaketa nabarmen eta sakon hori ezin daiteke hizkuntz ukipenaz 

azaldu, nahiz eta ideia horren aldeko proposamenak egon diren. Proposamen horietan 

defendatzen da munda eta mon-khmer hizkuntzek ez dutela jatorri bera eta hizkuntza 

bakoitzak bere eremuko hizkuntzekin batera eta beraien eraginaz edo ukipenez aldatu 

direla. Ezin uka daiteke bai mundak eta bai mon-khmer-ek badituztela zenbait ezaugarri 

hitz egiten diren eremuetako hizkuntzek ere badituztenak: 

Most of the Munda traits in Table I [beherago, 4. irudian datorren taulari egiten dio 

erreferentzia] are found also in the other language families of the South-Asian area —

Dravidian, Indo-Aryan, and Tibeto-Burman, as well as isolates like Nihali and 

Burushaski. And most of the Mon-Khmer traits in Table I are found also in the other 

language families of the mainland South-East-Asian area —Tai-Kadai, Hmong-Mien, 

Chamic (Austronesian), and Chinese. 

Donegan / Stampe 2004, 4 

Bai mundak eta bai mon-khmer-ek ere, bakoitzak bere eremuan hitz egiten diren 

beste hizkuntza batzuekin antzekotasunak dituzten arren, hizkuntza bakoitzak baditu 

ezaugarriak inguruko beste hizkuntzetan aurki ezin daitezkeenak. Adibidez, Asia 

hegoaldeko hizkuntzek atzizkiak dituzte nagusiki (batez ere drabidierak); munda 

hizkuntzak atzizkiak dituen arren, baditu aurrizki eta artizkiak ere eta besteek ez. 

Esan bezala, zenbait proposamenetan eremu-ukipena hartu izan da hizkuntza 

bakoitzak bere eremuko beste hizkuntzekin dituzten antzekotasunen azalpentzat. Hala 

ere, Donegan-ek eta Stampe-k argudiatzen duten gisan, hizkuntz-ukipenaren bidez 

antzekotasunak azal daitezkeen arren, desberdintasunak ezin dira azaldu: 
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Areal contact certainly might explain the similarities within each area. But it cannot 

explain the differences between them. And Munda and Mon-Khmer, and the South and 

South-East Asia areas, are not just different from each other, they are sistematically 

opposite at every level.  

Donegan / Stampe 2004, 5 

Beherago azaltzen den 4. irudian ikusiko dugunez, munda eta mon-khmer 

hizkuntzen artean kontrakotasuna maila guztietan nabarmentzen da eta hizkuntz ukipena 

baino areago doan zerbait behar dute Donegan-ek eta Stampe-k aldaketaren azalpena 

emateko. Autore hauek hizkuntzaren maila guztiak uki ditzakeen zerbait bilatzen dute: 

azentua. Azentua izan daiteke hizkuntzaren egitura guztietara heldu daitekeena, eta 

beraz, egitura horietan eragin dezakeena. Argumentazioari jarraituz, hizkuntzaren 

egitura guztiak alda ditzakeen eragilea izango da hizkuntz aldaketa orokorra bultzatu 

duena. Ondorioz, azentu eredu aldaketa proposatzen dute hizkuntz tipo aldaketaren 

eragiletzat, azentu eredutik hasita, hizkuntzako egitura guztiak, edo ia guztiak, aldatu 

baitira. Azentua erritmoaren bidez gauzatzen denez, nagusiki, erritmo eredua hartzen 

dute aldaketaren eragiletzat. Hurrengo aipuak argi adierazten du orain arte esandakoa: 

To explain the holistic polarization of structures in Munda vs Mon-Khmer, and in South 

vs South-East Asia, we seek a linguistic opposition which might pervade and organize 

every level from syntax to phonetics. The only plausible candidate is initial vs final 

accent in phrases and in words. We will speak of these as falling vs rising rhythms. 

Donegan / Stampe 2004, 5 

Proposamen ausarta da inolaz ere eta lan handia eskatzen duena frogatzen, baina 

aipagarria da kontrako iritzi nabarmenik ez duela sortu oraindik. Bertinettok (1989) 

proposamen honi buruz dio, momentuan frogatzeko zaila bada ere gogoan izan behar 

dugula, ikermoldea interesgarria delako.  

Ondoren, Donegan-en eta Stampe-ren proposamena xeheki azalduko da, 

hizkuntzaren atalen arteko lotura nola egiten duten ikusteko. Esan bezala, Donegan-ek 
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eta Stampe-k azentua hartzen dute oinarritzat, tipologia osoa proposatzeko. Aipatu 

dugu, baita ere, teoria garatzeko batez ere munda eta mon-khmer hizkuntz familiak 

hartzen dituztela, jatorri bera duten bi hizkuntza talde izanik ere, tipologikoki 

elkarrengandik oso urrun dauden hizkuntzak bilakatu direla ikusten delako (Donegan / 

Stampe 1983, 337). Munda hizkuntzak izan dira, batez ere, aldatu direnak, denboran 

zehar jasandako bilakaerak hizkuntzaren atal guztietan nabarmendu direlarik. Ez da 

esan nahi, inolaz ere, mon-khmer hizkuntzak aldatu ez direnik, hizkuntzak etengabe 

aldatzen baitira, baina kontserbatzaileagoa izan da eta tipologia aldetik, behintzat, ez du 

aldaketa nabarmenik jasan. Bi hizkuntza taldeon desberdintasunak ederki islatzen dira 

autoreon lanetako (1983, 2004) aurkezpenean:97 98 

 

 

 

 

                                                 
     97 Bi lanetako proposamenen artean ez dago aldaketa esanguratsurik. Azken proposamena da hemen 

islatu duguna, proposamen berriena eta zehatzena delako. 1983ko eta 2004ko proposamenetan agertzen 

diren taulei begiratzen badiegu, berrienean aldaketa eta zehaztasun zenbait aurki daitezke. Hona hemen 

zenbait desberdintasun: hitz ereduari dagokion lerroan, 2004koan goitik-beherako eta behetik-gorako 

erritmoaren aipamena dago; 83koan ez zegoen horrelakorik, aldiz, munda hizkuntzetan trokeoarekin 

batera daktiloa aipatzen zen. 2004koan afixuak eta fusioa maila diferenteetan ikus ditzakegu eta 83koan 

bi aipamen horiek maila bakar batean biltzen ziren: morfologian. Bokalei dagokienean, 1983koan 

2004koan agertzen ez diren ezaugarriak agertzen dira; hau da, 2004koan agertzen diren ezaugarriez gain 

1983koan munda hizkuntzei dagokienez, monoptongoak direla esaten da eta mon-khmer hizkuntzako 

bokalak aldagarriak direla. Aipatu behar da bi artikulu horien argitalpenen artean Doneganek 1993an 

beste bat argitaratu zuela bi hizkuntz taldeen bokaltasunaren inguruko kontuak xeheki jorratzen. Azken 

honen eragina ikus daiteke Donegan-en eta Stampe-ren 2004koan. 

     98 Azpimarragarria iruditzen zaigu taularekin (2004, 28) batera datorren oin-oharrak dioena: “Table I is 

simply a table of contents, not a tabulation of invariable associations in these languages nor in languages 

of the world. Any theories here are in the text, not in the table”. 
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MUNDA    MON-KHMER 

Gramatika  sintetikoa    analitikoa 

Hitz-ordena  buru-azken     buru-aurren 

   OV, atzizkiak    VO, aurrizkiak 

Esaldi azentua  goitik-beherakoa (hasieran)  behetik-gorakoa (bukaeran) 

Hitz eredua  goitik-beherakoa, trokeoa  behetik-gorakoa, ianboa, silaba bakarra 

Afixuak:  aurrizki/infixuak/atzizkiak  aurrizki/infixuak edo isolatzaile 

Denbora gauzatzea silaba-aldikoa, mora-aldikoa  azentu-aldikoa 

Fusioa   eranslea    fusiozkoa 

Silaba eredua  (C)V(C)    (C(´ ̆)) + (C)V́ (: / V̯)(C) 

Kontsonanteak  egonkorrak    aldakorrak 

   asimilatzaileak    disimilatzaileak 

Tonua   level (arraroa)    contour (ohikoa) 

Bokalak  egonkorrak    murrizgarriak  

   harmonikoak    diptongoak 

4. irudia 

 

Taula horretan agertzen diren ezaugarriak gogoan izatea komeni da hizkuntz 

atalen arteko lotura nola gauzatzen duten ikusteko. Taulan islatzen den polarizaio 

holistikoa azaltzeko zerbait behar da eta adierazi dugunez, azentua da hizkuntzaren 

osagarri guztietara iristen dena eta antolatzeko gaitasuna duena, beraien hitzak erabiliz: 

“accent is the only factor pervading all the levels of language” (Donegan / Stampe 1983, 

340). 

Azentua nagusiki bi gunetan joan daiteke, hasieran edo amaieran. Hasierako 

azentua (initial accent) daramanak, azentua hasieran izanda, goitik-beherako erritmoa 

izango du (falling rhythm); amaierako azentua daramanak (final accent), behetik-gorako 

erritmoa izango du (rising rhythm). Goitik-beherako eta behetik-gorako erritmoa izatea 

da egun bi hizkuntz familia hauen arteko polarizazioaren eragile; baina beti ez da hala 
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izan, lehenago esan dugunez, biek jatorri bera dutelako eta bientzat ama hizkuntza bera 

berreraikitzen delako (proto-austroasiatikoa). Jatorri bera izanda ere, bide desberdinak 

jarraitu dituzte egun dituzten egituretara iritsi arte, hau da, hizkuntz tipo polarizatuak 

izatera iritsi arte. Hizkuntz tipo aldaketa ekarri zuen eragileaz hona zer dioten Donegan-

ek eta Stampe-k: 

We will argue that this opposition of falling vs rising rhythm is what maintains the 

opposition of South Asian vs South-East Asian structure, and that it was a change from 

a rising rhythm in proto-Austroasiatic (which we will show originally had a rising 

rhythm and analytic typology) to a falling rhythm in proto-Munda that channeled the 

drift of the individual Munda languages as their highly synthetic structures evolved. 

Donegan / Stampe 2004, 5 

Erritmo ereduan aldaketa gertatu eta gero, munda hizkuntzek jasandako 

bilakaera eta garapenaren ondorioz, egungo egoerara iritsi dira.99 

 Azpimarratu behar da, 98. oin-oharrean irakur daitekeen bezala, munda eta mon-

khmer hizkuntzen ezaugarriak zeintzuk diren adierazten duen taula ez dela ezaugarrien 

bilduma soil bat, esan dugunez, tipologia holistikoa egitean hizkuntzen atalen arteko 

lotura dagoela sinesten baitugu. Donegan-ek eta Stampe-k ezaugarrien arteko lotura 

azaldu egiten dute kausa-ondorio harremanaren bitartez. Ondoren lotura hori nola 

azaltzen duten ikusiko dugu. 

 Esaldi batean burua eta osagarria egon ohi da. Buru eta osagarri ordenan 

informazioa non joan ohi den begiratzen badugu, esan daiteke, buruak informazio jakina 

                                                 
     99 Antzeko hizkuntza aldaketatzat har daiteke ingeles zaharretik ingeles modernora gertatutakoa. 

Ingeles zaharrak goitik-beherako erritmoa zuen eta ingeles modernoak behetik-gorakoa du. Indoeuroperaz 

ere gertatu zen antzeko erritmo eta hitz-ordena aldaketarik, baina kasu horretan ingelesezkoaren 

alderantziz gertatu zen. Egitura gramatikalen aldaketak ez dira bat-batean gertatzen, gradualki baizik, 

egituraz egitura. Denbora luzean zehar eta etengabe, norabide berean gertatzen diren aldaketek 

nolabaiteko eragileren bat behar dute, etengabea eta hizkuntzaren atal guztietara sartzen dena. Esan 

bezala, erritmo aldaketa hartzen dute Donegan-ek eta Stampe-k eragile nagusitzat. 
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edo ezaguna izan ohi duela eta osagarriak informazio berria. Ondoko aipuak adierazten 

duen bezala, aspalditik onartua da informazio berriak eraman ohi duela esaldi azentua: 

“The broad tendency for accents to be located on new information is a classic 

observation” (German, J. / J. Pierrehumbert / S. Kaufmann 2006, 151). Informazio 

berriak azentua hartu ohi duenez, eta informazio berria osagarriak daramanez, 

ondoriozta daiteke, osagarria beat nagusiarekin (azentua) bat datorrela. Beat nagusiak 

osagarriarekin duen gramatikazko lotura konbentzionala da, beat nagusiak informazio 

berriarekin egindako lotura pragmatikoaren konbentzionalizazioa. Egoera hau ez da 

bakarrik osagarriak informazio berria daramanekoa, baizik eta burua eta osagarria biak 

informazioa zaharra edo berria direnekoa ere bai, ohiko egoera konbentzio bihurtzen 

delako, ohiko erritmoa bailitzan. Buru-azken ordenak esaldi azentua hasieran izango du 

osagarria hasieran doalako, eta buru-aurren ordenak, berriz, esaldi azentua azkenean 

izango du, osagarria azkenean doalako.  

Modu honetan hitz-ordenak erritmoarekin eta sintaxiarekin duen lotura erakutsi 

nahi da. Munda hizkuntzek, goitik-beherako erritmo eredua dute, azentua hasieran 

daramatelako; horrek esan nahi du osagarria burua baino lehenago daukatela, beraz 

buru-azken direla. Mon-khmer hizkuntzek aldiz, behetik-gorakoa erritmo eredua dute, 

azentua azkenean daramate eta horrek esan nahi du osagarria amaieran doala, beraz, 

buru-aurren direla. 

Hitz-ordenari erreparatuta esan daiteke hizkuntza bateko sintagmetan buruek eta 

osagarriek norabide bereko ordena gorde ohi dutela, azpian nolabaiteko erregularitate 
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erritmikoa dagoenaren seinale izanik.100 Hizkuntza hauetan buru-aurren eta buru-azken 

egokiera kontrajarriak sintagma denetan ikus daitezke.101  

 

   Munda (sora)    mon-khmer (khmer) 

 

Liburua2 irakurri1  [′O V]     [V ′O] 

   2-1     1-2 

 

Niri3 liburua2 eman1  [′Dat [′O V]]    [[V ′O] ′Dat]   

   3-2-1-     1-2-3 

 

Azkar2 joan1  [′Adv V]    [V ′Adv] 

   2-1     1-2 

 

Etxea3n2 egon1  [′[′N Adpos] V]   [V ′[Adpos ′N]]  

   3-2-1-     1-2-3- 

 

Oso1 etxe3 txikia2  [′[′Adv Adj] N]   [N ′[Adj ′Adv]]  

   1-2-3-     3-2-1- 

 

Aitona1ren2 etxea3 [′Gen N]    [N ′Gen]   

   1-2-3-     3-1- 

 

Etxea4n3 dagoen2 liburua1 [′Rel N]    [N ′Rel]   

   4-3-2-1-     1-2-3-4- 

 

                                                 
     100 Operand eta operator terminoak darabiltzate autoreok (Donegan / Stampe 1983), baita dependent 

eta head ere (Donegan 1993a); hemen buru eta osagarri terminoak erabili dira eta horien arteko ordena 

adierazteko buru-azken eta buru-aurren. 

     101 Ondorengo taulan (5. irudian) datozen adibideak Donegan-en eta Stampe-ren (2004, 16) lanetik 

atera dira, aldaketa txiki bat eginda: munda eta mon-khmer hizkuntzetako glosak ez dira erabili; horrez 

gainera, artikuluan ingelesezko glosak datozen arren, hemen euskarazkoak erabili dira. Azken aldaketa 

horren arrazoi nagusia izan da euskarazko adibideak erabilita euskarazko hizkuntz tipoa irudikatu 

daitekeela. 
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        5. irudia 

 

Munda eta mon-khmer hizkuntzen adibideen ondoan euskarazkoak jarrita, erraz 

antzeman dezakegu euskara munda hizkuntzen ordenatik oso hurbil geratzen dela, bi 

adibideetan ezik: izena eta adjektiboaren ordenean eta erlatibozko perpausen ordenean. 

Euskarazko erlatibozko perpausa jartzeko zalantzak sortu zaizkigu liburua zeina etxean 

dagoen eta etxean dagoen liburua perpausen artean. Bigarren perpausaren aldeko 

apustua egin dugu orokorragoa delako, baina beti ere jakinaren gainean egonda 

bigarrena ere hor egon zitekeela eta bietariko inork ez duela munda hizkuntzen moduko 

egitura agertzen. 

Donegan-ek eta Stampe-k azaltzen duten beste lotura bat esaldi azentuaren eta 

hitz azentuaren102 artekoa da. “Esaldi” esaten denean, esan-aldi bat adierazi nahi da, 

bakarrik ahoska daitekeen zerbait, hau da, solte, bera bakarrik esan daitekeen zerbait. 

“Esaldi” era horretan ulertuta, esaldiek hitz bakarra izan dezaketela esatea erraz ulertzen 

da. Modu horretan egiten dute esaldi azentu eta hitz azentuaren arteko lotura, askotan 

esaldiak hitz bakarrek osatzen baitituzte. Mundak goitik-beherako esaldi erritmoa 

izateaz gain goitik-beherako hitz erritmoa ere badu, eta mon-khmer-ek behetik-gorako 

esaldi erritmoa izateaz gain, behetik-gorako hitz erritmoa ere badu: 

Munda eta Asia hegoaldeko hizkuntzetan: 

Goitik-beherako esaldi erritmoa: (izéna + pòsposizioak)103 

Goitik-beherako hitz erritmoa dute: (óina + àtzizkiak) 

                                                 
     102 Esaldi azentua eta hitz azentua autonomoak izan daitezke. Oro har esaldi azentuak hizkuntzako 

erritmoarekin lotura handiagoa du, hitz azentua izan daitekeelarik ahulagoa. Adibidez, batzuetan ez dago 

hitz azenturik, hitz azentuak men egin diezaiokeelako esaldi azentuari (adibidez frantsesez); beste 

batzuetan hitz azentuak lexikoan izan dezake nabarmentasuna (gazteleraz, esaterako). 

     103 Azentu akutuak azentu nagusia adierazten du eta besteak azentu bigarrenkaria. 
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Mon-khmer eta Asia hego-ekialdekoko hizkuntzetan: 

 Behetik-gorako esaldi erritmoa: (prèposizioak + izéna) 

 Behetik-gorako hitz erritmoa: (àurrizkiak + óina) 

Goitik-beherako erritmoa eta behetik-gorako erritmoa buru-aurren eta buru-

azken ezaugarriarekin lotzen baditugu, esan dezakegu goitik-beherako esaldi erritmoa 

duten hizkuntzak tipikoki buru-azken hizkuntzak104 izan ohi direla eta behetik-gorako 

esaldi erritmoa dutenak, buru-aurren105 izan ohi direla. 

Hitz-ordenarekin beste lotura bat ere egin daiteke: hizkien eta klitikoen ordena. 

Mon-khmer eta Asia hego-ekialdeko penintsulako beste hizkuntza batzuek aurrizkiak 

dituzte soilik eta atzizkiak oso urriak dira. Proto-austroasiatikoan (munda eta mon-

khmer-entzat berreraikitako ama-hizkuntzan) ere antzeko egoera aurki daiteke. Munda 

hizkuntzek aldiz, aurrizki zahar hauetarik zenbait gorde dituzten arren, sortu dituzten 

berriak atzizkiak dira. Atzizkitzeak eta aurrizkitzeak goitik-beherako eta behetik-gorako 

hitz-ordenak islatzen dituzte, hurrenez hurren; eta gauza bera esan daiteke enklisiaz eta 

proklisisaz ere. Garbiago esateko, behetik-gorako erritmoak (azentua azkenean) 

aurrizkitzea eta proklisia bultzatzen du eta goitik-beherako erritmoak (azentua hasieran) 

atzizkitzea eta enklisia. 

Azentuak badu foregrounding edo nabarmentze funtzioa, eta beraz osagai 

gramatikala azentuduna izatea saihestu egiten da. Arrazoi beragatik azentuak salto 

egiten die klitikoei, askotan hizkiei ere bai, eta hitzaren erroan kokatzen da. Beste era 

batera esanda, azentua da klitikatze eta afixatzearen arrazoi nagusia, azentugabeko 

elementuak azentudunen menpe jartzen baititu, oro har osagai gramatikalak lexikoen 

                                                 
     104 Japoniera eta korearra kasu. Euskaren ezaugarriak ikusita, euskararako ere horrelako zerbait 

proposa liteke. 

     105 Hala nola, ingelesa. 
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menpe jarriz. Goitik-beherako erritmoan azentua hasieran joan ohi da, eta azentua 

hasieran dagoen osagai lexikoak darama. Atzizkiak osagai lexikoen menpe daudenez eta 

ez daramatenez azenturik, hasierako azentuaren atzetik joan ohi dira. Behetik-gorako 

erritmoan azentua amaieran joan ohi da, eta beste hizkirik erantsi nahi badiogu hitzari 

azentua baino lehenago ezarri behar diogu, azentua elementu lexikoak daramalako eta 

azentua amaieran doalako (4.1.2.3. atalean gertaera hau azaltzen duen Donegan-en eta 

Stampe-ren aipua dator). 

Azentuak hizkuntzako atalekin duen lotura-azalpenekin jarraituz, Donegan-ek 

eta Stampe-k azentuaren eta kasuen artekoa azaltzen dute. Jakina da kasu markak 

askotan funtzio hitzak klitikatzetik eta hizki bihurtzetik sortzen direla. Ikusi bezala, 

enklisia eta atzizkitzea bateragarriak dira goitik-beherako esaldi eta hitz erritmoarekin, 

ikusi besterik ez dago goitik-beherako erritmo eredua duten hizkuntzek munduko kasu 

sistema landuenak dituztela. Adierazgarria da munduko hizkuntzetan kasu markak 

atzikien bidez markatzen direla, aurrizkien bidez oso arraroa delarik, baldin gertatzen 

bada. 

Autoreek, era berean, kasu markak eta hitz-ordenaren arteko erlazioa azalerazten 

dute. Autore hauen ustez erlazio honek ez du oinarri sintaktikoa; kasu marka eta hitz-

ordena erlazioaren nondik norakoa eta kasua atzizkitua izatea modu honetan azaltzen 

dute: buru-azken egiturak goitik-beherako esaldi azentuarekin eta hitz azentuarekin 

lotuz, eta goitik-beherako azentua postposizio eta atzizkiekin lotuz. 

Bi hizkuntz tipoen kontrakotasunarekin jarraituz, atalaren hasieran datorren 

taulan ikusten da ezaugarri bokaliko eta kontsonantikoak ere desberdinak dituztela.  

Erritmoa eta bokalen arteko erlazioa azaltzean, goitik-beherako azentua duten 

hizkuntzetan bokalak nahiko egonkorrak izan ohi direla adierazten da. Aldiz, behetik-
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gorakoetan, bokal azentudunek diptongazio ugari jasaten dituzte; era berean, bokal 

azentugabeetan bokal aldaketak ere gertatzen dira, eta ondorioz, bokal ahultzeak eta 

ezabatzeak gertatu ohi dira, behetik-gorako erritmoa duten hizkuntzen ezaugarri 

direlarik bokal aldaketak, galerak, eta bokal “ilunak”.106  

 Adibide batez errazago islatuko dugu adierazi nahi dena: behetik-gorako hitz 

erritmoa duten mon-khmer hizkuntzetan, hasierako bokal azentugabea anakrustikoa107 

da, hau da, ez dauka balio erritmikorik. Ondoko bokal azentudunak presioa egin dezake 

bokal anakrustikoari eragiteko, nahiz laburtzeko, nahiz aldarazteko. Bokal hori ez 

dagoenez hitzaren beat-ean, ingurunez landako murrizteak jasan ditzake (laburtzeak, 

estutzeak edo kolorea galtzea —ezpainkaritasuna, palataltasuna edo belartasuna). Bokal 

aldaketaren adibidetzat baN»ri´n ~ b´N»ri´n (‘irakatsi’) jar daiteke (lehenengo silaban 

a~´ txandakatzea) eta bokal galeraren adibidetzat *b´»lu: > »plÆw ‘estua’ (lehenengo 

silabako ´ bokalaren galera: ´→ø). 

Goitik-beherako erritmoa duten munda hizkuntzetan hitz osoa sartu ohi da beat-

ean edo konpasean; izan ere silaba-aldiko edo mora-aldiko erritmoetan silaba guztiek 

hartzen dutenez gutxienez mora bateko denbora, ondorioz, bokalek galtzeko arrisku 

gutxiago daukate. Bokalekin jarraituz, hizkuntza hauetan azentu-aldikoetan baino 

errazagoa da bokal-harmonia gertatzea. Hitzak erlatiboki nahikoa luza daitezkeenez, 

hitzari nolabaiteko batasuna emateko bokal-harmonia erabili ohi da. Munda hizkuntza 

gehienek dute edo izan dute bokal-harmonia. Aurreko paragrafoan erabilitako adibide 
                                                 
     106 Bokal ilunak terminoarekin esan nahi da bokal triangeluan muturretan ez baina tartean geratzen 

direnak. 

     107 Terminologia modernoan “estrametrikoa” (terminologia modernoari buruz ikus 226. oin-oharra). 

Eskuartean dugun ikerketan anakrustikoa terminoa erabiliko dugu, anakrustikoa musikako terminologia 

delako, eta autore-iturriek dioten moduan, musika eta hizkuntzalaritzako azterketak ahal den heinean 

bateratzeko aldarrikapena egiten delako.  
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bera erabiliko dugu, adibide berak bi hizkuntz familietan izandako garapen desberdina 

ikusteko: *b´»lu: hitza mon-khmer hizkuntzetan »plÆw bilakatu zela ikusi dugu, munda 

hizkuntzetan, »bulu bilakatu zen artean.  

Esan dugu mon-khmer hizkuntzetan bokal laburtzeak eta diptongatzeak 

gertatzen direla, ondorioz bokal unitate asko izan ohi dituzte inbentarioan. Nahiz eta 

orain munda hizkuntza gehienek bost unitateko bokal sistema izan, bokal unitate 

gehiago berreraiki daitezke, eta aitzin-mundarako zazpi bokal berreraikitzen dira. Beraz, 

mundak izan zituen triangeluaren erdian geratzen diren bokalak, baina erritmo aldaketa 

jasan zuenean, bokal horiek aldatu egin ziren, hurrengo aipuan irakur daitekeen bezala: 

Sora is the only language that keeps these un-Indian central vowels, but even here they 

only occur in closed syllables, which suggest that their intrinsic shortness is not so 

compatible with a syllable rhythm. 

Donegan / Stampe 2004, 24 

Mon-khmer hizkuntzetan gertatzen diren bokalen bilakabideak kontuan hartuta, 

eta bokal luze-labur bereizkuntza gordetzen dela gogoan izanik, mon-khmer hizkuntzek 

bokal unitate asko dituztela ondoriozta dezakegu; ez da berdin gertatzen munda 

hizkuntzekin: 

As a result, Mon-Khmer languages often have large vowel inventories. While the 

typical Munda languages has five vowels (Sora is extraordinary in having nine), among 

Mon-Khmer languages, nine counts as a small vowel inventory. Khmer, in Huffman’s 

analysis (...), has thirty-one vowels (including long and short monophthongs and 

diphthongs); other Mon-Khmer languages have even more. 

Donegan / Stampe 2004, 24 

Erritmoaren eta kontsonanteen erlazioa azaltzean kontsonante aldaketa edo 

“consonant shift” delakoa da aipagarriena. Lehen ere aipatu dugu azentu-aldiko 

hizkuntzek kontsonante bilkurak errazago onartzen dituztela (bokalak azaltzean aipatu 
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ditugun bokal galerengatik) eta kontsonanteak aldakorragoak direla; silaba-aldikoetan 

kontsonanteak egonkorragoak dira. 

Erritmoa eta silaba ereduak lotzean, Donegan-ek eta Stampe-k erritmoak silaba 

ereduan zer eragin duen erakusten dute, proto-austroasiatikoak zuen eredutik munda eta 

mon-khmer nola aldatu diren azalduz. Oro har esan daiteke, eskakizun erritmikoek 

azentu-aldiko hizkuntzetan silaba-egitura konplexuagoa onartzen, bultzatzen eta 

gertarazten dutela (diptongazioa, aferesia, kontsonante bilkura konplexuak ekinean, eta 

abar gertatzen direlako); silaba-aldikoetan, aldiz, egitura oinarrizkoagoak gordetzen 

dira, (C)V edo (C)V(C) ereduko egiturak, hain zuzen ere. 

Donegan-ek eta Stampe-k (1983, 2004) aurkezten duten eta guk hemen bildu 

dugun taulari begiratu besterik ez dago euskara munda hizkuntzetatik edo beraien 

ezaugarrietatik oso gertu dagoela esateko; gutxiago edo gehiago izan daiteke hurbilketa, 

baina antz handia du. Igartuak (2002, 375) Donegan-en eta Stampe-ren tipologia 

holistikoaz ari delarik, ondokoa adierazten du: “Datu hauek ikusita eta oposizio honi 

eutsiz euskara sailkatu behar bagenu, ez da zaila asmatzea tipologiaren zein muturretan 

kokatuko litzatekeen”. Euskara munda hizkuntzetatik gertu kokatzen du Igartuak: 

euskarak bokal eta kontsonanteak egonkorrak ditu, bokalak batez ere (gogoratu bestela 

aitzineuskarako berreraiketa proposamenean oraingoz ez dela bokal sisteman ez 

gehikuntzarik ez kenketarik proposatzen; hau da, egungo sistemak harekiko ez du 

aldaketarik); silaba eredua aski sinplea du euskarak eta silaba-aldiko hizkuntza da 

funtsean (hori aztertu dutenen arabera eta zenbait ezaugarriren arabera, ikus Hurch 

1988b eta 4.4. atala); morfologia eranslea izanik, atzizkiak dira nagusi; sintaxiari 

begiratuz kasuak ditu eta aditzean, kasu nagusien komunztadura adierazi behar da; hitz-

ordena erlatiboki finkoa da, buru-azken ordenarekin. Oraindik ere lan asko dago egiteke 
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batez ere prosodiaren aldetik, hau da, tonua, esaldi azentua eta beste hainbat alderdi 

prosodiko jorratzen dituzten azterketen hutsunea nabaria da, nahiz eta azkenaldian mota 

horretako azterketak asko ugaritu diren, Hualde, G. Elordieta eta Gaminderen lanei 

esker, batez ere. Autore horien lanek erakusten dutenez, euskaraz azentu eredu 

desberdinak aurki daitezke eremuen arabera; bi eremu nagusi bereiz daitezke: ekialdea 

(zuberera eta erronkariera eta Nafarroako zenbait hizkera) eta mendebalde-erdialdea. 

Hainbat azterketaren bidez (Hualde 1999, 2004, besteren artean) erakutsi dute 

mendebalde-erdialdeko eremuetako hizkerak tonu hizkerak direla, hau da, azentua tonu 

gora-beheren bidez gauzatzen dela. Gertaera hau ederki lotzen da Donegan-ek eta 

Stampek silaba-aldiko hizkuntzentzat proposatzen dituzten ezaugarriekin. Indar azentua, 

azentu-aldiko hizkuntzen bereizgarria, ekialdeko eremuan aurki daiteke (egun zubereraz 

eta Nafarroako zenbait hizkeratan). Esan bezala, azkenaldian azentuaren ikerketek 

aurrerakada handia jasan duten arren, oraindik ere aski aztertugabe dagoen alorra da 

(euskalkien artean dauden desberdintasunei buruz, batez ere, 5.3. atalean arituko gara). 

Orain arte, bi hizkuntz tiporen ezaugarriak nolakoak izan daitezkeen azaltzen 

aritu gara, Donegan-en eta Stampe-ren proposamenari jarraituz. Gaineratu behar da, oro 

har, hizkuntz tipo “ideal” bat aurkitzea zaila dela, hizkuntzaren baitan beti daudelako 

alde batera zein bestera eragiten duten indarrak, eta beraz, ez da erraza tipo garbi-

garbiko hizkuntzekin topo egitea (ikus beherago Bertinetto-k proposatutako isokronia 

ardatzari buruz eta tipo idealei buruz dioena). 

Tipologia holistikoaren proposamena, atalaren hasiera aldean esan bezala, 

aspalditik datorkigu. Hurrengo aipuan, Plank, tipologia holistikoak ikerlariengan sortu 

dituen zailtasunez mintzatzen da eta aski gogoeta interesgarriak egiten ditu: 
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Over the last 250 or so years it has not been established that phonology co-varies with 

morphology and syntax. But then, it has not been established either that it does not. 

Holistic optimists may take conform from the fact that the more conventional INTRA-

level implications have not really been doing much better than INTER-level ones: the 

question of the truth of most of those could hardly be more open, too. All of typology is 

a programme of research in progress. If holistic typology has been progressing even 

slower than word order, relational, morphological, or other partial typologies (and both 

proof and disproof of a correlation would count as progress), it may be because there 

has been even more reluctance to pursue its programme methodically, and of course 

also because of its grander dimensions. 

Plank 1998, 223-224 

Ikerbide gisa on deritzogu tipologia holistikoari, zentzuzkoa delako pentsatzea 

hizkuntzak lokarri bat baduela eta gauzak ez direla gertatzen “horrela delako”; 

nolabaiteko azalpena tipologia holistikotik etor daitekeela uste dugu, nahiz eta ezin den 

ahaztu hizkuntzan aurrez aurre dauden indarrak etengabe daudela borrokan, eta kasuan 

kasuko arrazoia bilatu behar dela. Hala ere, hizkuntzen ikerketa egitean hizkuntzaren 

ideia osoa edukitzea emankor liteke, Hurch-en (2006b) lanean irakur daitekeen bezala. 

Hurch-en iritziz, tipologia holistikoa egiteko ezaugarri tipogileak108 behar dira, hau da, 

egiturazko inplikazioak eragiten dituzten ezaugarriak. Hurch-en iritziz, metodologikoki 

indartsuagoa da, egiturazkoa, oinarrizkoagoa, azterketa holistikoa, parametro bakar 

batean oinarrituta egindako tipologia baino, izan ere tipologia holistikoa batak 

bestearengandik eratorri daitezkeen ezaugarriez, edo gutxienez, batak bestearekin 

erlazioa duten ezaugarriez osatua dago, eta ez da ezaugarrien bilduma soila. Ezaugarrien 

erlazio horri begiratuz, esan daiteke tipologia holistikoa hizkuntzaren egiturara gehiago 

hurbiltzen dela, edo egiturazko ezaugarri gehiago biltzen dituela parametro jakin bat 

kontuan hartuta egindako tipologiak baino. Hurrengo aipuan ideia hori irakur daiteke: 

                                                 
     108 Typkonstituierend da alemanezko terminoa. 
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Eine holistische Typologie, die die grösste Menge von Implikationen als strukturell 

voneinander ableitbar, oder zumindest als strukturell miteinander in Beziehung stehend 

nachweist, ist aussagekräftiger als eine Einzelparametertypologie. 

Hurch 2006b, 5109 

Hurch-ek, eginkizun horretarako silaba-egitura moduko printzipio fonotaktikoek 

lehentasun handiagoa dutela aitortzen du, beraz, silaba-egitura ezaugarri tipogiletzat har 

genezake. 

Orain arte, erritmoak hizkuntzako atal desberdinetan duen eragina kontuan 

hartuta hizkuntza osotasunean aintzat hartzen duen tipologiaz hitz egin dugu. Hurrengo 

atalean erritmoa antolatzeko eraren arabera egindako tipologiaz mintzatuko gara. 

 

4.1.2. Erritmoan oinarritutako tipologia 

 

Atala isokroniari dagokion azpi-atalarekin hasiko dugu, isokronia izan baita 

erritmoan oinarritutako tipologia egiteko aintzat hartu den kontzeptu 

garrantzitsuenetako bat. Ondoren, azentu-aldiko eta silaba-aldiko hizkuntzak izango dira 

mintzagai; areago, bi hizkuntza mota hauek bereizten dituzten joerak aipatuko ditugu. 

Era berean, mora-aldiko hizkuntzei buruzko zenbait zehaztasun eskainiko dira. Kontuan 

izan mora-aldiko hizkuntzak silaba-aldikoen azpiatal direla. Hala ere, mora-aldikoen 

joerak argitara ekarriko ditugu, batez ere silaba-aldiko eta mora-aldikoen artean dauden 

desberdintasunak azpimarratzeko. 

 

 

                                                 
     109 ‘Tipologia holistiko batek frogatzen du, inplikazio gehienak estrukturalki elkarren artean eratorri 

daitezkeenez edo gutxienez estrukturalki elkarren artean erlazioa dutenez, askoz ere baliagarriagoa dela 

parametro bakar batean oinarrituta egindako tipologia baino’. 



Tipologia 

 152 

4.1.2.1. Isokroniaz 

 

Erritmoa oinarri hartuta, hizkuntz tipologia egiteko saio ugari egin dira eta 

horietan guztietan isokroniaren aipamena eta azterketak irakur daitezke. Esan dugu, 

hizketa hautematen dugunean, ezin dugula berdintasun etengabea hauteman, aldiz, 

entzundakoa egitura batean sartzen dugula eta egitura batez entzuten dugula. Egitura 

hori antolatzeko silabaz eta azentu taldeez baliatzen gara. Hurch-en hitzak erabiliz: 

[silaba-aldiko eta azentu-aldiko hizkuntzez ari delarik] Man nennt diese auch die 

Typologie des timing, insofern, als es offenbar zwei unterschiedliche Strategien der 

zeitlichen Organisation, als im wahrsten und einfachsten Sinne, zwei Strategien zur 

Konstituierung von Zeiteinheiten in der Sprache gibt. 

Hurch 2006b, 6110 

Hurch-entzat, nagusiki denbora antolatzeko bi era dira silaba-aldikotasuna eta 

azentu-aldikotasuna. Aurreko paragrafoan aipatu dugu isokronia tipologia mota honen 

aztergai nagusietako bat izan dela. Isokronia da, denbora zati berdinetan banatzea: iso-

kronia. Zehatzago esatearren, isokronia litzateke hizketako denbora berdintzat hartzea. 

Lan askotan neurtu nahi izan da hots seinalearen iraupena fisikoki, tresnen bidez, eta 

emaitzak denetarikoak izan dira. Eztabaidagai oparoa izan zen 70. hamarkadan bereziki, 

baita 80.ean ere; nahikoa da begiratu bat aipatu garaiko Journal of Phoneticsi ohartzeko 

zer nolako gai emankorra bilakatu zen. Lehiste izan zen eztabaida eta ikerketa horietan 

parte hartu zuen autore nabarmenenetako bat; ikerketa, esperimentu eta saio ugari egin 

zituen Lehistek gai hori ardatz hartuta eta emaitza garrantzitsuak lortu zituen. Bere 

azterketen (besteren artean, 1977, 1979) emaitzak ikusita ondorio batera iritsi zen: luze-

                                                 
     110 ‘[silaba-aldiko azentu-aldiko banaketaz ari delarik] denboran gauzatzearen (timing-aren) tipologia 

izenez ere ezagutzen da, denbora-antolaketaren bi estrategia desberdin nabarmen direlako, zentzurik 

zabalenean eta sinplenean, hizkuntzan denbora-unitateak eratzeko bi estrategia direlako’. 
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laburtasuna, isokroniaren oinarria, ezin da milisegundotan soilik neurtu, pertzepzioko 

unitatea ere badelako. Hala ere, oharmenarekin zuzenean lotua dagoela onartuta ere, 

Lehistek (1977) dio oharmena ez ezik ekoizpena, eta zehatzago ekoizpen-asmoa, ere 

kontuan hartu behar dela isokroniaz hitz egiterakoan, hiztunen ekoizpen-asmoa 

oharmenetik ez baitago batere urrun. Aipua azentu-aldiko hizkuntzei nahiz silaba-aldiko 

edo mora-aldiko hizkuntzei buruz da: 

I believe to have shown that there exists a tendency to hear spoken English as 

possessing a certain degree of isochronicity. First of all, many actual differences in the 

duration of interstress intervals may be below the perceptual threshold. Second, 

listeners tend to impose a rhythmic structure on stretches of sounds and thus 

subjectively to perceive isochrony even in sequences where the durational differences 

should be above the perceptual threshold. There is nevertheless some evidence that 

speakers also have a tendency to aim at isochrony in production. This emerges from the 

way in which they treat durational constraints in production.  

Lehiste 1977, 259 

Esan beharrik ez dago isokronian oinarritutako hizkuntz sailkapenaren aldeko 

nahiz kontrako jarrerak daudela; ez gara hasiko saio honetan eztabaida jorratzen eta 

sakontzen, baina hizkuntzen edo hizketaren isokroniarako joeraren alde egingo dugu, 

eta ondorioz silaba-aldiko eta azentu-aldiko sailkapenaren alde. Hizkuntzalarien artean 

isokroniaren inguruan dauden joera desberdinen ikuspegi orokorra izateko Bertinetto-

ren (1989) lana egokia da, egon diren eta dauden joeren sailkapen argigarria egiten 

baitu. Bertinetto-k isokroniarekiko dauden uste eta jarreraren araberako taldeak egiten 

ditu eta uste horrekin zerikusia duen izena erabiltzen du taldea ezaugarritzeko; besteren 

artean “baikorrak” izeneko taldea aurki daiteke:111 bertan Lehiste (1977) eta Cutler-en 

(1980) lanak aipatzen dira, nagusiki. “Eszeptikoen” edo “sinesgabeen” taldea ere aurki 

                                                 
     111 Ondoren aipatzen diren autoreak eta autoreen lanak Bertinettok 1989an egindako sailkapenetik 

aterata daude.  
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daiteke; izenak berak dioenez, isokronia jartzen da zalantzan talde honetako autoreen 

artean, besteak beste Roach (1982), Balasubramanian (1980) eta Crompton (1980) 

aipatzen dira. “Label inventors” izeneko taldea ere ikus dezakegu; talde horretan 

agertzen diren autoreek onartzen dute isokronia era desberdinetan antolatzen dela, 

haatik, silaba-aldiko eta azentu-aldiko izendapenak erabili ordez, bestelako izendapenak 

proposatzen dituzte. Hoequist-ek (1983), esaterako, duration-controlling terminoa 

darabil japoniera moduko hizkuntza bat ezaugarriztatzeko eta duration-compensating 

terminoa ingelesa moduko hizkuntza ezaugarriztatzeko. Izendapen berriekin jarraituz, 

Wenk eta Wioland-en (1982) lana ere aipagarria da. Hona hemen egiten duten 

proposamena Bertinetto-ren hitzetan: 

A language like French, where stress falls on the last syllable and is mainly conveyed 

by duration, is said to be “trailer-timed”; by contrast, a language like English, where 

stress is mainly conveyed by pitch and loudnesss, and tends to avoid the final syllable, 

is said to be “leader-timed”. 

Bertinetto 1989, 107 

Beste talde bat phonological illusionist izenekoa da; hizkuntza desberdinetako 

ezaugarri erritmikoen neurketa akustikoen emaitza gazi-gozoak ikusita, zenbait ikerlarik 

isokroniaren kontuari fonologiaren alderditik begiratzea erabaki zuten, hizkuntzen 

arteko desberdintasunak egitura fonologikoen menpe daudela argudiatuta. Talde 

honetan sartzen ditu Bertinettok bere burua (1977, 1981), Dauer (1983, 1987), Major 

(1981, 1985) eta Donegan eta Stampe (1983).  
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Ikusten denez, azken taldean, fonologia ilusionisten taldean aurki daitezke 

ikerlan honetan jarraitzen ari garen ikerlari asko. Hurch ere zerrenda horri gehitu 

beharko genioke.112  

 

4.1.2.2. Azentu-aldikotasuna, silaba-aldikotasuna 

 

Esan bezala, erritmoa oinarri hartzen duen tipologian, hizkuntzak bi motatakoak 

izan daitezke silaba-aldikoak eta azentu-aldikoak. Erritmoaren oinarri hitza hartzen 

duten hizkuntzak azentu-aldiko hizkuntzak dira eta silaba erritmoaren oinarri hartzen 

duten hizkuntzak silaba-aldiko edo mora-aldiko izan daitezke.113 Azentu-aldiko eta 

silaba-aldiko hizkuntzen arteko banaketa Pike-k egin zuen ezagun 1945ean, eta ordu 

ezkero lan ugari egin dira banaketa hau oinarri hartuta, batzuk aldekoak, besteak 

kontrakoak, beste zenbait bestelako tipologia bat proposatuz, eta abar (gogoratu aurreko 

atalaren amaieran aipatu ditugun Bertinetto-k proposatutako taldeak). Banaketa oso 

onartua dagoela esan daiteke, oro har, nahiz eta dikotomia horretan sinesten ez dutenak 

egon, hizkuntzalari askoren ustea da banaketa horren azpian intuizio “on” bat badela eta 

hizkuntza naturalen joera erritmikoetan silabak edo stress-ak, azentuak, hizkuntza 

bakoitzean zeregin garrantzitsua dutela.114 

                                                 
     112 Hurch-en aipamena (1988b) Bertinetto-ren zerrendan ez agertzearen arrazoia izan daiteke agian 

Bertinetto-ren lana argitaratutakoan autoreak Hurch-en lana irakurtzeko aukerarik ez izatea, izan ere 

Bertinetto-k erabilitako bibliografian irakur daitekeenez, Hurch-en lana argitaratzeko zegoen.  

     113 Pisuegi gerta ez dadin, hemendik aurrera mora-aldiko hizkuntzak, silaba-aldikoetatik desberdintzen 

direnean soilik aipatuko dira, edo mora-aldikoak soilik aipatu nahi direnean. Beraz, silaba-aldikoak 

esandakoan, bi hizkuntza motak ulertu behar dira. 

     114 Terminologiari dagokionez, aipatu behar da syllable-timed eta stress-timed terminoak erabilienak 

direla. Aurki daiteke bestelakorik ere: iso-syllabic / iso-accentual, adibidez, Bertinettok darabiltzan 
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Dikotomia horren haritik, aipagarria litzateke zehaztasun bat egitea; hizkuntza 

bat silaba-aldikoa dela esaten denean, ez da esan nahi azenturik ez duenik; era berean, 

hizkuntza bat azentu-aldikoa dela esatean ez da adierazi nahi silabarik ez duenik. 

Hurch-ek adierazten duen gisan: 

Ich gehe selbstverständlich davon aus, daB beide Kategorien, Silben und Akzente, als 

strukturelle und strukturierende Einheiten in beiden Sprachtypen existieren und 

wirksam sind, denen allerdings im timing der jeweiligen Typen eine unterschiedliche 

Bedeutung und Rolle zukommt. Also, selbstverständlich organisieren sich auch 

Akzentsprachen in Silben und besitzen Silbensprachen Akzente, Akzentgruppen und 

somit rhythmische Muster, bloβ, die Verteilung der prosodischen Funktionen ist eine 

unterschiedliche. 

Hurch 2006b, 10115 

Silaba-aldiko hizkuntzetan silabek eta azentu-aldikoetan azentuek garrantzi 

prosodiko handiagoa duten arren, silaba-aldikoetan azentuak, azentu-taldeak eta eredu 

erritmikoa daude, eta era berean, azentu-aldiko hizkuntzek silabak dituzte. Bi hizkuntz 

taldeetan bereizgarria da funtzio prosodikoen banaketa desberdina izatea, silaba-

aldikoetan silabek nortasun gehiago dute eta hizkuntzaren antolakuntzan zeregin 

handiagoa; azentu-aldikoetan, azentua da hizkuntzaren antolakuntzan garrantzia 

handiagoa duena. 

Prosodiaren antolakuntzari dagokionez, azentu-aldiko hizkuntzek azentutik 

azenturako tarteari ematen diote garrantzia. Hiztunek eta entzuleek azentutik azentura 
                                                                                                                                               
terminoak dira. Euskaraz, gai hau landu den lan urrietan, Oñederraren eta Etxeberriaren lanetan, azentu-

aldiko eta silaba-aldiko terminologia erabili izan da eta halaxe erabiliko da hemen ere. 

     115 ‘Nire abiapuntua da, silaba eta azentu kategoriak unitate egiturazko eta egituratzaile gisa bi 

hizkuntz tipoetan daudela eta eraginkor direla, hala ere kasuan kasuko hizkuntz tipoan denbora 

gauzatzean (timing-ean) haietarik batek indar eta garrantzia handiagoa hartzen duela. Hau da, ulergarri 

denez, azentu-aldiko hizkuntzak ere silabaka antolatzen dira eta silaba-aldiko hizkuntzek azentuak eta 

azentu-taldeak dituzte, eta ondorioz, eredu erritmikoak; soilik funtzio prosodikoen banaketa da 

desberdina’. 
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doan denbora tartea berdintzat hartzeko joera dute, bai oharmenean bai ekoizpenean ere 

(4.1.2.1. atalean aipatutako Lehiste-ren bidetik). Silaba-aldiko hizkuntzetan silabatik 

silabarako denbora tartea hartzen da berdintzat; silaba berdintasuna gordetzen da eta 

modu horretan silabak beregaintasuna hartzen du (azentu-aldiko hizkuntzetako silabekin 

gertatzen denarekin alderatzen badugu). 

Hizkuntzek erritmo mota baterako edo besterako joera dute eta erritmo jakin bat 

izateak ondorio batzuk ditu; adibidez, azentu-aldiko hizkuntzetan bi azenturen artean 

segmentu gutxi baldin badaude agian ez da ezer gertatuko baina asko badaude, azentutik 

azenturako tartea berdin gorde nahian, batez ere bokalak ahuldu eta ilundu egin ohi dira; 

ondorioz, silaba-egituran eragingo du. Bokalekin jarraituz, esan behar da silaba-

aldikoetan silabak beregaintasun handiagoa duelako bokal galerak ez direla hain erraz 

gertatzen, eta ondorioz, bokalak azentu-aldikoetan baino hobe gordetzen direla. 

Kontrajarriak diren bi hizkuntz tipoz hitz egitea baino, egokiagoa iruditu zitzaion 

Bertinetto-ri (1989) isokronia ardatz baten irudia proposatzea; azken batean, norabide 

kontrajarriak dituen hizkuntz tipo bakarra proposatzen du Bertinetto-k. Mutur batean, 

isokronia ideala irudikatuko lukeen AAT116 legoke eta handik urrunduz, silaba-aldiko 

hizkuntzetara hurbilduko ginateke. Ideia hori irakur daiteke ondoko aipuan: 

Some languages, traditionally called iso-accentual, exhibit this [compensatory 

shortening] behaviour in a very clear way, while others (traditionally called iso-syllabic) 

oppose this tendency to some extent, at times a very large extent. This might suggest 

that, instead of two alternative rhythmical types (“stress- vs. syllable-timing”), what we 

in fact have is a single type with polar orientations, so that the various languages differ 

in terms of scalar deviations from the ideal prototype of pure isochrony (characterized 

by equal ISI). 

                                                 
     116 Interstress interval terminoa, azentuen arteko tartea itzul dezakegu euskaraz, eta akronimoekin 

AAT litzateke. Hemendik aurrera hala erabiliko dugu. 
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Bertinetto 1989, 121 

Bertinetto-k proposatutako ardatzaren irudiarekin, silaba-aldiko / azentu-aldiko 

dikotomia izaerak balioa galtzen du eta beherago aurkeztuko diren hizkuntzaren 

ezaugarri zenbaiten arabera, hizkuntzaren joerak ardatzaren alde batera edo bestera 

eramango ditu: 

It follows that the original dichotomy has gradually lost much of its dichotomic 

character, and has more and more acquired the aspect of a scalar orientation. Iso-

accentual and iso-syllabic languages do not contrast because of some radically different 

feature they are supposed to posses (or, alternatively not to posses), but rather because 

of the varying degree to which they seem to exhibit the various features, phonetical and 

phonological, which are supossed to contribute to orient a language more towards one 

or towards the other pole of rhythmical behaviour.  

Bertinetto 1989, 111 

Esan bezala, erritmo bat edo beste izateak, edo hobe esan, ardatzaren alde 

baterantz edo besterantz egoteak, ondorio desberdinak izango ditu eta hizkuntzaren 

osagai ezberdinen ezaugarriak modu batekoak edo beste batekoak izango dira. Autore 

batzuek isokronia dikotomiaren erakusle diren hainbat faktore zerrendatu dituzte, eta 

faktore horiek lirateke silaba-aldiko edo azentu-aldiko hizkuntzak bereizten dituzten 

joerak. Bertinettok (1989) proposatutako ezaugarrien zerrendan, bere aurreko lanen 

emaitzez gain, beste zenbait autoreren lanak ere biltzen dira: besteak beste Dauer 

(1987), Major (1981), Donegan eta Stampe (1983); zorionez, ikergaia ez da agortu eta 

Bertinetto-ren artikulua argitaratu ondoren ere izan dira ikerketak eta argitalpenak 

gaiaren inguruan. Kronologikoki, lehen aipatutako Hurch-en lana (1988b) aipatu behar 

da, ondoren letozke Donegan (1993a) eta Donegan / Stampe (2004). Azkenaldian Hurch 

(2006b) aipatu behar dugu, hizkuntz tipoen gaia bete-betean jorratzen duelako. Azken 

lan horretan Hurch-ek ezaugarri zerrenda bat aurkezten du, hizkuntz tipoak bereizten 
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dituzten joerak azalduz, eta ondoren ezaugarri zerrenda hori ikusiko dugu. Aipatu behar 

da, hemen agertzen diren ezaugarri gehienak Bertinetto-ren lanean agertzen direla, hala 

ere zenbait ezaugarri berri badaudenez, Hurch-ek aurkeztutako zerrenda aurkeztea 

egokiagoa iruditu zaigu.117 Azentu-aldiko hizkuntzen adibidetzat alemana hartzen du eta 

silaba-aldiko hizkuntzen adibidetzat italiera. 

1. Bokal murrizketa.  

Azentu-aldiko hizkuntzek bokalak murrizteko joera dute, bai nolakotasunari 

dagokionean bai luze-laburtasunari dagokionean; nolakotasunari begiratuta silaba-

aldiko hizkuntzek bokalak osoago artikulatzen dituzte, baita bokala azentugabea denean 

ere. Honek esan nahi du, silaba-aldiko hizkuntzetan bokalaren luze-laburrak eta 

intentsitateak eragin txikiagoa duela bokalaren nolakotasunean, azentu-aldiko 

hizkuntzekin alderatuz. Gertaera horren ondorioz, bokal azentudun eta azentugabeen 

arteko desberdintasuna handiagoa da azentu-aldiko hizkuntzetan (alemana kasu) silaba-

aldikoetan baino (italiera, adibidez). Silaba-aldiko hizkuntzen adibide euskara jartzen 

badugu, ikus dezakegu bost unitate dituela (/i, e, a, o, u/) eta ez dagoela 

desberdintasunik luze-labur artean. Aldiz, alemanez, bokal unitateak askoz gehiago dira 

eta luze-labur bereizkuntza dute (/I/, /Y/, /u/, /E/, /ø/, /´/, /a/, /i:/, /y:/, /u:/, /e:/, /E:/, /O:/, 

/o:/, /a:/) eta bokal azentudun eta azentugabearen artean bereizkuntza egiten da.  

2. Silaba kopurua.  

                                                 
     117 Bi autoreen aurkezmoldeei begiratzen badiegu, Bertinetto-renean ezaugarriak kontrakotasunean 

agertzen dira, vs. zeinuarekin (adibidez, azentu-aldiko hizkuntzetan azentugabeko bokalak murriztu vs 

silaba-aldikoetan murrizketarik ez). Aurkezmolde hori Bertinettok berak adierazitakoarekin ez dator bat; 

hau da, Bertinettok bi hizkuntz tipoen artean dikotomia, kontrakotasuna galtzea proposatzen du, baina 

autoreak egiten duen aurkezpen formalean kontrakotasuna gorde egiten da. Hurch-ek (2006b) egiten duen 

ezaugarrien aurkezpenean kontrakotasun zentzurik ez dago. 
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Silaba-aldiko hizkuntzetan, unitate prosodikoen edo hitzen silaba kopurua zein 

den esateko ez da, oro har, arazorik izaten. Azentu-aldikoetan aldiz, zalantzak sor 

daitezke. Hurch-ek alemanezko adibide bat darabil zalantzak sor daitezkeenaren 

adierazgarri: (/haben/ > [»hab´n] > [»habm111] > [»habm11] > [»ham111] > [»ham]); lehenengo 

[»hab´n] eta azkenengo [»ham] kasuetan silabak zenbatzeko arazorik ez dagoen arren 

(lehenengoan bi silaba daude eta bigarrengoan silaba bakarra), tarteko [»habm111] > [»habm11] 

> [»ham1 1 1] gertaldietan silaba-mugari dagozkion zalantzak sor daitezke. Horrelako 

adibideak silaba-aldikoetan aurkitzea oso zaila dela gaineratzen du Hurch-ek. 

3. Allegro speech edo hizketa lasterra. 

Azentu-aldiko hizkuntzetan hizketaren lastertasuna areagotzen bada, 

azentugabeko bokaletan laburtze nabarmenak gertatzen dira; silaba-aldikoetan, 

laburtzeak gertatzen badira ere, silaba guztietan proportzioan gertatu ohi da.  

4. Silaba-egitura. 

Azentu-aldiko hizkuntzek silaba-aldikoek baino silaba-egitura konplexuagoak 

onartzen dituzte. Bigarren ezaugarrian emandako adibideak argi islatzen du gertaera 

hau, alemanez gerta daitezkeen silaba-egiturak italieraz ezin gerta baitaitezke. 

Ezaugarrien zerrendaren amaieran ere agertuko da azentu-aldiko hizkuntzetako silaba-

egitura konplexuen jatorria. 

5. Silaba-mugak. 

Azentu-aldiko hizkuntzetan silaba-mugaren kokalekuari buruzko zalantzak sortu 

daitezke; silaba-aldikoetan zalantzak sortu badaitezke ere, oso gutxitan gertatzen da. 

Bigarren ezaugarrian aipatutako adibideei begiratuta ere erraz uler daiteke puntu 

honetan adierazitakoa. Areago, ezaugarriak aipatu ondoren, ezaugarrien kateatzea nola 
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gertatzen den proposatuko dugu eta hor ere ikusiko ditugu silaba-mugen kokalekuekin 

sor daitezkeen zalantzak. 

6. Segmentuen erakarpena. 

Azentu-aldiko hizkuntzetan azentudun silabek segmentuak erakar ditzakete; 

silaba azentudunek ondoan duen azentugabeko bokala desagertarazten badu, 

azentugabeko bokalarekin silaba osatuz zegoen kontsonantea erakar dezake silaba 

azentudunak; modu horretan silabaren pisua areagotu egiten da. Silaba-aldikoetan ez da 

horrelakorik gertatzen. 

7. Azentu gunearen mugikortasuna. 

Azentu-aldiko hizkuntzetan azentua lekuz errazago mugi daiteke silaba-

aldikoetan baino. 

8. Azentu segidak. 

Azentu-aldiko hizkuntzek estrukturalki azentuen arteko tarteak laburragoak 

dituzte; silaba-aldiko hizkuntzek, unitate erritmikoen luzerari dagokionez, denborazko 

tarte zabalagoak onartzen dituzte. 

9. Murrizketen onarpena. 

Azentu-aldiko hizkuntzen hiztunek laburtzeak onartzeko gaitasun handiagoa 

dute, murrizketa silaba ezabaketaraino irits daitekeelarik. Silaba-aldiko hizkuntzetako 

hiztunek ez dituzte murrizketak hain erraz onartzen (Bertinetto-ren eta Fowler-en 

murrizketen onarpenari buruzko esperimentua 4.4. atalean izango dugu hizpide). 

10. Bereizketa prosodikoa. 

Azentu-aldiko hizkuntzek silaba azentudunetan bereizketa prosodikoa onartzen 

dute; ez da hala gertatzen azentugabeko silabetan. 

11. Azentuaren indarra. 



Tipologia 

 162 

Azentudun hizkuntzetan, azentudun silabaren eta azentugabearen arteko 

diferentzia, indarrari dagokionean, handiagoa da; silaba-aldiko hizkuntzetako silaben 

artean ez dago azentu indarrari dagokionean horrelako diferentziarik.  

12. Aberastasun alofonikoa. 

Azentu-aldiko hizkuntzak aberatsagoak dira alofoniari dagokionean, silaba-aldiko 

hizkuntzak baino. Gaztelera eta portugesaren arteko adibide bat ipintzen du Hurch-ek: 

gaztelera silaba-aldiko hizkuntzatzat hartzen da eta portugesa, silaba-aldiko izatetik 

azentu-aldikora pasatzen ari dela defendatzen da (Major 1981, 1985). Portuges hiztunek 

gaztelera hitz egiten dutenei uler diezaiekete, den-dena ez bada ere, asko behintzat bai. 

Aldiz, gazteleradunek portugesei askoz okerrago ulertzen diete, ezer ulertzen badiete. 

Portugesezko [fzer] zailagoa da |fazer|-etik (‘egin’) datorrela igartzea gaztelerazko 

[a’ser] |a’ser|-etik datorrela baino. Beste hitz batzutan, gaztelerazko [a’ser] ahoskatutik 

portugesezko bilakabide fonologikoen bidez oinarrizko formara, forma lexikora irits 

gaitezke. Alderantzizkoa gertatzea zaila da: [fzer] formari gaztelerazko bilakabide 

fonologikoak aplikatuta ezin irits gaitezke oinarrizko |fazer| formara. Adibide horren 

bidetik, Hurch-ek defendatzen du azentu-aldiko hizkuntzak alofonian aberatsago izan 

ohi direla silaba-aldikoak baino. 

13. Silabatze lehentasunak. 

Silaba-egitura hobetzen duten erregularitate bakoitzak eragin handiagoa du 

silaba-aldiko hizkuntzetan, azentu-aldikoetan baino. 

Esan bezala, zerrenda honetan, oro har, aurreko ikerketetako ezaugarriak biltzen 

dira (Bertinetto 1989 eta Hurch 1988b, besteak beste). Baina ez dira aurretik bildutako 

ezaugarri guztiak zerrendatzen. Hurch-ek aitortzen duen gisan, Bertinetto-k (1989) 

aurkeztutako zenbait ezaugarri kanpoan utzi ditu, oraindik ere azterketa fonetiko 
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gehiago behar dutelako.118 Era berean, Hurch (1988b)-n aurki daiteke zerrenda honetan 

aurki ezin daitekeen ezaugarririk, bi ezaugarri konkretuki:119 lehenengoa da AAU120-ren 

erreferentzia egiten dion ezaugarria. Ezaugarri horrek dio azentu-aldiko hizkuntzek, 

silaba-aldiko hizkuntzek baino AAU alofonikoa luzeagoa izateko joera dutela. 

Bigarrenak bokal-harmoniari egiten dio erreferentzia. Bertan defendatzen da silaba-

aldiko hizkuntzek bokal-harmonia izan ohi dutela eta azentu-aldikoetan ez dela 

horrelakorik gertatzen. 

Aurreko lanetan bildutako ezaugarriez gain, Hurch-en (2006b) lanean badira 

ezaugarri berriak ere, aurreko ikerketetan agertu ez direnak: zerrendako azkeneko biak, 

hain zuzen ere.  

Bertinettok (1989) aurkeztu zuen ezaugarri zerrendaren aurrean zioen hizkuntza 

bat tipo batekoa edo bestekoa dela esateko ez dela nahikoa ezaugarri bakar bat betetzea. 

Bere hitzetan: “What we need is a coherent conspiracy of factors” (Bertinetto 

1989,108). Konspirazio, uztardura horren haritik, Hurch askoz urrunago heltzen da 

azken lanean. Hurch-ek ekarpen interesgarria egiten du, gorago aurkeztutako zerrenda 

horretan agertzen diren ezaugarrien artean kausa-efektu katea proposatzearekin. Hau da, 

Hurch-ek ez du ezaugarri zerrenda soil bat aurkezten, baizik eta ezaugarrien artean 

kausa-ondorio erlazioa gordetzen dela defendatzen du eta erregularitateak oinarrizko 

printzipio batzuetara murriztu daitezkeela argudiatzen du. Era argigarrian azaltzen du 

kausa-ondorioen erlazioa azentu-aldiko hizkuntzetako: indar azentu desberdintasunak 

(silaba azentudun eta azentugabeen artean) muturrera eramanda, besteren artean, bokal 

                                                 
     118 Laburtzeen ondorioz gertatutako konpentsazioei dagozkien ezaugarriak, hain zuzen ere. 

     119 Hurch-en (1988b)-ko lana kapitulu honetan, 4.4. atalean azaltzen da. 

     120 AAU laburdurarekin ’ahots abiatze unea’ adierazi nahi da eta ingelesezko Voice Onset Time 

terminoaren euskarazko itzulpena da, ikus Oñederra 2004. 
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ezabaketa ekar dezake, desagertu den bokalak osatzen duen silabaren desagerketa ere 

eragiteraino. Indar azentu desberdintasuna diakronikoki, denboran zehar gertatzen bada, 

silaba-egitura konplexuak sortaraziko ditu (batez ere kodan; adibidetzat jar daitezke 

italieraz Ernesto eta alemaneraz ernst hitzek latinezko jatorri bera izanik, jasandako 

bilakaera; alemaneraz sortutako kontsonante taldea –rnst tartean zeuden bokalak 

murriztu eta desagertzearen ondorioz sortua da). Hurch-ek dio koda konplexua 

izatearekin lotuta dagoela ziurrenik silaba-muga non dagoen esateko sor daitekeen 

zalantza edo ziurtasun eza. Adibide batez argitzen du Hurch-ek: kodan kontsonante 

talde konplexuak egonda, aukera gehiago daude silaba-mugak ipintzeko; esaterako 

transport hitza badugu, silaba-muga ipin daiteke sudurkariaren ondoren tran.sport, edo 

txistukariaren ondoren trans.port. Oinarri berarekin azaltzen du Hurch-ek bokal 

murrizketen onarpena ere: hizkuntza batek silaba irekiak izateko joera badu eratorpen 

fonologiko guztian zehar, zentzuzkoa da pentsatzea gertaera hau oharmenerako, 

onarpen epaietan indarrean egongo dela. Alderantziz ere gauza bera gertatuko da, 

murrizketa prozesuek erregularki bokalak ezabatzen badituzte eta kontsonante taldeak 

sortzen badira, ez da harritzekoa joera horrek oharmenean ere onarpen gehiago izatea. 

Orokorrean zerrendan aurkeztutako ezaugarriak bi taldetan banatzen ditu 

Hurchek: lehenengoa, zuzenean silabaren mugimendu lehentasunetatik eratortzen dena, 

eta bestea, azentuaren erregularitatearekin lotuta dagoena. 

Zerrendari begiratu bat ematea nahikoa da esateko euskara non kokatuko 

litzatekeen. Euskara ezaugarri batean baino gehiagotan bat dator silaba-aldiko 

hizkuntzek dituzten ezaugarriekin: bokal murrizketa gutxi, silabak kontatzeko 

ziurtasuna, silaba-egitura sinpleak eta mugak zehazten errazak, eta abar. Dena den, 

lehen ere esan den bezala, azterketa fonetiko eta fonologiko gehiago, ikuspegi erlatibo 
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batetik eginak gainera, beharrezkoak lirateke, zehaztasun gehiagoz froga sendoak 

eskaintzeko. Hortara dator ikerlan honen 6. kapituluko lehen froga. Bertan euskarazko 

hizketa arduragabearen ikerketa akustikoa burutzen da, ikusteko zein silaba-egitura 

mota nagusitzen den; era berean, silaben iraupena ere neurtzen da ikusteko diferentzia 

esanguratsurik ba ote dagoen silaba ireki eta itxien artean. Interesgarriak lirateke, baita 

ere, euskalkien arteko azterketak, Mayerthaler-ek italierazko dialektoekin egin bezala 

(euskalkien arteko diferentziei buruz gehiago 5.3. atalean arituko gara). 

 

4.1.2.3. Mora-aldikotasuna 

 

Esan dugu erritmoa silaban oinarritzen duten hizkuntzen artean silaba-aldiko eta 

mora-aldiko hizkuntzak bereizten direla. Mora-aldiko hizkuntzek silaba pisuak eta 

arinak bereizten dituzte: bokal luze eta laburrak bereiztea edo silaba itxi edo irekiak 

desberdintzea, edo bi ezaugarriak batera aintzat hartzea, izan daiteke silaba pisu eta 

arinen berezitasunaren funtsa. Hau da, silaba arinak (bokal laburra dutenak edo silaba 

irekia, edo gauza biak batera) mora bat hartzen du eta silaba pisuak (bokal luzea 

dutenak edo silaba itxia, edo gauza biak batera) bi mora. Aldiz, silaba-aldiko 

hizkuntzek, silaba guztiak pisu berekotzat hartzen dituzte; silaba irekiak edo itxiak izan, 

bokal laburra edo luzea izan, silaba-aldiko hizkuntzetan ez da bereizkuntzarik egiten.  

Erritmoari dagokion kapituluan (3.3. atalean) esan dugu mora silaba labur bat 

ahoskatu ahal izateko behar den denbora dela. Era berean, adierazi dugu bi morako 

denbora tartea dela esanaldi bat ahoskatzeko nahitaezkoa den laburrena. Horrela, beat-a 

ahoskatzeko bi mora behar direla aipatu dugu. Mora-aldiko hizkuntzetan beat-aren bi 

morako balio erritmikoa gorde egiten da; lehenengo moran (C)V segmentu bilkura joan 
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daiteke, bokala laburra delarik; bigarren mora, lehenengo morako bokalaren luzetasunak 

bete lezake, edo bestela kontsonante bat joan daiteke moraren balio erritmikoa osatuz: 

(C)V: edo (C)VC. Lehenengo morari beste (C)V ere erants dakioke, azkenak beti ere 

mora bateko pisua duelarik. 

Mora-aldiko hizkuntzetan silabaren pisua gorde nahi izatearen ondorioz, 

bereizgarri dira, esaterako kontsonante geminatuak. Mora-aldiko ez diren hizkuntzetan, 

kontsonante talde bat dagoenean asimilazioa gertatzen bada, eta asimilazioa erabatekoa 

bada, gerta daiteke asimilatutako kontsonante bat galtzea, ez duelako balio erritmikorik. 

Mora-aldikoetan kontsonante hori gorde egiten da, paragrafoan beherago ikusiko 

dugunez. Mora-aldiko hizkuntzetan, kontsonante bilkura badago, tartean silaba-muga 

egon ohi da; izan ere mora aldikoetan CVCV da joera nagusia eta ez da egoten 

kontsonante bilkura konplexurik. Asimilazioa gertatutakoan, bi kontsonanteak berdinak 

direnean, bi kontsonanteak gorde egiten dira –C.C-, lehenengo kontsonantearen balio 

erritmikoa ez galtzeko. Donegan-en ondorengo aipuak mora-aldiko hizkuntzen 

bereizgarri hori adierazten du: 

One respect in which mora-timed languages differ from both syllable-timed and stress-

timed languages is when consonants in a cluster assimilate completely to each other, as 

in Sora mçnlçy ‘five’ → mçllçy (Tekkali dialect). Because the n in the first syllable is 

mapped onto the second mora of the first beat in the word, it retains at least a rhythmic 

distinctness when it assimilates to the following lateral. In a syllable- or stress- timed 

language, where a syllable-final consonant does not have an independent association 

with a mora in the rhythmic pattern, complete assimilation of the consonant effectively 

deletes it (Hutcheson 1973). For this reason there are mora-timed languages in which all 

or most consonant clusters are geminates (by complete assimilation without deletion of 

geminates). 

Donegan 1993a, 10 
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Lehenengo begiratuan behintzat ez dirudi egungo euskara mora-aldiko hizkuntza 

denik, ez baitu kontsonante geminatuen arrastorik; historikoki ere ez dirudi froga 

askorik dagoenik geminatuen alde egiten duenik. Trask (1985) izan zen kontsonante 

geminatuen proposamena egin zuena, baina 1997-koan ez zuen geminazioari buruzko 

aipamenik egin. Ez zuen zuzenean esan geminatuen proposamena atzera botatzen 

zuenik, baina aipamenik ez egitearekin pentsa daiteke lehenagoko proposamena albo 

batera utzi zuela. Mitxelenak ere ez du geminatuen aldeko apusturik egiten 

aitzineuskararako. Beherago, zazpigarren kapituluan, sakonago jorratuko dugu 

euskararen garai historikoen eta geminazioaren gaia. 

 

4.1.3. Morfologian oinarritutako tipologia 

 

 Beste oinarri bat duen tipologiari begiratuko diogu ondoren; historian zehar pisu 

handia izan du tipologia mota honek, eta tradizionala ere deitu izan zaio, XIX. mendean 

zehar eta XX.aren hasieran indar handia izan zuelako. 

Morfologian oinarritutako tipologiak egiten duen banaketan hizkuntza mota 

hauek aurki ditzakegu: fusiozkoak,121 eransleak eta isolatzaileak; hiru talde hauek 

bereizten dira nagusiki, nahiz eta sailkapen batzuetan beste bi hizkuntz tipo ere gehitzen 

diren: inkorporatzaileak eta polisintetikoak; baina oro har aurreko hirurak hartzen dira 

                                                 
     121 Hona hemen zer dioen Comrie-ek terminologiari buruz: “In terms of the term fusional, one 

sometimes finds, the term flectional, or even inflectional, used in the same sense. This is not done in the 

present work to avoid a potential terminological confusion: both agglutinating and fusional languages, as 

oppossed to isolating languages, have inflections, and it is therefore misleading to use a term based on 

(in)flection to refer to one only of these two types. The availability of the alternative term fusional neatly 

solves the terminological dilemma” (Comrie 1981, 41-42). Terminologia aldetik zuzenagoa denez, bada, 

“fusiozko hizkuntzak” terminoa erabiliko dugu askotan erabili den “(in)flexiozko hizkuntzak”en ordez. 



Tipologia 

 168 

tipo nagusitzat eta guk ere horiei egingo diegu kasu. Hona hemen labur-labur hizkuntz 

tipo hauen ezaugarri nabarmenenak: hizkuntza isolatzaileetan morfema eta hitzen artean 

bana-banako erlazioa dago, bada esaten duenik “morfologiarik” ez daukatela hizkuntza 

hauek; adibide eredugarritzat vietnamera jartzen da. Hizkuntza eransleetan, hitzak 

morfema bat baino gehiago eduki dezake, morfemen neurria antzekoa izan ohi da, ez 

dago desberdintasunik oro har morfemen neurrien artean. Hitzak morfemak kateatuz 

sortzen dira eta morfemen arteko mugak ongi bereizten dira. Fusiozko hizkuntzetan, 

aldiz, morfemen arteko muga ez da hain garbia. Hizkuntza hauen ezaugarria da hitz 

berean kategoria desberdinen markak fusionatzea, elkarren artean urtzea morfema baten 

amaiera eta hurrengoaren hasiera eta morfemak ongi ez bereiztea. Esan daiteke azalpen 

labur horiek nahikoa direla euskara oro har hizkuntza eransleetatik besteetatik baino 

gertuago dagoela esateko. 

Morfologia oinarri duen tipologia honi teoria naturalak, Dressler-ek bereziki, 

ikuspuntu funtzionalista batetik, oinarri semiotikoak erantsiz ikuspegi berri bat eman 

dio. Dressler (1985) hizkuntz tipo bakoitzak dituen ezaugarriez sakon mintzo da eta 

komeni da bertan esaten direnak biltzea adibide adierazgarriak direlako. Latina eta 

turkiera alderatzen ditu fusiozko hizkuntzen eta hizkuntza eransleen arteko 

desberdintasunak agerian uzteko. Turkierak hizkuntza eransleen artean eransletasun 

maila altua du; latina, aldiz, fusiozko hizkuntza da. Hona hemen adibideak: 

 

Turkieraz:     Latinez: 

Ada -lar -Æm -Æz -dan = insul (-)is  nostr (-)is 

Irla pl. 1.gure pl. abl.  Irla abl. pl.  gure abl. pl. 

= ‘Gure irletatik’ 

6. irudia 
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Turkierazko adibideei begiratzean, biunibokotasunaz edo bana-banakotasunaz 

hitz egin beharra dago. Bana-banakotasuna, bat-bat erlazioari esaten zaio, eta kasu 

honetan, esanahi bat-forma bat erlazioa adierazi nahi da. Esan behar da 

hizkuntzalaritzan termino hau era batean baino gehiagotan erabili izan dela, baina 

hemen Dressler-ek darabilen erari jarraituko gatzaizkio. Hizkuntza eransleetan bana-

banakotasun morfologikoak, hau da, morfema bakoitzak forma bat izateak eta forma 

bakoitza morfo bati egokitzeak, indar handia du. Bana-banakotasunak gardentasuna 

dakarrenez, gardentasun morfotaktikoa hizkuntza eransleen ezaugarrietako bat izan ohi 

da. Hona hemen Dressler-ek gardentasun morfotaktikoaren nondik norakoaz dioena: 

The parameter of morphotactic transparency can be stated in the form of a scale of 

morphotactic transparency. Morphotactic transparency is more natural than its opposite, 

morphotactic opacity. This follows from the semiotic principle of semiotic transparency 

(...) and has found empirical support in psycholinguistic experiments (...): the more 

transparent the base and the derivational operation is, the better perceptible and 

identifiable they are, i.e., clear morpheme boundaries facilitate morpheme 

discrimination and identification. 

Dressler 1985, 316 

Aipuan irakur daitekeenez, gardentasun morfotaktikoak morfema mugak 

errazago identifikatzea, ezagutzea dakar. Dressler-ek aipatzen du gardentasun 

morfotaktikoa gardentasun semiotikotik eratorria dela; gardentasun semiotikoak esan 

nahi du forma bakoitzaren esanahia erraz identifikatzeko modukoa dela. Hizkuntza 

eransleetan beraz, ezaugarri hauek formen identifikazioa erraztuko dute. Seigarren 

irudian datozen turkierazko eta latinezko adibideetan ikusiko dugu oraintxe 

adierazitakoa. 
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Bana-banako erlazioaren berri izateko egokia da aipatutako turkierazko adibidea. 

–lar atzizkiak pluraltasunarekin bana-banako erlazioa duela ikus daiteke, izan ere 

nominalen pluraltasuna adierazteko signans edo adierazle bakarra bera da eta 

pluraltasuna bakarrik adierazten du; -Æz ere pluralaren marka da baina posesiboen 

pluraltasuna adierazten du. Latinezko –is forma aldiz, funtzio anitza da, hau da, funtzio 

bat baino gehiago bete ditzake, lehen eta bigarren deklinabideetako datiboen eta 

ablatiboen pluralezko forma izan baitaiteke, baita hirugarren deklinabideko genitibo 

singularra ere. Gainera, ez da pluralezko forma bakarra, beste kasu forma batzuek ere 

pluraltasuna adierazten baitute; areago, bada beste forma bat ere, nahiz eta beste 

deklinabide paradigma batzuetakoa izan, datibo eta ablatibo plurala adierazten duena: 

-bus. Latinez bai subjektuaren eta predikatuaren, eta bai izenaren eta modifikatzailearen 

artean gramatikalki singularra edo plurala adierazteko erredundantzia dago. Ez dugu 

horrelakorik turkieraz, pluraltasuna behin bakarrik adierazten baita subjektuan edo 

izenean; latinez, ikusi dugunez, pluraltasun marka errepikatu egiten da. Turkieraz 

pluraltasuna era desberdinetan adierazten da eta pluraltasuna soilik adierazten duten 

morfemak daude. ‘Gure irletatik’ esan nahi duen adibidean ada-k (‘irla’) morfema 

ablatiboarekin bana-banako erlazioa du; aldiz, latinez, ablatiboa singularrez adierazteko 

hainbat kasu-amaiera alomorfiko daude (-ā, -ō, -ī, -ū, -e, -ē) eta pluralez adierazteko –is 

eta –bus alomorfoak ditugu. Latinezko adibideei begiratzen badiegu, erredundantzia 

sintaktikoa dagoela ikus daiteke nostris eta insulis batzean. Entzuleak ez badu ongi 

entzun edo arazoren bat badu insulisen amaiera entzuteko, nostris entzun eta 

informazioa bete dezake. Turkieraz ez dago marken errepikapenik. 

Dressler-en tipologiari jarraituz esan daiteke, hizkuntza eransleetan erregela 

morfologikoak erlatiboki ugariak direla eta alomorfoak, aldiz, urriak. Erregela 
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morfologikoek hizkiak ezartzen dituzte, eta hizki hauek bata bestearen atzetik jartzen 

dira; hizkiak aurrizkiak edo atzizkiak izan ohi dira. Donegan-en eta Stampe-ren lanetan, 

aldiz, konturatzen gara hizkuntza molde bakoitzean hizki mota bat nagusitzen dela, eta 

4.1.1. atalean aipatu dugun bezala, hizkuntz tipo bakoitzak hizki mota bat izateko joera 

duela: 

Suffixation and prefixation are tendencies that directly reflect falling and rising word 

accent, respectively, in India and S(outh)E(ast) Asia, and —if we are careful to 

distinguish living tendencies from tenacious historical conventions— also elsewhere in 

the world. The same is true, respectively, of enclisis and proclisis.  

Donegan / Stampe 1983, 343 

Hizkuntza eransleetan atzizkiak lirateke nagusi eta hizkuntza isolatzaileetan eta 

fusiozkoetan aldiz, aurrizkiak. Euskarari gagozkiolarik, hizkuntza eransle bati, beraz, 

atzizkiak espero behar genituzke eta hala dela esan daiteke, atzizkitzea baita egungo 

morfologian emankorrena dena. Aurrizki zaharrak badaude, nahiz eta egun beraien 

zeregina ilundua egon eta ez izan emankor; hala ere, badira zenbait aurrizki, 

emankorrak direnak: des-, ez-, ber-, bir-, adibidez. Hauetariko gehienak nahiko berriak 

izan arren, eta mailegatuak izan arren, ezin uka daiteke emankortasunik ez dutenik. Hala 

ere, euskaraz atzizkitzea askoz emankorragoa da. 

Atzizkitzean eta aurrizkitzean morfemen arteko loturari begiratu zion Dressler-

ek. Hizkuntza eransleak silaba-aldikoak izan ohi dira, eta Dressler-i jarraituz (1985, 

339), esan daiteke silaba oinarri hartzen duten hizkuntzetan morfotaktikoki morfema 

mugak eta silaba-mugak bat egiteko joera dutela. Dressler-ek gaineratzen du atzizkiak 

semantikoki nahiko autonomoak edo beregainak izan ohi direla, hizki asko unitate 

lexiko beregainak ere izan daitezkeelako. Baieztapen horri gehi dakioke hizki, batez ere 

atzizki askoren jatorria morfema beregainak izan direla. Euskarari gainbegirada bat 
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ematen badiogu, oraintxe esandakoak zentzu osoa duela baiezta daiteke. Hau 

garrantzitsua da, izan ere, morfemak bata bestearean atzetik joateak (fusiorik egin gabe) 

eta silabaren eta morfemaren mugak bat egiteko duten joerak, erakusten dute 

gardentasuna eta eransletasuna oso lotuak daudela. Diakronikoki ere 

baieztapen/proposamen horrek ekarpen handia egin dezake, garai batean euskarak zein 

joera eta bilakabide izan zitzakeen jakiteko. Ikerbide gisa kontuan hartzekoa da, batez 

ere, hizkuntzaren eransletasunaren inguruko kontuak jorratu nahi badira. Honen haritik, 

ez da ahaztu behar egun atzizki diren morfema asko lehen beregainak zirela. 

Euskararekin jarraituz, deklinabidea sortu zenean, hizkuntzaren izaera eransleak 

bazuen indarra agertzen dituen ezaugarrion arabera: deklinabide markak atzizki gisa 

sortu dira eta hitz erroaren atzetik jartzen dira; deklinabide marka bat baino gehiago jar 

daiteke bata bestearen atzetik, bata besteari erantsiz, modu horretan hitza erlatiboki luza 

daitekeelarik. Beti ere muga batzuen barruan, bestela, ezinezkoa izango litzateke 

hizkuntza prozesatzea, bai hiztunaren aldetik, bai entzulearen aldetik. Deklinabide 

atzizkiak erraz identifika daitezke, elkarren arteko mugak nahiko garbiak baitira. 

Adibideak: etxe-ra-ko, mutil-a-re-kin, kale-e-ta-tik, musika-re-ki-ko.  

Orain arte aipatutako ezugarriak, bana-banakotasuna, gardentasuna eta silaba eta 

morfemaren mugak bat etortzea, besteren artean, hizkuntza eransleek dituzten 

abantailatzat aurkezten ditu Dressler-ek. Ondoren aipatuko diren ezaugarriak, aldiz, 

hizkuntz tipo honen alderdi ez hain abantailatsuak dira autorearen ustez, hau da, 

hizkuntza prozesatzerakoan hizkuntz tipo honek dituen alderdi ez hain lagungarriak. 

Funtzio aniztasunik (multifuntzionalitaterik) ez duenez, morfema bakoitzak 

funtzio bakarra izan ohi du eta funtzio bakoitzerako forma bat memorizatu behar da. 

Gertaera hau gure memorian egiten dugun lexiko pilaketaren aldetik ez da batere 
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lagungarria. Eragozpen horrek eta hizkiak erlatiboki nahiko luzeak izateak (silaba bat 

gutxienez) hitz forma luzeak izatea dakarte eta ondorioz, hizketa prozesatzeko arazoak 

ekar ditzakete. Adibide gisa euskaraz deklinabide atzizki mordoa erantsita sor 

daitezkeen hitz luzeak jar ditzakegu: lagunarenganakoa, amarengandikakotik, eta abar. 

Nabaria da, bai luzerarengatik, bai bata bestearen atzetik pilatzen diren morfemen 

ordena zuzena mantzentzeak eta bakoitzaren esanahiaz jabetzeak sor ditzakeen 

eragozpenengatik, prozesatzerakoan arazoak sor daitezkeela. 

Forma-funtzio erlazioan bana-banakotasunak garrantzia duela esan dugunez, 

elementuen arteko erlazioak “garbiak” dira, ez dute aztarnarik behar ulermenerako. 

Lehen esan bezala, insulIS nostrIS latinezko adibideak erakusten duen bezala, latina 

gisako hizkuntzetan erredundantzia behar da, latinez izena-modifikatzailea singularra 

eta pluralaren erlazioa adierazteko erredundantzia behar da, bietan, bai izenean bai 

modifikatzailean jarri behar da pluralaren edo singularraren marka. Hizkuntza 

eransleetan ez da horrelakorik gertatzen, adierazi behar den kasua behin eta kasua 

bakarrik adierazten da.122 Horrela bada, hizkera arduragabean, azkarrean, arretarik 

ipintzen ez den hizkeran, murrizketa fonologikoak gertatzea ez da onuragarria. Hitzak 

atzizkien bidez asko luza badaitezke ere, ez dago murriztapen fonologiko handirik, 

morfemak eta mugak ongi bereiz daitezen, izan ere gardentasun morfotaktikoa 

hizkuntza mota honen “lehentasun eta ondorioetako” bat baita. Erredundantziarik ez 

izatean, kasua behin bakarrik adierazten da eta murriztapen fonologikoak ugariak balira, 

zailagoa litzateke hizketa zatiak edo morfemak ezagutzea.  

Dressler-ek dioenez, hitz klaseen arteko mugak, desberdintasunak ez dira 

garbiak ((in)flexiozko morfema klaseak barne), ez dago hizkientzat ezaugarri 
                                                 
     122 Ikuspegi honetatik, horietan guztietan moduko joskerek, hizkuntz tipoaren kontrako norabidea 

erakusten dute, erredundantziagatik. 
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bereizgarririk, erroen aurrez aurre jartzen dituztenik, behintzat. Ezin esan daiteke erroek 

eta hizkiek ezaugarri berak dituztenik, baina bai beste hizkuntzetan baino antzekotasun 

gehiago dituztela, erlatiboki begiratuta, behintzat. Oñederraren adibideak123 erabiliz 

mutil-a-ren vs. boy´s; arr-a-ren vs. male´s kasuetan ikus daiteke euskarazko adibideetan 

erro eta hizkien arteko “masa“ fonikoaren diferentzia ez dela ingelesezko adibideetan 

dagoena bezainbatekoa. 

Hizkuntza eransleetan hizkien bidez hitza asko luza daitekeenez, hitzari 

nolabaiteko lotura emateko edo hitza nolabait errazago ezagutzeko bokal-harmonia, 

erregela morfofonologikoa, erabili izan ohi da. Bokal-harmonia da, hitza gerta 

eremutzat hartuta, bokal asimilazioa gertatzea hitzari nolabaiteko batasuna emateko. 

Euskaraz bokal-harmoniaren arrastoak izan daitezkeenaz beherago arituko gara, 

kapitulu honetako 4.3. atalean, “begirada diakronikoa” deituriko atalean. 

Hizkuntz tipo eranslearen adibidetzat turkiera jarri izan da maiz, eta hemen esan 

direnak, nahiz eta azterketa gehiago behar den, euskararentzat ez direla hain arrotz esan 

daiteke; aitortu behar da, hala ere, euskara ez dela gehienetan turkieraren mailara iristen. 

 

4.1.4. Sintaxian oinarritutako tipologia 

 

 Sintaxiak azterkizun dituen gaiak oinarri hartzeak tipologia egiteko beste modu 

bat eskaintzen du; era askotako gai nagusietan oinarritutako azterketa tipologikoak aurki 

daitezke, adibidez, kasu markak, hitz-ordena, denbora-aspektua-modua, eta 

ergatibitatea, besteren artean. 

                                                 
     123 Zuzenean esana. 
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Azken hamarkadetan, bereziki, asko ugaritu dira euskararen sintaxia aztergai 

duten lanak, nahiz eta tipologiaren ikusmoldetik gaia ez den asko landu. Atal honetan 

euskararen tipologia sintaktikoari buruz esan direnak azaletik aipatuko ditugu, gai 

jorratuenak edo deigarrienak bilduz: hitz-ordena, ergatibitatearekin batera, izan 

daitezkeenez gehien jorratuenetariko gaiak, horiek izango ditugu aipagai. 

Aspaldidanik defendatu da euskara SOV hizkuntza dela, hor dugu adibidez de 

Rijk-en (1969) lana, non esaten den euskarak perpausean SOV oinarrizko joskera duela, 

hau da, lehenengo subjektua, gero objetua, eta amaieran aditza datorrela. Nahiz eta hau 

izan jarrera nagusia, egon dira autoreak uste hori zalantzan jarri dutenak, edo baieztapen 

hori ez dela erabatekoa diotenak, besteren artean Villasante (Altuberen Erderismosen 

bigarren edizioko hitzaurrean esandakoak) eta Mitxelena bera (Villasantek berak biltzen 

ditu aipatu hitzaurrean 1953ko BAPen argitaratutako Mitxelenaren hitzak). Villasantek 

bere kritikekin XX. mendean idazle klasikoen tradizioa albo batera utzi izana salatzen 

du; Mitxelenak, joskera nola izan beharko lukeen era zurrunegian adieraztea egozten dio 

Altuberi, baita euskalki batzuetan Altubek proposatutakoak guztiz ezezagunak izatea 

ere. Hidalgoren lanetan ere irakur daiteke antzekorik, 1996ko artikulu batean, adibidez, 

esaten da, euskarak hitz-ordena aski librea duela. Ondoren adierazten da aditzak 

bigarren posizioan agertzeko joera duela esaldi laburretan, bereziki, aurretik klitiko 

batzuk eraman ohi dituelarik. Hidalgok gehitzen du aztertu beharrekoa esaldietako 

osagaien ordena litzatekeela, baina estilistikaren aldetik. Hidalgok bere bibliografian 

aipatzen ez dituen arren Gómez (1994) eta Gómez eta Sainzen (1995) lanek badute gai 

honen inguruko konturik, nahiz eta kronologia aldetik garai desberdinez ari diren. 

Beherago, tipologia diakroniaren aldetik begiratzen den atalean zehatzago azalduko dira 

aditza hasieran zegoela postulatzen duten azterketak. 
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Aski argi geratzen da azterketen premia nabaria dela alor horretan eta euskararen 

hitz-ordenari buruzko lan sakonak behar direla hizkuntzaren ulermenean aurrera egin 

ahal izateko. 

 Hitz-ordena nahiko librea izatearekin ustez zerikusia duen beste ezaugarri bat 

ergatibitatea da, ondorengo aipuak adierazten duenez: 

a rich morphology permits GF’s [grammatical function] to be recoverable from case 

endings, rather than from positional relations, allowing an apparently unrestricted word 

order. 

Ortiz de Urbina 1981, 268 

Euskararen bereizgarrietariko bat (inguruan dituen hizkuntzak kontuan hartuz, 

bederen) morfologia aski aberatsa izatea da eta, bereziki, ergatibitatea. Euskararen 

ergatibitateaz lan ugari egin diren arren, hemen ez gara luzatuko ergatibitateri buruzko 

kontuez. 

Ondorengo atalean euskararen tipologia izango da gai nagusi, gainbegirada bat 

emango baitiogu, orain arte esandakoaren haritik, euskararen ezaugarri tipologiko 

esanguratsu zenbaiti. 

 

4.2. Euskararen tipologia: gainbegirada 

 

Atal honetan euskararen izenaren morfologiaz eta aditzaten morfologiaz 

mintzatuko gara, batez ere alderdi fonologikotik begiratuta tipologiazko gogoetak egin 

asmoz. Ez dira hain ugariak azken alderdia, hau da, tipologia oinarri hartuta euskarari 

buruz egindako lanak, ez behintzat euskarazko tipologia berariaz ukitzen dutenak. Hala 

ere, ezin esan azterketarik ez dagoenik, autore zaharrek landu baitzuten gaia: XX. 

mendearen lehen erdian ugaritu egin ziren euskara beste zenbait hizkuntzarekin 
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alderatzen zuten azterketak, hala nola Kaukasoko hizkuntzekin, bereber hizkuntzarekin, 

kartvelikoarekin, eta abar. Uhlenbeck, Lafon eta Bouda dira autoreetarik zenbait eta 

gehienbat euskararen ahaidetasuna frogatu asmoz egin zituzten saiakerak. Berriagoak 

dira “tipologia” hitza erabilita egin izan diren azterketak; Tovar (1977), Mitxelena 

(1982) eta Trask (1998) dira saiakerak egin dituztenetatik aipagarrienak. Baina esan 

bezala, lan hauetaz aparte, orain arte ez da sakon jorratu euskararen tipologia gaia, eta 

are gutxiago fonologia ukituz. Tovarrek, Greenberg-ek azterketa tipologikoa egiteko 

erabilitako ezaugarriak euskaraz zenbateraino betetzen ziren ikusi zuen; euskaraz gain 

beste zenbait hizkuntza erabili zituen alderaketarako, hala nola bereber hizkuntza, 

frantsesa, alemana, grekera eta latina. Mitxelenaren lana, tipologiazko gogoeta egiteaz 

gain, batez ere morfologia eta sintaxiari begiratuta egindako irakasgaia da. Trask-en 

lanean euskararen egungo ezaugarriak aipatzen dira, hizkuntz tipoaren aldetik. 

Azkenaldian, batez ere Lakarraren gogoetak eta proposamenak (1998a, 1998b, 2006, 

besteak beste) dira baliagarri tipologiazko hipotesiak planteatzeko. Azpimarragarria eta 

eskertzekoa da ere Igartuak (2002) argitaratu duen lana, non fonologia eta tipologia 

jorratzen dituen, ikuspegi historikoa landuz; hasperena da ikuspegi tipologiko eta 

diakronikotik aztertzen duen gaia eta hasperenaren gertakaria azaltzeko kronologia 

erlatiboa proposatzen du. 

Hemengo saiakera honetan, izenaren morfologiari eta aditzaren morfologiari 

emango zaie gainbegiratua, batez ere 4.1.3. atalean bildutakoen bidetik, hizkuntzaren 

nolakotasuna zein den edo hizkuntzak zein jokamolde duen ikusteko. Era berean, 

ikerketaren gai nagusiaren, hau da, silaba-egituraren eta hizkuntz tipologiaren 

azterketarako hainbat azalpen eskain dezaketenez, izenaren eta aditzaren morfologiari 
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gainbegiratua ematea komenigarria iruditu zaigu. Alderdi hau jorratzen duten azterketa 

diakronikoak ere egin izan dira eta lagungarri izango dira gure eginkizunerako. 

 

 

 

 

4.2.1. Izenaren morfologia 

 

Atal honetan euskaraz izenaren morfologia gauzatzen den moduaz arituko gara; 

lehendabizi deklinabideari begiratuko diogu, batez ere deklinabideko atzizkien 

nagusitasunari; ondoren hitz eraketa izango dugu mintzagai, batez ere hitz konposaketa. 

Atalean zehar ikusiko dugu euskarak izenaren morfologian hizkuntza eransleen joerak 

dituela, hau da, morfemak bata besteari erantsita eta elkarrekin urtu gabe osatzen dela 

izena. 

Izenaren morfologian, 4.1.3 atalean esandakoaren haritik, aipatu beharra dago 

arestian esandakoa: hizkien artean atzizkiak direla nagusi eta zenbait aurrizki emankor 

izan arren ez direla hain ugariak. Artizki batzuk ere badira aditzetan, baina aditzaren 

morfologiaren kontuaz hurrengo atalean arituko gara. 

Aurretik esan bezala, euskara hizkuntza eranslea izanik, izenaren morfologian 

deklinabidea erroari deklinabide atzizkiak erantsita osatzen da, morfemak bata bestearen 

atzetik kateatuz. Zenbait azterketaren arabera (ikus Lakarra 2005, 412), eransletasun 

izaera euskaraz nahiko berria da, atzizkiak baino lehen, aurrizkiak eta artizkiak aurki 

baitzitezkeen euskaraz; diakronikoki, beraz, aro horiek desberdindu daitezke, aurrizki 
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eta artizkien aroa, eta aro berriagoa, atzizkiena. Gai honen inguruan kapitulu honen 

hurrengo atalean eta 7. kapituluan arituko gara. 

Egungo euskararen hitz eraketan hitz konposaketari begiratzen badiogu, esan 

daiteke euskaraz hitz konposaketa gardena dela, elementuak elkarren artean erraz 

bereizten direlarik, oro har. Euskaraz oso ugaria den fenomenoa dugu konposaketa. 

Oñederraren (1990b) artikuluan, euskaraz gertatzen zen eta gertatzen den 

konposaketaren alderdi morfonologikoak ukitzen dira eta ondorengo lerroetan artikulu 

horretan esandakoak bilduko ditugu.  

Oñederrak (1990b, 65) dioenez, konposaketan gertatzen diren aldaketek euskal 

fonologiaren atal garrantzitsua osatzen dute, hitz eraketan gertatutako hots aldaketak 

fonologiaren ezaugarri dinamikoenetakoak eta deigarrienetakoak direlarik. Konposaketa 

askoz ere emankorragoa zen euskara zaharrean;124 egun, emankortasuna ez da hain 

ugaria eta forma berriagoek aldaketa gutxiago dute.125 

Tradizionalki, konposatuen alternantzia fonologiko nagusiak bitan banatu izan 

dira: lehenengo taldean sartuko lirateke konposaketako elementua bokalez amaitua 

dutenen kasua eta bigarren taldean konposatuetako lehenengo elementua kontsonantez 

amaitua dutenen kasua. 

a) Konposaketako lehenengo elementua bokalez amaitzen denean, bokal 

aldaketa edo erorketa gertatu ohi da lehenengo elementuaren amaieran. Bokalaren 

                                                 
     124 Esan nahi baita, hots-aldaketa fonologiko hori zuen konposaketa dela egun emankortasuna galdu 

duena. 

     125 Euskaltzaindiak emandako arauek ez diote zenbaitetan konposatuak “fonikoki” josteko era 

zaharrari laguntzen, cf. –k- →Ø (atzealde, aurrealde), -a ← Ø (kultura etxea, baina hizkuntz eskola) 

bezalako arauak; ziurrenik elkarketaren sendotze morfologikoa zena, gaur egungo arauek ukatu egiten 

dute. 
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nolakotasuna eta elementuaren luzera kontuan hartzekoa da, izan ere, kasu gehienetan 

silaba kopuruaren arabera esan daiteke aldaketa gertatuko den ala ez. 

a.1) Konposaketako lehenengo elementua goiko bokalaz amaitzen bada, bokal 

hori galdu egiten da: buru baina konposatuetan bur- (burmuin); ogi baina konposaketan 

ot- (otarteko); salbuespenak dira hiri eta hegi adibidez, konposatuetan amaierako bokala 

gorde egiten baitute ( iriberri, egialde, esaterako). 

a.2) Konposaketako lehenengo elementu bisilabaduna –e, -o amaitzen bada –a 

bihurtzen da azken bokala: baso-ren ondoan basAndere daukagu eta urde-ren ondoan 

urdAnga. Konposaketako lehenengo elementua –a-z amaitzen bada, bokala gorde egiten 

da, adibidez, aza-tik azAlore. 

a.3) Konposaketako lehenengo elementuak hiru silaba edo gehiago baditu, azken 

bokala galdu egiten da (*ardano → ardandegi). 

b) Konposaketako lehenengo elementua kontsonantez amaitzen denean, 

kontsonante aldaketak gerta daitezke; aldaketa horiek aurretik aipatutako bokal 

erorketaren ondoren gertatu dira. 

b.1) Sudurkari txandakatzea gertatzen da hitz bakun eta konposatuen artean: 

kanpai baina kanpaNdorre, ardo baina ardaNgela, orga baina orgaNbide, gazta baina 

gaztaNbera. Konposatu hauen lehen elementuak Mitxelenak sudurkariarekin berreraiki 

zituen (*ardano, *gaztana...) eta sudurkaria gorde egiten da konposaketan. Sudurkaria 

ez da, beraz, konposaketari erantsi zaion kontsonantea, baizik eta lehendik zuena eta 

gorde egin dena. 

b.2) Konposatuetako lehenengo elementuaren amaieran sudurkaria dagoenean, 

kontsonante sudurkaria desagertu egiten da edo /R/ ttak-a bihurtzen da: egun, egu-erdi, 

eguraldi; jaun, jaur-egi. Aldaketaren nondik norakoa ez dago garbi. 
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b.3) Konposaketako lehenengo elementua (gehienetan bokala desagertzearen 

ondoren) –r-z amaitzen denean, -r- hori albokaria bilakatu ohi da konposaketan: 

galeper, galburu, abelgorri, hiruak ere opakoak edo uherrak, ez gardenak, hiztunen 

aldetik ez baita “hain erraz” antzematen zein den lehenengo elementuaren jatorria: 

aurreneko bi adibideena gari eta hirugarrenarena abere. 

b.4) Konposaketako lehenengoa elementuaren amaierako bokala galdu ondoren, 

lehenengo elementuaren amaieran –g, -d, -h geratzen direnean, gehienetan –t izan ohi da 

emaitza: begi baina beTile, beTazal, idi baina iTaurlari, ardi baina arTile, behi baina 

beTizu.  

Oñederrak dioenez, zenbait kasutan konposatuko bi elementuen artean 

kontsonante mota bat agertzea hiztunen aldetik konposaketaren markatzat hartu izan da, 

hau litzateke, -t- ren kasua. Jatorri desberdina izan dezake kontsonante horrek, baina 

zenbaitetan analogiaz ere sortu izan dira, konposaketa markatzat hartu ondoren 

ziurrenik. Aurreko paragrafoko adibideei begiratzen badiegu, konposatuko lehen 

elementua begi dutenei, adibidez, pentsa daiteke begi-tik sortutako **begile edo 

**bekile moduko konposatuak onargarriak zitezkeela, baina emaitza betile da, tarteko –

t- kontsonantearekin. Horrelako adibideen aurrean analogiaren argumentuak indarra 

hartzen du. 

Oñederrak modu argigarrian adierazten duenez, gertakari hauetako gehienek 

azalpen diakronikoa dute, baldintza suprasegmentalek edo aldaketa segmentalek 

sortutako bilakabide fonologiko erregularren emaitza direlarik. 

Konposatuetan gertatzen diren aldaketak morfema mugan gertatzen dira eta 

gerta eremu hori berezia izan daiteke Bertinetto-k (1999) adierazten duenez. 

Bertinetto-k dio morfema mugak gune bereziak direla, eta horregatik, bilakabide 
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fonologiko zenbait ez direla gertatzen. Bertinettok defendatzen du morfema mugak 

baduela hizkuntzaren erabiltzaileengan indarra zenbait bilakabide fonologiko 

galarazteko. Ondorengo aipuak argitzen du gertaera honen zergatia: 

 

The protection of segments´ identity at morpheme boundaries may be regarded as an 

important ecological (i.e. ultimately, functional) need for language users. Its function 

may be easily understood: it helps the hearer identify the intended (by the speaker) 

lexical unit. It plays, therefore, a crucial role in lexical access.  

Bertinetto 1999, 267 

Hiztunengan morfema mugak duen indarra beraz erabakigarria izan daiteke 

konposaketan gertatzen diren kontsonante aldaketa hauek azaltzeko. Gertakari hau 

silaba-egiturarekin lotzen badugu berriz, aipatu behar da egitura optimoa lortzen dela, 

CVCV hain zuzen ere, eta silaba-egitura optimoa lortzeak ziurrenik konposaketako 

tarteko kontsonantea gordetzearen alde egingo zuen; pentsa daiteke kontra, behintzat, ez 

liokeela egingo. 

Laburbilduz, esan daiteke konposaketako tarteko kontsonantearen (-t-) 

agerpenean lagundu izan zezakeela azalpen fonologiko diakronikoak eta hedapenean 

CVCV silaba-egitura lortzeak. Hedatzearen alde jokatuko luke halaber kontsonante 

aldaketa edo kontsonante gehiketa hiztunek konposaketa markatzat hartzeak, nahiz eta 

gertaera horrek ez erraztu beti gardentasun morfotaktikoa, adibidez begi-vs. bet-. 

Erregela morfonologikotzat hartuko genukeen eransketa sinkronikoak indarra 

izan du euskararen konposaketan, baina erregela horrek eta konposaketarako aipatutako 

besteek, emankortasuna galdu dute eta egungo konposaketan aldaketa foniko askoz 

gutxiago gertatzen dira. 
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4.2.2. Aditzaren morfologia 

 

Euskararen izenaren morfologia (deklinabidea, eratorpena, konposaketa) 

morfotaktikoki gardena den artean, ez da hainbestekoa aditzarena. Izenaren morfologia 

esan dugu eranslea dela, morfemak bata bestearen atzetik joan ohi direla. Baina aditzari 

begiratzen badiogu, gauzak ez dira maila berera “iristen”. 

Dirudienez aditzaren sisteman gertatutako aldaketak izenaren morfologian 

gertatutakoak baino lehenago gertatu ziren, oro har. Aditz sistema egun nahiko 

fusionala da. Gaia aztertu duten autoreen arabera, zenbaitetan morfemak ezin dira 

egitura eransleetan bezain erraz bereizi eta morfemen esanahia ilundu egin da. 

Morfemen mugak lausotu egin daitezke eta morfema berean esanahi bat baino gehiago 

pila daiteke, nahiz eta mutur honetara gutxitan iritsi. Da-kar-t, (3. p. sg. nor —ekarri-

ren erroa— 1. p. sg. nork) eta da-rama-gu (3. p. sg. nor —eraman-en erroa— 1. p. pl. 

nork) adibideetan, esaterako, erraz identifika daitezke morfemak eta beren esanahia, ez 

aldiz diot, naiz modukoetan. 

Dressler-ek badu aipu esanguratsu bat esaten ari garena argitzen lagun 

lezakeena, baldin eta aditza flexiozkotzat126 hartzen badugu: 

                                                 
     126 Comrie-ren terminologian fusiozkoa; ikus 121. oin-oharra. 



Tipologia 

 184 

In many aspects the inflecting type is the reverse of the agglutinating type (...). 

Closeness of signans and signatum, shorter word forms due to much less iconicity and 

morphological (bi)uniqueness; much multifunctionality; usually only one inflectional 

ending after the stem, more sinonimy, less morphological productivity, less semantic 

and morphotactic transparency. More lexical invariance, less diagrammaticity; infixes 

may occur. 

Dressler 1985, 342 

Ezaugarri hauetako zenbaiten arrastoak antzeman dakizkioke euskal aditzaren 

morfologiari. Lehenago esan dugu, ezin hitz egin daitekeela hizkuntz tipo hutsez, tipo 

garbiez; esan nahi baita, hizkuntza jakin bat tipo jakin batekoa soilik izatea zaila dela. 

Bertinetto-k (1989) dioenez, joeraz hitz egitea hobe da. Eta hizkuntza berean, joera 

desberdinak izatea, ez da hain harrigarria. Egokiagoa litzateke esatea hizkuntza bateko 

atal desberdinek joera desberdinak edo mailaketa desberdinak izan ditzaketela.  

 

4.3. Begirada diakronikoa 

 

Atal honetan, aitzineuskararako egin diren proposamenak aurkeztu ondoren, 

Fonologia Naturalak hizkuntzaren ibilbide diakronikoa marrazteko eskaintzen digun 

ikermoldea ekarriko dugu, tipologia eta diakronia uztartuz aitzineuskarari buruz 

egondako proposamenak, batez ere Lakarrarenak, iruzkintzeko. Atala amaitzeko, 

aurrera begira egon daitezkeen ikerketetan aztertu beharreko edo kontuan hartu 

beharreko zenbait gai azpimarratu nahi izan dira. 

 

4.3.1. Egon diren proposamenak 
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Atal honetan tipologia eta diakronia ardatz hartuta azkenaldian egindako 

proposamen nagusienak bilduko dira. Proposamenak elkarren ondoan jarri, berdintasun 

eta desberdintasunak kontuan hartu eta hizkuntzaren garapenean egondako aldaketei 

begiratuko diegu, tipologikoki hizkuntzak zein bide egin zezakeen marrazteko asmoz. 

Hainbat autoreren lanak bilduko dira, batez ere Lakarrarenak (1995, 1998a, 

2002, 2004a, 2004b, 2005, 2006), baina baita Gómezena (1994), Gómezena eta 

Sainzena (1995), Igartuarena (2002), Martínez Aretarena (2006) eta Mitxelenarena 

([1961, 1977] 1985). Tipologia eta diakronia uztartuz, batez ere Lakarrak azkenaldian 

argitaratutako hainbat lan azpimarratu behar dira, horietan hizkuntzaren garapenean 

egondako aldaketa esanguratsuak azaldu nahi izan baititu.  

Diakronia aipatzen denean, historiako garai diferenteei egin dakieke 

erreferentzia; eskuarteko lan honetan euskararen berreraiketa izango da aztergaia. 

Azkenaldian euskararen berreraiketari buruzko interesak indar handia hartu duenez, atal 

honetan euskaren berreraiketari buruz egondako proposamen esanguratsuenak bilduko 

dira. Euskararen berreraiketaz hitz egiterakoan Mitxelenaren lana aipatzea ezinbestekoa 

da, hizkuntzaren ikerketaren arlo gehienetan bezala, berreraiketari dagokionean ere, 

mugarri izan baita. 

Mitxelenak euskararen mailegaketa fenomenoaz gain, dialektoen arteko 

konparaketa izan zuen oinarri bere ikerketetan. Mitxelenaren aurretik ere izan ziren 

saioak hizkuntzaren berreraiketa proposatu zutenak (Martinet 1955 izan zen 

garrantsitsuenetakoa; ez dira ahaztu behar Lafon 1948 eta Gavel 1920 ere) baina 

Mitxelenaren saioa izan zen hizkuntzaren fonologia, sistema gisa, berreraiki zuena. 

Hona hemen Mitxelenak erabili zuen metodologiaz Lakarrak dioena: 
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La aplicación que Mitxelena hizo del método de la reconstrucción interna no fue estricta 

y literal —y, por tanto, enteca a corto o medio plazo— sino original y extremadamente 

productiva: no se agota en la clásica resolución de las alternancias existentes en los 

morfemas patrimoniales, sino que este objetivo se acomete a partir del estudio 

sistemático de la evolución del “elemento alienígena”, proyectando así en el patrimonial 

la luz de las conclusiones —mucho más seguras, no hace falta decirlo, si bien limitadas 

en el tiempo— del análisis de éste. Es, pues, un sistema de reconstrucción mixto en el 

que si bien la reconstrucción del sistema de la lengua no puede ser, en principio, sino 

interna al carecer la misma de familiares reconocidos con los cuales poder ser 

comparada, no ocurre así con su léxico que puede ser comparado con el de otras 

lenguas, fundamentalmente la latina y las románicas. 

Lakarra 2006, 232 

Azkenaldian Lakarraren lanak izan dira euskararen berreraiketa aro berrian sartu 

dutenak. Lakarrak, Mitxelenak ekindako bideari jarraituz, jatorrizko lexikoaren 

azterketa izan du abiapuntu nagusia berreraiketa egiteko orduan. Akitaniar elementu 

lexikoaz eta mailegatu gabeko lexikoaz baliatuz, elementu lexiko hauen eraketan, 

banaketan eta konbinazioetan dauden lehentasunak eta oztopoak azaldu nahi ditu, 

morfoak identifikatuz, morfo horiek dituzten elementuak aztertuz, zer nolako 

moldaketa, luzera, kokagunea, eta abar duten ikertuz. Erroa izan da Lakarraren aztergai 

nagusia berreraiketari buruzko hasierako lanetan (ikus Lakarra 1995, 1998a, 1998b) eta 

erroaren azterketetatik abiatuta eraiki du azken urteetan aitzineuskararentzako proposatu 

duen hizkuntz egoera berria, aitzeneuskara zaharra izendatutakoa.127 

Egungo euskararen ezaugarri tipologiko nabarmenenak izendatzerakoan (4.1. eta 

4.2. ataletan ikusi bezala), hizkuntzaren izaera eranslea, morfologia ergatiboa, SOV 

ordena eta aditzaren flexio aberatsa aipatuko lirateke. Esan bezala, Lakarrak, erroen 

azterketetatik abiatuta, hizkuntzak izan dituen tipologiazko irregulartasunak arakatzen 

                                                 
     127 Lakarrak 1995eko lanean hizkuntz egoera berria izendatzeko pre-proto-Basque izendapena darabil, 

baina ondorengo lanetan izendapena aldatu egiten du eta aitzineuskara zaharra proposatzen du. 
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ditu, hau da, hizkuntza eransleek izan ohi dituzten egituretatik urruntzen diren egiturak 

miatzen ditu eta aurkitzen dituen egiturekin behin-behineko zerrenda bat aurkezten du:  

 

 

 

1. la posición, a la derecha del N (como en las lenguas con V inicial), y escasez 

como clase diferenciada del adjetivo (...), 

2. el orden antiguo —a la derecha del N— de las oraciones relativas y de los 

genitivos locativos (...), 

3. la escasez en términos comparativos y el carácter claramente tardío de 

postposiciones y sufijos (...), 

4. la evidencia de la enorme antigüedad del monosilabismo sobre el bisilabismo en 

la forma canónica de la raíz (...), 

5. el hallazgo de algunos prefijos nominales (*la-, *sa-, *gi-), antes desconocidos 

y de otros nuevos prefijos verbales que se añaden a los ya conocidos (...), 

6. la constatación de la tendencia general moderna a la sílaba abierta frente a la 

antigua raíz con sílaba cerrada y el desarrollo (medieval) de las vocales nasales (...), 

7. el desarrollo de las vocales iniciales y del inventario consonántico frente al 

mantenimiento general del vocálico, tendencias relacionadas con el incremento de la 

aglutinación, p.ej. en dravídico (...), 

8. la armonía vocálica hacia la izquierda, coherente con la antigüedad de los 

prefijos y la inexistencia antigua de los sufijos (...), 

9. el carácter probablemente tardío del grupo verbal conjugado (...), 

10. el origen —en la postposición –ga de los casos locativos animados— de la 

marca de ergativo (...), 

11. la abundancia de adjetivos procedentes de antiguos verbos estativos como en 

dravídico y al contrario que en tibeto-birmano (...), 

12. la prominencia antigua de las categorías modales sobre el tiempo y el aspecto en 

el verbo, como sucede en tibeto-birmano y al contrario que en dravídico (...) 

13. la progresiva especialización o “especificación” por adición de marcas de los 

casos locativos, anteriormente de significados más generales, acercándose al dravídico y 

alejándose del tibeto-birmano (...), 
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14. una nueva reconstrucción (en 2ª sílaba) del acento para el protovasco más 

antiguo (...). 

Lakarra 2006, 270-272 

Zerrenda horretan, batez ere Lakarraren orain arteko azterketen emaitza 

nagusienak biltzen dira, hein handi batean. Erroen azterketetatik abiatuta, aztertu 

dituenen laburpen modukotzat har daiteke zerrenda. Lakarrak dioen bezala (2006, 256), 

irregulartasunak aztertzea ezinbestekoa da hizkuntzaren ikerketan aurrera egiteko, 

irregulartasunek informazio asko gorde dezaketelako. 

Euskararen diakronia gai nagusi harturik Lakarrak ekarpen ugari egin ditu 

(aurreko zerrendan ikusi dugunez), eta esan bezala, ekarpen horien abiapuntua silaba 

bakarreko erroen teoria izan da, erroen azterketatik abiatuta atera baititu, nagusiki, 

ondorio gehienak. Aitzineuskara zaharreneko garaian erroek silaba bakarra zutela 

proposatzen du eta bi silabadunak eta hirukoak beranduago sortu zirela gaineratzen du. 

Erroen tamainarekin lotuta atera dituen ondorio guztiekin ondorio nagusiago batera 

heldu da: euskarak hizkuntz tipo aldaketa jasan duela baieztatzen du. Lehenagoko 

lanetan aurreikus daiteke Lakarrak hizkuntz tipo aldaketa iradokitzen zuela eta 2002b-n 

proposatzen da aldaketa hori gertatu zela. Goragoko zerrendan agertzen diren 

ezaugarriak hizkuntz tipo aldaketa proposamena egiteko oinarritzat hartzen ditu. 

Atalaren hasieran iragarri dugu hainbat autore aipatuko direla, izan ere, Lakarraz 

gain, badira beste zenbait autore aitzineuskarako gaia jorratu dutenak, eta horietariko 

zenbait izendatuko ditugu ondoren. 

Esan dugu Mitxelena aitzineuskarari buruzko ikerketetan aitzindaritzat eta 

mugarritzat har dezakegula, aitzineuskara sistematikoki aztertu zuen lehenengoetarikoa 

izan baitzen; FHV maisulana, beste zenbait lanekin batera (1957, 1963 eta 1964, 

besteren artean) euskararen berreraiketarako oinarri sendo bezain zindoak dira.  
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FHVren bigarren edizioa agertu zen urte berean Trask-ek artikulu bat argitaratu 

zuen euskararen aitzinako hizkuntz egoera aztergai nagusi duena eta ordu ezkero, 

autorearen intereseko aztergaia izan da. Trask-ek (1997) badu kapitulu bat, non susmo 

eta intuizioekin jokatuz,128 orain dela zenbait mila urte euskara izan zitekeenari buruz 

mintzatzen den. Aipatzen duen gauza azpimarragarri bat aditzaren morfologiatik 

datorkigu, esaten baitu aditz trinkoen morfologia sortu zenean perpaus egitura 

egungotik oso diferentea zela. Egun aditza perpausaren amaieran joan ohi da eta aditz 

morfoak bata bestearekin kateatuz sortzen dira, baina Trask-en analisiaren arabera, esan 

daiteke lehen ez zela horrela. Hori pentsatzera garamatzate *e- aurrizkiak, -ra- artizkiak 

eta denbora eta modua adierazteko erabiltzen diren fosilizatutako aurrizkiek (b- eta l- 

adibidez); hauekin guztiekin, Trask-ek ondorioztatzen du hizkuntzak izan zuela garaia 

inflexiozko aurrizkiak sortu zirenekoa: 

To begin with, the evidence from verbal morphology suggests that much of that 

morphology was assembled at a time when sentence structure was very different from 

that of the modern language, which is exclusively verb-final and suffixing. The prefix 

*e- in non-finite verb-forms, the archaic causative prefix –ra- and the fossilized 

tense/mood prefixes all seem to point to a language in which inflectional prefixes were 

the norm. 

Trask 1997, 245 

Tipologian egon diren aldaketen aztarna gehiagori begiratzen badiegu, Gómez 

eta Sainzen (1995) artikulua aipatu behar dugu, euskaraz hitz ordenan aldaketa gertatu 

zela aditzera ematen baitzaigu. Gómez eta Sainzek (1995) eta Gómez-ek (1994) aditza 

dute aztergai nagusia; aditzarekin batera, hizkuntz tipoari buruzko kontuak sakon 

jorratzen dituzte, baita hainbat baieztapen, proposamen interesgarri egiten ere. Hipotesi 

nagusia ondokoa da: egungo ordena ez markatua SOV dela esaten da, halaz ere, autore 

                                                 
     128 Trask-ek berak “A speculative synthesis” izendatzen du kapitulua. 
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hauen arabera, VSO egoera ezagutu zuen euskarak, aditza lehenengo gunean egon 

zenekoa. Buru-lehen ordenatik buru-azken ordenarako aldaketa jasan zuela proposatzen 

dute, beraz. Aditz erroa lehenengo gunean zegoen baina bazen debeku bat: aditza 

aurren-aurreneko gunean agertzekoa. Horrela, perpausaren lehen gunean hainbat 

elementu agertzeko beharra zegoen, eta denbora edo/eta komunztadura beharrak 

bultzatuta, erroa hutsik zuen aditzak inguruan klitiko-moduko elementuak hartu zituen. 

Era horretan, aditzaren aurrean zeuden elementuak (connectives), birranalisia pairatuz, 

pertsona markatzat hartu ziren. Ondoko aipuak, aditza perpausaren lehenengo gunean 

zegoela adierazten du, besteren artean: 

The core idea in this hypothesis is that, at a certain stage, the Basque verb might have 

occupied the first position of the sentence, contrary to the historically attested “basic” 

SOV order, and that around that verb, basically consisting of the bare root, a number of 

clitic-like elements were attached in such a way that a kind of verbal complex was 

created as a prosodic unit. 

Gómez / Sainz 1995, 265 

Hizkuntzaren sisteman aldaketa diakroniko esanguratsuak proposatu dituztenen 

artean daukagu Aldai ere. Aldairen (2000) artikuluak ere aditz sistema du ikergai 

nagusi, aditzaren barne-morfologia jorratzen baitu. Labur bada ere, hona hemen 

ateratzen duen ondorio garrantzitsua: aditzean “egoera sintaktikoagotik” fusiorako 

aldaketa gertatu zela. Aldairen hitzetan: 

(…) verb forms of Basque (currently highly fusional, opaque and unproductive) come 

from “more-syntactic” ancestors (i.e. less bound and productive) and, more importantly, 

(...) they have undergone attested semantic changes after having been morphologized. 

Aldai 2000, 31 

Aldaik semantikaren ikuspegia sartzen du, formari dagokion ikuspegiarekin 

batera, aditz sistemak jasandako aldaketari erantzuna emateko. Aldaketa hauen nondik 
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norakoaz jabetzeko, alderdi diakronikoa sakondu eta jorratzeko beharra azpimarratzen 

du. 

Artiagoitiaren (1990) artikuluak silaba-egituran gertatutako aldaketarekin batera, 

hizkuntzaren egituraketan aldaketa gertatu zela iradokitzen du, batez ere hizkuntzaren 

silabaketa norakotasunean.129 Artiagoitiak aipatutako norakotasunari jarraituz, jakina da 

hizkuntz egituraketa norakotasun desberdinak, hizkuntz tipo desberdinek dituzten 

egituraketa modu desberdinekin lotu izan dela; adibidez, eransletasuna elementuak 

erroari eskuinaldean eranstearekin lotu daiteke. Beraz, silaba-egituraketan egondako 

norakotasun aldaketak hizkuntz antolamendu desberdinen arrasto bat izan daitezkeela 

proposa daiteke.  

Igartuak (2002), Lakarrak proposatutako silaba bakarreko erroen teoriaren 

haritik, proposamen interesgarria plazaratu du, euskararen hasperena ikuspegi 

tipologiko eta diakronikotik aztertuz; gainera, aitzineuskararen morfologiaren bilakaera 

kronologiko erlatiboa urratsez urrats aurkezten du. 

Badira, beraz, zenbait lan adierazgarri iradokitzen dutenak hizkuntzaren egoera 

ez dela beti berbera izan. Eta hizkuntz aldaketaren joera marrazten duten proposamen 

horien haritik, azkenaldian Lakarraren lanek, datu eta argudio ugari aurkeztuz, aldaketa 

tipologikoa egon dela proposatzen dute. 

Lakarrak berreraiketa egiteko erabili duen metodologian, barne berreraiketaz 

gain, munduko hizkuntza askotan gertatzen denari begiratu dio. Beste hizkuntzen 

historiei begiratzeak, hizkuntz familietan gertatzen diren aldaketei erreparatzeak, gurean 

gerta izan zitezkeenei buruzko ideia eta erreferentziak ekar diezazkiguke, ondoko 

aipuak adierazten duen bezala: 

                                                 
     129 Artiagoitiak ingelesez  directionality eta gazteleraz  direccionalidad izandatutakoan. 
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Las pruebas fehacientes acerca de las relaciones genéticas de la lengua vasca (...) han 

sido nulas y, a grandes rasgos, es válida aún hoy día la conocida opinión de Meillet (...), 

sin que ello signifique que no estemos, ya, legitimados sino incluso obligados, a intentar 

avanzar algo más en el conocimiento de la prehistoria de la lengua. Es evidente que este 

avance, ante la falta de socorro externo, solamente puede provenir de nuevos datos de la 

propia lengua y del empleo de argumentos y análisis más adecuados, como son los que 

proporciona la reconstrucción interna y los que nos ofrecen los paralelismos históricos y 

tipológicos. 

Lakarra 2006, 248 

Hizkuntzaren aldaketa tipologikoa landuz egin den azken proposamena Martínez 

Aretarena da. Autore horrek, 2006ko ekainean EHUn irakurritako tesian aitzineuskara 

zaharreko kontsonante sistema lantzen du eta horrekin batera aitzineuskara zaharretik 

gaurko egoerara egon diren aldaketak proposatzen ditu. Lakarraren ekarpenak (1995, 

1998a, 1998b, 2002 eta abar) onartzen ditu, eta horiek oinarritzat hartuz, haratago joaten 

da, aldaketa horien periodizazioa proposatuz. Diakronikoki lau aro desberdintzen ditu, 

zaharrenetik berrienera horrela banatzen direnak: aitzineuskara zaharra (Proto-Vasco 

Antiguo), aitzineuskara berria (Proto-Vasco Reciente), euskara zaharra (Vasco Antiguo) 

eta euskara komuna (Vasco común). Hona hemen, labur-labur, Martínez Aretak garai 

bakoitzerako proposatzen duen egoera eta garai batetik besterako aldaketak nola 

azaltzen dituen: aitzineuskara zaharrean erroak silaba bakarrekoak ziren eta elementu 

isolatzaileak zeuden. Sintaxian VO (aditza-objektua) ordena zegoen eta tonuak 

indarrean egon zitezkeen. Silaba bakarreko erroak atzizki edo aurrizkiekin konbina 

zitezkeen (sa-bel, gi-bel, berr-i, barr-u) eta erroak erroekin ere konbina zitezkeen 
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(*har-bel, *han-ker). Esan bezala, Martínez Aretak garai honen kontsonante sistema 

berreraikitzen du bere tesian (ikus 7.3 atala). 

Martínez Aretak aitzineuskara zaharretik aitzineuskara berrira pasatzeko zenbait 

aldaketa gertatu zirela aldarrikatzen du eta azpian Lakarrak proposatutako deriba (edo 

drift-a Sapir-en hitzetan) egon daitekeela iradokitzen du, hau da, hizkuntza egitura 

isolatzailea izatetik egitura eranslea izatera pasa zela. Garai horretan gertatzen dira 

Lakarrak eransletasunerako bidean proposatzen dituen aldaketak (ikus atal honetan 

esandakoak eta 7.2.3. atala): disimilazioak, bokal-harmonia, erroak monosilabiko 

izatetik bisilabo izatera pasatzea, eta abar. Hurrengo aipua aldaketa horri buruzkoa da: 

En una época algo posterior, que hemos denominado Proto-Vasco Reciente (PVR), se 

dan una serie de cambios. Es posible que entre todos éstos subyazga el cambio o el 

inicio del cambio holístico formulado por Lakarra (...), según el cual el euskera pasa de 

ser una lengua del tipo VO (SVO o VSO), con órdenes Pr/NG/NA, a ser del tipo SOV, 

con órdenes Po/GN/AN. Este cambio sería el resultado del paso de una estructura más o 

menos aislante a otra aglutinante. De haberse dado efectivamente este cambio, en todo 

caso lo habrá hecho paulatinamente y no es posible precisar cuál es su ámbito 

cronológico, aunque éste seguramente habrá abarcado un amplio recorrido dentro de la 

evolución trazada desde el PVA al VC o incluso el vasc. mod. 

Martínez Areta 2006, 469 

Aitzineuskara berriaren ondoren euskara zaharra130 letorke; garai horretako 

bereizgarri litzateke hasierako kontsonante herskariak galdu egiten direla eta 

kontsonante fortis-en eta lenis-en arteko kontrakotasuna hitz barrenean dagoela soilik. 

Garai hau Mitxelenak berreraikitzen duen garaiarekin bat letorke.  

                                                 
     130 Martínez Aretak “euskara zaharra” esaten duenean, berreraikitako egoera bati buruz ari da eta ez 

idatzizko frogak aurki daitezkeen garaiari buruz (beste tradizio batzuetan egin den moduan, adibidez 

germanikoan). 
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Martínez Aretak periodizazioan aipatzen duen azken garaia euskara komuna 

deiturikoa da, goi erdi aroan kokatzen dena. Egungo sistematik gertu geratzen den 

garaia da: herskarien oposaketaren oinarria ahostuntasuna da eta ez fortis / lenis. 

Martínez Aretak Lakarraren ekarpenak oinarritzat hartzen dituenez, Martínez 

Aretaren proposamen berriari egin dakiokeen kritika Lakarrari egingo diogunarekin 

parekatu daiteke (batez ere 7.2.3. atalean), hau da, fonologia eta morfologiaren arteko 

sinbiosia egiten dela. Lakarrak eta Martínez Aretak aldaketaren oinarria, era inplizituan 

nahiz esplizituan, morfologian dagoela onartzen dute; gure ikerlanean, aldiz, lehen ere 

esan denez, prosodia eta prosodiaren barnean azentua da aldaketaren eragilea izan 

daitekeena. Ondorengo atalean ikusiko dugu, batez ere Donegan-en eta Stampe-ren 

ekarpenetan oinarrituta, erritmoan oinarritutako proposamenean zer nolako kezka eta 

arazoak sor daitezkeen. 

 

4.3.2. Fonologia Naturalaren ikermoldea 

 

Teoria Naturalaren ekarpen garrantzitsua da tipologia holistikoa aintzat hartzea, 

hizkuntzan gertatzen diren aldaketak biltzeko eta azalpena emateko. 4.1.1. kapituluan 

ikusi bezala, Donegan-ek eta Stampek (1983, 2004), baita Donegan-ek (1993a) ere, 

munda eta mon-khmer hizkuntzetan gertatutako aldaketa (drift-a Sapirren hitzetan) 

erakusten digute eta hor azaltzen direnei begiratzea oso lagungarri gerta dakiguke 

euskararen azterketan, beherago ikusiko dugunez. 

Tipologia holistikoaren zentzua eta nondik norakoa azaldu nahian, Hurch-ek 

(2006b) gogoeta teoriko azpimarragarriak aurkeztu ditu. Hurch-ek dio tipologia ez dela 
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ezaugarri bilduma bat, eta hizkuntz tipo baten barnean, ezaugarrien artean inplikazioak 

eta lehentasunak daudela: 

 

 

 

Humboldt war es, der systematisch versucht hat, Grammatiken nicht als eine zufällige 

Aneinanderreihung von Kategorien und Mechanismen zu fassen, sondern der sich 

gerade für einen dahinterstehenden grösseren Zusammenhang interessiert hat, für 

Inplikationen, für Präferenzen. 

Hurch, 2006b, 1131 

Hizkuntzaren ezaugarri tipologiko guztiek ez dute izate eta balio bera inplikazio 

eta lehentasunak sortzeko, hau da, ezaugarri batzuk izatez oinarrizkoagoak dira 

hizkuntzaren tipologia osatzeko, beste ezaugarri batzuk baino (4.1.1. atalaren amaieran 

Hurch aipatzean ikusi dugun bezala). Azken batean, Hurch proposatzen ari da 

hizkuntzaren ezaugarri guztiak ez direla modu berean hartu behar tipologia egiteko 

orduan, batzuk hizkuntz tipoa sortzeko oinarrizkoak direlako eta beste batzuk ez. Hona 

hemen Hurch-en hitzak: 

Das Argument, um das es mir geht, ist, dass es eine Grundthese gibt, die besagt, dass 

typologische Unterschiede in der Qualität essentieler sind als nichttypologische 

Unterschiede. 

Hurch 2006b, 2132 

                                                 
     131 ‘Humboldt sistematikoki saiatu zen gramatika, kategoria eta mekanismoen zorizko sekuentzia edo 

harilkatze moduan ez ulertzen, aldiz, azpian, ezkutuan dagoen lotura estuago batez arduratu zen, 

inplikazioez, lehentasunez’. 

     132 ‘Niri dagokidanez, argumentua da, badagoela oinarrizko tesi bat esaten duena nolakotasun aldetik 

diferentzia tipologikoak diferentzia ez tipologikoak baino funtsezkoagoak direla’. 
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Ezaugarri tipologiko guztiek ez dutela balio bera erakusteko alemanezko adibide 

bat darabil, Nichols-ek aurkeztutako posesiboena, hain zuzen ere. Nichols-ek 

posesiboak adierazteko egituretan oinarritutako tipologia proposatzen du eta Hurch-ek, 

Nichols-ek proposatutako tipologia alemanez nola gauzatzen den ikusten du. Hurch 

konturatzen da Nichols-en proposamenak ez duela emaitza argiegirik ekartzen, izan ere, 

tipo desberdinak bereizten dituzten egitura guztiak posible dira alemanez, eta beraz, 

alemana hizkuntz tipo guztien adierazle izan daiteke: 

Head marking: Hans sein Haus 

dependent marking: das Haus von Hans, des Vaters Haus, etc. 

head und dependent marking: dem Vater sein Haus, etc. 

Hurch, 2006b, 2 

Head marking, dependent marking eta head and dependent marking, Nichols-ek 

tipoak bereizteko proposatutako ezaugarriak dira eta adibidean ikusten denez, tipo 

desberdinak sortzeko ezaugarri guztiak betetzen dira alemanez. Gorago esan bezala, 

Hurch-ek adibide horretatik ateratzen duen ondorioa da ezaugarri guztiek ez dutela balio 

bera tipologia bat proposatzerako orduan, eta ondorioz, hizkuntzaren egituraketan 

esanguratsuak diren ezaugarriak, tipoa osatzeko oinarrizkoak direnak bilatu behar dira: 

Wenn wir davon ausgehen, dass nicht jedes Merkmal typologisch relevant sein kann, 

dann ist selbstverständlich nicht jedes Merkmal in der Lage, einen linguistischen Typ zu 

konstituieren, sondern typkonstituierende Eigenschaften sind von übergeordneter 

struktureller Bedeutung für die Bildung von Grammatik und, um mit Humboldt zu 

sprechen, sie begründen nicht nur Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaus, 

sondern auch Verschiedenheit. So ist es zumindest problematisch, wenn innerhalb einer 

Sprache typologische Parameter in stark divergierender Form ausgebildet sind. 

Hurch 2006b, 3133 

                                                 
     133 ‘Abiatzen bagara esanez ezaugarri guztiak tipologikoki ezin daitezkeela garrantzitsuak izan, orduan 

ulergarria da esatea ezaugarri guztiek ez dutela balio bera hizkuntzako tipoa osatzeko, eta ezaugarri 
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Aipuan agertzen den proposamenaren haritik, tipologia egiterakoan gramatika 

egiturak sortzeko oinarrizkoak diren ezaugarriak bilatu behar dira. Azken batean 

tipologia holistikoa egiteko ezaugarri tipogileak oinarrian izatea proposatzen du. 

Komenigarria litzateke gogoeta teoriko hauek ez ahaztea eta euskararentzat hizkuntz 

tipo desberdina proposatu behar badugu, Hurch-i jarraituz, ezaugarri tipogileak zeintzuk 

diren ezagutzea, gero inplikazioak eta lehentasunak zeintzuk izan daitezkeen ikertzeko.  

Hemen adierazitakoengatik, esan daiteke euskararen historian ikuspegi berria 

eskaintzen digutela Lakarraren idatziek. Atal honetan tipologia egiterakoan alderdi 

prosodikoa gogoan izatea aldarrikatu nahi da (Donegan-en eta Stampe-ren 1983, 2004, 

Donegan-en 1993a eta Hurch-en 2006b-ren bidetik). Atalaren helburua ez da Lakarrak 

aurkeztutako datu eta froga guztiak lotzea, monografiko bat baino gehiago beteko 

lukeelako eta ez delako oraingo eginkizunaren xede nagusia. Eskuartean dugun 

ikerketaren gai nagusia silaba-egitura da eta Lakarraren proposamen berriek ezinbestean 

ukitzen dute silaba-egitura (Lakarraren proposamenak silaba-egituraren ikuspegitik 

jorratuta zazpigarren kapituluko 7.2.3. atalean sakontzen dira). Silaba, prosodia eta 

segmentuak elkartzen direnean sortzen den elementutzat hartzen dugunez, aukera 

ematen digu alderdi horiek lotzeko eta hemen ere horixe egingo da, batez ere Lakarrak 

egindako proposamenei prosodiazko, eta zehatzago izateko, erritmoari dagozkion 

zenbait zertzelada emango baitiegu. 

Hurrengo aipuan Lakarrak erroan mugatutako azterketetatik abiatuta zer nolako 

ondorioak atera dituen biltzen da: 

                                                                                                                                               
tipogileek garrantzi estruktural gorena dutela gramatika osatzeko; Humboldt-en hitzak erabiliz, [ezaugarri 

tipogileek] ez dituzte soilik giza hizkuntz-sistemaren eraketan desberdintasunak sortzen, baita 

desberdintasuna ere. Horrela gutxienez arazotsua da, hizkuntza baten barruan parametro tipologikoak 

elkarrengandik asko urrunduz garatzea’. 
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Creemos haber mostrado que la teoría de la raíz monosilábica del PV ant. [protovasco 

antiguo] ha tenido, y es previsible que siga teniendo, múltiples e importantes 

consecuencias para la diacronía de la l. [lengua] vasca: explicación y extensión de 

generalizaciones como las arriba citadas, evolución de la forma canónica monosilábica 

a otras posteriores, necesidad de replantear la reconstrucción del sistema fonológico 

basado en tres posiciones (inicial, medial y final), con neutralización posterior —pero 

no simultánea— en la 1.ª y 3.ª, a otro basado en dos (inicial y final, del cual habrán de 

derivarse la neutralización en los extremos y la diferenciación en medial de la siguiente 

fase, reestudiar los suprasegmentales —tan típicos de las l.[lenguas] monosilábicas 

(...)—, que quizás pudieran tener valor morfológico más amplio del habitualmente 

reconocido, aspectos de la gramática PV [protovasca] como la reduplicación y la 

escasez de postposiciones y sufijos derivativos (...) —y la presencia de prefijos o 

preposiciones antes no observados, y de armonías vocálicas y consonánticas antes no 

estudiadas—, la eliminación o mayor descrédito de comparaciones de poco-más-o-

menos con morfemas de otras lenguas (p. ej., caucásicas) con formas canónicas muy 

diferentes (...), etc. Por hacer más completa esta enumeración de posibilidades, que no 

de resultados definitivos, mencioné también en mi trabajo (...) la que puede resultar más 

relevante, cual es la necesidad de postular para el PV [protovasco] más antiguo una 

tipología muy diferente (sin SOV, ni aglutinación, ni ergatividad, ni flexión verbal 

inextricable) a la del vasc.[vasco] histórico y algunas posibilidades que muestra la teoría 

para el estudio de la deriva lingüística posterior (...). Es esta vía escasamente transitada 

en la reconstrucción en nuestro campo la que me gustaría motivar en lo que sigue. 

Lakarra 2005, 411-412 

Aurrizkiak, aurrizkitzea, aurreranzko erreduplikazioa, bokal-harmonia eta 

kontsonante harmonia egon zitezkeenaren aipamena, eta postposizio eta eratorpen 

atzizkien urritasuna lirateke Lakarrak aitzineuskararako proposatzen dituenak. Ez da 

inolaz ere egungo hizkuntza egoeraren antzekoa, egun aski desberdina baita: atzizkiak, 

postposizioak, aurrizki gutxi, kasu markak, eta abar aurki baititzakegu egungo 

hizkuntzan. 

 

4.3.3. Lan-hipotesiak 



Tipologia 

 199

 

Ondoren, eskuartean ditugun datuak argitan jarri eta, hizkuntz ezaugarriei, batez 

ere alderdi prosodikoari begiratuz, aitzineuskara zaharra zein hizkuntza motatara 

hurbiltzen zen esateko saioa egingo da, beti ere ariketa gisa proposatuta. Ezin esan 

daiteke ezer ziurrik, baina aitzineuskara zaharrari egozten zaizkion zenbait ezaugarri 

kontuan hartuta, nolabaiteko lan-hipotesiak plazaratu daitezke eta horixe izango da 

hemen egingo dena. Ariketa hau egiteko komeni da Donegan-ek eta Stampe-k (1983, 

2004) munda eta mon-khmer hizkuntzen ezaugarriak azalduz aurkeztutako taula gogoan 

izatea.134  

Lakarrak eskainitako datuak ikusita eta Donegan-ek eta Stampe-k (1983, 2004) 

beraien ikerketetan aurkezten dituzten ezaugarriak ikusirik, esan daiteke aitzineuskara 

zaharra mon-khmer hizkuntzen ezaugarrietara gehiago hurbiltzen dela munda 

hizkuntzen ezaugarrietara baino. Zenbait ezaugarri zuzenean edo ziurtasun gehiagoz 

alderatu daitezke, aski frogatuta daudelako aitzineuskaraz gertatzen zirela. Hau 

                                                 
134    MUNDA    MON-KHMER 

Gramatika  sintetikoa    analitikoa 

Hitz-ordena  buru-azken    buru-aurren   

   OV, atzizkiak    VO, aurrizkiak 

Esaldi azentua  goitik-beherakoa (hasieran)  behetik-gorakoa (bukaeran) 

Hitz eredua  goitik-beherakoa, trokeoa          behetik-gorakoa, ianboa, silaba bakarra 

Afixuak:  aurrizki/infixuak/atzizkiak   aurrizki/infixuak edo isolatzaile 

Denbora gauzatzea silaba-aldikoa, mora-aldikoa  azentu-aldikoa 

Fusioa   eranslea     fusiozkoa 

Silaba eredua  (C)V(C)     C(´̆)) + (C)V ́ (: / V̯)(C) 

Kontsonanteak  egonkorrak    aldakorrak   

   asimilatzaileak    disimilatzaileak 

Tonua   level (arraroa)    contour (ohikoa) 

Bokalak   egonkorrak    murrizgarriak    

   harmonikoak    diptongoak 
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litzateke, adibidez, aurrizkien kasua. Aurrizkiek eta aurrizkitzeak indarra bazutela esan 

dugu eta hau ongi dator mon-khmer hizkuntzen ezaugarriekin. Gauza bera esan daiteke 

aurreranzko erreduplikapenaz ere. Aldiz, beste zenbait ezaugarri zeharka alderatzeko 

aukera daukagu, ezaugarri horien aipamena egin arren (Lakarraren lanen batean) 

oraindik ere aski frogatu gabe daudelako. Talde honetan sartuko lirateke diptongoak eta 

kontsonante aldakor eta disimilatzaileak, adibidez. 

Hizkuntzen arteko alderaketa ariketa egiten ari garenez, hizkuntza batean 

gertatzen dena bestean ere gerta zitekeela postula dezakegu. Horrela bada, lan-

hipotesitzat proposatu dezakegu mon-khmer hizkuntzetako zenbait ezaugarri euskaraz 

ere hala izan zitezkeela. Ondoren ikusi beharko da aukerarik badagoen euskaraz gerta 

zitekeen ezaugarri hori benetan gertatu zen frogatzeko edo ezaugarri horren aztarnak 

egon zitezkeen frogatzeko behintzat. 

Horixe egingo dugu Donegan-ek eta Stampe-k aurkeztutako munda eta mon-

khmer hizkuntzen ezaugarri taulan agertzen den hitz ereduarekin. Proto-austroasiatikoan 

hitz guztiek egitura ianbikoa edo silaba bakarrekoa zuten. Ianbikoa izateak esan nahi du 

bi silaba zituela, lehenengoa bokal bat izan ohi zelarik, edo CV (silaba itxia sekula ez) 

eta erritmikoki, lehenengo silaba anakrustikoa zen, ez zuen balio erritmikorik. Silaba 

itxia pisua zen, silaba bakarreko hitzetan, erroa bera izan ohi zen silaba pisua, eta 

egitura ianbikoa zutenetan, hau da, lehenengoa silaba irekia zuena eta bigarrena itxia, 

bigarren silaba izan ohi zen pisua. Silaba pisua bi moraduna da, eta bigarren kapituluan 

esan bezala, bi morako denbora tartea da hitz bat ahoskatzeko beharrezko den laburrena, 

beat izena duena. Beat-a bi moraz osatzen denez, silaba bakarra (pisua) duten hitzetan 

silaba hori sartuko da beat-ean eta beraz, azentu ereduan. Hitz ianbikoetan, silaba arin 

gehi pisuaz osatutako hitzetan, esan dugu arina anakrustikoa dela eta bigarren silabak 
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hartzen duela bi moren pisua eta beraz, hitz ianbikoetan bigarren silaba sartzen da 

azentu ereduan. Hasierako silaba, aukerakoa dena, azentu eredutik kanpo geratzen da 

eta bokal hau gal daiteke hurrengo silaba azentudunak erritmoan ondoriorik jasan gabe. 

Pentsa daiteke bokal horiek hasierako kontsonante taldeen arabera azaldu izana. Baina 

munda hizkuntza taldean, hizkuntz erritmo aldaketa jasatean, hasierako silaba arinak 

azentua jaso zuen eta hasierako azentuari esker, hasierako silabak gorde egin dira. 

Pentsa daiteke egitura molde horri jarraituz hitz berriak sortu zirela, hasierako silaba 

arina, baina erritmikoki axola zuena, eta bigarrena pisutsua zituztenak. 

Hizkuntz erritmo aldaketarekin, hau da, goitik-beherako azentua hartzearekin 

munda hizkuntzek tipologikoki ere aldaketa jasan zuten. Hain zuzen ere, munda 

hizkuntzetan hasierako azentua izan zen hitz ianbikoetako hasierako bokala (proto-

austroasiatikoan anakrustikoa zena) gorde arazi zuena. Ez da ahaztu behar, aldaketa hori 

momentu batean gertatu zela eta Donegan-ek eta Stampe-k aldaketa momentu hori 

azaltzen dutela.  

Esan dugu Lakarraren, batez ere, azkeneko lanak irakurrita, suposa daitekeela 

euskarak aldaketa tipologikoa jasan zuela. Lakarrak aurkeztutako datuen bidetik, 

postula daiteke erro silaba bakarrekoa eta aurreko paragrafoetan erritmo ianbikoari 

buruz esandakoa lot daitezkeela. Lakarrak aitzineuskara zaharrenerako erro silaba 

bakarrekoa proposatu du, eta gaineratu du silaba bakarra itxia izan behar zuela. Hitzak 

sortzeko baliabidetzat aurkezten ditu aurrizkitzea eta aurreranzko erreduplikapena, eta 

sortutako eredua zen silaba arina gehi silaba pisua. Egoera horrek paragrafo batzuk 

gorago aipatutako egitura ianbikoa gogorarazten du, hau da, lehenengo silaba arina eta 

bigarrena pisua izatea eta bigarren silaba azentu ereduan sartzea, lehenengoak ez 

zuelarik inolako ondorio erritmikorik.  



Tipologia 

 202 

Esan dugu munda hizkuntzetan hitz eredua egitura ianbikotik egitura trokaikora 

aldatu zela eta beraz, lehenengo silabak, mundaren ama hizkuntza proto-

austroasiatikoan erritmo baliorik ez zuenak, munda hizkuntzetan erritmikoki balioa 

hartzen du, izan ere egitura trokaikoetan bi unitateko (kasu honetan bi silabako) 

lehenengoa da indartsuena eta bestea ahulagoa. Aldaketarekin erritmikoki bi unitateak 

sartzen dira beat-ean. Ondorio hau garrantzitsua da bi silabako egituran lehenengo 

silabak nolabaiteko beregaintasuna hartzen duelako. Horrela, lehen minor zen bokala, 

schwa modukoa, bokal oso bilakatzen da. 

Bide beretik euskararako ere honelako zerbait gertatu izatea pentsa genezake 

odol, eder, eta antzeko adibideetan. Proto austroasiatikoan minor silaba zena silaba oso 

bilakatu zen munda hizkuntzetan, erritmo ianbikotik erritmo trokaikora aldaketa 

gertatuta. Euskararako antzekoa proposa dezakegu eta hasieran minor silaba izan 

zitekeena (schwa moduko bokala) erritmo aldaketarekin bokal oso bilakatu zela 

proposatu genezake, erritmo aldaketarekin hasierako bokalak beregaintasuna hartzen 

duelako eta erritmikoki garrantzia duelako. Proposamen honi indarra ematen dio atal 

honetan beherago azalduko dugun Lakarraren proposamenak, hain zuzen ere erritmo 

aldaketa gertatu zela dioen eta aldaketaren kronologia erlatiboa aurkezten duen 

proposamenak. 

Modu horretan azalduko genituzke odol, azal, eder eta antzeko adibideak eta 

Lakarrak proposatzen dituen *dodol, *deder eta antzekoetan gertatzen diren galera 

handiak azaldu beharrik ez genuke izango.135  

Ez dugu ahaztu behar hasierako bokala ondorengo errokoaren modukoa dela, 

hau da, errepikapena gertatzen dela bokaletan: eder, adar, odol, azal, adibidez. Behar 

                                                 
     135 Modu horretan Lakarrak proposatutako azentu eredu aldaketa ere lotuko genuke (ikus 2005, 456). 
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erritmikoek bultzatuta sortu edo gorde behar den bokalak ondoan duen erroaren bokala 

kopiatu besterik ez duela egin esan daiteke. Hau ikusita, 4.1.3. atalean ikusi dugun 

bokal-harmoniaren kontua ezin dugu ahaztu. Esan dugu bokal-harmonia hizkuntza 

eransleen ezaugarri izan daitekeela eta beraz, bokal errepikapen hori bokal-harmoniaren 

aztarnatzat har genezake. Bokal-harmoniaren argumentu molde bera erabiliz azal 

genitzake, era berean, go.gor, ze.zen eta antzeko adibideak, aurreranzko 

erreduplikapenaren bidez sortutako hitzak. Egitura ianbikoa dute hitz hauek, lehenengo 

silaba arina eta bigarrena pisutsua dute, eta bokalak berdinak dira bi silabetan; beraz, 

egitura trokaikoaren bidetik bokal-harmoniaz sortutako hitz moldea dela defenda 

daiteke. 

Bokal-harmoniak euskararen historian izan zezakeen jokamoldea ikusteak, 

zenbateraino bete zen, emankortasun maila, eta abar ikertzea merezi duen gaia da 

inondik ere. Nahiz eta orain arte aipatutako gertakarien berdina ez izan, ez izatez, ez 

kronologiaz ere, ondoren datozenak berriagoak baitira, adibide hauetan gertatutakoak 

itxura “harmonikoa” duela esan daiteke. Bokal gehiketak dira adibide hauetan gertatzen 

direnak eta esan daiteke bokal gehiketa gertatzerakoan bokal-harmoniak nolabaiteko 

indarra bazuela, gehitutako bokala ondokoaren berdina delako.136 Ondoko bokalaren 

berdina gehitzearen adibideak aurki daitezke euskaraz: latinetiko maileguetan muta cum 

liquida kontsonante bilkurak, kontsonante bilkuren artean errazenak izanik ere, saihestu 

egiten zirela ikusi dugu kontsonanteen artean bokala sartuz: lat. librum > eusk. liburu, 

lat. crucem > eusk. gurutze; hitz hasieran frikari-herskari kontsonante bilkura zuten 

hitzei hasieran bokala ezarri zitzaien, adibidez lat. spiritu > eusk. izpiritu (indarrean 

                                                 
     136 4.4. atalean azalduko dugun moduan, bokal-harmoniak oro har hitza du gerta eremua. Beraz, 

adibide hauetan adierazitakoa bokal-harmoniaren aztarnatzat har genezake nolabait. 
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dagoen bilakabidea da). Dardarkari anitzez hasitako hitzak mailegatzean ere, bokal bat 

eransten zitzaien hasieran: lat. regem > eusk. errege.  

Donegan-ek eta Stampe-k azaltzen dutenez, munda hizkuntzek 

eransletasunerako bidea hartu zuten erritmo aldaketa gertatu ondoren. Aipatu dugu 

bokal-harmonia hizkuntza eransleen bereizgarri izan ohi dela eta iradoki dugu odol, 

azal, eder eta antzekoak bokal-harmoniaren ondorioz sortu ahal izan direla. Bokal-

harmonia eransletasunarekin lotuta, postulatu dugu aurretik beste bokal bat izan 

zitekeela, schwa modukoa eta gero, erritmo aldaketa gertatzean, egitura ianbikotik 

egitura trokaikora pasatzean, hasierako bokalak indarra hartu zuela eta bokal-harmonia 

gertatu zela, hizkuntzaren eransletasunerako bidean. Ondoko aipuan ongi adierazten da 

erritmo desberdinek hitz egitura desberdinak eskatzen dituztela:  

To fit into a beat, which is universally bimoric, the word should begin either with two 

light syllables like Sora 'ura  ‘mango’ or one heavy like 'y´ŋ  ‘mother’ or 'sinֽdi  

 ‘date palm’. In a word consisting of a light plus a heavy syllable, the light syllable is 

ignored: Sora ɛ'ɛl (  ) ‘ironwood’, t´'rɨb (  ) ‘cloud’, which is rhythmically 

equivalent to eliminating the short syllable, trɨb . 

Donegan / Stampe 2004, 18 

Erritmo aldaketarekin lehenengo silabak indarra hartu eta egonkortasuna ere 

lortzen du; erritmo baliorik gabe, bokala galduta ere berdin dela esan dugu baina erritmo 

trokaikoan lehenengo silabak beregaintasuna eta egonkortasuna hartzen du eta bokala 

“bete” egiten da nolakotasun nabarmena hartuz. 

Goiko aipuan irakur daitekeenez, silabaren nolakotasunak badu garrantzia 

erritmo bakoitzaren eskakizunetan. Orain arte hitz egin dugun aitzineuskara zaharreko 

eskakizunak: erro silaba bakarrekoa, aurretik joan zitekeena silaba irekia behar zuen 

izan, CV (sa.bel, go.gor, ze.zen) edo V (e.der); beranduago sortutako hitzek dituzten 
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baldintzak eta eskaizunak desberdinak dira: baz.ter, bel.dur, ber.din, eta abar. Azken 

adibide hauek, CVC.CVC egitura eta bi silaba itxi dituzte, eta silabak itxiak direnez, 

bakoitza beat batean sartzeko modukoak. Lakarrak dioenaren arabera, hitz hauek berak 

proposatzen duen hizkuntz garaia baino beranduagokoak dira. Postula daiteke hitz 

hauek lehenengo silaba egonkortu ondoren sortu ahal izan direla; hau da, eder, azal eta 

antzekoak sortu ondoren, lehenengo silabak beregaintasuna lortu zuen eta hitzak 

sortzeko eskakizunak ere aldatu egin ziren.  

Lakarrak aurkeztutako datuekin irudikatu dezakegun hizkuntz egoeratik 

egungora aldaketa gertatu dela esan dugu. Zenbait ezaugarriri kasu eginez, esan daiteke 

garai jakin batean egungo egoerara iristeko bidea egiten hasi zela: atzizkitzea, bokal-

harmonia, desaspirazioa,137 silaba-egitura sinpleagoa, eta abar.  

Horrelako aldaketa gertatzeko, gramatikako atalak pixkanaka-pixkanaka aldatu 

behar izan ziren eta aldatzen hasteko hizkuntzaren barnean zeresana duen eragile bat 

aurkitu behar dugu. Donegan-ek eta Stampe-k egiten duten bezala, azentua hartuko 

dugu hizkuntz tipo aldaketaren eragile nagusitzat (ikerlanean zehar zenbait aldiz 

aipatutako arrazoiei jarraituz).  

Azentuaz hitz egin dugunean hitz azentuan geratu gara eta esan beharrik ez dago 

azentuari buruzko zenbait proposamen esanguratsu egin direla aitzineuskararako. 

Mitxelenaren eta Martinet-en proposamenak dira orain arte egin diren garrantzitsuenak 

(ez da ahaztu behar, era berean, Hualderena). Hemen egin dugun ariketa Lakarrak 

(2005, 456) proposatuarekin lerratzen da. Proposamen horretan Lakarrak, Mitxelenak 

eta Martinet-ek aurkeztutako azentu ereduak bateragarriak direla defendatzen du, 

hurrengo aipuan irakur daitekeen bezala: 

                                                 
     137 Igartuak (2002) aipatzen duen ezaugarria da. 
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En Lakarra, (...) habíamos propuesto una vía para intentar hacer compatibles las 

hipótesis de Martinet y de Mitxelena con ánimo de no renunciar a las virtualidades de 

ambas: i.e., la función demarcativa en la de Martinet y la distribución y evolución de la 

aspiración en la de Mitxelena. En realidad, me interesaba resaltar que uno y otro partían 

de una limitación común a ambas teorías que ahora podíamos superar atendiendo 

precisamente al núcleo duro del nuevo paradigma reconstructivo, esto es a la forma 

canónica de la raíz. En concreto, tanto Martinet como Mitxelena recurren a la margen 

izquierda de las palabras PV [protovascas] por carecer de cualquier idea o propuesta, 

por mínima que sea, sobre el tamaño y estructura fonotáctica de las mismas; si 

suponemos en cambio que en el transcurso de su evolución desde las formas 

monosilábicas al polisilabismo moderno las raíces (...) o las palabras fonológicas tenían 

dos sílabas, es claro que un acento [__»__] unifica los objetivos subyacentes, tanto a la 

teoría del uno como a la del otro —y ahora me parece que también a la de Hualde—, así 

como las respectivas ventajas explicativas adicionales de ambas. 

Lakarra 2005, 455-456 

Ondoren bi autoreen proposamenen arteko kronologia azaltzen du, esanez, 

Mitxelenak proposatutako azentu eredua Martinet-ena baino lehenagokoa dela (Lakarra 

2005, 456):138  

 

(1) [__»__] (Mitxelena) → (2) [»__ __] (Martinet) 

7. irudia    

 

Gure ariketa honetan proposatu dugu aitzineuskara zaharrak hitz erritmo 

ianbikoa zuela: hasierako silaba anakrustikoa zela eta bigarren silabak hartzen zuela 

azentu nagusia. Proposamen hau Mitxelenaren azentu ereduarekin parekatu dezakegu: 

azentua hitzaren ezkerreko mugatik hasita bigarren silaban zegoen. Horregatik 

Mitxelenaren proposamena erritmo ianbikoarekin bat datorrela esan daiteke.  

                                                 
     138 Ideia hau Igartuaren lanean (2002) irakur daiteke. 
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Munda hizkuntzetan gertatutakoari begiratzen badiogu, esan dugu erritmo 

ianbikotik erritmo trokaikora pasa zirela eta erritmo aldaketarekin goitik-beherako 

erritmoa hartu zutela, horrela, hasierako silabak, azentu nagusia hartzearekin batera 

beregaintasuna ere hartu zuen. Erritmo aldaketa hau munda hizkuntzen 

eransletasunerako bidearekin lotzen da eta agian horrelako bideren bat bilatu behar 

genioke euskarari ere. 

Berriro euskarara bueltatuz, ikusten dugu Martinet-en proposamenean azentua 

hitzaren lehenengo silaban dagoela. 7. irudian adierazi bezala, Lakarraren 

proposamenak dio kronologikoki Mitxelenaren azentu eredutik Martinet-en azentu 

eredura pasa zela, beraz, eredu erritmiko ianbikoa izan zitekeenetik erritmo trokaikora. 

Modu horretan munda hizkuntzek jasandako erritmo eredu aldaketarekin pareka 

dezakegu euskara. 

Eskuartean dugun ikerketa honetan egindako ariketan hizkuntz erritmo aldaketa 

gerta ahal izan zitekeela proposatu da, horrekin lotzen delarik azentu eredua aldatzea, 

hitz egituran silaba eskakizunak aldatzea eta hitz eraketa eskakizunak aldatzea, besteren 

artean. 

Lakarrak proposatutako hizkuntz egoeratik egungorako bidean Mitxelenak 

berreraikitako hizkuntz egoera ere kontuan hartu behar dugu, Lakarrak proposatzen 

duena baino beranduagoko garaia delako, eta aldi berean, egungotik ere urrundu egiten 

delako. 

Aurkeztutako datuen arabera, hizkuntza erritmo silabikoagora hurbiltzen hasi 

zen. Mitxelenak berreraikitako garaia, aitzineuskara izendatutakoa, fonologiari 

begiratuta, silaba-aldiko hizkuntzetara asko hurbiltzen da: fonologiaren ikuspegitik 

silaba-egitura oinarrizkoa (egungoa baino oinarrizkoagoa) du, kontsonante eta bokal 



Tipologia 

 208 

bilkurak ekidin egiten dira (adibidez muta cum liquidarik ez da onartzen), kontsonante 

bilkura gutxi daude, bokal sistema aski sinplea du, bokalak egonkorrak dira, eta abar. 

Datu hauetatik aurrikus dezakegu hizkuntzak silaban oinarritutako erritmoa izan 

zezakeela. Hemendik abiatuta, eta Hurch-en bidetik inplikazioak eginez, gramatika 

eranslea duela proposa daiteke, atzizkitzea, postposizioak, eta abar dituena.  

Alderatze ariketan ikusi dugunez, aitzineuskara zaharra, egungo ezaugarrien 

arabera, mon-khmer hizkuntz taldeen ezaugarrietara lerratzen dela. Hau horrela dela 

onartuz gero, proposatu daiteke mon-khmer hizkuntz taldetik antzekoago izatetik munda 

hizkuntz taldearen antzekoa izatera mugitu zela euskara, ez agian bi hizkuntza talde 

hauek egin bezala, muturretik muturrera, baina norabide horretan mugimendua egon 

izan zitekeela postula daiteke. 

7.2. atalean ikusiko dugu aitzineuskaratik egungo euskarara, silaba-egiturari 

dagokionez, zenbait aldaketa nabari daitezkeela eta gaineratu daiteke, oro har, egungoa 

konplexuagoa dela. Hala ere, silaba-egiturari bakarrik begiratzea ez litzateke nahikoa 

aldaketa tipologikoa gertatu dela esateko. Silaba-egituran aldaketak gertatu badira, 

ziurrenik zerbaiten seinale edo aztarna izango dira, baina silaba-egituran aldaketa 

gertatu dela esateak ez dakar nahitaez hizkuntz tipo aldaketa gertatu dela esatea, ez bada 

silaba-egituraren iraulketa deigarririk gertatzen. Silaba-egituran gertatutako aldaketekin 

batera, ikusi beharko da hizkuntzaren historian proposatu diren hizkuntz aldaketa 

guztiak kronologikoki nola kokatzen eta harilkatzen diren, kronologia erlatiboaren 

bidetik.  

Ikusi dugu Lakarrak proposatutako erro silaba bakarrekoen teoriak aurrera egin 

duela eta erroetan hasitakoa hizkuntzaren atal askotara zabaldu duela, hizkuntz tipo 

aldaketa proposatzera heldu arte. Batez ere azken lanetan, Lakarra hizkuntz tipo 
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berriaren ezaugarriak azaltzen, zehazten eta hedatzen ari da. Horrela, hizkuntz tipoaren 

ezaugarri zerrenda luzatzen doa (ikus 4.3.1. atalean jarri dugun zerrenda). 

Gauzak pixkanaka argitzen doazen arren, oraindik ere azterketa ugari falta da 

aitzineuskara zaharretik aitzineuskarara gertatutako aldaketa garaiak zein izan ziren, 

nondik nora gertatu ziren eta zein ondorio tipologiko dakarten jakiteko. Era berean, ezin 

dugu ahaztu aitzineuskaratik egungo euskarara ere egon dela aldaketarik eta komeni da 

jakitea, aldaketa horiek nola, zein baldintzatan, zerk eraginda, eta abar gertatu ziren. 

Atal honetan esan dugu, Hurch aipatuz, tipologia holistikoa egiteko ezaugarri 

tipogileei begiratu behar zaiela, ondoren inplikazioak egin ahal izateko. Ondorengo 

aipuak lehen adierazi duguna indartzen du, hau da, ezaugarri guztiek ez dutela balio 

bera: 

 a typological statement that predicts the presence of one feature on the basis of the 

presence of six others is not as good as one that predicts the presence of six features 

from the presence of one. The basic desideratum is that we want to be able to predict as 

much as possible at as little a price as possible and with as much certainty as possible. 

Moravcsik 1996, 107 

Aitzineuskara aztertzean ere hizkuntzaren ezaugarrien artean ezaugarri tipogileei 

begiratzea komeni da, inplikazioak aurkitu ahal izateko eta ahal den neurrian 

berreraikitakoaren tipoaz hipotesi sendoak egin ahal izateko. 

Zalantza eta galdera ugari azaleratu dira atal honetan, horixe baitzen atalaren 

helburuetariko bat: euskararen berreraiketari eta tipologiari buruzko azterketak gurera 

ekartzea, prosodiaren ikuspuntutik begiratuta hipotesi berriak egiteko biderik ba ote zen 

ikusi asmoz. Kontuan hartu behar dugu garai desberdinetako gertakariak izan 

daitezkeela hemen aipatutakoak eta horrek zehazte lanak areago zailtzen dituela. 

Euskara eta munda hizkuntzetan gertatu zenaren arteko alderaketaren bidez, anakrusia 
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eta erritmo aldaketa gurutzatuz aitzineuskararentzat hipotesi bat kaleratu dugu, 

zehatzago izateko, Mitxelenaren eta Martinet-en azentu eredu proposamenen arteko 

kronologia erlatiboari oinarri erritmikoa eman diogu. 

Azterketa honen helburua ez da izan aitzineuskaratik egungora euskarak 

jasandako aldaketa guztien zergatia bilatzea eta azalpena ematea. Horretarako hainbat 

ikerketa lan egin beharko baitira. Jakina da dauzkagun hariekin irun beharko dugula 

oihal berriak sortzen joateko eta atal honek zeregin horretan lagun egitea du xede. 

 

 

4.4. Euskara silaba-aldikoa? 

 

Ikusi dugunez, euskararen tipologiari buruz egindako lanetan fonologia kontuak 

ez dira aztergai berezia izan, hala ere Hurch-en 1988b artikulua eta Oñederraren beste 

zenbait lan (ikastaroak), salbuespentzat har ditzakegu. Etxeberriaren zenbait lan ere 

aipagarriak dira (1998, 2005), gai hau ukitzen dutelako. Hurch-en (1988b) lanean 

helburua da euskarak silaba-aldiko edo azentu-aldiko hizkuntzen tipologia duen 

aztertzea, zein joeratara hurbiltzen den ikustea; Hurch-ek, hainbat datu aurkeztu 

ondoren, euskara silaba-aldiko hizkuntza dela baieztatzen du. 

4.1.2.1. eta 4.1.2.2. ataletan azaldu dugunez, azentu-aldiko hizkuntzetan 

azentutik azentura doan denbora tartea berdintzat hartzen da. Silaba-aldikoetan, aldiz, 

silaba-iraupen berdintasuna gertatzen da. Azentu-aldikoetan, azentutik azenturako tartea 

berdin egin nahiak tartean dagoen “masa” fonikoa murriztu eta desagertarazi dezakeela 

gehitu dugu. Silaba-aldikoetan, azentu-aldikoetan baino hobeto gordetzen dira segmentu 
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mota guztiak, nahiz eta murrizketak edo galerak jasan ditzaketen, izan ere, silaba 

bakoitza gordetzen da. 

Hurch-ek aurkeztu duen ezaugarrien zerrendan, Bertinetto-k (1989) proposatzen 

dituen ezaugarriak biltzen ditu (baita Dauer 1987 eta Os-enak 1983 ere). Berak ere 

eransten du ezaugarri bat, AAUarena139 (aurkeztuko den zerrendako hamalaugarrena), 

alegia. Euskarazko datuak hartzen ditu eta zerrendatutako ezaugarri horiek zenbateraino 

betetzen diren ikusten du, euskarak isokroniaren ardatz horretan noruntz jotzen duen 

aztertzeko. Navarro Tomás-ek 1925ean gipuzkerari buruz egindako ikerketa akustikoa 

darabil, Hurch-en hitzetan, lehenengo azterketa akustiko koherentea delako, baita 

geroago hizkera hori euskara batuaren oinarri izan delako ere, neurri handi batean. Ez 

da ahaztu behar artikulu hau 1988koa dela, eta harrezkero ikerketa akustikoak egin 

direla Hualde, Gaminde, G. Elordietaren eskutik, besteren artean. Azken ikerlari hauen 

azterketen emaitzak oro har silaba-aldiko hizkuntzen ezaugarriekin lerrokatzen dira, eta 

ez dute Hurch-en proposamena aldaraziko lukeen daturik edo analisirik eskaintzen. 

Ondoren, Hurch-ek aintzat hartzen dituen puntuak zerrendatuko ditugu, eta gero, 

zerrendako puntu bakoitza euskaraz nola gauzatzen den ikusiko dugu. Kapitulu 

honetako 4.1.2.2. atalean aipatu dugu Hurch-ek (2006b) baduela lan berriago bat 

1988koa oro har bere baitan hartzen duena. Hurch-en lan berriaren aurkezpena egin 

dugunean adibideak eman ditugunez, oraingoan adibide haiek gogoratzeaz gain aberastu 

egingo ditugu eta haiekiko desberdinak direnak aipatuko ditugu. 

1) azentu-aldiko hizkuntzek joera handiagoa dute azentugabeko silabetako 

bokalak murrizteko, bai kantitate aldetik bai nolakotasun aldetik ere; silaba-aldikoek 

testuinguru berean bokalak osorik egiteko joera dute 

                                                 
     139 Ikus 120. oin-oharra. 
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2) silaba-aldiko hizkuntzetako hitzetan silabak aski garbi zenba daitezke; azentu-

aldiko hizkuntzetan, aldiz, zalantzazko kasuak egon daitezke 

3) azentu-aldiko hizkuntzetan allegro speech edo hizketa lasterrean, 

azentugabeko silabak “estutzen” dira; silaba-aldikoetan, berriz, silaba guztiak laburtzen 

edo estutzen dira, proportzioan 

4) azentu-aldiko hizkuntzek sarri silaba-egitura konplexuagoak (errima egitura 

konplexuagoak dituztenak) onartzen dituzte; silaba-aldikoek CV-silaba-egiturarako 

joera handiagoa dute 

5) azentu-aldiko hizkuntzetan silaba-muga zein den jakiteko zailtasunak egon 

daitezke; silaba-aldikoetan, arraroa da zailtasunak egotea 

6) azentu-aldiko hizkuntzek azentuaren kokagunearekin malgutasun handiagoa 

izan dezakete 

7) azentu-aldikoetako silaba azentudunak segmentuak erakar ditzake (batez ere 

kontsonanteak) eta azentudun silabak pisutsuago egin; silaba-aldikoetan CV-rako joera 

handiagoa dago eta ez da segmentu erakartzerik gertatzen 

8) azentu-aldiko hizkuntzetan, azentu nagusia daramaten silaben arteko tarteak 

laburragoak dira estrukturalki; silaba-aldiko hizkuntzek, unitate erritmikoen 

(silaba/mora) denborazko aldakortasun handiagoa erakusten dute fisikoki, akustikoki, 

nahiz eta oharmenarentzat berdin diren 

9) (1, 3 eta 8. puntuekin lotuta) azentu-aldiko hizkuntzetan silaba barruko 

konpentsazio gehiago dago, silaba-aldikoekin alderatuta 

10) funtsean aurreko puntuko arrazoi beragatik, azentu-aldiko hizkuntzetan 

silaben arteko konpentsaziorako eta konpentsaziozko laburtzerako joera dago 



Tipologia 

 213

11) azentu-aldiko hizkuntzetako hiztunek errazago onartzen dituzte 

azentugabeko silaben laburtze izugarriak, erabateko murrizteak eta ezabatzeak 

12) azentu-aldiko hizkuntzetan, silaba azentuduneko ezaugarri prosodikoen 

erabilera eta silaba azentugabeetako ezaugarri prosodikoen erabilera erabat desberdinak 

dira. Bereizkuntza hau ez da hainbesterainokoa silaba-aldiko hizkuntzetan 

13) bokal-harmonia duten hizkuntzek silaba-aldikoak izateko joera dute. 

Birtualki, morfologian eranslea duten edo aglutinazioa ugari erabiltzen duten hizkuntzek 

bokal-harmonia dutenez, pentsa daiteke, hizkuntza eransleek, orokorrean, silaba-aldiko 

izateko joera handiagoa dutela 

14) azentu-aldiko hizkuntzek AAU alofoniko luzeagoa izateko joera handiagoa 

dute, eta kontsonante hasperenduna fonemikoa bada, AAUaren gutxiengo balorearen eta 

gehiengoaren arteko aldakortasuna handiagoa da silaba-aldiko hizkuntzetan baino. 

Hurch-ek zerrendatutako ezaugarri hauek euskaraz nola gertatzen diren eta 

zenbateraino betetzen diren ikusi nahi du. Lanean zehar behin baino gehiagotan aipatzen 

du tresnabidezko ikerketa fonetikoak aski urriak direla euskaraz eta ondorioz datu 

fonetikoak ere bai; beraz, fonologiazko datuetan oinarritzea erabakitzen du. Datu 

fonetikoen urritasunagatik zerrendako 3, 6 eta 8. puntuak ez ditu aztertzen. Puntu hauek 

datu akustikoak eskatzen dituzte, edo hizkera arduragabearen azterketa akustikoa 

eskatzen dute; gurean urriak direnez, bai bata bai bestea, aurreragoko lanetarako uzten 

ditu. 9 eta 10. puntuek ere tresnabidezko azterketa eskatzen dutenez ez ditu sakontzen. 

Hona hemen euskararen joera tipologikoa zein den ikusteko Hurch-ek aurkezten 

dituen datuak: 

1. Zerrendako lehenengo ezaugarriak dio azentu-aldiko hizkuntzek joera 

handiagoa dutela azentugabeko bokalak murrizteko (kantitate aldetik eta kalitate 
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aldetik); silaba-aldikoek testuinguru berean bokalak osorik egiteko joera dute. Bokal 

murrizketak (nolakotasunari eta luze-laburtasunari dagokienez) neurtzeko nahitaezkoak 

dira ikerketa akustikoak. Azpimarratu dugu ikerketa fonetikoak urriak direla gurean, 

baina ez dugu, haatik, esan nahi ez dagoenik. Hurch-ek 1925ean Navarro Tomás-ek 

egindakoa erabiltzen du. Oinarrizko frekuentzia (F0) eta bokalen iraupena dira kontuan 

hartzen dituen lehenego ezaugarriak eta hauxe da Hurch-ek datu horiek horrela 

interpretatzen ditu: euskaraz bokalek nolakotasunari eta luze-laburtasunari dagokienean 

ez dute galera aipagarririk. Oharmenaren ikuspuntutik, bere inpresio pertsonala ematen 

du: alegia, euskarazko bokal murrizketak gaztelerazkoaren eta italierazkoaren antz 

handiagoa duela ingelesezkoarena eta alemanezkoarena baino.  

Aipatu behar da hizkuntzen arteko konparaketak modu erlatiboan egitea komeni 

dela. Hizkuntza batek tipo bat duela esaten dugunean, ez da esan nahi tipo horretako 

ezaugarri guztiak betetzen dituenik ez eta tipo horretako beste hizkuntzen ezaugarri 

berberak izan behar dituenik eta ezaugarriak maila berean dituenik. Hizkuntzek 

tipoetarako joera gradualak dituztenez, bi hizkuntza tipo berekoak izan arren, ezaugarri 

bat gradu desberdinean bete dezakete. Beraz, gogoan izan behar dugu hizkuntzen arteko 

alderaketak egitean gradualtasuna kontuan hartu behar dela. Hurch-en lehenengo 

ezaugarria aipatzerakoan izendatu diren hizkuntzei dagokienez, gaztelera eta italiera 

silaba-aldikotzat hartzen dira eta alemana eta ingelesa azentu-aldikotzat; beraz, euskara, 

gaztelera eta italierarekin lerratu beharko litzateke. Era berean, hizkuntza bat joera 

batekoa dela hobe erakusten da beste joerakoa ondoan jarrita. 

Puntu honetan aipagarriak dira Etxeberriak 1998ko lanean idatzitako hainbat 

gogoeta, orain esandakoa indartzen dutenak. Aipatu artikuluan Etxeberriak eta 

Hernáezek 1991an egindako tresnabidezko lan bat aipatzen da “Zenbait euskal hitz 
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homonimoren azterketa akustikoa” izenekoa, non euskararen silaba-egitura hartu 

baitzen aintzat, oinarrizko maiztasuna (aldaketa kurba), iraupena eta indarra (indarraren 

aldaketa kurba) neurtzeko. Lortutako emaitzak esanguratsutzat hartzen ditu Etxeberriak, 

izan ere oinarrizko maiztasunean eta indarrean silaba batetik besterako aldaketak txikiak 

izan ziren. Silaben iraupenari dagokionez, emaitzak ia antzekoak izan zirela dio 

Etxeberriak, ez baitzen iraupen diferentzia nabarmenik aurkitu silaba batetik bestera. 

Hau da, hiztunaren eta entzulearen oharmen linguistikoak aztertutako homonimoak 

bereizi arren, ez zen aurkitu ez indar ez doinu gora-behera nabarmenik; ez eta 

iraupenaren aldetik ere. Silaben arteko denbora antzekotasun honek silaba-aldiko 

hizkuntzen oso aldera eramaten gaitu.  

2. Hurch-ek aipatzen duen bigarren ezaugarria silaba kopuruaren gardentasuna 

da. Silaba-aldiko hizkuntzetan, oro har, ez dago zalantzarik silaba kopurua zenbatzeko. 

Aldiz, azentu-aldiko hizkuntzetan arazoak sor daitezke (gogoratu 4.1.2.2. atalean 

alemanezko /haben/ ‘eduki’ unitatearen gauzatze fonetiko desberdinetan silabak 

zenbatzean sor daitezkeen zalantzak). 

Euskaraz badaude bilakabideak, unitate lexikoen oinarrizko aurkezpenetik 

ahoskatuak izan arteko prozesatze guztian zehar silaba kopurua alda dezaketenak: bokal 

erorketak eta diptongazioak, besteren artean. Bokal erorketaren adibidetzat jartzen du 

ezazu > zazu bihurtzean hasierako bokala galtzea, aurretik aditz oina duenean: har zazu 

esaterako. Diptongatzeek ere silaba kopurua alda dezakete, adibidez amar + iru 

elementuekin amajru konposatua lortzen da, diptongoarekin silaba bat gutxiago 

duelarik. Baina bilakabide hauek silaba bokal bakarrak osatzen duenean gertatu ohi dira, 

hemen aurkeztutako adibideetan ezazu-ko e- eta iru-ko hasierako bokala, eta ondorioz 

ez dute ondoko silabetako erasoa edo koda konplexuago bihurtzen.  
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3. Azentu-aldiko hizkuntzen bereizgarria da silaba azentudunak eragindako 

bokal azentugabeen desagerketaren ondorioz silaba-egitura konplexuagoak sortzea. 

Azentuaren indarrarengatik desagertzen den bokalak ekina edo koda badu, ekina edo 

koda osatzen duen kontsonantea ondoko silabari erantsi beharko litzaioke, ondoko 

silaba hori konplexuago bihurtzen duelarik, batez ere azentudun silabaren koda 

bihurtzen da konplexuago. Horixe erakusten dute alemanez ernst, Markt adibideek. 

Lehen ere aipatu dugun alemanezko Markt adibideak, mercatus latinezko jatorria du eta 

diakronikoki jasandako bokal murrizketaren ondorioz kodan hiru kontsonante bildu 

ditu; hasierako azentuaren eraginez azentugabeko bokalak galduz joatearekin bat, bokal 

horiek silabagiletasuna galdu dute, eta galdutako silaba horiek zituzten ekinak (k eta t) 

hasierako silabari erantsi zaizkio, kontsonante talde konplexua sortuz. Arrazoibide horri 

jarraituz, esan daiteke azentu-aldiko hizkuntzek, batez ere, silaba koda konplexuagoak 

onartzen dituztela.  

Horrelakoak silaba-aldiko hizkuntzetan ez dira gertatzen. Euskarari begiratzen 

badiogu, esan dezakegu euskaraz kodan kontsonante bakarra edo bi azal daitezkeela, 

beti ere baldintza zorrotzekin. Euskarak silaba-egitura nahiko sinplea du, oinarrizko 

forma (C)(C)V(C)(C) da. Oro har segmentuek debeku gogorrak dituzte ekinean eta 

kodan (5.1.2. atalean ikusiko dugunez), eta segmentuen mugaketan ozentasun eskalak 

zorrotz jokatzen du. 

4. Esan dugunez, azentu-aldiko hizkuntzetan silaba-muga zein den jakiteko 

zailtasunak egon daitezke. Silaba-aldikoetan, arraroa da zailtasunak egotea.  

Silaba-muga arazoak sor daitezke, adibidez hizkuntza batean kontsonante talde 

bat era batean baino gehiagotan bana daitekenean; esaterako, transport hitzarekin 

trans.port eta tran.sport silaba-muga banaketak egin daitezkenean (hizkuntza batzuetan 
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transp.ort banaketa ere egin daiteke). Beraz, hizkuntza batek banaketa horiek denak 

onartzen baditu, hiztunak seguruenik aukera horiek denak erabiliko ditu, hizkeraren, 

egokieraren arabera. Kasu horietan hiztunari silaba-muga jartzeko zalantzak sor 

dakizkioke.  

Euskaraz ez dago arazorik silaben arteko banaketa egiteko. Hiru kontsonante 

ager daitezke gehienez elkarren segidan, hori delarik kontsonante talde konplexuena; 

kasu hauetan silabakako banaketa egiteko ez dago arazorik; lan.bro adibidean, 

esaterako, ez dago zalantzarik eta euskal hiztunek aipatu banaketa egingo lukete. 

Elkarren segidan hiru kontsonante dituzten hitzak ez dira asko; gehienak ozen edo 

frikari + muta cum liquida taldeak osatutako sekuentziak dira: sas.tra.ka, lan.bro. Bada 

beste hiruko kontsonante sekuentzia bat: ozen + txistukari + herskari kontsonante 

taldea, adibidez, belz.tu, e.rans.ten. Adibide hauetan ere ez legoke inolako arazorik 

silaba banaketa egiteko, txistukariaren ondoren jarriko bailitzateke silaba-muga. 

5. Esan dugu Hurch-ek Navarro Tomás-en neurketak erabili zituela zenbait 

ondorio ateratzeko. Horixe egin zuen silaba barneko eta silaba arteko konpentsazioa 

euskaraz zenbateraino gertatzen den ikertzeko. Navarro Tomás-en corpuseko datuak 

erabiliz: V, CV, CVC, eta VC silaba moldeen kontsonante eta bokalen denbora iraupena 

hartzen du bi silabako hitzetan, hiru silabakoetan eta lau silabako hitz-konposatuetan.140 

Hauxe da ateratzen duen ondorioa: euskaraz ez dago joera azpimarragarririk ez silaba 

barneko konpentsaziorako ez eta silaben arteko konpentsaziorako. Iraupena pixka bat 

aldatzen da silaba-egitura desberdinen arabera, silaben arteko konpentsazioan, baina 

aldaketa txikiegia da ezer adierazgarririk aipatzeko. Bertinetto-ren ikuspuntuarekin bat 

                                                 
     140 Hurch-ek aitortzen du, askotan Navarro Tomás-en datuak kuantitatiboki urriak direla, Hurch-ek 

aztertu nahi izango lituzkeen zenbait alderdi aztertzeko aukerarik ez diotelako ematen. 
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egiten du, silaba barneko konpentsazio gabezia eta silaben artean konpentsazioa egotea 

silaba-aldiko hizkuntzen ohiko ezaugarria izan daitekeela esatean. 

6. Zerrendako ezaugarriekin jarraituz, esan dugu azentu-aldiko hizkuntzetan 

azentugabeko bokalak murriztu eta desagertu ere egiten direla. Azentu-aldiko hizkuntza 

duten hiztunek horrelako laburtzeak errazago onartzen dituzte silaba-aldiko 

hizkuntzetako hiztunek baino. Bertinetto-k eta Fowler-ek (1989) froga bat egin zuten 

hiztun italiar eta ingelesekin: bi hizkuntzetan ahaideak diren hitzak hartu zituzten 

(superfluous eta superfluo, adibidez) eta lehenengo bokalaren iraupena manipulatu egin 

zuten; ondoren hizkuntza horietako hiztunei entzunarazi zizkieten beraien iritzia 

emateko. Uste bezala, bokal murriztuarekiko onarpen maila desberdinak lortu ziren; 

ingelesek erraz edo natural onartu zuten murriztutako bokala, ez aldiz italiarrek, azken 

hauek berehala kexatu ziren, zerbait arraroa entzuten zutelako. Euskal hiztunek ere 

italiarren bidea jarraituko luketela esan daiteke. Hona hemen Bertinetto-k eta Fowler-ek 

ateratako ondorio bat: 

The results of the experiment reported upon in this paper seem to confirm the 

hypothesis that speakers of (supposed) stress-timed languages such as English, and 

speakers of (supposed) syllable-timed languages such as Italian show different degrees 

of sensitivity to durational (ultimately, articulatory) characteristics concerning 

unstressed vowels (i.e. syllabes).  

Bertinetto / Fowler 1989, 92 

7. Hurch-ek zerrendatzen duen beste ezaugari bat bokal-harmonia da. Bokal-

harmonia da hitzean gertatzen den bokal asimilazioa; bokal-harmoniak kolore berezia 

ematen dio hitzari eta era berean kolore horrek nolabait mugatu egiten du hitza, non hasi 

eta non bukatzen den adierazteko aztarna eskaintzen baitu. Aurreko atalean ikusi 

dugunez, bokal-harmonia hizkuntza eransleetan gertatu ohi da eta bere funtzioa, 
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lehenago aipatu bezala, badirudi hitzaren egitura polimorfikoa ezaugarri fonetiko 

batekin estaltzea edo batzea dela. 

Esan izan da euskarazko zenbait hizkerak bokal-harmoniaren arrastoa gordetzen 

dutela, alegia, -a mugatzailea i edo u bokalekin amaitzen den erroaren ondoren –e 

bihurtzen dela, adibidez buru + a > burue, lagun + a > lagune. Hurch ez dago hain ziur 

hori bokal-harmonia denik, kategoria morfologiko oso mugatuan gertatzen baita, eta 

gainera eremua ez da nahitaez hitz osoa. Oñederraren 1994ko lana ere gertakari horri 

“bokal-harmonia“ deitzearen kontrakoa da. 

Aurreko atalean aipatu dugu euskaraz bokal-harmoniak nolabaiteko izatea izan 

zezakeela (ikus 4.3. atala), diakronikoki badirelako arrastoak euskarak bokal-harmonia 

izan zuela esateko. Zazpigarren kapituluan ere ikusiko dugunez euskararen garai 

zaharragoetan bokal-harmoniak zuen jokamoldea, hemen ez dugu jorratuko. 

8. Aipatu dugunez, Hurch-ek, lan honetan, silaba-aldiko eta azentu-aldiko 

hizkuntzen joerak marrazten dituzten ezaugarriei, ezaugarri berri bat eransten die: 

AAUarena alegia. AAU aztertzeko kontuan hartu behar da silaba azentudun eta 

azentugabeen artean dagoen intentsitate desberdintasun nabarmena eta horrekin lotuta, 

gune horien artean dagoen indar artikulatorioaren desberdintasun nabarmentasuna. 

Diferentzia hori nabarmenagoa denez azentu-aldiko hizkuntzetan, Hurch-ek postulatzen 

du azentu-aldiko hizkuntzetan AAU aldakortasuna handiagoa dela eta silaba-aldikoetan 

txikiagoa. Hurch-ek argudiatzen du AAU ez dagoela nahitaez indar artikulatorioari 

lotua, baina alderantziz bai, hau da, energia artikulatorio handiak AAU luzeagoa 

errazten duela. Modu horretan lotzen ditu azentu/silaba-aldiko hizkuntzak AAUarekin. 



Tipologia 

 220 

Euskarazko datuei begiratu ondoren (Etxebarria 1987), esaten du euskarazko 

AAUari buruzko datuak gaztelerazko AAUaren datuetara hurbiltzen direla. Zeharka 

bada ere, euskara silaba-aldiko hizkuntza baten jokamoldera hurbiltzen du. 

Hurch-ek, ezaugarriak zerrendatu eta euskarazko datuez jantzi ondoren, bi arazo 

aipatuaz amaitzen du: azentuaren ikerketaren eta hizketa lasterraren ikerketa akustikoen 

falta. Ondorengo ikerketetarako uzten ditu gai horiek. 

Hurch-ek 1988b lanean erakusten du euskara silaba-aldiko hizkuntzek dituzten 

joeretara erabat hurbiltzen dela. Lehenengo lana da euskararen tipologia fonologiaren 

ikuspuntutik lantzen duena eta azpimarratu behar da aski emankorra dela, bide berriak 

irekitzen baititu, gaia lantzeko ikuspegia zabaltzearekin batera. Era berean, zuzenean ez 

bada ere, fonetika eta fonologia elkarrekin lantzeko beharra ere aldarrikatzen da artikulu 

honetan, bien arteko lankidetza ezinbestekoa baita sailkapen tipologikoa osoki egiteko. 

Nabarmentzekoa da, Hurch-en lan honek dakarren ekarpen teorikoa; alde batetik 

euskararentzat, euskara tipologiazko ikuspegiarekin lantzen duten lanak esan bezala oso 

urriak direlako, are alderdi fonologikoan; eta beste aldetik, tipologiarentzat, Hurch-en 

lanek ekarpen teoriko sendoa baitakarte tipologia prosodikora (gogoratu Hurch 2006b). 

Atal hau bukatu baino lehen berriro azpimarratuko dugu euskarazko 

tresnabidezko ikerketa fonetikoen urritasunarekin amaitzeko premia, mota horretako 

azterketak nahitaezkoak baitira ikerketa oso bat egin nahi badugu, behintzat. Hizketa 

(silaben iraupena zehazki) neurtzen delako eta hizketa arduragabea delako neurtzen 

dena, eskari honen erantzun xume izan nahi du ikerketa lan honetan (seigarren 

kapituluko lehenengo frogan) egingo den tresnabidezko azterketa akustikoak, Hurch-en 

artikulu amaieran egiten den eskaerari jarraituz. 
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5. Hots eta hots-bilkuren egungo antolamendua 

 

 

Kapitulu honetan euskarak egun duen hots eta hots-bilkuren antolamendua 

aurkeztuko da. Bilakabideak, ingurunez landakoak eta ingurunedunak, azalduko dira 

lehendabizi eta gero silaba-egitura izango da aztergai nagusia. Ozentasun eskalak eta 

Vennemann-en (1988) legeek euskarazko silaba-egituran zer nolako garrantzia duten 

ikusiko da; azkenik, euskalkien artean silaba-egiturari dagokionez egon daitezkeen 

desberdintasunak aipatuko dira.  

 

5.1. Bilakabideak 

 

Fonologia Naturala, fonologi-teoria azaltzaile zaharraren garapen modernoa da, 

Donegan-ek eta Stampek diotenez (1979, 126). XIX. mendeko fonetikalarien lanak 

(Sweet, Sievers), dialektologilarienak (Winteler), txandakatze sinkronikoak ikertzen 

zituztenenak (Kruszewski, Baudouin de Courtenay), baita XX. mendeko fonetika 
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dinamikozko ikerketak (Grammont, Fouché) eta oharmen fonologikozko azterketak 

(Sapir, Jakobson) euskarri sendo dira Teoria Naturalean. Oinarrian dagoen 

pentsamendua ondokoa da: hizkuntzaren jabekuntzan gizabanako bakoitzak jasandako 

garapenean, eta baita hizkuntzak berak mendeetan zehar jasandako garapenean, 

hizkuntzen hots ereduak edo patroiak zenbait indarrek gobernatzen dituzte eta indar 

horiek, bai ahoskatzean eta bai oharmenean, inplizituki dauden indarrak dira. Indar 

fonetiko inplizitu horiek bilakabideen bidez adierazten dira teoria honetan. 

2.1.4. atalean bilakabideen aipamena egin dugu sarrera gisa; haatik, atal honetan 

sakonago arituko gara bilakabideen inguruan. Teoria Naturalaren osagai 

funtsezkoenetakoak dira bilakabideak, hizkuntza hizketa bihurtzeari zor diona islatzen 

dutelako.  

Fonologia Naturalean bilakabideak eta erregelak bereizten dira. Zenbaitetan 

aipatuko direnez, erregelei141 buruzko zenbait zehaztapen labur egitea interesgarria izan 

daiteke. Bilakabideak, hots ordezkatzeak dira eta hots ordezkatzearen azalpena 

sinkronikoki fonetikak eman dezake, fonetikoki azal daiteke. Erregeletan ere hots 

ordezkatzea gertatzen da, baina ordezkatzearen arrazoia fonologiatik urruntzen da, hau 

da txandakatze fonologikoetatik sortuak izan daitezke, baina momentu batetik aurrera 

justifikazio fonetikorik ez dute, nahiz eta seguruenik sortu zirenean arrazoi fonetikoa 

izan. Erregelei azalpena bilatzeko, sinkronikoki, justifikazio fonetikoa (dagoenean) ez 

da nahikoa, eta arrazoi fonetikoaz gain baldintza gramatikalen edo lexikoren bati 

erreferetzia egin behar diogu. Adibidez, euskarazko –a + a > -ea txandakatzea azaldu 

nahi badugu, zehaztu egin beharko dugu muga morfologikoan gertatzen dela eta horrez 

gain singularrean bakarrik gertatzen dela. Bilakabide fonologikoa balitz, beti gertatuko 
                                                 
     141 Fonologia Naturalaren barnean zenbait autorek hemen erregela izendatutakoei erregela 

morfonologiko deitzen diete (adibidez Dressler-ek). 
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litzateke, hau da, a + a bokal bilkura egokitutako bakoitzean, ingurune guztietan, –ea- 

txandakatzea aurkituko genuke. Ondoko aipuak erregela eta bilakabideen arteko 

desberdintasuna argi islatzen du: 

Phonologically motivated sound substitutions are termed processes, morphophonemic 

alternations are called rules. Alternating forms such as Ger. [RAt] vs. [Re:då] Rad vs. 

Räder, ‘wheel, sg vs. pl’ show both substitutions types: the final devoicing of the former 

is a process, the umlauting of the latter a rule. This is not just a difference of definition, 

but instead we are dealing with two ontologically different phenomena, and it is 

necessary to stress this argument, as mostly formal oriented theories do claim that these 

two types hold the same ontological status, differing only in the location in the grammar 

(...). Processes always apply when the phonological context is met, but the application 

of rules depends on lexical specifications and/or grammatical domains. Processes thus 

are automatic, rules are not. Processes interfere in second language phonology. Thus, 

speakers of German do apply final devoicing when talking English, but they never 

apply the German rules of umlaut, etc. 

Hurch, 2006a, 1 

Euskarazko erregela morfonologikoei buruz jakin nahi duenari, Oñederraren 

(2002a) lana biziki gomendatzen zaio, hainbat erregela morfonologikoren berri ematen 

baita bertan.  

Lan honetan, erregelak aipatuko diren arren, bilakabideei buruz mintzatuko gara, 

nagusiki. Bilakabidea, berez, zailtasun fonetikoei erantzuten dien eragiketa mentala da. 

Bilakabidean hots batek zerbaitegatik zailagoa den beste bat ordezkatzen du, hots baten 

ordez beste bat ahoskatzen da, eta ordezkatzearen arrazoia fonetikoa da. Bilakabideak 

hizketaren izaera fisikoak eragiten ditu: hizketaren ezaugarri neuro-fisiologikoek, 

morfologikoek,142 mekanikoek, denborazkoek eta akustikoek. Ezaugarri hauek sortzen 

dituzten zailtasunen erantzun dira bilakabideak. Stamperen hitzak erabiliz: 

                                                 
     142 Zentzu ez-gramatikalean. 
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A phonological process is a mental operation that applies in speech to substitute, for a 

class of sounds or sound sequences presenting a common difficulty to the speech 

capacity of the individual, an alternative class identical but lacking the difficult 

property. 

Stampe 1979, 1 

Nahiz eta hots ordezkatzeak mentalak izan, teleologikoki fisikoak dira; hau da 

helburu, jomuga fisikoa daukate. Beraien helburua, hainbatik hainbatean, hizketaren 

oharmen ezaugarriak ahalik eta eraginkorrenak izatea da eta zailtasun artikulatorioa, 

berriz, ahalik eta txikiena. 

Bilakabideekin jarraituz, esan behar da izan daitezkeela ingurunedunak edo 

ingurunez landakoak. Hau da, hots ordezkatzean inguruneak zeresana badu, orduan 

inguruneduna izango da; aldiz, inguruneak zeresanik ez badu ingurunez landakoa 

izango da. Bilakabide ingurunez landakoa izango da bilakabidea inguruko hotsen eragin 

eta erreferentzia gabe gertatzen denean, ingurune gabeko eremuan gertatzen denean, hau 

da, gure hotsen memorian. Bilakabide ingurunez landakoen emaitza hizkuntzako hots-

unitateak edo fonemak dira. Adibidez, bokalak → ahokari bilakabidean inguruneak ez 

du eraginik bilakabide horren gertaeran. Fonologia Naturalaren ekarpena izan da 

oinarrizko unitateen zio fonetikoa euskarri izatea. Hau da, fonema sistemaren edo 

paradigmaren arrazoi fonetikoa bilatzea, eta arrazoi fonetikoan oinarritzea.  

Bilakabide ingurunedunak dira ingurunea kontuan hartzen dutenak, beste era 

batera esanda, ordezkatzea ingurune batean gertatzen da. Bilakabide ingurunedunak 

izan daitezke paradigmatikoak (ikus 5.1.2.) edo sintagmatikoak (ikus 5.1.3.). 

Bilakabideetan beste bereizketa bat egin daiteke: bilakabideak izan daitezke 

fortitioak, lenitioak eta prosodikoak143. Lana mugatze aldera, lehenengo biez, 

                                                 
     143 31. oin-oharrean ere adierazi dugun moduan, bilakabide prosodikoa kate sintagmatikoa eredu 

prosodikoan txertatzea da; bilakabide prosodikoek hitzak, sintagmak eta esaldiak egitura prosodikoetan 
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segmentalez arituko gara, batik bat. Bi bilakabide mota hauek helburu desberdinak 

dituzte, fortitioek tasun-konbinaketa (unitate bakarrean edo unitateen bilkuran) 

indartzea helburu duten artean, lenitioek tasun-konbinaketa ahultzea dute helburu. 

Esan bezala, fortitioak, indartze bilakabideak dira eta unitate optimoenak, 

ezaugarri fonetikoen konbinaketa onenak bilatzen dituzte, bai segmentua egituratzean, 

bai segmentu bilkurak egituratzean ere. Ulermena erraztea dute helburu. Indartzeak dira, 

adibidez, disimilazioak eta epentesiak. 

Lenitioak, ahultzeak dira eta katean sortzen diren artikulaziozko zailtasunei 

aurre egiten diete; ebakera erraztea dute helburu. Lenitioak edo ahultzeak dira 

asimilazioak eta kenketak, besteak beste. Ondorengo aipuak fortitioen eta lenitioen 

izatea eta ezaugarriak zeintzuk diren adierazten du: 

Processes responding to auditory restrictions are called fortitions, those responding to 

limitations of articulation are termed lenitions. Fortitions, thus, is a cover term for all 

centrifugal tendencies in which an acoustic image of a sound or sound sequence (either 

in isolation or in relation to other sounds) is sharpened, the perceptual distance between 

sounds enlarged, or the sequencing improved. Lenitions, on the other hand, embrance 

all assimilatory and centripetal tendencies which make pronunciation less expensive. 

Centripetal tendencies do normally have a negative effect on perceptual clarity.  

Hurch, 2006a, 542 

Bereizketa honez gain, beste bereizketa bat egitea komeni da: bilakabideak bi 

mailatan gertatzen dira, paradigman eta sintagman. Paradigma hiztunen memoria 

litzateke, nolabait, eta sintagma hizketa fisiko bihurtzen den momentua. Fortitio eta 

lenitioak paradigma eta sintagmarekin gurutzatzen baditugu, esan daiteke paradigma 

fortitio zenbaiten gertaleku dela eta maila sintagmatikoan, berriz, fortitioak eta lenitioak 

                                                                                                                                               
txertatzen dituzte. Hizketa prozesatzean segmentuak txertatzen diren azentu, silaba, luzera, tonu, eta 

abarren ereduetan sartzean gertatzen dira, hau da, hizketa prozesatzea gertatzen den momentu berean. 

Txertatzearen ondorio lirateke zenbait diptongatze, azentutze (morfo- ez direnak), eta abar. 
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gertatzen direla. Ondorengo ataletan, bilakabideak aipatzeko orduan, bereizketa hauek 

aintzat hartuko dira (5.1.1., 5.1.2., eta 5.1.3. ataletan).  

Hizkuntza natiboaren fonologia sistema, bilakabideen sistema unibertsal baten 

ondorioa da. Bilakabide hauek haurraren hizkuntz-xalotasun144 garaiko, hizkuntz 

ezagutzarik ez duen garaiko baldintza edo muga fonetikoak islatzen dituzte. Pixkanaka 

bilakabide hauek mugatuz joango gara eta beste batzuk gaindituz. Argi dezagun orain 

arte esandakoa adibideekin. 

Bada bilakabide bat trabari guztiak ahoskabe egiten dituena. Bilakabide hau 

unibertsala da, ingurunez landakoa eta tasun-konbinaketa optimoa dakarrena. 

Hizketarako biriketatik datorren airea kanporatzean bidean trabaren bat aurkitzen badu 

(ahoskordak), hots trabaria egingo da. Ahoskordek dardara egiten badute trabari 

ahostunak ekoitziko eta hautemango dira, aldiz ahoskordek dardararik egiten ez badute, 

trabari ahoskabeak ekoitziko dira. Fisikoki, artikulatorioki, kontsonante trabariak 

ahoskatzeko ahoskordek dardararik ez egitea errazagoa da. 

Euskaraz, esaterako, bilakabide hau mugatu egin da, herskarietan behintzat, eta 

horregatik ditugu herskari ahostunak eta ahoskabeak; aldiz, frikari eta afrikatuak, 

ahoskabeak ditugu (zubereraz frikari ahostunak ere badituzte).  

Beste bilakabide batek bokal guztiak ahokari egiten ditu; biriketatik datorren 

hizketarako airea ahotik kanporatzea errazagoa da sudurretik kanporatzea baino, 

sudurretik kanporatzeak zailtasuna baitakar. Gertaera hau unibertsala da. “Ahosabai 

bigunak eta haren luzakin haragitsuak, ahots-gingilak, sudurrerako bidea irekita uzten 

dutenean ahotsa ateratzen bada” (Oñederra 2004, 142), hots sudurkariak ekoitziko dira; 

ahotsa sudurretik kanporatzeko beraz ahots-gingilak lan egin behar du eta ahots-gingila 
                                                 
     144 Language-innocent state litzateke ingelesezko terminoa, hau da, haurrak hizkuntzarekin 

eskarmenturik ez dueneko garaia-edo. 
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kontrolatzeak zailtasuna dakar. Oharmenaren eta ahoskagarritasunaren aldetik hoberena 

bokalak ahokari izatea da. 

Euskaraz bokal guztiak ahokari egiten dituen bilakabidea indarrean dago eta 

bokalak ahokariak ditugu; frantsesak, bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere baditu 

fonemikoki. Beraz, frantsesa ikasi behar duen haur batek bokal → ahokari bilakabidea 

gainditu beharko du, bilakabide hori kendu egin beharko du. Bokal sudurkariak egiteak 

sortarazten duen zailtasuna da gainditu beharko duena eta bokalak ahokari nahiz 

sudurkariak nahita egiten, erabiltzen ikasi beharko du.145 

Beraz, hizkuntza bateko fonema inbentarioaren berri emateko hizkuntza horretan 

dauden bilakabideez gain, hizkuntza horrek gainditu edo murriztu dituen bilakabideak 

ere kontuan hartu beharko ditugu, fonema inbentarioa bilakabide bizi eta gainditu edo 

murriztuen emaitza baita. Orain arte esandakoa errazago ulertze aldera, euskararen 

adibideak aipatuko ditugu. 

Esan dugu, hizkuntza bateko hots unitateak indarrean dauden bilakabideen 

emaitza direla; hemen komeni da bokal ahokariei buruz esandakoa gogoratzea; aipatu 

dugu bokalak → ahokari bilakabidea unibertsala dela eta euskaraz bilakabide hau 

indarrean dagoela; ondorioz, bokal ahokariak daudela soilik sisteman. Hala ere, 

zubereraz bilakabide hori gainditua dagoenez, bokal sudurkariak ere badituzte 

sisteman.146 

                                                 
     145 Besterik da, ingurune jakin batean, eta beraz, inguruneak eraginda batez ere, koda sudurkariaren 

aurreko bokala sudurkaritzea, nahiz eta hiztunaren fonema inbentarioan, ez izan bokal sudurkaririk. Kasu 

honetan hiztunak ez du nahita egiten sudurkaritasuna, inguruneak eraginda baizik, eta bere inbentarioan 

ez dagoenez bokal sudurkaririk, hiztuna ez da gai ez hots hori hautemateko ez eta nahita egiteko ere (ikasi 

ezean behintzat), baina ekoitzi egiten du, inguruneak eraginda. Hots horiek alofonoak deitzen dira. 

     146 Erronkarieraz ere bai, eta lehenago, bizkaiera zaharrez ere bokalak ahokari bilakabidea gainditua 

zutenez, bokal sudurkariak zituzten sisteman (ikus, esaterako, FHV 48-50) 
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Areago, esan dugu, hizkuntza bateko sistema fonemikoa indarrean dauden 

bilakabideez gain, mugatutako eta murriztutako bilakabideen emaitza diren unitateek 

ere osatzen dutela. Aipatu dugu trabariak → ahoskabe bilakabidea unibertsala dela; 

euskaraz ikus dezakegu bilakabide hori mugatu egin dela, izan ere bilakabidea gainditu 

egin da, herskarietan, bederen. Ondorioz, paradigman, gure memorian trabarien artean 

herskari ahostun zein ahoskabeak ditugu fonemikoki. Bilakabidea mugatu izan ez 

bagenu, trabariak → ahoskabe bilakabideari jarraituz, paradigman herskari ahoskabeak 

izango genituzkeen soilik, baina bilakabidea mugatuta, herskariek bilakabidea gainditu 

dutelako, herskari ahostun eta ahoskabeen artean diferentzia fonemikoa dago. Frikarien 

eta afrikatuen paradigman, aldiz, gordetzen da trabariak → ahoskabe bilakabidea eta 

frikari eta afrikatuak ahoskabeak dira fonemikoki euskaraz. Ez da gauza bera gertatzen 

zubereraz, aipatu bilakabidea herskariez gain zenbait frikaritan ere mugatu denez, 

sisteman zenbait frikari ahostun daudelako. Adibide hauek ongi islatzen dute hizkuntza 

bateko sistema fonemikoa bizirik dauden bilakabideek eta mugatu edo gainditu diren 

bilakabideek osatzen dutela. 

Euskararen fonema inbentarioaren atal handi bat bilakabide bizien bidez azal 

daiteke, beste era batera esanda, euskarak ez ditu bilakabide oinarrizko nagusienak 

gainditu; ondorioz, nahiko fonema inbentario naturala espero behar dugu beste zenbait 

hizkuntzarekin alderatuta, behintzat.  

Frantseseko bokal sistemari begiratzen badiogu, adibidez, esan dugu bokalak → 

ahokari bilakabidea, unibertsala dena, gainditu egin dela, amore eman zaiola eta beraz, 

bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituztela paradigman. Bilakabideari 

amore emateak esan nahi du paradigman unitate gehiago edukitzea. Oinarrizko 

bilakabidea gaindituta, unibertsala den joera, naturalena dena gaindituta, unitate gehiago 



Hots eta hots-bilkuren egungo antolamendua 

 231

izanda, naturaltasun horretatik urrundu egiten da. Horregatik esaten dugu euskarak 

fonema inbentario naturala duela, oinarrizko bilakabide nagusiak ez dituelako gainditu. 

Ondorengo ataletan euskaraz dauden bilakabideak izango dira mintzagai. 

Irakurleari lagungarri izan dakion eta gauzak errazago ulertze aldera, fonemen berri 

emateko fonema inbentarioaren isla grafikoaz ere baliatuko gara. 

 

5.1.1. Bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoak; fonema inbentarioa.  

 

Atal honetan bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoak izango dira 

aztergai, euskarak paradigman ingurunea kontuan hartu gabe dituen bilakabideak, 

murriztu dituenak eta gainditu dituenak aipatuko ditugu, hizkuntzak dituen unitate 

fonemikoak zeintzuk diren esateko. Aurreko atalaren amaiera aldera ikusi dugu 

bilakabideak gainditzearen edo murriztearen ondorioz hots sistemek unitate gehiago 

izan ohi dituztela, eta aipatu dugu euskarak oinarrizko bilakabide asko gainditu ez 

dituenez, fonema sistema aski naturala duela.  

Atal honetarako garrantzitsua izan da batez ere Donegan-en 1993-ko lana; 

gaiaren azalpen edo sakotasun gehiago nahi duenak, besteak beste, Donegan eta Stampe 

(1978, 1979), Donegan (1993b) eta Oñederra (2004) gomendatzen zaizkio.  

Bilakabideak unibertsalak direnez hizkuntza guztientzat berdinak dira; hala ere 

jakina da hizkuntzen fonologien artean diferentzia handiak aurki daitezkeela. 

Hizkuntzetako fonologien arteko diferentzia, hizkuntza bakoitzak bere hiztunei eskatzen 

dienaren araberakoa izango da.  

Aurreko atalean esan dugu bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoak 

fortitioen emaitza direla, paradigman fortitioak bakarrik gertatzen direlako. Aipatu 
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dugu, era berean, bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoek unitate bakoitza 

optimizatzea dutela helburu. Bilakabide optimoenei jarraituz, bokaletan bokal ahokariak 

eta horien artean /a/ litzateke optimoena, hautemateko eta ekoizteko hoberena delako, 

ozentasun gehiena duenez. Kontsonanteen artean, trabaririk trabariena, nolabait esan /t/ 

litzateke. Baina paradigman bi unitate izanda, hoberenak izanda ere, nekez sor daiteke 

hizkuntza batek izan ohi duen lexiko kopurua. Beraz, hizkuntza batek, unitate 

optimoenak direnez gain, hain optimoak ez direnak ere izan ohi ditu paradigman. Hona 

hemen Donegan-en hitzetan orain arte esandakoa: 

In applying, fortitions limit the possible segment inventory, so the speaker encodes 

forms lexically only in terms of a limited set of relatively optimal “possible” segments. 

Obviously, some processes must be overriden to acquire any language: a lexicon cannot 

be built of just the least marked segments, /t/ and /ɑ/. 

Donegan 1993b, 109 

Hizkuntza bat ikasterakoan, hiztunak hizkuntzak eskatzen dizkion bilakabideak 

bakarrik gainditzen ikasten du. Har dezagun, adibidez, bokalak → ahokari bilakabidea; 

esan dugu oharmenaren eta ahoskagarritasunaren aldetik hoberena bokalak ahokari 

izatea dela. Esaterako, ingeles hiztunek utz dezakete bere horretan, bizirik dagoen 

bilakabidea da ingelesean; euskaraz ere bai, lehen esan dugun bezala. Ez da gauza bera 

gertatzen hindi edo frantses hiztunengan, bokal ahokari eta sudurkariak baitituzte 

unitate fonemikotzat. Honek esan nahi du ingelesek bokal ahokariak izango dituztela 

fonemikoki, eta frantsesek nahiz hindiek bokaltasuna ahokaritasunarekin lotzen duen 

bilakabidea gainditu egin dutenez, gainditze horren ondorioz, bokal ahokari eta 

sudurkariak dituztela inbentarioan. 

Hiztunaren fonema inbentarioa aukera hierarkiak kudeatzen dituenaren 

araberakoa izango da. Aukera hierarkiek zio fonetikoa daukatela erakustea izan da 



Hots eta hots-bilkuren egungo antolamendua 

 233

Fonologia Naturalak egindako ekarpen nagusietako bat. Horrela, paradigman nahita 

ahoskatu daitezkeen eta hauteman daitezkeen hotsen inbentarioa mugatzen laguntzen 

duten eskakizun fonetikoak dauzkagu. Eskakizun hauen adierazgarri, adibidez, bokalak 

ahokari eta trabariak ahoskabe bilakabideak. Hauei esker ekoitzi behar ditugun nahiz 

hauteman behar ditugun hotsak ahal den onenetara murriztuko ditugu. Fortitioak, 

goraxeago esan bezala, ingurunez landakoak dira eta segmentu bakoitzaren 

optimizazioa dute helburu. 

Esan dugu bilakabideek arrazoi fonetikoa dutela; iradoki dugu hizkuntza 

guztietan bilakabideek ez dutela gertatze maila bera, hau da, hizkuntza batzuetan 

indarrean dagoena beste hizkuntza batzuetan gaindituta egon daitekeela. Modu horretan 

lortzen dira hizkuntza desberdinetan fonema inbentario desberdinak.  

Hizkuntza bat bestea baino naturalagoa izan daiteke, unitate oinarrizkoagoak 

dituelako, baina ez dugu ahaztu behar sistema fonologiko guztiak direla naturalak, 

bilakabideek zailtasun fonetikoei egiten baitiete aurre, eta beraz, zailtasunen erantzun 

naturalak dira. 

Atal honetan ikusiko dugu euskaraz zeintzuk bilakabide dauden bizirik, zeintzuk 

dauden gaindituta eta zeintzuk murrizturik. Azken batean, bai hiztunak eta bai entzuleak 

memoria iraunkorrean bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoen ondorio diren 

unitate fonemikoak edo fonemak izango ditugu mintzagai. Beste era batera esanda, 

linguistikoki zer kontsonante eta zer bokalez baliatzen den hiztuna ekoiztean eta 

entzulea hotsak hautematean.147 

                                                 
     147 Komeni da ohar bat egitea paradigman edo memorian ditugun hots unitateei buruz; memorian, 

unitate fonemikoez gain, egiten dugun lexiko pilaketaz eztabaida dagoenaren jakitun izanda, Bertinetto-

ren gogoetak eta planteamenduak ekarriko ditugu: paradigman, unitate fonemikoez gain, erroak, 

morfemak eta hitzak ditugula suposatuko dugu (hitz berriak —maileguen bidez sartuak— eta 
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Euskarak bilakabide natural nagusiak ez dituenez gainditu, gorde egiten ditu. 

Beraz, aski sistema fonemiko naturala espero dezakegu. Azpimarratu behar da, 

bilakabideak ez direla banan-bana zerrendatuko, baizik eta sistemaren ezaugarri 

nagusienen sorburu direnak soilik.  

Bokalak → ahokari. Oinarrizkoena eta unibertsalena den bilakabide hau ez du 

gainditu euskarak; ondoko bokal sistema du: 

 

   Aitzinekoa erdikoa  atzekoa 

Itxia edo goikoa      i        u 

Erdi-irekia edo artekoa             e          o 

Irekia edo behekoa          a 

8. irudia     

 

Bokal hauei gehitu behar zaie /y/ zeinuaren bidez adierazten den hots unitatea: 

aitzineko bokal biribildu itxi edo goikoa. Zubereraz bakarrik gertatzen da, zubererazko 

bokal sisteman dago soilik, ez da orokorra euskararen sisteman. Bokal honez gain, 

goian adierazitakoen kide sudurkariak ere baditu zubererak paradigman. Bokalak 

ahokariak direla dioen bilakabidea gainditu egin da, beraz, zubereraz (baita jada 

hiztunik ez duen erronkarieraz ere) (ikus Mitxelena [1961, 1977] 1985, Hualde 1993b, 

Zuazo 1989, 2003) 

Sistema orokorra, aski sistema sinplea eta oinarrizkoa dela ikus daiteke; sistema 

zabalduena da, bestalde, munduko hizkuntzetan. Maddiesonen (1984, 126) lanak 317 

hizkuntzaren datuak biltzen ditu eta bost bokal dituztenak %21,5 osatzen dute. 

                                                                                                                                               
neologismoak). Badirudi frekuentzia askoko hitzak ere, hau da, askotan erabiltzen diren hitzak, hitz 

moduan gordetzen edo pilatzen direla. 
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Maddieson-ek ondoko ondorioa ateratzen du: “The most common number of vowel 

phonemes in a language is 5” (1984, 134). 

b) trabariak → ahoskabe bilakabidearen ondorioz, euskarak herskariak, 

igurzkariak eta afrikatuak ahoskabeak ditu. Ezaguna da hots hauek artikulatorioki eta 

akustikoki nola sortzen diren: trabaria egiterakoan, traba erabatekoa denean eta aireari 

bidea erabat ixten zaionean herskariak ahoskatzen dira; aireari egiten zaion traba 

erabatekoa ez bada, baina igurtzia entzuteko adina estutzen bada, hots igurzkariak 

ahoskatzen eta entzuten ditugu. Aldiz, hersketaren ondoren igurtzia badator, afrikatua 

ahoskatuko dugu. Esan dugu trabariak ahoskabe bilakabidea oinarrizkoa dela; trabariak 

ahostun egitea ahoskabe egitea baino zailago dira, zailagoa baita hersketak edo igurtziak 

egiten duen traba eta ahostuntasuna batera egitea. Era berean, entzungarritasuna ere 

eskasagoa daukate. 

Euskarak trabariak → ahoskabe bilakabidea partzialki gainditu egin du eta 

herskari ahostun eta ahoskabeak daude fonema inbentarioan. Herskari ahostunen eta 

ahoskabeen arteko aurkakotasuna bokalaren aurrean dagoenean gertatzen da soilik. 

Gainerako trabarietan txistukariak /s, ś/ alofonikoki izan daitezke ahostun, ingurunearen 

arabera, aldiz /ts, tś/ afrikatuak eta /f/ igurzkari ezpainhorzkaria ez. Txistukariek, 

ondoren kontsonante ahostuna dutenean, ahostun izango dira, baina ahostuntasun 

aurkakotasuna ez da hautematen, ez da fonemikoa, (/p, b/, /t, d/, /k, g/) herskarietan 

gertatzen den bezala; txistukarien gauzatze ahostunak alofonikoak dira. Herskari 

ahostunek ere badituzte gauzatze alofonikoak, bokalartean [B,D,F] jarraikor egiten 

baitira, baina /b, d, g/ herskari ahostun eta [B,D,F] gauzatze jarraikorren artean ez dago 

aurkakotasun fonemikorik.  
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Hemen ere zubererari buruz aipamena egin beharra dago, izan ere txistukari 

ahoskabeez gain ahostunak ere badituelako paradigman. Eta herskari ahostun eta 

ahoskabeez gain, herskari ahoskabe hasperendunak ere baditu paradigman baita ozen 

gehi hasperen bilkurak ere (ikus Mitxelena [1961, 1977] 1985, Hualde 1993b, Zuazo 

1989, 2003). 

c) Ozenak → ahostun bilakabidea indarrean dago eta bokalak, sudurkariak, 

albokariak eta dardarkariak ahostunak ditu euskarak, labur-labur adierazita b)-n azaltzen 

diren arrazoi osagarriengatik. Hau da, hots hauek ahoskatzerakoan, ahotsaren bidea 

irekita dago neurri batean, eta nahikoa aire ateratzen da ahoskordek dardara egiteko. 

Nahiz eta sudurkari, albokari eta dardarkariak egiterakoan ahoskunea ematen dien 

nolabaiteko hersketa bat gertatzen den, airearen bidea aski irekia dago eta ahoskorden 

dardara oztoporik gabe ateratzeko aukera dute. Irekitasun horrek bokalen ezaugarrietara 

gehiago hurbiltzen ditu trabarien ezaugarrietara baino. 

Sistema sinplea da kontsonanteena, esan bezala, ez ditu unitate fonologiko 

asko,148 bilakabide oinarrizko nagusiak ez baititu gainditu.  

Bilakabide ingurunez landakoak Jakobson-en inplikazio legeak dira neurri handi 

batean, baina badute haiekiko desberdintasuna, Fonologia Naturalean bilakabideak 

dinamikoak baitira, eta ez estatikoak (Jakobson-en inplikazio legeak bezala). 

Bilakabideak dinamikoak dira gainerako bilakabideekin erabat lotzen direlako. 

Jakobson-en lana ([1941] 1968) klase naturalei buruzkoa eta ahoskuneari buruzkoa ere 

bada. Jakobson-ek hizkuntzaren jabekuntza, afasia eta hizkuntzaren unibertsalen arteko 

                                                 
     148 Sistema batek gutxienez izan behar lituzken unitate kopuruaz eta batez ere euskarari gagozkiolarik, 

interesgarria da Hurch-ek (1991) Trask-i (1985) erantzundakoa irakurtzea; aitzineuskarako fonologia 

sistemaren berreraiketa dute hizpide eta Hurch-ek Trask-i leporatzen dio ezin dela, Trask-ek egin 

moduan, hain unitate gutxiko sistema fonologikorik proposatu munduko hizkuntzetan markatua delako 

(ikus 7. kapitulua). 
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lotura egin zuen; ibilbide bera ikusten zuen hizkuntz jabekuntzan haurrak lehendabizi 

bereganatzen dituen hotsetan, afasia dutenek lehenengo galtzen dituzten hotsetan eta 

hizkuntzaren unibertsaletan (hizkuntzetan hedatuen dauden hotsetan). Jakobson-en 

inplikazio legeek, ibilbide hori aintzat hartuz, hots batzuk besteak baino oinarrizkoago 

direla diote. Euskaraz ez dago Jakobson-en lege apurketarik, euskarazko fonema 

sistemak erabat errespetatzen baitu inplikazio legeek diotena. Hau erabat lotzen da lehen 

adierazitakoarekin, hau da, euskarak bilakabide asko gorde egiten dituela eta horregatik 

hots sistema aski naturala duela. 

Aipatu behar da euskarak ahoskunearen araberako fonema unitateen bereizketa 

aberatsa duela, txistukarietan, esaterako, batez ere apikariaren eta lepokariaren artean. 

Azken bi horien eta sabaiaurrekoaren arteko bereiztasuna ere egiten da. 

Ondorengo taulan, ahoskune eta artikulazio modua zehaztuta, euskararen 

unitateak ikus ditzakegu:149 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
     149 IPAri jarraiki egin ditugu taulak, txistukarien diakritikoak ezik. Aipatu behar da euskararen 

tradizioan /S/ eta /tS/ unitateentzat beti ere palatal edo sabaikari izendapena erabili izan dela, nahiz eta 

berez sabaiaurreko izan (ikus Oñederra 2002a, 8); hemen, zehatzago izatearren, eta Oñederraren 

proposamenari jarraituz, sabaiaurreko izendatu dira. IPAko post alveolar-en pareko dira. 
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 Ezpain. 

–A   +A 

Ezpainho. 

–A     +A 

Hortzart 

–A   +A 

Horzk.  

–A    +A 

Hob. Ap. 

–A         +A 

Hob. Lep. 

–A    +A 

Sabaiaur. 

–A   +A 

Sabaik. 

–A    +A 

Belar. 

–A    +A 

Fari. 

–A    +A 

Ubul. 

-A     +A 

Herskaria p         b   t          d    c          Ô k       g   

Hersk.has. ph   th     kh   

Sudurkaria            m                      n              ¯    

Dard.anitza                        r                 R 

Ttak-a                        R       

Igurzkaria  f T  ś                ź s            z S  x h  

Afrikatua     tś ts tS     

Hurbilk.            

Albokaria                       l                ¥    

Irristaria                      j             w   

9. irudia 

 

Hain orokorrak ez diren edo bazter euskalkietako fonemak direnak, edo fonema 

berriak direnak, letra etzanez adierazi dira taulan. 

Kontsonante hauen gertagarritasuna desberdina da eremu geografikoen arabera, 

hasperena eta herskari hasperendunak unitate gisan erabiltzen diren eremua esaterako 

palatalen eremua baino txikiagoa da egun. Badakigu garai batean hasperena unitate 

fonemikoa izan zela euskararen eremu osoan eta gero emankortasuna eta 

erabilgarritasuna galduz joan zela fonema gisa; egun, Zuberoa, Nafarroa Beherea, eta 

Lapurdiko eremuan gordetzen da, oro har. Hasperena taula honetan sartzeko arrazoia da 

entzule nahiz hiztunen oharmenean badagoela. Gauza bera gertatzen da herskari 

hasperendunekin; esan dugunez, nagusiki, zubereraz aurki ditzakegu (ikus Mitxelena 

[1961, 1977] 1985, Hualde 1991, Zuazo 1989). Kontsonante sabaikariak paradigman 

ditugu baina eremu batzuetan despalatalizazioa ere gertatzen da. Kontsonante palatalez 

eta palatalizazioaz gehiago jakin nahi duenari interesgarri izango zaizkio Oñederraren 

lanak (1986, 1990a, 2002a).  
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Aipatu behar da dardarkari ubularra [{] eta igurzkari hortzartekoa [T] ere taulan 

sartu ditugula egungo euskarazko ahoskeraz gertatzen direlako. Aski hots berriak dira 

eta maileguetan gertatzen dira nagusiki, baina hiztunak hots hauez jakitun dira eta 

maileguak hots horiekin ahoska ditzakete (prozesua moduko maileguetan). Dardarkari 

ubularra frantsesetik datorren hotsa da eta frikari ezpainhorzkaria gazteleratik datorrena; 

aldiz, euskaraz ahoskatzen dira eta hiztunen hots ideien artean daudela esan daiteke. 

Salaburuk ere, Baztango euskalkiaren hots egituraz ari delarik, hona zer dioen hots 

berriei buruz: 

Esan dudan bezala, gaur egun [x] gero ta gehiago entzuten da mailebuetan eta behin 

mailebu horiek gorputza hartuz gero [x] matrizeak ere agertu beharko du Baztango 

Soinu Egitura Taulan. 

Salaburu 1984, 128 

Igurzkarien sailean ikus daiteke beste sailetan baino unitate gehiago daudela. 

Euskarak txistukarien sailean unitate asko ditu, fonemikoki [ś] hobikari apikari, [s] 

hobilari lepokari eta [S] sabaiaurrekoaren arteko diferentzia egiten baitu, eta ezaugarri 

horixe da euskal kontsonante sistemaren berezitasun nabarmenena, beste hizkuntzen 

sistemekin alderatzen badugu, Hualdek dioen bezala:  

From a cross-linguistic perspective, the only unusual feature in this consonantal system 

is the distinction among apico-alveolar /ṣ/, lamino alveolar /s5/ and prepalatal (palato-

alveolar) /S/ and also among the corresponding affricate segments. 

Hualde 2003, 16150 

                                                 
     150 Hualdek erabiltzen dituen zeinu diakritikoak eta guk erabilitakoak desberdinak dira; hobikari 

apikaria adierazteko guk azentu akutua erabili dugu [ś] eta Hualdek letraren azpian puntu bat /s ̣/; hobikari 

lepokaria adierazteko guk ez dugu zeinu diakritikorik erabili [s] eta Hualdek /s5/; sabaiaurrekoa 

adierazteko bai Hualdek eta bai guk zeinu bera erabili dugu [S]. 
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Azpimarratu behar da, dena den, txistukarien arteko berezitasuna galtzen ari dela 

zenbait eremutan, adibidez [ś] hobikari apikariaren eta [s] hobikari lepokariaren artekoa, 

eta [S] sabaiaurrekoa ere eremu batzuetan bakarrik erabiltzen da. 

Euskalkien artean zuberera da besteetatik gehien desberdintzen dena fonema 

inbentarioari dagokionez; goraxeago ere aipatu dugu zubererak, beste euskalkiek ez 

bezala, txistukari ahostunak dituela fonemikoki, bokal sudurkari fonemikoak ere bai, 

baita herskari hasperendunak ere. Aipatu behar da paradigmatikoki, oro har, euskal 

hizkeren artean ez dagoela desberdintasun nabarmenik, nahiz eta sintagmatikoki 

diferentzia handiagoak egon daitezkeen. Beherago ikusiko dugu euskalkien artean egon 

daitezkeen desberdintasunak zer nolakoak diren eta zergatik gerta daitezkeen.  

Laburbilduz, beraz, esan dezakegu euskararen fonema inbentarioa oinarrizkoa, 

naturala dela. Zenbait hizkuntzarekin kontrastatuz hobe ikusten da naturaltasuna: 

bokalei begiratzen badiegu, euskarak bokal ahokariak ditu paradigman, bost unitate, 

hain zuzen ere; frantsesari begiratzen badiogu, adibidez, paradigman bokal sudurkari eta 

ahokarien arteko bereizketa egiten duela ikus dezakegu, eta bokal triangeluko bost 

unitate orokorrenez gain beste zenbait ere badituela. Frantsesaren bokal sistema ez da 

beraz euskarazkoa bezain oinarrizkoa. Hona hemen frantsesak dituen unitate 

fonemikoak: /i/, /y/, /u/, /e/, /O/, /o/, /E/, /ø/, /ç/, /a/, /A/, /Ẽ̃/, /ø̃̃/, /Ã̃/, /õ/. Gauza bera 

esan dezakegu alemanaren bokal sistemari buruz ere, ondoko bokalak aurki baititzakegu 

alemanaren inbentarioan: /I/, /Y/, /u/, /E/, /ø/, /ç/, /a/, /i:/, /y:/, /u:/, /e:/, /E:/, /O/, /o:/, /a:/. 

Kontsonanteekin ere gauza bera esan dezakegu, ingelesezko trabariak jartzen 

badizkiogu euskarari alboan, esan daiteke askoz ere sistema naturalagoa duela euskarak, 

izan ere ingelesak trabariak → ahoskabe bilakabidea erabat gainditu du eta beraz trabari 

ahostun eta ahoskabeak izango ditu paradigman. Hona hemen ingelesezko trabari 
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sistema: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /T/, /s/, /S/, /h/, /v/, /D/, /z/, /Z/, /tS/, /dZ/. Adibide 

hauekin iradokitzen denez, zenbat eta bilakabide gehiago kendu edo gainditu, orduan 

eta fonema gehiago izan ohi dira paradigman. 

 

5.1.2. Bilakabide paradigmatiko ingurunedunak 

 

Aurreko atalean paradigman gertatzen diren bilakabide ingurunez landakoen 

berri eman da, hobe esan, euskaraz daukagun hotsen paradigma sortzeko zein bilakabide 

dauden indarrean eta zein gainditu diren aipatu da. Azken batean, euskaraz zein unitate 

oinarrizko edo fonema klase dauzkagun aurkeztu da. Baina paradigma osatzen duten 

bilakabide guztiak ez dira ingurune gabeak, zenbait bilakabide ingurunea kontuan 

hartuta daude sortuak. Hizketarakoan memoria iraunkorrean ditugun unitateak 

elkarrekin kateatuz kanporatzen ditugu eta alderantziz entzutean belarritik sartzen 

zaigun hots andana kategorizatzen dugu. Unitateak bilkuretan gertatzen dira eta bilkura 

posible horiek memorizatu egiten dira, eta gure paradigman kokatzen dira; bilkura 

posible horiek bermatzen dituzten bilakabideak lirateke bilakabide paradigmatiko 

ingurunedunak. Bilakabideak direnez, motibazio fonetikoa daukate eta oinarrizko 

bilkuren optimizatzea dute helburu. Paradigmako bilakabideak, bai ingurunedunak bai 

ingurunez landakoak, Donegan-en eta Stampe-ren (1979, 133) hitzak erabilita 

restrictions on basic forms dira, hizkuntza bateko hots-posibleak eta hots-bilkura 

posibleak mugatzen dituztenak eta baldintza fonetiko naturalen erantzun direnak. 

Baldintza, muga hauek nolabaiteko iragazki edo bahe lana egiten dute lehen esandako 

joan etorriko bi norabideetan (ekoizpenean eta oharmenean).  
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Bilakabide hauek tradiziozko fonotaktika edo baldintza fonotaktikoen bidez 

jasotzen dira eta Morpheme Structure Rules eta Morpheme Structure Conditions 

terminoez ere ezagun dira tradizio sortzailean. Estrukturalistek eta generatibistek 

izendapen horiek erabili izan dituzte eta erabiltzen dituzte.  

Bilakabide paradigmatiko ingurunedunetan sakonduz, azpimarragarriak dira 

Pensadok (1985) egindako gogoetak. Autore horrek dioenez, hizkuntza bateko 

paradigman agertzen ez diren egituretan bereizi egin behar dira, alde batetik, hizkuntzan 

ezinezko diren egiturak (agramatikalak direnak), eta beste aldetik, arrazoi historikoren 

bat medio, agertzen ez direnak, baina ezinezko ez direnak. Euskaraz, lehenengoen 

adierazgarri lirateke, adibidez, ingelesezko ski eta stop hitzak [eśki] eta [eśtop] 

ahoskatzeak erakusten duenak. Adibide horietan ikusten dugu euskaraz ez dela posible, 

agramatikala dela paradigman frikari gehi herskari kontsonante bilkura hitz hasieran. 

Bestalde, ezinezko ez diren, baina agertzen ez diren egituren adibidetzat jar dezakegu 

paradigman gertatzen den ozenen ondorengo afrikatzeak adierazten duena; hau da, ez da 

ezinezkoa, ez dago “debekatuta” ozen gehi txistukari igurzkari egitea, eta nahiz eta 

batzuetan gertatzen den, nagusiki afrikatzea gertatzen da. Mitxelenak (FHV 290) ozenen 

ondorengo afrikatzea gipuzkeraz eta nafarrerako, lapurterazko eta bizkaierazko 

eremuetan gertatzen zela adierazi zuen. Pensadoren hitzetan, arrazoi historikoren bat 

medio ez da agertzen oro har ozen + txistukari igurzkari, baina ez da ezinezkoa. Hala 

ere, badirudi hiztun batzuentzat, garai batzuetan nahitaezkoa dela edo izan dela eta 

horren erakusgarri litzateke maileguekin gertatutakoa, hau da, kontsonante bilkura 

horietan ozenen ondoren afrikatu egin izan da (hemen sar dezakegu, era berean, 153. 

oin-oharrean agertzen den goazemank adibidea). 
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Baldintza paradigmatikoak analizatzerakoan ikus daiteke, gure paradigman 

posible diren hots eta hots-bilkuretatik kanpo dauden egiturak gure aukeren arabera 

moldatzen ditugula. Mailegu eta izen arrotzekin gertatzen da moldaketa hau, bereziki; 

maileguetan hizkuntzan ikusten ez den bilkura bat (ez dagoelako, besterik gabe), modu 

“aktiboan” aldarazten da eta aldaketa horrek gure paradigman dugun debekua edo muga 

erakusten digu. Era berean, hizkuntzak horrelako egoeretan hartzen duen irtenbidea zein 

den erakusten digute aldaketa hauek. Adibidez, latinezko spiritu euskaraz izpiritu 

egokitzeak adierazten du, besteren artean, hitz hasieran ez dela mota horretako 

kontsonante talderik onartzen.  

Aurkeztuko den bilakabide bakoitzean sakonduko ez den arren, gogoan izan 

behar dugu beti ere Pensadoren bereizketa hau, bilakabide paradigmatiko 

ingurunedunen izatean sakondu egiten duelako eta bilakabide hauen azalpena aurkitzen 

laguntzen duelako.  

Gainera hizkuntza desberdinek arazo beraren aurrean bilakabide desberdinak 

hauta ditzakete; euskaraz, adibidez, frikari ahoskabe eta herskari ahostun segmentu 

bilkura baldin badaukagu, herskari ahostunaren ahoskabetzea gertatu ohi da: ez dakit 

[estakit]; aldiz, gazteleraz, ingurune berean frikari ahostuna ahostun egiten da, adibidez 

las dos ‘biak’ [laźDoś] ahoskatzen da. Gertaera honen aurrean pentsa daiteke bietako bat 

dela naturala, eta bestea ez, gazteleraz gertatzen dena ala euskaraz gertatzen dena. 

Hurch-ek (1988d) argudiatzen du bi bilakabideak direla naturalak, biek daukatelako 

motibazio fonetikoa: 
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The question is what is natural, the voicing or the devoicing? The answer is clearly 

both. Any substitution that happens regularly [bilakabide natural baten zentzuan] in a 

given sound pattern is natural in the same way that any sound system itself is natural 

and has to be explained by natural paradigmatic processes. Natural phonology 

postulates that any process must have some kind of phonetic motivation. And both this 

processes, voicing and devoicing, have this phonetic motivation. 

Hurch 1988d, 347 

Hizkuntza bakoitzak bilakabide bat zergatik hautatzen duen azaldu beharko da, 

ikusiz zein arrazoi, zein baldintza zituen edo dituen hizkuntzak bilakabide baten edo 

beste baten alde egiteko. Askotan, erantzuna bilatzea zaila izango da baina ongi 

motibatutako arazo baten aurrean erantzuna ez bilatzeak ez du esan nahi teoria alde 

batera utzi behar denik; are gehiago, ikerketa gehiagoren beharra adierazten du.151 

Ondoren bilakabide paradigmatikoak zerrendan aurkeztuko ditugu, 

ingurunedunak direnez, inguruneari erreferentzia eginez. Zenbait debekuren ondoan, 

“ikus” erabili da. “Ikus”-ek, atal honetan aurkeztutako bilakabideak hurrengo atalean 

etorriko diren bilakabide sintagmatikoekin lotzen ditu. Hau da, 5.1.3. atalean bilakabide 

sintagmatikoen zerrenda bat dator, zenbakien bidez ordenatua eta orain eskuartean 

daukagun atal honetan “ikus”-ekin datorren zenbakia hurrengo ataleko bilakabide 

sintagmatikoari dagokio; hain zuzen ere, atalaren hasieran esandakoari jarraiki, 

bilakabide paradigmatiko hauek, nolabait bilakabide sintagmatiko barneratuak direlako. 

Irakurketa gurutzatua proposatzen da bilakabide paradigmatikoak eta sintagmatikoak 

                                                 
     151 Horrelako egoeren aurrean teoria desberdinek jarrera desberdinak izan ditzakete. Fonologia 

Naturalak, azaltzailea den heinean, azalpena bilatu nahi du, nahiz askotan ikertzaileen ezintasunengatik 

ezin bilatu arrazoi egokirik. Agian, urte askotako edo hamarkada askotako ikerketaren ondotik etorriko 

erantzunen bat. Jarrera horren guztiz kontrakoa litzateke Chomsky-k 2006ko EHUko Udako Kurtsoetan 

adierazitakoa. Chomsky-k azaldu zuen erantzunik gabeko galderek, galdera forma izan arren, ez direla 

benetako galdera, ez dutelako erantzunik eta beraz, aldatu egin behar direla.  
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lotzeko, modu horretan, paradigman dauden debekuak eta debeku horiek nola gauzatzen 

diren ikus baitaiteke. 

Silaba-egitura erabiliko da zerrenda antolatzeko. Silaba-gunean, ekinean, eta 

kodan dauden baldintzak aipatu ondoren kontsonante bilkuretan eta bokal bilkuretan 

daudenak aipatuko dira. 

 

5.1.2.1. Silaba-gunea 

 

Euskarazko fonema inbentarioko edozein bokal ager daiteke silaba-gunean.152 

 

5.1.2.2. Ekina 

 

Egun euskararen hots-biltegiko edozein kontsonante ager daiteke hitz hasierako 

ekinean, ttaka ezik. Aitzineuskarako atalean ikusiko dugunez, ez aitzineuskaraz eta 

beranduago ere ez, dardarkariak ez ziren onartzen ekinean baina orain ez dugu inolako 

arazorik ra.dar, re.tro eta antzekoak ahoskatzeko eta hautemateko. Afrikatuak hitz 

hasieran ahoskatzeko ere arazorik ez dugu egun, nahiz eta lehen bazegoen debekua 

(ikus FHV 288 or.); gauza bera herskari ahoskabeekin ere, orain inolako arazorik gabe 

ahoska baititzakegu, aitzineuskaraz ez bezala (ikus 7. kapitulua). 

Hitz barreneko ekinean ere paradigmako edozein kontsonante ager daiteke. 

 

                                                 
     152 Silaba-gunean diptongoak ere agertzen dira, baina oraingoan ez dugu diptongoei buruz hitz egingo, 

azterketa honen mugak erabat gaindituko lituzkeelako. Diptongoak, oinarrian, ez du silaba-egituraren 

funtsa aldatzen, nahiz eta zalantzarik gabe erritmoarekin lotura estua duen. Diptongoen gaiari noizbait 

monografikoki begiratu beharko zaio. 
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5.1.2.3. Koda 

 

Kodan ondorengo kontsonanteak ager daitezke: 

a. Herskariak, hitz amaierako kodan. Hitz barrenean, herskariak lehen ez ziren 

posible, baina zenbait mailegu berritan onartzen dira: hek.ta.go.no. Ikus bilakabide 

sintagmatikoetako 6. Mailegu berri ugarik eta hiztun gehienak alfabetatuak153 eta 

elebidunak izateak erraztu egin du kodan herskariak agertzea eta egun, zenbait hizkera 

mailatan, bereziki, erraz ikus daitezke herskariz amaitutako kodak: sek.to.re, 

ins.pek.to.re, dok.to.re, eta abar. Atal honetako e puntuan esaten denarekin lotuz, hitz 

barneko kodan herskari ahostunak ikus ditzakegu: sub.jek.tu eta ob.jek.tu, adibidez. 

Azpimarragarriak dira azken adibide horiek, kodan herskariak izatearen debekuari aurre 

egiten diotelako alde batetik, eta beste aldetik, koda ahostuna dutelako eta hitz 

amaierako koda ahoskabetzeko joerari aurre egiten diotelako (ez da ahaztu behar, dena 

den, adibide horietan ondorengo kontsonantea ahostuna dela). Gainera, beste debeku 

bati ere aurre egiten diote, koda ezpainkarien kontrako debekua ere apurtzen baita (atal 

honetako f puntuan aipatuko dugu debeku hori).  

b. Afrikatuak hitz amaiera bada, hau da koda hitz amaiera denean. Hitz 

barreneko kodan ez da onartzen afrikaturik: *etz.ti vs. ez.ti. Ikus bilakabide 

sintagmatikoetako 8. 

a eta b puntuetan adierazitakoak erakusten digu euskararen silaba-egituran 

kontsonante aurrea hitz azkena baino silaba-muga “gogorragoa” dela, murriztapen 

gehiago dituela.  

                                                 
     153 Alfabetatu izateak esan nahi du hiztunak ezagutzen duela hizkuntza idatzia eta idatziarekiko 

menpekotasunak eragin dezake nolabait hiztunaren ahozko jarduna.  



Hots eta hots-bilkuren egungo antolamendua 

 247

c. Igurzkari txistukaria hitz barrenean, adibidez az.ken, eta hitz amaieran 

o.rajn.goz, esaterako. 

d. Kontsonante ozenak hitz barrenean, adibidez har.tu, bil.du, han.go, eta hitz 

amaieran bi.har, hur.bil, men.di.an. 

e. Trabari ahostunik ez dago kodan, ahoskabeak bai. Koda hitz amaieran denean 

ahoskabetzea gertatzen da, adibidez ingelesezko pub ‘taberna mota bat’ [puf] edo [paf] 

ahoskatzen da. Hitz amaieran ahoskabetzea gertatu dela erakusten digute ondoko datuek 

ere: *du.da→ dut, bar.da → bart. Adibideotan ikusten denez, diakronikoki gertatu den 

bilakabidea da, beraz, hitz amaierako ahoskabetzea: amaierako bokala galdu ondoren 

kontsonante trabari ahostuna hitz amaieran geratzen da eta ahoskabetzea gertatzen da. 

a puntuan ere adierazi dugunez, hitz barrenean, mailegu berri batzuetan, idatzian 

behintzat, herskari ahostuna aurki daiteke: adibidez, sub.jek.tu, ob.jek.tu. Ikusi beharko 

da kodako trabari ahostunak nola gauzatzen diren fonetikoki, hau da, [b] ahostun egiten 

diren edo [b •] ahoskabe. Kodan ahoskabetzea gertatzen dela esan dugunez, espero 

beharko genuke [b •] edo [p] egitea. Kontuan izan orain arte ez zegoela herskaririk hitz 

barreneko kodan, ez herskari ahostunik, ez ahoskaberik eta gertakari honek erakusten du 

ez dagoela ezinezkorik hitz barreneko kodan herskariak ahoskatzeko; hala ere, hitz 

amaieran trabariak ahoskabetzea indarrean dago. 

f. Ezpainkaririk ez da onartzen kodan. Ikus bilakabide sintagmatikoetako 7; 

debeku paradigmatikoa dela erakutsiko luke bilakabide sintagmatikoetako 3. puntuko 

enbata adibidearen inguruan esaten denak, alegia horrelakoetan [m] ahoskatzen bada 

ere, /n/ hautematen dela kodan. Hona hemen Hurch-en aipu bat e eta f puntuetan 

adierazten denaren inguruan: 
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Analogously Basque has a general restriction which eliminates labial consonant 

articulations in final position. This restriction holds as a general paradigmatic process 

[+cons] → [-lab] / __$. More recent loanwords entering the language show various 

devices for decreasing the complexity of final labials, among these a fricativization p → 

f as in [paf] or [puf] pub. I consider this latter process as being latent. It is bled in native 

Basque phonology by the more general restriction on final labials (more restricted 

context). Finally, it does not eliminate the labial articulation but only decreases the 

articulatory complexity. 

Hurch 1988c, 112 

 

5.1.2.4. Kontsonante bilkura tautosilabikoak 

 

Kontsonante bilkura tautosilabikoak dira silaba berean dauden kontsonante 

taldeak, silaba berari dagozkion kontsonante bilkurak. Ekina eta koda dira kontsonante 

bilkurak ager daitezkeen guneak. 

 

5.1.2.4.1. Ekinean 

 

Ekinean gehienez ere bi kontsonante agertuko dira eta elkarren arteko 

hurrenkeran gutxieneko distantzia finkatzeko ozentasun eskalak garrantzi handia du. 

Ozentasun eskala erabat errespetatzen da (5.2.1. atalean ozentasun eskala sakonago 

jorratuko da) eta kontsonante bilkuretan ozentasunean tartea egon behar da. 

Muta cum liquida taldedun hitzak badaude, trabari (herskaria /p, t, k, b, d, g/) 

gehi ozen urkaria (/r/ edo /l/) bilkurak hain zuzen ere: lan.bro, a.gri.ko.la, sin.kro.ni.a, 

tre.na, bro.ma, gri.sa, ka.lan.bre, bo.lon.dres. Bilkura horietan konbinaketa guztiak ez 
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dira erraztasun berarekin gertatzen: dl- eta tl- hots andanak ez dira gertatzen.154 /f/ 

igurzkari ezpainhorzkari ahoskabea gehi ozen urkari (/r/ edo /l/) bilkura ere onartzen da: 

fro.ga, fru.ta, fla.na, ba.fle.a. 

Bestelako kontsonante bilkura tautosilabikorik ez dago ekinean. Ozentasun 

maila bera duten kontsonanteen arteko bilkurak ez dira gertatzen: ez dago ozen 

bilkurarik (adibidez: **rl-, **rn-, **lr-, **ln-, **nr-, **nl-), ez eta herskari bilkurarik 

edo trabari bilkurarik ere. 

Bilakabide paradigmatiko ingurunedunak azaltzean adierazi dugun bezala, 

maileguak leiho ona izan ohi dira paradigman ditugun debekuen berri modu argiagoan 

izateko. Bigarren, edo hirugarren, edo norberarena ez den beste hizkuntza bat ikastean 

gertatutakoak ere aukera ona izaten dira paradigmako debekuen berri argiago izateko. 

Ondorengo adibideetan hizkuntzan ez dauden bilkura zenbait maileguetatik nola egokitu 

ditugun ikusiko dugu, adibide horietan gure hizkuntzak dituen mugak eta baldintzak 

islatzen baitira. 

Esan dugunez, trabari bilkurarik ez da onartzen euskaraz, horren adibide 

litzateke frikari txistukari gehi kontsonante bilkura mailegatzean gertatzen dena: *sC-. 

Debeku honetaz erraz ohar gaitezke hitz hasieran honelako kontsonante bilkurak dituen 

hizkuntzaren bat ikasi nahi dugunean, ingelesa edo alemana adibidez; arazo ugari 

sortzen dizkigute stop ‘geldiune’, ski ‘eski’ edo still ‘isil’ hitzek, [eśtop], [eśki] eta 

[eśtil] ahoskatu ohi baititugu hasierako bokalik gabe ahoskatu ordez. Latinezko 

maileguekin, spiritu modukoekin, ere gauza bera gertatu zen, hasierako bokal 

protetikoarekin egokitu baitziren: izpiritu. Ikus bilakabide sintagmatikoetako 18. 

                                                 
     154 Honen aipamena 2.1.6.3. atalean egin dugu, tinbre bereko hotsak elkarren ondoan ez agertzeko 

joera dutela adieraztean. 
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Esan dugu herskari gehi urkari eta igurzkari ezpainhorzkari ahoskabe gehi urkari 

bilkurak onartzen direla, baina beste trabari gehi urkari bilkurarik ez da onartzen 

kontsonante bilkura tautosilabikotzat. Debeku honen adibide litzateke Shrek filmaren 

izenburua hitz hasieran frikariarekin ezin ahoskatzea eta besteak beste [es@.rek] edo 

[eS.rek] gauzatzea. Ikus bilakabide sintagmatikoetako 18.  

Trabari gehi sudurkari hots-bilkurarik ez dago euskaraz, adibidez da **gn- 

bilkura; kontsonante talde hori duen gnomo hitza [no.mo] ahoskatzen da. Debeku horren 

adibide da era berean fnak denda katearen izena [ef.nak] edo [fe.nak] ahoskatzea, 

besteren artean. 

 

5.1.2.4.2. Kodan 

 

Kodan, hitz amaieran kontsonante taldeak azal daitezke, gehienez ere bikoak; 

kontsonanteen arteko hurrenkeran ozentasun eskala erabat errespetatzen da. 

Ozen (urkari nahiz sudurkari) gehi trabari ez jarraitu (herskari edo afrikatu) 

bilkurak badira euskaraz baina aipatu behar da bilkura gehienak ozen gehi afrikatu 

direla: beltz, hartz, huntz; ozen gehi herskari bilkurak ez dira hain ugariak: -rk (hark), 
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*-lk, *-nk,155 *-rp, *-lp, *-np, -rt (bart), *-lt, -nt (berant, galant); dauden adibide urriek 

diakronikoki hitz amaierako ahoskabetzea jasan dute.156 

Txistukari + herskari bilkurak badira, nahiz ez izan oso ugariak: kosk, bost. 

Ozenen bilkurarik ez dago, ozentasun eskalan distantzia txikiegia baitago: **-rl, 

**-rn, **-lr, **-ln, **-nr, **-nl. 

Hitz barreneko kodan ozen gehi txistukari igurzkari kontsonante bilkura ager 

daiteke, baina oso urriak dira honelakoak: belz.tu, e.rans.ten, ins.pek.to.rea, 

ins.ti.tu.to.a. Adibide horietan hiru kontsonante elkarren segidan agertu arren, bi 

kontsonanteko bilkura dago kodan. Euskaraz bata bestearen atzetik hiru kontsonante 

ager daitezke gehienez, ez dago lau kontsonanteko andanarik, baina aipatu dugun 

bezala, hiru kontsonanteak ez dira silaba berekoak, silaba-muga baitago tartean. Aipatu 

beharra dago kontsonante bilkura hauek dituzten hitzak erabilera maila zaindukoak 

direla eta oro har, gehi daiteke kontsonante taldeak hizkera arduragabean erraz 

murrizten direla. Beraz, lehen esan bezala, bi kontsonante ager daitezke gehienez 

elkarren ondoan silaba berean, baina ez hitz askotan.  

                                                 
     155 Lehenago Antton Olariaga, Zakilixut deitutako komikietan, erabiltzen hasi bazen ere, azkenaldian, 

eta batez ere, telebistako programa baten bidez, zabaltzen hasi da hitz amaieran kontsonante bilkura 

tautosilabiko hau; hitanoan nahiz alokutiboan, hitanoaren edo alokutiboaren forma aditzaren amaieran 

agertzen denean (hau da, -n eta –k) forma femeninoa eta forma maskulinoa elkartu (lehen bat edo bestea 

behar lukeena) eta hitz joko modukoa egiten da. Adibidez, goazemaN, goazemaK, hitzetatik goazemaNK, 

baina inola ere ez goazemaKN. Azken forma hau ezinezkoa litzateke euskaraz. Ikus daiteke –nk ez dela 

ezinezkoa; aldiz, -kn bilkura tautosilabikoa ezinezkoa da. 

     156 Izartxoarekin ez-gramatikaltzat agertzen diren amaierak ez lirateke ezinezko euskaraz (/p/ 

ezpainkariarekin amaitzen direnak salbu), baina ez daude. Lehen, 5.1.2. atalean Pensadoren gogoetak 

bildu ditugu eta horien adibidetzat har ditzakegu hemen aipatutako izartxodun amaierak. 

Kapitulu honetan izartxoak gramatikaltasunari egiten dio erreferentzia; aldiz, 7. eta 4.3. ataletan izartxoa 

agertzen denean, berreraikitako hizkuntz formari egiten diote erreferentzia. 
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Belz.tu eta erans.ten adibideen oinarrian beltz eta erants daude, hurrenez hurren, 

eta oinarria eta eratorria parez pare jarrita esan dezakegu badela funtsezko diferenztia 

bat: hitz azkeneko kodan afrikatua dagoela eta hitz barrenean igurzkaria. Diferentzia 

hori litzateke hitz azkeneko eta hitz barreneko koden artean legokeen diferentzia 

garrantzitsuenetako bat. 

Laburbilduz, esan daiteke, kontsonante bilkura tautosilabiko askorik ez dagoela, 

gehienez ere bi kontsonanteko bilkurak direla, eta murriztapen handiak dituztela. 

Ekinean muta cum liquidak eta ezpainhorzkari ahoskabea /f/ gehi ozen urkari (/r/ edo 

/l/) bilkurak ager daitezke. Kodan murriztapenak handiak dira eta gehien-gehienak hitz 

amaieran gertatzen dira. Bilkura guztiek ozentasun eskala erabat errespetatzen dute 

hurrenkeran, eta ozentasun distantzia egon behar da kontsonanteen hurrenkeran. 

Azpimarragarria da ozen gehi trabari ez jarraitu (herskari) bilkura ez dela askotan 

gertatzen (—rk, *—lk, *—nk, *—rp, *—lp); aldiz, txistukari gehi herskari bilkurak 

gertatzen dira ingurune horretan. Ozentasun eskalari begiratzen badiogu ozen gehi 

trabari ez jarraitu bilkurak ozentasun jauzi handiagoa du txistukari gehi herskari 

bilkurak baino; hala ere, ikusi dugunez, ozen gehi trabari ez jarraitu kontsonante bilkura 

ez da ugaria. Hau litzateke, Pensadoren ekarpenaren beste adibide bat (ikus 5.1.2. atala). 

 

5.1.2.5. Kontsonante bilkura heterosilabikoak 

 

Kontsonante bilkura heterosilabikoak dira silaba-muga tartean duten 

kontsonante bilkurak. Euskaraz kontsonante bilkura heterosilabiko gehienak bikoak izan 

ohi diren arren, aurreko atalaren amaieran esan dugun bezala, badira hiru kontsonanteko 

bilkurak. Bilkura bikoa denean, lehenengo kontsonantea silabako koda izango da eta 
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bigarrena ondo-ondoko silabako ekina (—C.C—, adibidez bil.du, sar.tu). Aldiz, bilkura 

hirukoa denean, bi aukera daude: aurreneko aukera da lehenengo bi kontsonanteak koda 

izatea eta hirugarrena ondo-ondoko silabako ekina (—CC.C—, adibidez, ins.ti.tu.tu); 

bigarren aukera da lehenengo kontsonantea koda izatea eta beste biak ondo-ondoko 

silabako ekina (—C.CC—, adibidez, lan.bro, sas.tra.ka). 

Kontsonante bilkura heterosilabikoetako kodak euskaraz murriztapen handiak 

ditu. Esan dugunez, hitz amaieran ager daitezkeen arren, hitz barreneko kodan 

herskaririk ez zegoen; orain aurki daitezke hitz barreneko koda herskariak: sek.to.re, 

dok.to.re, sub.jek.tu, ob.jek.tu, eta abar. Lehen aipatu bezala, azken adibideak 

azpimarragarriak dira herskari ahostuna dutelako (ikus 5.1.2.3.) eta gainera ezpainkaria 

delako. Ikus bilakabide sintagmatikoetako 6 eta 7. Esan dugu, baita ere, hitz amaiera ez 

den kodan afrikaturik ez dagoela. Ikus bilakabide sintagmatikoetako 8. 

Ikus dezagun bada, zer nolako kontsonante heterosilabiko bilkurak sor 

daitezkeen edo zein muga dauden, bilkura bi kontsonantekoa denean: 

a. Artikulazio modu bereko bi kontsonante elkarren segidan agertzeko 

zailtasunak daude: bi herskari ez (beheraxeago aipatutako mailegu berriak salbu, 

sek.to.re esaterako), bi frikari ere ez, ikus bilakabide sintagmatikoetako 15.1. Ozenen 

artean, urkari gehi sudurkari bilkurak aurki daitezke: ar.ma, er.ne.tu, al.mi.tze, 

ar.mi.ar.ma, ber.me, eta antzekoak. Adibide hauetan ikus daitekeenez, ozentasun eskala 

errespetatu egiten da eta gutxienez maila bateko tartea gordetzen da kodatik ekinera 

(ikus 5.2.1. atala). Bi urkarien bilkura ere aurki daiteke, ozentasun eskala errespetatzen 

badu, hau da, koda dardarkaria eta ekina albokaria bilkura izan behar du, ordena 

horretan ozentasun eskala errespetatzen delako. Horrela lortzen dira erle, jarleku 

adibideak, esaterako. 
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Hala ere, ozenen artean kontsonante bilkurak ez dira oso ugariak: *—n.r—, *—

l.r—, —n.l—, —l.n—, —r.l—, —r.n—. Ozen urkarien ondoren dardarkaria doanean 

bilkura heterosilabikoa sortuz, bi kontsonanteen tartean kontsonante epentetikoa sartu 

izan da: gazt. al revés > eusk. al.dre.bes, gazt. honra > eusk. on.dra, gazt. Enrique > 

eusk. en.dri.ke. Ez dira ugariak mota honetako hitzak (ikus bilakabide 

sintagmatikoetako 20). Kodan dardarkaria eta ekinean sudurkaria edo albokaria duten 

adibide batzuk aurki daitezke, sar.na eta jar.le.ku, esaterako. Kodan sudurkaria eta 

ekinean albokaria duten adibideak ez dira ugariak baina badaude, jan.le.ku esaterako. 

Eta koda albokaria eta ekina sudurkaria duen adibiderik ere aurki daiteke, adibidez 

sal.neu.rri. Adibide hauetatik guztietatik jan.le.ku da ozentasun eskala errespetatzen ez 

duen bakarra.  

b. Txistukarien ondoren ahoskabetzea gertatzen da, hau da ahots balio 

desberdinik ez dago elkarren segidan. *—sd— bilkura oso urria da, mailegu gutxi 

batzuetan aurki daiteke, adibidez desditxa; konposatu berri batzuetan *—sb— bilkura 

ikus dezakegu: des.bi.de.ra.tu, des.ber.din. Froga akustikoak egin beharko liratekeen 

arren, pentsa daiteke ingurune horretako frikari igurzkaria ahostuna ekoitzi daitekeela. 

Koda txistukari apikariaren ondoren sudurkaria ager daiteke: as.mo, as.ma.tu, 

es.ne. Kontsonante bilkura horiek ozentasun eskala apurtu egiten dute. Urriak dira 

kontsonante bilkura hori duten hitzak. 

c. Ozenen ondorengo frikariak afrikatu egiten dira: gazt. universidad > eusk. 

u.ni.ber.tsi.ta.te. Ozenaren ondoren frikaria egitea baino nahiago da afrikatua egitea. 

Ikus bilakabide sintagmatikoetako 15.2. 

Hiru kontsonanteko bilkurak, ugariak ez izan arren, badira. Esan bezala, bi 

aukera daude hiru kontsonanteko taldeak sortzeko; lehenengoan ordena hau du 
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kontsonante bilkurak: ozena gehi frikari igurzkaria gehi herskari ahoskabea, adibidez 

belz.tu, e.ranz.ten, horz.ka.da. Kontsonante bilkura hauek ozentasun eskala erabat 

errespetatzen dute. Esan dugunez, bada beste aukera bat hiru kontsonante elkarren 

ondoan agertzeko: ozen (dardarkaria ezik) edo frikari txistukari gehi muta cum liquida: 

kan.gre.ju.a, kon.gre.su.a, sus.trai, esaterako. Talde hau osatzen duten hitzak ere ez dira 

hain ugariak. 

Laburbilduz, aipa daiteke kontsonante bilkurak elkarren ondoan ahoskatzeko eta 

hautemateko muga zenbait baditugula eta muga horien erakusgarri direla baldintza 

hauetako gehienak. Aldaketa gertatu den kasu gehienetan silaba-egituraren hobetzea 

gertatzen da, silaba-mugen indartzea gertatzen baita (hurrengo atalean jorratuko dugu 

sakonago gai hau). Atal honetako adibideek erakutsi digute ozentasun eskalak garrantzi 

handia duela eta bilakabide gehien gehienetan ozentasun eskala errespetatu egiten dela 

(janleku eta asmo eta antzekoetan ezik). 5.2. atalean sakonago jorratuko dugu ozentasun 

eskalaren gaia.  

 

5.1.2.6. Bokal bilkurak 

 

Kontsonante bilkuretan bezala, bokal bilkuretan ere baldintzak aurki ditzakegu.  

Oro har esan daiteke paradigmatikoki euskaraz ez dagoela bi bokal berdineko 

bilkurarik; hala gertatzen denean, edo bokaletako bat desagertu egiten da edo 

disimilazioa gertatzen da. Adibidez, alaba + a > a.la.ba edo a.la.be.a; hizkera jakin 

batean, aezkeraz, hain zuzen ere, bi bokal berdinen artean ttak epentetikoa sartzen da: 

a.la.ba.ra. Hala ere, badira zenbait hitz bi bokal berdin elkarren ondoan dituztenak, bi 

bokalen tarteko kontsonantea galdu delako: zahar [saar], ohol [ool], ahate [aate]. 
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Bokal desberdinen bilkurak gertatzen dira, gehienez ere bikoak. Askotan tarteko 

kontsonantearen galeragatik suertatu ohi dira bi bokal elkarren ondoan: lehor [le.or], 

behi [be.i]. Arrazoi beragatik hiru bokaleko bilkurak ere gerta daitezke, nahiz oso urriak 

izan: ohea [o.e.a]. 

Bi bokal elkarren ondoan gertatzen direnean askotan bokal baten des-silabatzea 

gerta daiteke eta ondorioz biak silaba berean suertatzen dira. Bokalen artean 

silabagiletasuna errazen /i/ eta /u/ goiko bokalek galtzen dute. Aurreko paragrafoan 

erabilitako adibideekin jarraituz, behi hitzaren bigarren bokalak silabagiletasuna galduta 

[bej] bihurtzen da, ohea hitzaren bigarren bokalak silabagiletasuna galduz gero [o.ja] 

litzateke (horrelako emaitza ikus daiteke seigarren kapituluko lehenengo frogan). Era 

berean, Mitxelenak azaldu zuen aldaketa historikoa: *eakin > ja.kin eta antzekoak, non 

hasierako /e/ erdiko bokal irekia aurreko bokal itxia bihurtu zen eta silabagiletasuna 

galdu zuen, baita ekialdeko hizkera batzuetako se.me.a [śe.mja]. 

 

5.1.3. Bilakabide sintagmatiko ingurunedunak 

 

Izenburuak dioenez, bilakabide sintagmatiko ingurunedunak dira, baina aipatu 

beharra dago amaierako “ingurunedunak” hitza soberan legokeela, erredundantea dela, 

ingurunea berez baita sintagmatikoa. “Bilakabide sintagmatiko” jarrita ere nahikoa 

litzateke, baina aurreko bilakabideetan, paradigmatikoetan, ingurunedunak eta 

ingurunez landakoak bereiztea beharrezkoa denez hizkuntzaren hots-posibleen biltegia 

eta hots-posibleen bilkuren biltegia azaltzeko, sintagmatikoetan ere ingurunearen 

aipamena gorde egin da, nolabaiteko batasuna edo elkarren arteko lotura terminologiaz 

hobe adierazteko. 
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Beraz, atal honetan bilakabide sintagmatikoak izango dira mintzagai. Ahoskatu 

nahi ditugun segmentuak eta segmentu bilkurak físiko egiten direnean gertatzen diren 

bilakabideak dira bilakabide sintagmatikoak. Bilakabidearen emaitza alofonikoa edo 

fonemikoa izan daiteke. Alofonikoek, hau da fonemikoak ez direnek, ez dute ez 

hiztunarentzat ez entzulearentzat oharmen-baliorik. Bilakabidearen emaitza fonemikoa 

bada, hiztunaren zein entzulearen fonema inbentarioan jada badagoen beste fonema bat 

izango da bilakabidearen emaitza; adibidez, enbor hitza [embor] ahoskatzen dugu, [m] 

sudurkari ezpainkariarekin; sudurkari ezpainkaria gure paradigmako unitatea da, baina 

guk /n/ sudurkari hobikaria hautematen dugu. Gertaera hau “neutralizazio” hitzaz 

ezagutu izan da tradizio estrukturalista eta tradizio generatibistan. 

Kate sintagmatikoan gertatzen diren aldaketa hauek ez diote sinkronikoki 

sistema linguistikoari eragiten. Hala ere, unitate fonemikoen gertatze alofoniko 

nagusienak zeintzuk diren ikustea garrantzitsua denez, ondorengo taulak adieraziko digu 

euskararen unitate fonemikoak eta unitate hauen alofono nagusienak zeintzuk diren 

(parentesi artean agertzen diren hotsak dira alofonikoak): 
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 Ezpain. 

–A   +A 

Ezpainho. 

–A     +A 

Hortzart 

–A   +A 

Horzk.  

–A    +A 

Hob. Ap. 

–A         +A 

Hob. Lep. 

–A    +A 

Sabaiaur. 

–A   +A 

Sabaik. 

–A    +A 

Belar. 

–A    +A 

Fari. 

–A    +A 

Ubul. 

-A     +A 

Herskaria p         b   t          d    c          Ô k       g   

Hersk.has. ph   th     kh   

Sudurkaria            m           (M)            (n 5)                   n              ¯           (N)   

Dard.anitza                        r                 R 

Ttak-a                        R       

Igurzkaria  f T  s @                 z @ s             z S         (Z)  x h  

Afrikatua     ts@           (dz@) ts       (dz) tS      (dZ)      

Hurbilk.            (B)              (D)                (∆)            (ƒ)   

Albokaria                       l                ¥    

Irristaria                      j             w   

10. irudia 

 

Taula honetan bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoetan baino unitate 

gehiago daudela ikus daiteke, oinarrizko fonemak eta ingurune foniko jakin batek 

sortutako oinarrizko fonemen aldaera nagusienak agertzen baitira. Ahostuntasunaren 

asimilazioak eta ahoskunearen asimilazioak dira aldaera hauen iturri. /z/ eta /z@/ 

zubereraz unitate fonemiko direla esan dugu eta alofono gisa euskararen eremu osoan 

gertatzen direla suposa dezakegu. /b, d, g/ herskari ahostunek [B, D, F] aldaera 

hurbilkariak dituzte; eta sudurkariek ahoskune asimilazioaren ondorioz [M] aldaera 

ezpainhorzkaria, [n5] horzkaria eta [N] belarra dituzte. 

Euskaraz dauden unitate fonemiko nahiz alofonikoen berri eman ondoren, 

katean gertatzen diren bilakabide sintagmatikoak zerrendatuko dira. Zerrendaketa 

orokorra izango da, bilakabide guztiak ez daudelako bizirik indar berarekin eremu 

guztietan. Horregatik orokorrenak aipatuko ditugu soilik. 
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Komenigarria da aldez aurretik adieraztea, zerrendatutako zenbait bilakabide 

erregela157 direla.158 Guri axola zaiguna da erregelak, fonologikoki zerbait gertatu 

denaren aztarna erakusten dutela. Erregelak garai bateko bilakabideen ispilu dira; 

zenbait ez dira emankor, baina beste zenbait emankor dira eta guri fonologikoki axola 

zaizkigu. Hala gertatzen da, esaterako, bokal ireki biren arteko disimilazioa gertatzen 

denean, alaba + a > alabea modukoekin. Ziurrenik bi bokal berdinen aurkako 

bilakabideari jarraituz, disimilazioa gertatu zen eta gramatikalizatu egin zen soilik 

singularrean, mugagabean alaba eta pluralez alabak (*alabeak-en ordez) baitauzkagu. 

Esan dugu debeku edo zailtasun baten aurrean hizkuntzak aterabide bat baino 

gehiago izan ditzakeela; hizkuntza desberdinen artean argiago ikus daiteke aukeraketa 

desberdina (ikus 5.1.1. atalean aipatzen den adibidea, non frikari txistukari gehi herskari 

bilkuran euskaraz herskari ahoskabearen alde egiten den (ez dakit [estakit]) eta 

gazteleraz herskari ahostunaren alde las dos ‘biak’ [laz@Dos @])). Aldiz, ikusi dugu 

zenbaitetan hizkuntza beraren barnean ere aurki daitezkeela gertaera baten aurrean joera 

desberdinak (adibidez, ondoren datorren zerrendako 14 eta 16 puntuak). 

5.1. atalean adierazi dugunez, bilakabideak emaitzen arabera izan daitezke 

lenitio edo ahultzeak eta fortitio edo indartzeak. Ondoren, bilakabideak zerrendatzean, 

lenitio-fortitio arteko bereizketa egingo da. 

 

 

 

 

                                                 
     157 Ikus 140. oin-oharra. 

     158 Bilakabide eta erregelen arteko desberdintasunei buruz 5.1. atalean jorratu dugu sakonago. 
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5.1.3.1. Lenitioak 

 

Bilakabide sintagmatiko lenitiboak zerrendatuko dira lehenengo. Esan dugunez, 

bilakabide lenitiboek hots-bilkura baten ordez beste bat errazagoa egiten dute eta 

eginahal artikulatorioa erraztea dute helburu.  

Hasteko, unitate alofonikoak sortarazten dituzten bilakabideak aipatuko ditugu. 

Azpimarragarria da unitate alofonikoak aipatzerakoan oro har literaturan agertzen 

direnak izango direla; ikerketa lanean zehar askotan esan den arren, berriro errepikatuko 

dugu tresnabidezko azterketak urriak direla gurean eta ezin dela bilakabide hauez jabetu 

azterketa fonetikoak egin gabe.159 Bilakabide hauek zeintzuk diren eta zein baldintzatan 

gertatzen diren jakitea ezinbestekoa da, izan ere, bilakabide hauek irits baitaitezke 

egunen batean, eta sinkronikoki, hizkuntzaren paradigman zeresan fonemikoa izatea.  

Hona hemen bilakabide sintagmatiko alofonikoak: 

1. Frikaritzea, hurbilkaritzea: herskari ahostunak jarraitu artean ahuldu egiten 

dira, adibidez uda [u.Da], arbaso [ar.Ba.s @o]. 

2. Ahostuntze asimilazioa: kontsonante ahostunen aurreko txistukariak 

ahostundu egiten dira, adibidez esne [ez@.ne]. 

3. Ahoskune asimilazioa: sudurkari eta kontsonante trabari bilkuretan sudurkaria 

ondorengo kontsonanteari asimilatzen zaio ahoskunean, adibidez hango [aN.ƒo]. Atal 

honen sarreran esan bezala, asimilazio honen emaitza guztiak ez dira alofonikoak, 

sudurkariari kontsonante ezpainkariak jarraitzen dionean /m/ sudurkari ezpainkaria 

                                                 
     159 Egia esan zeharka antzeman daiteke; bilakabide alofoniko bat gertatzen ez denean hiztunak edo 

entzuleak hauteman dezake agian zerbait “arraroa” gertatzen dela. [baBa] behar lukeena [baba] 

ahoskatzen dugunean, adibidez, entzuleak “azentu” orokortzat har lezake horrela ahoskatu izana eta 

azentu arraroa duela esango luke, ziurrenik. 
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izango baitugu asimilazioaren emaitza, adibidez enbata [embata]. Sudurkari ezpainkaria 

unitate fonemiko dugu gure paradigman, baina hala ere, sudurkari hobikaria hautematen 

dugu. 

4. Bokalak sudurkaritzea: sudurkarien aurreko bokalak sudurkaritu, batez ere 

sudurkaria silaba koda bada; aurreko adibidea, beraz, [ẽmbata] ahoskatuko litzateke. 

5. Txistukariaren ondorengo trabaria ahoskabetu ezean (ez dakit [estakit] gertatu 

ezean), txistukaria ahostun gordetzen da hizpide [iz.Bi.De], desberdin [dez@.Ber.Di¯]. 

 Bilakabide hauek guztiak lenitioak dira, asimilazioak gertatu direlako. 

Lenitioekin jarraituz, ondoren zerrendatuko diren zenbait bilakabideen emaitzak ez dira 

alofonikoak, fonemikoak baizik, hots unitateen paradigman aurretik badagoen unitate 

bat delako lenitioen emaitza. Baina zenbaitetan bilakabidearen emaitza ez da ez 

alofonikoa ez fonemikoa, lenitioa erabatekoa delako eta segmentua desagertu egiten 

delako. Ondorengo bilakabideen emaitzak izango dira, beraz, asimilazioak, ahultzeak 

eta desagertzeak: 

 6. Herskaria desagertzea hitz amaiera ez den kodan: doktore [do.to.re]; hitz 

amaieran posible da herskaria azaltzea (deklinabide atzizkiak, eta beste zenbait hitz, 

nahiz eta ez izan asko). Esan dugu bilakabide hau ia gainditua dagoela euskaraz, orain 

badirelako hitzak koda herskaria dutenak, nahiz eta gehienak mailegu berriak izan eta 

hizkera maila jasoan gertatu, adibidez: pro.iek.tu, hek.ta.go.no, sub.jek.tu. 160 

 7. Ezpainkariak erlaxatzea edo desagertzea kodan: pub [paf] LAB [laf] 

adibideetan hitz amaierako herskariaren frikaritzea gertatu da. Ondorengo adibideetan 

koda ezpainkaria ez dago hitz amaieran, hitz barrenean baizik, eta kasu hauetan 

                                                 
     160 Bilakabide hau lenitiotzat hartzearen arrazoia izan da maileguen egokitzapenean hitz tarteko koda 

galdu izana, baina ikusten denez, lenitiotzat hartzearen arrazoia indarra galtzen ari da. 
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ezpainkaria desagertu egin da: amnistia [a.nis@.ti.e], gimnasia [xi.na.s@i.e].161 Egitura hau 

duen hitz bat mailegatzean euskarak zailtasuna izango du, paradigman ez duelako 

horrelako egiturarik; ondorioz, zailtasuna gainditu egingo du, koda ezpainkaria frikari 

bihurtuz edo desagertuz. 

 8. Igurzkaritzea; hitz amaierako afrikatuei ondoren kontsonante bat erantsiz gero 

afrikatua igurzkari bihurtzen da: hotz → hoz.tu, hitz → hiz.tun. 

 9. Bokalarteko hurbilkari ahostun hortzetakoa /d/ ttaka bihurtzea eta zenbaitetan 

desagertzea: edo [e.Do], [e.Ro], [e.o]; mediku [me.Di.ku], [me.Ri.ku], [me.i.ku], [mej.ku]. 

Baina ez dugu ahaztu behar euskara batzuetan [R] → [D] bilakabidea ere gertatzen dela: 

ura [uðe]. 

 10. /R/ bokalarteko ttaka eta [F] bokalarteko hurbilkari ahostun belarra 

desagertzea. 9. puntuan aipatutako lenitioarekin batera joan daiteke, edo zati batekin 

behintzat. Ez da orokorra eta ez da beti gertatzen (hizketa estiloaren arabera areagotu 

daiteke, hizkera arduragabean maizago gertatzen baita); ingurune fonikoak bultzatutako 

ahultzea litzateke: etxera→ [e.tSe.a], egun → [eun]. 

11. Asimilaziozko palatalizazioa: mina [mi.¯a], mila [mi.Äa], bina [bi.¯a], 

makila [ma.ki.Äa]. Kontsonante horzkari edo hobikarien ahoskunea inguruneari 

asimilatzen zaio, aurreko bokal palatalaren eraginaz, hots-bilkura erraztuz. 

12. Goiko bokalaren ondoren dagoen beheko bokala igotzea: burua [bu.Ru.e], 

laguna [law.ne], biharra [bi.e.ra], ziria [si.Ri.e], mutila [mu.ti.Äe]. Asimilazioarekin 

ahoskera erraztea lortzen da. Esan daiteke bilakabide hau morfema muga tartean denean 

areagotu edo nabarmendu egiten dela. 

                                                 
     161 Etxeberriaren 1988ko lanetik hartutako datuak dira. 
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13. Txistukariak ondoren kontsonante ozena duenean, tartean morfema muga 

dagoelarik, eta zehatzago esanda, ez partikularen ondoren ozenez hasten den zenbait 

aditz laguntzaile doazenean, txistukaria agertu egingo da edo ez da agertuko. Bietariko 

emaitzak gertatzen dira: ez luke [ez.lu.ke], [e.lu.ke]. Oñederrak bere hiztegiko 

“erregelak” atalean dioena gogoratzea komeni da:  

Egia da hitz sinpleetan ez dela erraz txistukari-SUDURKARI (edo, oro har, txistukari-

ALBOKARI) bilkura aurkitzea (txistukari-hasperen bilkurarik ez dago batere). 

Horregatik pentsa liteke noizbait bilakabide izandako zerbaiten aurrean gaudela. 

Gogoan izan behar da, betiere, kontsonante multzokatzearen kontrako murrizketa 

zabalagoren bat izan litekeela orain dagokigun bilkura ez egotearen arrazoiaren 

abiatzea. 

Oñederra 2004, 97 

 Bi kontsonanteren multzokatzearen aurkako murrizketa da aipu honetan 

azpimarratzekoa eta gogoan hartu beharrekoa. 

 14. Bokal berdineko bilkura dagoenean bokal bat desagertu egin ohi da: alaba + 

a > alaba. 

  

5.1.3.2. Fortitioak 

 

 Aipatu dugu bilakabide sintagmatikoak izan daitezkeela lenitioak edo fortitioak 

eta fortitioen helburua dela unitate optimoak eta bilkura optimoak bilatzea. 

Disimilazioak eta kontsonante eta bokalak gehitzea dira fortitioen adibideetako batzuk, 

besteak beste. 

15. Kontsonante gehi frikari bilkuretan, frikaria afrikatu egiten da. 

15.1. bi frikari elkarren ondoan daudenean, frikari bat galdu eta bestearen 

afrikatzea gertatu ohi da: ez zen [e.tsen], ez zegoen [e.tse.go.en]; badira, hala ere, 
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mailegu berriak non bi frikariak gorde egiten diren: eszena. Adibide honetan ez da 

gertatu garai batean indarrean zegoen morfema barruko frikarien asimilazioa (sazón > 

sasoi) aski mailegu berria baita. Adibide honek erakusten du bilakabide hori gainditu 

egin dela eta orain bi frikari elkarren ondoan ager daitezkeela. Dena den, gehitu behar 

da eszena [es @Tena] moduko kontsonante bilkurak hizkera maila jasoan gertatu ohi 

direla. 

15.2. ozenen ondorengo frikaria afrikatzea: gazt. universidad > eusk. 

unibertsitate [u.ni.Ber.ts@i.ta.te], gazt. jersey > eusk. jertse [xer.ts@e], [xer.tSe]. 15.1.en 

esan bezala bilakabide hau ere gainditzen ari ote garen galdetu behar dugu, unibertsitate 

[u.ni.Ber.s @@i.ta.te] ere maiz entzuten baita egun. Hizkuntza idatziarekiko dugun 

menpekotzak eta elebidunak izateak eraman gaitzake bai bilakabide hau bai aurrekoa 

gainditzera. Izan ere [al.tso] esan ohi dugu eta ez *[al.so], eta horrelako adibideak 

erakusten digute, euskaraz ozen gehi frikari bilkurak ez zeudela edo urriak zirela. 

15.3. herskarien ondoren frikaria agertzen bada ere, herskari gehi frikari bilkura 

afrikatu egiten da. Kontsonante bilkura honetako herskaria desagertu egiten da eta 

frikaria afrikatu. Muga morfologikoa tartean dagoenean gertatzen da: bait zen [baj.tsen], 

bait zegoen [baj.tse.Fo.en]. Fortitioen sailean sartu dugu bilakabide hau emaitza 

fortitiboa delako.162  

16. Ondoren datozen disimilazioak ere fortitio dira. Zenbait disimilazio mota 

aurki dezakegu: 

16.1. /e/ eta /o/ erdiko bokalak igo egiten dira jarraian /a/ beheko bokala 

dutenean: e > i eta o > u bilakabideak, adibidez etxea [e.tSi.a], otsoa [o.tSu.a], beharra 

                                                 
     162 Aipatu behar da ortografiak, alegia, dena batera idazteak (baitzen eta ez bait zen), indartu egin 

dezakeela joera hau. 
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[bi.a.rra], joan [xu.an]; hitz barruan ez da hain emankorra, edo beste era batera esanda, 

morfema muga dagoenean errazago gertatzen da. 

16.2. esan dugu bi bokal berdinez osatutako bilkuretan bat desagertu egiten dela: 

aa → a, adibidez alaba + a > a.la.ba; esan dugu baita ere zenbait hizkeretan bi bokal 

beheko elkarren ondoan daudenean disimilazioa gertatzen dela, beheko lehenengo 

bokala igo egiten baita: -a + a > -ea, adibidez, txapela + a [tSa.pe.le.a]. Lehenago aipatu 

dugunez, aspaldidanik erregela morfonologikoa da, mugatu singularrean bakarrik 

gertatzen delako eta ez ingurune foniko hori gertatzen den guztietan. Gainera, 

bilakabidearen emankortasuna ez da erabatekoa, izan ere ez da singular guztietan 

gertatzen, ez gipuzkeraz ez bizkaieraz (bilakabidea ohikoen den eremuetan). Aezkeraz 

horrelako egokieretan ttak-a eransten da bi bokal berdinen artean, adibidez eliza + a > 

e.li.sa.ra litzateke.  

16.3. Irristaria kontsonante bihurtzen da jarraian /a/ beheko bokala doanean: 

iaioa [Ôajua], sasoi [s@a.s @oj], sasoi + a [s@a.s @o.Ôa].  

17. Kontsonante eta bokal epentetikoak txertatzen dira ingurune desberdinetan. 

Puntu honetan aipatzen diren adibide guztiak erregelak dira. 

17.1. Goiko bokalaren jarraian goikoa ez den beste bokal bat baldin badago, 

tartean kontsonante epentetikoa sar daiteke; kontsonantea goiko bokalaren antzekoa 

izango da, hau da lehenengo bokalaren ezaugarri nabarmenenaren kide kontsonantea 

sartzen da: /u/ bokal biribildua izanik, kontsonante ezpainkaria txertatzen da eta /i/ 

bokal sabaikaria izanik kontsonante palatala txertatzen da: bihotza [bi.Ôo.tsa], suertea 

[s @u.Ber.ti.a]. Bilakabide hau nabarmendu egiten da muga morfologikoa tartean 
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dagoenean: buru + a [bu.ru.Ba], altu + a [al.tu.Ba], mendi + a [men.di.Ôa], zerri + a 

[se.ri.Ôa]. 

17.2. Hitz elkartu eta eratorrietan gertatzen diren ordezkatzeetan sarritan 

txertatzen da kontsonante epentetikoa bi osagaien artean; kontsonante ordezkatzeak ere 

gertatzen dira ingurune horretan. Azterketa gehiago merezi duen gertaera hau argitze 

aldera, hona hemen Oñederraren hitzak: 

Hitz elkartuetan lehen osagaiaren azkenean gertatzen diren bokal eta kontsonante 

ordezkatze, kontsonante eransketa eta abarrak ere noizbait erregular izandako 

ordezkatze fonologikoetatik bide datoz, askotan haien nondik norako fonetikoen 

aztarnak ia erabat ezabatu badira ere. Ziurrenik, egungo hitz elkartuetan agertzen 

zaizkigun hots ordezkatzeetan eskala osoa aurki genezake horretara jarrita: noizbait 

agian izan duten arrazoi fonetikoaren aztarnarik txikiena ere ezkutatu dutenen 

muturretik (ogi > ot-, gizon > giza-), garden samar agertzen dutenen beste muturreraino 

(hizkuntza > hizkuntz-), eztabaidagarrienetatik igarota (aurre-k-alde, lege-t-asmo). 

Oñederra 2002, 504 

17.3. Deklinabidean gertatzen diren bokal eta kontsonante epentesiak aipatu 

behar dira: bokalez amaitutako erroa eta bokalez hasten den afixuaren artean txertatzen 

den /r/ ttak kontsonante epentetikoa (ama-r-en, etxea-r-en, etxe-r-en) eta kontsonantez 

amaitzen den erroaren eta kontsonantez hasten den afixuaren artean txertatzen den /e/ 

bokal epentetikoa (txakurr-e-n, Madril-e-n). Eransketa hauek deklinabideko morfema 

elkarketak gertatzean dira soilik emankor. 

18. Frikari gehi herskari bilkurarekin hasten diren maileguei txertatu ohi zaien 

/e/ bokal protetikoa sartzea ere bilakabide fortitioa da, adibidez stop [es @.top] eta ski 

[es @.ki] ahoskatzea. 

19. Fortitioa da, baita ere, hitz hasierako ekinean dardarkaria aurretik bokalez 

indartzea. Ezaguna da garai batean ezin zela dardarkaria hitz hasieran egin eta bokal 
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protetikoak txertatzen zirela debeku horri aurre egiteko, adibidez lat. regem > errege. 

Egun bilakabide hori gaindituta dagoela esan daiteke, ez baitugu inolako arazorik radar 

[ra.Dar] eta rotulazio [ro.tu.la.si.o] ahoskatzeko. Dena den, esan daiteke hitz barrenean 

ekina dardarkaria bada, zenbait bilakabideren bidez egoera hori saihestu egiten dela, 

hurrengo paragrafoan agertzen den modura. 

20. Herskari ahostun hortzetakoa kontsonante ozena eta dardarkariaren artean 

txertatzen da. Eransketa gertatzen denean muta cum liquida taldea sortzen da, adibidez 

gazt. honra eusk. on.dra, on.dra.tu, gazt. al revés eusk. al.dre.bes. Ozen gehi dardarkari 

bilkura ozentasun eskalari jarraituz ez litzateke onargarria izango eta egoera horren 

aurrean /d/ herskari ahostun hortzetakoa txertatzen da, ekina indartuz. Aipatu behar da 

mota honetako hitzak ez direla ugariak eta bilakabidea ez dela beti gertatzen, esaterako, 

tresnabidezko azterketa akustikoa landuko den atalean (seigarren kapituluko lehenengo 

frogan) agertzen den Andresek [an.re.s @ek] adibidea. 

Euskaraz hain ezaguna den beste bilakabide baten kontrako suertatzen da 

ingurune jakin batean. Aipatu dugu garai batean euskaraz muta cum liquida kontsonante 

taldeak ez zirela oro har onartzen; debeku horren adibide da latinetiko maileguetan 

gertatutakoa, kontsonante bilkura hori bokal epentetikoak txertatuz edo kontsonante bat 

ezabatuz gainditu egiten zirela ikus baitezakegu: lat. librum > eusk. liburu, lat. crucem > 

eusk. gurutze, lat. florem > eusk. lore. Egun ez da emankor bilakabide hori. 

Kontsonante taldeen soiltzea gertatzen da adibideotan, aldiz ondra eta antzekoetan 

gertatzen denak kontrako norabidean garamatza, muta cum liquida taldeak sortu egiten 

baititu. Dena den, aipatu behar da ez direla hain ugariak talde honetan sartzen diren 

adibideak, eta esan daiteke ez dela hain joera zabaldua. 
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Bilakabide paradigmatikoak eta sintagmatikoak ikusi ondoren laburbilduma gisa 

esan daiteke euskarak kontsonante bilkurak eta bokal bilkurak soiltzeko joerek indarra 

dutela.  

 Ikusi dugu gure paradigman ez dagoela bi bokal berdinen arteko bilkurarik eta 

kate sintagmatikoan bi bokal berdinen arteko bilkura agertzen denean bilkura hau 

ekiditeko hainbat bilakabide gertatzen direla, orokorrena asimilazioz bokal bat 

desagertzea delarik: alaba + a > a.la.ba; ingurune berean, disimilazioaren emaitza dugu 

alaba + a > a.la.be.a, baita ttak-a eranstea ere: eliza + a > e.li.za.ra. Orain erregela den 

bilakabidea, garai batean bokal berdinez osatutako bilkuren kontrako joera orokorrari 

lerratzen zitzaiola esan daiteke. 

 Bokal berdinak izan ez arren, bokal bilkurak, dirudienez, ez ziren oso gustoko 

euskaraz eta hainbat bilakabide aurki ditzakegu bilkura horretako unitateen ezaugarriak 

elkarrengandik urruntzeko, adibidez, disimilazioa gertatzea beharra [be.a.rra], [bi.a.rra] 

kasuetan ikusten den bezala. Aukera dagoenean eta ingurunea egokia denean, gainera, 

bokala kontsonante bihur daiteke; hau da, bilkurako bigarren bokala goikoa bada eta 

ondoren bokala badu, ezaugarrietan goiko bokalera gehien hurbiltzen den kontsonantea 

bihurtzen da, gau [gaw], [ga.Ba], esaterako. 

Aipatu behar da bilakabide hauek, espero bezala, indar handiagoz agertzen direla 

morfema mugetan. 

Kontsonante bilkurak ere ez dirudi oso gustoko direnik euskaraz. Adierazpen 

honekin ez da esan nahi euskaraz ez dagoela kontsonante bilkurarik, egon badaude eta. 

Historikoki badakigu latinetiko muta cum liquida bilkurak apurtu egiten zirela 

bokal epentesi bidez: lat. crucem > eusk. gurutze, lat. librum > eusk. liburu. Frikari 

ezpainhorzkari edo herskari gehi urkari bilkuran kontsonante urkaria albokaria bazen, 
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albokaria desagertuz: lat. florem > eusk. lo.re, lat. plantare > eusk. lan.da.re. Egun 

bilakabide hauek gaindituta daude eta horrelako kontsonante bilkurak aurki ditzakegu 

euskaraz: bran.ka, pra.ka, flau.ta, fla.na. 

Kontsonante bilkurak ez dira hain ugariak, beti ere beste hizkuntza batzuetan 

gertatzen denarekin alderatuz (alemanezko kontsonante taldeak adibidez), eta 5.2.1. 

atalean ikusiko dugunez, euskarazko kontsonante bilkurek ozentasun eskala erabat 

errespetatzen dute; beraz, silaba-egitura aldetik ez dago inolako arazorik. 

Kontsonante bilkuretan gertatzen diren zenbait bilakabide ikusita, esan behar da 

bilakabide askoren emaitza dela silaba-egitura sendo gordetzea, askotan bilakabideen 

ondorioz silaba-mugak indartu egiten baitira, hala nola afrikatzeekin: gazt universidad > 

eusk. u.ni.ber.tsi.ta.te, gazt. bolsa > eusk. pol.tsa, ez zen > e.tzen, emen zegoen > 

e.men.tze.go.en. Kontsonante bilkurak ez dira apurtu, ez dago kontsonante soiltzerik, are 

gehiago silaba-muga indartu egiten da.  

Esan dugu bilakabide lenitiboen helburua kate sintagmatikoan ahoskera erraztea 

dela. Aipagarria da euskaraz zenbait lenitioren emaitza fortitiboa dela, silaba-egiturari 

dagokionez. Har dezagun beltz > belz.tu adibidea, hitz amaierako afrikatuari 

kontsonantea eranstean afrikatua frikaritu egiten da. Kontsonante bilkura ez da soildu, 

bi kontsonante elkarren ondoan egotetik hiru kontsonante elkarren ondoan egotera pasa 

delako, baina kontsonante kopurua igo arren, kontsonanteen arteko ozentasun 

harremanean hobekuntza gertatu da, igurzkaritzea gertatu delako (belz.tu), eta 

igurzkaritzearekin silaba-muga indartu egin delako, lehenengo silabako kodatik bigarren 

silabako ekinera ozentasun jauzi handiagoa baitago afrikatua egon izan balitz baino. 

Beraz, silaba-egituraren aldetik begiratuta, hobekuntza gertatu da. Esan dugu euskaraz 

hiru kontsonante direla elkarren ondoan ager daitezkeen gehiengoa eta ikusten dugun 
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bezala, silaba-egitura aldetik ez dago arazorik, ozentasun eskala erabat errespetazen 

dutelako eta silaba-muga indartu egiten dutelako. Adibide berarekin jarraituz, esan 

daiteke bez.tu dela ahoskerarik ohikoena, lenitioak kontsonante bilkurako bat ezabatu 

egiten duelarik; kasu honetan ere silaba-egitura aldetik ez dago arazorik eta koda legeari 

jarraituz, hobetzea gertatzen da, lege horren arabera kodan kontsonante bat izatea bi 

izatea baino hobea delako. 

Bokal bilkuretan txertatzen diren kontsonante epentetikoek eta kontsonante 

bilkuretan txertatzen diren bokal epentetikoek silaba-muga indartu egiten dute, eta 

bilakabide horien ondorioz edo kausaz, silaba-egitura indartu egiten da, adibidez: 

suertea [su.Ber.ti.a], sasoia [sa.so.∆a], Parisen [pa.Ri.s @en], ski [es @.ki]. Ikusten denez, 

adibide hauekin guztiekin CVCV egitura lortzen da.  

Honek guztiak erakutsiko luke euskaraz antolamendu silabikoak duen garrantzia, 

bilakabide hauen ondorioz silaba-egituran CVCV taldeak lortzen baitira, eta era berean, 

silaben muga sendoagoak. Zehatzago izateko, esan daiteke ekina indartzeko joera 

dagoela. Hainbat bilakabideren emaitzek ekina indartsuagoa lortzen dute, adibidez 

aurreko silabako koda ahulduta edo desagertuta hurrengo silabako ekina indartu egiten 

delako. Joera hori dute esaterako zerrendako 15.1 (ez zen [e.tsen]), 15.2 

([u.ni.Ber.ts@i.ta.te]), 15.3 (bait zen [baj.tsen]) puntuek; zerrendako ondorengo puntuetan 

ere ikusten da ekina indartu egiten dela epentesien bidez, eta era berean, silaba-egitura 

sendoagoa lortzen dela: 16.3 (iaioa [Ôajua]), 17.1 (bihotsa [bi.Ôo.tsa], burua [bu.ru.Ba]), 

17.2 (ogi, baina oTarteko), 17.3 (a.ma.Ren, Ma.dril.En), 20.1. (on.dra, al.dre.bes). 

Asimilazio palatalizazioari begiratzen badiogu, (mutila [mu.ti.¥a]), silaba 

paretaren indartzea gertatzen dela ikus dezakegu. Palatalizazioa asimilazioa da, 

ahultzea, lenitioa, baina era berean, emaitza fortitiboa duela esan daiteke, palatalizatzen 
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den kontsonantea oharmenaren aldetik nabarmenagoa delako. Beraz, indartzetzat har 

dezakegu. Ondorioz, hemen ere silaba-mugaren sendotzea gertatzen dela esan dezakegu. 

Ikus daitekeenez, bilakabide askoren emaitza dugu silaba pareta indartzea, eta 

beraz, silaba-muga sendotzea; ondorioz, euskararen fonologian gertaera garrantzitsutzat 

hartu behar dugu. 

 

5.2. Silaba-egitura 

 

5.2.1. Ozentasun eskala 

 

Badira hainbat eragile silaba-egitura moldatzerakoan parte hartzen dutenak edo 

zerikusia dutenak, hala nola ozentasun eskala, silaben luze-laburra, azentua, eta abar. 

Ozentasun eskalaren garrantzia unibertsala da eta euskararen silaba-egituran —eta tipo 

bereko hizkuntzetan— lehentasun garbia, ikusiko dugunez. Ozentasuna hotsek berezkoa 

duten ezaugarria da, eta lehen ere ikusi dugunez, Donegan-en eta Stampe-ren (1978) 

hitzetan intrinsic perceptual prominence da ozentasuna. Aspaldiko kontzeptua da, 

autore zaharrenengandik baitatorkigu ozentasunaren erabilpena hizkuntzalaritzako 

ikerketetan, batez ere fonetika-fonologiazkoetan. Sievers-en ([1876] 1901) lanean, 

adibidez, ozentasunak garrantzia handia du liburu guztian zehar. Ozentasun gehienetik 

gutxienera duten hotsen eskala ezaguna da ikerketa fonetiko-fonologikoetan. Ondoko 

taulak euskarazko hots unitateak ozentasun handienetik ozentasun txikiena sailkatuta 

islatzen du:163 

                                                 
     163 Afrikatuak, oro har, ez dira ozentasun eskalan adierazten. Afrikazioak herskaritasuna eta 

frikaritasuna biltzen dituenez, bien tartean kokatu beharko litzatekeela pentsa daiteke. Frikariekin jartzea 

ez litzateke egokia izango, aurretik hersketa gertatzen delako, eta herskariekin kokatzea ere ez litzateke 
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Ozentasun handiena: 

 Beheko bokala: a 

 Erdiko bokalak: e, o 

 Goiko bokalak: i, u, y 

 Dardarkariak: r, R 

 Albokariak: l, ¥ 

 Sudurkariak: m, n, ¯ 

 Frikari ahostunak: z, ź 

 Frikari ahoskabeak: f, s, s @, S, x, h, T 

 Afrikatuak: ts, ts@, tS 

 Herskari ahostunak: b, d, g 

 Herskari ahoskabeak: p, t, k, ph, th, kh, c, Ô 

11. irudia      

 

Silaba-egituratzean unitateen artean zenbat eta ozentasun tarte gehiago egon, 

orduan eta hobe ozentasunari dagokionez. Horrela, ozentasun gutxiena duen unitatea 

ozentasun gehiena duenarekin batzean sortuko litzateke silaba-egitura hoberena, 

ozentasun eskalari kasu eginez. Aldiz, ozentasun eskalari soilik jaramon eginda silaba 

mota bera izango genuke hizkuntza batean eta hizkuntza guztietan, eta ez da hala 

gertatzen, hizkuntzak komunikazioa bilatzeko eta bermatzeko bai baititu bestelako 

lehentasunak ere. 

Egun, ozentasun eskalaren erabileraren inguruko eztabaida aurki daiteke zenbait 

autoreren artean. Zenbait autorek diote ozentasun eskalarekin ez dela azaltzen silaba-

                                                                                                                                               
zuzena izango. Azterketa fonetiko eta fonologikoen premia aldarrikatuz, frikari ahoskabe eta herskari 

ahostunen artean kokatzera ausartuko gara, beti ere jakinaren gainean egonda behin-behineko erabakia 

izan daitekeela. 
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egituraren osaketa, eta beraz, ozentasun eskala erabiltzeak ez duela zentzurik. Ohalak 

(1992) dio, adibidez, #sC- kontsonante bilkuraz ari delarik, besteren artean, ozentasun 

eskalarekin ez dela azaltzen hainbat segmentuk elkarren ondoan agertzeko dituzten 

zailtasunak. Hau da, hitz hasieran frikari-herskari segida ez dela ozentasun eskalarekin 

azaltzen eta eskalaren kontrakoa dela. Ozentasun eskala utzi eta hainbat parametro 

akustikoen modulazio maila neurtzea proposatzen du (zabalera edo anplitudea, espektro 

irudia, oinarrizko maiztasuna, eta abar). Aipatutako kontsonante bilkurari azalpena 

eman nahian, teoria sortzaile batzuetan herskariaren aurreko frikaria estrasilabikoa dela 

esanez konpondu dute (adibidez Hall 1992). Autore zaharrek, XIX. mendekoek eta 

ondorengoek ere bai, anakrusia deitu izan diote gertaera horri, anakrustiko izateak esan 

nahi duelarik oinarri erritmikoak arrazoibide hartuta, hasierako txistukariari ez zaiola 

balio erritmikorik ematen. 

Kontu honen inguruan hainbat gogoeta egin daitezke: sC- kontsonante bilkurak 

hitz hasieran onartzen dituzten hizkuntzetan, ingelesa edo alemana, esaterako, 

kontsonante silabagileak onartzen dituzte, hau da, kontsonante batzuk silabagile izan 

daitezke.164 Beraz, pentsa daiteke hizkuntza horiek silabagiletasunean beste 

sentsibilitate bat izan dezaketela, bokalez gain kontsonante batzuk onartzen baitituzte 

silabagiletzat, hizkuntzaren baldintzei eta beharrei kasu eginez. Orduan, postula daiteke 

silabagiletzat dituzten kontsonante horiek, nolabait, bokalen moduko jokaera izan 

dezaketela oharmen aldetik gehienbat. Dena den, #sC- bilkuretan frikaria ez da 

silabagile izaten. 165 

                                                 
     164 Erakusten dute agian ozentasun eskalarena ez dela erabateko hatsarre, baina ozentasun eskalaren 

aldeko apustua egiten dugunok benetako hatsarre dela onartzen dugu. 

     165 Agian kontuan hartu beharko litzateke Sievers-ek proposatzen duen ezaugarri bat, kontsonanteen 

artikulazio moduari dagokiona. Sievers-ek (1901, 147) kontsonanteen ezaugarriekin taula bat marrazten 
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Ez da ahaztu behar, alemanieraz infinitiboetan egiten den -´n ~ n txandakatzea, 

non sudurkaria silabagilea den. Komeni da gogoratzea kontsonante sudurkari silabagilea 

bokal baten galeraren ondorioz sortu dela, behar prosodikoek eraginda, azentuak 

eraginda, zuzenago esateko. Pentsa daiteke silaba kopuru bera egin nahi izateak eta 

eredu prosodiko bera gorde nahi izateak eragin duela sudurkaria silabagile bihurtzea. 

Azentuaren eraginez bokala galdu arren, sudurkaria gorde egin da silabako osagai bakar 

gisa eta beraz silabagilea bihurtu da. Ez da ahaztu behar, era berean, silabagile diren 

kontsonanteak ozenak izan ohi direla, sudurkariak eta urkariak, eta hauek kontsonanteen 

artean bokalen antz handiena dutenak direla, bokalen ezaugarri zenbait dituzten 

kontsonanteak, hain zuzen ere. Honela azal daiteke fonetikoki kontsonanteon 

silabagiletasuna.166 Hala ere, esan behar da autore batzuen arabera frikariak ere badirela 

silabagile, baita herskariak ere. 2.2. atalean aipatu dugu bella coolaz herskari 

                                                                                                                                               
du eta ezaugarrietariko bat Dauerlaute da. Kontsonante batzuk Dauerlaute diren artean, beste batzuk 

Momentanlaute dira. Dauerlaute lirateke iraupena izan dezaketen hotsak, hau da bokalen laguntza gabe 

ahoskatzean luza daitezkeenak; Sievers-en taularen arabera, kontsonante horiek ozenak eta frikari 

ahostunak dira. Momentanlaute lirateke bokal baten laguntza behar dutenak ekoitziak izateko. Beraz, 

denboran zehar luzatzeko moduko hotsak izatea agian izan daiteke kontsonante horiek silabagile izan 

daitezkeenaren azalpena.  

sC- kontsonante bilkurako frikaria ahoskabea da, eta beraz, Sievers-ek ez luke Dauerlaute-tzat hartuko. 

Hala ere, Sievers-en banaketa horretan adierazten dena lagungarri izan daiteke sC- kontsonante bilkuraren 

gertaera azaltzeko. Esan dugu ozentasun eskalarekin ezin azal daitekeela eta agian Dauerlaute frikaria 

izatea kontsonante bilkuraren azalpenaren bidea izan daiteke. 

Dena den, gogoan izan behar da terminologia kontuak mende baten buruan asko alda daitezkeela eta 

Sievers-en terminologia eta guk egun erabiltzen duguna desberdina izan daitekeela. Azterketa gehiago eta 

autore zaharrei begiratzea ezinbesteko dela erakusten digu gertaera honek. Gaineratu behar da 164. oin-

oharrean Stamperen kontzeptu berriari buruz esandakoa eta oin-ohar honetan adierazitakoa ez leudekeela, 

beharbada, hain urrun. 

     166 Aurreratu nahi genuke Stampe kontzeptu berri bat prestatzen eta garatzen ari dela; prestatze eta 

garatze bidean dagoenez, ezin daiteke gauza asko aurreratu, baina bai “sonable” deituriko maila bat 

proposatuko lukeela, ozentasun eskala baino beherago legokeena. 
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silabagileak daudela. Dena den, gehitu behar da autore guztiak ez datozela bat 

herskariak silabagile izan daitezkeenaren ideiarekin, eta erabiltzen duten argudioa da 

herskarien ondoan bokal labur bat ahoskatzen dela. 

Ozentasun eskalaren inguruko eztabaidara bueltatuz, frikari gehi herskari bilkura 

hitz hasieran ez bada ozentasun eskalarekin azaltzen, nola azaldu egitura hori onartu ez 

eta est- egiten duten hizkuntzen kasua? Zergatik da nahitaezkoa hasieran bokala?167 sC-

168 kontsonante bilkura hizkuntza batean gertatzeak ez du esan nahi ozentasun eskalak 

ez duenik balio, agian bestelako parametroren baten “interferentziaren” bat egon 

daiteke, arestian alemanezko infinitiboetan (´n ~ n) aipatutako prosodikoa, esaterako. 

Eztabaidaren jakitun, ikerketa honetan ozentasun eskala erabili egingo da 

euskararen silaba-egituraren azterketarako balio duelako; ikusi dugunez, ingelesa eta 

alemana dira beren jokabiderako azalpenik gabe gera daitezkeenak ozentasun eskala 

irizpide hartuta, baina euskararen azterketarako baliagarria da, eta ez hori bakarrik, 

euskaraz ozentasun eskala silaba-egituraren lehentasun nabarmena dela ikusiko dugu. 

Ozentasun eskala erabat errespetatzen da euskaraz; ozentasun eskala apurtzen duten 

kontsonante bilkurak oso urriak dira (janleku eta asmatu gisakoak) eta kontsonante talde 

konplikatuenek ere errespetatu egiten dute, adibidez e.rans.ten, belz.tu. Kontsonanteek 

elkarren ondoan egoteko gutxienez maila bateko tartea gorde behar dute ozentasunean 

eta tarte hori kontsonante bilkuretan errespetatu egiten da. 

 

5.2.2. Vennemann-en legeak 

 

                                                 
     167 Hizkuntza batzuetan bokala txistukariaren ondoren eransten dute. 

     168 Aipagarria da euskarako eremu batean ere horrelako kontsonante bilkurak bazirela, erronkarieraz 

hain zuzen ere. 5.3. atalean sakonduko dugu gai hau. 
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Silaba-egituraren azalpena emateko Vennemann-en (1988) lanak laguntza 

ezinbestekoa eskaintzen du. Vennemann-ek silaba-egitura berez hobetzea helburu duten 

hainbat lege aurkezten ditu, beti ere ozentasun maila kontuan hartuz edo oinarri izanez. 

Aldaketaren batek silaba-egitura okertzen badu, aldaketaren oinarria, funtsa ez legoke 

silaba-egituraren parametroetan, beste parametro batean baizik eta horrek silaba-

egituran eragingo luke, ezinbestean. Mota honetako aldaketak dira, Vennemann-en 

ustez, diptongazioa, sinkopatzea eta apokopatzea; azken biak laburtasunaren alde egiten 

dute, baina nahitaez silaba-egitura ukitzen dute. Hainbat lege aurkezten ditu silabaren 

egituratzea azaltzen dutenak eta gaineratzen du lege guztiak batera ezin direla indarrean 

egon hizkuntza batean: 

I mentioned at the beginning that improvement on one parameter can entail 

deterioration on another. It is impossible to optimize a language system on all 

parameters at once; there can exist no “optimal” language system as such, but only 

systems that are optimized on some parameters. 

Vennemann 1988, 65 

Hauexek dira Vennemann-ek aurkezten dituen silaba-egitura hobetzeko legeak: 

 

Silaba bakarka hartuta:        

  Silaba-gune legea (the nucleus law)       

  Buru legea (the head law)        

  Koda legea (the coda law)       

 Silaba bilkuretarako:          

  Pisu legea (the weight law)        

  Hasierakoen legea (the law of initials)      

  Amaierakoen legea (the law of finals)      
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  Kontsonante-indar169 asimilatze legea (the strength assimilation law) 

  Elkar-ukitze legea (the contact law) 

12. irudia 

 

Ondoren, lege hauetako bakoitzak euskaraz zer nolako jokamoldea duen eta zein 

mailatan betetzen den ikusiko dugu. Esan dugunez, lege guztiak hizkuntza batean batera 

betetzea ezinezkoa da eta ikusiko dugu euskaraz pisu legea (weigth law delakoa) 

adibidez ez dagoela indarrean, ez eta kontsonante-indar asimilatze legea ere (strength 

assimilation law). 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1. Silaba-gune legea 

 

Honela dio Vennemann-ek (1988, 27) aurkezten duen silaba-gunearen legeak:  

 

A nucleus is more preferred:  

(a) the steadier its speech sound, and 

                                                 
     169 Consonantal strength terminua ‘kontsonante-indar’ itzuli dugu. Ez da kontzeptu erraza consonantal 

strength delakoa; Vennemann-en arabera “a phonetic parameter of degree of deviation from unimpeded 

(voiced) air flow” (Vennemann 1988, 8) litzateke. Vennemann-ek ozentasun eskalan agertzen den 

ordenaren bidez adierazten du, baina norabide desberdinean, hau da, bokalek consonantal strength 

gutxien dute eta herskari ahoskabeek gehien, ozentasun eskalako ordena alderantziz, beraz. Guk, gure 

ikerketan, ozentasun eskala erabiliko dugu, zabalduagoa den kontzeptua delako. 
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(b)  the less the Consonantal Strength of its speech sound 

 

Legeak dioenez, silaba-gunean nahiago da (a) hizketa hotsa zenbat eta 

egonkorragoa izan eta (b) hizketa hotsaren kontsonante indarra zenbat eta txikiagoa 

izan. 

(a) puntuari jarraiki, monoptongoak diptongoak baino nahiago dira, eta azken 

hauek berriz, triptongoak baino nahiago. Horrela hizkuntza askotan gertatzen da silaba-

gunean diptongoa zegoen lekuan monoptongo bihurtzea. Euskaraz ere ikus daiteke 

horrelakorik, zenbait diptongo, adibidez, monoptongo izatera irits baitaitezke zenbait 

hizkeratan, behintzat: e.gin > ejn > in edo jo.an > jwan > jun. Joera ez litzateke beteko 

tarteko pausuan geratzen diren hizkeretan edo hizkera moldetan, hau da, lehenengo 

adibidean bokalarteko kontsonantea galdu ondoren aitzineko goiko bokalak 

silabagiletasuna galtzen duenean eta bi bokalak silaba berean ahoskatzen direnean (ejn), 

edo bigarrenean, erdiko atzeko bokalak silabagiletasuna galtzen duenean eta irristari 

bihurtzen denean bi bokalak silaba berean ahoskatuz (jwan). 

Ondorengo adibideetan ere monoptongatzea gertatzen da, diptongoaren bigarren 

osagaiaren kontsonantetzea medio: gau > gaba, euri > ebi. 

(b) joera erabat betetzen da euskaraz silaba-gunean bokalak bakarrik baitaude, ez 

dago kontsonante silabagilerik, eta bokalek kontsonante-indar gutxiena dute. 

 

 

 

 

5.2.2.2. Buru legea 
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Head law edo buru legea izenekoa da Vennemann-en beste lege bat, buruari 

dagokiona. Silaba batean silabagilearen aurretik dagoena da burua170. Honelaxe dio 13. 

orrialdean: 

A syllable head is the more preferred: 

(a) the closer the number of speech sounds in the head is to one, 

(b) the greater the Consonantal Strength value of its onset, and 

(c) the more sharply the Consonantal Strength drops from the onset toward the 

Consonantal Strength of the following syllable nucleus. 

 

Silaba-buruan nahiago da (a) hizketako hotsak unitate batetik ahalik eta gertuen 

daudenean, hau da, hizketa hots bat bi baino nahiago da. (b) puntuak dioenez, nahiago 

da buruaren kontsonante-indarra zenbat eta handiagoa izatea, hau da, ahalik eta 

ozentasun gutxien izatea. (c) puntuaren arabera, nahiago da burutik silaba-gunera 

dagoen kontsonante-indar gain-behera ahalik eta handiena izatea. 

Jakina da ekinean euskaraz ez dela kontsonante talde ugaririk; egun muta cum 

liquida taldeak onartzen dira, baita igurzkari ezpainhorzkari ahoskabe gehi urkari 

bilkura ere. Garai batean ez zen horrela, latinetiko maileguetan ikusten den gisan: 

crucem > gu.ru.tze, librum > li.bu.ru, florem > lo.re. Kontsonante talde hauez gain, ez 

dugu bestelakorik euskaraz silaba-buruan, horixe salatzen du, adibidez, ingelesezko ski 

                                                 
     170 Ikerlanean zehar “ekina” izendatu duguna da. Vennemann-en head law buru legea itzuli dugu eta 

guk darabilgun terminologian burua ekinari dagokio. Vennemann-ek head eta kodan azpizatiketa bat 

egiten du: ekinean nahiz kodan kontsonante bat baino gehiago daudenean, head edo kodako lehenengo 

kontsonantea onset-a da eta head edo kodako azken kontsonantea offset-a da. Ikerketa honetan ez da 

beharrezkoa ikusi bereizkuntza hau egitea eta onset-a ekinari buruz hitz egiteko aukeratu da. Vennemann-

ek head esaten duenean, guk ekina erabiliko dugu ikerlanean zehar; hala ere, Vennemann-en 

terminologiatik hurbil geratzeko, Vennemann-en legeak aurkezten direnean buru erabiliko dugu. 



Hots eta hots-bilkuren egungo antolamendua 

 280 

eta stop hitzak [es@.ki] eta [es @.top] ahoskatzeak, hasierako kontsonante taldea ekiditeko 

bokal epentetikoak sartzen baititugu. 

Bestalde, aipatu behar da ekinean kontsonanterik ez duten silabek, silaba-bururik 

ezean, ezin dutela buru legea bete. 

Hitz barrenean silaba bokalak osatzen badu, aurretik bokala izango du eta 

beheranzko diptongorik sortzeko aukerarik ez badago, bere horretan geratuko da bokal 

bilkura: go.a.zen, zu.e.kin. Diptongoari bokalak jarraitzen badio, diptongoaren bigarren 

bokalak silabagiletasuna gal dezake, eta bokal hori kontsonante bihur daiteke eta 

ondoren bersilabatzea gerta daiteke, kontsonante hori silabako ekina bihurtuz: gau > 

ga.ba, o.he > oj > o.ja; bilakabide hauen emaitza (b) lehentasunarekin bat dator eta ikusi 

dugunez, silaba-gune legeko (a) puntuarekin ere bai, silaba-gunean diptongoa baino 

monoptongoa nahiago delako. 

Diakroniak erakusten dizkigun joan [jo.an] > [xo.an], [xun], [Zun] eta 

antzekoetan (b) lehentasuna ikus daiteke, hau da, buruak kontsonanteago-edo bihurtzen 

dira, hurbilkari izatetik frikari izatera pasa baitira ([x] frikari belare ahoskabea eta [Z] 

frikari palatal ahostuna), kontsonante-indar handiagoa hartuz. Era berean, [xun], [Zun] 

aldaeretan monoptongazioa gertatzen dela ikus daiteke, silaba-gune legearen (a) 

baldintzari jarraituz. 

Konposaketan ere ikus daiteke kontsonante bakarraren aldeko apustua, 

konposaketako bi elementuak batzean bi kontsonante elkarren ondoan geratuz gero, 

kontsonante bilkura soiltzea gertatzen baita: begi + zulo > betzulo, begi + gain > bekain. 

Era berean, burua indartu egiten da. Adibideok (b) puntuak esaten digunarekin bat 

datoz. Horretarako bi kontsonanteak (lehen osagaiko azkenekoa eta bigarren osagaiaren 

lehenengoa) uneren batean bigarren osagaiaren ekinera pasatu zirela onartu behar dugu. 
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Ekinean bi kontsonanteren ordez, kontsonante bakarraren aldeko apustua egin dela ikus 

daiteke eta gainera kontsonante horrek kontsonante-indar gehiago, edo bestela esan, 

ozentasun gutxiago du; (c) lehentasuna ere ikus daiteke, ekinetik silaba-gunerako 

ozentasun diferentzia areagotu egiten baita ahoskabetzearekin. 

(c) joeraren adibide lirateke euskaraz ekinean onartzen diren kontsonante talde 

bakarrak muta cum liquidak izatea, hau da, hizketa hots indartsuenak ahulenetakoekin 

batzean sortzen direnak, alegia. Euskaraz ez daukagu, esaterako, frantsesezko herskari 

gehi sudurkari bilkurarik (pneu ‘neumatikoa’), ez eta alemanezko igurzkari sabaikari 

gehi ozen bilkurarik (schlau ‘azkarra, bizkorra’, schmecken ‘atsegin izan (janaria)’, 

schreiben ‘idatzi’). 

 

5.2.2.3. Koda legea 

 

Coda law edo koda legea da Vennemann-ek aurkezten duen beste lehentasun 

lege bat. Honela dio (1988, 21): 

The Coda Law. A syllable coda is more preferred: 

(a) the smaller the number of speech sounds in the coda, 

(b) the less the Consonantal Strength of its offset, and 

(c) the more sharply the Consonantal Strength drops from the offset toward the 

Consonantal Strength of the preceding syllable nucleus. 

 

Koda legeak dioenez, kodan nahiago da, (a)-ren arabera, zenbat eta hizketa hots 

edo fonema gutxiago izatea; (b)-k dio nahiago dela kodan kontsonante bat baino 

gehiago izanez gero, azken kontsonantearen kontsonante indarra zenbat eta txikiagoa 

izatea; (c)-ren arabera, nahiago da kodan kontsonante bat baino gehiago izanez gero, 
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azken kontsonantearen indarretik silaba-gunearen kontsonante indarrera dagoen gain-

behera zenbat eta handiagoa izatea. 

(a) atalak dioena hoberen silaba irekiek ordezkatzen dute, silaba irekietan ez 

dagoelako kodarik eta euskaraz ezaguna da silaba irekirako joera. Lege honi jarraituko 

lioke baita ere kodan kontsonante asko ez egotea; hitz barreneko kodan bakarra onartzen 

da, nahiz hitz batzuetan bi kontsonante ere ager daitezkeen: belz.tu, e.rans.te.an, 

ins.ti.tu.to. Ez dira asko hitz barreneko kodan bi kontsonante onartzen dituzten hitzak. 

Hitz amaierako kodan murriztapena erlaxatu egiten da eta bi kontsonanteren bilkura 

ager daiteke: beltz, hortz, antz. 

(a) joeraren adierazle lirateke, era berean gazt. exportación [es@portasio] 

‘esportazio’, gazt. exposición [es@pos@isio] ‘erakusketa’ moduko gazteleratik datozen 

maileguak. Adibide hauetan lehenengo silabako kodako herskaria ez da ahoskatzen 

([eks@] > [es@]), nahiz hizkera jasoan; dena den, kontuan hartu behar da gazteleraz ere ez 

dela askotan ahoskatzen. Euskaraz idazterakoan ortografia aldaketa ere gertatzen da, 

esportazio frikari apikariarekin idatzi behar da, eta jakina da ortografiak izan dezakeen 

indarra, batez ere hitz berrietan eta gehienbat idatzita ikusten ditugun hitzetan. 

(a) joerari jarraituko lioke, neurri batean, koda frikari gehi ekin frikari bilkuretan 

kodako frikaria ezabatzea, nahiago delako kodan ahalik eta hizketa-hots gutxien izatea, 

adibidez, ez zen [e.tsen]. Era berean buru-erregelak ere badu zeresana, ekinaren 

kontsonante-indarra areagotu egiten delako. (a)ri jarraituko liokete, era berean, buru 

legean aipatutako konposatuek: begi + zulo > betzulo, ardi + zain > artzain adibideetan 

ikusten da konposaketa gertatzean, lehenengo elementuko bokala galdu ondoren 

herskaria geratzen dela kodan; herskariak ondoan duen frikariarekin bat egiten du eta 
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alde batetik koda legeari jarraituz, kodan kontsonante bat gutxiago geratzen da (artzain-

en kasuan) edo kontsonanterik ez da geratzen kodan (betzulo-ren kasuan). Buru legea 

eta koda legea dira adibide hauek jarraitzen dituztenak. 

(b)-ren adierazgarri litzateke euskaraz, oro har, kodan ozenak eta frikariak 

onartzea. Azken aldiko mailegu berrietan herskariak ere azal daitezke subjektu, objektu 

eta antzekoetan, baina hizkera maila jasoetan soilik ahoskatzen direla esan dugu lehen; 

gaineratu daiteke hizkera arduragabean kodako herskaria desagertu egiten dela eta ez 

hain arduragabean ere bai, zenbaitetan.171 

(c) baldintzan esaten denez, kodan kontsonante bat baino gehiago badaude, 

nahiago da azkeneko kontsonantetik silaba-gunerako ozentasun gain-behera zenbat eta 

handiagoa izatea Ikusi dugu euskaraz hitz barreneko kodan kontsonante bakarra agertu 

ohi dela, ozena edo txistukaria. Esan dugu, baita ere, adibide batzuetan hitz barreneko 

kodan bi kontsonanteko bilkurak ere aurki daitezkeela, ozen gehi txistukari segida, hain 

zuzen ere: ins.ti.tu.to, e.rans.ten, belz.tu, horz.ka.ra. Hitz amaierako kodan, kontsonante 

bakarra dagoenean edozein izan daiteke, herskari ahostunak eta kontsonante 

ezpainkariak ezik. Bi kontsonanteko bilkurak agertzen direnean, kontsonanteek 

ozentasun eskala erabat errespetatzen dute eta kodako azken kontsonantetik silaba 

bereko silaba-gunera ozentasuna gutxiagotik gehiagora doa. Ez dago, esaterako, 

artikulazio modu bereko bi kontsonanteren bilkurarik, alemanez aurki daitekeen 

modukorik, Haupt ‘nagusia, burua’ kasu. Euskaraz, hitz amaieran, bi kontsonanteen 

bilkuretako azken kontsonantea afrikatua edo herskari ahoskabea izan ohi da; afrikatua 

denean, aurretik doakion kontsonantea ozena izan daiteke: hortz, hartz, gantz; azken 

                                                 
     171 Euzkitzeri, ETBko pilota partiden esatariari, partida baten kontaketa egiten ari zela behin eta berriz 

entzuna: efeto ‘efekto’. 
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kontsonantea herskaria denean, bere aurretik doan kontsonantea dardarkaria edo 

txistukaria izan daiteke: bost, hark. 

Hitz amaieran trabariak ahoskabe bilakabidea indarrean dago euskaraz eta kasu 

hauetan, ahostuna ahoskabe bihurtzen denez, kodako kontsonantetik silaba-gunerako 

ozentasun gain-behera handitu egiten da: du.da > *dud > dut. 

 

5.2.2.4. Pisu legea 

 

Weigth law edo pisu legea da Vennemann-ek proposatzen duen beste lehentasun 

lege bat (1988, 30) eta honela dio: 

In stress accent languages an accented syllable is the more preferred, the closer its 

syllable weight is to two moras, and an unaccented syllable is to one mora. (The optimal 

stressed syllable is bimoric, the optimal unstressed syllable is unimoric). 

 

Pisu legeak dio, azentu-aldiko hizkuntzetan nahiago dela azentua daraman 

silabak bi mora izatea eta azentugabeko silabek mora bakarra izatea. 

Esan daiteke, azentu-aldiko hizkuntzez ari den legeak euskaraz ez duela 

garrantzia handirik, besteak beste, askotan ez delako hain erraza esatea, azentua, 

nabarmentasuna non dagoen. Baina interesgarri izan daiteke egin diren azentuari 

buruzko azterketak eta azentu-kokatze proposamenak azter-puntu honetatik begiratzea, 

agian lagungarri izan baitaiteke. 
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5.2.2.5. Hasierakoen legea 

 

The law of initials edo hasierakoen legea da beste lege bat. Honela dio (1988, 

32): 

Word-medial syllable heads are the more preferred, the less they differ from possible 

word-initial syllable heads of the language system. 

 

Hitz hasiera eta hitz barreneko silaba hasierak ditu hemen aipagai. Hasierakoen 

legearen arabera, nahiago da hitz barreneko silaba hasierak hitz hasierako silaba 

hasierekin ahalik eta gutxien urruntzea. Euskaraz hemen bada desberdintasun txiki bat: 

hitz hasieran muta cum liquida segmentu bilkuran esaterako ez da aurkitzen tl-, dl- 

bilkurarik eta hitz barrenean, maileguetan eta hizkera jasoa denean, -tl- aurki daitekeela 

esan daiteke: Atlantikoa, atleta, Athletic. Dena den, oso desberdintasun azalekoa da, ez 

dira mailegu asko bilkura hau dutenak eta ardurarik eskatzen ez duen hizketan herskaria 

desagertu egiten dela esan daiteke.172 Gainerakoan, hasierakoen legea betetzen dela esan 

dezakegu. 

Aitzineuskaraz dardarkarien jokamoldea izan zen lege honen kontrako kasu 

interesgarria, hitz barreneko silaba hasieretan onartzen baitzen dardarkaria (adibidez, 

barru, larru), baina ez hitz hasieran lat. regem > errege eta antzeko adibideek erakusten 

dutenez. 

 

 

                                                 
     172 Ez dirudi hain harrigarria denik euskaraz kontsonante bilkura hau ez izatea, Vennemann-ek berak 

baitio hizkuntza askok ez dutela */tl, dl/ bilkurarik, oro har; ingelesaren barietate estandarra eta alemana 

(hitz hasieran) jartzen ditu adibidetzat, besteak beste. Era berean, ikus 2.1.6.3. atalean esandakoa. 
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5.2.2.6. Amaierakoen legea 

 

Hasierakoen legea aurkezten duen bezala, amaierakoentzat ere badago legea, 

The Law of Finals izenekoa. Honela dio (1988, 33): 

Word-medial syllable codas are the more preferred, the less they differ from possible 

word-final syllable codas of the language system. 

 

Legeak dioenez, nahiago da hitz barreneko kodak hitz amaierako kodetatik 

zenbat eta gutxien urruntzea. Hemen ere euskaraz bada zeresana, hitz barreneko kodetan 

murriztapen gehiago baitaude hitz amaierako kodetan baino. Kontsonante herskariak 

aipa daitezke hemen berriro ere, izan ere hitz amaieran kontsonante herskariak onartzen 

dira (bart, dut, nik) eta hitz barrenean mailegu berri batzuetan soilik (eta mailegu horiek 

hizkera jasoan erabiltzean bakarrik). Dena den, amaierako herskariek ere ez dirudite oso 

zaharrak (duda > dut), marka gramatikalen sorrerak hizkuntzaren historian erlatiboki 

berriak direla ematen baitu. Gertaera horretan fonologikoki interesgarria da kontsonante 

herskaria hitz amaieran agertzea. 

Afrikatuak hitz amaieran ager daitezke, baina ez hitz barreneko kodan. Hitz 

barreneko kodan agertzeko duten muga hitz → hiztun, hiznet, hizlari; motz → moztu, 

mozketa moduko adibideetan ikusten da; amaierako silabako afrikatuari kontsonantea 

eranstean, hitz barreneko koda bihurtzen da eta lehen hitz amaieran zegoen kontsonante 

afrikatua frikari bihurtzen.  

Oro har, kontsonante talde gehiago daude hitz amaieran hitz barrenean baino eta 

hitz amaieran baldintzak laxoagoak direla esan daiteke. Hitz barreneko kodan 

kontsonante bakarra ager daiteke, oro har; badaude, nahiz eta asko ez izan, bi 

kontsonanteko kodak ere: ozen gehi txistukari bilkura izan ohi da: e.rans.ke.ta., 
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belz.ta.sun, horz.ka.ri. Hitz amaierako kodan bi kontsonanteko bilkurak ugariak dira: 

ozen gehi afrikatu bilkura (antz, ertz, beltz) eta dardarkari edo txistukari apikaria gehi 

herskari horzkari edo belar ahoskabea bilkura (hark, bost, bart). 

Funtsean soziolinguistikoak diren zenbait eragile direla eta, (hiztun irakurri 

gehiago izatea, mailegu kultoak zabalduagoak izatea, hizkera formalagoak ahoz ere 

gertatzea), agian hitz barreneko baldintzak ere zabaltzen hasi dira. 

 

5.2.2.7. Indar asimilatze legea 

 

The Strength Assimilation Law edo indar asimilatzearena da hurrengo legea. 

Honela dio legeak: 

If Consonantal Strength is assimilated in a syllable contact, the Consonantal 

Strength of the stronger speech sound decreases. 

 

Lege honek dioenez, silabak elkar-ukitzean kontsonante indar asimilazioa 

gertatzen bada, hizketa hots indartsuenaren kontsonante-indarra gutxitu egingo da. 

Vennemann-ek adibide gisa italierazko dialektoetan gertatzen dena aurkezten du 

(Rohlfs-ek (1972, 400) bildutako datuak dira): 

 r.l. > r.r italieraz Car.lo (“Karlos”), sizilieraz Car.ru. 

 l.d > l.l italieraz cal.da (“epel, femeninoa), Lazioko hizkeran cal.la 

 m.b > m.m italieraz sam.bu.co (“zaharragoa”), sizilieraz sam.mu.co 

Esan dugunez, Vennemann-ek aipatzen dituen lege guztiak ez daude batera 

indarrean, denak batera indarrean egotea gainera, ezinezkoa baita, zenbait lege elkarren 

kontrakoak direlako. Hala gertatzen da euskaraz ere, eta indar asimilatze legeak, 

adibidez, euskaraz ez du indarrik. Euskaraz ohikoagoa da egoera horretan kontsonante 
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bat desagertzea (e.gin.le > e.gi.le). Bi kontsonante elkarren ondoan daudenean 

asimilazioak gerta daitezke, ahoskune asimilazioak, gehienbat (adibidez, /egingo/ 

[e.FiN.go]), baina ez dago emaitza geminatua duen asimilaziorik. 

 

5.2.2.8. Elkar ukitze legea 

 

Vennemann-ek aurkezten duen azken legea silaben elkar ukitzeari dagokio, 

Contact Law da bere izena eta horrela dio (1988, 40): 

A syllable contact A$B is the more preferred, the less the Consonantal Strength of the 

offset A and the greater the Consonantal Strength of the onset B; more precisely –the 

greater the characteristic difference CS(B)-CS(A) between the Consonantal Strength of 

B and that of A. 

 

Legeak dioenez, silabak elkarren artean ukitzean, nahiago da A-ren (ukipenean 

dagoen lehenengo unitatearen) kontsonante indarra ahalik eta txikiena izatea eta B-rena 

(ukipenean dagoen bigarren unitatearen), ahalik eta handiena; beste era batera esanda, 

silabak elkarren artean ukitzen daudenean nahiago da B-ren eta A-ren arteko 

kontsonante indarraren arteko diferentzia, jauzia ahalik eta handiena izatea. Horrela, 

lege honen bidez azaltzen da silaben CVCV joera.  

Euskaraz, ukipenean dauden kontsonanteen artean gertatzen diren bilakabide 

zenbaitetan lege hau betetzen dela ikus daiteke: kontsonante ondorengo afrikatzean, 

ekin frikariaren ordez afrikatuaren aldeko hautua egiten da, horrela silaba kodatik 

(ozenetik) hurrengo silaba ekinera dagoen kontsonante-indar jauzia handiagoa bihurtzen 

da; gazt. universidad > eusk. u.ni.ber.tsi.ta.te, gazt. bolsa > eusk. pol.tsa adibideetan 

ozenetik frikarira dagoen jauzia baina handiagoa da ozenetik afrikatura dagoena. 
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Koda txistukari gehi kontsonante ahoskabe joeran ere ikus daiteke kontsonante-

indarrean aldaketa; hau da, frikariaren ondoren herskari ahostuna ez baina herskari 

ahoskabearen aldeko apustua egitean, adibidez, ez dakit [eztakit]. 

Lege honek azalduko lituzke gazt. honra > eusk. on.dra.tu, en.dri.ke eta antzeko 

adibideak ere. Kodatik ekinera dagoen kontsonante-indar jauzia handitzeko herskari 

hortzetako ahostuna tartean sartu dela pentsa daiteke, ozenetik dardarkarira baino 

ozenetik herskarira dagoen kontsonante-indar jauzia nabarmenagoa egiteko. Bestela, 

herskari hortzetako ahostuna bi kontsonanteen tartean sartzeak ez du azalpen 

garbiegirik.173 

Hemen aipatutako adibideetan, elkarren ondoan dauden silabak ikus ditzakegu, 

silaba bat kontsonantez amaitzen da eta bestea kontsonantez hasten delarik; 

kontsonantez hasten direnen ekinetan kontsonante indar handiagoa duten segmentuen 

alde egiten da /ts/ vs. /s/, /t/ vs. /d/, /d/ vs. ø. Ekinak kontsonante-indar handiagoa 

izatean, silaben arteko pareta edo muga nabarmenagoa egiten da eta silaben arteko 

bereizkuntza nabermendu egiten da. Lege hau euskaraz indarrean egoteak lagunduko 

luke, era berean, dauden koda kontsonanteak ozenak edo txistukariak izatea, afrikaturik 

eta, oro har, herskaririk ez egoteak, aukera ematen baitu hurrengo kontsonantearekiko 

ozentasun diferentzia handiagoa izateko. Lege honek azalduko luke, gainera, hitz 

amaierako silaban afrikatua duten hitzei kontsonantea eranstean, hitz barreneko koda 

afrikatu izatetik frikari izatera pasatzea, adibidez e.rants → e.rans.kor, i.da.tzi → 

i.daz.le, hurrengo silabako ekineko kontsonantearekiko kontsonante-indar jauzia 

areagotu egiten delarik eta beraz, silaba pareta nabarmendu egiten delarik. 

                                                 
     173 Izan daiteke hitz hauek erromantzetik muta cum liquida taldeekin mailegatzea. Hala izan balitz, 

testu nagusian aipatutako bilakabideak indarra galduko luke; gertaera horrek euskarak muta cum liquida 

taldeak aldatu gabe onartzen hasi zela adieraziko luke. 
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Laburbilduz, esan daiteke, Vennemann-en legeetako Head Law edo buru 

legearekin, Coda Law edo koda legearekin, Nucleus Law edo silaba-gune legearekin eta 

Contact Law edo elkar-ukitze legearekin euskararen silaba-egituraren berri ematen dela, 

hein handi batean, behintzat. Vennemann-en legeetatik, silaba-egitura hobetzeko silaba 

bakarka hartuta aurkezten dituenak erabat betetezen dira; silaba bilkurak kontuan 

hartuta, elkar-ukitze erregelak du indarra. Modu horretan, Vennemann-en legeek 

euskarak duen CVCVrako joeraren logika erakusten digute. 

Ikus dezakegu hainbat bilakabideren zergatia silaba-egituraren aldetik azal 

daitekeela, ozentasun eskala errespetatuz, silaben arteko mugak indartu egiten 

dituztelako. Ondorengo ideia azpimarragarria litzateke: hainbat bilakabideren helburu 

edo ondorio silaben arteko muga indartzea da. Adibidez, bilakabide zenbaiten ondorioz 

(C)V(C).C egituran azken kontsonantea, bigarren silabako ekina, indartu egiten da, hau 

da, ozentasun gutxiagoko edo kontsonante-indar gehiagoko kontsonantea bilakatzen da. 

Edo V(C).C parentesi arteko kontsonantea kendu egiten da edo kontsonante-indar 

gutxiago duen beste kontsonante bat bihurtzen da. Hona hemen adibideak: 

a) Frikarien ondorengo ahoskabetzea. Bilakabide hau silaba-mugaren eraginik 

gabe ere azal daiteke, baina silaba-muga tartean izateak ere lagundu egiten du 

seguruenik: ez da [esta]. 

b) Bi frikari batzean afrikatzea, koda desagertuz. Txandakatze hau garrantzitsua 

da silaba-egituraren esplikazio iturria azpimarratzeko, bestela ez baitu hain azalpen 

errazik: ez zen [etsen] 
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d) Ondra, aldrebes honelakoetan ere indartzea gertatzen da, ez daukagu *onra, 

*alrebes modukorik.174 Ozentasuna erabat errespetatzen da eta silaba-muga indartzen. 

e) Diptongoaren des-silabagiletzea, kontsonantizazioa eta bersilabatzea ere 

silaba-egituraren hobekuntzaren aldetik azal daiteke, adibidez, gau > ga.ba. 

f) afrikatua frikaritzea ondoren kontsonantea jarriz gero: e.ri.tzi → e.riz.le, hitz 

→ hiz.tun. Silaba-muga indartu egiten da hemen ere. 

Kontsonanteak elkarren ondoan doazenean, ozentasun eskala erabat 

errespetatzen dute, bai bilkura tautosilabikoetan bai heterosilabikoetan. Kontsonante 

talde “konplikatuenetan” ere kontsonante taldeak ez dira hain “konplikatuak”, beti ere 

beste hizkuntzetan gertatzen dena kontuan hartuta. Erantsi → e.rans.te; beltz → belz.tu 

adibideetan afrikatua leundu egiten da eta ozentasunaren aldetik ez du arazorik. Ez da, 

esaterako, afrikatua barrenean gelditzen, alemanez gertatzen den bezala: Arzt [artst] 

’medikua’, non afrikatua baitago dardarkaria eta herskariaren artean. Euskaraz afrikatua 

egin izan balitz ere, ozentasun eskalaren aldetik ez legoke arazorik, baina ikusi dugunez, 

afrikatuari kontsonanteak jarraitzen dionean afrikatua frikari bihurtzen da silaba pareta 

sendoagoa eginez. Esan daiteke, gainera, euskarazko hitz hauek hizketa arduragabean, 

edo irakurriaren eta idatziaren eragina urria duen pertsona batek, kodako kontsonante 

talde horiek soildu egiten dituela, [bes.tu] litzateke adibidez belztu-ren forma arrunta. 

Beti ere tresnabidezko azterketa fonetiko zehatzak falta dira. 

Hainbat joerak norabide berera garamatzate (esan daiteke badela nolabaiteko 

konspirazioa) hau da, hitz egiterakoan ekinak indartu egiten dira, aurreko koda hutsik 

geratuz edo ez. Zenbait adibidetan joera hori ez betetzeak, ez gertatzeak, ez du esan nahi 

konspirazio horri zuzenean aurka egiten dionik, baizik eta joera betetzean gradu kontuak 

                                                 
     174 Baldin eta mailegatuak ez badira. Ikus aurreko oin-oharra. 
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egon daitezkeela. Adibidez, ozenen ondorengo ahoskabeen aldeko joera indarrean dago 

baina ahostunak ere badaude. Ahostunak egoteak ez dio aurka egiten orain esandakoari, 

ez du ozen gehi ahoskabe joera ezabatzen, baizik eta beti-beti ez dela gertatzen 

adierazten du. Ozen gehi herskari ahostunak egoteak hizkuntzan bilakabide bat 

gainditzeko zirrikituren bat egotea suposatzen du; aldaketak ez dira bapatean gertatzen, 

nonbaiten hasten dira eta baldintza egokiak baldin badaude zabaldu egingo dira, 

orokortu arte edo ez. Aldaketa ingurune jakin batean hasteak, hizkuntzari adierazten dio 

egitura hori, lehen ezinezkoa zena, orain posible dela ingurune batean. Hizkuntzari ez 

zaio hain arrotz egingo egitura hori eta beste inguruneetan erabiltzeko ere bidea eman 

diezaioke, fonologiaren eremutik kanpo geratzen diren hainbat interferentziaren 

laguntzarekin. Adibidearekin jarraituz, ozen gehi herskari ahostun bilkurak hizkuntzan 

areagotu egin daitezke, bestelako interferentziak medio, eta ozenen ondoren ahoskabea 

bilakabidea erabat gainditzera eraman dezake.  

 

 

 

 

 

5.3. Silaba-egitura eta euskalkiak 

 

Euskalkiek silaba-egiturari dagokionez izan ditzaketen desberdintasunei 

gainbegiratua emango zaie atal honetan; ez da gehiegi jorratuko alor hau, hizkera 

ugariren azterketa falta delako oro har, eta zeregin honek beste hainbat ikerketetarako 

adina lan eskatzen duelako. Azterketa deskriptiboak falta dira, nahiz eta azkenaldian 
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hizkeren deskribapen ugari egin diren, eta zer esanik ez azterketa fonetiko-

fonologikoak. Salaburu (1984a, b), Etxeberria (1988), Hualde (1991a, 1993a, 1994, 

1997, eta abar), Hualde / G. Elordieta / A. Elordieta (1994), Hualde / G. Elordieta 

(2002, 2003a, 2003b), Gaminde (1995, eta abar) eta beste zenbait kenduta, ez dago 

euskal hizkeren azterketa fonetiko-fonologikorik. Honelako azterketa urritasunak ez du 

bide ematen euskalkien arteko azterketa konparatuak egiteko. 

Euskalkiek ez dute orokorrean diferentzia handirik silaba-egiturari dagokionean, 

eta gertatzen diren bereizkuntza nabarmenenak ekialdean gertatzen dira. Dirudienez, 

euskarak ez du azentua silabak nabarmentzeko erabili, hau da, silaben artean ez dago 

nabarmentasun handirik azentuari dagokionez; horregatik zalantzak sor daitezke 

hiztunengan zein entzuleengan azentuaren kokalekuaz galdetuz gero. Dena den, 

euskalkien artean, ekialdeko eta Nafarroako zenbait hizkerak azentu nabarmenagoa 

daukate, errazago ohar gaitezke azentuaren kokalekuaz hizkera horietan. 

Esan dugu indar handiko azentuak silaba-egitura iraul dezakeela, silaba 

azentudunen ondoan doazen azentugabeetako bokalak desagertzeraino, eta ondorioz 

kontsonante bilkurak sortuz. Beraz, indar azentua duten hizkuntzetan ohikoa da 

azentudun silabaren ondorengo azentugabeko bokala murriztea eta ezabatzea. Esan 

daiteke, euskalkien artean diferentzia deigarrienak azentuarekin lotu ohi diren 

bilakabideak direla, hala nola aferesia eta epentesia. Honelakoak aurki daitezke 

euskararen eremuan; bilakabide hauek Koldo Zuazoren (2003) sailkapenean ekialdeko 

nafarreran gertatzen dira, baina baita euskara nafarra delakoan ere. Ezin ahaztuzkoa da 

era berean, indarrezko azentuari gagozkiolarik, zuberera ere. 

Modu horretan azal daiteke erronkarierazko muta cum liquida kontsonante 

taldeak sortzea. Euskarak aspaldixkotik onartzen ditu horrelako kontsonante taldeak. 
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Ikerlanean zehar adierazi dugunez, latineko maileguetan ez ziren onartzen segmentu 

bilkurak baina Artiagoitiak (1990) azaltzen duenez, XVI. menderako ikus daiteke 

txandakatzerik kontsonante talde horiek onartu edo ez; adibide gisa ipintzen ditu 

Leizarraga idazleak regla / regela bietara eman izana eta Axular-ek ingalaterra idatzi 

izana. Beraz, XVI. menderako aldaketa nabari daiteke. Baina desberdintasuna egin 

beharko litzateke, alde batetik, egitura hori maileguetatik sartzea, noski horretarako 

hizkuntzak bere egin behar du egitura hau, eta beste alde batetik, sakonagoa, hizkuntzak 

CVCV → CCV bilakabide fonologikoa izatea. Esan bezala latinetiko maileguetan muta 

cum liquidarik ez zuen onartzen euskarak, baina momentu batean hizkuntza hasi zen 

bilkura horiek onartzen. Arrazoi desberdinengatik maileguak aldaketa iturri izan 

daitezke eta hizkuntza egitura berriak onartzen has daiteke. Baina muta cum liquida 

egiturak hizkuntzak berak sortzeak adierazi nahi du bilkura horiek onartzeaz gain erabat 

barneratuta dituela. 

Hala ere, erronkarierazko tipla ‘tipula’, dra ‘dira’, gra ‘gara’ eta antzeko 

adibideetako kontsonante bilkurek ozentasun eskala erabat errespetatzen dute eta ez dira 

hain kontsonante talde konplikatuak, beti ere beste hizkuntza batzuetan gertatzen 

denarekin alderatuz. Adibidez alemanez; aipatu dugu (ikus 5.2.1. atala) ernst eta 

antzekoetako kontsonante bilkurak tarteko bokalak galdu izanagatik sortu direla, eta 

ikusten dugu euskarazko kontsonante bilkurak ez direla maila berera iristen, silaba-

egitura sinpleagoa dutela. Euskaraz azentu indartsuak eragindako kontsonante taldeak 

ez dira hiru edo lau kontsonanteko bilkuretara iristen. Gainera hizkuntzaren osotasuna 

hartzen badugu, ez dago diferentziarik, sortzen den kontsonante bilkuraren eta lehendik 

badauden bilkuren artean. Bokal galeraren ondorioz sortutako bilkurak izan arren, 

lehendik hizkuntzak onartzen dituen egiturak dira bilkura sortu berriak.  
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Ezin daiteke gauza bera esan ondoren datozen adibideez. Erronkarierazko 

adibideekin jarraituz, ztut ‘zaitut’ eta antzeko adibideak agian konplikatuxeagoak dira 

azaltzeko, baina kontsonante bilkuraren iturria toki beretik letorkeela pentsa daiteke, 

hau da, silaba azentudunaren ondoko silaba azentugabeko bokala galtzearen ondorioz 

sortu dela kontsonante bilkura.175 Mota honetako kontsonante taldeak arazo dira silaba-

egituraren aldetik, zehatzago izanda, ozentasun eskalaren aldetik. Muta cum liquida 

bilkurek ez dute ozentasun eskala apurtzen baina hauek bai. Ikerketa gehiago behar 

duen arazoa da kontsonante bilkura hauen sorrera. Ikerketan komenigarria litzateke 

ikustea ztut zer nolako ingurunetan esaten zen, hau da, ztut erabateko hasieran esaten 

zen edo ez. Aditz laguntzailea izanik, aurretik aditz nagusia eraman beharko luke eta 

aditz nagusi hori zer nolakoa zen ikustea komeni da, ztut-en ingurune fonikoa 

zehazteko; gerta daiteke hasierako txistukaria aurreko (aurretik zihoan aditz nagusiaren) 

silabako koda bihurtzea. Dena den, ikerketa sakona merezi du honek guztiak. 

Aipatu dugunez, indarrezko azentuarekin lotu ohi diren bilakabideak dira, eta 

ondorengo adibideak ere modu berean azal daitezkeela esan daiteke.176 Xitan naz ’naiz’, 

zra ’zara’, da, gra ’gara’, zrei ’zarete’, dra ’dira’ adibideetan ikusten diren kontsonante 

bilkurak sortzeko, aditzaren paradigmari begiratzea komeniko litzateke. Hipotesitzat har 

dezakegu azentua indarrezkoa izanik, erritmo kontuek laguntzaile enklitikoa silaba 

bakarrekoa izatea bultzatu izana eta ondorioz honelako taldeak sortu izana. Baina hau 

frogatu beharreko lan hipotesia litzateke soilik. 

                                                 
     175 Gogoan izan mota horretako kontsonante bilkurak eremu honetaz aparte ez direla euskaraz 

onartzen, ski [es@ki] stop [es@top] adibideei buruz esandakoak adierazten duenez. Ikus 5.2.1. atala eta ikus, 

era berean, Jauregi / Oñederra 2002. 

     176 Hemen agertuko diren adibide batzuk aurreko paragrafoetan agertu dira; oraingoan, adibide 

hauentzat azalpen posibleetarik bat izan daitekeena aipatuko dugu. 
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Arestian aipatutako bokal atonoaren galerarekin jarraituz, beste datu batzuk 

aipatzea komeni da, Hualderen 1997ko lanean agertzen diren datuak, hain zuzen ere. 

Hona hemen kodari buruz esaten dituenak: 

Arantzan, aldiz, herskariak eta afrikatuak ugariak dira posizio honetan (eskópta, 

tomátkua, mácko, fabríktik, xétzko). Ahoskune guztietako herskariak aurkitzen ditugu 

kodan, sabaikaria barne. Kodaren egitura konplexuagoa da gaztelaniaz edo ingelesez 

baino, oso kontsonante talde zailak onartzen baitira. Esan dezakegu sinkopak Arantzako 

euskararen silaba guztiz aldatu duela. 

Hualde 1997a, 118 

Arantzan hitz barneko kodan horrelako kontsonante talde konplexuak aurki 

daitezkeela baieztatzen du Hualdek, adibidez eskoptko ‘eskopetako’, indar azentuaren 

eraginez azentudun silabaren ondoan zihoazen bokalak galtzerakoan sortua. Adibide 

horien hots-uhinaz gain, espektrograma ere aurkezten du Hualdek. Kontsonante 

bilkurari buruz ezer ziurrik esan aurretik alderdi asko hartu behar lirateke kontuan: 

azentua, entonazioa, hizketa moldea, hizketa egokiera, eta abar. Fonetikoki honelakoak 

harrapa daitezkeela pentsa daiteke eta segur aski beste zenbait hizkeratan 

espektrogramek espero ez ditugunak salatuko lituzkete.177 Baina, esan daiteke bilkura 

honek fonemikoki ez duela izaterik, paradigman ez dela horrelako bilkurarik onartzen. 

Agian egunen batean irits daitezke ingurune eta baldintza horietan kontsonante talde 

konplikatuagoak onartzea, baina pentsa daiteke, oraingoz, oinarrizko aurkezpenean ez 

dagoela horrelakorik. Interesgarri litzateke bertako hiztun “arrunten” oharmenak zer 

dioen, adibidez zer idazten duten ikustea. Gure hipotesiaren arabera ez lukete honelako 

multzorik idatziko. Hala ere, ezin ukatuzkoa da mendebaldean baino azentu 

                                                 
     177 Adibidez frantsesez petit ‘txiki’ p[´]ti > [pti] ahoskatu daiteke; hasierako kontsonante taldea ez da 

fonemikoki onartzen, baina azkeneko bokal azentudunak aurreko bokal azentugabearen galera bultzatu 

duenez, horrelako gauzatze fonetikoak aurki daitezke. 
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indartsuagoa, nabarmenagoa dutela eta horrek bide eman dezakeela mendebaldeko 

eremuan sortzen ez diren kontsonante taldeak sortzeko. Inondik ere, Hualderen datuak 

kontuan hartu beharrekoak dira. 

Nahiz eta eskoptko-ren ‘eskopetako’-ren maila berera ez iritsi, ikerlanean 

seigarren kapituluko lehenengo frogan, hizkera arduragabea ikertzean, aurki daitezke 

espero ez genitzakeen emaitza akustikoak. Esan dugu euskarak hitz hasieran ez duela 

sC- kontsonante bilkurarik onartzen (erronkarierazko adibideak salbu); hala ere, guk 

egindako frogan zteu ’ez degu (ez dugu)’ adibidea daukagu, hasierako bokalik gabe. 

Adibide horrek ez du esan nahi hiztunaren oharmenean hitz hasieran kontsonante 

bilkura hori onartzen denik; hala ere, hizkera molde jakin batean, fisikoki gauzatzen 

denik ezin uka daiteke.  

Aipatu behar da azterketa gehiago beharko liratekeela azentua aintzat hartuta, ez 

baitago azterketa sakonik eta erabat beharrezko lirateke honelako kontuetan aurrera 

egiteko. Azterketa dialektologikoei buruz ere gauza bera esan daiteke eta bereziki 

interesgarri lirateke ekialdeko hizkerei buruzkoak. 

Kapitulu hau amaitzeko Mayerthaler-en 1996 lana aipatzea komeni da, 

ikermoldea interesgarria izan daitekeelako. Aipatu lanean, Mayerthaler-ek italierazko 

dialektoen arteko azterketa egiten du, batez ere, azentua eta silaba-egitura oinarri 

hartuta. Italierazko dialektoak silaba-egitura eta silaba-egiturarekin lotutako zenbait 

ezaugarri (bokal sistemak, kontsonante sistemak, azentua, kasu) alderatu eta emaitzen 

arabera italiera lau eremu nagusitan banatzen du. Geografikoki elkarren segidan daude 

lau eremuak eta muturretako bi eremuak dira elkarrengandik gehien desberdintzen 

direnak. Fonologikoki interesgarria da Mayerthaler-ek proposatzen duena, alegia lau 

eremuen artean banaketa zorrotzik ez, baina continuum bat dagoela; hau da, muturreko 
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eremu batetik ondorengora, eta horrela eremu guztiak osatu arte, silaba-egituran 

desberdintasuna antzeman daiteke. Eremu batetik bestera desberdintasun mailakatua 

dagoela proposatzen du eta beraz continuum bat osa daitekeela lau eremuen artean.  

Italiera silaba-aldiko hizkuntza izanik, orokorrean silaba-egitura hobetzeko 

bilakabideak gertatzen direla esaten duen arren, gaineratzen du horrek ez duela esan 

nahi bilakabide guztiak norabide berdinean doazenik. Mayerthaler-ek erakusten du 

hizkuntza baten barruan dialektoek joera desberdinak izan ditzaketela eta joera 

desberdin horiek izan direla hizkuntza beraren barnean continuuma sortarazi dutenak. 

Batez ere, azpimarratzekoa da hizkuntza baten barnean egon daitezkeen joera 

desberdinei buruz dioena:  

The diachronic processes which occurred in the Italian dialects under discussion show 

that, for the most part, when there are syllable structure-improving processes in some 

dialects, there are opposite, syllable structure-worsening processes in other dialects. 

Mayerthaler 1996, 206 

Aipuan irakur daitekeenez, italieraz dialekto batzuetan silaba hobetze 

bilakabideak dauden artean, beste dialekto batzuetan silaba okertze bilakabideak gertatu 

dira. Euskaraz ere horrelako zerbait planteatu daiteke. Atal honetan esan dugunez, 

euskararen eremuan silaba-egitura optimotik gehien urruntzen diren egiturak, oro har, 

ekialdean eta Nafarroako hizkera zenbaitetan aurki daitezke. Mayerthaler-ek 

proposatzen duenari jarraituz, ikusi beharko litzateke gurean ere horrelako continuumik 

edo jarraikortasunik aurki ote daitekeen. Ikerketa gehiago behar luke honek guztiak 

baina ikusmolde hau interesgarria izan liteke. 
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6. Ikerketa frogak 

 

 

Kapitulu honetan, ikerlanean zehar aipatu dugun punturen bat ukitzen duten bi 

ikerketa froga egingo ditugu. Izenbururak dioen bezala frogak dira, eta zehatzago 

izateko, ikerketa pilotuak direla esan daiteke; hau da, eskala txikian eginiko 

tresnabidezko azterketak, non kontzeptu, metodo eta tekniken sintesi lana eginez 

hipotesi bat frogatu nahi den. Azken batean, azterketa proposamenak dira hemen 

aurkeztutakoak. Froga hauek, ikerketaren osagarritzat har ditzakegu eta ez muintzat. 

Esan bezala, kapitulu honetako frogen gaiak ikerlanean zehar aipatu ditugu eta froga 

hauekin gaia jorratu eta garatu nahi dugu, izan ere, gurean silabaren inguruko gaien 

ikerketarik, eta areago, silabaren inguruko esperimentu bidezko frogarik ia ez dago. 

Lehenengo frogan egungo hizkera arduragabean oinarrituta tresnabidezko 

azterketa akustikoa egingo dugu eta bigarrengoan, diakronikoki lau mendeko denbora 

tartea hartzen duen testuen corpus bat hartu eta silaba-egitura maiztasunak atera ditugu.  
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6.1. Lehenengo froga: hizketaren tresnabidezko azterketa akustikoa  

 

6.1.1. Sarrera 

 

Atal honetan ikerlanean zehar aipatutako euskararen ezaugarri baten 

tresnabidezko ikerketa akustikoa egingo da. Ikerketa hau ez da berez fonetika 

akustikozko lana, beste zenbait arrazoiren artean, ez garelako akustikan adituak. Hala 

ere, esan dugu ikerketa pilotua dela eta horregatik alderdi akustikoa lantzearen aldeko 

apustua egin dugu. Aipatu dugu, 4.1. atalean, euskarak silaba-aldiko hizkuntzek dituzten 

ezaugarri asko betetzen dituela. Esan dugu, baita ere, isokronia dela-eta, silaba-aldiko 

hizkuntzetan silabatik silabarako denbora tartea berdintzat hartzen dela, nolabait silaba 

berdintasuna gordetzen dela. Hari horri jarraituz, froga akustiko honetan hizkera 

arduragabeko silaben egitura maiztasunak atera eta silaben denbora luze-laburra 

neurtuko ditugu, eta horrekin batera, iraupen aldetik silaba irekien eta itxien artean luze-

labur diferentzia sistematikorik ba ote dagoen ikusiko dugu. Diferentzia sistematikoa 

egoteak esan nahiko luke iraupenari dagokionez, silabek, irekia edo itxia izan, trataera 

desberdina izan dezaketela (hau frogatzeko ikusi beharko litzateke oharmenean 

desberdin hautematen direla). Aldiz, diferentzia sistematikorik ez egoteak, adierazi 

lezake silaba itxi eta irekiek iraupenaren aldetik antzeko jokamoldea izan dezaketela 

(fisikoki ez dagoena ezin baitezake erabat asmatu oharmenak). Pentsatu behar dugu 

silaba itxien eta irekien artean nolabaiteko iraupen diferentzia egon behar duela silaba 

itxiek (VC, CVC edo CVCC) beraien kide irekiek (V, CV, CCV) baino segmentu 
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gehiago dituztelako eta horiek ahoskatzeko denbora fisiko gehiago behar delako.178 Izan 

ere, ezin dugu ahaztu ondoko aipuak dioena: 

A naive conception of syllable-timing (according to which, in some languages syllables 

should receive the same, or nearly the same, duration) is equally implausible. 

Bertinetto / Fowler 1989, 70 

Beraz, silaba-aldiko hizkuntzetan silaben arteko iraupen antzekotasuna bilatzen 

dela esaten dugunean ez du esan nahi silaba guztiek iraupen berbera dutenik. Fisikoki 

diferentziarik badago ere, tipologiako 4.1.2.1. atalean esan dugunez, ekoizpenean eta 

oharmenean berdintasuna, isokronia hautemateko joera dago.  

Azterketa funtsezko hipotesietan oinarritu dugu. Euskararen silaba-egiturarekin 

lan egiteko, ezinbestekoa da jakitea euskaraz zein silaba-egitura nagusitzen den. Lanean 

zehar esan dugu CV egitura dela ez-markatuena, silaba-egitura aldetik “optimoena”, eta 

euskarak dituen ezaugarriak kontuan hartuta espero behar dugu egitura hori nagusitzea, 

bai idatzizkoan eta bai ahozko hizkeran ere. Beraz, gure corpusean zein silaba tipo 

nagusitzen den ikusiko dugu.179 

Ondoren, gorago esan bezala, silaben artean luze-labur diferentzia 

esanguratsurik ba ote dagoen ikusiko dugu. Horren barruan silaba irekien eta itxien 

arteko bereizkuntza izan da ardatz nagusia, azaldutako arrazoiei jarraituz. 

                                                 
     178 Silaba-aldiko hizkuntzez ari gara hemen, oraingoan ez ditugu mora-aldikoak kontuan hartzen. 

Silaba-aldiko eta mora-aldiko hizkuntzen arteko diferentziarik nabarmenena da silaba irekiek balio 

desberdina izan dezaketela hizkuntza-mota bakoitzean; esan nahi baita, silaba-aldiko hizkuntzetan silaba 

irekia, irekia den artean (bestelako adjektiborik gabe), mora-aldikoetan silaba irekiak balio desberdina 

izan dezake, arina edo pisutsua izan baitaiteke. Froga akustikoan euskara dugunez aztergai, silaba-aldiko 

hizkuntzez ari gara. 

     179 Oraingo frogan hizkera arduragabean oinarritu gara eta kapitulu honetako bigarren frogan 

idatzizkoan silaba-egitura maiztasunak atera eta maiztasun horrek diakronikoki aldaketarik jasan duen 

ikusiko dugu. 
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Hizkera arduragabea, hitzak berak dioenez, arretarik jartzen ez deneko hizkera 

hartu dugu aztergai. Hizkera estiloen sailkapenak zehaztasun eta konplexutasun maila 

desberdinak izan ditzakeela jakinda, erabaki praktikoek bultzatuta eta oraingo 

helburuetarako nahikoa dela pentsatuta, ondoko gutxieneko sailkapena aintzat hartu 

dugu: hizkera zaindua (jasoa) vs. arduragabea. Hizkera zaindua, ahoskerari arreta 

ipintzea errazten duen egokieretako hizkera da; mezua ulertzeko egiten da ahalegina, 

esaten dena eta esaten den moldea zaintzen da. Hizkera molde horrek fortitioak edo 

indartzeak errazten ditu. Hizkera arduragabean mezua, edukia da garrantzitsua 

hiztunarentzat eta ez zaio hainbeste begiratzen esateko moldeari, beti ere egokiera eta 

hiztuna kontuan hartu behar dira, hauekiko gertutasunak edo urruntasunak ere bai baitu 

zerikusirik. Ahoskerari arreta gutxiago eskaintzen zaio oro har, eta beraz, 

ordezkatzeetan aberatsa da hizkera arduragabea. Lenitio edo ahultzeak nagusitzeko 

joera dago hizkera molde arduragabean, ahalegin artikulatorioa errazten duten 

bilakabideak direlako. Nagusiki, hizketaren erritmo biziak gailendu ohi dira. 

Hiztunak mezuari bakarrik begiratzeko baldintzetako bat izan daiteke hiztuna 

bere ingurune naturaletik ahalik eta gutxien urruntzea. Horregatik hiztunak eguneroko 

bizimodua egiten duen ingurunean egin da grabaketa. 

 

6.1.2. Ikergaia 

 

Silaba-egiturari buruzko gogoetak eta ikerketak izan dira lanean zehar hizpide 

eta euskarazko silaba-egitura nolakoa den eta nola gauzatzen den ikusi dugu. Beste 

zenbait gauzaren artean, esan dugu euskara egun silaba-aldiko hizkuntza dela eta mota 

honetako hizkuntzetan silaba dela hizketa erritmoaren antolatzaile nagusi eta silaben 
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artean ez legokeela denbora aldetik murriztapen nabarmenik. 4.4. atalean azaldu dugu 

silaba-aldiko hizkuntzetan silaba iraupen berdintasuna gertatzen dela, azentu-aldiko 

hizkuntzetan baino gehiago, behintzat. Bi hizkuntza-mota hauen arteko desberdintasun 

nabarmenenak zeintzuk diren aipatu dugun arren, komeni da silaben iraupena zuzenean 

ukitzen duten ezaugarri zenbait gogoratzea. Azentu-aldiko hizkuntzetan azentugabeko 

silabetako bokalak murrizteko joera dagoela esan dugu, bai luze-labur aldetik bai 

nolakotasun aldetik ere; silaba-aldikoetan testuinguru berean bokalek osorik egiteko 

joera dute. Esan dugu hizketa lasterrean, azentu-aldiko hizkuntzetan azentugabeko 

silabak “estutzen” direla eta silaba-aldikoetan silaba guztiak proportzioan estutzen 

direla. Era berean, aipatu dugu azentu-aldiko hizkuntzetan silaba barruko konpentsazio 

gehiago dagoela, silaba-aldiko hizkuntzekin alderatuta. Alegia, azentutik azentura 

dagoen tartea berdin egiteko joera horregatik, azentu-aldiko hizkuntzetan azentugabeko 

silaben laburtze izugarriak eta ezabatzeak errazago onartzen dira silaba-aldiko 

hizkuntzetan baino. Azken horietan ere gertatzen dira laburtze eta konpentsatzeak baina 

ez azentu-aldiko hizkuntzen mailan, askoz ere maila apalagoan baizik, silaba bera baita 

erritmikoki gorde beharrekoa. Beraz, silaba gordetzea lehentasuna denez, iraupen 

aldetik ere desberdintasun nabarmenik ez egotea espero behar dugu. 

Esan bezala, hipotesi orokor horietatik abiatuta erabaki dugu ikerketa frogaren 

aztergaitzat silaben iraupena neurtzea. Hau da, euskaraz silaben iraupenean 

desberdintasun esanguratsurik ba ote dagoen ikusi nahi da, esan dugulako silaba 

azentudun eta azentugabeen artean desberdintasun esanguratsuak ez izatea dela silaba-

aldiko hizkuntzen ezaugarri garrantzitsuenetako bat.  

 Azentuaren gaia aski irristakorra da eta euskaraz lan asko dago oraindik ere 

egiteko euskararen azentuari buruz ziurtasunez hitz egiteko. Aipagarriak dira alor 
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honetan Hualde eta Elordieta autoreak, azken aldian azentuari buruz ikerketa ugari egin 

baitute. Hala ere, bide luzea dago oraindik ere azentuaren gaiak argia ikus dezan. Esan 

dugu, euskaraz alor honetan dakiguna ez dela oso ugaria, baina zenbait azterketatan 

iraupena kontuan hartu izan da, aipatutako G. Elordieta eta Hualde autoreen (2002) 

azterketan, adibidez. Bertan Lekeitioko euskarako, tonu hizkuntza bateko, silaba 

azentudunak eta azentugabeak neurtzen dira eta ondorio nagusi honetara heltzen dira: 

azentudun eta azentugabeko silaben artean ez dago iraupen desberdintasun 

esanguratsurik. Ondoko aipuan irakur daiteke ondorio hori: 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis de que la duración no se emplea como 

correlato acentual en la variedad vasca de Lekeitio, dando apoyo a la tesis de que el 

contraste entre sílabas y palabras acentuadas y no acentuadas se realiza únicamente por 

medio de variaciones en el tono en lenguas de la clase tipológica al que pertenecen tanto 

estas variedades vascas como el japonés (...). 

Elordieta / Hualde 2002, 160 

Emaitza hau guztiz bat dator Fonologia Naturalak azentu-aldiko eta batez ere 

silaba-aldiko eta mora-aldiko hizkuntzen azentu moduaz duen ikusmoldearekin. 

Donegan-ek dioenez (1993a, 11) goitik-beherako azentua duten hizkuntzak mora-

aldikoak izan ohi dira. Erritmo eredu hori duten hizkuntzek ez dituztenez azentudun 

silabak luzatzen (azentu-aldiko hizkuntzek egiten duten gisan), azentua, baldin badago 

tonuaren bidez markatzen dute. Nahiz eta Donegan-ek mora-aldikoez bakarrik hitz egin, 

mora-aldikoetan nabarmenago gertatzen delako, silaba-aldiko hizkuntzei ere heda 

dakieke adierazitakoa. Alegia, mora-aldiko edo silaba-aldiko hizkuntzek, silaba edo 

mora denboraz berdin egiteko, ezin dute silaba bat bestea baino askoz gehiago luzatu, 

eta beraz, indar azentua baino tonua erabiltzen dute.  

Lan honetan azentuaren gaia ez da zuzenean jorratuko, ez interes faltagatik, 

eskuartean dugun lanaren helburuak gaindituko lituzkeelako baizik. Silaba azentudun 
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eta azentugabeak zuzenean ez, baina silaba irekiak eta itxiak neurtuko dira eta elkarren 

artean diferentzia nabarmen eta esanguratsurik ba ote dagoen antzemango da. Horrela, 

zeharka, ikusiko da iraupen desberdintasunik ez bada silaben artean, orduan silaba 

azentuduna ez dela (dena delarik ere) azentugabea baino luzeago; hala balitz, 

diferentziarik balego, beste ikerketa bide bat irekiko litzateke. 

Euskara silaba-aldiko hizkuntza izanik, silaba-egitura aski naturala duela ikusi 

dugu eta egitura konplexuak ez direla ugariak (joera orokorrena CV, CVC egiturak 

egitearena da eta kontsonante bilkurak ez dira bitik gorakoak, ez ekinean ez kodan). 

Silaba itxiek kodan duten kontsonanteagatik, luzeagoak izatea espero behar dugu (CV 

egiturarekin alderatuta behintzat), silaba ixten duen kontsonantea ekoizteak behar duen 

denboragatik. Pentsatzekoa da denbora aldetik nolabaiteko diferentzia egotea, baina ez 

oso diferentzia nabarmena; halaber, gogoratu atal honen hasieran Bertinetto eta Fowler-

en (1989) aipuak dioena, alegia, ezin dela pentsatu silaba guztiek iraupen berbera izatea. 

 

6.1.2.1. Hizketaren hautaketa 

 

Zaldibiako hizkera hautatu da azterketarako, hainbat arrazoirengatik. Alde 

batetik, euskarazko tresnabidezko ikerketa akustikoak oso urriak dira, baina Zaldibiako 

euskara oinarritzat harturiko bi azterketa aurki ditzakegu: Etxeberriaren Zaldibiako 

bokalen azterketa akustikoa eta Navarro Tomás-en (1925) ikerketa esanguratsua. 

Etxeberriarena tesi lana da, 1988an EHUko Filologia eta Geografia-Historia Fakultatean 

irakurritakoa. Askoz ere lehenagokoa da Navarro Tomás-en “Pronunciación 

Guipuzcoana” lana, 1925ekoa, eta bertan berriemale nagusia Zaldibiako semea izan 
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zen.180 Bi lanok erreferentzia sendoa izango dira ikerketa honetarako, besteak beste, 

emaitzak alderatzeko aukera ematen dutelako. Batez ere, Navarro Tomás-en azterketa 

azpimarratuko genuke, silaba iraupenen datuak eskaintzen baititu. 

Beste alde batetik, garrantzitsua da ikerketaren egileak hoberen ezagutzen duen 

hizkera izatea, azterketa egiterakoan ezagutza horrek ziurtasuna ematen baitu.181 

Kapitulu honen hasieran esan dugu, hizkera arduragabean mezuari, esateko moldeari 

baino gehiago begiratzen zaiola; eginahal artikulatorioa erraztea lehentasuna dela eta 

beraz, lenitioak direla hizkera molde honetan nagusitzen diren ordezkatzeak. Esan dugu, 

era berean, hizketa erritmoa bizkortu egiten dela. Horrela bada, hizkera analizatzeko 

orduan ordezkatzeek eta hizkera lasterrak sor dezaketen zailtasuna gainditzeko, hizkera 

bera ongi ezagutzea ezinbestekoa da eta horixe izan da Zaldibiako hizkera hautatzearen 

arrazoi nagusienetakoa. 

 

6.1.2.2. Ikerketa honen ekarpena 

 

Azterketa honek badu desberdintasun nagusi bat aurreko bi ikerketekiko, 

aurreko ikerketetan aztertzen ez den alderdia ukitu nahi baita honetan. Aurrekoak hitz 

zerrendetan edo irakurritako testuetan oinarritzen dira; eskuartean duguna, aldiz, hizketa 

librean oinarritzen da. Hauxe izango da azterketaren ezaugarri bereziena. Esan beharrik 

ez dago, orain artekoak osatzera datorrela. 

                                                 
     180 Zaldibiarra zen sortzez D. Ramon Lizarralde apaiza; Gasteizen apaiztegian egon ondoren Alkizara 

joan zen eta bertan bizi zen. Herri askotan sermoilari ere bazenez, pentsa daiteke Zaldibiako hizkeraz gain 

beste hizkera batzuetako ezaugarriak ere bereganatuak zituela. Nahiz eta jakin zenbait ezaugarritan 

Zaldibiako hizkeratik pixka bat urrun zitekeela, bere hizkera egingo zukeela ez dago zalantzarik. 

     181 Ikertzailearen sustraiak bertan izateak ere badu nolabaiteko indarra, egia esan. 
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Bilakabideek Fonologia Naturalean duten izateari eta zentzuari begiratuta, esan 

daiteke hizkera arduragabean, arreta jartzen den hizkeran baino bilakabide fonologiko 

gehiago azaleratzen direla; hizketa arduragabean, ardurarik jartzen ez den hizkeran, 

eguneroko hizkeran, bilakabide asko azaleratzen dira, normalean laborategiko hizkeran 

antzematea zail gerta daitezkeenak, laborategian grabatzeak berak hiztunarengan sor 

dezakeen eraginagatik. Horixe adierazten du hurrengo aipuak: 

Phonetic changes must arise from the failure of children to constrain certain natural 

substitutions, and (…) variation in adults, another likely source of change, must result 

from natural substitutions which the individual has suppressed in certain speech styles 

but which apply inadvertenly in other styles. 

Donegan / Stampe 1979, 131 

Aipuan adierazten da estilo batzuetan gainditutako ordezkatze natural zenbait 

beste estilo batzuetan konturatu gabe gertatzen direla: azken estilo hau hizkera 

arduragabea da. Hizkuntzan gertatzen diren aldaketen azalpena emateko iturri litzateke 

hizkera arduragabearen azterketa, eta nola ez, tresnabidezko azterketa akustikoa, zenbait 

bilakabideren azalpena hizkera arduragabean gertatzen diren bilakabideen tresnabidezko 

azterketa akustikotik etorriko baita. Izan ere, aldaketen muinaren esplikaziorako bi 

gauza dira lagungarri: arduragabetasuna eta alofonia; azken hau tresnabidezko 

azterketen bidez antzeman dezakegu errazen.  

Hizkera arduragabearen azterketa akustikoak hizkuntzaren historian gertatu 

diren aldaketa zenbaiten azalpen-iturri ere izan daitezke.182 Garrantzitsua da azken ideia 

                                                 
     182 Ikus beherago, azterketan erabilitako irizpideak zerrendatzerakoan, euskararen historian gertatutako 

zenbait bilakabideren aipua; hizkera arduragabearen azterketa akustikoek bilakabide hauen azalpen bidea 

edo azalpen argi izpia ekar dezaketela pentsatzea zentzuzkoa litzateke. Adibidez, euskara zaharrean 

konposaketan hitz amaierako kontsonante herskaria eta hurrengo hitzaren hasierako kontsonante herskaria 

batzean gertatutakoari buruz agian zerbait esan genezake egun testuinguru horretan gertatzen direnak 

aztertuta, beti ere kontuan izanik, baldintza prosodikoak adibidez, desberdinak liratekeela orduan eta 
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hau, hizkuntzan gertatu diren aldaketen berri eman denean askotan esan izan baita “hots 

hau beste hots hau bihurtu zen” eta antzeko baieztapenak inolako justifikazio 

fonetikorik gabe. Hizkera arduragabean gertatzen diren bilakabide zenbaiten azterketak 

aukera eman dezake horrelako baieztapenen azalpen iturri izateko. Hizkera 

arduragabearen azterketak arazo ugari sortzen du eta horiei aurre egiteko urte askotako 

lana beharko da, baina hizkuntzaren gertaerei azalpena, esplikazioa eman nahi badiegu, 

ezinbestekoa da mota honetako azterketak egitea. Ez dira, haatik, laborategiko 

hizkeraren azterketak inolaz ere gutxietsi nahi eta mota guztietako azterketen beharra 

aldarrikatu nahi da. 

Jakina da hizkera arduragabean eta era librean egindako grabaketan hainbat 

alderdi ezin direla kontrolatu. Bariable edo aldagai asko hartu behar dira kontuan 

iraupena neurtzerakoan, testuinguru desberdinek eta hainbat egoerak sor dezaketen 

iraupen aldaketa neutralizatzeko. Hauxe da eskuarteko azterketa laborategian 

prestatutako testen bidez egindako azterketengandik bereizten duena; prestatutako testen 

bidez, neurtu nahi den alderdia kontrola daiteke, ikertzaileak hitzak, esaldiak edo 

bestelako irizpideak aurrez prestatuko ditu, adibidez, neurtu nahi duenak ahalik eta 

interferentzia gutxien eduki dezan edo beti ingurune berdinean neurtzeko.  

Silaben iraupena neurtzerakoan ondoren aipatzen diren aldagaiek badute 

zeresanik. Hots bakoitzak bere iraupena du, baina ondoan duen hotsaren arabera 

iraupena alda daiteke (adibidez bokal gehi herskari bilkuran bokalaren iraupena 

desberdina izango da herskaria ahostuna edo ahoskabea izan, ahoskabea bada 

laburragoa izango baita bokala). Silaban duen posizioaren arabera ere alda daiteke 

hizketa-hotsen iraupena, silabaren hasieran edo amaieran egoteak bai baitu eraginik 
                                                                                                                                               
orain. Mota horretako bilakabideei azalpen fonetikoa bilatu nahi badiegu, guztiz lagungarri izan daitezke 

azterketa akustikoak. 
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iraupenean. Era berean, hitzaren zein silabatan dagoen ere garrantzitsua izango da 

(hitzak zenbat eta silaba gehiago izan, silabak laburtzeko joera egon daiteke silaba-

aldiko hizkuntzetan ere). Hitza esaldiaren zein gunetan dagoen ere kontuan hartu 

beharko da eta funtzio berezirik duen edo ez ere ikusi beharko da (fokoa den edo ez, 

adibidez). Egoera hauez gain, norberaren hizketa-lastertasuna ere kontuan hartu beharko 

da, iraupena denez neurtzen ari garena. 

Galdeketa kontrolatu bidezko azterketek ere ez dituzte horrelakoak aztertzen 

normalean: “interferentziak” kendu egiten dituzte, ez aztertu. Interferentzia izan 

daitezkeenak interferentzia izan ez daitezen saiatzen dira azterketa diseinatzen denean, 

egoera horiek neurtu nahi dena ez eragiten. Baina azterketan egoera horiek ez agertzeak 

ez du esan nahi hizkeran, beste egoera batean gertatzen ez direnik. Horregatik, egoera 

eta ingurune guztiak kontuan hartzeko, oso proiektu handi eta orokorrak behar dira eta 

horrelakoak ez dira asko izaten.  

Azterketa akustiko osoa izateko kontuan hartu beharko lirateke, era berean, 

entonazioa eta azentua, baina saio honetan albo batera utzi dira, lan honen neurria 

gainditzen duelako, baina beti ere jakinaren gainean egonda emaitza osoak izateko 

alderdi horiek aztertzea ezinbestekoa dela.  

Berriro azpimarratu nahi genuke lehenago esan dena, alegia, azterketa hau froga 

bat dela. Nahiz eta aurreko paragrafoan aipatutako aldagaiak ez hartu kontuan 

azterketan, garrantzitsua da hizkera arduragabea oinarritzat hartzea eta hizkera horren 

azterketa akustikoak egitea, besteren artean, hizkera errealena, naturalena delako. 

Hizkera arduragabea aztertzerakoan, laborategiko hizkera aztertzean zailtasun izan 

daitezkeenak areagotu egiten direla ikus dezakegu: hots-ordezkatze ugaritasunek, 

hizkeraren lastertasunak eta esaldi osoak aztertzeak zaildu egiten dute alderdi 
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akustikoaren azterketa. Era berean, hizkera arduragabea aztertzerakoan erraz ohar 

gaitezke fonologia ezin dela aztertu oharmena kontuan hartu gabe. Halaber, fonetika-

fonologia erlazioaren konplexutasuna (eta harrapagaiztasuna) argi ikusarazten da. 

Adibide batez errazago adieraziko dugu orain arte esandakoa: beherago, “irizpideak” 

atalean agerten den 13. irudian “Laborategia 1” espektrograman ikus daitekeen ezteu (ez 

dugu) hitzean, hitz-hasierako bokala ez da akustikoki azaltzen. Hitza frikariarekin 

hastea, hasierako bokala ahoskatu gabe, nahiko harrigarria gerta daiteke euskarazko 

fonologian.183 Oharmenari lekurik egin gabe nola azaldu gertaera hau? Hiztunak badaki, 

oharmenagatik, frikariaren aurrean bokala dagoela eta hala egin nahi izango du; 

entzuleak ere bokalarekin entzungo du, seguruenik. 

Azterketaren ingurune eta baldintzak argi adierazteak, hartutako oinarriak garbi 

finkatzeak, eta irizpideak garbi azaltzeak ezinbestekoak dira azterketa guztietan eta 

halaxe egingo dugu guk ere azterketa honetan, ondoren etor daitezkeen azterketentzat 

lan hau lagungarri eta baliagarri izan dadin. 

 

6.1.2.3. Aurreko ikerketak 

 

Atal honetan, alde batetik Zaldibiako euskarari buruzko azterketa akustikoak 

bilduko dira eta, beste batetik, silabaren iraupena gai nagusitzat izan dituzten azterketak. 

Navarro Tomás-ek (1925) joan den mendeko lehen laurdenenean egindako 

azterketak badu oraindik gaurkotasuna.184 Esan bezala, Navarro Tomás-ek hitz 

                                                 
     183 Ikusi besterik ez dago atzerriko hizkuntza bat ikastean frikari gehi herskari bilkuraz hasten diren 

hitzak ikasteak zer nolako zailtasunak sortzen zaizkigun euskal hiztunoi. Ikus 6.1.2. atala. 

     184 Hurch-ek adibidez, 1988ko lanean Navarro Tomás-en lana (1925) hartzen du oinarritzat, bertako 

datuek gaurkotasun handia dutela esanez eta euskaraz tresnabidez egindako fonetika akustikozko lan 
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zerrenden irakurketa eta testuen irakurketa erabili zuen oinarritzat bere ikerketan. Hain 

zuzen ere, hitz zerrendez baliatu zen hotsen ikerketa berezitua egiteko eta testuen 

irakurketa erabili zuen hotsak esaldian edo katean aztertzeko.185  

Etxeberriak (1988) esaldi inguratzaileak erabili zituen hainbat alderdi kontrolatu 

ahal izateko: doinuak sortaraz ditzakeen oinarrizko maiztasunaren aldaketak, 

enuntziatuaren barnean posizioaren araberako intentsitate aldaketak, enuntziatuaren 

barnean posizioaren araberako iraupen aldaketak eta enuntziatu osoak duen 

luzetasunaren araberako iraupen aldaketak. Etxeberriaren lanean bokalak dira aztergai 

eta bokalen iraupena da neurtzen dena, besteren artean; Navarro Tomás-en lanean, hots 

bereziez gain silabak ere neurtzen dira. 

Aipatu behar da bi lan hauen artean neurtzeko garaian badela desberdintasunik. 

Gauza gehienetan bat etorri arren, Navarro Tomás-en lanean bokalek Etxeberriarenean 

baino iraupen gehiago dute, oro har. Etxeberriak dioenez gakoa neurketa irizpide 

desberdinetan egon daiteke: Navarro Tomás-ek bokalaren dardara guztia neurtu zuen eta 

Etxeberriak, aldiz, intentsitate eskaseko azken oszilazioak ez zituen kontuan hartu. 

Hortik etor daiteke iraupen diferentzien azalpena. 

Etxeberriak (1998), 1991n Hernáezekin batera egindako eta argitaratu gabe 

dagoen lan bat aipatzen du: “Zenbait hitz homonimoren azterketa akustikoa”. 
                                                                                                                                               
osoena dela esanez. Zehaztasun handiz hartutako datuak gordetzeak balore handia ematen dio Navarro 

Tomás-ek egindako azterketari. Kontuan izan behar dugu, 1988tik hona tresnabidezko azterketek 

aurrerapen handia izan dutela, eta gurean ere, tresnabidezko azterketak ugaritu egin direla. 

     185 Artikuluaren amaieran aurkezten ditu erabilitako testuak: “Aita gurea” errezua, “Gernikako arbola” 

kanta, Bonapartek 1857an argitaratutako Dialogues Basques-eko A.P. Iturriagak idatzitako “Dialecto 

guipuzcoano”tik elkarrizketa bat eta “Bertso berriak” bertsoak. Aipatu behar da, agian, aukeratu zituen 

testuak, “Aita gurea”, “Gernikako arbola” eta bertsoak erritmo jakin batean memorizatuak direla, 

errezitatuz ikasi direlako, ziurrenik, eta irakurtzerako orduan interferentziak sor daitezkeela. Ez da 

besterik gabe testu bat irakurtzea bezala, bertsoaren edo errezuaren erritmoaren oihartzuna barruan baitu 

hiztunak. 
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Izenburuan ongi adierazten denez, hitz homonimoak ikergai harturik, silaba-egiturak 

aztertu zituzten. Bi ikasleren ahotan jarri zituzten zerrendatutako hitz homonimoak eta 

ondoren oinarrizko maiztasuna (aldaketa-kurba), iraupena eta indarra (indarraren 

aldaketa kurba) neurtu zituzten. Lortutako emaitzak esanguratsutzat ditu Etxeberriak: 

silaba batetik bestera oinarrizko maiztasunean eta indarrean ez dago alde handirik, 

desberdintasunak txikiak dira, beste zenbait hizkuntzarekin alderatuta (gaztelera eta 

ingelesa aipatzen ditu autoreak). Iraupenak antzekoak izan ziren silaben artean, 

diferentzia nabarmenik ez zuten hauteman, behintzat. Emaitza hauek ikusita hona zer 

ondoriotara heltzen den Etxeberria: 

oharmen linguistikoak homonimo horiek bereizi arren, ez indarra, ez doinu-gora 

beherak direla nabarmen. Iraupenaren kontua izan da harrigarriena, silaben iraupen 

berdintsu horiek, silabaldiko joera horrek, eraman nau pentsatzera, iraupen antolakuntza 

horren zergatian, esaldien eta esaldien barneko hitz andanen erritmoan eta arnasaldiko 

etenetan aurki ote dezakegun aztertzeko horren zail egiten zaigun euskal prosodiaren 

gakoetako bat. Eta planteatzera ea silabaz silabako iraupen-antolatze hori ote den 

garrantzizko gurean eta azentua, berriz antolatze horrek eskatzen duen erritmoaren 

mende ote dagoen. 

Etxeberria 1998, 429-430 

Galdera hauen ondoren hemen egingo den azterketa indartzen duen eta ikerketa 

bide berri bat iradokitzen duen zerbait esaten da. Etxeberriak azterketak esaldietatik 

abiatzea proposatzen du eta horixe da eskuartean dugun azterketaren oinarria: hizketa 

librean, arretarik jartzen ez den hizketan esaldi osoak dira neurtuko direnak; alderdi hau 

izango da ikerketaren bereizgarrietako bat. Izan ere, gorago aipatutako tresnabidezko 

azterketa akustikoak, galdetegien bidez lortutako datuak erabilita eginikoak dira. Azken 

hauek alderdi jakin batzuk kontrolatzeko aukera eskaintzen dute, autoreak ikusi edo 

aztertu nahi dituen alderdiak hobe azalerazteko testuinguruak sor baitaitezke, beste 

denak kentzearen ordainarekin. Esan dugu, baita ere, hizketa libreak azterketa zaildu 
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egiten duela, modu honetan alderdi jakinak kontrolatzea ez baita hain erraza. Baina 

hizketa “naturalena, errealena” ere bada. Aipatu dugu, era berean, azterketa akustikoa 

ikerketa lanaren osagarri dela (ez muin), eta honek bide ematen du ausardiaz jokatzeko, 

bide berriak urratzeko, euskaraz orain arte egin gabeko azterketekin saiatzeko, mota 

honetako azterketen beharra aldarrikatzeko eta adibide gisa esperimentu bat 

proposatzeko.  

Aipatu dugu helburu nagusia silaben iraupena neurtzea dela, silaba ireki eta 

itxien artean denborazko desberdintasun esanguratsurik badagoen ikusteko. Helburu 

nagusiarekin batera, beste alderdi hauek ere hartuko dira kontuan: silaba mota 

kopuruak, hau da, silaba irekiak edo itxiak diren eta hauen batazbestekoa; itxiak badira 

ixten dituzten kontsonanteak zeintzuk diren ere ikusiko dugu.186 

Silaba tipoen batazbestekoa ikusi baino lehen, Olartek eta Azurmendik (1983) 

egindako azterketa aipatuko dugu. Lanean zehar esan izan dugu euskarak CV silaba 

tipoaren aldeko joera duela eta ikerketa honek ideia hori indartu egiten du. Ikerketa 

estatistikoa da, hein handi batean, Olartek eta Azurmendik egindakoa. Hainbat irakurleri 

idatzizko testu desberdinak187 eman ondoren, hauek irakurketa pausatuan ahoskatu 

zituzten. Ondoren, ahoskatutako silaba mota desberdinak jaso eta batazbestekoak atera 

zituzten (ez akustikoki, entzundakoaren arabera baizik). Corpus osoaren maiztasun 

proportzioan, CV-CVV188 silaba tipoa da garbi nagusitzen dena, %59,52n; ondoren 

CVC-CVVC motako silaba ageri da %20,69rekin; gero, V-VV motakoa ikus daiteke, 

                                                 
     186 Azterketa areago joanez gero, silaba ixten duten kontsonanteen arabera diferentziarik ba ote dagoen 

ikustea komenigarria litzateke; besteak beste, koda ahostuna edo ahoskabea izanda diferentziarik ba ote 

dagoen aztertzeko, baina aurreragoko ikerketetarako utzi da azterketa hori. 

     187 Testu hauek erabili zituzten, besteak beste: Euskaltzaindiako arauak, Saizarbitoriaren testu bat, 

Txillardegiren beste bat, egunkarietako (Egin eta Deia) eta Zeruko Argia-ko idazkiak.  

     188 Autoreek esplizitatzen ez duten arren, VV bilkurak diptongoa dela adierazi nahi du. 
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%11,29rekin; VC-VVC motak jarraitzen dio % 6,66 maiztasunarekin. Erraz ikus daiteke 

desberdintasun handia dagoela lehenengoaren (%59,52) eta ondorengoen artean. 

Aurkeztutako lau silaba tipoek silaba guztietatik %98,16 osatzen dute. Hauek dira 

gainerako silaba tipoak: VCC-VVCC, CVCC-CVVCC, CCVC-CCVVCC, CCV-CCVV 

eta CCVCC-CCVVCC Silaba ireki-itxi kopuruari begiratzen badiogu, erraz ikus daiteke 

silaba irekiak askoz ere kopuru handiagoan azaltzen direla. 

Eskuartean dugun azterketan corpus erabat desberdina erabili arren, euskararen 

ezugarri orokorrei begiratuta CV silaba tipoaren aldeko joera aurkituko dugula pentsa 

dezakegu. 

 

6.1.3. Esperimentuaren diseinua 

 

6.1.3.1. Corpusa 

 

Esan bezala, grabaketa hizketa librean eginda dago, eta ez dago aurretik 

prestatutako gidoirik edo hiztunak erantzun beharreko galdetegirik. Honelako lanetan 

ohi denez, hiztunari utzi egin zaio kontuak jaio ahala esaten. Batzuetan hiztunari hizketa 

gaia amaitzean, eta ixilik jarraitzen badu, grabatzaileak galderak luzatzen dizkio, gazte 

denborako kontuak, eramandako bizimodua, eta abar izanik galdegai nagusienak. 10. 

ataleko lehenengo eranskinean erabilitako corpusaren transkripzioa aurki dezakegu. 

 

 

 

6.1.3.2. Informatzailea 
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Informatzailea Teofila Mimendia Aramendi189 da, grabaketa egindako urtean 90 

urte zituena.190 Ikerketa akustikoetan adineko jendea ez dela aukeratzen berriemale gisa, 

baina azterketa honetan ikertu behar dena silaben iraupena dela kontuan hartuta (eta ez 

adibidez hotsen ezaugarri akustikoak edo artikulaziozkoak), adinaren faktorea ez zaigu 

eragozpena iruditu grabaketa egiteko. 

Hiztun bakar batekin agian ezin da egiaztapen orokorrik egin, baina ikus daiteke 

joera zein izan daitekeen. Lehenago esan bezala, froga honekin zer nolako azterketak 

egin daitezkeen arakatu nahi da, izan ere azterketa proposamen bat izatea ere bai baita 

lanaren helburua. 

 

6.1.3.3. Grabaketa 

 

Grabaketa 2004ko irailaren 24an egin zen, arratsaldez, Zaldibiako Saturdi 

auzoko Agarre-Urreta baserriko sukaldean. Grabaketa osoak ordu bete inguru irauten 

badu ere, hasierako bi minutuak erabili dira ikerketan. Ez zatekeen posible grabatutako 

material guztia erabiltzea lana erraldoia bihurtuko litzatekeelako. 

Grabaketa, era digitalean, DAT Sony191 aparatuan egin zen, AIWA 

mikrofonoarekin.192 Ondoren ordenagailura sartu zen grabatutakoa, COOL EDIT 

                                                 
     189 Informatzailea, ikerlariaren amona zen, amaren ama. 2005eko udan hil zen. 

     190 Informatzailearen adina kontuan hartu beharrekoa izan ohi da tresnabidezko ikerketa akustikoetan, 

adineko jendearen ahotsaren kalitatea, oro har, nahiko apaldua egon ohi delako, eta askok (gehienek) 

berezko hortzak ere galduak dituztelako. 

     191 SONY Digital Audio Tape-Corder TCD-D8. 

     192 AIWA Omni-directional condenser microphone CM-T6. 
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PRO193 programaren bidez, soinu dokumentu handiak gordetzea posible egiten duelako. 

Ondoren SCICON etxeko PCQuirer programa erabili zen. Programa honen 

eragozpenetako bat denbora mugarena da, dokumentu bakoitzak 5 segundu baititu.194 

Horrela, Cool Edit-eko dokumentu osotik dokumentu txikiak hautatu eta gorde ziren 

PCQuirer-en, “.pmf” formatoan.  

Esan bezala, grabaketako lehen bi minutuak erabili dira azterketarako, hizketa 

errealeko bi minutu. Bi minutu horietan dauden isiluneak, pausak eta noizean behin 

ikertzaileak egindako parte-hartzeak kendu egin dira. Zati txikiekin lan egitea askoz 

erabilgarriagoa denez, gutxi gorabehera bi segundu irauten duten hizketa dokumentuak 

dira gordetakoak. Guztira 49 dokumentu erabili dira azterketarako. 

Esan denez, hotsen nolakotasunen azterketa egitea ez da lan honen xedea, beraz, 

azterketa molde horretarako hain optimoa ez litzatekeen seinalea aintzat hartu da, gure 

helburuetarako baliagarri delako. Adibidez, hizketaldiko momentu jakin batean eskua 

sudurrera eramaten du hiztunak eta seinalea ez da hain garbia entzuten; hala ere, 

seinalea ontzat eman dugu eta azterketan kontuan hartu dugu, iraupena neurtzeko adina 

informazio badagoelako. Baina zenbait hots-uhin ez ditugu kontuan hartu, adibidez, 

xuxurlatu egiten dituen esaldiak (bi esaldi), edo trabatzen denean (bi esaldi), nahastu 

egiten da eta gero zuzendu egiten du esan nahi duena.195 Lehenengo kasuan ez da 

posible segmentuak elkarrengandik bereiztea eta bigarren kasuan trabatzen den zatia ez 

da kontuan hartzen, ez baita ulertzen hiztunak zer esaten duen, baina esaldiko 

gainerakoa neurketan erabili da. Ez dugu kontuan hartu, era berean, hizketa lotura 

                                                 
     193 Cool Edit Pro 1.0. 

     194 Programak eskaintzen duen aukera neutroa 5 segunduko denbora tartea da, nahiz eta segundu gutxi 

batzuk gehiago ere gehi dakizkiokeen. Denbora tarte txikiagoekin ere lan egin daiteke, noski. 

     195 Kasu hau mihi-irristadak eta antzekoak aztertzen dituztenentzat baliagarri litzatekeen arren, 

azterketa honetatik kanpo utzi da. 
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egiteko balio duen eeeeee, nahi adina luza baitaiteke, eta silaba “garatutzat” besteekin 

kateatuta dagoena hartu delako. 

 

6.1.4. Analisi akustikoa 

 

Ondoren analisi akustikoa egiteko emandako pausoak eta kontuan hartutako 

irizpideak azalduko ditugu. Hasteko, hotsen arteko segmentazioa nola gauzatu dugun 

argituko dugu, gero segmentazioa bera eta neurketa nola egin ditugun aipatzeko. 

Ondoren, segmentazioan kontuan hartutako irizpideak zerrendatuko ditugu, 

kontsonanteak eta bokalak testuinguru desberdinetan nola segmentatu ditugun garbi 

gera dadin. Gero, emaitzak datoz: silaba-egituren maiztasunak eta silaben iraupenak. 

Emaitzak irudi grafikoekin hornituko ditugu, emaitzen zenbait alderdi errazago “ikus” 

daitezkeelako, edo bestela esan, emaitzak kuantitatiboki ulertzen lagun dezaketelako. 

Atala amaitzeko, hizkera berdina aztertzen duten eta silaben iraupena kontuan hartzen 

duten beste ikerketekin alderaketa egingo dugu eta gero ondorioak aipatuko dira.  

 

6.1.4.1. Segmentazioa 

 

Segmentu-banaketa egitea da hiztun eta entzuleak oharmen fonologikoan dituen 

hots-unitateak continuum fonetikoan unitate gisa banatzea, bereiztea. Unitateak bata 

bestearengandik bakartzea beharrezkoa da azterketa akustiko askotan eta horixe da gure 

azterketan egingo duguna.  

Silaben iraupena neurtzeko silabak bereizi egin behar dira, mugak jarri behar 

dira silabatik silabara eta horretarako segmentu-banaketa egitea ezinbestekoa da. 
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Azterketa akustikoa egiteko erabilitako PCQuirer programan, segmentu-banaketa marra 

batek adierazten du eta segmentuen banaketa-marra, ikertzaileak nahi duenean txerta 

dezake. Segmentu-banaketa hots-uhinaren adierazpen grafikoan markatzen da, bai hots-

uhinean bertan eta bai espektrograman (beherago, batez ere irizpideak eskaintzen diren 

atalean irudi grafikoetan ikus daitezke segmentu-banaketaren hainbat adibide). 

Azterketa honetan silaba-mugak ez ezik, segmentu guztiak banatu dira, ahal izan 

den heinean. Segmentuak bata bestearengandik bereiztea azterketa akustikoaren “ohiko” 

arazoa da eta gurean ere azterketa burutzerakoan arazorik handiena izan da, zenbait hots 

noiz hasten eta bukatzen diren zehatz esatea ez baita batere lan erraza. Banaketa egiteak 

aurrikusten du segmentuak bana daitezkeela eta zenbait kasutan ideia horri eusteak lana 

eman du. Batzuetan ez dago arazo handirik segmentuen banaketa egiteko, nahiko argi 

ikus baitaiteke hots uhinean continuum fonetikoan non dagoen hots unitate batetik 

besterako muga, baina beste askotan segmentuak banatzea arazotsua da. Gai hau lantzen 

duten adituek ere esaten dutenez, segmentuen banaketari dagokionean ez dago erregela 

finko eta arau esturik eta norberak ezarri behar ditu parametroak. Parametro horiek 

ahalik eta objektiboenak eta finkoenak izan behar dira eta ondoren garbi adierazi behar 

da zeintzuk parametro diren kontuan hartutakoak. Horixe egiten ahalegindu gara 

azterketa honetan eta beherago, 6.1.4.3. atalean, ikus daitezke zeintzuk parametro diren 

azterketa egiterakoan kontuan hartutakoak. 

Azterketan hots unitateak bata bestearengandik banatzeko hots-uhina eta 

espektrograma erabili dira, izan ere elkarren osagarritzat har baitaitezke mota honetako 

azterketa batean. Segmentu-banaketarako irizpide nagusia hots-uhinean agertzen diren 

anplitude-aldaketak izan dira. Irizpide honen osagarri, espektrograman azaltzen diren 

egitura diferenteak erabili dira, hau da egitura horizontala edo formanteak eta eredu 
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bertikala. Formanteen norabideak aldatzea beti ere aldaketaren arrasto bat izan daiteke 

eta egitura bertikalean dauden mugimenduek ere nolabaiteko aldaketa gerta daitekeela 

adierazten dute. Bi irizpide hauei jarraituz, hots batetik besterako aldaketa noiz 

gauzatzen den jakin ahal izango dugu.196 Hots uhina eta espektrogramaz gain, audioa 

entzuteak ezinbesteko laguntza eskaintzen du. PCQuirer programak bi analisiak, hots 

uhina eta espektrograma, pantailan batera agertzeko aukera ematen du. Ez hori bakarrik, 

pantailan puntu jakin bat hautatuz gero, puntu hori bi analisi modutan toki berean 

markatzen ditu programak, hau da, ordenagailuan puntu jakin bat adierazten duen 

markatzailea bi irudietan batera doa, batean markatzen dena bestean ere markatuz. Oso 

lagungarria da bi analisi moduetan puntu bera adieraztea, bi analisi moduetan batera lan 

egin daitekeelako. Gainera hots uhinean eta espektrograman zoom-a erabil daiteke. 

Aukera honek hots uhinean nahiz espektrograman hautatutako zatiak eskala handiagoan 

ikusteko aukera eskaintzen du eta askoz ere ziurtasun handiagoz lan egin daiteke. Beraz, 

banaketa guztiak zoom-a baliatuz egin dira (beheraxeagoko Ladefoged-en aipuari 

jarraituz). Esan bezala, analisi modu hauez gain, audioa erabiltzea ezinbestekoa izan da, 

entzumenak zalantza asko uxatu baititu.  

Segmentu-banaketa egiteko orduan Ladefoged-ek (2003) esandakoak izan ditugu 

gogoan eta berak proposatutako ikerbideak jarraitzen saiatu gara. Datu fonetikoen 

analisia egiterakoan neurketek sortzen dituzten zailtasunak ditu mintzagai hurrengo 

aipuan: 

 

 

                                                 
     196 Baina beti ez da hala gertatzen. 



Ikerketa frogak 

 322 

It is a good idea to use spectrograms in conjunction with waveforms when making 

measurements, as spectrograms provide by far the better way of identifying segments. 

But the actual measurement of durations should be made on an expanded waveform. 

Even when using spectrograms in conjunction with waveforms there will be problems, 

as many segments do not have clear beginnings and ends. There are hard decisions to be 

made whatever the form of the acoustic analysis. All that one can do is choose 

consistent measurement points, and report the duration of each sound in the same way. 

Ladefoged 2003, 103 

Ladefoged berak ere aitortzen du, hots-uhinak eta espektrogramak batera 

erabiliagatik, arazoak egon daitezkeela hotsen segmentu-banaketa egiterakoan. 

Aipuaren amaiera aldera esaten den bezala, erabaki gogorrak dira hartu beharrekoak eta 

halaxe da. Ondoren erabakiei eutsi egin behar zaie, banaketa guztiek oinarri bera izan 

dezaten eta iraupenaren azterketa esanguratsua izan dadin. 

Hotsen banaketa areago zailtzen duen gertakari bat ebakikidetza da. Hizketa, 

jarraia denez, hots baten ezaugarriak hurrengo edo aurreko hotsera egokitu egiten dira. 

Clark eta Yallop-en eskuliburuan honela deskribatzen da ebakikidetza: 

Features of articulation interact and overlap, in both anticipatory and perseverative 

fashion, sometimes extending over several segments. 

Context dependent overlap of the kind we have been describing is often known as 

COARTICULATION. 

Clark / Yallop 1990, 120 

Segmentuak banatzerakoan ebakikidetzak eragindako hainbat zailtasun aurkitu 

ditugu, adibidez bokal gehi kontsonante sudurkari bilkuretan, sudurkaritasuna bokalera 

pasatzen da eta trantsizioa, bokalaren eta kontsonanearen arteko muga non dagoen 

esatea arazotsua da. 

Segmentatzean beste arazo bat izan ohi da espektrogrametan azaltzen denaren 

interpretazioa. Zenbait kasutan audioan entzuten ez dena espektrogrametan ikus daiteke 

eta entzuten dena espektrogrametan ez azaltzea ere gerta daiteke. Akustikazko datuekin 
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lan egitean erraz ohar gaitezke hiztunok fonologikoki “funtzionatzen” dugula, hau da, 

oharmena fonemikoa eta linguistikoa dela. Lehen esan bezala, tresnabidezko azterketan 

ikusten ez ditugun ezaugarri zenbait hauteman egiten ditugu eta datu hauek 

oharmenetik, hiztunak duen ezagutza linguistikotik bakarrik interpreta ditzakegu. 

Ondorengo espektrograman, adibidez, pausaren ondoren hiztunak ‘ezteu ontzi asko...’ 

(‘ez dugu ontzi asko’)197 esaten du; espektrograman ikus daiteke /s/ igurzkari hobikari 

lepokariaren aurretik ez dagoela /e/ aitzineko bokal erdi irekiaren arrastorik Hala ere, 

euskal hiztunak entzun egiten duela esan daiteke, eta hiztunak esan nahi izan duela ere 

bai.198 Nola azaldu gertakari hau? Datu fonetikoek bakarrik ezin dute honelako kasurik 

azaldu, hiztunen oharmena fonemikoa eta linguistikoa izateak bakarrik ekar lezake 

interpretazio egokia. 

 

 

13. irudia; “Laborategia 1” irudia: ezteu (‘ez dugu’). 

 

                                                 
     197 Euskara batuan esaldiari dagokion ordaina da. Hemendik aurrera, azterketan erabilitako esaldiei 

ondoan ordaina batuan jarriko zaie.  

     198 Adibide horretan euskarazko historian gertatutako, eta oraindik ere indarrean dagoen ordezkatze 

fonologiko baten kontrakoa egiten dela ikus dezakegu (latinetiko maileguetan gertatutako spiritu > 

izpiritu hasierako bokal gehiketa hain zuzen ere). Euskal hiztunek bokala entzuten zuten hasieran eta 

oraindik ere bai, ikusi besterik ez dago ingelesa edo alemana moduko hizkuntzak ikastean sortzen 

zaizkigun zailtasunak hitz hasieran frikari+herskari bilkura egiteko (cf. Jauregi / Oñederra 2002). 
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Datuak datu, datuak interpretatzea da lanik garrantzitsuena eta hor oharmenak, 

esan bezala, leku handia hartzen du, nahiz eta XX. mendeko fonologian teorien 

moldaketan ez zaion garrantzi handirik eman oharmenari, oro har. 

Hizkera arina, lasterra eta arretarik jarri gabekoa denez aztergaia, hizketaldian 

lastertasun aldaketak daude eta zenbait zatitan lastertasuna areagotu egiten da. Honekin 

batera hainbat segmenturen laburketa eta ezabaketa ere ikus daiteke.  

Hizkera estiloa arduragabea izateak ere zailtasuna gehitu egiten dio ikerketari, 

hizketa hotsen ezaugarri akustiko eta artikulatorioek aldakortasun handiagoa erakutsi 

ohi dutelako, hurrengo aipuak adierazten duenez: 

When the segments occur in other contexts, particularly in more complex sequences 

within a syllable or in sentences that are produced in a conversational or casual style, 

their articulatory and acoustic attributes may be modified. 

Stevens, 1998, 557 

Gainera, azterketa honetan ez da hitz bakar bat hartzen kontuan azterketarako, 

hiztunak esaten duen guztia baizik. Blecuak ederki adierazten du bere ikerketan zer 

nolako zailtasuna dakarren esaldi osoak kontuan hartzeak: 

El hecho de analizar frases largas o párrafos supone una dificultad adicional, debido a 

que la velocidad de elocución es más elevada, los sonidos poseen una duración menor y 

las realizaciones presentan una mayor relajación  

Blecua 2001, 78 

Laburbilduz, esan daiteke segmentu-banaketa egiterakoan arazo nagusienak 

ebakikidetza, adierazpen grafikoetan agertu ez arren hiztunaren zein entzulearen gogoan 

dauden hotsak, lastertasuna eta ezaugarri akustiko eta artikulatorien aldagarritasun 

handia izan direla. 
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6.1.4.2. Neurketak nola egin 

 

Esan bezala, PCQuirer programak aukera ona ematen du segmentu-banaketa 

marrak irudian bertan adierazteko. Segmentuen mugak kolore beltzeko marra bertikal 

batek adierazten ditu; segmentu bat ezker-eskuin mugatuta egongo da eta neurtu 

beharrekoa horixe izango da, segmentu baten ezker-eskuin dauden marren arteko tartea, 

segmentua mugatzen duten marren arteko tartea. Tarte hori izango da segmentuaren 

iraupena adierazten duena. 

 

6.1.4.3. Segmentu-banaketa irizpideak 

 

Azterketan segmentu-banaketa egiteko kontuan hartu diren irizpideak aipatuko 

ditugu ondoren. Esan behar da ez dagoela irizpide bakarra, ezinezkoa baita irizpide 

bakarrari kasu eginda banaketak zailtasunik gabe egitea. Konplexutasuna handia da, 

segmentu batetik besterako muga-eragileak bat baino gehiago direnez. Aukera orokorrei 

jarraituz, kasuan-kasuan erabaki behar da segmentu-banaketa nola eta zergatik gauzatu: 

Hona hemen erabili ditugun irizpideak: 

 

6.1.4.3.1. Bokaltasuna 

 

Bokaltzat identifika daitekeena bokaltzat hartuko da, bokalari dagokiona 

bokalari emanez eta bestea kontsonantetzat hartuz. Hau izango da irizpide 

nagusienetako bat. Bokalek kontsonanteek baino ezaugarri akustiko garbiagoak edo 

zehazten errazagoak dituzte, kontsonanteen ezaugarri akustikoak askotarikoak baitira. 

Bokalen ezaugarri bereizletzat har ditzakegu: artikulatorioki aire-etorrian eragozpenik 
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ez izatea eta akustikoki uhin periodikoak izatea. Espektrograma irudietan bokalak 

ezagutzeko lehenengo bi formanteak oso garrantzitsuak izaten dira; intentsitatea ere 

kontuan hartzen da, izan ere bi formanteak kontsonante ozenek ere izan ohi dituzte, 

baina bokalek baino intentsitate gutxiagokoak. Lehen bi formanteak aski nabarmen 

diren artean bokaltzat hartuko da delako segmentua. Adibidez, bigarren formantea 

desagertzen den unean, bokala hor bukatzen dela suposatuko da eta hor hasiko da 

hurrengo kontsonantea. 

 

 

14. irudia; “Laborategia 2” irudia: eunen (‘egunean’) 

 

Irudi horretan garbi nabarmentzen da bokal eta kontsonante ozenen artean 

dagoen diferentzia. Bokaletan bi formanteak ederki nabari daitezke eta ozenek baino 

intentsitate gehiago dutela ere antzematen da. Kontsonanteak ozenak dira eta esan dugu 

kontsonante ozenek lehenengo bi formanteak izan ohi dituztela. Irudiko lehenengo 

kontsonanteak bigarrenak baino formante egitura sendoagoa agertzen du, bigarrena 

amaiera posizioan egotean intentsitatea galduz doalako eta formante egitura ere bai. 

Kontsonanteek bokalek baino intentsitate gutxiago dutela ikus daiteke, oro har, bigarren 

formantetik gora batik bat. 
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6.1.4.3.2. Bokal-bokal bilkura 

 

Bokal arteko banaketak egitea ez da batere erraza; bokal trantsizioetan zail 

gertatzen da bokal bati dagozkion ezaugarriak non hasi edo non bukatzen diren jakitea. 

Aztergaia silabak direnez, elkarren ondoan dauden bi nolakotasun bokalikok diptongoa 

osatzen badute, ez dira bokal eta irristariak bereiziko, biak silaba berari baitagozkio.199 

Diptongoa nolakotasun egonkorrik gabeko bokal bezala identifikatzen duen iritzia 

hartzen dugu oinarritzat ikerketa honetan (Donegan 1978, besteak beste). Hiatoetan, 

bokalen mugak bereizi beharrekoak dira, bokal bakoitza silaba desberdinari 

dagokiolako.  

Goiko irudian nabarmentzen da hasierako [e]ren eta [u]ren trantsizioa non 

gertatzen den. Baina beti ez da hala izaten, horregatik elkarren ondoan dauden bokalen 

artean mugak ipintzean hots uhinak eta espektrogramak lagungarri diren arren, hizketa 

entzuteak kasu hauetan asko lagundu du. Irudi grafikoez gain, ondoko irizpidea erabili 

da: bigarren bokala aurrekoaren oihartzunik gabe entzuten den momentuan hasi gara 

bigarren bokala neurtzen. 

 

 

 

 

 

                                                 
     199 Arrazonamendu honek, berez, muturreraino eramanda, silaba berean dauden kontsonante eta 

bokalen arteko banaketa ez egitea lekarke; baina honela ezin izango genuke, adibidez, bokalen 

murrizketaren berri eman. Diptongoa osatzen duten bokal eta irristaria bereizi ez arren, silaba berean 

dauden kontsonante eta bokalak bereizi egingo dira. Diptongoen auzia, aski gai zabala, ez da gehiegi 

jorratuko azterketa honetan, ikerketa gehiago behar duelako eta ildo nagusitik aterako gintuzkeelako. 
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6.1.4.3.3. Bokala pausa aurrean 

 

Isilune edo pausa aurreko bokalaren amaiera non dagoen esatea ere aski lan 

konplikatua da. Etxeberriak bere lanean segmentu-banaketaz ari denean, zailtasuna 

agertzen duten hainbat puntu aipatzen ditu eta bokalaren amaiera zehazteko 

zailtasunaren zergatia adierazten du: “bokal-amaieran hautemangarritasun eskaseko 

intentsitatez beherantz doazen soinu-dardara periodikoak ditugulako” (Etxeberria 1988, 

131). Ikerketa honetan irizpidea izan da intentsitatea erabat jaisten den momentua arte, 

isilunea sortzen den arte bokaltzat hartzea eta iraupenerako kontuan hartzea. 

 

6.1.4.3.4. Diptongoak 

 

Ez da erraza izan zenbait kasutan diptongoa egiten den edo ez jakitea. Hizkera 

arduragabean sarri hizketa-laistertasuna bizkorra denez, zaila da bokal bilkura bat 

unitate erritmiko batean edo bitan egiten den esatea.200 Zalantzazko kasuak laborategiko 

bi lagunei eman zaie entzuteko, beraien iritzia kontuan hartzeko eta kasu gehienak 

argitu ditugun arren, adibide pare bat erantzun garbirik gabe gelditu da. 

Fonetikoki emaitza zehatzagoak lortzeko intentsitate kurbak ere neurtu beharko 

lirateke, baina ikerketa honen mugetatik kanpo geratzen da honelako azterketa egitea. 

 

 

 

 

                                                 
     200 Hatzekin mahai gainean hitzaren neurri erritmikoaren arabera kolpeak joz ere egin da saiakera 

zalantzak uxatu asmoz. Askotan lagungarri izan da, baina ez beti. 
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6.1.4.3.5. Bokal-kontsonante ozen bilkura 

 

Kontsonante ozenak dira bokalen antzekotasun handiena duten kontsonanteak; 

lehenengo bi formanteak dituzte, nahiz eta bigarren formantetik gora intentsitate 

gutxiagoko egitura antzematen zaien. Horixe izan da bokalak kontsonante ozenetatik 

banatzeko arrasto nagusiena: formante egitura desberdina eta intentsitate jeitsiera. Kasu 

hauetan kontsonante ozenaren espektrograman azaltzen den belztasun maila lagungarria 

izan da banaketa egiteko, ozenetan belztasun maila jaisti egiten baita. 

Bokalari sudurkariak jarraitzen dionean, esan dugu ebakikidetza gertatzen dela, 

hau da, bokalak kontsonantearen ezaugarri batzuk hartzen dituela. “Laborategia 3” 

irudian ikus daitekeenez, /e/ aitzineko bokal erdi-irekiaren ondoren sudurkari hobikaria 

dator; bokalaren lehenengo bi formanteak ederki nabarmentzen dira eta goiko partean 

belztasuna ikus daiteke. Honelako kasuetan, bokala bokal gisa identifika daitekeen 

artean, hau da, bokalaren lehenengo bi formanteak agerian dauden artean (nahiz eta 

goiko partean sudurkaritasunaren arrastoak egon), bokaltzat hartuko da, 6.1. irizpideari 

jarraituz. 

 

 

15. irudia; “Laborategia 3” irudia: baten (‘batean’) 
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6.1.4.3.6. Bokala-kontsonante frikari edo herskaria bilkura 

 

Bokalaren ondoren kontsonante frikari edo herskaria datorrenean banaketa non 

egiten den ikus daiteke egitura (espektro)grafikoa, kontsonante ozenetan baino areago, 

aldatzen delako. Beheko adibidean ikus daiteke /a/ erdiko bokal irekiaren ondoren 

datorren /s/ igurzkari hobikari lepokariaren irudi espektrografikoa nola aldatzen den. 

 

 

16. irudia; “Laborategia 4” irudia: bazkari (‘bazkari’) 

 

 

6.1.4.3.7. Hiru bokalen bilkura 

 

Bokal biren artean silabagiletasunik gabe ahoskatzen den /i/ aitzineko bokal itxia 

dagoenean201 ez da samurra izaten segmentu-banaketa. Arazoa azaleko gauzatze 

fonetikoa zatitzean sortzen da. Gai honek azterketa gehiago behar duen arren, beheko 

                                                 
     201 Silabagiletasuna galdu duelako. 
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irudiko lehenengo bokala diptongo bihurtzen dela esan daiteke,202 eta bokal itxia 

kontsonante bilakatzen: [oj.æa] (‘ohea’). Espektrograma irudian ikus daitekeenez, 

hersketara agian ez baina trabaritzat har daitekeen hutsune bat aurki daiteke eta 

bokalaren ezaugarriak galdu egiten direla esan daiteke. Hutsunearen hasiera hartu da 

silaba-mugatzat. 

 

 

17. irudia; “Laborategia 5” irudia: oiak (‘oheak’) 

 

Esan bezala, horrelako adibideek azterketa sakonagoa merezi dute inolaz ere. 

 

6.1.4.3.8. Dardarkari anitza bokalartean 

 

Dardarkari anitza bi bokal berdinen artean dagoenean ikusten da ixte azkar bat 

baino gehiago egiten direla. Ixteen tartean bokalen ezaugarriak ikusten dira. Hala ere, 

bokalaren hasieratzat hartuko da bokalen ezaugarri horiek jarraian ikusten direnean; 

esan nahi baita, dardarkariaren ixteen tartean agertzen diren bokalen ezaugarri horiek ez 

                                                 
     202 Aurreko bokalean, bokal belaretik palatalerako trantsizioa ikusten denez, diptongatzea gertatu dela 

esan daiteke. 
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direla bokaltzat hartuko, kontsonantearen zatitzat baizik, iraupenaren neurtzeari 

dagokionez.  

 

 

18. irudia; “Laborategia 6” irudia: arramaiok (‘armairuak’) 

 

Normalean ez dago zailtasun handirik bokal arteko dardarkaria bereizteko. 

 

6.1.4.3.9. Dardarkari gehi kontsonante bilkura 

 

Dardarkari hobikari gehi kontsonante bilkura dagoenean segmentu-banaketa 

zaildu egiten da. Blecua-k, banaketa zaila gertatzen den kasu bat aipatzen du: sudurkari 

+ herskari ahostun + dardarkari + bokal bilkura dagoenean, zehazki. Gure azterketan ere 

badugu honelako bilkurarik: andresek adibidean. Blecua-ri jarraituz egin dugu banaketa; 

hala ere, ez dira zalantzarik gabeak izan hemen hartutako erabakiak. Blecuak berak 

izandako zailtasunak dira hurrengo aipuan adierazten direnak: 

Sin embargo, en algunas realizaciones de la nasal los formantes son tan débiles que 

prácticamente no se aprecian, lo que supone un problema de segmentación entre nasal y 

la oclusiva sonora. Como no se distingue claramente el límite entre ambas, no se sabe 

con certeza si se realizan los dos sonidos o si uno de ellos se elide; en este último caso, 

resulta también muy difícil determinar si el sonido elidido es la nasal (y la vocal 
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adyacente y quizás también la oclusiva presentan un grado considerable de 

nasalización) o si el elemento que no se realiza es la oclusiva (y la nasal aporta la 

información referente a su punto de articulación). Perceptivamente no se puede llegar 

tampoco a una conclusión definitiva. 

Blecua 2001, 78-79 

Sudurkari eta herskariaren artean banaketa egiterakoan intentsitatea izan da 

kontuan hartutako irizpidea, nagusiki; intentsitate gutxiko sudurkariaren ondoren 

intentsitatea erabat jeisten denean herskaria dagoela suposatu da. Baina egia esan, 

intentsitate jeitsiera hori dardarkariaren lehen hersketa ere izan daiteke. Honelako 

adibideek ederki adierazten dute gai honek duen azterketa akustiko gehiagoren premia. 

Hona hemen corpuseko adibide bat: 

 

 

19. irudia; “Laborategia 7” irudia: andresek (‘Andresek’) 

 

Esan daiteke oso gune dinamikoa dela hiru kontsonante hauek biltzen direnekoa. 

Blecuak berak ere adierazten du ez dela erraza kontsonante talde horretan gertatzen 

dena “ikusten”. Gune dinamikoetan akustikoki eta artikulatorioki aldakortasuna egon 

ohi da. Aldiz, hiztunari eta entzuleari mezuaren ezagutza linguistikoak konpentsatzen 

dio zailtasun fonetiko-fisikoa. 
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6.1.4.3.10. Isilunearen ondorengo kontsonante herskariak 

 

Isilunearen ondoren datozen kontsonante herskariak non hasten diren zehaztea 

arazotsua da. Kontsonante herskariak ekoizterakoan hasieran hersketa gertatzen da eta 

ondoren leherketa. Isilunearen ondoren hersketa non hasten den zehaztea ez da erraza, 

zenbaitetan, ez baita ez hots uhinean ez espektrograman hersketaren arrastorik azaltzen. 

Hoequist-ek, banaketarako zailtasunez ari delarik, zalantza hau plazaratzen du: 

All syllable durations were measured from the onset of aperiodic acoustic energy (i.e. 

the acoustic onset of the “consonantal” part of the signal). This introduces an automatic 

distortion into any measurement of stop-initial syllables, since it fails to measure the 

preceding silence which is the consequence of the closure of the vocal tract, and as 

much a part of the stop as the release. 

Hoequist 1983, 24 

 

 

20. irudia; “Laborategia 8” irudia: ba ondo (ba ondo) 

 

Segmentu-banaketa egiteko irizpidetzat hartu dugu pausa ondorengo 

kontsonante herskarien hersketa kontuan ez hartzea. Hersketaren adierazpen grafikorik 

izan ezean asmatu egin beharko genuke hersketa non hasten den eta fidagarriagoa 
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iruditu zaigu “ikusten” denarekin lan egitea, nahiz eta datuak erabat osoak ez izan. 

Entzumenaz ere baliatu gara. 

 

6.1.4.3.11. Isilune aurreko kontsonante herskariak 

 

Gauza bera gertatzen da isilune aurreko herskariak non amaitzen diren 

zehazterakoan ere. Zenbaitetan leherketa ikus daiteke, ondoko uhin-irudiak agertzen 

duenez: 

 

 

21. irudia; “Laborategia 9” irudia: nik ittet (‘nik egiten dut’) 

 

Baina beste zenbaitetan ez da ez hersketarik ez leherketarik ikusten. Ikusten ez 

den kasuetan, entzumena erabili dugu segmentu-banaketa marra ipintzeko. Beste era 

bateko azterketak egitea ere komenigarria izango lirateke, artikulatorioak adibidez, 

segmentu-banaketa egiteko zalantzazkoak diren kasu batzuetan zalantzak uxatzen 
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lagunduko lukeelako, baina oraingoz albo batera utzi ditugu era honetako azterketak, 

erabat gainditu lituzkeelako lan honen helburuak. 

 

 

22. irudia; “Laborategia 10” irudia: -tzen det (‘-tzen dut’) 

 

 

6.1.4.3.12. Bi kontsonante herskariren bilkura 

 

Bi herskarik silaba-muga tartean dutenean arazotsua izan ohi da segmentu-

banaketa,203 ia beti herskari bakarra egiten dela esan daitekeelarik. Stevens-en (1998) 

aipuak ere, ingelesaz ari delarik, halaxe iradokitzen du: 

The absence of a release burst for the initial consonant in a two-stop sequence across a 

syllable boundary is common. The place of articulation for the first consonant is 

signaled by the formant transitions at the closure, and acoustic events at the release 

provide cues for the second consonant. The time between closure and release for the 

two-consonant sequence is greater than the time for a singleton consonant in 

intervocalic position.  

Stevens 1998,556 

                                                 
     203 Gauza da zaila dela “grafikoki” bi herskarien artean muga ezartzea; eginkizun horretarako datu 

akustikoez gain datu artikulatorioak ezagutzeak lagungarri litezke, beste zenbait kasutan ere aipatu 

bezala. 
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Gure corpusean aurki daiteke honelako adibiderik, nik itteittut geo (‘nik egiten 

ditut gero’) hitz andanaren espektrograma zati batek adierazten duen bezala: 

 

 

23. irudia; “Laborategia 11” irudia: itteittut geo (‘egiten ditut gero’) 

 

Adibide honetan ere ez da ikusten itteittut-eko (‘egiten ditut’) amaierako 

herskari ahoskabearen arrastorik204 eta silaba kodan kenketa gertatu ondoren 

kontsonante bakarra dagoela suposatu dugu. Entzumena oso lagungarria izan da 

honelako kasuetan. 

 

6.1.4.3.13. Kontsonante frikariak 

 

Kontsonante frikarien segmentu-banaketa egitean, espektrogramaren goi partean 

agertzen den zarata agertu / ez agertu kontuan hartu da.  

 

 

 
                                                 
     204 Honelako adibideek eskain dezakete agian laguntzarik hitz konposaketan (begi+gain > bekain 

moduko adibideetan) gertatutako kontsonante erorketa, aldaketa eta antzekoen azalpena aurkitzeko 

orduan. 
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6.1.4.3.14. Isiluneak 

 

Zenbaitetan espektrograma lagungarri izan da hizketan dauden tarteak 

zehazteko. Hizketa jarraia, arduragabea denez ikertutakoa, hizketan egoera errealean 

egiten diren tarteak ere badaude. Zenbaitetan zaila da esaten tresnen laguntzarik gabe 

tartea dagoen ala ez. Zenbaitetan entzuleak tartea hauteman arren, espektrograman ikus 

daiteke ez dagoela tarterik. Beste zenbaitetan, aldiz, espektrogramak lagundu egiten du 

tartea markatzen. Beheko irudiak, adibidez, asko laguntzen du hiztunak jekitare eon 

(‘jekita ere egon’) dioenean, /e/ aitzinako bi bokal erdi-irekien artean tartetxo bat egiten 

duela esateko.  

 

 

24. irudia; “Laborategia 12” irudia: jekitare eon in bear det eta (‘jekita ere egon egin behar dut eta’) 
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6.1.5. Emaitzak 

 

6.1.5.1. Silaba-egiturak 

 

Guztira 389 silaba dira neurtu ditugunak. Hauetarik 264 silaba irekiak dira 

(%67,85) eta 125 itxiak (%32,12).205 Lehenego hurbilketatik bertatik ikus daiteke silaba 

irekien nagusitasuna. Aipatu behar da V agertzen denean, bokala nahiz diptongoa 

adierazi nahi dela. Esan dugu diptongoen azterketak ikerketa sakona behar duela eta 

6.1.4.3.2. atalean aipatutakoari jarraituz, froga pilotu honetan bokal gisa kontatu dira. 

Erabaki horrek, oro har, ez du aldaketa esanguratsurik eragingo emaitza orokorrean; 

dena den, azterketa zehatzagoa litzateke diptongoen eta bokalen arteko banaketa eginda. 

Silaba-egiturari begiratuta hauexek dira portzentaiak:  

 

CV % 47, 30 

CVC % 20, 30 

V % 20, 30 

VC % 11, 05 

CCVC % 0, 77 

CCV % 0, 25 

25. irudia          

 

Uste guztien arabera, CV egitura behar zuen erabiliena eta portzentaiei 

begiratuta ikusten da halaxe dela, diferentzia nabarmenarekin gainera, %47,30 baita CV 

egitura erabilitako kasuen kopurua. CVren atzetik, CVC eta V egiturak dira erabilienak, 

                                                 
     205 Maiztasunak ateratzerakoan komaren ondotik datozen bi zenbakiak hartu dira soilik kontuan eta 

horregatik emaitzek %99, 97 adierazten dute. 
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biak ere portzentaia berarekin, %20,30eko portzentaia baitu egitura bakoitzak. 

Aipagarria da CV ondoren erabilienak diren bi egitura hauen portzentaiak batuta baino 

portzentaia handiagoa duela CV egiturak berak. Laugarren egitura erabiliena VC da: 

%11,05 aldiz agertzen da gure corpusean. Eta azkenik, oso portzentaia maila baxuekin 

CCVC eta CCV egiturak. Aski datu esanguratsuak dira silaba tipoen proportzioek 

eskaintzen dizkigutenak. 

Azurmendiren eta Olarteren (1983) azterketaren emaitzei begiratzen badiegu 

ikusten dugu silaba irekirako joera handiagoa dela gure frogan baino, Azurmendi eta 

Olarterenean silaba irekiek %71,96ko maiztasuna baitute eta silaba itxiek %27,78koa 

(gure azterketako emaitzetan, silaba irekiek %67,85ko maiztasuna dute eta itxiek 

%32,12koa). Desberdintasun honen gakoa ikertutako hizkera motan egon daitekeela 

suposa daiteke, izan ere bi ikerketetan aztergaia ahozko hizkera izanik ere, 

Azurmendiren eta Olarterenean (1983, 481), idatzizko testuetatik asko urruntzen ez den 

hizkera neurtu zuten, ikerleek beraiek esan baitzieten irakurleei irratirako edo hitzaldi 

bat emateko balitz bezala irakur zezaten. Ahozkoa eta zaindua da Azurmendiren eta 

Olarteren ikerketako hizkera eta gure ikerketakoa ahozkoa eta arduragabea. Hala ere, 

diferentzia ez da handia. 

Aipagarria da ahozko hizkera zaindua aztertutako Azurmendiren eta Olarteren 

ikerketako emaitzak gure ahozko hizkera arduragabea (6.1.) aztertzen duten emaitzekin 

baino idatzizko testuetako (6.2.) silaba tipoen maiztasunen emaitzekin antz handiagoa 

dutela, izan ere 6.2. frogan silaba irekien batez bestekoa %72,33 da eta silaba itxiena 

%27,67. Azurmendiren eta Olarteren azterketa eta gurea gurutzatuta esan dezakegu 

Azurmendiren eta Olarteren datuak gure idatzizko hizkeraren emaitzetara hurbiltzen 

dela eta horren arrazoia litzateke irakurketa egin zuten pertsonei emandako agindua, 
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alegia, irakurritakoa ahoskatzeko. Hala ere, gurutzaketa horrek ez du agian zentzu 

nabarmenik, ez dakigulako Azurmendiren eta Olarteren idatzizko corpuseko silaba 

moten maiztasuna zein den.  

Silaba motak neurtzerakoan hartutako irizpideen artean dago diptongoak bokal 

gisa kontatu izana. Erabaki horren oinarrian ondoko aipua dago:  

A diphthong is a two-part vocalism that constitutes a single syllable peak. Since, in a 

diphthong, two vowels are mapped onto a single syllable, one of them must be non-

syllabic. 

Donegan, 1985, 187 

Hala ere, bokal soil eta diptongoen arteko banaketa egiteak emaitza zehatzagoak 

lekarzkeenez, hurrengo azterketetan kontuan hartzea komeniko litzateke. 

Silaba motak neurtzerakoan, espektrogrametan hitz amaieran herskariaren 

arrastorik ikusten ez zitzaien adibideak CVC gisa kontatu dira, 6.11.an esan bezala, 

zenbait kasutan herskaria entzun ahal izan delako; erabaki honi jarraituz, silaba itxi 

gehiago aurki ditzakegu gure kontaketan, amaierako kontsonantea kontatu ezean CV 

kopurua igo egingo bailitzateke, eta horixe da hizkera arduragabean espero behar 

duguna.  

Silaba itxiei eta irekiei begiratzen badiegu, silaba irekiak erabat nagusitzen direla 

ikus dezakegu, %67,85eko proportzioarekin; itxiek %32,12ko proportzioa dute. 

Kapitulu honen hasierako atalean esandakoa berresten da, silaba-aldiko hizkuntzek 

duten silaba irekirako joera erabat betetzen baita. Tipologiazko kapituluan silaba-aldiko 

hizkuntzen ezugarriak era zabalagoan eta zehatzagoan azaltzen dira (ikus 4.1.2.2. eta 

4.4. atalak) eta ikus daiteke horrelako daturik, hau da, azentu-aldiko hizkuntzek sarri 

silaba-egitura konplexuagoak (errima egitura konplexuagoak dituztenak) onartzen 

dituztela eta silaba-aldikoek CV-silaba-egiturarako joera handiagoa dutela. Azentu-
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aldiko hizkuntzetan azentugabeko bokalak murriztu eta desagertzeko joera dutenez 

kontsonante multzokatzeak sortu ohi dira, batez ere kodan; horrelako joerarik ez dugu 

ikusten silaba-aldiko hizkuntzetan, silaba guztiak berdin gordetzeko ahalegina egiten 

baita, eta bokal murriztapenak gertatzen badira, silaba guztietan era proportzionalean 

izan ohi da, inolaz ere ez azentu-aldiko hizkuntzetan bezala bokala galtzeraino. 

Corpusean CV egitura da, ez-markatuena, gehien erabiltzen dena. Kontsonante 

multzoak aurki daitezke, adibidez, ekinean biko kontsonante multzoak: .drV bilkura; 

baina, esan bezala, oso portzentaia baxua dute. Kodan ez dago kontsonante bilkura 

tautosilabikorik, kontsonante bakarra agertzen da beti (78 agerraldi). Hauek dira 

agertzen diren koda kontsonanteak:  

 

albokari hobikaria /l/ (2 agerraldi) 

sudurkari hobikaria /n/ (33 agerraldi) 

dardarkari hobikaria /r/ (9 agerraldi) 

igurzkari hobikari lepokari ahoskabea /s/ (3 agerraldi) 

igurzkari hobiari apikari ahoskabea /ś/ (4 agerraldi) 

igurzkari sabaiaurreko ahoskabea /S/ (agerraldi bat) 

herskari horzkari ahoskabea /t/ (9 agerraldi) 

herskari belar ahoskabea /k/ (17 agerraldi).  

26. irudia     

 

Aipagarria da herskaria kodan agertzen direneko adibideak hitz amaierako 

kasuak direla eta ez dagoela hitz barneko koda kasu bakar bat ere. Gertaera hau 5.1.2.3. 

atalean adierazitakoarekin bat dator, hau da, hizkera idatzian, mailegu berri batzuetan, 
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aurki daitekeela hitz barreneko silaba kodan herskaria dutenak eta hizkera maila jasoan 

ahoskatzen direla, nagusiki.206 

 

6.1.5.2. Iraupenak 

 

Silaba irekien eta itxien iraupenak ematerakoan lehenik eta behin batez bestekoa 

agertzen da, emaitza hau silaba mota bakoitzetik silaba guztien iraupenak batu eta 

ondoren batutako silaba kopuruaz zatituta ateratzen da. Ondoren medianaren balioa 

agertzen da; puntuazio txikienetik handienera ordenatzen badugu, mediana erdiko 

posizioan dagoen puntuazioa da. Silaba irekietan adibidez, silaba ireki guztien balioak 

kontuan hartuta eta balio txikienetik handienera ordenatuta, 118,20 ms.-ko balioa duen 

silaba irekia ordena horretan balio guztien erdian kokatzen dela adierazi nahi du. 

Ondoren, gutxieneko iraupena agertzen da, hau da, iraupen gutxiena duen silaba eta 

amaitzeko, gehieneko iraupena edo iraupen luzeena duen silaba. 

Ondoko emaitzak lortu dira azterketa honetan:207 

 

 

 

                                                 
     206 Herskariek, agertzen direneko kasu gehienetan, balio morfologikoa daukate, hau da, hizki 

funtzional morfologikoei dagozkie: deklinabide atzizki markak (adibidez –rik), aditzeko pertsona markak 

(det, esaterako), edo izenorde konjugatuak (nik, kasu); forma lexiko bakarra agertzen da amaieran balio 

morfologikorik gabeko herskaria duena: zemat. Morfologiaren marken presioa eta fonologiaren 

baldintzen malgutzea hizkuntzaren historian zehar nola, zein baldintzetan gertatu zen jakiteak interesa 

luke. Gai honek lan honen helburu guztiak gaindituko lituzkeenez, ez dugu oraingoz sakonduko. 

     207 Silaba irekien eta itxien iraupenari buruzko azterketa estadistikoa SPSS 12.0 programarekin egin 

da. 
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Silaba irekien iraupena:    

  Batez bestekoa: 124,62 ms.    

  Mediana: 118,20 ms.    

  Gutxieneko iraupena: 17,70 ms.  

  Gehieneko iraupena: 315,20 ms.  

 Silaba itxien iraupena:    

  Batez bestekoa: 181,15 ms.   

  Mediana: 181,60 ms.    

  Gutxieneko iraupena: 52,40 ms.  

  Gehieneko iraupena: 323,70 ms. 

27. irudia    

 

Datu hauetan ikus daiteke badela desberdintasunik iraupenari dagokionez silaba 

irekien eta itxien artean; uste bezala, batez bestekoetan bada alderik. ANOVA 

esanguratasun indizearen arabera, silaba itxien eta irekien arteko iraupen 

desberdintasuna esanguratsua da: [F(1,388) = 86, 884, p = 0, 000]. Izan daiteke silaba 

itxiek segmentu bat gehiago edukitzean ahoskatzeko behar duten denborak eragindakoa 

izatea diferentzia, baina ondorio irmorik atera aurretik ikusi beharko litzateke silaba 

itxietan koda-kontsonantearen aurretik dagoenak, legokiokeen silaba irekiaren iraupen 

berdina lukeen. Horretarako corpusa zabaldu beharko litzateke eta eginkizun horrek lan 

honetan planteatutako helburu guztiak gainditu lituzkeenez, albo batera utzi da oraingoz 

ikerketa hori. Honen haritik, badira ikerketak segmentuen kopurua igotzeaz bat silaben 

iraupena ere igotzen dela erakusten dutenak, besteak beste Kruckenberg / Fant (1995). 

Autore hauek frantsesa eta suedierazko datuak erabili zituzten beraien ikerketak egiteko. 

Frantsesa silaba-aldiko hizkuntza da eta suediera azentu-aldikoa. Bi hizkuntzetan 

silaben iraupena igo egiten da segmentuak gehitzen doazen heinean. Guk ikerketa 

honetan lortutako emaitzak ez dira, beraz, harrigarriak. 
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Ondoren, bildutako datuak antolatzeko eta datuak aurkezteko maiztasunen 

banaketa adierazten duten grafikoak erabiliko dira. Lortutako datuak histograma eta 

kaxa-diagrama irudien bidez aurkeztuko dira. Irudi grafiko hauekin indize estatistikoen 

kalkulua erraztuko dugu. Bi irudikapenetan silaba motak, iraupenak eta iraupenaren 

araberako agerraldi kopuruak adierazten dira, baina era desberdinean, irudi mota 

bakoitzak ezaugarri bat era garbiagoan azaltzen baitu. Histogrametan denboraren 

araberako frekuentzia edo agerraldi kopurua hobe antzematen da eta, kaxa-diagraman 

silaba moten iraupenen arteko diferentzia garbiago irudikatzen da. 
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28. irudia: silaba irekien histograma irudia  29. irudia: silaba itxien histograma irudia 

  

Histograma irudietan, bertikalean, silaba mota agerraldien kopuruaren adierazten 

da, alegia, zenbat aldiz agertzen den; horizontalean, silabaren iraupenaren balioak 

islatzen dira milisegundotan. Iraupenaren araberako agerraldi kopurua da irudi hauetan 
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adierazten dena. Ezkerrean agertzen den histograma silaba irekiei dagokie eta 

eskuinekoa silaba itxiei.  

 Silaba irekien histogramari begiratzen badiogu, ohar gaitezke, silaba irekien 

agerraldi gehienak 100-120 milisegundo inguruan gertatzen direla; balio hau lehen 

aipatutako medianarenarekin bat letorke: iraupen horren inguruan dauden silaba irekiek 

dute agerraldi gehien. Agerraldi kopuruari begiratuta, esan daiteke, silaba ireki gehienak 

50 milisegundo eta gutxi gora-behera 180 milisegundo artean kokatzen direla. Muga 

horietatik kanpo dauden silaba irekien kopurua asko jaisten da, muga horien barnean 

daudenekin alderatuz. 

 Silaba itxien histogramari begiratuta ohar gaitezke agerraldi gehien dituzten 

silaba itxiek gutxi gora-behera 180-220 milisegundo arteko iraupena dutela, beste era 

batera esanda, iraupen tarte horretan dauden silaba itxiak dira agerraldi gehien 

dituztenak. Irudiari begiratuta, ikus daiteke, gainerako silaba itxien agerpen maiztasuna, 

gehiengo agerpen maiztasun horren arabera nolabait mailaka jaisten dela; aldiz, silaba 

irekien histogramari begiratzen badiogu ez dugu ikusten denboraren araberako agerraldi 

kopuruen jaitsiera hain mailakaturik.208 

 Ondorengo grafikoa kaxa-diagrama deiturikoa da; sailkapen baten erdiko balioaz 

gain (mediana), honen aldakortasuna grafikoki adierazteko erabiliko dugu:  

 

                                                 
     208 Beste era batera esanda, silaba itxien histograman piramide itxura gehiago ikus daiteke silaba 

irekien histograman baino. 
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30. irudia: kaxa-diagrama irudia   

  

Kaxa-diagrama irudian bertikalean iraupena adierazten da (milisegundotan) eta 

horizontalean silaba itxia edo irekia den ikus daiteke. Irudi honek iraupenen 

dispertsioaren graduari buruzko informazio aski zabala eskaintzen digu. Bi zutabe ikus 

ditzakegu, ezkerrekoa silaba irekiei dagokiena, eta eskuinekoa silaba itxiei dagokiena; 

zutabe bakoitzean ikusten den kaxak erdiko kasuen %50 hartzen du bere baitan, hau da, 

erdiko kasuen %50 zein eremutan dagoen adierazten du. Kaxa bakoitzaren erdian, marra 

lodiagoz medianaren balioa azaltzen da. Kaxetatik goruntz eta beheruntz marra 

bertikalak abiatzen dira eta erdiko baloreetatik urruntzen diren balioen mugak 

adierazten dituzte. Ezkerreko zutabean, marra bertikal horretatik kanpo borobil baten 

bidez balio bat azaltzen da eta balio atipikoa dela esan nahi du.209 

Iraupenari dagokionez, silaba irekiak zein eremuren artean kokatzen diren ikus 

daiteke irudian. Gauza bera ikus daiteke silaba itxiekin ere. Iraupen diferentziak dira 

                                                 
     209 Alegia badirela 51 kasu atipiko kaxaren goiko muga adierazten duen balioa baino luzeagoak 

direnak. 
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gehien “ikusten” direnak adierazpen grafiko horretan. Irudian, silaba mota bakoitzaren 

mediana agertzen da nabarmenen, esan dugunez marra beltz potolo batez markatuta, eta 

marra hauen bidez silaba itxien eta irekien medianen artean dagoen aldea ongi 

nabarmentzen da.  

Bada datu interesgarri bat kaxa-diagramak ongi adierazten duena. Badira silaba 

itxiak silaba irekiak baino iraupen laburragoa dutenak.210 Datu honek azterketa gehiago 

merezi du inolaz ere; interesgarria litzateke jakitea, adibidez, zenbatekoa den silaba 

irekiek baino gutxiago irauten duten silaben kopurua, zein kontsonantez amaitzen diren 

silaba horiek, silabak hitzaren zein posiziotan agertzen diren, eta abar, baina ikerketaren 

helburuak gaindituko lituzkeenez, oraingoz ez da sakonduko ikergai hori. 

Corpuseko silaben iraupena eta iraupenen frekuentziak adierazten dituzten 

irudiak ikusi ondoren, esan daiteke ondorio itxietara heldu aurretik, gaiarekin lotutako 

azterketa gehiago egin beharko liratekeela. Atalean zehar aipatutako zenbait ikerketa 

gaiez gainera, komenigarria litzateke neurtzea adibidez, silaba itxien buru eta silaba-

guneak bakarrik, silaba itxi (koda-kontsonantea kontuan hartu gabe) eta irekien artean 

iraupen diferentziarik ba ote legokeen ikusteko. 

 

6.1.5.3. Beste ikerketekin alderaketa 

 

Atal honetan zehar aipatu denez, euskararen silaba iraupena neurtu den beste 

lanetan (Etxeberria 1998, Elordieta / Hualde 2002) silabaren iraupenean ez da 

diferentzia esanguratsurik aurkitu. Azterketa honetan esanguratasun indizea erabilita 

atera zaigu diferentzia esanguratsua dela; era berean, ikusten dugu silaba itxi ugari 
                                                 
    210 Silaba itxien zutabeari begiratzen badiogu, silaba irekien iraupena adierazten duen kaxaren paretik 

behera dauden silaba itxiak lirateke. 
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daudela silaba irekiek baino iraupen gutxiago dutenak. Beraz, esan daiteke diferentzia 

esanguratsua izan arren, silaba itxi guztiak ez direla irekiak baino luzeagoak iraupenari 

dagokionez. 

Euskarazko silaben iraupenak alderatzea ez da lan erraza, azterketak ez direlako 

ugariak; datuen aldetik corpus erraldoiak dituzten proiektuak beharko lirateke, dialekto 

desberdinak, hizkera desberdinak kontuan hartzen dituztenak, baina ez da erraz 

euskarazko datuekin halakorik topatzea. 

Lehen esan dugu Etxeberriaren eta Navarro Tomás-en lanak izango ditugula beti 

ere alboan erreferentziatzat, hizkera berdina delako ikerketa hauetan guztietan aztertzen 

dena, eta alderaketak egiteko aukera eskaintzen digutelako. Etxeberriak (1988) bokalen 

iraupena du aztergai nagusia, baina silaben iraupenik ez du ematen. Ondorengo 

azterketa batean (1998koan aipatutakoan) silabak neurtu zituen, hitz homonimoen 

silabak, hain zuzen ere, eta gorago jarritako aipuan dioenez, silaben iraupena berdintsua 

da.211 Kontuan hartu behar da aztertutako hitzak homonimoak zirela eta beraz, 

aztertutako eta konparatutako silabek egitura bera zutela eta ez zegoela diferenztiarik 

unitate kopuruan. 

Navarro Tomás-ek egindako azterketetan aipatzen dira silabaren iraupenak. 

Aipatu dugu lehen ere Navarro Tomás-en eta Etxeberriaren neurketetan badela alderik 

eta irizpideetan egon daitekeela diferentziaren gakoa; oro har, Navarro Tomás-en 

neurketek askoz ere iraupen gehiago dute. Gure datuekin alderatuta ere ikus daiteke hala 

dela. 

Neurketak egiteko ondoko testuinguruak bereizten ditu Navarro Tomás-ek: hitz 

solteak, esaldi osoak eta bertsoak. Artikuluan agertzen diren datuei jarraituz, testuinguru 
                                                 
     211 Ez daukagu Etxeberriaren silaben iraupen neurririk, eta ezin ditugu gure emaitzak eta 

Etxeberriarenak alderatu. 
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desberdinetako silaba irekien eta silaba itxien batez bestekoak atera ditugu. Hona hemen 

Navarro Tomás-en datuetatik atera ditugun emaitzak: 

 

Hitz solteak:  silaba irekiak: 294,15 milisegundo 

   silaba itxiak: 369,66 milisegundo 

Perpaus osoak: silaba irekiak: 215,70 milisegundo 

   silaba itxiak: 276,14 milisegundo 

Bertsoak:  silaba irekiak: 191 milisegundo 

   silaba itxiak: 291,93 milisegundo 

31. irudia    

 

Neurketa hauek gureekin alderatzen baditugu, erraz ikus dezakegu orokorrean 

iraupen altuagoak direla Navarro Tomás-enak. Alderaketa egin aurretik Etxeberriak 

esandakoak gogoratzea komeni da, hau da, Etxeberriaren eta Navarro Tomás-en iraupen 

aldearen arrazoia neurketa irizpide desberdinak jarraitzea izan daitekeela. Gogoeta 

honek gure azterketako emaitzekin alderatzeko ere balio dezake, baina batez ere 

kontuan hartu behar dugu Etxeberriaren ikerketan eta hemen aztertutako hizkera 

moldeak desberdinak direla, eta horrek zeresan handia izan dezakeela neurketetan, atal 

honen hasieran esan bezala. 

Navarro Tomás-ek silaba bertso barruan neurtu ondoren, silabaren iraupenari 

buruzko gogoetak egin zituen: silaba laburrenak, espero bezala, silaba irekiak zirela 

esan zuen (hitz barruan daudenak eta silaba bokal batek bakarrik osatzen dutenak) eta 

luzeenak, silaba itxiak edo trabatuak. Zenbait kasutan silaba luzapena gertatzen dela 

konturatu eta gogoeta interesgarriak eskaintzen ditu. Ez da ahaztu behar bertsoak direla 

neurtutakoak eta beraz, bertsoaren erritmoa izango dela nagusi; hau da, bertsoaren 

erritmoa nagusituko zaiola hizketako erritmoari. Hona hemen zer dioen: 
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El alargamiento de las sílabas no se ha producido propiamente en relación con la 

estructura de las mismas ni tampoco con arreglo a la colocación de cada una de ellas 

dentro del verso. El énfasis ha hecho que las sílabas hayan resultado largas en cualquier 

posición, aún cuando, en efecto, dicho énfasis se haya manifestado con mayor 

insistencia, en la posición inicial y final del verso. 

Pero si en lo que se refiere en particular a la duración de las sílabas, no se advierte en 

los versos medidos ningún orden ni combinación regular, considerada la materia desde 

otro punto de vista, la cantidad desempeña, sin duda, un papel importante dentro de la 

estructura rítmica del verso. 

Navarro Tomás 1925, 638 

Datu hauek gure azterketako datuekin alderatzea ez litzateke erabat zuzena. 

Navarro Tomás-ek ondorio hau bertsoekin osatutako materiala neurtzerakoan atera zuen 

eta lehen ere esan dugunez, ondorio hau berak erabilitako material gehiagori ere heda 

dakioke, izan ere silabak perpausean neurtzeko material zati bat “Aita gurea” errezua 

zen. Nahiz eta errezua errezitatua izan eta ez abestua, erritmoaren oihartzunak 

ezinbestean irits daitezkeela suposatu behar dugu. Beraz, datu hauek ere alderaketa 

egiteko ez lirateke egokienak. 

Hitz solteak neurtuta lortutako datuak geratzen zaizkigu soilik alderaketa 

egiteko. Oso datu gutxi dira artikuluan agertzen direnak, alderaketa egokia egiteko 

urriegi, inolaz ere. 

Beraz, azterketak egiterakoan erabilitako neurketa irizpide desberdinengatik eta 

alderaketa egokia egiteko erabilgarri diren datuak oso urriak direlako, ez da komeni 

Navarro Tomás-ek lortutako datuak eta gure azterketako datuak besterik gabe 

alderatzea, edo hortik ondorio zuzenak ateratzea. 

Hizkera berean oinarritutako beste azterketa bat Etxeberriarena dela aipatu dugu. 

Etxeberriaren lanean (1988), esan bezala, bokalak neurtzen dira esaldi inguratzaileak 
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erabiliz. Hitz amaierako bokalak eta hitz tartean dauden bokalak bereizi eta neurtu 

ondoren, hona zer dioen Etxeberriak: 

Orain arteko datu guzti hauek hartzen baditugu kontutan, hau da, amaierako posizioan 

eta beste lekugunetan dauden bokalak, esan daiteke 80 msg. eta 140 msg. bitarte 

horretan daudela aztertutako iraupen-mugak. 

Etxeberria 1988, 287 

Aipuan agertzen den denbora-tartea da, beraz, bokalen iraupen-tartea, 

gutxienekoa eta gehienekoa. 

Guk ere egin dugu antzeko frogarik gure datuekin. Gure frogan, corpusean 

agertutako bokal guztiak sartu ditugu: edozein gunetan daudenak, silaba beraiek 

bakarrik osatzen badute edo ez kontuan hartu gabe. Hona hemen gure corpuseko 

bokalen iraupenaren emaitzak:  

 

Batazbestekoa: 79,66 msg. 

Gutxienekoa: 11,50 msg. 

Gehienekoa: 227 msg. 

32. irudia        

 

Interesgarri izango litzateke, zalantzarik gabe Etxeberriaren azterketaren batez 

bestekoa jakitea, baina bere lanean ez du datu hori eskaintzen. 

 Esperimentuaren nolakotasun eta neurriengatik oso behinekoa izan arren, datu 

interesgarriak atera ditugu gure alderaketatik. Oro har, gure corpusean Etxeberriarenean 

baino iraupen askoz gutxiagoko bokalak eta iraupen askoz gehiagoko bokalak daude. 

Etxeberriaren gutxieneko eta gehieneko baloreetatik nahikoa urrutiratzen dira gure 

corpuseko bokalen gutxieneko eta gehieneko iraupenak. Horren arrazoia, alde batetik, 

hizketa moldean legoke, hau da gurea hizketa arduragabeko datuak dira eta 
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Etxeberriarenak ez. Iraupenean diferentzia egoteak frogatzen du hizkera jarrai eta bat-

batekoa aztertzea ezinbestekoa dela, gauzak desberdin direlako laborategitik, eta azken 

batean, ez delako ahaztu behar hizkuntzalarion ikergaia hizkera ahalik eta naturalena, 

egunero erabiltzen dena izan behar duela. Hizkera arduragabea erabilitakoaren ia 

erabatekoa da, hurrengo aipuan adierazten denez: 

The resulting importance of casual speech for phonemicization will not strike us as 

exeggerated (sic.) when we realize that presumably 99% of what we speak and hear is 

casual speech. 

Dressler 1985, 315212 

Etxeberriak esaldi inguratzaileak erabili zituen neurtu nahi zuena neutralizatzeko 

eta gurean ez da horrelakorik gertatu: edozein posiziotan agertutako bokalak dira, 

edozein testuingurutan eta entonazio eta azentua eragileak ez dira kontuan hartu. Beraz, 

datuen oinarria bestelakoa da.  

 Aurrerago etor daitezkeen azterketetarako uzten dugu bokalen iraupena 

neurtzeko eragile desberdinak kontuan hartzeko premia. Formulak bilatu beharko 

lirateke eragile desberdinak kontuan hartuta hizketa arduragabea grabatu ahal izateko, 

besteak beste, corpus erraldoiak biltzeko proiektuak. Batik bat, ikertzaile taldeak biltzea 

nahitaezkoa da helburu horiek lortzeko. 

 Era berean, aurrerago egin beharreko zereginen artean uzten dugu silabak 

neurtzeko aldagai desberdinak kontuan hartzeko beharra.  

 

                                                 
     212 Poch ikerlariak Filologia eta Geografia-Historia Fakultateko Fonetika Laborategian 2000. urteko 

udazkenean esandakoak ekarri nahi genituzke gogora. Hizkuntza erromanikoetan hitz zerrendetatik eta 

arduragabeko hizkeratik ateratako bokalen jokamoldea aztertzen zuen ikerketa aurkeztu zuen, non 

erakusten baitzen metodologia desberdina erabilita aski datu diferenteak lortzen zirela. Arduragabeko 

hizkera aztertzeko aldarria izan zen, inolaz ere. 
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6.1.6. Ondorioak 

 

 Hizkera arduragabea ikergaitzat hartzea kapitulu honen abiapuntua izan da eta 

nolabaiteko apustua ere bai, izan ere, orain arte euskaraz ez da horrelakorik egin. 

Hautaketa honek ezinbestean beste zenbait gauzatan oso behin-behinekotasunean 

ibiltzera (ausardiaz) eraman gaitu.  

 Aipatu dugu laborategian egindako azterketetan hitz zerrendak edo perpausean 

sartutako hitz bat izan ohi dela neurtzen dena; baina azterketa proposamen honek areago 

joan nahi izan du eta horregatik hartu da hizketa arduragabea iker-materialtzat. Hizketa 

arduragabea aztertzeak zailtasun handia dakar, baina areago, beharrezkoa ere bada, 

bestelako hizkera-maila “artifizialagoetan” gertatzen ez diren zenbait bilakabide aurki 

daitezkeelako eta gauzak desberdin direla frogatzeko. Lehenago esan bezala, 

hizkuntzalarion ikergaia hizkera erreala da eta horren ezaugarrietatik gertuago dago 

mota honetako ikerketa laborategikoa baino, nahiz eta laborategikoa ere beharrezkoa 

den, erreferentzi joerak izateko eta zenbait alderdi kontrolatu edo isolatzeko aukera 

bakarra delako. 

Laborategian bertan egoteak, hiztuna bere ingurune naturaletik urruntzen duen 

heinean, sor dezakeen eragina ere uxatu nahi izan da, eta horregatik grabaketa 

laborategitik kanpo egin da. Zenbait alderdi akustiko neurtzeko laborategiko baldintzak 

ezinbestekoak dira (seinalearen garbitasuna, eta abar), baina eskuartean dugun azterketa 

egiteko ez zenez nahitaezko baldintza, hiztunaren eguneroko bizilekua hautatu zen 

grabaketa egiteko.  

Gainera, gertakari historikoen (sinkroniko zein diakroniko) esplikazioa bilatu 

nahi bada, ezinbestekoa da hizkuntzaren eguneroko erabilerari begiratzea, izan ere 
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erabilera arruntean, arduragabean egon behar dute hizkuntza aldaketen hari asko, 

hurrengo aipuak adierazten duenez:  

Language exists only in so far as it is actually used —spoken and heard, written and 

read. What significant changes take place in it must exist, to begin with, as individual 

variations. This is perfectly true, and yet it by no means follows that the general drift of 

language can be understood from an exhaustive descriptive study of these variations 

alone. They themselves are random phenomena, like the waves of the sea, moving 

backward and forward in purposeless flux. The linguistic drift has direction. In other 

words, only those individual variations embody it or carry it which move in a certain 

direction, just as only certain wave movements in the bay outline the tide. The drift of a 

language is constituted by the unconscious selection on the part of its speakers of those 

individual variations that are cumulative in some special direction. This direction may 

be inferred, in the main, from the past history of the language. 

Sapir [1921] 2004, 127 

Azken batean, hizketa arduragabea euskaraz ikertzen hasteko aldarria ere egin 

nahi izan da froga honekin. Oraindik ere aski azterketa akustiko gutxi egin dira euskal 

fonologiazko kontuez eta azterketa guztiak ongi etorriak izango dira eta horien artean 

hizketa arduragabea oinarri dutenak ere bai. 

Azterketan zehar garbi utzi nahi izan da momentu oro neurketak egiteko 

irizpideak zeintzuk diren. Zintzotasunez jokatu da eskuartean ditugun datuak, baita 

zalantzak eta irizpideak ere agerian utziz. 

Datu hauek eskuartean izanda, interesgarria litzateke alderaketak egitea bai beste 

hizkuntzetako datuekin, bai euskalki desberdinetako datuekin eta baita hizkera estilo 

desberdinetako datuekin ere. Horregatik, gerora begira, komenigarria da datuak 

eskaintzea, datuak zabalik uztea eta erabilitako irizpideak zeintzuk izan diren garbi 

adieraztea, ondoren egingo diren azterketek, aurreko azterketen irizpideak garbi izanda, 

alderaketarako aukera izan dezaten. 
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 Atal honetan behin baino gehiagotan esan denez, hemen egindako ikerketa froga 

bat izan da, ikerketa proposamen bat. Ikerketa lanean zehar aipatutako ezaugarri bat 

hartu eta azterketa saioa egin nahi izan da, jakinaren gainean egonda beti ere ez dela 

ikerketa osoa; ikerketa fonetiko akustiko osoa izateko, azentua eta intonazioa adibidez, 

kontuan hartu beharreko alderdiak dira. Corpus handiagoa ere beharrezkoa litzateke, bai 

hiztun aldetik, bai material aldetik. Baina horrek guztiak ikerketa lan ugari eskatzen du 

eta eskuartean daukagunaren helburuak erabat gainditzen dutenez, aurrerako utziko 

ditugu. 

 Ikusi dugu silaba irekien eta itxien artean badela desberdintasunik, eta 

esanguratasun indizearen arabera, desberdintasuna esanguratsua da. Pentsa daiteke 

silaba itxiak normalean luzeagoak izatea, itxiak direnez, segmentu bat gehiago ere 

badutelako eta ahoskatzeko denbora gehiago ere behar dutelako. Kruckenberg eta Fant-

en (1995) ikerketak ere horixe erakusten digu. 

 Silaba irekien eta itxien artean desberdintasuna esanguratsua izateak esan nahi 

du era berean, silaba irekien kopurua ikusita, silaba irekien aldeko nagusitasuna 

indartuta ateratzen dela, espero genuen bezala. 

Datuei begiratuta ikus dezakegu silaba itxiak eta silaba irekiak batez bestekotik 

asko urrundu daitezkeela bai gutxieneko denboran eta bai gehieneko denboran. 

Azpimarragarria da, badirela silaba itxi asko silaba irekiek baino iraupen laburragoa 

dutenak. Gertaera horrek erakusten du silaba itxien eta irekien artean iraupenari 

dagokionez, diferentzia egon arren, diferentzia ez dela beti gertatzen. Joera bat egon 

daiteke, eta ikus daiteke joera bat, baina ezin da esan joera horretatik asko urruntzen 

diren silaba iraupenak “oker daudenik”; nahiz eta silaba bat asko laburtu edo asko 

luzatu, ezin eman dezakegu “okertzat”. Dena den, ezer esan aurretik, hizketa zati 
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horietan begiratu beharko lirateke hizketako lastertasun orokorra, azentu baldintzak, eta 

abar. Interesgarria litzateke ikertzea gutxieneko denborak eta gehieneko denborak noiz 

gerta daitezkeen eta zerk eraginda gerta daitezkeen. Hemendik aurrera egin beharreko 

azterketen lana izan daiteke gertakari horren zergatia eta baldintzak ikustea.  

Esan dugu azterketa fonetikoa pertsona baten datuak erabilita egin dugula eta 

azterketa sakon bat egiteko pertsona baten datuak baino gehiago erabili beharko 

liratekeela. Pertsona bakoitzak izan ditzakeen bereizgarriek, ezaugarriek aztertu nahi 

den alderdia eragin dezakete, eta horregatik komeni da pertsona bat baino gehiagoren 

datuak erabiltzea. Aldiz, gure azterketa froga denez, pertsona bakar baten datuak 

erabiltzea nahikoa dela iruditu zaigu. Gure azterkizunerako kontuan hartu beharko 

litzateke, adibidez laistertasuna, pertsona bakoitzaren hizketa lastertasuna, silabaren 

iraupenarekin zeresan zuzena baitu. Pertsona bakoitzaren hizketa lastertasuna 

desberdina da eta gertaera horrek emaitza desberdinak ekar ditzake.  

Esan dugu azentua eta entonazioa aldagaiak, adibidez ez ditugula kontuan hartu 

eta aurrerago etor daitezkeen azterketetan kontuan hartu beharko liratekeela. Etorkizun 

diren azterketan artean geratzen dira baita ere silabek hitzean, esaldian duten posizioa 

kontuan hartzea. Izan ere, zenbait azterketa fonetikotan ikusten den gisan (Hoequist 

1983, besteren artean), silaba hitzaren hasieran, amaieran edo dagoen gunearen arabera, 

badirudi iraupenean baduela zeresanik; hitzak dituen silaba kopuruaren arabera ere 

aldatzen da silaben iraupena (Major 1985, besteren artean) eta alderdi hau ere 

interesgarria litzateke aztertzea.  

Ikerlanean egin dugun azterketarekin ezin gara ondorio itxi batera heldu eta 

arrazoi nagusia da ikerketa froga bat izan dela. Esan bezala, hiztun bakarraren datuak 

urriak izan daitezke ikerketa batean, kontuan hartu beharko liratekeen zenbait aldagai ez 
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dira kontuan hartu azterketan (hala nola azentua eta entonazioa), eta abar. Baina era 

berean, mota honetako azterketek ikerketa berriak egiteko aztarnak eta bideak ireki 

diezazkigukete eta horixe izan da eskuartean dugunaren helburu nagusienetariko bat. 

 

6.2. Bigarren froga: idatzizko corpusean silaba moten maiztasunak neurtzen 

 

6.2.1. Sarrera 

 

Seigarren kapituluko bigarren saioa, froga bat da eta lehenengoa bezala, 

ikerlanaren osagarritzat hartu beharko litzateke. Lehenengo frogan esan dugunez, 

ikerlana ez da oinarritzen froga honetan ateratako emaitzetan; frogaren emaitzak 

esanguratsuak diren arren, horrek ez du esan nahi hemen ateratzen diren emaitzek 

ikergaiaren funtsa osatuko dutela. Saio honekin proposamen bat egin nahi da, batez ere 

informatikarien eta fonetikari-fonologialarien arteko elkarlana bultzatzeko, eta baita ere 

informatikariek edo injeniariek ahotsaren tratamendua eta sintesia lantzen dutenean 

silaba kontuan har dezaten, ikerlanean zehar esan dugunez, silabak hizketaren alderdi 

garrantzitsua osatzen duelako. 

Saio honetan ikusiko dugu euskal testuetan diakronikoki silaba-egiturari 

dagokionean desberdintasunik islatzen den; zehatzago izateko, silaba irekien eta itxien 

arteko maiztasunak diakronikoki aldatu diren ikusiko dugu. Horretarako mende 

desberdinetako testuak hautatu ditugu —XVI. mendeko testuetatik egungoetaraino— 

eta silaba-egitura maiztasunak atera ditugu, hau da, zenbat silaba ireki eta zenbat silaba 

itxi dauden ikusi dugu. Euskaraz argitaratutako lehenengo liburuko testu batekin hasi 

gara, B. Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae liburuko testu batekin, XVI. 
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mendearen lehen erdiaren adierazle gisa; XVI. mendeko bigarren erdiko beste testu bat 

dator ondoren, eta modu horretan mende erdi bakoitzeko testu bat hartu dugu 

(erabilitako testuen zerrenda 6.2.4. atalean dator). Mende erdi bakoitzeko testu bat, 

beraz. Ikuspegi diakronikoa aztertzeak bide ematen digu ikusteko hizkera idatzian, eta 

hautatutako testuek erakusten duten neurrian, silaba egiturari dagokionean aldaketa 

esanguratsurik gertatu ote den. Azken batean, silaba irekirako joera areagotu ote den 

edo ez ikusi nahi da. 

Testu motei buruz esan behar da XVI. mendeko testuak hautatzean ez dagoela 

aukera asko, eta XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan testu kopurua areagotzen bada ere, 

gai aldetik eta testu mota aldetik ez dago aukera handirik, testu gehienak erlijioaren 

ingurukoak baitira. Kapitulu honetako froga egiteko, eta testuen artean nolabaiteko 

lotura izateko, saiatu gara kezka literarioa duten testuak hautatzen. Hala ere, horixe 

litzateke aurrerantzean egiteko geratzen den beste froga bat: testu moten arteko 

alderaketa, ikusteko, adibidez, testu literario eta bestelakoen artean desberdintasunik 

aurki daitekeen silaba-egiturari dagokionean.  

Erabilitako testuen tamainari buruz esan daiteke testu gehienek 1200-1600 hitz 

inguru dituztela, nahiz eta badiren hiru testu hitz gehiago dituztenak. Froga hau egiteko 

nahikoa dela deritzogu, iker ildo baten hasiera izanik, eta ikerketa froga bat dela 

kontuan hartuta, ez dugulako beharrezkoa ikusi testu handiagoak maneiatzea. Jakina da 

aurrerantzean komenigarria dela testu handiagoak erabiltzea, bai kopuruari dagokionean 

eta baita testu tamainari dagokionean ere. 

Esan behar da testuen arteko alderaketa erlatiboa dela, hau da, idazle bakar baten 

testu bakar bat erakusgarria da, baina ezin dugu hartu, inolaz ere, mende erdiko 

ordezkaritzat. Horregatik, mota honetako azterketa egiteko orduan askoz ere corpus 
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handiagoekin lan egin beharko litzateke eta horretarako ezinbestekoa litzateke 

informatikariekiko eta injeniariekiko elkarlana.213 Corpus handiagoarekin testu kopuru 

handiagoa aztertzeko aukera izateaz gain, testu mota gehiago landu daitezke eta ondoren 

alderaketak egin, dialektoen artean adibidez. Oraingo testu hautaketan dialektoen 

banaketa ez da irizpidetzat hartu eta ondorioz, dialekto desberdinetako testuak aurki 

ditzakegu. 

Testuak ordenagailuz landu ditugunez, honezkero digitalizatutako testuak 

aurkitzea komeni zen eta horregatik internetera jo dugu testu bila. Susa argitaletxeko 

orrialde elektronikoak eskaintza paregabea du euskal testu zaharrak eta berriak214 

lortzeko eta bertatik hartu ditugu landutako testuak, www.armiarma.com eta 

www.susa.org helbide elektronikoetatik. Aipatu behar da testuek ortografia bateratua eta 

gaurkotua dutela; adibidez c-rik ez dago, ch-rik ere ez. Hegoaldeko testuetan hasperena 

ez da kontuan hartu, badakigulako hasperenak galdua zuela bere izatea testuak idatzi 

ziren garairako. Iparraldeko testuetan gorde egin da. 

 

6.2.2. Hipotesia 

 

Azterketa saio honetan dugun hipotesia ondokoa da: euskara silaba-aldiko 

hizkuntza denez, silaba-aldiko hizkuntzetan gertatu ohi den bezala, silaba irekiak 

nagusituko dira. Ikusiko dugu (zazpigarren kapituluan) euskararen egoera zaharragoan 

silaba-egitura egungoa baino murriztuagoa zela eta ez zuela onartzen, esaterako, 

ekinean muta cum liquida talderik; kodan ere, murriztapen handiagoak zituen eta ez zen 

                                                 
     213 Froga hau egin baino lehen hainbat saio egin dira injeniari eta informatikariekin silaba-mugak 

ezartzeko programarik eginda ote duten jakiteko. Orain arteko erantzunak ezezkoak izan dira. 

     214 Argitaletxeak argitaratutako testu eta liburu osoak aurki daitezke.  

http://www.susa.org/�
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onartzen hitz barrenean herskaririk. Beraz, erabili ditugun testuen arabera, suposa 

dezakegu silaba irekirako joera handiagoa izan zitekeela testu zaharretan.215  

 

6.2.3. Lanaren deskribapena 

 

Lanaren deskribapenarekin hasi aurretik aipatu behar da testuak C eta V 

zeinuekin kodetzeko lana lan informatikoa dela; gu ez gara informatikariak, baina hala 

ere, zenbait pausuren bidez lortu dugu froga hau egiteko oinarrizko ibilbide bat 

finkatzea.216 Hala ere, informatikariekiko elkarlana ezinbestekoa da horrelako frogak 

egiteko. 

Ikerketa saioa egiteko, ortografia arrunta silaba-egitura gisa kodetu dugu: C 

zeinuaz kontsonanteak eta V zeinuaz bokalak ordezkatu ditugu, word testu 

prozesatzaileak duen “bilatu eta ordezkatu” aukera erabiliz. V zeinuak bokalez gain 

diptongoak ere adierazten ditu.217 W zeinua ekin konplexuak ordezkatzeko erabili dugu, 

hau da muta cum liquida bilkurak eta frikari ezpainhorzkari ahoskabea gehi urkari 

bilkura.  

Ordezkatzeekin hasi aurretik, testuko zeinu ortotipografikoak kendu ditugu: 

puntuak, komak, puntu eta koma, parentesiak, galdera ikurrak, harridura ikurrak, 

gidoiak, bi puntuak, eta abar; baita zenbakiak ere. Beste hizkuntzen batean idatzitako 

                                                 
     215 Hala ere, kontuan hartu behar dugu erabilitako testu asko erlijioari loturikoak direla eta asko 

itzulpenak direla. Ondorioz, euskarazkoak ez diren izenak erabiliko direla gogoan izanik, pentsa daiteke 

euskarazko egiturak ez liratekeenak ere aurki ditzakegula. 

     216 Irizpide informatikoak finkatzeko M.L. Oñederra irakaslearen laguntza ezinbestekoa izan da. 

     217 Diptongoen azterketa sakonagoa egin nahi denerako, diptongoak diptongo moduan uztea 

gomendatzen da, baina ikerlanean zehar adierazi dugun moduan, oraingoan diptongoak ez direnez sakon 

landu, bokaltzat hartu ditugu. 6.1. atalean, hizkera arduragabearen silaba-egitura maiztasunak atera 

ditugunean ere irizpide bera jarraitu dugu. 
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hitzak edo esaldiak ere kendu egin dira. Modu horretan, hitzak bakarrik geratu zaizkigu 

testuan. 

 

6.2.3.1. V-k bokalak ordezkatzen 

 

C zeinuak kontsonanteak eta V zeinuak bokalak ordezkatzeko ordena bat jarraitu 

dugu: euskarazko kanon zabalduenari jarraiki, beheranzko diptongoak V zeinuarekin 

ordezkatu ondoren, bokalak V zeinuarekin ordezkatu dira; izan ere, lehenengo bokal 

soilak V zeinuarekin ordezkatuz gero, diptongoak VV gisa agertuko lirateke eta esan 

dugun bezala, oraingoan beheranzko diptongoak bokal bakartzat hartu ditugu. 

Bokalekin jarraituz, esan behar da zenbait testutan diptongoak V bilakatu ondoren eta 

bokal soilak V bihurtu aurretik, hitz hasieretako ia, ie, io, iu, bilkurak banan-bana bilatu 

ditugula, izan ere, bi bokal elkarren ondoan agertu arren, /i/ aitzineko goiko bokalak 

fonemikoki kontsonante bat beharko luke, adibidez, iarri, iainko, io, iosi. Beraz, 

ortografikoki i agertzen dena C bezala markatu dugu. Ondoren, bokalak V zeinuarekin 

ordezkatu ditugu. 

 

6.2.3.2. C-k kontsonanteak ordezkatzen 

 

Zenbait kontsonanterekin ere aldaketak egiteko ordenak garrantzi handia izan 

du; adibidez, iparraldeko testuetan hasperena errespetatu egin da eta beraz, ph, th, kh, 

nh, lh, rh kontsonante bilkurak, hasperen soila C zeinuarekin ordezkatu aurretik, C 

zeinura aldatu dira, bestela aipatutako kontsonante bilkuretan CC agertuko litzateke. 

Gauza bera afrikatuekin ere, afrikatuak unitate bakartzat hartzeko, lehenengo afrikatuak 
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ordezkatu ditugu, eta ondoren herskariak eta frikariak; alderantzizko ordenean eginez 

gero, afrikatuak CC gisa agertuko ziratekeen. Dardarkariekin ere ordena bat gorde behar 

izan da, lehenik eta behin dardarkaria C zeinuarekin ordezkatu dugu eta gero ttaka. Tt, 

dd, ll, kontsonante bilkurekin ere gauza bera egin dugu: lehenengo kontsonante bilkura 

aldatu dugu eta gero t, d, l, kontsonante bakunak.  

Silaba-mugak ezartzeko sor daitezkeen zailtasun eta anbiguotasunak ekiditeko, 

euskaraz izan daitezkeen ekin konplexuak, hau da muta cum liquida taldeak eta frikari 

ezpainhorzkari gehi urkari kontsonante bilkurak W zeinuaz ordezkatu ditugu. Ekin 

konplexuen azterketa interesgarria izan daitekeenez, ekin konplexuak markatzea 

komenigarritzat jo dugu; ondoren, silaba-mugen ezarpena azaltzerakoan ekin 

konplexuak W zeinuarekin markatzeko beste arrazoi bat eskainiko dugu. 

Ondoren, gainerako kontsonanteak C zeinuarekin ordezkatu dira: herskariak, 

sudurkariak, urkariak eta igurzkariak. 

Ordezkatzeen ordena horiek kontuan hartuta, bokalak V zeinuarekin, 

kontsonanteak C zeinuarekin eta ekin konplexuak W zeinuarekin ordezkatu ondoren, 

testua C, V eta W zeinuekin kodetuta geratu da. Aipatu behar da hitzen arteko espazioak 

gorde egin direla, hitz mugak zeintzuk diren ikusi ahal izateko. 

 

6.2.3.3. Silaba-mugak ezartzen  

 

Behin testua C, V eta W zeinuekin edukita, ondoren egin beharreko lana da 

silaba-mugak ezartzea eta horretarako beste zeinu batzuk baliatu ditugu: silaba itxia 

adierazteko 1 zenbakia eta silaba irekia adierazteko 2 zenbakia erabili ditugu.  
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Silaba-mugak ezartzeko irizpideak ikerlanean zehar esandakoen ondorio dira, 

bosgarren kapituluan esandakoen ondorio, hain zuzen ere. Bosgarren kapituluan aipatu 

dugu euskarazko silaba-egiturak zein debeku eta muga dituen, eta segmentuak elkarren 

ondoan doazenean zein baldintza bete behar dituzten. Baldintza eta muga horiei 

jarraituz banatu ditugu silaba-mugak. 

 

6.2.3.3.1. Silaba-mugak hitz amaieran 

 

Esan dugunez, espazioak gorde ditugu, beraz, hitz mugak zeintzuk diren esateko 

ez dago arazorik. Ordenagailuak duen “bilatu eta ordezkatu” aukerarekin jarraituz, 

zenbait agindu eman dizkiogu; V eta espazio segida bilatutakoan bokalez amaitutako 

silaben zeinua (2) gehi hitz amaiera dela adierazten duen zeinua (#) jartzeko esan diogu 

(2#). Horrela bokalez amaitutako eta hitz amaieran dauden silabak markatuta geratzen 

dira. Gauza bera egin dugu kontsonanteekin, kontsonantez amaitutako silaben zeinua (1) 

eta hitz amaiera dela adierazten duen zeinua (#) jarri baititugu (1#). Hitz amaierako 

silabak markatuta eta hitz muga adierazita geratu da. 

 

6.2.3.3.2. Silaba-mugak hitz barrenean 

 

Silaba moten zenbaketa egiteko hitz amaierako silaba-mugak markatzeaz gain 

hitz barrenekoak ere markatu behar ditugu. Horretarako hitz barrenean dauden silaben 

mugak banatzeko aginduak eman dizkiogu ordenagailuari.  
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6.2.3.3.2.1. Silaba-mugak hiru kontsonanteko bilkuretan 

 

Hiru kontsonanteko bilkura aurkitutakoan bigarren eta hirugarren 

kontsonantearen artean muga jartzeko agindu diogu ordenagailuari, e.rans.ten, belz.ten 

eta antzekoetako kontsonante bilkurak banatzeko. Ekin konplexua adierazten duen W 

zeinua erabiltzeko, goraxeago esanaz gainera, arrazoi bat hauxe izan da; alegia, W 

erabili ordez CC erabili izan bagenu, lan.bro eta antzeko adibideetan –CCC- 

kontsonante bilkura genuke baina silaba-muga lehenengo eta bigarren kontsonantearen 

artean dago. Orduan arazoa izango genuke –CCC- kontsonante bilkurarekin zer egin 

jakiteko, esan nahi baita W jarri ezean, -CCC- kontsonante bilkurak silaba-muga 

jartzeko bi aukera lituzkeela (e.rans.ten eta lan.bro adibideei dagokienez esan dugun 

bezala). Aldiz, ekin konplexuari W zeinua jarrita zalantza hori gainditu egiten dugu eta 

–CCC- kontsonante bilkura aurkitutakoan silaba-muga CC1C jarri dugu (horz.ka.ri) eta 

W zeinua aurkitutakoan, beti W zeinuaren aurretik W ekina delako; hau da, VW 

bilkuran V2W (a.pro.pos) eta CW jarraipenean C1W (lan.bro).  

 

6.2.3.3.2.2. Silaba-mugak bi bokaleko bilkuretan  

 

Bokalei dagokienez, bi bokal elkarren ondoan aurkitutakoan bien artean muga 

jartzeko agindua eman diogu ordenagailuari, hau da VV aurkitutakoan V2V jartzeko; 

diptongoak V zeinuarekin markatu ditugunez, elkarren ondoan agertzen diren bi bokal 

silaba desberdinei dagozkie (hiatoa dira). Horregatik, silaba-muga bi bokalen artean 

jartzeko esan diogu.  
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6.2.3.3.2.3. Silaba-mugak bokal eta kontsonante bilkuretan 

 

Ondoren hitz barreneko bokal eta kontsonanteak nola banatu geratzen zaigu; 

esan dugu ekin konplexuak eta hiru kontsonanteko segidak banatu ditugula eta beraz, 

geratzen zaizkigu bi kontsonanteko segidak eta kontsonante bakar bat agertzen deneko 

kasua. Bokal artean bi kontsonante agertzen direnean silaba itxiaren (1) muga bi 

kontsonanteen artean jartzeko esan diogu (VC1CV) (ar.te, ur.tu, al.tu); bokal artean 

kontsonante bakarra dugunean kontsonantea ekina izango denez, silaba irekiaren (2) 

muga lehenengo bokalaren ondoren jartzeko agindu diogu ordenagailuari (V2CV) 

(a.te.ra). Modu honetan testuan C, V eta W zeinuak silabaka banatuta geratzen dira. 

Hona hemen adibide bat, testua kodetuta nola geratzen den ikusteko. Lehenengo 

kodetu gabeko testua dator eta gero, emandako irizpideen arabera testua C eta Vrekin 

kodetuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikerketa frogak 

 367

Ni bezala, gaztetxeen mobidetan ibili zen gaztetan Ortuoste; bere herrian, 

Arrikrutzetan. Ozen egin zuen barre kontatu nionean oraindik ere, Dena libre-ren 

aitzakian, gaztetxeari buruzko azalpenak ematen ibiltzen naizela herririk herri. 

— Horietako saio batean laneko uniformearekin agertu beharko huke —bota zidan, 

barreari ezin eutsita. 

Barre egin nuen nik ere, jakina, egoera irudikatuta. Baina harrezkero buelta asko 

eman dizkiot Ortuosteren burutazio horri. 

Horrek, ondo pentsatuta, beste dimentsio bat emango lieke nire boloei. Irabazi 

egingo lukete. 

 

Cv2#cv2cv2cv2#cvc1cv2cv2vc1#cv2cv2cv2cvc1#v2cv2cv2#cvc1#cvc1cv2cvc1#

Vc1cv2vc1cv2#cv2cv2#v2cv2vc1#V2cv2wv2cv2cvc1#V2cvc1#v2cvc1#cv2vc1#c

v2cv2#cvc1cv2cv2#cv2v2cv2vc1#v2cvc1cvc1#v2cv2#Cv2cv2#cv2wv2cvc1#v2cv

2cv2vc1#cvc1cv2cv2v2cv2#cv2cvc1cv2#v2cvc1cv2cvc1#v2cv2cvc1#v2cvc1cvc1

#cv2cv2cv2#v2cv2cvc1#v2cv2#v2cv2v2cv2cv2#cv2v2#cv2cv2vc1#cv2cv2cv2#v

2cv2cvc1cv2v2cv2cvc1#v2cvc1cv2#cv2vc1cv2#v2cv2#cv2cv2#cv2cvc1#cv2cv2v

2cv2#v2cvc1#v2cv2cv2#Cv2cv2#v2cvc1#cv2vc1#cvc1#v2cv2#cv2cv2cv2#v2cv2

v2cv2#v2cv2cv2cv2cv2cv2#Cv2cv2#v2cvc1cv2cv2#cv2vc1cv2#vc1cv2#v2cvc1#

cvc1cv2vc1#Vc1cv2vc1cv2cvc1#cv2cv2cv2cv2v2#v2cv2#v2cvc1#vc1cv2#cvc1cv

2cv2cv2#cvc1cv2#cv2cvc1cv2v2#cvc1#v2cvc1cv2#cv2v2cv2#cv2cv2#cv2cv2v2#

V2cv2cv2cv2#v2cvc1cv2#cv2cv2cv2# 

 33. irudia 

 

 

6.2.3.4. Silaben zenbaketa 

 

Testua kodetu ondoren, hurrengo lana silaba itxiak eta irekiak kontatzea izan da, 

bietariko zein nagusitzen den ikusteko. Horretarako testuan dauden 1 guztiak, silaba 

itxien kopurua jakiteko, eta 2 guztiak, silaba irekien kopurua jakiteko, zenbatu ditugu. 

Modu horretan jakin dugu testuan dauden silaba irekien eta itxien maiztasunak zein 

diren. 
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 Kodetzeko erabili dugun moduak beste aukera batzuk ikustea ere eskaintzen 

digu; adibidez, hitz amaierak markatu ditugunez, hitz barreneko eta hitz amaierako 

silabak zenba ditzakegu; era berean, batez ere silaba itxiak amaieran suertatzen direneko 

kopurua ere jakin dezakegu. Guk emaitza hori ere atera dugu, silaba itxien kopurua 

hitzean nola banatzen den ikusteko aukera eskaintzen duelako.  

 

6.2.4. Emaitzak 

 

 Atal honetan, aztertutako testuetan lortu ditugun silaba irekien eta itxien 

maiztasunak ikusiko ditugu; esan dugun bezala, ikuspegi diakronikoa erabili dugu 

denboran zehar aldaketarik suma litekeen ikusteko, eta horrela aurkeztuko ditugu 

ondoren datuak, hurrenkera kronologikoan, testu zaharrenetik berrieneraino egingo 

dugularik ibilbidea. Idazlearen izena eta zein lanetatik atera dugun ere adieraziko dugu, 

erabilitako testuak dituen hitz kopuruarekin batera: 

 

  XVI. mendeko lehen erdia: 

B. Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae liburuko testu bat (5013 hitz) 

Silaba irekiak: %72,78       

 Silaba itxiak: %27,22 (hauetarik %60,74 hitz amaieran)   

  XVI. mendeko bigarren erdia: 

J. Leizarragaren Iesus Krist gure Iaunaren Testamendu Berria liburuko testu bat 

(1669 hitz)          

 Silaba irekiak: %72,03        

 Silaba itxiak: %27,97 (hauetarik %59,65 hitz amaieran)    

  XVII. mendeko lehen erdia:              

P. Axular-en Gero liburuko testu bat (1822 hitz).     

 Silaba irekiak: %72,81       
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 Silaba itxiak: %27,19 (hauetarik %59,60 hitz amaieran)   

  XVII. mendearen bigarren erdia:             

S. Pouvreau-ren Filotea liburuko testu bat (1349 hitz).    

 Silaba irekiak: %74,22       

 Silaba itxiak: %25,78 (hauetarik %60,66 hitz amaieran)   

  XVIII. mendearen lehen erdia:              

J. Etcheberri Sarakoaren Lau-Urdiri Gomendiozko Carta edo Guthuna-tik testu 

bat (1843 hitz)         

 Silaba irekiak: %70,19       

 Silaba itxiak: %29,81 (hauetarik %62,60 hitz amaieran)   

  XVIII. mendearen bigarren erdia:           

J.B. Agirreren Erakusaldiak liburuko testu bat (1303 hitz).   

 Silaba irekiak: %74,15       

 Silaba itxiak: %25,85 (hauetarik %65,21 hitz amaieran)   

  XIX. mendearen lehen erdia:            

J.A. Mogel-en Peru Abarka liburuko testu bat (1693 hitz)     

 Silaba irekiak: %73,77       

 Silaba itxiak: %26,23 (hauetarik %60,61 hitz amaieran)    

  XIX. mendearen bigarren erdia:        

Tx. Agirreren Auñamendiko lorea liburuko testu bat (3244 hitz)    

 Silaba irekiak: %71,16       

 Silaba itxiak: %28,84 (hauetarik %62,30 hitz amaieran)    

  XX. mendearen lehen erdia:                

J. Etxepareren Buruxkak liburuko testu bat (1358 hitz)    

 Silaba irekiak: %69,77       

 Silaba itxiak: %30,23 (hauetarik %65,15 hitz amaieran)    

  XX. mendearen bigarren erdia:               

J. L. Zabalaren Inon izatekotan liburuko testu bat (1464 hitz)   

 Silaba irekiak: %72,44       

 Silaba itxiak: %27,56 (hauetarik %60, 21 hitz amaieran)   

34. irudia 
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Ikusten denez, silaba irekien kopurua oso altua da; testu guztietan silaben bi 

heren gutxienez silaba irekiak baitira. J. Etxepareren testua da silaba irekien maiztasuna 

%70-tik jasiten den bakarra, hala ere, bi hereneko mugan sartzen da. Diakronikoki, 

beraz, eta erabilitako datuen arabera, ez dirudi aldaketarik aurki dezakegunik silaba 

irekien maiztasunean, garai desberdinetako testuetan oso antzeko maiztasunak 

daudelako. Beraz, diakronikoki, azken bost mendeetako testuetan silaba-egituraren 

maiztasunean desberdintasunik ez dagoela ondoriozta dezakegu. 

Ondoren, kontuan hartu ditugun autore guztien testuetako silaba moten batez 

besteko maiztasunak eskainiko ditugu:218 

 

Silaba irekiak: %72, 33 

Silaba itxiak: %27, 67 

35. irudia      

  

Esan dugu euskara silaba-aldiko hizkuntza denez, silaba irekiak gailentzen 

direla, eta ikusi dugu seigarren kapituluko bi frogetan hala gertatzen dela beti. 

Lehenengo frogan sinkronikoki silaba irekirako joera islatzen da, silaba irekiak 

ugariagoak direlako eta bigarren frogak erakutsi digu diakronikoki silaba irekiak 

gailentzen direla silaba itxiekiko. 

 Kontuan izan behar dugu testu idatziak aztertzea silaba aztertzeko zeharkako 

datu-iturri direla, eta garai batzuetarako, datu-iturri bakarrak. Gainera, idatzian ez dago 

berez silabarik, esan nahi baita, silaba ahoskaturik. Izan ere, hizketa fisiko bihurtzean, 

ahoskatzean, hots kateak errazteko kenketa lenitioak ugariagoak izan ohi dira (batez ere 
                                                 
     218 Silaba moten batez bestekoa ateratzeak ikuspegi diakronikoa apurtu egiten du nolabait; hala ere, 

egokia iruditu zaigu erabilitako testu guztien batez besteko maiztasunak ateratzea, testuak banaka hartuta 

dituzten antzeko maiztasunek horretarako oztoporik jartzen ez dutelako. 
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guk aztertutako hizkera moldean) baita kanpo sandiak ere (VC#V →V.CV). Alde 

horretatik harrigarri gerta daiteke kenketarik islatzen ez duen idatzian silaba ireki 

gehiago egotea. Hala ere, estatistikoki ez dirudi diferentzia nabarmenik dagoenik 

hizkera espontaneoko eta idatzizkoaren silaba-egitura moten maiztasunaren alderaketan, 

ahozko hizkeran silaba irekiak %67,85ko proportzioa dutelako eta idatzizkoan 

%72,33ko proportzioa.  

Azurmendiren eta Olarteren azterketari begiratzen badiogu, oso antzeko 

zenbakiak ikusten ditugu. Kontuan izan Azurmendik eta Olartek testu idatzietan 

oinarritutako ahozko hizkera ikertzen dutela, hau da, idatzizkoa oso present duen 

ahozkoa. Autore hauek erabilitako corpus osoan silaba irekiek %71,96 hartzen dute eta 

silaba itxiek %27,78. Datu hauek gure bigarren frogako emaitzen oso antzekoak dira.  

 

6.2.5. Ondorioak 

 

Atal honetan egindako frogak erakusten du euskaraz silaba irekirako joera oso 

nabarmena dela. Silaba-aldiko hizkuntza batean espero behar genuen emaitza da eta 

ikusi dugu euskaraz betetzen dela.  

Froga honekin oraindik ere landu gabe dagoen alorra jorratu dugu eta horixe 

izan da helburu nagusiena; hasiera bat izan da, aurrera begira landu beharko litzatekeen 

ikergaiari bidea irekitzeko. Batez ere hizketaren tratamendu informatikoetan silaba-

mugak ezartzen dituen programa bat sortzea litzateke froga honekin bideratu nahi dena. 

Mota honetako azterketa sakon bat egiteko, informatikari, injeniari eta hizkuntzalarien 

arteko elkarlana ezinbestekoa da eta froga honekin horixe azpimarratu nahi izan dugu, 
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izan ere, guk erabili dugun kodetze metodoa aski oinarrizkoa eta sinplea izan baita, gure 

ezagutza tekniko ezagatik. 

Esan bezala, froga honetan egindakoa oso oinarrizkoa da; erabili dugun testu 

kopurua, adibidez, urria izan daiteke mota honetako azterketa bat egiteko. Euskalkien 

errepresentazioa eta hizkera motena ere kontuan hartu beharko lirateke eta corpusa 

alderdi horretatik ere aberastu. Idazteko arauen eragina ere azterketa interesgarria 

litzateke. Gaineratu behar da testuarekin lana egiterakoan, hau da, ortografia silaba-

egitura kodetzerakoan askoz ere xehetasun handiagoak egin daitezkeela, modu horretan 

lortzen diren emaitzekin ondorio aberasgarriagoak atera daitezkeelarik. Hauek lirateke 

xehetasun horietarik zenbait: koda motak adieraztea, ekin motak adieraztea, guk hitz 

amaiera besteengandik berezi dugu baina hitzean posizio gehiago ere bereiz daitezke, 

eta abar. Zenbat eta xehetasun gehiago, orduan eta emaitza fin eta zehatzagoak lortuko 

dira. 

Oraindik ez dago silabak banatzen dituen programarik eta hori bera silabak izan 

duen bazterketaren erakusgarri da. Bigarren kapituluan esan dugu silaba 

hizkuntzalaritzan, denbora luzean, hizkuntza azterketetatik kanpo utzi izan dela (batez 

ere tradizio sortzailean); era berean, ikusten dugu beste alor batzuekin elkarlana 

eskatzen duten eremuetan ere lehentasunik ez duela izan silaba oinarritzat hartutako 

azterketak.  

Informatikariekin eta injeniariekin lan eginda silaba-mugak ezarriko lituzkeen 

programa informatiko bat sortzea ahotsaren tratamendua eta sintesirako oso 

komenigarria litzateke. Azken batean, ahotsaren trataera edo aplikazio automatizatuetan 

etekina atera daiteke, eta batez ere sintesian, silaba euskararen prosodian zein funtsezko 

den jakinik. 
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Nahiz eta euskaraz informatika hizkuntzaren inguruan lantzen dutenak nahiko 

ugariak izan, ez diote silabari asko begiratu. Hala ere, ikerketa asko ez egoteak ez du 

esan nahi batere ez dagoenik, eta hemen aipatu behar da Nora Barroso-ren ikerketa lana, 

silaba unitatetzat hartuta ahotsaren ezagutza lantzen baitu.219 

Atal honetan landu dugun ikerketa saioak erakusten du euskaraz erlatiboki 

erraza dela silaba-mugak markatzea informazio segmentala bakarrik izanda; esan 

daiteke ingelesez baino kontrolaerrazagoa behintzat badela. Gertaera horrek silaba-

egituraren azterketa kuantitatiboa erraztu egiten du, kodetzea errazagoa delako, eta 

beraz, bestelako azterketa informatikoak garatzeko erraztasuna ekar lezake. Horregatik, 

azterketa saio honek etor daitezkeen beste ikerketen akuilu ere izan nahi du. 

 

6.3. Kapitulua amaitzen 

 

 Seigarren kapitulua bukatzeko esan behar da bi frogak orain arte jorratu gabeko 

eremuak abiatzeko asmotan egin direla. Euskerazko hizkera arduragabearen azterketa 

akustikorik ez da egin, eta oraindik ere ez da sortu programa informatikorik silaba-

mugak ezartzen dituenik. Hemen egindakoak azterketa oinarrizkoak dira eta azterketa 

proposamentzat hartu behar ditugu, batez ere etor daitezkeen azterketen hasieratzat.  

Kapitulu honetako hasierako frogak, aurretik zuen kapituluari jarraituz, egungo 

euskara izan du aztergai, eta bigarren frogak ikerketa diakrokikoa izan du oinarritzat. 

Diakroniak bide ematen digu denboran zehar atzeruntz egiteko eta horixe da hurrengo 

kapituluan egingo dena, euskararen hots eta hots-bilkuren antolamenduaren garapen 

diakronikoa ikusiko baitugu. 
                                                 
     219 Ikerketa lanaren izenburua “Viabilidad técnica de un prototipo de reconocimiento de habla basado 

en unidades silábicas” da eta EHUn burutzen ari da. 
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7. Hots eta hots-bilkuren antolamendua; garapen diakronikoa 

 

 

Kapitulu honetan, aitzineuskararako berreraiketa proposamenetan adierazitako 

hots sistema nagusienak aurkezteaz gain, diakronikoki hots inbentarioak eta hots-

bilkuren antolamenduak jasandako aldaketen berri eman nahi da, beti ere silaba-egiturak 

jasan zitzakeen aldaketen berri emateko. Hots-sistema proposamenak ekartzearekin 

batera, aitzinako silaba-egiturari buruz egindako proposamenak ere biltzen dira, 

Mitxelenarena ([1961, 1977] 1985), Artiagoitiarena (1990) eta batez ere Lakarrarena 

(1995, 1998a, 1998b, 2002, 2004a, 2004b, 2006).  

 

7.1. Bilakabideak 

 

Ondoren datozen ataletan euskararen aitzineuskarako bilakabideak izango dira 

mintzagai; bosgarren kapituluan bezalako egitura mantendu nahi izan arren, hau da, 

egungo bilakabideak (indarrean daudenak nahiz gainditu direnak) izendatzeko egitura 
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bera erabiltzen saiatu arren, zenbait kasutan ezin izan da. Atal nagusiak errepikatu 

egiten dira, hala nola, bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoak eta bilakabide 

paradigmatiko ingurunedunak atalak; bilakabide sintagmatiko ingurunedunak, aldiz, ez 

ditugu aipatu, gai hau ez dagoelako behar adina jorratua. Bilakabide paradigmatikoen 

(ingurunedunen eta ingurunez landakoen) egitura ere, egungo beraien kideak 

aipatzerakoan (bosgarren kapituluan) erabili dugun egiturarekin alderatuz, aldatu egin 

da: kapitulu honetan bilakabide hauei buruz egon diren proposamenak biltzearekin 

batera, zenbait gaik sortarazten dituzten arazoak azaleratzen dira, nagusiki. 

 

7.1.1. Bilakabide paradigmatiko ingurunez landakoak; fonema inbentarioa  

 

Atal honek ez du xede aitzineuskarako egin diren berreraiketa proposamenen 

historia egitea, luzeegi litzatekeelako eta ez delako tokirik aproposena. Gaiari buruz 

egon diren azterketak aipatuko dira, bereziki. 

Euskarari oraindik ere ahaiderik ezagutzen ez zaionez, barne berreraiketa 

erabiliz, Mitxelena izan zen lehena aitzineuskararentzat fonema sistema proposatu 

zuena. Aurretik ere izan dira eztabaidak eta proposamenak aitzineuskarako hainbat 

fonemaren inguruan, baina agian saio horiek ez zuten helburu fonema inbentario osoa 

berreraikitzea. Uhlenbeck (1903) eta Gavel (1920) aipatu behar dira aitzindarien artean, 

baita Lafon (1948) ere, baina batez ere Martinet (1955), berau izan baitzen Mitxelenaren 

garai inguruan hasierako herskarien arazoa landu zuena.220 Izan ere, eztabaida oparoena 

sortu duen gaia herskariena izan da, eta batez ere, hitz hasieran herskari ahostunak 

bakarrik agertzearena. Eman diren azalpenak eta iradokizunak albo batera utzi gabe, 

                                                 
     220 Aipatu behar da Mitxelenak berreraiketa egiteko Martinet-en berreraiketa oso kontuan hartu zuela. 
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Mitxelenaren proposamenari egingo diogu kasu, berau delako osoena, oraindik ere 

eztabaidak aurrera jarraitzen duela kontuan hartuta, noski. Azkenaldian Trask (1985) eta 

Hualde (1997b) ere aritu dira alor hau jorratu nahian. Baina esan bezala, Mitxelenaren 

proposamena denez osoena eta onartuena, berau izango da saio honen abiapuntua. 

Ondoren, bada, Mitxelenak aitzineuskarako berreraiki zuen fonema sistemaz mintzatzen 

hasiko gara. 

Berreraikitako bokal sistema ondokoa da: /i/, /e/, /a/, /o/, /u/, luze-labur 

bereizketarik gabe. Ez dago aldaketarik, beraz, oraingo sistemarekiko. Orduan ere 

bokalak → ahokari bilakabidea indarrean zegoen, eta ez zegoen bokal sudurkaririk 

unitate gisa. 

Hauexek dira Mitxelenak berreraikitzen dituen kontsonanteak: 

Bortitz:   t tz ts k N L R 

Ahul:   b d z s g n l r 

Kontsonante hauei /h/ hasperena gehitzen die Mitxelenak, XIII. mendea arte 

behintzat bai baitzegoen Hegoaldean, eta ondoren ere, Iparraldean gorde da. Ez zegoen 

/p/ herskari bortitz ezpainkaririk, ez eta /m/ sudurkari ezpainkaririk ere, baina bi hots 

hauek laster sartu ziren sisteman. Sabaikariak albo batera utzi zituen berreraiketan 

estatus berezia zutela argudiatuz:221 

 

 

 

 

                                                 
     221 Baina izan baziren; estatus berezia edo eratorria zutela esateak adierazi nahi du hiztun nahiz 

entzuleen oharmenean ziren bitartean, bazutela nolabaiteko izatea. Fonologia Naturalaren ikuspegitik, 

beraz, aitzineuskarako hots-biltegian sartu beharko genituzte. 



Hots eta hots-bilkuren antolamendua; garapen diakronikoa 

 378 

Suele decirse que estas consonantes tienen valor diminutivo: pueden efectivamente 

formar diminutivos sin que haya ninguna necesidad de agregar afijos al tema. Es claro 

que sólo se puede hablar lato sensu de diminutivos: puede tratarse de hipocorísticos, 

etc. En todo caso, y hablando de una manera aproximada, la posición especial de los 

fonemas palatalizados puede caracterizarse diciendo que son sentidos como una serie no 

autónoma y en cierto modo secundaria, cargada de valor afectivo, y subordinada como 

tal a las series principales, de fonemas no palatalizados. 

Mitxelena ([1961, 1977] 1985, 180) 

Egun kontsonanteen arteko oposaketan ahostuntasuna hartzen da ardatz eta 

ahostun/ahoskabe bereizketa egiten da, baina Mitxelenak berreraikitako sisteman, 

oposaketa bestelakoa zen, bortitz/ahul baitzen bereizkuntzaren muina. Kontsonante 

bortitzak, Mitxelenaren hitzetan ([1961, 1977] 1990, 374), “mas fuertes” ziren, “de 

articulación tensa”, aldiz, kontsonante ahulak “articulación más laxa o más breve” 

zuten, eta ez ahostuntasuna eta ez hasperenketa ez ziren bereizgarriak. Oposizioa bokal 

artean bakarrik gauzatzen zen, izan ere, bai hitz amaieran bai hitz hasieran eta bai 

kontsonante ondoren ere, neutralizazioa gertatzen zela dio Mitxelenak (hitz hasieran 

lenis edo ahulen alde eta hitz amaieran eta kontsonante ondoren, fortis edo bortitzen 

alde). Argi dago gertaera horrek nolabaiteko azalpena eskatzen duela. Hitz hasiera gune 

gogortzat har dezakegu, hasierako gunea gogorra delako bai oharmen aldetik eta bai 

ekoizpen aldetik; gune gogorra izanik, gune horretan kontsonante bortitzak agertzea 

espero behar genuke, baina ez da hala gertatzen, debekua dago kontsonante bortitzak 

agertzeko. Horrela azal genezake latinetiko maileguetan hasierako herskariak, ahostun 

nahiz ahoskabeak, ahostun mailegatzea, adibidez lat. pacem > eusk. bake, lat. paradisu 

> eusk. baradizu. Gertaera honek nolabaiteko azalpena eskatzen du, fonetikoki espero 

genezakeena ez baita gune gogor batean kontsonante ahulak bakarrik onartzea.  

Esan bezala, berreraiketan hasierako herskariak ahostun izateak hainbat 

eztabaida sortarazi du eta ez dirudi konponbide erraza duenik. Hurch-ek dioenez: 



Hots eta hots-bilkuren antolamendua; garapen diakronikoa 

 379

el material con que contamos parece apuntar hacia ciertos tipos de cambio fonético (por 

ej., la sonorización inicial de las oclusivas), que resultan problemáticos ante cualquier 

intento de resolución desde el punto de vista tipológico, independientemente del período 

en el que situemos tal cambio. 

Hurch 1991, 607 

Trask-ek (1985) ere egin zuen proposamena aitzineuskarako fonema inbentarioa 

berreraikitzeko baina ez du konponbide berririk eskaintzen hasierako herskariei 

dagokienean. Trask-en proposamenean ondoko kontsonanteak berreraikitzen dira: 

p t k s ś n l r 

Lehen begiratuan deigarri egiten da hain kontsonante fonema gutxi izatea.222 

Mitxelenak proposatutako bortitz/ahul oposaketa ez, baina geminazioa proposatzen du 

berak kontsonanteen arteko kontraste elementutzat. Trask-ek ez du ontzat hartzen 

Mitxelenaren proposamena, bortitz/ahul-en izaera fonetikoa ez duelako azaltzen. 

Bortitz/ahul banaketak fonetikoki esanahi bat baino gehiago izan ditzake, ezaugarri 

fonetiko desberdinak sar daitezkeelako bortitz/ahul izendapenean (artikulazio 

indartsua/ahula, teinkatua/laxoa, adibidez). Trask-ek euskara bortitz/ahul sistema duten 

beste hizkuntza batzuekin (Mexikoko zapotec hizkuntzekin eta finerarekin) alderatzen 

du, dauden desberdintasunak azpimarratzeko eta Mitxelenak proposatutako sistema ez 

dela zuzena esateko. Aipagarria da Trask-ek bere proposamenean iraupenari buruz 

esaten duena: konposaketan bi kontsonante batzean iraupena sartzen dela jokoan eta 

besterik gabe geminatu egiten direla. Trask-ek bortitz/ahul oposaketatik bai/ez-geminatu 

                                                 
     222 Gai honi buruz egokia litzateke Hurch-ek (1991) erantzundakoak gogoan hartzea: Trask-ek 

proposatzen duen sisteman 14 fonema daude: 8 kontsonante, 5 bokal eta hasperena. Hurch-ek dio 

tipologikoki arriskutsua dela honelako sistema bat proposatzea, oso markatua delako, hizkuntzek izan ohi 

dituzten inbentarioek baino unitate gutxiago dituelako Trask-ek proposatutako sistemak, batez ere 

kontsonanteak. Hurchek leporatzen dio tipologikoki hain arraroa den gertaera baten aurrean gaudenez, 

Trask-ek aurkeztu beharreko frogak oso indartsuak behar luketela izan, eta ez dela hala. 
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sistemara salto egiten du, baina Hurch-ek (1991), beste zenbait gauzaren artean 

leporatzen dion eran, iraupenak fonologikoki zeregina izateak ez du esan nahi 

geminazioa egon behar denik, hurrengo aipuan irakur daitekeen bezala: 

Fonológicamente es inadmisible el empleo indistinto de los términos geminación y 

duración del modo que Trask lo hace. Este punto merecería, al menos, alguna 

justificación. Por lo que se refiere al vascuence: de este modo situaría el límite silábico 

de –pp- geminada ya entre las dos consonantes, dando lugar a una coda –p$ 

inadmisible, o bien, antes del grupo, lo que conduciría también a un ataque $pp- 

inadmisible. Ambas soluciones son insatisfactorias en principio, y sólo pruebas más 

poderosas podrían hacerlas aceptables. 

Hurch 1991, 609 

Donegan-en 1993a lanari begiratzen badiogu, bai/ez geminatu izatearen arrazoia 

hizkuntz tipoaren araberakoa da, geminatuak izatea mora-aldiko hizkuntzen bereizgarria 

dela justifikatzen baitu (tipologia kapituluko 4.1.2. atalean mora-aldiko hizkuntzen 

ezaugarriak aipatzerakoan azaldu dugun bezala). 

Era berean, kontsonante geminatuei dagokienez, aipagarria da Mitxelenak “Las 

antiguas consonantes vascas”en dioena: 

Es cierto que, a consecuencia de la pérdida de la vocal final en el primer miembro de 

compuestos, fueron frecuentes grupos de oclusivas totalmente desconocidos por hoy. 

Pero el paso de –tb-, -tg-, etc., a –p-, -k-, etc., que constatamos en errepide ‘camino 

real’, bekaitz ‘envidia’ ‘envidioso’ (de begi + gaitz ‘mal ojo’ o ‘mal de ojo’) no tuvo 

que ocurrir necesariamente por intermedio de –pp-, -kk-, etc. Los indicios son que del 

grado –tp-, -tk-, conservado al menos parcialmente hasta época bastante moderna si 

hemos de dar crédito a la escritura, se pasó sin mediación a –p-, -k- por enmudecimiento 

de la implosiva. 

Mitxelena [1957] 1988, 184 

Mitxelenaren aburuz, beraz, ez dirudi euskaraz geminaturik egon zitekeenik. 

Euskarak geminatuak izateari erabat aurka egiten die aitzineuskarako silaba-egiturari 
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buruz egondako proposamenek. Kapitulu honetan, beherago, 7.2. atalean 

aitzineuskararen silaba-egitura aurkezten da. Proposamen nagusia Mitxelenak egin zuen 

(Mitxelena [1979] 1985, 27) eta honela osatu zuen: (C) > V > (W) > (R) > (S) > (T).223 

Mitxelenak proposatutako egiturak ez, baina ondoren egitura horri egindako 

murriztapenei jarraituz, esan daiteke ezin zela geminaturik egon euskaraz. Artiagoitiak 

(1990) adierazi zuenez, Mitxelenak aurkeztutako egituran agertzen den amaierako 

herskaria soberan zegoen, ez zen beharrezkoa, ez silaba amaieran eta ez hitz amaieran 

ez zegoelako kontsonante herskaririk: 

Siguiendo la línea de investigación que considera que tanto la epéntesis como la elisión 

de segmentos son consecuencia del proceso de formación de sílabas, considero que los 

fenómenos reseñados en (...) son en realidad consecuencia del hecho de que el molde 

silábico del proto-euskara era CVC, con la siguiente condición de coda: 

(23) Condición de Coda del Proto-Vasco 

   *C]σ 

        │ 

   [-son] 

   [-estr] 

Mirando los hechos desde la perspectiva contraria, podemos decir que (...) demuestran 

que el proto-euskara tuvo que haber tenido un molde silábico CVC. Esto explica (...) 

directamente: las consonantes oclusivas en posición de coda son disociadas del nudo 

silábico por el PCE [Principio de Conservación de la Estructura] (violarían la condición 

(23), y están por lo tanto sujetas al Borrado de Segmentos Libres 

Artiagoitia 1990, 340-341 

Beraz, silaba amaieran ez bazegoen aukerarik herskaririk agertzeko, Trask-ek 

proposatutako kontsonante geminatuek ere ez zeukaten aukerarik sisteman egoteko, 

ozen eta frikariek ezik.  

                                                 
     223 Non (C)-k kontsonante bat adierazten duen, baina ez edozein, aurrerago ikusiko denez; (V)-k 

bokala adierazten du, (W)-k erdibokala; (R)-k kontsonante ozena, (S)-k kontsonante frikaria eta (T)-k 

kontsonante herskaria. 
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Lakarraren (2002) lanean ere irakur daiteke Trask-en proposamenari egindako 

kritikarik. Lakarrak arazo nagusia kronologian oinarritzen du, Mitxelenak berreraikitako 

garaia eta Trask-ek berreraikitakoa ez datozela bat esanez. Lakarrak dio Trask-ek bere 

proposamena egiteko aurkezten dituen datuak ez direla Mitxelenak berreraikitako 

hizkuntz egoeraren garaikoak, berriagoak baizik, eta beraz, geminaziorako aurkezten 

dituen frogak aitzineuskaraz ez zirela gertatzen, berriagoak direla. Kronologia 

erlatiboaren aldetik gauzak ez daude batere argi, eta ezinbestekoa da nolabaiteko 

zehaztapen kronologikoa egitea, Lakarraren (2002, 427) lanean adierazten den gisan. 

Trask-ek, 1985eko proposamenak jaso zituen erantzunak ikusi ondoren, 1997an 

berriro gaiari buruz argitaratu zuenean, albo batera utzi zuen geminatuei buruzko 

proposamena. 

Hualdek (1997b) aitzineuskarako kontsonante berreraiketari buruz egindako 

proposamena orain arte egon direnetatik erabat urruntzen da. Martinet-ek eta 

Mitxelenak proposatutako sistemetatik urrundu egiten da eta guztiz berria den azalpena 

eskaintzen du. Hualdek sinpletasuna bilatzen du berreraiki nahi duen sisteman, baina 

Lakarrak (2002) egozten dionez, herskarietara mugatzen du soilik bere berreraiketa. 

Beste kritika bat da, aitzineuskarako bailiren hartzen dituela beranduagoko diren hainbat 

fenomeno. Lakarrak bi kritika hauek Hualdez gain Trask-i ere egiten dizkio. 

Hualdek proposatzen du lehengo sistema oraingoa bezalakoa zela, 

ahostun/ahoskabe bereizketaduna; Mitxelenarenari, proposamen estrukturalista egitea 

leporatzen dio ez dela elkargarria errealitatearekin. Bortitz/ahul oposaketatik 

ahostun/ahoskaberako aldakuntza nola gertatu zen azaldu gabe geratzen dela dio eta 

kontrako frogarik ez dagoenez, Hualdek fonetikoki ezer ez dela aldatu postulatzen du. 

Honela amaitzen du artikulua: 
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Erakutsi bezala, datuak azaltzeko ez dugu aldaketarik postulatu behar ahozkeraren (sic.) 

mailan edo “sistema” mailan. Hipotesizatu aldaketa bakarra hauxe da: euskaraz 

kontsonante-atzetik gertatzen diren asimilazioen ondorioz, hitz-hasieragunean k-/g- 

kontrastea galtzeko zorian zegoen garai batean. Geroago, alboko hizkuntzen eraginez, 

kontrastea indartu da berriro. Hau da dena. 

Hualde 1997b, 423 

Dena den, Hualderen proposameneko hainbat puntu ez dira oso argi geratzen. Ez 

du azaltzen, esaterako, zergatik egiten den hitz hasieran ahostunen alde, eta ez 

ahoskabeen alde. Fonetika-fonologien ikuspegitik ez da “naturalena” ahostunak 

bakarrik azaltzea hitz hasiera gunean. Hualdek dioenez, gune horretan k-/g- kontrastea 

galtzeko zorian zegoen. Egoera horretan pentsatzekoa da hitz hasiera gune gogorrena 

izanik, bi kontsonante horietatik “gogorrena”ren alde egin beharko lukeela 

neutralizazioak aipatu gunean, baina ez da hala gertatzen, lenitioa gertatzen baita gune 

gogorrean. 

Proposamen desberdinen ondoren ikus dezakegu hasierako herskarien arazoa 

oraindik ere arazo korapilatsua dela eta ez dirudi konponbide errazik duenik. Azken 

aldian aitzineuskara Lakarraren intereseko gaia da eta ekarpen asko egiten ari da. 

Lakarrak berreraikitzen duen garaia Mitxelenak berreraikitakoa baino haratago doa; 

kronologikoki beste garai bat proposatzen du, Mitxelenaren bortitz/ahul sistema baino 

lehenagokoa dena. Honekin batera, hizkuntzaren tipo aldaketa ere proposatzen du 

(Lakarra 2004a, 2004b, 2006, besteren artean). 

Hipotesiak hipotesi, ez da ahaztu behar Mitxelenak hasierako gunerai buruz 

zioena, ez baitzuen arrazoirik falta ([1961, 1977] 1985, 252-253 orr.) hitz hasiera 

ziurtasun gutxien eskaintzen duen gunea dela zioenean. 

Laburbilduz, esan behar da aitzineuskarako sistema fonologikoaren berreraiketa-

proposamen desberdinak egon direla, eta sistema horiek oinarri desberdinak izan 
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dituztela. Mitxelenaren sistema bortitz/ahul banaketan oinarritzen da; Trask-ena 

geminatu/ez-geminatu banaketan (nahiz eta gero proposamen horri indarra kentzen 

dion). Hualdek, aldiz, egungo sistema proposatzen du, hau da, ahostun/ahoskabe 

bereizketa duena. Baina arazoak konpondu gabe jarraitzen du, inork ez du arrazoi 

garbirik eman hitz hasieran herskari ahostunak bakarrik onartzeko. Sistema 

fonologikoan herskari ahostunak badaude, ahoskabeak ere egon behar lirateke eta egon 

badaude, bokal artean bai baitago oposaketa, baina hasierako posizioan ez. Hitz hasiera 

gune gogorra da, aldiz aitzineuskaraz herskari ahostunak, hau da lenis-ak, bakarrik 

zeudela dirudi. Ikusi beharko litzateke beste hizkuntzetan honelako gertakaririk baden, 

hau da, bereizketa egonda, hitz hasieran bereizkuntza horretako ahulena egotea, berez 

indartsua den gune batean. 

Esan bezala, Lakarraren proposamena kronologikoki Mitxelenarena baino 

haratago doa eta hizkuntzaren beste egoera bat postulatzen du; galdetu beharko litzateke 

Mitxelenak proposatutako bortitz/ahul egoera baino lehen zer ote zegoen, zer nolako 

kontsonante eta bokal sistema mota duen Lakarrak proposatzen duen hizkuntz egoerak, 

izan ere, hizkuntza tipo aldaketa proposatzen bada (ikus 4.3. atala), sistema 

fonologikoan ere aldaketak egon behar izan zirela suposatu behar dugu.  

Atala amaitzeko ezin aipatu gabe utzi Mikel Martínez Aretak 2006-06-27an 

EHUn aurkeztutako tesia, “El consonantismo proto-vasco” izenekoa. Atal honen 

amaieran aipatzen dugu Martínez Aretaren lana, oraindik goiz izan daitekeelako 

proposatzen dituenak aztertzeko. Hala ere, lan berria aipatzeko premia sentitu dugu, eta 

Martínez Aretaren proposamen berrian berreraikitako kontsonante sistema ekarriko 

dugu, aitzineuskara zaharreko kontsonante sistema berreraikitzen duen lehenengo 

proposamena delako. Kontuan izan behar da Martínez Areta Lakarraren berreraiketa 
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proposamenetan oinarritzen dela. Aitzineuskara zaharra denez berreraikitzen duen 

garaia, Mitxelenak proposatutako berreraiketa garaitik haratago doa eta beraz, 

berreraiketan oinarritutako berreraiketa da. Hamaika kontsonante berreraikitzen ditu 

Martínez Aretak: /th, kh, b•, d•, g°, h, s@, s, n, l, R/. Oraindik aztertu gabe daude garai hartan 

egon zitezkeen bokalak. Hala ere, Lakarraren ikerketetan iradokitzen da, eta hemen ere 

aipatu dugu (4.3.3. eta 7.2.3. ataletan), bokal gehiago egon zitezkeela berreraikitzen den 

garaian.  

Aurrera begira, ikerketa eremu zabala lantzeko geratzen da; alde batetik, 

egindako proposamenen azterketak eta gogoetak sakontzea komeni litzateke, eta beste 

alde batetik, proposamen berriak egin beharko lirateke, horrela lortuko baitugu 

aitzineuskara zaharra deituriko garaia froga eta oinarri sendoz hornitzea. 

 

7.1.2. Bilakabide paradigmatiko ingurunedunak 

 

Aurreko atalean ikusi dugu aitzineuskarak zein hots-biltegi zuen. Ikusi dugu 

arazoak daudela berreraiketan eta argi dago azterketa gehiago behar dela proposamenei 

oinarri sendoa bilatzeko eta proposamen berriak plazaratzeko. Atal honetan, euskara 

zaharrean paradigmatikoki indarrean zeuden bilakabide ingurunedunei buruz arituko 

gara, eta zeuden balditza eta debekuak aipatuko dira, ezagutzen ditugun neurrian, beti 

ere. 
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7.1.2.1. Silaba-gunea 

 

Edozein bokal ager zitekeen, baina kontsonanterik ez. 

 

7.1.2.2. Ekina 

 

Hitz hasierako ekinean kontsonante bakarra onartzen zen, baina ez edozein. 

Ondoko kontsonanteak ezin ager zitezkeen: /r/, //, /ts/, /tś/, /t/, /k/, /d/. Ondoren 

bokalerdia zuen kontsonanterik ere ez zen onartzen: /Cj/, /Cw/.  

Lehen aipatu bezala, orain baldintza horiek erlaxatu egin dira eta aurreko 

paragrafoan aipatutako kontsonante horiek guztiak ager daitezke hitz hasierako ekinean, 

ttaka ezik. Dardarkaria ager daiteke, afrikatuak ere bai, eta herskari ahostun zein 

ahoskabeak ere bai. Kontsonante bakarra baino gehiago ere azal daitezke hitz hasierako 

ekinean, bi kontsonanteko bilkurak onartzen baitira.  

Silaba hasiera hitz hasiera ez zenean, edozein kontsonante ager zitekeen ekinean. 

Trask-ek aitzineuskaraz bokalez hasten diren hitzen ugaritasuna azpimarratzen 

du, /a/ bokalez hasten direnena, batez ere. Ekinik ez duten silaben ugaritasuna da Trask-

ek proposatzen duena. Era berean, bokalez amaitzen diren hitzen ugaritasuna ere 

badagoela dio. Baina Lakarrak (2004a) dioenez, ez da hainbesterakoa bokalez hasten 

diren hitzen nagusitasuna; aukerak ikusita, hau da, hitzak zein kontsonantez eta zein 

bokalez has zitezkeen aztertuta, Lakarrak dio, ez dirudiela hainbestekoa denik ekinik 

gabeko silabez hasten diren hitzen kopurua eta indarra kentzen dio Trask-ek 

proposatutako joerari. 
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7.1.2.3. Koda 

 

Kodan, hitz amaiera ez denean, kontsonante ozenak (l, n, r) eta txistukariak (s, z) 

ager zitezkeen. Ez zegoen herskaririk hitz barreneko kodan. Ikerketan zehar esan 

dugunez, debeku hau erlaxatu egin da, egun onartzen baitira herskariak ere gune 

horretan, nahiz mailegu berriak izan. 

Hitz amaierako kodan ere herskaririk ez zen onartzen, Artiagoitiak (1990) eta 

Lakarrak (1995) adierazi zuten bezala. Hitz amaieran ozenez gain, afrikatuak zeuden, 

baina herskaririk ez. 

 

7.1.2.4. Kontsonante taldeak 

 

Mitxelenak berreraikitzen dituen etimologiei begiratzen badiegu ohar gaitezke 

kontsonante bilkurak ez direla ugariak, eta galerak eta aldaketak gertatzen direla 

morfemak elkarrekin kateatzean. Esan daiteke –CC- bilkuraren aurkako joera indarrean 

zegoela, eta kontsonante taldeak ez direla edozein modutara sortzen: debekuak eta 

baldintzak zeuden. 

Kontsonante bilkura tautosilabikorik ez zegoen ekinean. Lehen adierazi bezala, 

muta cum liquidarik ere ez zen onartzen, ondorengo adibideek erakusten dutenez: lat. 

crucem > eusk. gurutze, lat. librum > eusk. liburu.  

Hitz barreneko kodan ere ez zegoen kontsonante talderik. Koda hitz amaiera 

zenean bakarrik ager zitezkeen kontsonante bilkura tautosilabikoak: bi kontsonanteko 

bilkurak ozen gehi afrikatu hurrenkerarekin, adibidez, beltz, hartz, hortz. 
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Bilkura heterosilabikoetan baldintza ugari aurki daitezke eta bi kontsonante 

batzean aldaketa eta galera zenbait ere bai; hitz konposatuetan gertatutako 

txandakatzeak (4.2.1. atalean ikusitakoak) aipatzea besterik ez dago muga hauetaz 

jabetzeko.  

Oro har, esan daiteke, silaba-egitura aldetik nahikoa aldaketa gertatu dela 

aitzineuskaratik egungo euskarara: 

Hitz hasierako debekuak asko erlaxatu dira: 

a. egun hots-biltegiko edozein kontsonante ager daiteke, eta lehen ez 

(dardarkariak, afrikatuak, herskari ahoskabeak eta herskari horzkari ahostuna ezin ager 

zitezkeen). 

b. egun kontsonante bakarra baino gehiago ager daitezke, muta cum liquida 

taldeak onartzen baitira, eta lehen ez. 

Hitz amaierakoen baldintzak ere lasaitu dira: 

a. egun herskari ahoskabeak ager daitezke. 

Hitz barreneko koden debekuak ere erlaxatu egin dira: 

a. egun herskariak ager daitezke maileguetan, ahostunak zein ahoskabeak. 

b. egun ozen-frikari bilkura onartzen da hitz barreneko kodan: e.rans.ten, 

ins.pek.to.re. 

Gaineratu behar da oraindik ez dugula aitzineuskaraz hitz barrenean gertatzen 

ziren bilakabide askoren berri eta azterketa gehiago ezinbestekoa dela kontu hauez 

gehiago hitz egiteko. Oro har, esan daiteke baldintza paradigmatiko ingurunedunak 

erlaxatu egin direla, Mitxelenak berreraikitako garaiarekin alderatzen badugu, behintzat. 

Lakarrak beste hizkuntza egoera bat proposatzen duela esan dugu, eta beraz, 

bestelako baldintza batzuk ere espero behar ditugu. Dena den, proposamen garatuagoak 
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eta osoagoak egon ezean, hizkuntza egoera hartako baldintzei eta mugei buruz ezin ezer 

ziurrik esan. Egokiera honek ederki islatzen du diakronistek, tipologilariek eta 

fonologilariek elkarrekin lan egiteko premia dutela, elkarlanaren bidez etorriko baita 

hizkuntzaren ezagutzan aurrera egin ahal izateko bidea. 

 

7.2. Aitzineuskarako silaba-egituraz 

 

 Atal honetan aitzinako euskal silaba-egituraz autore garrantzitsuenek esandakoa 

bilduko dugu. Hiru izango dira aipatuko diren autoreak, beraiek izan direlako silaba-

egitura berariaz, berez landu duten autoreak: Mitxelena, Artiagoitia eta Lakarra. 

 

7.2.1. Mitxelena 

 

Beste hainbat alorretan bezalaxe, aitzindari izan zen Mitxelena aitzineuskarako 

silabari buruzko gogoeta eta azterketak egiten. Honek ez du esan nahi gaia aurretik 

aipatu ez zenik, baina Mitxelenaren lanean suma daiteke silabari garrantzia ematen 

zaiola eta silaba-egiturari buruzko erreferentziak ugariak dira zentzu horretan.  

Mitxelenak ez zuen silaba-egiturari buruzko atal berezirik idatzi; ez da, haatik, 

silaba-egiturari ematen zion garrantzi ezagatik. Bere idazkietan eta FHV-n, silabak zuen 

garrantzia frogatzen dute, hotsen banaketaz eta aldaketez ari denean, silaba terminoa eta 

silabaren aipamenak ezinbestekoak izateak, adibidez: “En zonas muy distintas del país 

se observa el cierre de a en e detrás de i y u en la sílaba anterior” (63). Zenbait 

aldaketaren berri emateko hitzen luzerari aipamena egitea nahitaezkoa zen eta hitzen 

silaba kopurua sarri aipatzen da: “entre los nombres de más de dos sílabas son 
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numerosos los que podemos suponer terminados antiguamente en *-ani” (143). 

Adierazgarriena da 1977ko edizioan, diptongoei dagokien atalean, silaba-egituraren 

berri ematea, nolabait ere silabaren egitura azaldu beharra adierazten delarik:  

Para llegar a formulaciones de alguna mayor generalidad que las que se dieron en la 

primera edición parece conveniente presentar un esquema de la configuración de la 

sílaba vasca.  

Mitxelena [1961, 1977] 1985, 485 

Argi adierazten du, azalpenei orokortasun zabalagoa emateko gehitzen duela 

silaba-egituraren aipamena eta deskribapena. Ondoren hainbat kasu aurkezten ditu 

silaba-egituraren ikuspegia sartuta, Mitxelenak berak esan bezala, azalpenean 

orokortasuna ematen dutenak. 

Aipatu dugu, FHV-n diptongoei dagokien atalean aitzineuskarako silaba-egitura 

proposatu zuela, baita “La langue ibère” ([1979] 1985) izeneko artikuluan ere. Azken 

lan horretan, oro har, silaba-egitura “assez simple” dela dio ([1979] 1985, 27) eta 

ondoko egitura proposatzen du: V > (W) > (R) > (S) > (T), non V bokalei dagokien, W 

bokalerdiei, R ozenei, S zistukariei (hitz barrena bazen frikariei eta hitz amaiera bazen 

afrikatuei) eta T herskari ahoskabeei. Aurreraxeago, bokalaren aurretik kontsonantea 

azal daitekeela dio, beraz, honela osa daiteke: (C) > V > (W) > (R) > (S) > (T). Egitura 

hau da, Mitxelenaren hitzak erabiliz, “Configuración de la sílaba vasca, esquema que 

pudo ser históricamente válido y que todavía lo es hoy en buena medida” (Mitxelena 

[1961,1977] 1985, 485). Silaba-egiturako segmentuak zeintzuk izan zitezkeen eta zer 

nolako murriztapenak eta debekuak zeuden aipatu zuen. 7.1.1. atalean azaletik 

aipatutako gai hau orain sakonago jorratuko dugu. 

 Aurreko atalean adierazi dugunez, silaba-gunearen aurretik doan (C) 

kontsonantea, hitz hasieran batez ere, ezin daiteke edozein izan; bakarra azal zitekeen 
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eta ez edozein. Labur-labur errepikatuko dira silaba-egituraren murriztapen eta 

debekuak zeintzuk ziren: ezin ziren dardarkari bakuna // eta anitza // agertu, ez eta 

afrikatuak /ts/, /tś/ ere; herskari ahoskabeak ere ez. Herskari ahostun hortzetakoa /d/ 

zenbaitetan ager ziteken (hipokoristiko eta aditzetan). Kontsonante talderik ez zen 

onartzen, ez eta kontsonante gehi bokalerdirik ere. Gune bokalikoan, V zeinua dagoen 

lekuan, edozein bokal ager zitekeen eta (W) zeinuaren lekuan bokalerdiak. (R) zeinua 

dagoen lekua ozenei zegokien, hau da, sudurkariari /n/, albokariari /l/ eta dardarkariari 

//. (S) zeinua dagoen lekuan zistukariak ager zitezkeen, bai frikariak baita afrikatuak 

ere (azkenak hitz amaiera denean). (T) agertzen den gunea herskariei zegokien, baina 

herskari ahoskabeak egon zitezkeen, soilik. /t/ herskari hortzetako ahoskabea eta /k/ 

herskari belar ahoskabea ager zitezkeen gune horretan baina Mitxelenak ederki 

adierazten duenez, emaitza bigarrenkaria da herskari hauek hor agertzea, izan ere bokal 

galeraren ondorioz hitz amaieran herskari ahostuna geratzean, bilakabide natural baten 

bitartez ahoskabetu egin baita (*duda > dud > dut, barda > *bard > bart). 

Kontsonante eta bokal hauen ordena aldaezina da eta atal bakoitzeko fonema 

bakar bat ager daiteke soilik. Silaba-gunea da nahitaez azaldu beharra duen bakarra. 

Silaba-gunearen ondoren azal daitezke kontsonante bat baino gehiago, baina beti ere 

goian emandako ordenan. Mitxelenak dioenez, oso zaila da, “extremadamente 

improbable” ([1961, 1977] 1985, 485) bere hitzetan, silaba-egituraren atal guztiak 

beterik egotea. Beraz, proposatzen duen egiturak ez du esan nahi silaba-egitura hain 

luzea edo konplexua denik, baizik eta euskaraz silabetako segmentuek ordena hori 

jarraitzen zutela, eta gainera, ia inoiz ez zeudela segmentu guztiak batera. 
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“La lange ibère” ([1979] 1985b) artikuluan dio arraroa dela eta ia ezinezkoa 

itxitasun maila224 bera duten bi kontsonante bata bestearen ondoan egotea euskaraz. 

Kontsonante taldeen ozentasun eskalari dagokionez, ondokoa dio: 

Los grupos de consonantes, que al parecer sólo se daban en interior de palabra y 

posiblemente también en final, pero que faltaban en inicial, eran siempre de orden 

decreciente de apertura: sibilante más oclusiva, sonante más sibilante u oclusiva, 

sonante más sibilante más oclusiva. 

Mitxelena [1961, 1977] 1985, 375 

Konplexutasun gune handiena hitz amaieran zegoela esan zuen. Eta hitz 

amaieraz ari delarik, gauza oso interesgarriak aipatzen ditu, konposaketa zaharra 

mintzagai duenean, batez ere. Konposatuetako lehen elementuaren amaiera ere gune 

konplexutzat zuen, bokal erorketaren ondorioz kontsonantea geratzen baitzen amaieran 

eta kontsonante neutralizazio oparoak gertatzen ziren (gai horri buruz 4.2.1. atalean 

mintzatu gara). Gertakari hauek azalpena eskatzen dute fonologiaren aldetik (bokal 

erorketen oinarrian erritmo kontuak leudeke, ziurrenik). Mitxelenak egindako gogoeta 

interesgarriak kontuan hartu beharrekoak dira inondik ere gaia sakontasunean ikertu 

nahi bada. Gauza da konposaketako bi elementuen artean silaba-muga gorde egin zela 

denbora luzean, nahiz konposaketako lehen osagaia kontsonantez amaitu eta hurrengo 

osagaia bokalez hasi, oso argi azaltzen duenez Mitxelenak:  

 

 

 

                                                 
     224 Degré de fermeture terminoa darabil; hurrengo aipuan, beste termino bat ikus dezakegu: apertura. 

Esan daiteke, antzekotasun handia dutela edo bat datozela (oso) ozentasun eskala terminoaz adierazi nahi 

dugunarekin. 
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Todo confirma la idea de que, en composición, la consonante final —que había quedado 

generalmente en esa posición a consecuencia de síncopa de la vocal que venía a 

continuación— en miembros no finales de compuesto no quedaba ligada en la 

pronunciación, al menos hasta época muy tardía, a la sílaba siguiente, aun cuando ésta 

empezara por vocal. 

Mitxelena [1961, 1977] 1985, 529 

Ez da hau nolanahiko kontua; euskarak CV.CV joera izan duela eta duela esan 

dugu, baina horrek konposaketan zerbait gogorra zegoela, muga gogorra zegoela 

suposatzen du. Hasteko, lehen elementuko amaieran bokala galtzeak esan nahi du 

herskari bat geratzen zela kodan, aitzineuskaraz posible ez zena (Artiagoitiak 1990 eta 

Lakarrak 1995 adierazi zutenez). Eta gainera bigarren elementua bokalez hasten bazen 

ere kodako kontsonante hori ez zen hurrengo silabako ekina bihurtzen. Aski 

adierazgarria CV.CV egitura duen hizkuntza batean. Komeni da aipu hau Lakarraren 

ekarpena jorratuko dugun atalean (beherago) gogoratzea. 

Morfemen artean muga zegoen, beraz, eta badirudi horrela ahoskatu zela 

denbora luzez, esan dugunez lehenengo elementua kontsonantez bukatu eta bigarrena 

bokalez hasten zenean, eta baita lehenengo elementuaren amaiera herskaria eta 

bigarrenaren hasiera herskaria zenean ere, ondoko aipuan irakur daitekeen bezala: 

Oclusiva + oclusiva. El resultado es el enmudecimiento de la implosiva con 

ensordecimiento de la explosiva: cuando ésta es ya sorda, se pierde simplemente la 

primera. Esta, con todo, ha seguido escribiéndose (erret bide, ilkit bide, etc.), y 

probablemente pronunciándose, durante mucho tiempo. 

Mitxelena [1961, 1977] 1985, 345 

Mitxelenaren [1961, 1977] 1985 laneko seigarren kapituluaren hasieran 

aitzineuskararen berreraiketan kontuan hartu beharreko proposamen bat egiten du. Hona 

hemen labur-labur Mitxelenak esandakoa ([1961, 1977] 1985, 125): bokalen 

jokamoldea ikusteko, hitz amaiera eta konposatu eta zenbait eratorritako lehen 
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elementuaren amaiera bereizi behar dira. Konposatu eta zenbait eratorritako lehen 

elementuaren amaieran, bokalen tinbre aldaketak eta galerak ugariak eta erregularrak 

dira. Bokal aldaketa eta galera hauek espainiar erromantzeetako sustantibo 

proklitikoetan gertatu zena gogorarazten dutela dio Mitxelenak, eta era berean, 

konposatuetako lehenengo osagaiak proklitiko modura joka zezakeela iradokitzen du. 

Hala balitz, aurrizki modura jokatzen zutela adierazi nahiko luke (nahiz eta 

“gramatikalki” ez izan aurrizki), hau da, lehenengo osagaiek ez luketela autonomiarik 

eta konposaketako bigarren osagaiari lotzen zitzaizkiola, nolabait esan. Horrela, 

lehenengo osagaiek azentu unitate gisa ez lukete kontatuko. Proklisia gertatzea 

tipologikoki ere adierazgarria izan daiteke. Esan dugu euskara hizkuntza eranslea dela 

eta atzizkiak dituela nagusiki, aurrizki oso gutxi eta berri batzuk kenduta. Proklisia 

gertatzeak, gutxienez, atzizkitzea ez zela adierazten du eta era berean nolabaiteko 

aurrizkitzea zela;225 pentsa daiteke tipologikoki esanguratsua izan daitekeela, edo 

zerbaiten seinale, behintzat (ikus tipologiazko atala). Azentuaren jokamoldea aztertzeko 

ere gogoeta hauek kontuan hartu beharko lirateke. 

Mitxelenak aitzineuskarako silaba-egituraz egindako proposamenak gogoan 

izanda, eta gertatu diren aldaketa esanguratsuenak kontuan hartuz, euskararen garai 

desberdinetako silaba-egiturak islatzen dituen taula bat marraztuko dugu. Modu honetan 

silaba-egituran diakronikoki egondako desberdintasunak nabarmenduko ditugu: 

 

   V CV CVC VC CCV CCVC CVCC VCC CCVCC CVCCC 

 Eusk. BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI EZ 

 AE BAI BAI BAI BAI EZ EZ BAI BAI EZ EZ 

36.irudia 

 

                                                 
     225 Proklisi oro aurrizki ez dela jakinik. 
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Taulari begiratuta berehala ohar gaitezke silaba-egiturak aldaketak jasan dituela 

garai batetik bestera; ikusten dugu egungo euskaran silaba-egitura gehiago onartzen 

direla aitzineuskaraz baino. Aitzineuskaraz V, CV, CVC, VC, CVCC eta VCC onartzen 

ziren, baina azken bi silaba-egiturak hitz amaiera zenean bakarrik ager zitzezkeen. Beste 

era batera esanda, atal honetan adierazi bezala, bi kontsonanteko bilkura tautosilabikorik 

ez zen onartzen, hitz amaiera ezean. Bi kontsonanteko bilkura heterosilabikoa zenean, 

muga eta baldintza ugari zeuden.  

Egungo euskaraz V, CV, CVC, VC, CCV, CCVC, CVCC, VCC eta CCVCC ere 

aurki daitezke. Aitzineuskaratik bereizten duen ezaugarri nagusiena da silaba hasieran 

kontsonante bilkura tautosilabikoak onartzea da. CCVCC silaba-egitura ere zerrendan 

jarri dugu, baina aipatu behar da egitura hori silaba bakarreko onomatopeietan soilik 

onartzen dela, adibidez braust. Hizkuntza batean berezko egiturak ez direnak onartzeko 

bide berriak maileguak eta onomatopeiak izan ohi dira eta baieztapen hau bete-betean 

ikusten da euskaraz, izan ere ekineko kontsonante bilkurak maileguetan gertatzen dira 

(tren, flan, sonbrilla, adibidez) edo onomatopeietan. Azken hauek izaera berezia dute 

hizkuntzan, bai esanahi aldetik bai formaren aldetik. Fonosinbolismoa daukate, eta 

fonosinbolismoa areagotzeko silaba-egitura kargatu egiten da, bai ekinean bai kodan. 

Horrela, hizkuntzak onartzen dituen silaba-egituretatik urrundu egiten da eta zenbat eta 

gehiago urrundu orduan eta ikonikoago bihurtzen dira. Braust adibidea, ikusten 

dugunez, euskarazko silaba-egituratik erabat urruntzen da, ekinean eta kodan, bietan, 

kontsonante bilkurak onartuz. Esan dugu, egungo euskaraz ekinean kontsonante talde 

tautosilabikoak onartzen direla, hala ere ekinean eta kodan, bietan batera kontsonante 

talde tautosilabikoa duen forma lexikorik ez dago, hemen aipatutako braust eta 

antzekoak salbu. Horrez gainera diptongoa ere agertzen da, eta diptongoei buruz sakon 
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mintzatu ez garen arren, 5.2.2.1. atalean esan dugu euskaraz diptongoak ez direla hain 

ugariak eta monoptongoa nahiago dela diptongoa baino. 36. irudian CCVCC egitura 

sartzeko arrazoia izan da euskaraz gertatzen dela, ahoskatzen dela, nahiz eta hitz 

markatua izan.226 

 

7.2.2. Artiagoitia 

 

 Mitxelenaren ondoren ez dira hain ugariak silaba gai nagusitzat hartuta lan egin 

duten autoreak. Dena den, aipagarria da Artiagoitiak (1990) argitaraturiko lana. Ekarpen 

nagusiena aitzineuskarak CVC silaba-egitura izan behar zuela esatean datza, baita -T227 

ez zela posible esatean ere, 7.1. ataleko Artiagoitiaren aipuan adierazi dugun gisan. 

Mitxelenak proposatutako silaba-egituran ikusi dugu herskaria, -T zeinuaren bidez 

adierazita, ahoskabea zela eta silaba-egituraren amaieran zegoela. Artiagoitiak bere 

proposamenean ohartarazten du amaieran dauden herskariak estraprosodikoak228 direla 

eta ez dagoela beharrik -T silaba-egituran agertzeko:  

 

 

 

                                                 
     226 Aitzineuskaraz gerta zitezkeen onomatopeiei buruz ezin dezakegu ezer ziurrik esan, hala ere, gehitu 

daiteke garai hartako silaba-egituratik urrundu egingo zirela. 

     227 (T)-k kontsonante herskari ahoskabea adierazten du. 

     228 Anakrustiko terminoaren izendapen modernoa dela aipatu dugu lehenago. “Estraprosodiko”, 

“estrametrikal” eta “estrasilabiko” terminoak erabili izan dira fenomeno bera izendatzeko. Blevins-ek 

(1995, 223) dioenez, termino hau Liberman-ek eta Prince-k (1977, 293) erabili zuten lehenengoz eta gero 

Hayes-ek (1980) garatu zuen. 
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Los hechos descritos en (...) parecen sugerir que, si las oclusivas pueden hallarse en 

posición de coda solamente si se trata de la última sílaba de la palabra, y si los grupos 

de consonantes únicamente son posibles precisamente en el mismo contexto, esto se 

debe al especial estatus de que goza tal posición. Siguiendo a Itô, podemos explicar esta 

paradoja por el hecho de que las consonantes periféricas (bien la inicial, bien la final, 

dependiendo de cada idioma) son marcadas como extraprosódicas universalmente a 

nivel léxico. En este nivel, las consonantes que no pueden formar parte de una coda (en 

el caso del euskara) y no han sido asociadas a ningún nudo silábico son eliminadas por 

la convención del Borrado de Segmentos Libres. 

Artiagoitia 1990, 332 

Hitz amaierako kontsonantea estraprosodikoa dela esanez bat, bost eta antzeko 

adibideei azalpena aurkitzen die; hitz horiek oinarri hartuta eratorpena gertatzen denean, 

bat → bana, bost → bosgarren, adibideetan ikusten den bezala, herskariaren galera 

“Borrado de Segmentos Libres” izeneko konbentzioaren bidez deskribatzen da.  

Esan daiteke CVC silaba-egituraren proposamenak ez diola Mitxelenarenari 

zuzenean aurre egiten, Mitxelenak (C)V(W)(R)(S)(T) egitura izan zitekeen 

konplexuentzat aurkeztu baitzuen. Horregatik daude parentesi ikurrak: lehen begiratuan, 

badirudi silaba-egitura oso konplexua izan daitekeela baina parentesi ikurrak ditu eta 

beraz, horrek adierazten du aukera guztiak hor dauden arren, ez dela nahitaezkoa denak 

beteta agertzea. Izan ere, Mitxelenak proposatutako egitura osoari jarraitzen dioten 

hitzak oso urriak dira.229 Aldiz, Artiagoitiak aurkezten duena, oro har aitzineuskarak 

zuen joera dela esan daiteke, eta ez du aldatzen Mitxelenak esandakoa, nahiz eta mugatu 

egiten duen. Izan ere, badaude silaba amaieran kontsonante bakarra baino gehiago 

dituzten hitzak, eta beraz, CVC baino silaba-egitura konplexuagoa dutenak, adibidez, 

hartz, ertz, hortz. Adibide hauek aitzineuskaran ez egoteko arrazoirik ba ote? 

                                                 
     229 Konplexuena geurtz litzateke eta ez ditu atal guztiak betetzen. 
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Artiagoitiak aipatzen duen beste gai interesgarri bat silabaketa norakotasunari 

dagokiona:230 silaba egituraketa zein norabidetan egiten den, eskuinetik ezkerrera edo 

ezkerretik eskuinera; euskarazko adibideetan bokal epentesia sartutakoan gertatzen 

denari begiratzen badiogu, zein norabide kontuan hartuz egiten den ikusi beharko dugu, 

hau da, eskuinetik ezkerrera (libru > liburu; spata > ezpata) edo ezkerretik eskuinera 

(adibide bera erabiliz, libru > **libiru beharko luke). Hona hemen Artiagoitiaren hitzak: 

La existencia de un parámetro de direccionalidad parece indiscutible tras estudiar los 

sistemas prosódicos; este parámetro simplemente refleja el hecho de que los procesos 

fonológicos suelen tener lugar bien de izquierda-a-derecha o de derecha-a-izquierda de 

forma uniforme para cada lengua. 

Artiagoitia 1990, 328 

Artiagoitiak aitzineuskaratik egungo euskarara silaba-egituran aldaketa gertatu 

zela proposatzen du, bai egitura aldetik, egun egitura konplexuagoak onartzen direlako 

eta honekin batera, silabaketa norakotasunean ere aldaketa jasan duelako. Pentsatzekoa 

da, era berean, silaba osatzeko norabideak bestelako inplikaziorik baduen, hau da, 

eskuinaldera edo ezkerraldera osatzeak hizkuntz tipoarekin baduela zerikusia. Ondoko 

aipuak silabaketa norakotasuna egungo euskaraz nola gauzatzen den adierazten du: 231 

 

 

 

                                                 
     230 Ingelesez directionality eta gazteleraz direccionalidad izendatutako kontzeptua. Ikus 129. oin-

oharra. 

     231 Dirudienez, silaba non kargatu daitekeen, hau da, kontsonante taldeak baldin badaude, silaba 

hasieran edo silaba amaieran onartzen diren, garrantzitsua da hizkuntz egituraketan, hizkuntz tipo 

desberdinen adierazleetako bat izan daitekeelako. Hizkuntz tipo batek silaba hasieran onartzen ditu 

kontsonante taldeak eta beste hizkuntz tipo batek silaba amaieran (ikus Benveniste 1964, 31-32). 
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La vocal epentética proyectada por el molde silábico se sitúa a la derecha de la 

consonante libre. Esto normalmente apunta hacia una fijación izquierda-a-derecha del 

parámetro de la direccionalidad para el euskara moderno. De lo contrario, la consonante 

libre habría sido interpretada como coda, produciendo *bos@ettik (bos@etik). (...) En 

resumidas cuentas, la regla de epéntesis que encontramos en los morfemas inflexionales 

indica que el cómputo silábico en el euskara moderno se realiza de izquierda a derecha. 

Artiagoitia 1990, 337 

Artiagoitiak berak aipatzen duen gisan, oso interesgarria litzateke jakitea 

aldaketa hori noiz gertatu zen; horretarako Leizarraga eta Axular idazleak aipatzen ditu 

eta hauek darabilten ortografiari erreparatzen die. Artiagoitiak dioenez, badira frogak 

XVI-XVII. mendeetan silaba-egitura CCVC zela esateko, edo hobe esan, nolabaiteko 

ezegonkortasuna, alternantzia bazela esateko, aldaketaren zantzuak badirela esateko, 

behintzat. Dena den, azterketa gehiago behar duen gai interesgarria litzateke. 

 

7.2.3. Lakarra232 

 

Lakarra izan da silabaren hariari zeharka heldu dion beste egile bat. 

Aitzineuskarako erroei buruzko hainbat proposamen egin ditu eta hor, ezinbestean, 

silaba-egitura ukitzen da. Mitxelenak egindako proposamena zehaztu eta areago joaten 

da, kronologikoki behintzat. Tipologiaren kapituluan ere aipatu dugun bezala, 

Lakarraren helburua da euskararen aurrehistoriaz orain arte eztabaidatu den baino garai 

urrunagoetara heltzen den hipotesia egitea, aitzineuskara zaharra izendatzen duen 

garaira, hain zuzen ere:  

                                                 
     232 Atal honetan agertzen diren ideia asko tipologia atalean agertu dira, baina atal honetan arrazoibide 

fonologikoan sakonduko dugu gehiago. 
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In this article, we believe we have shown that it is possible to extend the reconstruction 

of the prehistory of Basque to earlier stages than the standard reconstruction by 

Michelena (1957, 1977). 

Lakarra 1995, 202 

4.2. kapituluan aipatu dugun bezala, Lakarra teoria berria eraikitzen ari da eta 

horixe adierazten du azken urteetako argitalpen kopuruak ere. Atal honetan, argitaratuak 

dauden lanak hartuko dira soilik kontuan. Hizkuntzaren maila gehienetan aldaketak 

gertatu direla proposatzen duten ideiak gogoan izanik ere, batez ere, silaba-egitura 

zuzenean ukitzen duten alderdiak izango ditugu aztergai. 

Esan dugu Lakarrak (1995), Artiagoitiaren bidetik (1990), Mitxelenak 

proposatutako silaba-egiturari *-T murriztapena gehitzen diola. Lakarrak 

(C)V(W)(R)(S)(T) egitura indartsuegia dela azaltzen du, benetan dauden baino emaitza 

gehiago ahalbideratzen dituelako eta, amaierako herskari ahoskabea aitzineuskarako 

silaba-egiturarako ez zela posible proposatzea erabakitzen du, (C)V(W)RST egitura 

duen hitzik ez dagoelako. Nahiz eta herskari ahoskabea zenbait hitz amaieratan agertu, 

azalpena bilatzen die herskarien agerpenari: blok, tiket, adibideak, esaterako oso 

mailegu berriak dira; zut, et, ok egin adibidez, hitz adierazgarriak dira; beste zenbait, 

lehen esan bezala, konposaketan lehenengo elementuak amaierako bokala galdu 

dutelako sortzen dira, adibidez errege → erret; badira bilakabide fonetiko erregularren 

bidez sortuak ere, barda > *bard > bart, *duda > dud > dut, kasu. Hitz barrenean ez 

dagoenez bokal + ozen + herskari segida tautosilabikorik, aitzineuskarako silaba-

egiturarako amaieran herskaririk ez du proposatzen Lakarrak (1995, 202).  

Baina emaitza hauei fonologikoki begiratzen badiegu esan daiteke amaierako 

herskariak noizbait sartzen hasi zirela sisteman eta horixe da hizkuntzako hots-

sistemaren historiari begiratuta interesatzen zaiguna. Gertakari berriak beti ere 
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sistemaren zirrikituren batetik hasten dira sartzen hizkuntzan eta amaierako herskariak 

horren adibide izan daitezke. Kontuan hartu beharrekoa litzakete zirrikitu horiek noiztik 

dauden, non hasten diren eta ondoren hedapenik baduten. Kasu honetan, hitz amaiera 

litzateke silaba amaieran herskariak onartzen hasten deneko gunea. 

Lakarraren ekarpen garrantzitsu bat aitzineuskarako erroak silaba bakarrekoak 

zirela esatean datza. Lakarraren hitzetan (1995, 194), Ulhenbeck-ek 1947an euskal 

erroei buruzko sailkapen osoena egin zuen. Ikerketa horretan Uhlenbeck-ek 

ondorioztatu zuen jatorrizko erro lexiko gehienak bi silabadunak direla, hiru 

silabadunak eta gehiagokoak ere badiren arren. Lakarrak postulatzen du euskararen 

aurreragoko egoera batean, hau da, aitzineuskara zaharrean, erroak silaba bakarrekoak 

zirela eta, silaba gehiagoko erroak, eratorpen morfologikoz edo konposaketaz 

sortutakoak, edo maileguak direla: 

I would like to suggest that Proto-Basque only had monosyllabic and bisyllabic roots, 

and to explore the consequences of this hypothesis. In fact, I will make the claim that at 

the earliest reconstructable stage (Pre-Proto-Basque) all roots were monosyllabic. 

Lakarra 1995, 193 

Emaitza honek, aldaketa gogorra dakar egungo sistemarekin alderatuta, eta beste 

nolabaiteko ondorioak ere atera daitezkeela pentsatzera eraman gaitu. Ikerlanean zehar 

esan dugun gisan, Lakarrak silaba bakarreko erroen proposamenetik ondorio 

tipologikoak eratorri ditu. 

Hitzen neurriaren kanona hizkuntz tipo desberdinetan aldatu egiten da eta beraz 

desberdina da morfema egituraz hitz egitea hizkuntza eransle batean, hizkuntza 

fusionatzaile batean edo hizkuntza isolatzaile batean. Egungo hizkuntz egoeratik 

urruntzen den egoera proposatzen du Lakarrak aitzineuskara zaharrerako, eta tipo 
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aldaketa, hizkuntz deribaren bidez gauzatu zela defendatzen du (Lakarra 2005, 411-

412).  

Aurrera jarraitu aurretik azter-eremuei dagokion aipamen bat egitea komeni da. 

Izan ere, Lakarraren ekarpenak irakurtzean berehala ohar gaitezke morfologiaren alorra 

dela bera jorratzen ari dena eta gu, aldiz, fonologiaren eremuan murgildu gara. 

Zehaztasun hau egitea garrantzitsua da, azter-eremu desberdinak izanda, baldintza eta 

eskakizun desberdinak aipatzen direlako eta erantzunen bilaketan ere desberdintasunak 

aurki daitezkeelako. Lakarra hotsen kontuez ari da, baina eremu morfologikoan, 

horregatik nolabaiteko eremu nahasketa sor daiteke, ondoko aipuan irakur daitekeen 

bezala:  

Morphophonological rules are purely conventional, or traditional. They may resemble 

phonological processes because they can be expressed, in part, in phonological features. 

But they apply only in connection with grammatical processes and in terms of lexical 

and grammatical categories, not prosodic ones. 

Donegan 1993b, 104 

Fonologia Naturalak bereizketa zorrotza egiten du fonologia eta 

morfofonologiaren artean, ondoko aipuak adierazten duen gisan:  

Natural Phonology advocates a sharp distinction between phonology and 

morphophonemics. Only phonology (including prosody) is natural in the above sense, 

morphophonemic alternations express grammatical relations  

Hurch 2006a, 541 

Fonologia Naturalean fonologia da hizkuntzan ahoskatu eta hautemana izateari 

zor diona eta azalpen iturri nagusiena fonetika da. 

Atal honetan Lakarraren ekarpenak aurkeztean behin baino gehiagotan 

adierazten dugun bezala, Lakarra eremu morfologikoan murgiltzen da, adibidez 

murriztapen morfologikoak aipatzen dituenean, edo erroak eta erroen murriztapen eta 
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eskakizunak aipatzean eta abar. Horregatik lan honetan Lakarraren ekarpenei alderdi 

fonologikotik begiratzen saiatu gara, ahal den heinean, eta fonologiatik begiratuta 

erantzunak ematen saiatu gara, nahiz eta jakin erantzunen maila eta eskakizuna 

desberdina izan daitekeela azter eremu desberdinetan. Hau da, esan dugu fonologian 

esplikazio iturri nagusia fonetika dela eta guk esplikazio era hori lehenetsiko dugu 

ikerketa honetan ere; aldiz, Lakarraren azalpenetan fonetikarekiko betebeharrak 

ahulagoak dira gure ikuspegiarekin alderatuz.  

Ondoren Lakarraren ikerbidea nondik norakoa izan den ikusiko dugu, azaletik 

bada ere. Erroek zer nolako jokamoldea zuten ikusteko, erroen arteko loturak, 

baldintzak eta murriztapenak ditu aipagai Lakarrak; baldintza hauek guk baldintza 

paradigmatiko deituekin lotzen ditu Lakarrak (gorago, 7.1.2. atalean aipatutakoak 

dira).233 Lakarraren ekarpenean, esplizituki ez bada ere, erroak eta silabak maila berean 

jartzen dira, hau da, elkarren arteko parekotasuna egiten da, baina hitz berean silaben 

arteko bilakabide sintagmatikoak nola gauzatzen ziren ikustea falta zaigu eta horixe izan 

beharko litzateke aurrerantzean egitea komeni litzatekeen lana, modu horretan ikusiko 

baikenuke silabak nola harilkatzen ziren eta zein baldintza eta zein debeku luketen. 

Lakarraren ekarpenaren funtsa, 4.2. atalean ere azaldu denez, erroa CVC silaba 

bakarrekoa dela frogatzean datza. Lakarrak (2002), Uhlenbeck-en proposamenari aurre 

eginez, aldarrikatzen du ez zegoela bi silabako errorik (**CVCV) eta daudenek ez 

dutela erroa soilik edo mailegatuak direla: 

                                                 
     233 Hona hemen labur-labur baldintzak: kontsonante bakarra ekinean, eta hitz hasiera denean, 

dardarkariak, afrikatuak eta herskari ahoskabeak ez, herskari horzkari ahostuna ere ez; koda hitz amaiera 

denean, ozenak eta txistukari afrikatuak bai, herskaririk ez; hitz barreneko kodan ozenak eta txistukari 

frikariak. 
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En Lakarra (...) nos hemos ocupado de una restricción estructural de la raíz (**TVTV) 

detectada por vez primera en 1995, o, mejor de su fórmula más amplia y significativa 

(**CVCV) y de sus orígenes y consecuencias cercanos y lejanos; no parecía, en efecto, 

aceptable que la imposibilidad de combinar dos sílabas abiertas —combinación tan 

corriente entre las lenguas del mundo— deba quedar sin noticia ni intento de 

explicación como ha ocurrido hasta el presente. En 1995 la inexistencia antigua de ese 

modelo radical era relacionada directamente con la abundantísima proporción de 

préstamos y compuestos o derivados en el mismo, en contra de la extendida creencia —

que viene al menos desde Uhlenbeck (...)— de que las antiguas raíces vascas eran 

bisilábicas. 

Lakarra 2005, 409 

Ondoren, labur-labur bada ere, Lakarrak silaba bakarreko erroen teorian 

egindako bidean atera dituen ondorio nagusienak ikusiko ditugu. 1995ekoan aurkitutako 

murriztapenari, 2005ekoan beste zenbait murriztapen gehitzen dizkie, hala nola **V- 

eta **-V. Beraz, aitzineuskarako erroa, bokalez ezin amai daitekeenez eta bokalez ezin 

has daitekeenez, CVC izan behar zuela dio Lakarrak,234 adibide ugariz aurkezten ditu 

                                                 
     234 Lakarra ez da lehenengoa izan euskararen garai historiko batean euskarak silaba itxia izan zuela 

esaten. Kapitulu honetan atal berezirik eskaini ez arren, lanaren laburtasuna eta zehaztasun gehiagoren 

premiagatik, aipatu beharra dago Barrit-en (1966) lana. Autore horrek garaiko euskararen eta gazteleraren 

sistema fonologikoen alderaketa egin zuen eta antzekotasun handiak antzeman zituen bi sistemen artean. 

Euskarazko zenbait gertaera foniko aurkeztu ondoren, aitzineuskarak zein silaba molde izan zezekeen 

esanez amaitzen du. Aski interesgarria izan daiteke autore horren aipua ekartzea, ordura arte eta ia orain 

arte proposatu gabeko silaba eredua proposatzen baitu. Barritt-ek azterketa gehiagoren premia 

aldarrikatzen du, eta modu honetan bukatzen du bere ikerlana: “Although the syllabic pattern of Basque 

as well as the overall phonological pattern is substantially like that of Castillian, the predominant 

canonical formula being CV, there is evidence that at one time (at present I cannot be precise) the syllable 

type was predominately VC. This theory is supported by several features of Basque: a large number of 

ancient nominal roots ending in a consonant, the tendency towards progressive assimilation, and the 

general openess of vowels” (Barritt 1966, 29-30).  

Kontuan hartu beharreko ikuspuntua litzateke, inolaz ere. Barrit-en lanak, nahiz eta kronologikoki zehatza 

ez izan, Lakarraren ondorioei indarra ematen die, silaba itxia zuten erroak ugari zeudela esaten baitu. 

Esan dugu Barrit-ena lan laburra dela, horregatik zenbait baieztapen zehaztapen handirik gabe geratzen 
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datuak: o.dol, a.zal, go.gor, adibideetan bigarren silaba da erroa eta hitza, unitate 

lexikoa erreduplikapenaren ondorioz sortua da; gi.bel, sa.bel, la.gun adibideetan 

bigarren silaba litzateke erroa eta lehenengoak aurrizkitzat hartzen ditu Lakarrak. 

Ikerketaren hasieran errotzat jo zituen *la, *gi eta *sa (1995), baina berak onartzen 

duenez, erro ez baina aurrizki direla proposatzen du ondorengoetan: 

El error, en realidad, no es que tales palabras no se deban segmentar de la manera que 

yo lo hice, siguiendo el método de la triangulación comparativa tradicional, sino que no 

son compuestos formados por dos raíces, una CV y otra CVC. Dado que *gi, *la y *sa 

(no documentados autónomamente) sólo aparecen a la izquierda de otras raíces CVC, 

pero sin que ellas lleguen a esa estructura mínima exigida a los lexemas, lo que en aquel 

trabajo aislamos no eran raíces sino prefijos. 

Lakarra, 2005, 428 

Aipu horretan garrantzitsua da aurrizkiak daudela onartzea, tipologiazko 

ikerketetan zeresan handia izan dezakeelako. 

Adibide hauek erakusten digute erroek CVC silaba-egitura zutela; aldiz, ez da 

aurkitzen dugun silaba-egitura bakarra, CVC egituraz gain, beste silaba-egitura batzuk 

posible zirela ikusten baitugu: o.dol, a.zal, adibideetan bokalak osatzen du lehenengo 

silaba; go.gor, ze.zen adibideetan erroaz gain CV aurki dezakegu, eta sa.bel, la.gun, 

gi.bel adibideetan lehenengo silaba CV dela ikusten dugu. Beraz, adibide hauek kontuan 

hartuta V, CV silaba-egiturak ere bazirela ohartzen gara, CVC egituraz gain.  

Silaba bakarreko erroen teoria eraikitzean, Lakarrak silaba irekien aurkako 

murriztapena dagoela baieztatzen du: “we may add a root-level well-formedness 

constraint against final open-syllables” (1995, 200). Baieztapena oin-ohar batez 

hornitua dator, non esaten baiten silaba irekien aurkako murriztepenetik kanpo geratzen 

                                                                                                                                               
dira, hala gertatzen da euskararen garai historiko batean (ez da zehazten noiz) silaba tipo nagusiena VC 

zela esaten duenean; areago, ez dakigu erroez ari den soilik edo silaba guztiez, eta abar. 
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direla forma gramatikalak eta juntagailuak (hala nola eta, edo, ala), baita izenordeak ere 

(ni, gu, eta abar). Gertaera hori ez bide da hain arraroa, hizkuntza gehiagotan ikus 

daitekeenez: 

However, the exceptionality of these forms is not really damaging, since the same facts 

are systematically repeated in other languages and language families such as Indo-

European (Gamkrelidze & Ivanov 1995), Semitic (Moscati 1964: 188) and 

Austronesian. 

Lakarra 1995, 200 

Beraz, silaba irekien aurkako murriztapena erroetara mugatuta dago, izan ere, 

Lakarrak adierazitako izenorde, juntagailu eta forma gramatikaletan sartu behar ditugu 

aurrizkiak ere (ikus sa-, la-, gi). Ondorioz, zehaztu egin beharko da erroen silaba-eredua 

eta erroena ez dena ez dela nahitaez berbera. Fonologiaren aldetik begiratuta, eta CVren 

oinarrizkotasuna kontuan hartuz, silaba irekirako murriztapena egotea “markatua” 

litzatekeenez, esan daiteke argumentu sendoagoak eskaini beharko liratekeela (ikus 

aurrerago aipatuko dugun silaben pisua edo luze-laburtasuna). 

Orain arte Lakarrak aurkeztu dituen adibideei jarraituz, ikus daiteke hitza, 

unitate lexiko gisa, ez dela erroekin bakarrik osatzen, erroez gain aurrizkiak eta 

erreduplikatutako elementuak aurki baitaitezke. Komenigarria litzateke proposatzea 

alderdi morfologikotik, garai hartan hitzak nola sortzen ziren, jakinik beti ere hitza 

sortzeko erroen azterketa ezinbestekoa dela eta Lakarraren ikerketa nahitaezkoa dela 

aurrera egiteko. Beraz, analisi fonologikoa osatu ahal izateko, Lakarrak proposatutako 

egoerarako erroen egitura nolakoa zen jakitearekin bat, hitzen egitura nolakoa zen 

proposatu beharko litzateke, izan ere, ez dugu erroekin bakarrik hitz egiten, erroez gain 

beste zenbait elementu erabiltzen ditugu hitzak, esaldiak osatzeko, eta horiek 

ahoskatuak izateko. 
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Lakarrak aurkezten dituen zenbait baliabide hitzak osateko, esan bezala, 

aurreranzko erreduplikapena eta aurrizkitzea dira eta erroari bestelako elementua 

gehitzean (aurrizkia edo erreduplikatutako elementua) bi silabako ereduak ditugu; 

ahoskatzen ditugunean ere bi silabako egitura hori daukagu oinarritzat (nahiz eta erroa 

silaba bakarrekoa izan). Areago joanez, eta Lakarrak aurkezten dituen adibideei 

jarraituz, erroaren aurretik behar zuena silaba irekia dela gehi daiteke, V- eta CV- 

aurkitzen baititugu o.dol, a.zal, e.der, go.gor, la.gun, sa.bel eta antzekoetan eta erroa 

esan dugunez, CVC silaba itxia zen. Baldintza hauek ikusita, hitz eredu ianbiko batez 

hitz egitera eraman gaitzaketela pentsa dezakegu, hau da, lehenengo silaba arina eta 

bigarrena pisua duen egitura batera.  

Ez da ahaztu behar bi silabako hitzetan, goiko paragrafoko adibideen ondoan 

baz.ter, ber.din, bel.dur modukoak ditugula; hau da, bi silabadun hitzak eta bi silabak 

itxiak dituztenak; beraz, lehenengo silabako kodan kontsonantea agertzea da aurreko 

paragrafoko adibideekiko desberdintasuna. Lakarraren arabera, erro + erro egitura 

luketeenez edo maileguak liratekeenez, beranduagoko garai batekotzat hartu behar 

ditugu. 

Baldintza hauek ikusita, proposa dezakegu hizkuntzak ondoko eskakizuna edo 

baldintza zuela: aitzineuskara zaharrean hitzen eraketan, erroa silaba bakarrekoa izanik 

ere, bi silaba zituzten hitzek (o.dol, a.zal, e.der, go.gor, ze.zen, gi.bel, sa.bel), eta 

lehenengo silaba arina izan behar zuen. Ikusi dugu beranduagoko garai batean, baldintza 

hori erlaxatu egiten dela eta ez dela nahitaezkoa lehenengo silaba irekia izatea; baldintza 

erlaxatu ondorengo garaikoak lirateke ber.din, baz.ter adibideak, esaterako. Beraz, bi 

silabako hitzetan (bi erro zituztenetan edo mailegatuak zirenetan, Lakarrari jarraituz) 

lehenengo silaba itxia onartzen hasi zen. Argudio molde honi jarraituz, esan daiteke 
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hitz-eraketa baldintzen aldaketa gertatu zela lehenengo silabari dagokionez, hasieran 

silaba irekiak bakarrik zeudelako eta gero silaba itxiak onartzen hasi zirelako. 

Honek guztiak erritmo eskakizunekin izan dezake zerikusia. Bi silaba baldin 

baditugu, lehengoa irekia eta bigarrena itxia dena, eta nahitaez itxia behar duena 

gainera, ziurrenik egitura ianbiko bat dugula esan daiteke. Azentuaren joera orokorrei 

jarraituz, gainera azentua erroan joan ohi denez, aurrizki eta atzizkietan baino, kasu 

honetan ere erroan joango litzateke. Gero zer gertatu zen esateko ziurtasunik ez dugun 

arren, bai esan daiteke arin-pisu baldintza ez zela nahitaezkoa, baz.ter, ber.din adibideek 

erakusten dutenez.  

Lakarrak egindako proposamenei so egin ondoren, atal honetan Lakarraren 

ekarpenei Donegan-en eta Stampe-ren ikuspegitik begiratuko diegu. Azterlanean zehar 

erritmoaren garrantzia aldarrikatu dugunez, Donegan-en eta Stampe-ren proposamenez 

baliatuko gara Lakarraren ekarpenei erritmoaren oinarria ezin ahaztuzkoa dela 

gogorarazteko. Areago, erritmoa oinarri hartuta Lakarraren datuak interpretatzen 

saiatuko gara. 

Euskararen garai zaharretan gertatu zenaz mintzatzeko Mitxelenak barne 

berreraiketa erabili zuen gehienbat, maileguen egokitzapenean gertatzen ziren hots 

aldaketekin batera. Lakarra ere barne berreraiketaz baliatzen da, jatorrizko erro lexikoen 

azterketak baitira bere ikerketen oinarri. Honekin batera, Lakarraren azken lanetan 

adierazgarria da munduko beste hizkuntzetan gertatzen denari begiratzea, euskararen 

garapen diakronikoan gertatu ahal zirenen paraleloak bilatu asmoz.235 Guk ere hala 

egingo dugu. 

                                                 
     235 Beste hizkuntzekin egindako konparaketa hauen helburua ez da ahaidetasun frogak bilatzea, beste 

zenbait ikerketak egin dutenaren moduan; ezagunak dira, adibidez, euskara eta hizkuntza kaukasiarren 

artean egin diren konparaketak elkarren arteko ahaidetasuna frogatu nahian (adibidez Lafon 1952).  
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Ikerlanean, Donegan-ek eta Stampe-k, Fonologia Naturalaren sortzaileek, 

jorratzen eta azaltzen dituzten hizkuntz familien historiari erreparatu diogu, munda eta 

mon-khmer hizkuntz familiei hain zuzen ere. 4.1.1. atalean ikusi dugunez, autore hauen 

lanetan (1983, 2004, eta Donegan 1993a), tipologia holistikoa jorratuz, jatorri bera 

(proto-austroasiatikoa) duten munda eta mon-khmer hizkuntzen historia azaltzen dute, 

eta batez ere oso modu egokian adierazten dute munda hizkuntzek jasan duten aldaketa. 

Aipatu atalean adierazi dugu, era berean, egungo euskarak egungo munda hizkuntzen 

antzekotasun handia duela. Beraz, ariketa egokia izan daiteke munda hizkuntzek 

jasandako garapenari begiratzea euskarak antzeko garapenik jasan zezakeen ikusteko; 

horixe egingo dugu ondoren, eta kapitulu honen gai nagusia silaba-egitura denez, proto-

austroasiatikoak zuen silaba-egitura munda hizkuntz familian nola moldatu den ikusiko 

dugu. 

Ez da ahaztu behar Donegan-ek eta Stampe-k hizkuntzaren osagai 

garrantzitsuenetakotzat azentua hartzen dutela, eta hizkuntzen arteko egiturazko 

desberdintasunak azentu eredu desberdina izateari egozten dizkiotela, azentua delako 

hizkuntzako atal guztietara irits daitekeena eta nolabait atal guztiak lotu ditzakeena. 

Azentu ereduaren ondorio edo kausa erritmoa litzateke, erritmoak gauzatzen baitu 

zeregin hori hoberen. Hitz erritmoa eta esaldi erritmoa garrantzitsutzat jotzen 

dituztenez, guk ere hala egingo dugu, baina oraingo ariketarako hitz erritmoari 

erreparatuko diogu soilik. 

Proto-austroasiatikoak silaba bateko edo biko hitzak zituen; bi silabakoek 

behetik-gorako erritmoa zuten, *b´»lu (‘izter’) hitzak adibidez, eta bigarren silaba 

sartzen zen beat-ean (silaba bakarreko hitz bat bailitzan). Bigarren silabak bokal luzea 

izan zezakeen edo bokal laburra gehi kontsonantea, hau da, bigarren silaba pisutsua zen. 
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Hasierako silabak (minor deitua) ´-moduko bokala zuen eta erritmikoki ez zuen 

baliorik, anakrustikoa zen. ´ bokalak aurretik kontsonantea izan zezakeen, *b´»lu-n 

bezala. 

Ondoren aipatzen diren bilakabide guztiak mon-khmer hizkuntzetan gertatzen 

dira: bigarren silabako bokala laburra egin daiteke kontsonante glotala erantsiz (b´»lu/); 

bigarren silabako bokal luzea ere gorde daiteke (b´»lu:), edo diptongo ere bilaka daiteke 

(adibidez khmer hizkuntzan »plÆw). Hasierako silabako bokal laburra murriztu daiteke, 

izan ere lehenengo silaba anakrustikoa izanik, desagertu ere egin daiteke ondorio 

erritmikorik gabe. Hasierako bokala desagertuz gero, mon-khmer-en hain ohikoak diren 

hasierako kontsonante taldeak sortzen dira, baina kontsonante talde horiek murriztu ere 

egin daitezke. Esan dugu hasierako silaba minor-ek ez dutela balio erritmikorik, eta 

beraz, bokala desagertu ondoren geratzen den kontsonante bilkura ez da geminatzen. 

Gerta daiteke kontsonante taldea erabat asimilatzea, eta kontsonante bat erabat galtzea, 

ez duelako balio erritmikorik (adibidez khmer-en pram1-b´y2 ~ mb´y ‘zortzi’). 

Munda hizkuntzetan bi silabako hitzek goitik-beherako erritmoa hartu zuten 

*»b´lu, bi silabak beat-ean sartuz; lehenengo bokala osoa da eta bokal-harmoniak 

bigarren bokalaren berdina bilakatzen du (»bulu). Mundan, goitik-beherako erritmoa 

hartzeak klitizazioa eta atzizkitzea errazten du (»bulu1-lɛn2-ji3 ‘gure2 izterr1ak3’). Erritmo 

aldaketak hitzean oinarritutako erritmoa ezinezkoa bihurtu zuen, hori dela eta, munda 

hizkuntzek silaban oinarritutako erritmoa hartu zuten, eta jatorrizko silaba ireki eta 

itxien arteko desberdintasunari eutsi egin ziotenez, silaba arin eta pisutsuen artean 

bereizketa gordetzeko, erritmo moraikoa hartu zuten. Erritmo mota hau duten 

hizkuntzen bereizgarri izaten da kontsonante geminatuak izatea, izan ere kodan dauden 
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kontsonanteek erritmikoki balioa dutenez, kodako kontsonantearen erritmo baliorik ez 

galtzeko geminatu egiten dira (adibidez, sora hizkuntzako b´ttçN < b´{b1}tçN2 

‘beldurtzeko2 arrazoia1’). Kontsonanteek beraien izatea gordetzen dutenez, nahiz eta 

nolakotasun aldetik murriztuak izan, morfemek beraien identitatea gehiago gordetzen 

dute, hizkuntza eransleetan gertatzen den gisan. 

Munda hizkuntzek egindako bidean, hau da, silaban oinarritutako erritmoa 

hartzean eta hizkuntza eranslea bihurtzeko bidean, bokal-harmonia eta atzizkitzea 

gertatu zirela ikus dezakegu.  

Hitz ereduari begiratzen badiogu, erritmo ianbikoa izatetik erritmo trokaikoa 

izatera igaro ziren. Euskaraz ere horrelakorik gertatu zela suposa dezakegu. Lakarraren 

azterketek proposatzen dutenez, euskara hizkuntza isolatzaile izatetik hizkuntza eransle 

izatera pasa zen: 

Antes que nada, parece que muchos de los cambios fonológicos (en procesos y en 

inventarios) explicados por Trask (1998) (y por otros autores desde Martinet 1950) 

como consecuencia de influencias extrañas, son debidas, más bien, a razones internas y 

guardan relación con otros cambios morfológicos y sintácticos relevantes, claramente 

enmarcados todos ellos en la transformación general de la lengua de aislante a 

aglutinante. 

Lakarra 2006, 301 

Lakarraren proposamenaren haritik eta silaba-egiturari begiratuta, galdetu 

beharko genuke euskarak, isolatzaile izatetik eransle izatera igaro aurretik, mon-khmer-

en silaba-egituren parekorik izan ote zuen (mon-khmer hizkuntza baita proto-

austroasiatikotik eratorriz gutxien aldatu den hizkuntza). Izan ere, tipologia holistikoari 

jarraituz, hizkuntza batek erritmo aldaketa jasan duela proposatzeak hizkuntzaren atal 

guztietan aldaketa gogorra gertatu zela adierazi nahi baitu, silaba-egitura 

oinarrizkoenetakoa izanik. 
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Nola gertatu ote zen aldaketa hau? Oraingoan silaba-egituran oinarrituko gara 

eta Lakarrak proposatzen dituen erro silaba bakarrekoek zer nolako garapena izan 

zezaketen postulatuko dugu. CVC erro silaba bakarrekoak izan arren, V-CVC (a.dar, 

e.der, o.dol) eta CV-CVC (ze.zen, go.gor, sa.bel) silaba-egiturak zeudela aipatu dugu. 

Hitz egituraren bigarren silaba itxia behar zuela ere esan dugu, Lakarrak aurkeztutako 

murriztapenari jarraituz. Zenbait paragrafo gorago iradoki dugu azentua ziurrenik erroak 

hartuko zukeela, erroa eta aurrizkien artean erroak lehentasuna izaten baitu azentua 

hartzerakoan, eta ondorioz erritmo ianbikoa izan ote zezakeen aipatu dugu.236 Beraz, 

postula genezake aitzineuskara zaharrak proto-austroasitatikoak zuenaren antzeko hitz 

erritmoa izan zezakeela.  

Bi hizkuntzen arteko alderatze ariketarekin jarraituz, proto-austroasiatikoak 

silaba luze-labur bereizketa egiten zuela ikusi dugu, eta gauza bera bokalekin ere. 

Bokalekin jarraituz, aitzineuskarazko bokal unitate kopurua ere ikertu beharreko kontua 

litzateke, baita diptongoena ere. Ondorengo azterketetan ikusi beharko da, baita ere, 

luze-labur bereizketarik ba ote zegoen euskaraz. Lakarraren azken ikerketek bokal 

unitate gehiago egon zitezkeela iradokitzen dute eta gure ikerketan aurkezten diren 

proposamenek uste hori indartu egiten dute. Lakarrak euskarak bokal-harmonia ezagutu 

zuela proposatzen du (bide horretatik azaltzen ditu adibidez za.har, zu.hur) eta bokal-

harmonia gertatzeko egun ditugun bost unitateak baino gehiago behar ditugula dio:237 

Pero es el caso que “no harmony has been observed in six- or five-vowel systems” (...) 

y, si bien bien esta autora [Williamson-ez ari da] trata principalmente de las lenguas 

                                                 
     236 4.3.3. atalean aipatu dugun azentu aldaketak ere azalpen norabide honetan lagundu egingo liguke. 

     237 Turkiera eta finlandiera, adibidez, bokal-harmonia duten hizkuntzak dira. Bai turkierak eta bai 

finlandierak zortzina unitate dituzte sisteman. Ondokoak dira turkieraren bokal unitateak: /i, y, μ, u, e, ø, 

o, a/; finlandierak /a, e, i, o, u, y, Q, O/. 
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“niger-congo” del Africa Occidental, nada hace pensar que esta afirmación no tenga un 

alcance más general. De todo lo visto hasta ahora no puede seguirse sino que el PV 

[protovasco] ant. [antiguo] dispuso de un inventario vocálico mayor —posiblemente de 

7 a 10 unidades como el de la mayoría de las lenguas africanas occidentales y como el 

de las lenguas mundas en los periodos anteriores al desarrollo de la armonía—, con 

presencia de vocales centralizadas que habrían desaparecido posteriormente, tras, p.ej., 

la “normalización” en duración y timbre (i.e. tras la igualación en ambos con la V 

[vocal] de la 2.a sílaba) de las VV [vocales] breves e indeterminadas de la 1.a 

Lakarra 2005, 438 

Aipagarria da gure proposamenek Lakarrak esandakoa indartu egiten dutela, hau 

da, aitzineuskara zaharrak egungo bost unitateak baino gehiago zituela. 

Euskara proto-austroasiatikoarekin parekatzeko ariketarekin jarraituz, esan dugu 

hitzek egitura ianbikoa izan zezaketela, eta areago joanez, lehenengo silabak ´-moduko 

bokala zuela eta minor zela, hau da, anakrustikoak zirela. Euskarari parekatzen badiogu, 

minor silaba izateko hasierako bokala laburra behar zuen izan. Beraz, unitate bokaliko 

gehiago behar baditugu, gune hori izan daiteke bilatzen has gaitezkeenetarik bat. 

Bokaletara bueltatuz, eta minor bokalarekin jarraituz, esan dugu mon-khmer 

hizkuntzetan minor bokalak desagertu zitezkeela kontsonante bilkurak sortuz. Euskarak 

mundaren bidea jarraitu duela postulatzen badugu, euskarak gutxienez mon-khmer 

hizkuntzetako kontsonante bilkurarik ez zuela izango pentsatu behar da. Eta ikusten 

dugu hala dela, izan ere, aitzineuskaraz ekinean kontsonante bakarra onartzen zen. 

Amaitzeko, azken gogoeta aitzineuskara zaharreko bokalei buruz egingo dugu. 

Bokalei dagokienean, bokal luze-labur bereizkuntza baldin bazegoen eta bokal unitate 

gehiago baldin bazeuden, silaba-egitura egungoa baino konplexuagoa behar zuen izan. 

Noski, horrelako aldaketa bat postulatzeko, bokalez gain, kontsonanteen jokamoldea ere 

aztertu beharko litzateke, eta horretarako erro bakarraren esparrutik atera beharko 
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genuke mugetako kontsonanteen jokamoldea aztertu beharko baikenuke. Azter eremu 

oparo bezain interesgarria zabalik geratzen da ikerlarien zain. 
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8. Ondorio nagusiak 

 

 

 Kapitulu honetan ikerlanean zehar ateratako ondorio nagusiak bilduko ditugu 

eta, atalez atal, ikerlanaren egiturari jarraituz, zerrendatuko ditugu.  

Silaba-egituraz hitz egin aurretik silaba izan dugu mintzagai (2.1. atalean), 

hainbat eztabaida sortu dituen kontzeptua izan delako eta hasieratik guk silaba nola 

hartu dugun argi utzi nahi izan dugulako. Fonologia Nauralaren jarraitzaile garen 

aldetik, eta Donegan-en eta Stampe-ren bidetik, silaba hizkuntza eta hizketaren arteko 

zubi elementutzat hartzen dugu. Elementu garrantzitsua beraz, hizkuntza hizketa 

bihurtzen den unean sortzen dena, eta hizketa ahalbideratzen duena. Horregatik, silaba 

oinarrizko gune erritmikotzat hartzen dugu eta, era berean, prosodiaren egitura 

hierarkiko batean kokatzen den unitatetzat. Hierarkia bateko partaidea denez, erlazioa 

du hierarkian goian eta behean dituen elementuekin. Bide horretatik, silaba 

ikertzerakoan alderdi prosodikoa eta segmentuak kontuan hartzea ezinbestekoa da, 

silaba erritmoaren eta segmentu mailaren artean kokatzen delako, zehatzago izateko, 
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segmentuak eredu prosodikoarekin elkartzean sortzen delako (ikus Donegan eta Stampe 

1978). Horregatik silaba hizkuntzaren baldintza erritmikoek eta baldintza segmentalek 

moldatzen dute, eta eskakizun eta muga horiek kontuan hartuz egingo da silabatzea; 

ideia hori adierazteko /egin/ ’egin’ hitzaren silabatze desberdinak erabili ditugu: [e.Fin], 

[e.in], [ejn], [i¯], [e¯], [in]238 silabatzeak aurki daitezke euskaraz, baina ez [e.gn1], 

adibidez, euskaraz ez delako kontsonante silabagilerik onartzen. 

Silabari buruzko kapituluan (2.1. atalean) prosodiaren alderdia azpimarratu 

dugu, izan ere ikerketa askotan silaba segmentu multzokatzetzat hartu da soilik; baina 

era horretan ezin azal dezakegu /egin/ hitzaren gauzatze desberdinen zergatia, egitura 

segmenatalaz gain egitura prosodikoak, erritmikoak baldintzatuta daudenak. Ikerlanaren 

zeregin garrantzitsuetako bat izan da teorikoki silaba aztertzean alderdi segmentala eta 

prosodia albo batera ezin utz daitezkeela eta elkarrekin uztartuta landu behar direla 

azpimarratzea. Azken batean, teorikoki ez ezik, praktikan erakutsi dugu (batez ere 4.4. 

atalean) silaba ikertzeko alderdi segmentala eta prosodikoa elkarrekin aztertu behar 

direla.  

Era berean (2.1.2. atalean) azpimarratu dugu silaba azter-unitatetzat hartzea 

ezinbestekoa dela, funtsezko erritmo unitatea izateaz gain, hainbat gertaera linguistiko 

silabarik ezean azalpen egokirik gabe geratzen direlako. 

Ikerlan honetan defendatu dugu (2.1.3. atalean) hiztunaren eta entzulearen 

memorian banaketa silabikorik ez dagoela, hau da, gara memorian hitzak ez daudela 

silabaka banatuta, nahiz eta hizkuntzan litezkeen silaba-egiturak memorizatu hizkuntza 

bakoitzaren oinarrizko aurkezpenean (horixe erakusten du onartzen ez diren silabak 

ahoskatzeko eta hautemateko dugun ezintasunak). Beraz, iradoki dugu gure hitzen 

                                                 
     238 Azken hiruek silabatze bera daukate, nahiz silaba osatzeko segmentuak aldatu. 
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memorian, hizkuntzan posible diren hots-bilkurek badutela nolabaiteko isla (2.1.4. 

atala).239  

Silabaren izatean sakondu ondoren silaba-egiturara egin dugu jauzi (2.1.6. 

atalean), silaba-egituraketan zeintzuk osagai diren garrantzitsu nabarmenduz eta 

egituraketa nola gauza daitekeen ikusiz. Azpimarratu dugu (2.1.5. atalean) hierarkia 

fonetikoek zer nolako garrantzia duten silaba-egituraketan. Zentzu horretan ozentasuna, 

azentua eta nolakotasuna aipatu ditugu silaba-egituraketaren printzipio garrantzitsutzat, 

eta esan dugu baita ere oinarri horien elkarren arteko interferentzia moten arabera 

silabak egitura desberdina izan dezakeela. Ondoren, silaba-egituraketan parte hartzen 

duten osagaiak zein diren eta nola elkar eragiten duten azaldu dugu, elkarreragin 

motaren arabera egituraketa desberdina izan daitekeela ikusteko. Silaba-egituran silaba-

gunea da nahitaezkoa den bakarra, beste osagaiak aukerakoak dira edo baldintzatuak 

egon daitezke; hau da, silaba-guneak nahitaez azaldu behar du, aldiz, ekina eta koda 

aukerakoak dira (hizkuntza bakoitzaren eskakizunen arabera).  

Euskaraz adibidez, silaba osa daiteke ekina eta silaba-gunearekin (C
0

2 
V), nahiz 

ekinik gabe (V), bai eta silaba-gunea eta kodarekin (V C
0

2  
), baita silaba-gunea koda eta 

ekinarekin (C
0

2  
V C

0

2 
); ikusten denez, silaba-guneak besterik gabe osa dezake silaba (V). 

Silaba-gunea bokala izan ohi da, ozentasun gehien duelako. Kontsonante ozenak ere 

silaba-gunetzat hartzen dira hizkuntza batzuetan; aldiz, frikari eta herskariak 

silabagileak izatea ez da oso joera zabaldua.240 Beraz, ondoriozta dezakegu euskaraz 

                                                 
     239 Eskola estrukturalistaz geroz fonotaktika izenaz ezagutu denaz ari gara. 

     240 Hala ere, aipatu behar da, ikerlari guztiak ez datozela bat kontsonante herskarien 

silabagiletasunaren inguruan. Azalpen fonetikoak zaildu egiten du analisi hori: herskariak inolako 

bokalen laguntzarik gabe ezin dira ahoskatu, beraz, ezin dira silabagile izan. Eztabaidaren jakitun izanik 
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dauden silaba-egiturak C0
2VC0

2 egiturak adierazten dituela. E.ra.man.en, artz, flan, 

hortz, adibideetan egitura horietako zenbait ikus daitezke.  

Silaba-egitura aukeraketa sakonagoa izan daiteke, egiturazkoa, eta hizkuntzak 

murriztapenak izan ditzake silaba-egituratzen dituzten osagaietan; hizkuntzek 

osagaiekiko eskaera desberdinak izan ditzaketela ikusteko, hizkuntza desberdinen 

silaba-egiturei begiratu diegu (2.2. atala): maori, malayalam, arrernte eta bella coola 

hizkuntzei. Ikusi dugunez, hizkuntza batzuek kodan murriztapenak dituzte, ez baitute 

edozein kontsonante onartzen; malayalam hizkuntza jarri dugu adibidetzat. 

Murriztapena muturreraino eramaten da maori hizkuntzan ez delarik kodarik onartzen. 

Era berean, badira hizkuntzak ekinean murriztapenak dituztenak, adibidez arrernte 

hizkuntza, ez delako edozein moduko ekina onartzen. Hizkuntza batzuetan, silaba-gunea 

bokalez gain kontsonateak ere izan daitezke eta areago joanez, silaba-gunea ozenez gain 

herskariek ere bete dezakete, bella coola hizkuntzan, esaterako.241 Hizkuntza 

desberdinen adibideekin erakutsi nahi izan da silaba-egituraketa hizkuntzatik 

hizkuntzara desberdina dela. Silaba, egitura prosodikoak egitura segmentalarekin bat 

egitean sortzen dela defendatu dugu eta beraz, bien eraginpean dago; hau da, silaba-

egitura hizkuntza bakoitzaren egitura prosodikoaren eta segmentalaren araberakoa 

izango da. Gainera hizkuntza bakoitzaren eskakizunak, baldintzak eta murriztapenak 

desberdinak direnez, silaba-egiturak ere bai. 

Ikerketan erakutsi dugunez, silaba eztabaida ugari sortu izan duen gaia izan da 

eta alde bateko zein besteko uste, asmo eta iritziak sortu ditu. Aniztasun eta nahasmen 

hau izan dira zenbait hizkuntzalarik silaba terminoa albo batera utzi izanaren arrazoi, eta 

                                                                                                                                               
ere, oraingoan ez dugu gai hori sakonduko. Herskari silabagileak lituzkete, besteren artean, testu nagusian 

aipatutako bella coola hizkuntzak, baita bereber hizkuntzak eta Kaukasoko hizkuntzek ere. 

     241 Ikus aurreko oin-oharra. 
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baita ondorio ere. Silabari buruz egon diren definizio askotarikoak bildu ditugu (2.3. 

atala), batez ere silabak sortutako iritzi aniztasuna islatzeko. Hizketak alderdi ugari 

ukitzen dituenez, silaba definitzeko, oro har alderdi jakin horiek bereiz hartu izan dira 

kontuan eta zatika eginiko definizioak sortu dira, alderdi jakin bati dagozkionak, 

adibidez alderdi akustikoari dagokiona, edo alderdi artikulatorioari dagokiona, eta abar. 

Esan daiteke soilik alderdi batean oinarritutako definizioek huts egin dutela, silabaren 

ikuspegi osorik eskaintzen ez dutenez, hankamotz geratzen direlako. Aitortu behar da 

silabaren izate konplexua adieraztea ez dela erraza, alderdi asko hartu behar direlako 

kontuan eta ez soilik alderdi segmentala (gehienetan egin izan den gisan). Guk Hurch-

ek eskaintzen duen definizioa gure egin dugu, alderdi segmentala eta erritmikoa batzen 

dituelako eta silabaren oinarrizko ezaugarriak islatzen dituelako: 

Silben sind von unten nach oben jene Einheiten, die die Segmentorganisation 

übernehmen, sie sind ihrerseits die prosodischen Einheiten über die Akzentprozesse 

operieren, sie sind jene prosodischen Einheiten, in die Akzentmuster unterteilbar sind; 

Akzente ihrerseits werden in der Domäne Silbe realisiert, und sind die konstitutive 

Voraussetzung von rhythmischen Mustern. 

Hurch 2006b, 10242 

Definizio desberdinak aurkeztu ondoren, denboran zehar eskola nagusienek 

silabarenganako izan dituzten jarrerak bildu ditugu, ikusteko hizkuntzalaritzaren 

historian silabaren inguruan zenbateko eztabaida eta desadostasuna sortu den (2.4. 

atala). Oraindik, silabarik gabe moldatzeko aldarria egiten duten teoria eta korronteak 

badiren arren, ikerlanarekin erakutsi dugu fonetika-fonologiazko lanetan bederen, silaba 

ezinbesteko osagaia dela. 
                                                 
     242 ‘Silabak dira behetik-gorako unitate horiek, segmentuen antolaketa bere gain hartzen dutenak; era 

berean, unitate prosodikoak dira, non azentu bilakabideak gertatzen diren eta non azentu ereduak 

banatzen diren. Bestalde, azentuak silabaren eremuan gauzatzen dira eta eremu erritmikoak osatzeko 

aurretiko baldintza dira’. 
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XIX. mende amaiera eta XX.aren hasierako autoreak aipatuz hasi gara (2.4.1. 

atala), orduan silabak zuen garrantzia azpimarratzeko, izan ere, garai hartan, silabari 

buruzko azterketa aski aberatsak aurki baitatitezke (ezin aipatu gabe utzi orduko eta 

ondorengo autore askoren erreferentzia nagusi bat: Sievers-en Grundzüge der Phonetik).  

Ondoren Teoria Estrukturalista aipatu dugu, 1920. hamarkadan Pragako 

Zirkuluarekin lotzen den teoria (2.4.2. atala). Fonologiaren sorrera ere, diziplina bezala, 

estrukturalismoarekin lotzen da. Teoria horretan, oro har, silaba segmentuez osatutako 

unitatetzat eta ezaugarri prosodikoen gertalekutzat hartzen dute.  

Teoria Sortzailea aipatu dugu ondoren, hizkuntzalaritzara iraultza ekarri zuen 

korronteak silaba ez zuelako aintzat hartu (2.4.3. atala). SPE-n silabari ez zitzaion 

inolako garrantzirik eman eta kontuan ez hartze horrek denbora luzea iraun du 

hizkuntzalaritzan, teoria sortzailean bertatik etorritako eztabaida eta kexuek egoera horri 

aurre egin zioten arte, batez ere Vennemann-en eta Hooper-en eskutik, autore horiek 

baitira Teoria Sortzaile Naturalaren eragileak. Kahn (1980) ere aipatu behar da, teoria 

estandarrean kokatuagatik, silaben aldeko aldarria egiten duelako. Teoria Sortzaileko 

ondorengo korronte nagusienek (Teoria Lexikoak, Teoria Metrikoak eta Teoria 

Autosegmentalak eta azkenaldian Optimotasun Teoriak) silaba onartu dute beraien 

azterkizunetan, nahiz eta azterketetan emandako garrantzia askotarikoa izan. Oraindik 

ere badaude korronteak, Gobernu Fonologia adibidez, eta horren barnean CVCV 

Fonologia eta Dependentzia Fonologia, silaba onartzen ez dutenak.  

Teoria Naturalean ere aipatu dugu korronte bat (Beats and Binding Phonology) 

silabarik gabe moldatzeko aldarria egiten duena (2.4.4. atala), baina teoriagintzaren 

aldetik garrantzitsuenek (Stampe, Donegan, Hurch, eta abar) silabaren alde egiten dute, 



Ondorio nagusiak 

 423

zalantzarik gabe, aipatu dugun bezala, hizkuntza eta hizketaren artean kokatzen duten 

osagai garrantzitsutzat hartzen baitute. 

Ondorengo kapitulua erritmoari dagokiona da, izan ere behin baino gehiagotan 

azpimarratu dugu silaba lantzeko erritmoa lantzea ere ezinbestekoa dela, eta horregatik 

sortu dugu erritmoa beregain lantzen duen atala (3. kapitulua). Erritmoari buruzko ideia 

nagusiak biltzearekin bat, erritmoa lantzeko aldarria ere izan da, oso urriak direlako 

hizkuntzaren erritmoa lantzen duten azterketak. Erritmoaren eremua oso zabala denez, 

zuzenean nahiz zeharka, silaba ukitzen duten puntuak izan ditugu mintzagai nagusi. 

Kontzeptu esanguratsuenak aurkeztu nahi izan ditugu; areago, ikerlanean zehar 

kontzeptuen garapen praktikoa ikus dezakegu, batez ere 4.1.2., 4.3., 4.4., eta 7.2. 

ataletan.  

Ikusi dugu erritmoaren izatea hizkuntzan, hau da, erritmoarekin hitz egiten 

dugula eta erritmoak egitura hierarkikoa duela (3.3. atala), hau da, nolabait esan 

segmentuak “taldeka” biltzen direla. Erritmo ereduak ditugu, eta hizketa eredu horietan 

txertatzen dugu; esan dugu erritmo eredu horiek oinarrizkoak direla, Donegan-en eta 

Stampe-ren hitzak erabiliz, “rudimentary patterns”. Oinarrizkoak izanagatik ez da erraza 

izaten hizkuntzaren erritmoa zein den esaten, erritmo ereduak bestelako ereduekin 

batera gauzatzen direlako: entonazio eredua, azentu eredua eta abar. Oraingoan erritmo 

ereduei buruz mintzatu gara. 

Erritmoaren hierarkia modu honetan gauzatzen dela ikusi dugu (3.3. atalean): 

mora-silaba-beat-measure (konpasa); mora da unitate laburrena, hizketarako, kanturako 

eta bertsorako garrantzitsua dena; baina esan dugu mora bat ez dela nahikoa ahoskatua 

izateko, bi morako denbora tartea baita ahoskatzeko beharrezkoa den laburrena. Bi 

morako bilkurak beat-a osatzen du. Bi morez osatuta dagoen beat-a da, berez, bereiz, 
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isolaturik, ahoska daitekeen erritmo-unitate txikiena. Beat-aren bi moretako lehenengoa 

indartsua da, eta bestea ahula; gertaera hau indartsu-ahula ordena izatea, unibertsala 

dela gehitu dugu. Beat-a bi morek osatzen duten gisan, bi beat-ek konpasa osatzen dute. 

Konpaseko lehenengo beat-a indartsua izan ohi da eta bigarrena ahula. Hierarkia 

honetan silaba mora eta beat-aren artean kokatzen da, eta komeni da ikustea nola 

geratzen den. Aipatu dugu hizkuntza batzuek antolakuntza erritmikoan morak kontuan 

hartzen dituztela, hau da, silaba luze-laburren arteko bereizkuntza aintzat hartzen dutela 

hizkuntz antolamendu erritmikorako, baina beste zenbait hizkuntzatan silaba luze-

laburren arteko bereizkuntzarik ez da egiten. Antolamendu erritmikorako mora kontuan 

hartzen duten hizkuntzetan, bi morek beat bat osatuko lukete eta bi mora horiek bete 

dezakete silaba bat (pisutsua) edo bi (arinak). Erritmoa silabaka antolatzen duten 

hizkuntzetan (eta ez moraka) bi silabek osatuko lukete beat-a silaba kateetan, badirelako 

silaba bakarreko esanaldiak (bi moradunak). 

Aurreko paragrafoan esan bezala erritmoa azentua gauzatzeko modutzat ulertuta 

(beat-ean indartsu-ahul ordenaren bidez), esan daiteke erritmo tipoak hizkuntzaren 

izaera baldintzatzen duela, azentua delako hizkuntzako atal guztien arteko lotura gauza 

dezakeena. Lotura hori izango da hizkuntza nolabait harilka dezakeena eta modu 

horretan hizkuntza era batekoa edo bestekoa izatea bideratuko duena. Horregatik esan 

dugu hizkuntzaren egitura erritmikoa segmentuak, beat-ak (kolpeak) eta konpas 

neurriak bat etortzen diren araberakoa dela.  

Hizketa egitura erritmikoan txertatzen den moduaz ere mintzatu gara eta ikusi 

dugu hitz bat-beat bat baldintza behetik-gorako azentu eredua (eta beraz erritmoa, 

beherago esango dugunez) duten hizkuntzetan betetzen dela hobekien, hau da, azentu-

aldiko hizkuntzetan, hitzak nahiko laburrak izaten direlako azentu ereduan sartzeko. 
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Silaba-aldiko hizkuntzetan hitzak asko luza daitezkeenez, zailagoa da hitz bat-beat bat 

baldintza betetzea, eta beraz, hizkuntza horiek erregulartasun erritmikoa silaban 

oinarrituz bilatzen dutela proposatu dugu. 

Prosodia eta segmentuen uztardura ahoskatzeko unitate minimoa, txikiena silaba 

dela esan dugu; hala ere, ikusi dugu (3.4. atalean) silabak ez duela balio erritmiko bera 

hizkuntza guztietan, hizkuntza batzuetan silaba delako erritmoa antolatzeko funtsa, 

bestela esan, erritmoa silabaka antolatzen da eta beste hizkuntza batzuetan, nahiz eta 

hizketa silaben bidez gauzatu, azentua da erritmo antolaketaren funtsa, hau da, azentuka 

antolatzen da erritmoa. Ikusi dugunez, erritmoa silabaka antolatzen duten hizkuntzak 

silaba-aldikoak deitzen dira eta azentuka antolatzen dutenak azentu-aldikoak. Hizkuntz 

mota bakoitzak zer nolako ezaugarriak izan ditzakeen ere ikusi dugu (4.2.1. eta 4.4. 

ataletan sakondu dugu).  

Erritmoaren kapituluan musikariekin batera lan egiteko aldarrikapena egin dugu 

(3.5. atalean), hizkuntz erritmoa lantzea musika lantzeko erarekin adiskidetu nahi 

dugulako, seguruenik erritmoari buruz hizkuntzalariek baino jakinduria sakonagoak 

izango baitituzte. Bi jakintza izanik ere, erritmoaren azterketak, neurri batean, elkarlana 

bateragarri egiten du. Guk praktikara eraman dugu ikuspegi hori eta Donegan-en eta 

Stampe-ren bidetik, erritmo hierarkia musikaren erritmo hierarkiarekin bateratuta 

aurkeztu dugu eta gure ikerketan hala erabili dugu: beat eta measure (konpas) musikan 

erabili ohi den terminologia da eta hemen hizkuntzako kontzeptuekin bateratu ditugu. 

Anakrusia ere musikako terminologia klasikoa da, eta hemen hizkuntzako azalpenetan 

erabili dugu. 

Erritmoaren atala amaitzeko (3.6. atalean) autore desberdinek euskararen 

erritmoaz esandakoak biltzeko saioa egin dugu. Atalaren hasieran aipatu dugunez, 
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sakontasun eta maila desberdinetako azterketa eta gogoetak dira hemen bildutakoak. 

Oro har, metrika aztertzen duten azterketak izan dira, zuzenean edo zeharka, euskararen 

erritmoari buruzko aipuak egin dituztenak. Altuna, Haritschelhar, Mitxelena, 

Goikoetxea “Gaztelu” izan dira aipatutako autore nagusienak. Autore hauen lanetan, 

esan bezala, aztergai eta azter-maila diferentzia egon arren, zenbait ideia eta gogoeta 

errepikatu egiten direla ikus dezakegu: euskaraz kantuak, bertsoak ez dira silabaka 

kontatzen, hitz andanaka baizik (azken batean, ideia horrek esaldiaren erritmoa 

nagusitzen dela adierazi nahi lukeela proposatu dugu). Beste ideia bat aski hedatua 

dagoena da euskal doinua silabikoa dela (hau da, nota bakoitzari silaba bat egokitzen 

zaiola), eta ez dela melismatikoa. Gertaera horretan hizkuntz tipoak zeresanik ba ote 

duen iradoki dugu. Esan daiteke bi ideia horiek aski hedatuak daudela euskararen 

erritmoari dagokionez. Ideien eta gogoeten bilketa egitea beharrezkoa iruditu zaigu, etor 

daitezkeen azterketentzat lagungarri izan daitekeelakoan. 

Azterketan ateratako ondorio nagusienetako bat izan da hizkuntzako gertaerak 

ezin daitezkeela erabat isolaturik jorratu, eta komeni dela ikuspegi osoagoa izatea; 

ikerketa bat egiterakoan gai bat hartu behar da eta gai horretara mugatu, hizkuntzaren 

alor guztiak ezin baitira batera landu. Hala ere tipologia holistikoari jarraituz, kontuan 

izan behar da hizkuntzaren osotasuna eta, areago, aztertu beharreko atal horrek erlazio 

zuzena badu bestelako alderdiekin; horregatik, gure ikerlana, silaba-egitura, tipologia 

funtsean duela eta oinarri diakronikoaz jantzita eman da.  

Tipologiazko kapituluan (4.1. atalean), tipologia holistikoa lantzeak 

hizkuntzaren azterketa aberasten duela ondorioztatu dugu, hizkuntzaren ikuspegi 

holistikoa izateak ikuspegi osoago eta orokorragoa izaten laguntzen duelako (4.1.1. 

atala). Onartu dugu, era berean, hizkuntzek elkarren kontra borrokan ari diren indarrak 
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dituztela eta beti ez dela “erraz” ikusten hizkuntzaren antolamendua. Tipologia 

holistikoaz mintzatzeko Donegan-en eta Stampe-ren (1983, 2004) eta Doneganen 

(1993a) proposamenaz baliatu gara, proposamen horietan hizkuntzaren atalek duten 

elkarreragina islatzen delako. Autore horien proposamenen adibidetegi nagusiena proto-

austroasiatikotik datozen munda eta mon-khmer hizkuntzetatik dator. Batez ere deigarri 

egiten da munda hizkuntzek jasandako aldaketa, izan ere, bi hizkuntz talde horiek jatorri 

bera izan arren, aldaketaren ondorioz, egun munda eta mon-khmer tipologikoki parez 

pare dauden hizkuntzak bilakatu baitira. Donegan-ek (1993a) eta Donegan-ek eta 

Stampe-k (1983, 2004) esandakoak ekarri ditugu tipologia holistikoak duen azalpen 

gaitasuna aldarrikatzeko eta, era berean, euskararentzat ere baliagarri izan daitekeelako. 

Donegan-ek eta Stampe-k tipologia holistikoa proposatzeko azentua hartzen dute 

oinarritzat; horrela munda hizkuntzek jasandako tipo aldaketaren eragilea azentu 

aldaketa dela diote. Hizkuntzaren atal guztien arteko lotura azentuak eragin dezakeela 

proposatzen dute, azentua delako hizkuntzako atal guztietara iristen dena eta atalak 

lotzeko gaitasuna duena. Azentua erritmoaren bidez gauzatzen da nagusiki eta beraz, 

erritmoa har daiteke hizkuntz atalen loturaren eragiletzat. Izan ere, azentua nagusiki bi 

gunetan joan daiteke: hasieran (initial accent) eta amaieran (final accent); hasieran 

doanean goitik-beherako erritmoa gailenduko da (falling rhythm) eta amaieran doanean 

behetik-gorakoa (rising rhythm). 

Esaldi azentua eta hitz azentuaren arteko erlazioa ere azaltzen dute. “Esaldi” 

esan-aldi gisa ulertzen dugu, hau da, esaldia bakarrik, solte ahoska daitekeen zerbait da, 

esaldiek hitz ugari izan baitezakete baina baita hitz bakarra ere. Horrela esaldi eta hitz 

azentuaren arteko lotura argitzen da, askotan esaldiek hitz bakarrak izan ohi direlako. 
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Donegan-en eta Stampe-ren ekarpen nagusienetakoa izan da hizkuntz atalen 

arteko lotura azaltzea, azentua lotura elementua izanda. Ondoren, labur-labur 

errepikatuko dugu autore horien ekarpena nola gauzatzen den. Aipagarria da ondorengo 

paragrafoetan aipatutako direnak ez direla ikerketa lanean ateratako ondorioak; hala ere 

teoriaren ulermenerako ezinbestekoa iruditu zaigu Donegan-en eta Stampe-ren 

azalpenak labur errepikatzea. 

Buruan eta osagarrian informazioa doan guneari begiratuta esan daiteke buruak 

informazio jakina edo ezaguna izan ohi duela eta informazio berriaren gunea osagarria 

dela; informazio berriak eraman ohi duenez esaldi azentua, osagarria beat nagusiarekin 

(azentua) bat dator. Honi jarraituz, buru-azken ordenak esaldi azentua hasieran izango 

du (osagarria hasieran doalako) eta buru-aurren ordenak esaldi azentua amaieran izango 

du (osagarria azkenean doalako). Hizkuntza bateko sintagmek, tipo koherentziagatik, 

buru eta osagarrien ordena berdina izan ohi dutenez, buru-aurren eta buru-azken ordena 

sintagma guztietan gordetzeko joera dago: objektu eta aditzaren artean, aditzondo eta 

aditzaren artean, adjektiboak izenarekiko duen posizioan, genitiboak izenarekin 

duenean, erlatibozko perpausetan, besteak beste.  

Hitz-ordenarekin beste erlazio bat egin daitekeela ikusi dugu: hizkien eta 

klitikoen ordena. Azentuak nabarmentze funtzioa duenez, osagai gramatikala 

azentuduna izatea saihestu egiten da, eta beraz, azentua erroak izan ohi du. Honen 

bidetik, behetik-gorako azentuak aurrizkitzea eta proklisia bultzatzen du eta goitik-

beherako azentuak atzizkitzea eta enklisia. Goitik-beherako erritmoan azentua hasieran 

doa, azentua osagai lexikoak daramalako. Atzizkiak osagai lexikoen menpe daudenez 

eta ez daramatenez azenturik, hasierako azentuaren atzetik joan behar dute. Behetik-

gorako erritmoan azentua amaieran joan ohi da, eta beste hizkirik erantsi nahi badiogu 
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hitzari azentua baino lehenago ezarri behar diogu, azentua osagai lexikoak daramalako 

eta azentua amaieran doalako. Azalpen honekin kasu marken agertzeko gunea ere 

azaltzen dute, izan ere kasu markak askotan funtzio hitzak klitikatzetik eta hizki 

bihurtzetik sortzen dira, eta esan dugu klitikatzea goitik-beherako azentu eredua duten 

hizkuntzetan errazago gertatzen dela.  

Erritmoa eta hotsen egituraren arteko harremana ere argitzen dute. Azentuaren 

gauzatzeko erak du zerikusi handiena, izan ere, behetik-gorako azentua duten 

hizkuntzek erritmoa hitzean oinarritzen dute, hitza beat-ean sartzen da, eta azentu 

indartsua izan ohi da; bokal azentudunek diptongazio ugari jasaten dituzte eta bokal 

azentudunaren eraginez ondoko azentugabeko bokalak ahultzeko eta desagertzeko joera 

dago. Bokalen bilakabideak kontuan hartuta, behetik-gorako azentua duten hizkuntzek 

bokal unitate asko izan ohi dituzte sisteman. Goitik-beherako azentua duten 

hizkuntzetan silaban edo mora bakoitza sartzen da beat batean eta ondorioz, bokalek 

galtzeko arrisku gutxiago daukate eta egonkorragoak izan ohi dira. Azken hizkuntza 

horien ezaugarria izan ohi da hitzak aski luzeak izan daitezkeela, horregatik hitzari 

nolabaiteko batasuna emateko bokal-harmonia erabili ohi da. Goitik-beherako azentua 

duten hizkuntzen sistemak ez dira behetik-gorakoak bezain aberatsak izaten bokal 

unitateei dagokienez. Kontsonanteei dagokienez, ikusi dugu behetik-gorako azentua 

duten hizkuntzetan kontsonante aldaketak gertatu ohi direla eta kontsonante bilkurak 

aski erraz sortzen direla (lehen aipatutako bokal galerengatik). Goitik-beherako azentua 

duten hizkuntzetan kontsonanteak egonkorragoak dira.  

Behetik-gorako erritmoa duten hizkuntzetan silaba-egitura konplexuagoa izan 

ohi da, aurreko paragrafoan azaldutakoaren bidetik: diptongazioak, bokal galerak, 
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kontsonante bilkurak, eta abar. Goitik-beherakoetan silaba-egitura ez da hain konplexua 

izaten. 

Donegan-ek eta Stampe-k modu horretan egiten dute, azentua josteko hari 

hartuta, fonetikatik sintaxira doazen atalen arteko lotura. Guk azterbide hauei jarraituz, 

euskarak zer nolako tipologiari jarraitzen dion aztertu dugu eta ikusi dugu, hein handi 

batean, munda hizkuntzek dituzten ezaugarrietara hurbiltzen dela: euskarak bost 

unitatez osatutako bokal sistema egonkorra du eta kontsonante sistema ere egonkorra 

du. Silaba eredua aski oinarrizkoa du, eta oro har, silaba-aldiko hizkuntza da; 

morfologia eranslea izanik, atzizkiak dira nagusi eta sintaxian kasuak ditu; aditzean, 

kasu nagusien komunztadura adierazi behar da; hitz-ordena erlatiboki finkoa da, buru-

azken ordenarekin. Euskararen ezaugarriekin jarraituz, batez ere entonazioa lantzen 

duten Elordieta eta Hualderen azterketei begiratu diegu. Autore horiek, entonazioari 

dagokionean, euskal eremuak bi talde nagusi dituela defendatzen dute: ekialdea 

(zuberera eta erronkariera eta Nafarroako zenbait hizkera) eta mendebalde-erdialdea. 

Azken eremuetako hizkerak tonu hizkerak direla diote autore horien lanek eta 

baieztapen hau oso ongi lotzen da Donegan-ek eta Stampe-k proposatzen dutenarekin, 

izan ere silaba-aldiko hizkuntzetan azentua tonuen bidez gauzatzen dela baieztatzen 

dute; aldiz, azentu aldiko hizkuntzetan indar azentua da azentua gauzatzeko modu 

ohikoena (eta Hualdek eta Elordietak proposatutako ekialdeko eremuan baduela indarra 

esan daiteke). 

Tipologia holistikoa ez da aipatu dugun tipologia egiteko modu bakarra izan. 

Aztertzen ari garen gaia zein den ikusita erritmoan oinarritutako tipologia oso 

garrantzitsutzat jo dugu, ikergaia zuzen zuzenean ukitzen duelako (4.1.2. atala). 

Erritmoa kontuan hartutako hizkuntz tipoen banaketa egiteko isokronia aipatu behar da, 
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isokronia baita banaketa honen oinarria: denbora zati berdinetan banatzea, edo 

zehatzago izateko, zatien denbora berdintzat hartzea (ikus Lehiste 1977). Horrela, 

azentu-aldiko hizkuntzetan azentutik azenturako tartea hartzen da berdintzat eta silaba 

aldikoetan silaba bakoitza hartzen da berdintzat. Isokronia ekoizpenean ez ezik 

oharmenean ere badago eta hau onartzea garrantzitsua da, azentutik azenturako tarteak 

edo silabak ekoizpenaren aldetik baino oharmenaren aldetik hartzen baitira berdintzat. 

Hizkuntzen artean dauden silaba-egitura desberdinek erakusten digute, hizkuntza 

egituratzen den moduaren arabera, silaba-egitura desberdina izango dela. Azken batean, 

Hurch-ek (2006a) adierazitakoaren bidetik, hizkuntzaren erritmoaren arabera, erritmoa 

silaba-aldiko/azentu-aldiko antolatzetik inplikazio ugari egin daitezke, hizkuntzaren 

antolamendu eta egitura lotzeko bide ematen dutelako. Eta hizkuntza bateko silaba-

egitura, hizkuntzak duen erritmoaren arabera desberdindu daiteke; silaba-aldiko 

hizkuntza bada, hau da, erritmoa silaban oinarritzen bada, silaba-egitura aski naturala 

izango da silaba bakoitzak erritmoaren antolamenduan duen beregaintasunagatik. Aldiz, 

hizkuntzaren erritmoa azentu-aldikoa bada, silaba-egitura ez da hain naturala, 

oinarrizkoa izango, erritmoaren antolaketan azentua denez garrantzitsua, azentutik 

azenturako tarteak berdin egin nahiak bokalak ezaba ditzakeelako, besteren artean, eta 

kontsonante pilaketak eragin, kodan batez ere. Silaba-aldiko hizkuntzak aipatzean ez 

dira mora-aldiko hizkuntzak ere ahaztu behar; ikerketa lanean, Donegan 1993a kontuan 

hartuta, silaba-aldiko hizkuntzen azpiataltzat hartu dira.  

Azentu-aldiko eta silaba-aldiko banaketaren haritik komenigarria iruditu zaigu 

argi uztea hizkuntza bat silaba-aldikoa dela esaten denean, ez dela esan nahi azenturik 

ez duenik; era berean, hizkuntza bat azentu-aldikoa dela esatean ez da adierazi nahi 

silabarik ez duenik. Silaba-aldiko hizkuntzetan silabek eta azentu-aldikoetan azentuek 
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garrantzia handiagoa duten arren, silaba-aldikoetan badago azentua, azentu-taldeak eta 

eredu erritmikoa; era berean, azentu-aldiko hizkuntzek badituzte silabak eta silabaka 

gauzatzen dira. Funtzio prosodikoen banaketa desberdina izatea da bi hizkuntz taldeetan 

bereizgarria, silaba-aldikoan silabak nortasun gehiago izango duelako eta hizkuntzaren 

antolakuntzan zeregin gehiago duelako; azentu-aldikoan, azentua da hizkuntzaren 

antolakuntzan garrantzi handiagoa duena. 

Erritmoan oinarritutako tipologiarekin ikusi dugu euskara silaba-aldiko 

hizkuntza dela, eta silabak erritmoaren antolakuntzan gainerako osagai prosodikoekiko 

garrantzia, beregaintasun handia duela.  

Tipologia egiteko modu desberdinekin jarraituz, morfologian oinarritutako 

tipologiaren bidez erakutsi dugu euskarak hizkuntza eransleek izan ohi dituzten 

ezaugarri asko betetzen dituela (4.1.3. atala). Egungo euskararen morfologia eranslea 

hitzak osatzeko eran ikusten da, batez ere deklinabidean, morfema atzizkiak elkarri 

erantsiz (eta elkarrekin urtu gabe) sortzen baitira. Hizkuntza eransleek ohi duten gisan 

bana-banatasun erlazioak badu indarra eta beraz gardentasun morfotaktikoak, eta era 

berean, morfosemantikoak ere bai. 

Tipologi modu desberdinen aurkezpena amaitzeko, euskaraz azken urteetan 

hainbeste landu den sintaxira egin dugu jauzi (4.1.4. atalean), eta sintaktikoki euskarak 

(inguruko hizkuntzekin alderatuz behintzat) dituen ezaugarri bereizgarrienak aipatu 

ditugu, hala nola ergatibitatea.  

Euskararen tipologiarekin jarraituz, gainbegiratu bat eman diogu (4.2. atalean), 

batez ere izenaren morfologiari eta baita aditzarenari ere. Atal honen helburua izan da 

ikustea batez ere morfologian oinarritutako tipologian aipatu ditugunak izenaren 

deklinabidean eta hitz konposaketan osoki betetzen direla. Hizkuntza eransleei buruz 
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esandakoa erabat betetzen dela erakusteaz gain, gehienetan CVCV silaba-egitura 

optimoa lortzen dela ikusi dugu. 

Tipologiazko atala lantzean, sinkroniaz gain diakronia aztergai izan dugu, eta 

horretarako euskara beti ez dela egungoaren modukoa izan adierazten duten hainbat 

azterketa aipatuz hasi gara (4.3. atala); Mitxelena, Trask eta Gómez eta Sainz aipatu 

ditugu, besteak beste, baina batez ere, Lakarra aipatu dugu, bera izan baita azkenaldian 

aitzineuskararako proposamen oparoenak egin dituena (ikus adibidez Lakarra 1995, 

1998a, 2002, 2004a, 2004b, 2005, 2006). Lakarrak ikusten du egun euskarak hizkuntza 

eransleen ezaugarri gehienei jarraitzen dien arren (morfologia eranslea, ergatibitatea, 

SOV ordena, adibidez), beti ez dela hala izan. Erroen azterketatik abiatzen da 

hizkuntzaren tipologiazko irregulartasunak arakatzeko eta zerrenda bat aurkezten du 

euskara hizkuntza beti ez dela eranslea izan pentsatzera bultzatzen gaituena, izan ere 

hizkuntza eransleetatik urruntzen dituen ezaugarriak zerrendatzen ditu: adjektiboaren 

kokalekua izenaren eskuinaldean (hizkuntza eransleetan izenaren ezkerraldean agertu 

ohi dira), postposizio eta atzizkien jatorri berantiarra eta zenbait aurrizki zahar egotea 

lirateke Lakarrak zerrendatutako zenbait ezaugarri esanguratsu. Aitzineuskaraz erro 

gehienak silaba bakarrekoak zirela ere ondorioztatzen du, erro silaba bakarrekoaren 

teoria izan delarik hain zuzen ere bere proposamenaren abiapuntua. 

Abiapuntu horretatik, hizkuntzak bestelako tipoa zuen egoera ezagutu zuela 

baieztatzen du Lakarrak. Are gehiago, hizkuntzak egoera isolatzailea izan zuela 

baieztatzen du eta deriba (Sapir-en drift-a) jasan ondoren hizkuntza eranslea bilakatu 

zela proposatzen. Azkenik Martínez Areta (2006) aipatu dugu euskararen aldaketa 

hauen periodizazioa proposatzen duelako, historikoki lau garai bereiziz: aitzineuskara 
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zaharra (Proto-Vasco Antiguo), aitzineuskara berria (Proto-Vasco Reciente), euskara 

zaharra (Vasco Antiguo) eta euskara komuna (Vasco Común). 

Guk, Fonologia Naturalak eskaintzen duen aztermoldeari eutsiz, eta Hurch-en 

proposamenen bidetik, tipologia egiteko ezaugarri tipogileei begiratzea proposatu dugu. 

Hurch-ek postulatzen du tipologia egiteko ezaugarri guztiek ez dutela balio bera eta 

komeni dela gramatika egiturak sortzeko oinarrizkoak diren ezaugarriak bilatzea; 

Hurch-ek “ezaugarri tipogileak” deitzen die, hau da tipoa sortzeko inplikazioak eta 

lehentasunak ekarriko dituztenak. Donegan-en eta Stampe-ren bidetik, hizkuntzaren 

azentua litzateke inplikazioak sortzeko ezaugarri nagusia eta horregatik azentuari 

begiratzea proposatu dugu. Autore hauei jarraituz, esan dugu tipo aldaketa gertatzeko 

hizkuntzaren azentu aldaketa gertatu behar dela eta horregatik, euskararen tipo aldaketa 

jorratzerakoan prosodiari begiratzea proposatu dugu. Arrazonamendu horregatik 

sakondu dugu hitz erritmoan, eta batez ere hitz erritmo aldaketan. Munda hizkuntzetan 

erritmo aldaketa (erritmo ianbikotik erritmo trokaikora) izan zitekeen tipo aldaketa 

sorrarazi zuena, eta esan dugunez, adibide horiei begiratzea ezinbestekoa izan da 

euskararentzat ere horrelako hipotesi bat plazaratzeko. Horixe egin dugu eta Lakarrak 

aitzineuskararako egindako proposamenei prosodiazko eta batez ere erritmoari 

dagozkion ikuspegitik begiratu diegu, hau da, aurrizki, aurreranzko erreduplikazioa, 

bokal-harmonia, postposizio eta atzizkien berritasuna eta bestelako ezaugarriak 

erritmoaren aldetik jorratu ditugu gure proposamena egiteko. 

Munda hizkuntzak proto-austroasiatikotik datozela erakutsi da, beraz 

berreraikitako hizkuntzatik munda hizkuntzetara gertatutako aldaketa da interesatzen 

zaiguna. Proto-austroasiatikoan hitzek egitura ianbikoa edo silaba bakarrekoa zuten; 

ianbikoa bazen hitzak bi silaba zituen eta lehenengo silaba bokala izan ohi zen, edo CV 
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silaba, baina silaba itxia inoiz ez. Beraz lehenengoa silaba arina zen, eta anakrustikoa, 

hau da, ez zuen balio erritmikorik. Hitz ianbikoaren bigarren silaba pisutsua zen eta hitz 

silaba bakarrekoena ere bai, eta silaba horrek zuen erritmikoki zeresana, hau da, bi 

morak silaba pisutsuak hartzen zituen, eta beraz beat-ean sartzen zen. Hasierako silaba 

arina, anakrustikoa denez, galdu ere egin zitekeen. 

Munda hizkuntzetan hitz erritmo aldaketa gertatzean hasierako silaba arinak, 

anakrustiko zirenak, erritmikoki pisua hartu zuen, nolabaiteko beregaintasuna, eta beraz, 

hasierako silaba ere erritmo ereduan sartu zen. Ondorioz, hasierako silabak gorde egin 

ziren eta hitz moldea silaba arina-silaba pisutsua egin zen. Pentsa daiteke hitz berriak 

sortzean, erritmo hori zuten hitzak sortu izan zirela.  

Aldaketa honen bidetik, euskararentzako ere antzeko zerbait proposa daitekeela 

ikusi dugu. Lakarrak proposatutako erro silaba bakarrekoak erritmo ianbikoarekin lot 

daitezke, erroaren silabak itxia behar zuelako eta hitzak sortzeko baliabidetzat 

aurkeztutako aurrizkitzea eta aurrerazko erreduplikapenak erritmo ianbikoari buruz 

esandakoak gogorarazten dutelako: silaba arina gehi silaba pisutsua. Munda 

hizkuntzetako erritmo aldaketarekin hasierako silabak erritmikoki balio hartzen duela 

esan dugu eta euskararentzat ere antzekoa postula dezakegula proposatu dugu.  

Ikusi dugu munda hizkuntzetan erritmo aldaketa gertatzean munda hizkuntzek 

eransletasunerako bidea hartu zutela, hau da, hitzean oinarritutako erritmotik silaban 

(zehatzago izateko moran) oinarritutako erritmora pasa zirela. Bokal harmonia 

garapenaren bideratzaileetariko bat izan zen; azterbide hau indartu egiten du euskaraz 

ere bokal-harmoniaren arrastoak badirela esateak, Lakarrak egiten duenaren bidetik.  

Iradoki dugunez, erritmo aldaketa gertatzeko silabaren nolakotasunak badu 

indarra, erritmoaren eskakizunak silaba-egituran murriztapenak eragiten baititu. Esan 
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dugu erritmo ianbikoan hasierako silaba arina zela (CV edo V) eta hala gertatzen da 

o.dol, a.zal, sa.bel, gi.bel eta antzekoetan. Ikusi ditugu baita ere baz.ter, bel.dur, ber.din 

adibideek CVC.CVC egitura dutela, bi silabak itxiak eta beraz, Lakarrak proposatzen 

duen hizkuntz egoera baino beranduagokoak izan daitezkeela, behin hasierako silabak 

beregaintasuna eta egonkortasuna hartu zuenean sortutakoak.  

Hemen postulatutako erritmo aldaketarekin bat dator Lakarrak (2005, 456) 

aitzineuskarako azentu ereduei buruz adierazitakoarekin. Mitxelenak eta Martinet-ek 

egindako proposamenak dira esanguratsuenak azentu ereduei dagokioenez: 

Mitxelenarenak [__»__] eredua proposatzen du eta Martinetenak [»__ __] eredua. 

Lakarraren ekarpena da esatea bi eredu hauek bateragarriak direla eta kronologia 

erlatiboa proposatzen du, ordena honetan: (1) [__»__] (Mitxelena) → (2) [»__ __] 

(Martinet). Ikusten dugunez, azentu ereduen ordena guk adierazitakoarekin bat dator, 

erritmo ianbikotik erritmo trokaikorako bidea ikusten baita.  

Euskararen aldaketa hau munda hizkuntzek jasandako aldaketaren antzekoa izan 

zitekeela proposatu dugu; hau da aitzineuskara zaharra mon-khmer hizkuntzen antzekoa 

zatekeen (proto-austroasiatikotik ez baita tipologikoki behintzat aldatu) eta egungo 

euskarara iristeko, munda hizkuntzek jasandako aldaketaren antzekoa jasan zezakeela 

postulatu dugu. Proposamena gauzatzeko Lakarrak eskaintzen dituen adibideetan 

oinarritu gara eta azterketan aldarrikatu bezala, aldaketa gertatzeko ezaugarri 

inplikazionala hartu dugu kontuan, erritmo aldaketa, hain zuzen ere. Azterketa 

gehiagoren premia nabarmena da emaitzak ematerako orduan, baina atal honekin 

erakutsi dugu erritmoaren azterketa ezinbestekoa dela hizkuntzaren aldaketa 

diakronikoaren berri eman nahi badugu, bide horretatik argi berria etor daitekeelako. 
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Tipologiazko kapitulua amaitzeko euskararen tipologia fonologiaren aldetik 

lantzen duten lan bakanenetakoa izan dugu mintzagai (4.4.atalean): Hurch-en “Is 

Basque a syllable-timed language”. Ezinbestekoa iruditu zaigu lan hau aurkeztu eta 

xehetzea ikerlanaren gaia bete betean ukitzen duelako. Hurch-en lanen bideetik, ikusi 

dugu euskarak silaba aldiko hizkuntzen ezaugarri asko betetzen dituela eta ondorioz, 

silaba-aldikotzat har dezakegula: silaba-aldiko hizkuntzetan gertatu ohi denez, 

nolakotasun aldetik bokalak osoago artikulatzen dira, baita bokala azentugabea denean 

ere (azentu-aldiko hizkuntzetan azentugabeko bokalak murrizteko joera dagoen artean), 

eta euskaraz bokal murrizketa nabarmenik ez dela gertatzen ikusi dugu; silaba kopurua 

zenbatzerakoan, euskaraz ez dago arazo handirik, silaba-aldiko hizkuntzetan gertatzen 

den gisan eta azentu-aldikoetan gertatzen denaren kontra; euskaraz silaba-egitura aski 

oinarrizkoa dela ikusi dugu, azentu-aldiko hizkuntzek duten silaba-egitura erlatiboki 

konplexuagoen pare-pare jartzen badugu, behintzat; ikusi dugu azentu-aldiko 

hizkuntzetan azentudun silabaren eta azentugabearen arteko diferentzia, indarrari 

dagokionean handiagoa dela eta silaba-aldikoetan diferentzia hori ez dela gertatzen. 

Baieztapen hori euskaraz erabat betetzen dela ikusi dugu, euskaraz oro har ez baitago 

indar azenturik (nahiz eta hizkera batzuetan, ekialdeko eta Nafarroako zenbaitetan, indar 

azenturik badagoen). Beraz, arrazoi asko dago euskara silaba-aldiko hizkuntzatzat 

hartzeko. 

Azterketa honen helburu nagusienetako bat izan da erakustea silaba-egitura 

egungo euskararen antolamendu erritmikoan osagai garrantzitsua dela. Horretarako 

ezinbestekoa iruditu zaigu hizkuntzaren hots eta hots-bilkuren antolamendua nolakoa 

den ikustea (5. kapitulua), azken batean hizkuntzaren hotsak direlako, erritmoa unitatea 

den silaba osatzen dutenak.  
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Ingurunez landako bilakabide paradigmatikoek, hizkuntzaren unitateen tasun-

bilkurak islatzen dituztenez, euskararen hots sistemako unitateen berri ematen digute. 

Hizkuntza bateko fonema inbentarioaren berri emateko hizkuntzan indarrean dauden 

bilakabideez gain, hizkuntza horrek gainditu edo murriztu dituen bilakabideak ere 

kontuan hartu beharko ditu, fonema inbentarioa bilakabide bizien, gaindituen eta 

murriztuen emaitza delako (5.1.1. atala). Horregatik, euskaraz indarrean dauden, 

gainditu diren nahiz murriztu diren ingurunez landako bilakabide paradigmatikoen berri 

eman dugu. Euskal hizkera guztiak hartu ditugu kontuan gure aurkezpenean, nahiz eta 

jakin taulan agertzen diren fonema guztien gertagarritasuna desberdina izan daitekeela 

eremu geografiakoaren arabera (kontsonante palatalak esaterako) eta fonema batzuk 

euskalki batzuetan soilik gertatzen direla (hala nola hasperena, herskari hasperendunak 

eta aitzineko bokal biribildu goikoa /y/). Adierazi dugu, fonema inbentarioari 

dagokionez, zuberera dela euskalkien artean gehien desberdintzen dena besteetatik; 

zubererak, beste euskalkiek ez bezala, txistukari ahostunak ditu fonemikoki, bokal 

sudurkari fonemikoak ere bai, baita herskari hasperendunak ere. Edonola, aipatu behar 

da paradigmatikoki, oro har, euskal hizkeren artean ez dagoela desberdintasun 

nabarmenik, nahiz eta sintagmatikoki diferentzia handiagoak egon daitezkeen.  

Esan dugu hizkera bakoitzaren azterketa egitea komenigarria dela euskararen 

beraren baitan egon daitezkeen eta dauden joera desberdinak zeintzuk diren jakiteko eta 

elkarren artean alderaketak egiteko, Mayerthaler-ek (1996) italierarekin egin bezala 

(autore horren lanari buruz beherago arituko gara). Oraingoan, euskara orokorra izan 

dugu aipagai.  

Ikusi dugu euskararen fonema inbentarioaren atal handi bat bilakabide bizien 

bidez azal daitekeela, hau da, euskarak bilakabide oinarrizko nagusienak (bokalak → 
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ahokari, trabariak → ahoskabe eta ozenak → ahostun) ez dituela gainditu; ondorioz, 

nahiko fonema inbentario naturala espero behar dugu eta beste zenbait hizkuntzarekin 

alderatuta, hala dela ikusi dugu: bost bokal unitate ditu (alemanak eta frantsesak, 

esaterako, hamabosna bokal dituzte sisteman), trabarietan ere ez daude hainbeste unitate 

(ingelesarekin alderatuz, adibidez) eta kontsonante ozenetan ere ez dago kontu 

bereizgarriegirik. Ikusi dugu bilakabideak gainditzeak esan nahi duela unitate gehiago 

izatea paradigman eta euskarak, oro har, ez dituenez bilakabide orokorrenak gainditu, ez 

ditu unitate asko, beti ere beste hizkuntza batzuekin alderatuz. 

Ondoren bilakabide paradigmatiko ingurunedunak izan ditugu mintzagai (5.1.2. 

atalean), hau da, paradigman dauden hots-bilkura posibleak, edo beste era batera 

esanda, hurrenez-hurreneko tasun-bilkura posibleak. Hizketarakoan memoria 

iraunkorrean ditugun unitateak elkarrekin kateatuz kanporatzen ditugu eta alderantziz 

entzutean belarritik sartzen zaigun hots andana kategorizatzen dugu. Unitateak 

bilkuretan gertatzen dira eta bilkura posible horiek memorizatu egiten dira, eta gure 

paradigman kokatzen dira; esan dugu memoriako oinarrizko bilkura posible horiek 

bermatzen dituzten bilakabideak liratekeela bilakabide paradigmatiko ingurunedunak. 

Paradigmako bilakabideak, bai ingurunedunak bai ingurunez landakoak, Donegan-ek 

eta Stampe-ek (1979, 133) restrictions on basic forms deitzen dituzte, hau da, oinarrizko 

formatan dauden murriztapenak, hizkuntza bateko hots-posibleak eta hots-bilkura 

posibleak mugatzen dituztenak eta baldintza fonetiko naturalen erantzun direnak. Guk 

bilakabide paradigmatiko ingurunedunak aurkeztu ditugu beti ere silaba egitura gogoan 

izanik. Esan dugu silaba-gunean sistemako edozein bokal ager daitekeela; ekinean, 

egun, euskararen garai zaharragoetan ez bezala, sistemako kontsonante guztiak azal 

daitezkeela adierazi dugu; kodak murriztapenak dituela ikusi dugu eta koden artean hitz 
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barneko kodak hitz amaierakoak baino gehiago. Hona hemen labur-labur zerrendatu 

ditugun bilakabideak: herskariak soilik hitz amaieran, nahiz joera hori apurtzen hasi den 

eta hitz berriko kodetan herskariak gertatzen diren (ahostunak zein ahoskabeak); 

afrikatuak hitz amaieran soilik, hitz barrenean frikariak agertzen dira; silaba amaieran 

ahoskabetzea gertatzen da, horregatik ez dago trabari ahostunik kodan (hitz amaieran 

ahoskabetzea “ikusi” egin daiteke); kodan ez dago ezpainkaririk. 

Gero, kontsonante bilkura tautosilabiko eta heterosilabikoetan gertatzen direnak 

izan ditugu aipagai eta, ekinean eta kodan posible diren kontsonante bilkura 

tautosilabikoak bereiztuz hasi gara (5.1.2.4. atala). Esan dugu ekinean gehienez ere bi 

kontsonante agertzen direla eta elkarren arteko hurrenkeran gutxieneko distantzia 

finkatzeko ozentasun eskalak garrantzi handia duela: muta cum liquida bilkurak daude 

(herskaria gehi ozen urkaria /l/ edo /r/): lan.bro, tre.na, ka.lan.bre adibidez, baita 

igurzkari /f/ ezpainhorzkari gehi urkari (/l/ edo /r/) bilkura ere: fru.ta, fla.na, 

a.fro.di.si.a.ko.a. Kodari begiratzen badiogu, aipatu behar da kodan agertzen diren 

kontsonante talde tautosilabiko gehien-gehienak hitz amaieran agertzen direla, eta 

gehienez ere bikoak izan daitezkeela, elkarren arteko hurrenkeran ozentasun eskala 

erabat errespetatzen delarik: ozen (urkari nahiz sudurkari) gehi trabari ez jarraitu 

(herskari edo afrikatu) bilkurak badira euskaraz, eta gehienak ozen gehi afrikatu dira: 

beltz, hartz, huntz; ozen gehi herskari bilkurak ez dira hain ugariak: —rk (hark), *—lk, 

*—nk, *—rp, *—lp, *—np, —rt (bart), *—lt, —nt (berant, galant). Dauden adibide 

urriek diakronikoki hitz amaierako ahoskabetzea jasan dute. Txistukari + herskari 

bilkurak badira, nahiz ez izan oso ugariak: kosk, bost. Ozenen bilkurarik ez dago, 

ozentasun eskalan distantzia txikiegia dagoelako: **—rl, **—rn, **—lr, **—ln, **—

nr, **—nl. Hitz barreneko kodan ozen gehi txistukari igurzkari kontsonante bilkura 
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ager daiteke, baina oso urriak dira honelakoak: belz.tu, e.rans.ten, ins.pek.to.rea, 

ins.ti.tu.to.a. Adibide horietan hiru kontsonante elkarren segidan agertu arren (euskaraz 

lauko bilkurarik ez dago), bi kontsonanteko bilkura dago kodan. Aipatu behar da 

kontsonante bilkura horiek dituzten hitzak erabilera maila zaindukoak direla eta gehitu 

daiteke, oro har, kontsonante taldeak hizkera arduragabean erraz murrizten direla 

(bez.tu, e.ras.ten, is.pe.to.re). 

Ikusi dugu (5.1.2.5. atalean) kontsonante bilkura heterosilabikoak, hau da silaba-

muga tartean duten kontsonante bilkurak, gehienak bikoak izan ohi diren arren, badirela 

hiru kontsonanteko bilkurak ere (aurreko paragrafoan aipatutako e.rans.ten eta abar). 

Bilkura heterosilabikoetan kodako kontsonanteak euskaraz murriztapenak dituela aipatu 

dugu.  

Hona hemen laburbilduta zer nolako bilkurak aurki daitezkeen: artikulazio modu 

bereko bi kontsonante elkarren segidan agertzeko zailtasunak daude: bi herskari ez 

(mailegu berriak salbu, sek.to.re esaterako); bi frikari ere ez; ozenen artean, urkari gehi 

sudurkari bilkurak aurki daitezke: ar.ma, er.ne.tu, al.mi.tze, ar.mi.ar.ma, ber.me, eta 

antzekoak. Adibide hauetan ikus daitekeenez, alde batetik ozentasun eskalaren 

hurrenkera errespetatu egiten da eta beste alde batetik, gutxienez maila bateko distantzia 

gordetzen da kodatik ekinera. Bi urkarien bilkura ere aurki daiteke, ozentasun eskala 

errespetatzen badu, hau da, koda dardarkaria bada eta ekina albokaria bada, ordena 

horretan ozentasun eskala errespetatzen delako (er.le, jar.le.ku adibidez). Ozenen artean 

ozentasun eskalaren hurrenkera errespetatzen ez duten kontsonante bilkurak ez dira oso 

ugariak: —n.l— (jan.le.ku adibidean ozentasun eskala apurtu egiten da), *—n.r—, *—

l.r—; azken bi bilkurak suertatzean oro har kontsonante bat tartekatzen da gazt. honra > 

eusk. on.dra, gazt. al revés > eusk. al.dre.bes). Oro har, txistukarien ondoren 
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ahoskabetzea gertatzen dela ikusi dugu, hau da, *-sd- moduko bilkura oso urria da, 

mailegu gutxi batzuetan (des.di.txa) eta konposatu berri batzuetan salbu 

(des.bi.de.ra.tu). Koda txistukari apikariaren ondoren sudurkaria ager daitekeela ikusi 

dugu, ozentasun eskala apurtzen deneko adibide urrietakoa delarik (as.mo, es.ne). 

Ozenen ondorengo frikariak afrikatu egiten direla ere ikusi dugu: gazt. universidad > 

eusk. u.ni.ber.tsi.ta.te. 

Esan dugu hiru kontsonanteko bilkurak ere badirela, nahiz ugariak ez izan: 

ozena gehi frikari txistukari gehi herskari ahoskabea (belz.tu, e.ranz.ten, horz.ka.da) eta 

ozen edo frikari txistukari gehi muta cum liquida (kan.gre.ju.a, kon.gre.su.a, sus.trai). 

Lehenengo aukera ez da oso talde ugaria eta hizkera maila jasoan ahoskatu ohi da (oro 

har ahoskatzerakoan kontsonante baten galera gertatzen dela esan daiteke eta ondorioz 

kodan kontsonante bakarra ahoskatzen da). Bigarren aukera ugariagoa da. 

Kontsonante bilkuretan gertatzen den bezala, bokal bilkuretan ere baldintzak 

aurki ditzakegu (5.1.2.6. atala). Oro har, euskaraz ez dago bi bokal berdinen bilkurarik 

eta halako egokiera dagoenean bokaletako bat desagertu egiten da edo disimilazioa 

gertatzen da (alaba + a > a.la.ba edo a.la.be.a; Aezkoako euskaraz kontsonante 

epentetikoa sartzen da: a.la.ba.ra); izan daiteke tarteko kontsonante baten galeraren 

ondorioz bi bokal berdin elkarren ondoan gertatzea (zahar > [saar]). 

Bokal desberdinen bilkurak gehienez ere bikoak izan ohi dira. Gerta daiteke, 

kasu honetan ere, bi bokal elkarren ondoan egokitzea tartean zegoen kontsonantea galdu 

egin delako (lehor [le.or], behi [be.i]). Arrazoi beragatik hiru bokaleko bilkurak ere 

gerta daitezke, nahiz oso urriak izan (ohea [o.e.a]). Ikusi dugu bi bokal elkarren ondoan 

suertatzean bokalaren nolakotasunak baduela garrantzia, izan ere bilkurako bokaletako 

bat /i/ eta /u/ goiko bokalak badira, horien des-silabatzea gerta daiteke eta ondorioz bi 
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bokalak silaba berean suertatzen dira (behi [bej]). Gerta daiteke bokalerdiak silabatzea 

aldatzea: ohea [o.e.a] > [o.i.a]> [o.ja] > [o.∆a] edo ekialdeko zenbait hizkeratan semea 

[s @e.mja]. 

Aurkezpen honetan bilakabide paradigmatikoek islatzen dituzten baldintzak 

sintagman nola gauzatzen diren ikusi dugu (5.1.3. atalean); hau da, bilakabide 

sintagmatikoen berri eman dugu. Euskarazko bilakabide sintagmatikoei silabaren 

ikuspegitik begiratuta ondoriozta dezakegu bilakabide askoren izatearen arrazoi edo 

ondorio nagusienetako bat silaba-egitura ongi gordetzea dela. 

Ikerlanean, lehendik ere ezagunak ziren bilakabideak silabaren ikuspegitik landu 

ditugu, bilakabide horiek horrela gertatzearen arrazoi posibleetako bat silaba 

egituratzeko irizpide izan daitekeela erakusteko. Izan ere, bilakabide askoren emaitza 

CV silaba-egitura da, hau da, silaba-egitura optimoa; era berean, bilakabide askoren 

emaitza silaba ekina indartzea da, modu horretan silaben arteko pareta edo muga ere 

indartu egiten delarik. Mugak indartuta silaba bakoitzak beregaintasun handiagoa 

hartzen du. 

Ikusi dugunez, ozentasun eskalak garrantzi handia du euskarazko silaba 

egituratzean (5.2.1. atala), ozentasun eskalaren apurketak oso urriak baitira (janleku eta 

esne eta antzekoak); ez hori bakarrik, ozentasun mailan gutxienez tarte bat errespetatu 

beharra dago. Areago, kontsonante bilkura heterosilabikoetan kontsonanteen arteko 

ozentasun diferentzia areagotzen duten bilakabideak gertatzen dira. 

Euskarazko silaba egituraketarekin jarraituz, Vennemann-en legeak aurkeztu 

ditugu (5.2.2. atalean). Vennemann-ek silaba-egitura berez hobetzea helburu duten 

legeak aurkezten ditu, eta lege horiek azaldu ondoren, euskaraz zein legek duten indarra 

eta zeintzuk ez duten adierazi dugu. Vennemann-ek dio aurkeztutako lege guztiak ezin 
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direla indarrean egon batera, eta euskaraz ere ikusi dugu buru legea, koda legea, silaba-

gune legea eta elkar-ukitze legeak direla indarrean daudenak. Modu horretan, 

euskararen silaba-egiturak, hein handi batean, CVCV-rako duen joera azaldu dugu. 

Euskalkiei erreparatu diegu ondoren, silaba-egitura kontuan hartuta, euskalkien 

artean desberdintasun esanguratsurik badagoen aztertu asmoz (5.3. atala). Behin eta 

berriro azpimarratu dugu ikerketa fonetiko-fonologikoen beharra eta kasu honetan ere 

gauza bera esan daiteke. Hutsune horren aurrean, eta eskuartean ditugun datuei 

begiratuta esan dugu, oro har, euskalkiek ez dutela diferentzia handirik silaba-egiturari 

dagokionean, eta gertatzen diren bereizkuntza nabarmenenak ekialdean eta Nafarroako 

zenbait hizkeratan gertatzen direla. 

Batez ere erritmoan oinarritutako tipologia azaldu dugunean ikusi dugu azentu-

aldiko hizkuntzetan, indar azentuagatik, ohikoa dela azentudun silabaren ondorengo 

azentugabeko bokala murriztea eta ezabatzea. Beraz, esan daiteke azentuak silaba-

egitura iraul dezakeela, beste zenbait emaitzaren artean kodan kontsonante metaketak 

sortuz. Ikusi dugu baita ere, euskalkien arteko diferentzia deigarrienak azentuarekin lotu 

ohi diren bilakabideak direla. Adibidez aferesi eta epentesi fenomenoak, beste 

euskalkietan hain ohikoak ez diren arren, Zuazoren (2003) sailkapenean ekialdeko 

nafarreran gertatzen dira (baina baita euskara nafarra delakoan ere); baita erronkarieraz 

(beste euskalkietan ez bezala) aurki genitzakeen muta cum liquida kontsonante taldeen 

sorrera eta zren eta antzekoak ere. 

Silaba-egitura eta euskalkien atala amaitzeko Mayerthaler-en lana aipatu dugu, 

non italierazko dialektoen arteko azterketa egiten den, batez ere azentua eta silaba-

egitura oinarri hartuta. Italieraren barnean, silaba-egituraren eta azentuaren arabera, lau 

eremu bereizten ditu, eta elkarren artean continuum bat dagoela proposatzen du: italiera 
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silaba-aldiko hizkuntza izanik, silaba-egitura hobetzen duten bilakabideak gertatzen 

dira, hala ere, horrek ez du esan nahi italieraren eremu guztietan bilakabide guztiak 

norabide berean doazenik, horregatik proposatzen ditu lau eremu. Eremuen arteko 

continuum-ak azentua eta silaba-egitura desbedintasunak adierazten ditu. Modu 

horretan Mayerthaler-ek hizkuntza beraren barnean egon daitezkeen dialektoen arteko 

joera desberdinak azaltzen ditu. Ikuspuntu interesgarritzat jo dugu Mayerthaler-ena, 

lehenengo begiratuan euskararentzat baliagarri izan daitekeelako. 

Egungo hizkuntzaren azterketarekin jarraituz hasi dugu seigarren kapitulua ere. 

Seigarren kapitulua bi frogek osatzen dute (6.1. eta 6.2. atalak), biak ere ikerketan zehar 

aipatutako gai bat sakondu asmoz egindakoak dira. Esan bezala, frogak dira, edo 

azterketa proposamenak, oraingoan eskala txikian egindakoak, baina aurrera begira, 

ikerketa sendo izan daitezen sortutakoak. Lehenengoa (6.1. atala) egungo hizkera 

arduragabean oinarritutako tresnabidezko azterketa akustikoa da, eta bigarrena (6.2. 

atala), idatzizko testuetan oinarritutako froga euskal testuetan denboran zehar silaba-

egituran aldaketa esanguratsuak egon diren edo ez ikusteko egindakoa; horretarako 

testuetako silaba-egitura maiztasunak atera ditugu.  

Lehenengo frogan hizkera arduragabea akustikoki aztertzeak helburu nagusi bat 

du, orain arte euskaraz landu gabeko alorra jorratzea, izan ere, gurean mota horretako 

hizkeran oinarritutako fonetika-fonologiazko tresnabidezko azterketarik ez dago. 

Dressler-ek (1985, 315) dioen bezala, hizketaren %99 hizkera arduragabea denez, 

bidezkoa iruditu zaigu hizkera arduragabea aztertzen hasteko aldarria egitea, bestelako 

azterketa akustikoak albora utzi gabe, inolaz ere. Hizkera arduragabean normalean 

laborategiko hizkeran antzematea zail gertatzen diren bilakabide asko azaleratzen dira 

eta horiek ikusi ahal izateak indartu egiten du gure azterketa. Jakinaren gainean gaude 
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hizkera arduragabean eta era librean egindako corpusa aztertzerakoan hainbat alderdi 

eta aldagai ezin direla kontrolatu, eta azterketa osoagoa egiteko alderdi horiei ere 

begiratu beharko litzaiekeela, baina horretarako corpus erraldoiak beharko lirateke eta 

urte askotako azterketa ugari. 

Ikusi dugu hizkera mota hau aztertzeak zailtasun handia sortzen duela hizketaren 

lastertasunagatik, lastertasun aldaketengatik, hots-ordezkatze ugaritasunagatik eta esaldi 

osoak direlako aztertzen direnak (eta ez hitz solteak). Zailtasun horiei gehitu behar zaie 

edozein azterketa akustikok izan ditzakeenak: segmentatzerakoan sortzen diren arazoak 

eta ebakikidetza. Segmentazioa burutzeko hartutako irizpideen zerrenda aurkeztu dugu, 

gure azterketa zein irizpideren arabera egin dugun argitzeko (6.1.4.3. atala). 

Garrantzitsua iruditu zaigu hizkera arduragabea eta era librean grabatutakoa 

ikertzen hastea, aurreko ahapaldian aipatutako arrazoiez gain, hizkera naturalena, 

biziena, aberatsena delako. 

Zaldibiako hizkera da aztertutakoa, zenbait arrazoirengatik: ikerlariaren 

sustraiak bertan egotea arrazoi pisutsua da, baina ez bakarra, Zaldibiako euskara oinarri 

duten bi azterketa akustiko aurki baititzakegu (Navarro Tomás 1925 eta Etxeberria 

1988) eta horiek aukera ematen digute gurearekiko alderaketak egiteko, nahiz eta garbi 

ikusi dugun arrazoi desberdinengatik alderaketa zuzenak egitea ez dela hain erraza. 

Era librean grabatutako hizkera arduragabeko corpus batetik abiatuta, alde 

batetik silaba-egituren maiztasunak zenbatu ditugu, zein silaba mota (itxiak edo irekiak) 

nagusitzen den ikusteko, eta beste alde batetik silaben denbora luze-laburtasuna neurtu 

dugu, iraupen aldetik silaba itxi eta irekien artean luze-labur diferentzia sistematikorik 

ba ote dagoen frogatzeko, kontuan hartuta beti ere Bertinetto-k eta Fowler-ek 1989ko 

lanean adierazitakoa, alegia, silaba ireki guztiek eta silaba itxi guztiek iraupen berdina 
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izatea ezinezkoa dela, eta berdintasuna ekoizpen asmoan eta oharmenean dagoela, 

nagusiki.  

Emaitzei begiratzen badiegu (6.1.5. atala) ikus dezakegu CV silaba-egitura 

nagusi dela (%47,30), ondoren CVC silaba-egitura datorrelarik (%20,30); kopurua bera 

du V silaba-egiturak (%20,30); gainerako silaba-egiturek (VC, CCVC, CCV) askoz ere 

portzentzaia txikiagoa daukate. Emaitza hauek uste genuena berresten dute, alegia CV 

egitura dela erabiliena. Silaba ireki eta itxien arteko portzentaiei begiratuta ikusten dugu 

silaba irekiek %67,85eko maiztasuna dutela eta itxiek %32,12koa. Emaitza hauek 

erakusten dute euskara silaba-aldiko hizkuntzek duten silaba irekirako joerarekin erabat 

lerrokatzen dela, portzentaiak silaba irekien erabat aldera baitoa. Silaba-egiturei 

begiratzen badiegu ikusi dugu hizkera arduragabean, CVrako joeraz gain, azaldu diren 

egituretan ez dagoela koda konplexurik, kodan kontsonante bakarra agertzen baita.  

Silaba-egitura iraupenei begiratuta, esan behar dugu silaba irekien eta silaba 

itxien arteko iraupen desberdintasuna, ANOVA esanguratasun indizearen arabera, 

esanguratsua dela [F(1,388) = 86, 884, p = 0,000]. Emaitza hauetatik ondorio sendorik 

atera aurretik, aipatu behar da, silaba gehienak CV izanik (ekin konplexurik gabe), 

silaba itxiek segmentu bat gehiago dutela eta beraz segmentu bat gehiago ahoskatu 

beharrak eragin dezakeela diferentzia hori sortaraztea (Kruckenberg-ek eta Fant-ek, 

1995, frantsesarekin eta suedierarekin erakutsi gisa; alegia ez dela arrazoi prosodiko 

soila). Histograma eta kaxa-diagrama irudiak erabili ditugu silaba motak, iraupenak eta 

iraupenaren araberako agerraldi kopuruak grafikoki adierazteko. Histograma irudiek 

islatzen dutenez, silaba irekien agerraldi gehienak 100-120 milisegundo inguruan daude 

eta silaba itxien agerraldi gehienak 180-220 milisegundotan kokatzen dira. Kaxa 

diagramak iraupenen dispertsioaren graduari buruzko informazio zabala ematen du. Oro 
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har, ikusten da silaba itxiek iraupen handiagoa dutela; honez gain, bada datu interesgarri 

bat kaxa-diagramak islatzen duena: badira silaba itxiak irekiak baino iraupen laburragoa 

dutenak. Honek adierazten du silaba itxi guztiek ez dutela silaba irekiek baino gehiago 

irauten eta komenigarria litzateke jakitea noiz gertatzen den hori, zein testuingurutan, 

zein baldintzatan eta abar.  

Ondoren, guk ateratako emaitzak lehen aipatutako bi ikerketekin alderatzeko 

saioak egin ditugu (6.1.5.3. atala), baina ez da erraza izan, izan ere Etxeberriak 1988ko 

lanean bokalak neurtu zituen eta ez silabak. Navarro Tomás-en azterketan eskaintzen 

dira silaba iraupenak, baina azterketa egiteko erabilitako materiala eta neurketa irizpide 

desberdinengatik alderaketa ez litzatekeela zuzena deritzogu eta horregatik ez dugu 

alderaketa ondoriorik atera. Silaba iraupena neurtzen duen beste lan bat aipatu dugu, 

Elordieta eta Hualderen 2002koa, bertan Lekeitioko euskara aztertzen dute eta egindako 

neurketetan ez dute silaba iraupen diferentzia esanguratsurik aurkitu. 

Gero, Etxeberriaren 1988ko lanari jarraituz, gure corpuseko bokalen iraupena 

atera dugu; bi azterketen artean bada desberdintasunik, eta oro har, esan daiteke gure 

corpusean Etxeberriarenean baino iraupen askoz gutxiagoko bokalak eta iraupen askoz 

gehiagoko bokalak daudela. Etxeberriaren gutxieneko eta gehieneko baloreetatik 

nahikoa urruntzen dira gure corpuseko bokalen iraupenak. Diferentzia horren arrazoien 

artean leudeke gure corpuseko bokalak edozein gunetan daudenak izatea eta corpuseko 

bokal guztiak izatea; aldiz Etxeberriarenak esaldi inguratzaileak erabilita lortutako 

datuak dira, hau da, testuinguru berean dauden hitzen bokalak dira neurtutakoak. Beste 

diferentzia nabarmen bat corpusaren hizkera moldea litzateke, gurea hizkera 

arduragabea eta librea da eta Etxeberriarena (laborategian egina ez dagoen arren) hitz 

batzuk esanarazteko prestatutako esaldiak errepikatuz lortutakoak. Emaitza hauek 
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erakusten dute hizkera arduragabean eta era librean egindako azterketak beharrezkoak 

direla, bestelako hizkera maila “artifizialagoetako” emaitzetatik desberdinak baitira, eta 

horrek azterketa gehiago eskatzen du. Era berean, hizkera arduragabearen azterketak 

gertakari historikoen (sinkroniko nahiz diakronikoen) esplikazio iturritzat ezinbestekoak 

izan daitezke, hizkera arduragabea baita hizkera erabiliena eta ziurrenik hizkuntza 

aldaketen hari asko bertan egon behar dute. 

Egindako azterketa froga bat dela esan dugu, beraz, gehiago hartu beharko 

litzateke ikerketa proposamentzat. Gaineratu dugu azterketa zehatzagoak egiteko alderdi 

gehiago eta aldagai gehiago kontuan hartu beharko liratekeela, hala nola azentua, 

silabaren kokapena hitzean, eta abar. Corpus handiagoa eta hiztun kopuru gehiago 

erabiltzea ere beharrezkoa litzateke. Dena den, ikerketa honetan ateratako emaitzek 

erakusten dute hizkera arduragabea eta era librean grabatutakoa aztertzeak ikerketa bide 

berriak ireki diezazkigukeela. 

6. kapituluko bigarren frogan (6.2. atalean) euskal testuetan diakronikoki, silaba-

egiturari dagokionean, desberdintasunik islatzen den ikusi nahi izan dugu, eta batez ere 

silaba irekien eta silaba itxien artean diakronikoki maiztasun aldaketa esanguratsurik 

atera daitekeen aztertu dugu. Horretarako testuak silaba-egitura gisa kodetu ditugu, hau 

da kontsonanteak C zeinuaz eta bokalak V zeinuaz kodetu ditugu. Denetara 10 testu 

hautatu ditugu, Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae-tik hasita, mende erdiko testu 

bat eta nolabaiteko helburu literarioa dutenak. Testuen tamaina aldetik desberdintasun 

handirik ez egoteko testuak 1200-1600 hitz ingurukoak dira; desberdintasun 

geografikoak ez ditugu kontuan hartu. Digitalizatutako testuak dira www.armiarma.com 

helbide elektronikotik lortutakoak, eta beraz, edizioko ortografia errespetatu dugu.  

http://www.armiarma.com/�
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Testuak silaba-egitura gisa nola kodetu ditugun azaldu ondoren, lortu ditugun 

emaitzak argitara eman ditugu. Testu ia guztietan silaba irekien kopurua %70etik 

gorakoa da; beraz, esan daiteke, silaba irekien portzentaia diakronikoki mantendu egiten 

dela eta ez dagoela ez igoera ez jaitsiera nabarmenik. Testu guztietako silaba moten 

batez bestekoa ere atera dugu: %72,33ko maiztasuna dute silaba irekiek, eta 

%27,67ekoa itxiek. Gure hipotesia erabat betetzen da eta silaba irekiek nagusitasuna 

izateaz gain, erabateko nagusitasuna erakusten dute. Hizkera arduragabea aztertutako 

corpusean baino maiztasun altuagoa dute testu idatzietan silaba irekiek. 

Bigarren frogarekin, azken batean, programa informatiko txiki bat proposatzen 

da, eta era berean, oraindik ere sortu gabe dagoen eta silaba-mugak ezartzen dituen 

programa bat izateko premia aldarrikatu nahi izan da, horretarako informatikari, 

injeniari eta fonetika-fonologia lantzen dutenen arteko elkarlana beharrezkoa delarik. 

6. kapituluko bi frogek silaba-egituren maiztasunen bi alderdi azpimarratu 

dizkigute: lehenengo frogak sinkronikoki silaba irekirako joera dagoela, silaba irekiak 

erabat nagusitzen direlako eta bigarren frogak diakronikoki silaba irekiak nabarmen 

gailentzen direla silaba itxiekiko. 

Begirada diakronikoarekin jarraituz, ikerketan hots eta hots-bilkuren 

antolamenduak aitzineuskaratik egungora jasan duen garapen diakronikoa izan dugu 

mintzagai (7. kapitulua), eta era berean, silaba-egituran egon zitezkeen aldaketak ere 

aipatu ditugu, euskararen berreraiketarako zenbait proposamen egitearekin batera.  

Ikerlanean zehar sinkronia eta diakroniaren arteko bereizketa bortitzik ez 

egitearen aldeko agertu gara eta adierazi dugu sinkronia ulertzeko, hizkuntzaren egungo 

egoera ulertzeko, ezinbestekotzat jotzen dugula hizkuntzaren garapen diakronikoa 

nolakoa izan den aztertzea. Beraz, egungo hots eta hots bilkuren sistema ulertzeko, 
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euskarak historikoki hots eta hots-bilkuretan jasandako egoera desberdinak kontuan 

hartzea nahitaezkoa iruditu zaigu; gauza bera silaba-egiturarekin ere. Horregatik 

kapitulu honetan euskara historikoarentzat egin diren proposamenak bildu ditugu. 

Oraindik ere azterketa behar duen gaia izanik ere, proposamen esanguratsuenak bildu 

ditugu. Aitzineuskararen ingurunez landako bilakabide paradigmatikoak aipatzean 

(7.1.1. atalean) batez ere Mitxelenaren ([1961, 1977] 1985) proposamena izan da 

abiapuntu nagusia, proposamen osoena eta onartuena delako. Mitxelenak bost unitateko 

bokal sistema proposatzen du, luze-labur bereizketa gabe: /i, e, a, o, u/. Kontsonanteetan 

hurrengo sistema berreraikitzen du (gehi /h/ hasperena), bortitz/ahul aurkakotasunean 

oinarrituta:  

Bortitz:   t tz ts k N L R 

Ahul:   b d z s g n l r 

Aurkakotasuna ez zen ahostun/ahoskabe, egun bezala, baizik eta bortitz/ahul; 

kontrakotasun horretatik egungo ahostun/ahoskaberako aldaketa azaldu ez izana izan da 

Mitxelenaren proposamenaren aurka egon diren proposamenen jatorri nagusia, Trask-

ena (1985) edo Hualderena (1997) kasu. Trask bera izan zen, urte batzuk geroago, bere 

proposamena atzera bota zuena eta Hualderen proposamenari Lakarrak egozten dio 

herskarietara soilik mugatzen dela. Aipatu dugunez, aitzineuskararako fonema 

inbentarioak azterketa gehiago behar du, izan ere oraindik ez dago argituta hitz 

hasierako herskari ahostunen (ahulen) aldeko apustua; hitz hasiera, gune bortitza izanik, 

herskari bortitzak zein ahulak azal daitezkeela pentsa daiteke, baina aitzineuskaraz 

herskari ahoskabeen (bortitzen) kontrako murriztapena zegoen. Berriki, Martínez 

Aretak, Mitxelenaren proposamenean oinarrituz eta areago joanez, aitzineuskara baino 

haratago doan aitzineuskara zaharra garairako berreraiketa proposatu du. 
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Ingurunez landako bilakabide paradigmatikoen azterketak oraindik arazoak izan 

ditzakeela jakinik ere, hauek ezagutzen ditugun neurrian hitz egin ahal izango dugu 

bilakabide paradigmatiko ingurunedunei buruz (7.1.2. atala). Aitzineuskarako 

hizkuntzaren egoera izango da hemen aztergai duguna; izan ere, aitzineuskara zaharrean 

zeuden bilakabideei buruz hitz egiteko lehenengo aitzineuskarakoak ongi zehaztuta 

egon behar dira eta egoera zaharragoaz ezer ziurrik esateko oraindik ere azterketa ugari 

behar dira. 

Aitzineuskarako bilakabide paradigmatiko ingurunedunei buruz hitz egiteko ere, 

Mitxelenaren proposamenak dira erreferentzia nagusi, nahiz eta ondoren beste zenbait 

autorek osatu dituzten Mitxelenaren esanak. Hona hemen labur-labur baldintza 

paradigmatiko ingurunedunak silaba egiturari dagokionez: silaba-gunean edozein bokal 

ager zitekeen, baina kontsonanterik ez. Ekina hitz hasiera zenean ondoko kontsonanteak 

ezin zitezkeen izan: /r/, //, /ts/, /tś/, /p/, /t/, /k/, /d/; hitz hasiera ez zen ekinean, aldiz, 

kontsonante horiek ager zitezkeen. Ondoren bokalerdia zuen kontsonanterik ere ez zen 

onartzen ekinean: /Cj/, /Cw/. Koda hitz amaiera ez zenean (l, n, r) kontsonante ozenak 

eta (s, z) frikari txistukariak ager zitezkeen. Koda herskaririk ez zen onartzen. Koda hitz 

amaiera zenean (l, n, r) kontsonante ozenak eta (ts, tz) txistukari afrikatuak ager 

zitezkeen. Artiagoitiak eta Lakarrak diotenez, hitz amaieran ez zen herskaririk onartzen. 

Kontsonante taldeei dagokienez esan daiteke ez zegoela kontsonante bilkura 

tautosilabikorik ekinean (muta cum liquidarik ere ez zen onartzen); hitz barreneko 

kodan ere ez zegoen kontsonante bilkura tautosilabikorik; kodan hitz amaiera zenean 

ager zitezkeen soilik kontsonante bilkurak, beti ere bi kontsonantekoak. Kontsonante 

bilkura heterosilabikoetan bi kontsonante batzean baldintza ugari aurki daitezke, baita 

bietako baten galerak ere (hitz konposatuetan gertatzen direnak, esaterako). Beraz, esan 
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dezakegu baldintza paradigmatiko ingurunedunetan hainbat aldaketa gertatu direla 

aitzineuskaratik egungo egoerara: egun sistemako edozein kontsonante ager daiteke hitz 

hasierako ekinean, ttaka ezik (aitzineuskaraz /r/, /R/, /ts/, /tś/, /p/, /t/, /k/ eta /d/ ezin ziren 

agertu); egun muta cum liquidak kontsonante taldeak onartzen dira ekinean 

(aitzineuskaraz ez); hitz amaierako kodan herskariak ager daitezke (aitzineuskaraz ez); 

hitz barreneko kodan ere ager daitezke herskariak eta, baita ozen-frikari txistukari 

kontsonante bilkura tautosilabikoak ere (aitzineuskaraz ez). 

Ondoren, aitzineuskarako silaba-egituraz egondako proposamenen bilduma egin 

dugu (7.2. atala); Mitxelena izan zen lehenengoa aitzineuskararen silaba-egitura 

proposatu zuena (7.2.1. atala). Mitxelenak silaba-egiturari buruzko saio monografikorik 

idatzi ez zuen arren, FHV maisulanaren bigarren edizioaren gehiketetan, diptongoen 

atalean, aitzineuskarako silaba-egitura nolakoa izan zitekeen azaldu zuen:243 (C) > V > 

(W) > (R) > (S) > (T). Bilakabide paradigmatiko ingurunedunez aritzean aipatu ditugu 

kontsonanteek eta bokalek zeintzuk murriztapen zituzten silaba-egitura osatzeko. 

Egituran agertzen den ordena aldaezina da eta atal bakoitzeko fonema bakar bat ager 

daiteke. Silaba-gunea da nahitaez agertu behar duen bakarra, beste guztiak aukerakoak 

dira. Silaba-gunearen aurretik kontsonante bakarra ager daiteke, eta silaba-gunearen 

ondoren, hitz amaiera izanez gero bi kontsonante azal daitezke, bestela kontsonante 

bakarra. Beraz, goiko egituran agertutako atal guztiak ez daude inoiz denak batera 

beterik, horregatik agertzen dira parentesi artean. 

Aitzineuskaraz onartzen ez ziren eta egun onartzen diren silaba egituren artean 

dauden diferentziak islatzeko taula bat erabili dugu: 

 

                                                 
     243 “La lange ibère” artikuluan (1979) 1985 ere adierazi zuen. 
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   V CV CVC VC CCV CCVC CVCC VCC CCVCC CVCCC 

 Eusk. BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI BAI EZ 

 AE BAI BAI BAI BAI EZ EZ BAI BAI EZ EZ 

 

Mitxelenaren ondoren Artiagoitia izan da silaba-egituraren gaia jorratu duena 

(7.2.2. atala). Autore honek Mitxelenaren proposamenari egozten dio zabalegia izatea 

eta ahal diren baino emaitza gehiago ahalbidetzea. Silaba amaierako -(T) herskariaren 

beharrik ez dagoela dio, estraprosodikoa dela argudiatuz. Artiagoitiak CVC silaba-

egitura proposatu du aitzineuskararako. Hemen defendatu dugu Artiagoitiaren 

ekarpenak ez diola Mitxelenarenari zuzenean aurre egiten; Artiagoitiarena, oro har, 

proto-euskarak zuen joera dela esan daiteke baina ezin da silaba-egitura horretara 

mugatu, aitzineuskaraz badaudelako CVC silaba-egitura baino konplexuagoa duten 

hitzak, hartz, ertz, hortz, esaterako, kodan bi kontsonanterekin. Artiagoitiak gehitzen 

duen beste gai interesgarri bat da euskarak silabaketa norakotasun244 aldaketa jasan 

zuela, hau da silaba egituraketa norabidea aldatu egin zela. Hauxe da, esaterako, bokal 

epentesia sartutakoan gertatzen denari erreparatuta atera dezakegun ondorioa (lat. libru 

> eusk. liburu eta ez **libiru). Artiagoitiak bere lanean proposatzen du aitzineuskaratik 

egungora silaba-egituran aldaketak gertatu direla eta egun silaba-egitura konplexuagoak 

onartzen direla; era berean, gaineratzen du silabaketa norakotasuna delakoa aldatu egin 

dela. Guk silabaketa norakotasuna kontzeptuak hizkuntza tipoekin, azentuarekin ziur 

aski, zerikusia duela iradoki dugu, eta bide horretatik, silabaketa norakotasun aldaketa 

tipo aldaketaren aztarnatzat har dezakegula proposatu dezakegu. 

                                                 
     244 Ingelesezko directionality kontzeptuaren itzulpena. 
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Aipatu dugun hurrengo autorea Lakarra izan da, berau izan delako azkenaldian 

aitzineuskarako proposamenak argitaratzean, batez ere silaba bakarreko erroak 

aipatzean, silaba ezinbestean ukitu duena (7.2.3. atala). Artiagoitiaren bidetik, 

Mitxelenak aurkeztutako egitura indartsuegia dela proposatzen du, nahiz eta onartu 

bilakabide fonetiko erregularraren bidez hitz amaieran herskari ahoskabeak ager 

daitezkeela (barda > bart, esaterako). Fonologiaren ikuspuntutik horixe da interesgarria 

eta beraz, ikusi beharko da herskari ahoskabeak noiz hasi ziren onartzen hitz amaieran, 

eta agian aitzineuskararako ere proposatu beharko dira, beti ere zehaztuz hitz amaieran 

gertatzen dela soilik. 

Esan dugu Lakarrak aitzineuskara zaharraren garaia proposatzen duela, 

Mitxelenaren aitzineuskara garaia baino haratago doana eta hizkuntz tipo desberdina 

duena. Lakarrak, garai horretarako, silaba bakarreko erroak proposatzen ditu eta erroen 

arteko loturak, baldintzak eta murriztapenak aipatzerakoan baldintza paradigmatikoekin 

berdintzen ditu. Lakarraren proposamenari egotz dakioke erroak eta silabak maila 

berean ezartzearekin elkarren arteko parekotasuna egiten duela, baina silabek eta erroek 

baldintza, eskakizun morfologiko eta fonetiko desberdinak izan ditzaketela argudiatu 

dugu, erroek silaba bat edo gehiago izan dezaketelako. Azken kasuan interesgarria 

litzateke silaben arteko harilkatzea nola egiten den, nahiz erro bakarra izan, silaba bat 

baino gehiago dituelako. Bere adibideei jarraituz, o.dol, a.zal, gi.bel, sa.bel adibideek 

erro bakarra dute (dol, zal, bel erroak dira, o- eta a- erreduplikazioz sortutako 

elementuak eta gi-, eta sa- aurrizkiak) baina bi silaba; beraz, erro eta silaben arteko 

parekotasuna egitea baino analisi modu desberdinak behar dituztela esatea 

komenigarriagoa litzateke.  
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Lakarrak, silaba bakarreko erroek zituzten murriztapenez mintzatzean, erroek 

CVC egitura behar zutela dio; aldiz, beti ere Lakarraren adibideei jarraituz, ikusten dugu 

sa.bel, la.gun, a.zal eta antzekoetan CVC ez dela agertzen den silaba-egitura bakarra, V 

eta CV egiturak ere ikusten baititugu CVC egituraz gain. Adibide hauek erakusten dute 

hizkuntzan hitzak osatzean silaba-egituraren eta erroaren eskakizunak ez direla nahitaez 

berdinak eta beraz desberdintzea komeni dela. Ondorioz, hitzen egitura nolakoa zen 

aztertu beharko litzateke, erroak eta erroari atxikita leudekeen bestelako osagaiak nola 

harilkatzen ziren ikusteko. Lakarraren proposamenetik, silaba bakarreko erro itxiei 

aurreranzko erreduplikazioa gertatzean edo aurrizkiak eranstean bi silabako hitzak 

lortzen dira, V-CVC edo CV-CVC egituradunak, lehenego silaba arina eta bigarrena 

pisutsua dutenak. Hitz egitura horrek gorago, erritmoaren atalean sakondu den egitura 

ianbikoaz pentsatzera bultzatzen gaitu.  

Tipologiazko kapituluan ere ikusi dugun bezala, euskararen ondorengo garaietan 

aurreko paragrafoan aipatutako hitz egituraz gain, lehenengo silaba itxia duten egiturak 

ere aurki ditzakegu: CVC-CVC (ber.din, bel.dur, baz.ter); egitura hau luketen hitzak 

lirateke bi erroz sortutakoak edo mailegatuak. Guri axola zaiguna da hitz egituran 

aldaketa gertatu dela eta lehen murriztapena zena, jada ez dela. 

Beraz, egitura ianbikoaren eskakizunak aldatuta, lehenengo silaba itxia ager 

daitekeenez, egitura ianbikotik egitura trokaikora aldaketa gerta izan zitekeela iradoki 

dugu. Eginkizun horretan, tipologiazko kapituluan bezala, Donegan-ek eta Stampe-k 

eskaintzen dizkiguten datuei begiratu diegu, eta batez ere, jatorri proto-austroasiatikoa 

duten munda eta mon-khmer hizkuntzetan silaba-egiturak jasandako bilakaerari. Proto-

austroasiatikoan hitzek behetik-gorako erritmoa zuten eta silaba bateko edo biko hitzak 

zeuden; silaba batekoetan silaba sartzen zen beat-ean eta bi silabakoetan, adibidez 
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*b´»lu (‘izter’), lehenengo silaba anakrustikoa zen, ez zuen balio erritmikorik eta 

bigarren silaba sartzen zen beat-ean. Bigarren silabak bokal luzea edo kontsonante gehi 

bokal egitura zuen. Proto-austroasiatikotik mon-khmer-erako garapenean behetik-

gorako erritmoa gorde da; ikusten dugu bigarren silaban hainbat bilakabide gerta 

daitezkeela: bokal laburrari kontsonante glotala eranstea (b´»lu/), bokal luzea gordetzea 

(b´»lu:) edo bokala diptongo bihurtzea (»plÆw). Lehenengo silaba, anakrustikoa izanik, 

desagertu ere egin daiteke. Zenbaitetan lehenego silabako bokala da desagertzen dena 

kontsonante taldeak sortuz, eta ondoren kontsonante horiek asimilatu daitezke.  

Munda hizkuntzetan erritmo aldaketa gertatu zen eta behetik-gorako erritmoa 

izatetik goitik-beherako erritmoa izatera pasatu ziren. Adibide berarekin jarraituz, 

*b´»lu hitzeko bi silabak beat-ean sartu ziren, eta bi silabak gorde ziren; lehenengo 

silabako bokalak, bokal-harmoniaren bidez bigarren bokalaren berdina bilakatu ziren, 

adibidez bulu. Goitik-beherako erritmoak atzizkitzea eta klitizazioa errazten duenez eta 

horregatik hitzak asko luza daitezkeenez, hizkuntza eransleetan gertatzen den gisan, 

hitzean oinarritutako erritmoa ezinezko bihurtu zuen eta silaban oinarritutako erritmoa 

hartu zuen.  

Euskararako ere horrelako ibilbidearen zantzuak egon daitezkeela proposatu 

dugunez, proto-austroasiatikoaren silaba-egiturari eta ingurunez landako bilakabide 

paradigmatikoei begiratu diegu, euskararentzat ere baliagarri izan daitezkeelakoan. 

Proto-austroasiatikoak silaba luze-labur bereizketa egiten zuela esan dugunez, 

euskararentzat ere horrelako zerbait proposatu daitekeen aztertu beharko dugu. Gauza 

bera bokal unitateekin ere. Lakarraren proposamenek diote euskarak bokal-harmonia 

ezagutu zuela (za.har, zu.hur adibideez) eta bokal-harmonia duten hizkuntzek egun 

euskarak dituen bost unitateak baino gehiago izan ohi dituztela. Beraz, euskarak bokal 
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unitate gehiago izan zituen ustea indartuta geratzen da gure proposamenekin. Proto-

austroasiatikoan gertatzen zen bokal luze-labur bereizkuntza ere proto-euskarari aplika 

dakiokeen ikustea komeni da. Erantzunak aurkitzea erraza ez den arren, azterbide 

beretik jarraituz, hau da proto-austroasiatikotik munda hizkuntzetarako ibilbidearen 

parekoak euskaraz topatzen ari garenez, gutxienez, proto-austroasiatikoaren beste adar 

mon-khmer-ek garatutako hasierako kontsonante bilkuren modukorik ez aurkitzea 

espero behar dugu. Eskakizun hauek guztiak aurrean izanik, ondoriozta dezakegu 

silaba-egitura egungoa baino konplexuagoa zela.  

Aipatu dugu Lakarraren ekarpenak eremu morfofonologikoan kokatzen direla; 

guk Lakarraren ekarpen horiei fonologiaren ikuspegiarekin begiratzen diegu. Fonologia 

Naturalak banaketa zorrotza egiten du fonologia eta morfofonologiaren artean, eta 

esplikazio iturriak ere desberdinak dira bi eremuetan. Esaterako, fonologiak 

fonetikarekiko lotura ezinbestekoa du; aldiz morfofonologiaren azalpenetan, fonologian 

ez bezala, kategoria gramatikalak sartzen dira. Guk, esan bezala, Lakarraren ekarpenei 

fonologikoki begiratu diegu, horregatik justifikazio fonetiko posibleak oinarritzat hartu 

nahi izan dira. Ondorioz errotik haratago joan gara eta oraingoan hitza hartu dugu azter 

unitatetzat, hitz egiterakoan (hizkuntza fisiko bihurtzerakoan, segmentuak eta erritmoa 

bat egitean), hitzekin eta esaldiekin egiten dugulako. 

Ikerketa hau teorikoa bezain praktikoa da; azterbide teorikoak landu ditugu eta 

guretik, euskaratik ekarpen izan daitezkeenak proposatu ditugu. Azterbide teorikoak 

landu eta proposatzeaz gain, azterbide teoriko horiek praktikan jarri ditugu, bai bestek 

egindako ikerketa praktikoak gurera ekarriz, bai guk egindako frogen bidez (batez ere 

seigarren kapituluko bi frogak). 
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Proposamentzat aurkeztu ditugunak ere praktikan jarri ditugu; esan dugu 

hizkuntzaren alderdi prosodikoa lantzeko musikako azterbideekin adiskidetzea komeni 

dela eta guk, Donegan-en eta Stampe-ren bidetik, proposamen hori, neurri batean, 

gauzatu egin dugu beat eta konpasen kontzeptuak eta anakrusia erabiliz, besteren artean. 

Ikerketa honen ekarpen nagusiena izan daiteke, esan bezala, silabaren azterketa 

euskararen fonologian gako garrantzitsua dela erakustea, bilakabide askoren zergatia 

silaba-egiturak eskain dezakeelako. Era berean, silaba oinarri hartuta egindako 

tipologiak bide eman digu hizkuntzaren antolamendu erritmikoa nola gauzatzen den 

ikusteko. Areago, aitzineuskarako erritmo antolamenduaz proposamena egiten ausartu 

gara, nahiz eta proposamen berria baino egokiagoa litzatekeen esatea proposamena 

egiterakoan kontuan hartu beharrekoak plazaratu ditugula. Ikerlanaren ardatz nagusia 

silaba-egitura denez, hizkuntzaren aldaketa tipologikoan silaba-egiturak zer nolako 

aldaketa jasan izan zezakeen iradoki dugu. Ikerketa honek euskararen ezagutza sakondu 

eta hedatzea dakarren neurrian, era berean, silabak azterketa linguistiko fonologikoan 

behar lukeen garrantzia azpimarratzen du. 
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10.1. Lehenengo eranskina: 6. kapituluko lehenengo froga egiteko erabilitako 

hizketaren transkripzioa.245 

 

 

Jekita re … eon in bear det eta … antxe eote naiz … oian … ola … bai … 

bazkarie nik itteittut geo … onea etortzen naizenen, nik abeleratzen det, bazkarin 

abelerea nik ittet … ta ontzik arek garbitzeittu … andresek … ta geo nik e … ontzik 

sekatu ta txapea pixkat garbittu … belaxe itteitteu … belaxe … gu bi launtxo … zemat 

zea bear do ba … ezteu ontzi asko ezteu zikintzen … bai, bai … etorriko a … lurdes 

iturrizakoa etortzea … andrea da baño … oso … emakume zea da … martxea artuta dao 

ta … arek eztauke ezer eakutsi bearrik … arek itteittu … bai … lanbaten eo ostielan ok 

garbitzeittu … zoruok eta … ostielan arromaio orik eta garbizeittu … ostielan … eta 

osteunen … konjeladorek eta oik … kanpoko konjeladore oik eta oik itteittu ta … ondo 

moldatzen da zeati … oiak itten ia lanik eztauku nere oia, andresek e beak lardaskatzeo 

baño eztakit ze itten don, itten don eo, andresek jeneal beak, berek beak itteittu arek … 

ta nere oia … ta oiri iurtzi bat eman ta geo otxek … eunen … puxkata bat pasatzea … 

len esan deana … eun baten karreako konjeladorek … urrungon emengo arromaiok … 

ta geo zoru hau ta geo urrungo beste eun baten … ba ondo … ondo moldatzen da … 

ordubete da baño … ordun … eun baten … bai … bai, bai, bai, bai… 

                                                 
     245 Transkripzioan agertzen diren hiru puntuek nolabaiteko geldialdia (luzexeagoa edo laburragoa) 

dagoela adierazten dute. 
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10.2. Bigarren eranskina: 6 kapituluko bigarren froga egiteko erabilitako testuak  

 

 

ETXEPARE 

 

Zeren baskoak baitira abil, animos eta jentil, eta hetan izan baita, eta baita, zienzia guzietan 

letratu handirik, miraz nago, jauna, nola batere ezten asaiatu bere lengoaje propriaren faboretan 

heuskaraz zerbait obra egitera eta eskributan imeitera, zeren ladin publika mundu guzietara 

berze lengoajiak bezala hain eskribatzeko hon dela. Eta kausa honegatik gelditzen da abataturik, 

ezein reputazione bage, eta berze nazione orok uste dute ezin deus ere eskriba daiteiela lengoaje 

hartan, nola berze orok baitute eskribatzen berian. 

Eta zeren orai zuk, jauna, noble eta naturazkoak bezala, baituzu estimatzen, goratzen eta 

ohoratzen heuskara, zuri, neure jaun eta jabia bezala, igorten darauritzut heuskarazko kopla 

batzu ene ignoranziaren araura eginak. Zeren, jauna, haiek ikhusirik eta korregiturik plazer 

duzun bezala, irudi bazautzu, inprimi erazi ditzazun eta zure eskutik orok dugun joia ederra. 

inprimiturik heuskara, orano izan eztena, eta zure hatse honetik dadin aitzinerat augmenta, 

kontinua eta publika mundu guzietara eta baskoek, berzek bezala, duten bere lengoajian 

eskribuz zerbait doktrina, eta plazer hartzeko, solas egiteko, kantatzeko eta denbora igaraiteko 

materia, eta jinen direnek gero duten kausa oboro haren abanzatzeko eta obligatu giren guziak 

Jeinkoari othoiz egitera, dizun mundu honetan prosperoki bizia eta berzian parabizuia. Amen. 

 

DOKTRINA KRISTIANA 

 

Munduian den gizon orok behar luke pensatu 

Jangoikoak nola duien batbedera formatu, 

bere irudi propiara gure arima kreatu, 

memoriaz, borondatez, endelguiaz goarnitu. 

 

Ezein jaunek eztu nahi muthil gaixtoa eduki 

ez pagatu soldatarik zerbizatu gaberik; 

Jangoikoa ari duzu hala hala gureki: 

gloriarik ez emanen hongi egin gaberik. 
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Muthilek gure zerbitzutan deramate urthia, 

soldata aphur bategatik harzen pena handia; 

Jangoikoak behar luke guk bezanbat balia; 

Zerbitzatu behar dugu emaitekoz gloria. 

 

Ogirik eztakusat bilzen hazi erein gaberik; 

nork zer hazi erein [baitu] biltzen dizi komunki. 

Obra honak ukhenen du goalardona frangoki, 

baietare bekhatuiak punizione segurki. 

 

Zeren Jeinkoa egun oroz ongi ari baitzaigu, 

guk ere hala behar dugu harzaz unsa orhitu, 

gure hatse eta fina hura dela pensatu, 

goiz et'arrats orhituki haren izena laudatu. 

 

                Arratsian 

Arratsian etzitian gomend'adi Jeinkoari 

eta othoi begir'ezan peril guzietarik; 

gero irazar adinian orhit adi bertarik 

zenbait ere orazione erraitera debotki. 

 

                Goizian 

 Albadagik joan adi elizara goizian, 

Jeinkoari han gomenda bere etxe sainduian; 

han sartzian pensa ezak aitzinian nor duian, 

norekila minzo izan han agoen artian. 

 

                Ilherrian 

Hilez unsa orhit adi ilherrian sartzian, 

hi nolako ziradela bizi ziren artian; 

hek bezala hil behar duk eta ez jakin orduia; 

othoi egik Jeinkoari deien barkamenduia. 

 

                Batheiarria 
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Elizara izanian so egik bateiarrira; 

pensa ezak han duiala rezebitu fedia, 

Jeinkoaren grazia eta salbatzeko bidia; 

hari egin albaiteza lehen ezagutzia. 

 

                Gorputz sainduia 

Bertan gero so albaitegi non den gorputz sainduia; 

pensa ezak hura dela hire salbazalia; 

ador'ezak debozionez eta galde grazia 

azken finian eman diazan rezebitze dignia. 

 

                Kurutzea 

Kruzifika ikhus eta orhit adi orduian 

nola izan redemitu haren odol sainduiaz; 

hark erio haritu dik hiri leian bizia; 

pensa ezak nola eman hari bere ordia. 

 

                Andre Dona Maria 

Andere hona den lekhura ailtxa itzak begiak; 

mundu oro eztakidik hura bezain balia; 

Jeinkoaren hurranena hura diagok glorian: 

graziak oro bere eskuian nahi duien orduian. 

 

O andere gloriosa eta ama eztia! 

zutan dago bekhatoren esperanza guzia. 

Ni zugana niatorkezu, bekhatore handia, 

arimaren salbatzera zu zakiztan balia. 

 

                Sainduier 

Sainduier ere egin ezak heure ezaguzia, 

singularki nortan baituk heure debozionia; 

zein sainduren besta daten orhit egun berian 

eta noren izenetan fundatu den eliza; 

orhituki othoi egin, dakizkian balia. 
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                Orazione igandeko 

Miserikordiaz bethe ziraden jaun eztia! 

othoi, enzun iazadazu neure orazionia; 

bizi nizan artian eta erioko phunduian 

zuk idazu, othoi, oso neure endelgamenduia, 

alteratu gabetarik zure fede sainduian 

gauzen unsa egiteko neure azken finian. 

 

Eta orduian zuk idazu indar eta grazia 

bekhatuiez ukheiteko bide dudan doluia, 

perfektuki egiteko neure konfesionia, 

neure bekhatuiez oroz dudan barkhamenduia, 

bai digneki errezebi zure gorpuz sainduia, 

baietare behar diren berze sagramenduiak. 

 

Etsai gaitza jinen baita tentatzera orduian 

nontik engana niroien bere arte guziaz, 

othoi, jauna, enguztazu lagun zure sainduiak 

en'etsaiak benzi enazan neure azken finian. 

 

Ene arima orduian har, othoi, zure glorian, 

nola baita redemitu zure odol sainduiaz, 

eta nik han dakusadan zure begitartia 

eta sainduieki lauda zure majestatia. 

 

Goiz et'arrats egiten duk buluz eta beztitzia, 

gorputzaren zerbitzutan barazkari afaria; 

arimaren salbatzeko Jeinkoaren ohorian 

etzaiala, othoi, neke gauza hoien egitia, 

egun oroz ezin bada aste oroz igandian. 

 

Gure artian haur dakusat itsutarzun handia, 

nola dugun zerbitzatzen hanbat gure etsaia; 

Jangoikua deskonozi gure salbazalia 

eta orok ezagutzen dela bidegabia. 
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Anhitz jendez miraz nago, neure buruiaz lehenik, 

nola gauden mundu huneki hain borthizki josirik 

hanbat jende dakuskula hunek enganaturik; 

oranokoak igorri'tu oro buluzkorririk 

eta eztute gerokoek hantik eskapatzerik. 

 

Person'oro hil denian hirur zathi egiten: 

gorpuzori usteltzera lur hotzian egoizten, 

unharzuna ahaidiek bertan dute partitzen, 

arima gaixoa dabilela norat ahal dagien; 

hain biaje bortitzian konpainia faltatzen. 

 

Orhituki igandian behar dugu pensatu 

zenbatetan egin dugun aste hartan bekhatu; 

orhit eta Jeinkoari barkhamendu eskatu, 

atorra nola arim'ere aste oroz garbitu. 

 

Bi pundutan diagozu gure gauza guzia: 

hongi egin badazagu segur parabizuia, 

bekhatutan hil dadina bertan kondenatuia. 

Bertze biderik ezin date; hobenari begira. 

 

Ehon ere eztakusat hain laxo den artzainik, 

otsoa khentzen eztuienik bere ardietarik; 

gure arimaz kargu dugu Jangoikuak emanik, 

nola gobernatzen dugun batbederak so begi; 

kondu hersi behar dugu harzaz eman segurki 

nori baitu bere odolaz karioki erosi; 

hala zinets eztazana dauke enganaturik. 

 

Kontenplatu behar dugu pasione sainduia 

eta sendi bihotzian haren pena handia; 

nola zagoen kurutzian oro zauriz bethia, 

huin eskuiak izaturik eta buluzkorria, 
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ohoineki urkaturik, nola gaizkigilia, 

eta arhanzez koroaturik mundu ororen jabia; 

haren gorputz prezioso eta delikatuia 

gaizki eskarniaturik eta zathikatuia. 

 

Elas! orduian nola zagoen haren a[ri]ma tristia, 

haren ama maitia eta mundu ororen habia, 

pena hetan ekusteaz bere seme maitia 

eta hilzen begietan mundu ororen bizia. 

 

Biotzian diraustazu gertuz, ama eztia, 

zure orduko doloriak eta bihotz zauriak: 

begiez nola zenakusan zure jabe handia 

orotarik lariola odol preziatuia; 

hek nigatik ziradela ari nuzu khonduia. 

 

Orhit adi nola duian egin anhitz bekhatu, 

heien kausaz merexitu anhitzetan hondatu, 

bere miserikordiaz nola huien guardatu 

eta dolu ukhen baduk bertan oro barkhatu; 

eta agian hik eginen bertan berriz bekhatu. 

 

Orhit adi Jengoikoaren majestate handiaz, 

zeruia, lurra, itxasoa dadutzala eskuian, 

salbatzia, damnatzia, erioa eta bizia, 

estendizen orotara haren potestatia; 

ezi eskapa hari ehor, dauginian manuia. 

 

Mundu honetan badirogu batak berzia engana, 

bana berzian egiatik batbedera joanen da; 

nor nolako izan giren orduian ageriko da, 

egin, erran, pensatuiak, ageriko guziak. 

 

Orhit adi Jeinkoaren justizia handiaz, 
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nola orok behar dugun eman khondu hersia, 

egin oroz rezebitu gure merexituia, 

erioa dauginian, baita haren mezuia. 

 

Ordu hartan afer date hari apelatzia, 

hark ehori eztemaio oren baten ephia, 

ezetare estimazen xipia ez handia; 

batbederak egarriko orduian bere haxia. 

 

Orduian zer eginen dut, gaixo bekhataria? 

Arartekoak faltaturen, kontra juje handia; 

abokatzen eztakike ehork haren gortian, 

ogen oro publikoki agerturen orduian. 

 

Elas, othoi, orok egin orai penitenzia, 

behar orduian eztukegu gero agian aizina; 

anhitz jende enganatu doa luzamenduiaz, 

seguraturik ehork eztu egun baten bizia. 

 

Gu girade egun oroz herioaren azpian; 

behar dugu prest eduki gure gauza guzia, 

gure gauzez ordenatu, oso giren artian, 

gero eztugun egiteko hezaz azken finian; 

arimaz aski egiteko badukegu orduian. 

 

Pensa, othoi, nola gauden bi bideren erdian, 

salba bano damnatzeko perileko punduian; 

ehor fida eztadila, othoi banitatian; 

sainduiak etziraden sarthu banitatez glorian. 

 

Elas, othoi, hunat beha bekhatore guzia; 

bekhatuiaz damnatzen du Jangoikuak munduia; 

zeren hanbat bekhatutan deramagu bizia 

eta guhaurk gure faltaz galtzen gure buruia? 
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Artzain orok biltzen ditu ardiak arratsaldian, 

lekhu honerat eramaiten eguraldi gaizian; 

batbederak pensa beza arimaren gainian 

nola salbaturen duen hura bere finian. 

 

Bekhatorek ifernuian dute pena handia, 

pena handi, izigarri, ezein pausu gabia; 

sekulakoz egon behar hango sugar bizian; 

zuhur denak, hara eztohen, egin penitenzia. 

 

                Harmak erioaren kontra 

Erioa jaugiten da guti uste denian 

eta agian ez emanen konfesione ephia; 

hirur gauza albaditu ehork ere egiaz, 

nola ere hil baitadi, doha salbamenduian. 

 

                Lehen egia 

O jaun hona, aitortzen dut bekhatore nizala 

eta gaizki egitiaz ogen handi dudala; 

nik baitzitut ofensatu bide eztudan bezala, 

dolu dizit eta damu zure kontra eginaz. 

 

                Bigarren egia 

O jaun hona, gogo dizit oren present honetan 

goardazeko bekhaturik bizi nizan artian; 

othoi, jauna, zuk idazu indar eta grazia 

gogo honetan irauteko neure bizi guzian. 

 

                Heren egia 

O jaun hona, gogo dizit garizuma denian 

egiazki egiteko neure konfesionia, 

baietare konplitzeko didan penitenzia; 

othoi jauna zuk konfirma ene borondatia. 

 

Eta hoiek egiazki ehork hala ezpaditu, 
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albailiaki duda gabe ezin dateiela salbu 

bere bekhatuiak oro baditu ere konfesatu; 

eta hala zinhets beza nahi eztenak enganatu. 

 

Apezek ez apezpikuk ezetare aita sainduk 

absolbatzen halakoaren ezein bothererik eztu; 

Jangoikua bethiere bihotzera so diagozu, 

guhaurk bano segurago gure gogua diakutsu; 

gogua gabe hura baitan hizak oro afer tuzu, 

 

Regla ezak egun oroz onsa heure etxia; 

eure gauza guzietan emak dilijenzia; 

eta eure trabailuia duian penitenzia, 

Jangoikua lauda ezak gauza ororen buruian. 

 

Honekila albaiteza bethi ere konbersa, 

gaixtoeki ezin aite gaizki bezi probetxa; 

berzer egin eztazala nahi ez ukeiena 

ezetare falta ere hiaurk nahi duiana; 

lege honi segi bedi salbu nahi duiena. 

 

                Hamar manamenduiak 

Ador'ezak Jangoiko bat onhets oroz gainetik; 

haren izena ez jura kausa gabe banoki; 

igandiak eta bestak sanktifika debotki; 

aita eta ama ohora izak, bizi izan luzeki; 

ehor erho eztazala ezetare gaitzetsi; 

nork beria baiezila emazterik ez hunki; 

berzerena eztazala ebatsi ez eduki; 

fama gaitzik eztemala lagunari falsuki; 

berzen emazte alabak ez desira gaixtoki, 

ezetare unhasuna, lekot bedi justoki. 

 

Manamenduiak hoiek dira, Jangoikuak emanik; 

hok begira dizagula, salba giten hegatik. 
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                Judizio jenerala 

Judizio jeneralaz nola orhit eztira, 

bekhatutan bizi dira bethi bere aisira; 

egun hartan gal ezkiten, aitzinetik begira, 

han orduian eztukegu ehork ere aizina; 

harzaz unsa orhitzia zuhurtzia handi da. 

 

Arma! arma! mundu oro judizio handira! 

Zeru eta lur ororen kreadore handia 

munduiaren jujatzera rigoroski heldu da; 

nola gauden aphaindurik bat bederak begira. 

 

Manamendu igorten du mundu guzietarik 

jende oro bat dakion Josafaten bildurik; 

ehon ere ehor ere eskapatu gaberik 

zeru eta lur guzia daude ikharaturik. 

 

Erioa manatzen du, ezein falta gaberik 

hilak oro dakatzela aitzinera bizirik, 

hantik harat eztukela bothererik jagoitik; 

mundu oro jarriren da bi lekutan hersirik: 

glorian ezpa ifernuian; ezta eskapatzerik. 

 

Manatzen du ifernuia handi eta bortizki 

han direnak igor'itzan luzamendu gaberik, 

arima eta gorputzetan nahi tuiela ikusi 

eta emanen daraiela zer baitute merezi. 

 

Jende honak, onsa pensa juje hunen gainian 

nola duien guzietan potestate handia, 

erioan, ifernuian, zeru eta lurrian. 

Zeren dabil haren kontra, bada bekhatoria? 

 

Gure artian haur dakusat itsutarzun handia, 
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nola dugun zerbitzazen hanbat gure etsaia; 

Jangoikoa deskonozi gure salbazalia 

eta orok ezagutzen dela bidegabia. 

 

Harren bier emanen du sentenzia pizuia 

elgarreki pena diten ifernuko garrian, 

sekulako suian eta ezein pausu gabian. 

Orok, othoi, onsa pensa zer den irabazia. 

 

Egundano ezta izan, ez izanen jagoitik, 

judizio hain handirik ezetare borthitzik; 

sortu eta sortzekoak, hilez gero pizturik, 

orok hara behar dute eskusatu gaberik. 

 

Anhitz gauza behar dira judizio handian: 

jujeak duien potestate parte ororen gainian, 

demandantak erran dezan bere kausa egiaz, 

baietare defendentak bere defensionia; 

porogatu datenian nork dukeien zuzena, 

sentenziaz eman dezan jujiak nori beria. 

 

Egun hartan juje date mundu ororen jabia, 

baitu ororen gainian potestate handia; 

akusari bera date eta konzienzia; 

bekhatu oro publikoki ageriko orduian. 

 

Bekhatoren kontra date orduian mundu guzia, 

zeren duten ofenditu haien kreazalia; 

ordu hartan ixil dauke triste bekhatoria; 

orotarik zerraturik daude pausu guziak. 

 

Juje jauna iraturik egonen da gainetik, 

irestera aphaindurik ifernuia azpitik, 

etsai gaitza akusatzen ezkerreko aldetik, 

bekatuiak eskuinetik minzaturen publiki: 
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«hire kontra heben gituk, ihaurorrek eginik». 

Gaizkienik kontra date konzienza barnetik. 

 

Estalzeko ez izanen ehon ere lekhurik; 

agertzera nork eginen ordu hartan bathirik? 

Mundu oro egonen da haien kontra jarririk, 

sainduak ere ordu hartan oro egonen ixilik, 

jujeak ere ez enzunen ezein ere othoiik; 

egun harzaz orhit giten, othoi, hara gaberik. 

 

Non dirate egun hartan hebengo jaun erregiak, 

duke, konde, markes, zaldun eta berze jaun nobliak 

eta haien armadako gizon sendoen balentiak? 

Ordu hartan baliako guti haien potenziak. 

 

Jurista eta theologo, poeta eta doktoriak, 

prokurador, adbokatu, juje eta notariak? 

ordu hartan ageriko klarki haien maliziak 

eta guti baliako kautela eta parleriak. 

 

Aita saindu, kardenale, aphez eta prelatuiak? 

Berez eta ardi oroz eman behar han konduia; 

egun hartan handiena izanen da erratuia 

eta bardin jujaturen handia eta xipia. 

 

Afer date egun hartan hari apelatzia, 

ehon ere eztazagu jaunik bere gainian; 

malizia gaitzi zaika eta maite egia. 

Elas, othoi, orok egin orai penitenzia, 

egun hartan gero eztugun egiteko handia. 

 

Seinaliak jinen dira aizinetik tristerik; 

elementak ebiliren oro tribulaturik, 

iguzkia, ilhargia odoletan etzinik, 

itxasoa samurturik goiti eta beheiti, 
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hango arrainak iziturik ebiliren jalgirik. 

 

Eta lurra izigarri oro ikharaturik, 

zuhamuiek dakartela odolezko izerdi; 

tenpestatez, igortziriz, aire oro samurrik; 

mendi eta harri oro elgar zatikaturik; 

mundu oro jarriren da suiak arrasaturik. 

 

Juje jaunak manaturen bera jaugin gaberik 

gauza oro tsahu dezan behin suiak lehenik 

satsu eta kirats oro dohen mundu guzitik 

eta hala jarriren da lur guzia errerik. 

 

Tronpeta da minzaturen munduguzietarik 

hilak oro jaiki huna zuien hobietarik 

arima eta gorpuzetan oro bertan pizturik 

orok hara behar dugu eskusatu gaberik. 

 

Iustu oro iganen da hertan goiti airian 

Eta egonen eskoinetik jujearen aldean 

Bekatoreak dolorezki sugarrian lurrian 

Hariketa danzuteno sentenzia gainian. 

 

Dagoenian jende oro aizinian bildurik 

Iauginen da rigoroski sainduieki zerutik 

Iosafaten egonen da airian gora jarririk 

Bekatorer eginen du arrangura handirik 

Haren hizak ezarriren oro erdiraturik. 

 

Hartu nahi zuienian pasione saindua 

Haren kontra jin zenian armaturik jendia 

Hiz huts batez iziturik egozitu lurrian 

Iuiazera dauginian majestate handian 

Nola eztu lotsaturen ordu hartan munduia. 

 



Eranskinak 

 500 

Erranen du bekatorer dolorezki orduian 

Nizaz ezineten orhit bizi zinetenian 

Hanbat ongi nik eginik zuier zuien mendian 

Esker honbat ukhen eztut zuieganik bizian. 

 

Zer ere hon baituzuie oro dira eniak 

Gorpuz eta hon guziak baietare arimak 

zuiendako egin ditut lurra eta zeruiak 

Iguzkia ilhargia eta fruktu guziak. 

 

Suiak bero hurak tsahu hats hartzeko airia 

Ainguruiak zuien goarda ararteko sainduiak 

zuiegatik ezarri dut gero neure bizia 

Hoiegatik orogatik zer da zuien pagia. 

 

Ikusirik anhizetan beharrian pobria 

Eri gose egarria eta buluzkorria 

Ene izenian anhizetan galdeginik limosna 

zuiek ukhen baituzuie hezaz guti ansia. 

 

Bai erhoki konplazitu ene kontra etsaia 

Demonio haragia baietare munduia 

Orai dela zuiendako maradizionia 

Ifernuko suia eta jagoitiko nekia 

Eta zuien konpainia demonio guzia. 

 

Ezta anhiz luzaturen etsekuzionia 

Bertan date irekiren lurra oren berian 

Su hareki iretsiren oro bere barnian 

Haur izanen bekatoren undar irabazia. 

 

Elas nola izanen den heben damu handia 

Damu handi izigarri remedio gabia 

Hanbat jende sekulakoz damnaturen denian 

O jaun huna zuk gizazu othoi hantik begira. 
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Beretara izuliren ditu gero begiak 

Goazen oro elgarreki ene adiskidiak 

Bethi eta sekulakoz gauden ene glorian 

Desir oro konpliturik alegria handian. 

 

Hantik harat ezta izanen bi erretatu baiezi 

Damnatuiak ifernuian bethi dolorereki 

Salbatuiak Jeinkoareki bethi alegeraki 

Iangoikuak dagiela gure partia hoieki. 

 

Zeruia ezta ebiliren hantik harat jagoitik 

Iguzkia egonen da orienten geldirik 

Ilhargia ozidenten begiz begi jarririk 

Egun honek iraunen du eben eta jagoitik 

Alabana ez izanen heben gauza bizirik. 

 

O jaun hona zu zirade gure kreazalia 

Bekatore bagirere oro gira zuriak 

Gure faltaz gal eztadin othoi zure egina 

Bekaturik garbizazu othoi gure arimak. 

 

Baldin erideiten bada gutan falta handia 

Are duzu handiago zutan pietatia 

zuretarik giren othoi egiguzu grazia 

zure ama anderia dakigula balia. 

 

                Orazionia 

Abe maria anderia grazia oroz bethia 

Ieinkoaren ama birjen berak ordenatuia 

Zeru eta lur ororen erregina dignia 

Bekhatoren aduokata eta konfortaria. 

 

Ni zugana niatorkezu bekatore handia 

Karioki othoizera zu zakiztan balia 
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Digne ezpaniz aipazera zure izen sainduia 

Ez jitera aizinera zeren bainiz satsuia. 

 

Miserikordiaz bethe ziren andere handia 

Enazazula othoi iraiz eta ez menosprezia 

zuk gibela badidazu elas ama eztia 

Ordu hartan diakusazut galdu neure buruia. 

 

Hanbat nuzu gauza orotan ni berthute gabia 

Oren oroz bekatutan nabilena galduia 

Eta bethi erratiua nola ardi itsuia 

Mundu hunek haragiak bethi enganatuia. 

 

Zu baitzira grazia ororen ama eta iturburuia 

Berthute eta hon guzien thesorera handia 

Egundano bekatutan makulatu gabia 

Berthutetan segizeko egidazu grazia. 

 

Zutan dago bekatoren remedio guzia 

Speranza osagarri eta salbamenduia 

zuk gibela demazuna nola baita galduia 

zure gomenduian dena halaber da salbuia. 

 

Ieinkoak zuri eman dizi potestate handia 

Haren ama ziren gero ama ere maitia 

Zeru eta lur orotan duzun hanbat balia 

Zer zuk galde baitagizu den konplitu guzia. 

 

Eta zure eskutik duten bertze orok grazia 

Eta salba zuk dezazun zuri gomendatuia 

O andere exzelente ezein pare gabia 

Salbatuietarik nizan egidazu grazia. 

 

Zuri gomendazen nuzu hila eta bizia 

Neure gorpuz eta arima eta dudan guzia 
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Othoi behar orduietan ku zakizat balia 

Eta othoi zuk goberna ene bizi guzia. 

 

Eta irabaz ieinkoaganik indar eta grazia 

Bekatuiez egiteko unsa penitenzia 

Eta gero berthutetan deramadan bizia 

Eta egin gauza orotan haren borondatia. 

 

Begira othoi meskabutik ene gorpuz pobria 

Bekatutan hil eznadin egidazu grazia 

Sekulakos damnaturik enoian galduia 

Bana zure eskutik dudan salbazeko bidia. 

 

Eta gero dauginian ene eriozia 

Arimaren partizeko oren izigarria 

Ordu hartan behar baitut eman kondu hersia 

Egin oroz rezebitu neure meretsituia. 

 

Eta ez iakin lehen gaoian non daten ostatuia 

Ez etare zu ezpazira nor dakidan balia 

Ordu hartan hel zakizat othoi ama eztia 

Ararteko leial eta neure aiutaria. 

 

Othoi zure gomenduian har arima tristia 

Ordu hartan io eztezan ifernuko bidia 

zure seme iaunareki egidazu bakia 

Bekatuiak barkhaturik didan parabizuia 

 

Eta nik han dakusadan zure begitartia 

Eta sainduieki lauda haren majestatia 

zeren unsa orhit ziten nizaz ama eztia 

Gogo honez erranen dut zuri abe maria. 

Orazione haur derrana andredona maria 

othoi gomendatu duzun bila eta bizia. 
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Amorosen gaztigia 

 

Bertzek bertzerik gogoan eta nik andredona maria 

Andre bona dakigula guzior othoi balia 

 

Amorosak nahi nuke honat beha balite 

Hon lizaten gaztigurik agian enzun liroite 

Amore bat hautazeko konseilu bat nekeie 

Balinetan sekulakoz gogoan sar balekie. 

 

Nihaurk ere ukhen dizit zeinbait ere amore 

Bana bantik eztut ukhen probexurik batere 

Anhiz pena arima gal hanera eta neuriere 

Amoretan plazer baten mila dira dolore. 

 

Amoretan othe date leial denik batere 

Hiz ederrez ezpa ioiaz mutha eztadin huraere 

Hoben uste duienori anhizetan traidore 

Hobena date gaizenik arimaren berere 

 

Bekhatuzko amoria bethi date traidore 

Erioa dauginian egia zogeri date 

Hartu duten plazer oro orduian iragan date 

Bekatuia geldizen da penazeko gero ere 

Anhiz plazer ukhen badu anhiz behar dolore. 

 

Amore bat nahi nuke liadutanik egia 

Bizi eta hilez gero hain lakidan balia 

Zerbizatu nahi nuke halakoa bizian 

Heben labur bizia da iagoitikoz bertzia. 

 

Mundu oro iraganik ez eriden bertzerik 

Ieinkoaren ama hona grazia oroz betherik 

Haren amore izateko ezta ehor dignerik 
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Unsa zerbiza dazagun maite gitu bertarik. 

 

Amoriak bano dira hartzaz bertze guziak 

Behar handien denian faltaturen bertziak 

Uste bano lehen gira hilzen bekhatoriak 

Hark aiuta ezpagiza nola giren galduiak. 

 

Andre hona har dazagun orok gure amore 

Bertze oro uzi eta egin hari ohore 

Hala egin badazagu ohoratu girate. 

Bertzegatik hura gabe oro galdu girade. 

 

Ieinkoaz landan mundu orok eztu hanbat balia 

Zeruia lurra ixasoa haren peko guzia 

Orotara hedazen du behar bada eskuia 

Bera handi izan arren preziazen xipia 

Halakoa uzi eta non dukegu bertzia. 

 

Bertze amoreak baten bezi eztirade perestu 

Nork beria bertziari eztu nahi partitu 

Ama birjen gloriosa hanbat bada konplitu 

Ororenzat bera baita leial dela abastu. 

 

Amorosek badagite behin bere nahia 

Handiago jiten zaie bertze nahikaria 

Ezi ukhen behinere bere konplimenduia 

Bethi peitu deramate bere mende guzia 

Emazte eta gizon orok har amore maria 

Eta orori baitekegu berak konplimenduia. 

 

Andre honak ukhen dizi ederretan grazia 

Ehork hura gaixteriaz ezin lezan inbia 

Bana bistaz hilzen zuien nahikari satsuia 

Figuraren ekhustiaz dakikezu egia. 
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Ixasoan hur guzia zeruietan izarra 

Oihanetan izalori lur guzian belharra 

Egunari iguzkia gau belzari ilhuna 

Lehen faltaturen dira ezi hura gugana 

Balinetan egiazki gu bagaude hargana. 

 

Zeren bada erho gira gaixo bekhatariak 

Andre leial honegana goazen othoi guziak 

Elas othoi aribira bertze amore falsuiak 

Harekila segur dugu behar dugun guzia. 

 

Elas amoros gaixoa hire enganatuia 

Erhogoatan badaramak eure mende guzia 

Ene andere graziosa ezpadakik balia 

Bai bizian bai hilian bethi oha galduia. 

 

Denbora duian artian egik ahal hongia 

Erioa dauginian miraz dukek orduia 

Orduian ere nahi baduk onsa ialgi dagia 

Onsa hari gomendadi nik diosat egia 

Finian ere eztik uzten hark galzera beria 

Orduian ere bere eskuian dik grazia guzia. 

 

Mundu honek anhiz jende enganatu darama 

Iagoitikoz bizi ustez haren sehi dabilza 

Guti uste duienian ehor uzi darama 

Erho iokhatuia date hartan fida dadina. 

 

Nihaur ere ebili niz anhizetan erhorik 

Gaoaz eta egunaz ere hozik eta berorik 

Loa galdu pena aski bana ez arimagatik 

Orai oro nahi nuke liren ieinkoagatik. 

 

Ni bezala anhiz duzu halakorik munduian 

Mende oro dohatenik bethi banaglorian 
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Ohart giten buruiari denbora den artian 

Andre honak har gizake gomendutan agian 

Hanbat bada graziosa ama ororen gainian 

Jin dadinik eztu uzten hartu gabe grazian 

 

Kulpa gabe ehor ezta haur da segur egia 

Bekhatuiaz damnazen du iangoikoak munduia 

Bekhaturik ezta izan zutan andre handia 

Ararteko zakizkula digun barkhamenduia. 

 

Bekatoren salbazeko ieinkoak egin zinduzen 

Bere buruia egin dizi iuje iustiziaren 

zu miserikordiaren refujio zinaden 

Nola berak iustizian ezin salba lizake 

zure miserikordiaz remedia litezen 

Balinetan egiazki zugana jin balite. 

 

Egundano ezta izan ez izanen iagoitik 

Bekhatore hain andirik ezetare satsurik 

Bere bidian iaugin bada zuri gomendaturik 

Ukhen eztuien barkhamendu zure amorekatik 

Ez galdu da ez galduren zure gomendukorik 

zuri gomendazen gira bilik eta bizirik. 

 

Bertze emaztiak ama dira zenbait haurto xipiren 

Eta gero obororik punzela ezin dirate 

zu anderia ama zira birjinarik ieinkoaren 

Eta geroz erregina zeru eta lurraren. 

 

Ieinkoa iaun den gauza ororen zu zirade andere 

Arrazoin da mundu orok dagien zuri ohore 

Ezi hala ari zauku Ihesu kristo bera ere 

zuk bezanbat dignitate mundu orok eztuke. 

 

O anderia ezin date ehor zure bardinik 
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Gainekorik zuk eztuzu ieinko beraz bertzerik 

Ieinko ezten bertze oro dago zure azpitik 

Ieinkoaren ama zira mundu oroz gainetik. 

 

 

Mundu orok eztu egin zuk bezanbat hargatik 

Orogatik bano oboro hark ere daidi zugatik 

Bere ama ezin uzi obeditu gaberik 

Othoi grazia egiguzu giren zuienetarik. 

 

Unsa zuk har banenzazu gomendutan gogotik 

Ezin damna naindeiela zinesten dut segurki 

Anhiz begiratu duzu galduren zenetarik 

Niri ere hel zakizat othoi galdu gaberik. 

 

Ehonere gaizik ezta zuk khen eztirozunik 

Ez etare hontasunik zure eskuian eztenik 

Denbora eta lekhu orotan ezin duda gaberik 

Graziak oro zure eskuian iangoikoak emanik. 

 

Nahi duiena hala duke amak semiaganik 

Seme honak anhiz daidi amaren amorekatik 

Gure natura haritu du zutan amoraturik 

Iangoikoa ezarri duzu gure anaieturik. 

 

Haren eta gure ororen ama zira dignerik 

Amak eztu sofrizeko semen artian gerlarik 

Samurturik badakutsu gure gaizkiegatik 

Ororen ama zira eta bake gizaku bertarik. 

 

Orai egiten diraden gaizki handiegatik 

Ieinkoak ondatu zukeien lur guzia engoitik 

Balinetan zu ezpazina ararteko gugatik 

Oro soszengazen gitu zure othoiegatik 
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Gu gaixtoak izan arren ezten zutan faltarik 

Fin honera hel gizazu giren salbuietarik. 

 

Ama eztia nik badagit zure kontra faltarik 

zuk gaztiga eta dreza nazazu othoi bertarik 

Elas norat ihes naidi zu neure ama uzirik 

Neuretako eztazagut zu nolako amarik. 

 

 

Emazten fabore 

 

Emaztiak ez gaiz erran ene amorekatik 

Gizonek uzi balizate elaidite faltarik. 

 

Anhiz gizon ari bada andrez gaizki erraiten 

Arhizki eta desoneski baitituzte aipazen 

Ixilika egoitia ederrago lizate 

Andrek gizoneki bezi hutsik ezin daidite. 

 

Zuhur gutik andregatik gaizki erran diroite 

Haiez hongi erraitea onestago lizate 

Emazteak zerengatik gaiz erranen dirate 

Handi eta xipi oro haietarik girade. 

 

Balentia sinplea da andren gaiz erraitea 

Bat gaiz erran nahi badu oro bardin sartzea 

Ixil ladin nahi nuke halako den guzia 

Damu gaizik emazteak hari eman dithia 

 

Andren gaiz erraile orok bear luke pensatu 

Bera eta bertze oro nontik ginaden sorthu 

Ama emazte luien ala ez nahi nuke galdatu 

Amagatik andre oro behar luke goratu 

 

Gizonaren probexuko emaztia bethi da 
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Oro behin haietarik sortzen gira mundura 

Sorthu eta hil ginate hark haz ezpaginiza 

Haziz gero egun oroz behar haren aiuta. 

 

Haren eskuz osoan behar soinera eta iatera 

Eri denian andre gabe galdu gizon egurra 

Hil badadi hura nola nor doake gainera 

Ordu oroz behar tugu ezta heben zer duda 

 

Emazterik ezten lekuian eztakusat plazerik 

Ez gizona ez exia behinere tsahurik 

Exian den gauza oro gaizki erreglaturik 

Parabizuian nahi enuke emazterik ezpaliz. 

 

Emaztiak eztut enzun lehen gizona iaukirik 

Bana gizonak emaztia bethiere lehenik 

Gaixteria ialgiten da bethi gizonetarik 

Zeren bada daraukate emaztiari hogenik. 

 

Bertuteak behar luke gizonetan handiago 

Emaztetan nik dakusat hongiz ere gehiago 

Mila gizon gazxtorik da emazte batendako 

Gizon baten mila andre bere fedean dago. 

 

Hek gizoner beha balite elizate bat honik 

Eztiroute deuskai denik uzi iauki gaberik 

Bana anhiz emazte da eskapazen zaienik 

Anderetan zeren baita bertutea hobenik. 

 

Nik eztanzut emaztiak borxaturik gizona 

Bana bera zoraturik andriari darraika 

Zenbait andre hel baledi oneriztez hargana 

Zein gizonek andriari emaiten du ogena. 

 

Ieinkoak emaztea maite mundu oroz gainetik 
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Zerutika iaitsi zedin hartzaz amoraturik 

Emaztiak ezarri du gure anaieturik 

Andre oro laudazeko haren amorekatik. 

 

Irudi zait emaztia dela gauza eztia 

Donario guzietan guziz gauza emia 

Gaoaz eta egunaz ere badu plazer handia 

Hartzaz gaizki erraitia bilania handia. 

 

Munduian ezta gauzarik hain eder ez plazentik 

Nola emaztia gizonaren petik buluzkorririk 

Beso biak zabaldurik dago errendaturik 

Gizonorrek dagiela hartzaz nahi duienik. 

 

Io badeza dardoaz ere gorpuzaren erditik 

Ainguruiak bano oboro ez larrake gaizkirik 

Bana dardoa ematurik zauriere sendoturik 

Bere graziaz ezarteintu elgarreki baketurik. 

 

Nor da gizon modorroa hartzaz orhit eztena 

Eta gero halakoa gaizerraiten duiena 

Ezta gizon naturazko hala egiten duiena 

Zeren eztu ezaguzen hala hongi egina. 

 

 

Ezkonduien koplak 

 

Iangoikoa edetazu bertzerena gogotik 

Bera kaptiba da eta ni gathibu hargatik. 

 

Ni gathibu nadukana kaptiba da bertzeren 

Ene dixak hala egin du ni gathibu bigaren 

Gogo honez ikaneniz bizi baniz bataren 

Bana borxaz baiezila ez iagoitik bertziaren. 
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Bertzerena har dazanak beretako amore 

Oborotan ukhenen du plazer bano dolore 

Bazarriak bekhan eta beldurreki dirate 

Guti uste dutenian gaiza bertan sor daite. 

 

Honestea bertzerena erhogoa handi da 

Plazer baten ukhenen du anhiz malenkonia 

Begiez ikus ezin minza han dakusat nekia 

Beriareki dazanian enetako aizia. 

 

Perileki baiezila ezin noake hargana 

Eta agian, hark orduian ezpaituke aizina 

Badu ere beldur date bertan doha hartzara 

Nik nahien dudanian bertzex besoan daraza. 

 

Alhor hartan hel badakit ereitera hazia 

Eta ene bada ere lastoa eta bihia 

Ez bat ori ahal duket ezetare bertzia 

Lan eginaz esker gaixto galdu irabazia 

Bertzerenzat geldizen da ene zuzenbidia 

Agian gero alabareki ezkonduko semia. 

 

Amoria ehork ere eztu nahi partitu 

Nik eztakit bertziak bana ni ari niz bekhatu 

Beriareki ekhustiaz hain hain noha penatu 

Hek dostetan ni neketan orduian errabiatu 

 

Jelosiak eztizaket nik gaiz erran sekulan 

Maite nuiena nahi enuke ehork hunki liazadan 

Bertzerenaz izanuzu amoros lekhu batetan 

Beriagana jelosturik desesperazer ninzan. 

 

Amoria ezin zenzuz ezin daite goberna 

Anhizetan honesten du guti behar duiena 

Arnoak bano gaizkiago ordi diro persona 
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Sarri estaka berant laxa hark hazeman dezana. 

 

Amoria itsu da eta eztazagu zuzena 

Eztu uste bertzerik dela lekot maite duiena 

Suiak bano gaizkiago erra diro gizona 

Ixasoak ez iraungi eraxeki dadina. 

 

 

Mosen bernat exaparere kantuia 

 

Mosen bernat iakin bahu gauza nola jinen zen 

Bearnora gabetarik egon ahal inzanden. 

 

Heldu behar duien gauzan ezta eskapazerik 

Nik ogenik eznuiela hongigitez bertzerik 

Bidegabek haritu nu bide eznuien lekhutik 

Erregeri gaizki saldu gertuz ogen gaberik. 

 

Iaun erregek mezu nenzan ioanengion bertarik 

Gaizez lagola enzun nuien bana nik ez ogenik 

Izterbegier eneien malizian lekhurik 

Ioan nendin enagien ogen gabe ihesik. 

 

Balinetan ioan ez aninz ogenduru ninzaten 

Ene kontra falseria bethi zinhetsi zaten 

Iustizian enzun baninz sarri ialgi ninzaten 

Haren faltaz hasi nuzu iaugitiaz doluzen. 

 

Bertzen gaizaz zenzazia zuhurtzia handi da 

Izterbegi duien oro nitan bedi gaztiga 

Abantallan dabilela albailedi segura 

Gaiza apart egoiztea bethiere hobe da. 

 

Ni gaixoa etsaiari nihaur jiniz eskura 

Ene unsa eginak ere orai oro gaiz dira 
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Haren menian ezpanengo nik nukeien zuzena 

Mirakulu banagi ere orai ene ogena. 

 

Falsu testimoniotik ezin ehor begira 

Halaz kondemnatu zuten ieinkoa ere hilzera 

Bekatore gira eta mira eztakigula 

Balinetan bide gabe akusatu bagira 

Pazienza dugun eta ieinkoak gizan aiuta 

Malizian dabilena berak diro mendeka. 

 

Iangoikua zu zirade egiazko iujia 

zure gortean bardin dira handi eta xipia 

Nork bait ere egin deraut malizia handia 

Haier hura othoi barkha niri balia egia. 

 

Iangoikoa zuk begira etsaiaren menetik 

Nik eniak badakuskit ene gaizaz bozturik 

zure eskuiaz dakuskidan heiek gaztigaturik 

Ene gainian eztagiten uste duten irririk. 

 

Iangoikua egin dizit zure kontra bekatu 

Haiez nahi enuzula othoi heben punitu 

Erregeri dakidala nik eztizit faltatu 

Zeren egon behar dudan heben hanbat gatibu. 

 

Zuganako hutseginez nahi banuzu punitu 

Errege eta bertze oro ene kontra armatu 

Gogo honez nahi dizit zure egina laudatu 

Eta etsaiak didan pena pazientki haritu 

Nahiz heben pena nadin arima den salbatu 

Haiek zer meretsi duten zuhaurorrek ikhustzu. 

 

Penak oro jiten dira ieinkoaren nahitik 

Eta berak permitizen oro hobenagatik 

Agian hula ezpanango hil ninzanden engoitik 



Eranskinak 

 515

Ene etsaiak galdu ustian ene hona egin dik. 

 

Berak bazu hil dirade ni are nago bizirik 

Hongi egin uste baitut ohorezki ialgirik 

Gaiza nola hona ere iauginen da bertarik 

Gaiz ekhusi eztuienak hona zer den eztaki. 

 

Hongi egitez gaiz sofrituz behar dugu salbatu 

Pena eta miseria nik enuien dastatu 

Orai dakit iangoikuak enu nahi damnatu 

Heben ene penazera zaidanian orhitu 

Urhe hunak behar dizi suian unsa purgatu. 

 

Bere nahi ezpanindu eninduken punitu 

Aitak bere haur maitia gaztigatu ohi du 

Bihi hunak gorde gabe behar dizi xahutu 

Iangoikoak nizaz ere hala agian egin du. 

 

Mosen bernat pensa ezak kartzel hori gaiz bada 

Nonbait ere ifernuia are gaizago dela 

Heben hik badukek bana haiek ez nork konsola 

Penak heben fin dik sarri haienak ez sekulan. 

 

Batre minik heben eztuk lekot ialgi nahia 

Han direnek bethi die suian pena handia 

Pena handi izigarri ezein pausu gabia 

Hartzaz orhït adi eta dukek pazienzia. 

 

Bertzen gaztigari inzan orai adi gaztiga 

Pena honez orhit eta hangoa ezak kojita 

Hebengoaz bertzekoa albaheza eskusa 

Unsa enplegatu dukek heben eure denbora. 

 

Hor balego gaztigairo ihaurk bertze guzia 

Bada orai gaztigezak aldiz eure buria 
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Kirisailuiari nola hiri hel eztakia 

Bertzer argi egin eta errazen dik buruia. 

 

Hiri egin badaraie bidegabe handia 

Ieinkoari gomendezak eure gauza guzia 

Hark orori emanen dik bere meretsituia 

Gaizkigiler pena handi pazienter gloria. 

 

Eztazala gaizeriztez damna heure buruia 

desiratuz gaixtoari hel dakion gaizkia 

Ieinkuari egiten duk iniuria handia 

Hura borrer egiten duk iuje eure buruia. 

 

Zertan iuia hik baitazak eure izterbegia 

Hartan kondemnazen dukek ihaurk kure buruia 

Eta hartan eztakidik eskusarik balia 

Erakustak ehonere nor den ogen gabia. 

 

Iangoikua orai dizit egiteko handia 

Hiri honetan eriozez hilzen duzu jendia 

Gathibutan hil enadin gizon ogen gabia 

Osorik othoi ialgiteko zuk idazu bidia 

Izterbegiak eztagidan gibeletik irria 

Ogenduru zuian eta han galdu dik bizia. 

 

Libertatia nola baita gauzetako hobena 

Gathibutan egoitia hala pena gaizena 

Ni bezala eztadila othoi ehor engana 

Ez etare hiz orotan fida ere gizona 

Iangoikua zuk begira niri ere zuzena. 

 

Amen. 

 

 

kontrapas 
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Heuskara 

ialgi adi kanpora 

 

Garaziko herria 

Benedika dadila 

Heuskarari eman dio 

Behar duien thornuia. 

 

Heuskara 

Ialgi adi plazara 

 

Bertze jendek uste zuten 

Ezin eskriba zaiteien 

Orai dute phorogatu 

Enganatu zirela. 

 

Heuskara 

Ialgi adi mundura 

 

Lengoajetan ohi inzan 

Estimatze gutitan 

Orai aldiz hik behar duk 

Ohoria orotan. 

 

Heuskara 

Habil mundu guzira 

 

Bertzeak orok izan dira 

Bere goihen gradora 

Orai hura iganen da 

Bertze ororen gainera. 

 

Heuskara 
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Baskoak orok preziatzen 

Heuskara ez iakin harren 

Orok ikasiren dute 

Orai zer den heuskara. 

 

Heuskara 

 

Oraidano egon bahiz 

Inprimitu bagerik 

Hi engoitik ebiliren 

Mundu guzietarik. 

 

Heuskara 

 

Ezein ere lengoajerik 

Ez franzesa ez bertzerik 

Orai ezta erideiten 

Heuskararen parerik. 

 

Heuskara 

Ialji adi danzara 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

LEIZARRAGA 

 

HEUSKALDUNEI 

 

Heuskarazko hitzak, nola eskribatzen, hala letra guziekin Latinen anzora pronuntiatzen ere 

dirade: eta u bokala, betheki, ou baliz bezala. Berzalde Testamentu berriaren heuskarazko 

translatione hunetan hitz bakoitz batzu letra xeheagoz textu artean ezarri ikan dirade, ezagun 

denzat ezen hek teztuan aditzen diraden hitzak izanagatik, eztiradela ordea textu gorputz 

berekoak, baina deklaragarri iarriak. Gainerakoaz den bezenbatean, batbederak daki heuskal 
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herrian kuasi etxe batetik berzera ere minzatzeko maneran zer diferentia eta dibersitatea den: 

razoin hunegatik sensu egiazkotik aldaratu gabe, lengoajeaz den bezenbatean ahalik gehiena 

guziei adi eraziteari iarreiki izan gaitzaitza, eta ez xoil edozein leku iakineko lenhoaje bereziri: 

eta badakigu ezen denborarekin anhitz hitz eta minzatzeko manera, eridenen dela obra hunetan 

berzela hobeki erran zatenik: halakoetan, gauka zeren den dakitenetarik batbedera, orhoituren 

da, othoi, ezen hunelako gaukak, guziz lengoaje oraino usatu gabe batetan, ezin behingoaz 

halako perfektionetan iar daitezkela, nola behar bailizateke: guziagatik ere minzatzeko maneran 

anhitz arrastatu gabe, Iainkoaren hitz purari iarreikiteko desira dutenek, esporzu dugu eridenen 

dutela (suporturekin) zerzaz kontenta. Eta baldin esperanza dugun bezala, oraindrano egin den 

hunetan heuskaldunak gozorik edo edifikationerik hartzen badu, hunetan enplegatu izan 

diradenek bihotz harturen dute, oraindanik gogo ere duten bezala, egin denaren berriz ikusteko 

eta korrijitzeko: baieta, baldin Iaunak hala plazer badu, pasaje difizilenen deklaragarri 

anotationen ezarteko. Iainkoak othoi, haren desohoretako den doktrina guzia ekagut erazirik eta 

konfunditurik, haren ohoretako dena bethi entreteni eta abanza dezala Iesus Krist bere Seme 

gure Iaunaren izenean. Amen. 

 

BATBEDERAK IAKITEko, eta maiz irakurtzeko duen Adbertimendua nola Iesus Krist den 

Iainkoaren Legearen fina, eta gure salbatzeko moien bakoitza. 

 

Iainko gauza guzien Kreazale eta obrero guzizko perfektoak eta exzellentak, bere goitiko 

kreaturetan mirakuluzko baino mirakuluzkoago erakutsi izanik, are berze guzien gaineko eta 

bere obra guzien monstraburu bezala, kreatu ukan zuen gizona ere, guzizko exzellentia 

perfektionetako bat hura baithan kontenpla ahal ledinzat: ezen kreatu ukan zuen bere imajinara 

eta irudira, halako maneraz non Iainkoaren gloriazko klaretateak hura baithan klaroki argitzen 

baitzuen. Eta perfektionetako estatu ezarri izan zen hunetan iraun erazi ahal zezakeon moiena 

zen, bethi humilia ledin Iainkoaren maiestate sainduaren aitzinean, hura bethi 

remerziamendurekin magnifikatzen eta laudatzen luelarik: eta ezlezan bere burua baithan bere 

gloriarik batre bilhatzera presumi: baina nola gauza guzia garaitik eman izan baitzen, hala goiti 

bethi beha lezan, laudorio guzia apartenitzen zaion Iainkoa baithan glorifika ledinzat. Baina 

dohakabeak bere baithan zerbait izan nahiz, bertan has zedin ezagutze gabetzen, eta nondik ona 

heldu zaion ahanziten, eta ingratasunezko hautenetate batez bere Kreazalearen eta gratia guzien 

emailearen kontra entrepreni zezan urgulutsuturik alxatzera. Eta halakotz trebuka zedin bere 

galtzapenetan, bere lehen kreationeko dignitate eta exzellentia guzia gal zezan, bere gloria 

guziaz billuz eta gabe zedin, hura baithan ezarri izan ziraden donoetarik aldara eta erauz zedin, 

bere urguluan konfus izateko, eta bortxaz sendi lezan amorioz aditu nahi ukan etzuena, nola 
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bere-berez etzen ez egundano ere izan banitate baizen, berthute guzitako Iauna asistitu eta 

baliatu izan zaion bezenbatean baizen. Hunen gainean has zedin Iainkoa haren begitan hartzen, 

eta (nola merezi ere baitzuen) bere obratan desaboatzen, ikusirik ezen haren imajina eta irudia 

hura baithan ez eztatu izan zela, eta haren ontasunezko gratia guziak iraungi izan ziradela. Eta 

nola Iainkoak gizona ezarri eta ordenatu ukan baitzuen, aita bat bere haur guzizko maitean 

bezala, hura baithan delekta ledin eta atsegin har ahal lezanzat: berzaldera bere desobedientiaren 

kausaz hiragun zekion, eta abominationetan eta begitan har zezan, halako maneraz non hura 

baithan lehen laket eta plazent zaion guzia, egin baitzekion desplazent, eta delektatzen ohi 

zuenak tharrita baitzezan: aitatasunezko begi eme batez behatzen ohi zuena detestationetan 

harturik eta abhorriturik begietako ere sobera izan zaio. Eta labur erraitera, gizona zena zen 

bezala bere apertenentia, dependentia, bere egitate bere pensamendu, bere minzatze eta izate 

guziarekin gaizetsi ukan du Iainkoak, bere etsai eta kontrast espezial anzo: bai erraiterano ezen 

urriki zuela zeren gizona egin ukan luen. Eta konfusione hunetara iraitzi izan zen ondoan bere 

irudiko jenerationean enjendratzeko abondant izan da bere hazi maradikatuan, arraza biziatuan, 

gaixtoan, korrunpituan, ontasun oroz desprobedituan, gaixtakeriaz abratsean eta abondantean. 

Guziagatik ere Iaun miserikordiosoak (zeinek ezpaitu onhesten solament, baina bera baita 

onherizte eta karitate) bere ontasun handiagatik onhetsi izateko digne etzena ere onhetsi nahiz 

eztitu xoil galdu sunsitu ez abismatu ukan gizonak, haien inikitateak merezi bezala: baina 

emetasunez eta patientiaz sustengatu eta suportatu ukan ditu, harengana konbertitzeko eta 

aldaratu izan ziraden obedientiara itzultzeko espatio eta leku emanez. Eta Iainkoak irudirik batre 

egin gabe, haei manifestatu nahi ezpalitzaue bezala, gizonak ixilik utziten baizituen ere zein 

bere desiren eta guthiziazko afektionen ondoan ioaitera, deus bere hitzazko legerik ez gaztigurik 

ez korrektionerik ez gidamendurik batre gabe, guziagatik ere hek haren bide bezala bilhatzera 

erideitera, ezagutzera eta ohoratzera inzitatu behar ziratekeen abertimendurik asko eman ukan 

draue. Ezen leku orotan eta gauza guzietan drezatu eta altxatu ukan ditu bere enseignak eta 

armoriak, bai hain gauza klarotan, non ezin baitzateken nehor, hain frangoki bere magnifizentia 

erakusten zuen Iaun subirano baten bide bezala ezagutu gabeaz exkusarik batre ahal lukeenik. 

Ezen munduko ingurune eta korner guzietan bai zeruan bai lurrean eskribatu eta engrabatu 

bezala ukan du bere puisanzaren, ontasunaren, kuhurtziaren eta eternitatearen gloria. Eta S. 

Paulek egiazki erran ukan du ezen Iauna, bere hitzaren ezagutzea igorri ukan etzerauen jendeak 

baithara ere, eztela egundano berarzazko testimoniaje gabe izan: ikusirik ezen lurraren alde 

batetik berzeranoko kreatura guziak ahal ziratekeela Iainkoaren gloriaz testimonio eta mezu 

gizon guziak baithara, haren bilha eraziteko, eta eriden ondoan, hain Iaun onaren, hain 

puisantaren, hain zuhurraren eta eternalaren dignitateari zaion bezala rezebi eta ohora eraziteko, 

eta inkisitione hunen egiteko kreatura hetarik batbederak zerbizatzen zuen. Ezen xoritxoek ere 
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kantatzen zeraukaten Iainkoari: abre guziak, zein bere legean beharra zutenaren peituia 

ezaguturik, hari aiuta eskez bezala zaizkan: Elementek beldur eta obedientia erakusten 

zeraukaten: mendiek bere hotsaz laudorio emaiten zeraukaten: errekek eta ithurriek, zeinek bere 

moldean begitharte eta dilijentiarekin obedientia erakusten eta rendatzen zeraukaten: belharrek 

eta lorek bere proprietatetan eta usainetan abanzamendu eta leialtate elegranzarekin erakusten 

zeraukaten. Eta ezagutze hunen ukaitera hain urrun ioan gaberik ere gizonetarik batbederak bere 

baithan eriden ahal zezakeen, gu guziok haren berthute gutan habitatzen denaz substantiatzen 

eta konserbatzen garen bezenbatean. Eta are bere klementia eta ontasun infinitoa gizonen artean 

manifesta lezanzat, etzaio asko izan, erran den kreaturezko manera hunetan guzien instruitzea: 

baina are bere boza espezialkiago adi erazi drauka edozein populu bereziri, zein bere borondate 

onez eta liberalitate gratiazkoz lurreko natione guzien artean elejitu eta hautatu ukan baitzuen 

eta hek ziraden Israeleko haurrak, haei espezialki eta klaroki bere hitzaz manifestatu izan zaie, 

eta bere obra mirakuluzkoez deklaratu ukan draue zer zakian egiten: ezen hek Egipteko rege 

Faraoren suiektionean marruskatuak esklabo zeuden lekutik idokirik, largoan eta libertate osoan 

ezarri ukan ditu: eta lagundu izan zaie bera ere haien artean ihesi balebila bezala: hazi eta 

substantiatu ukan ditu desertuan: lur prometatu zeraueneko posesor egin ukan ditu: triunfa eta 

biktoria eskuetara eman ukan draue. Eta berze nationendako deus ezpaliz bezala Israeleko 

Iainko expresuki eta bereziki deithu nahi izan den bezala, nahi ukan du Israel ere haren populu 

berezi dei ledin, baina halako konditionerekin, non ezlezaten berze Iaunik ezagut ez berze 

Iainkorik rezebi. Eta allianza haur iragan eta konfirmatu izan da Testamentuzko instrument 

authentikoz eta hark berak eman ukan drauen testimoniaje expresez: guziakgatik ere gizonak, 

nola bere arraza maradikaturat aurditen baitute guziek, eta nola bere Aita Adamen sukzesor eta 

primu baitirade: erran diraden eta anhitz berze egin izan zaiene remonstranzaz eztute konturik 

egin: eta Iainkoak adbertimenduz eman zerauen doktrinari etzaizka behatu nahi izan. Kreatura 

guzietan Iainkoaren magnifizentia eta gloria eskribatua bezala testifikatzen eta erakusten bazen 

ere, etzaie Jentilei deus probetxatu izan halakotz Iainkoaren glorifika eraziteko. Legeak ez 

Profetek eztute deus autoritaterik ukan Iuduak baithara, haien bide zuzenera erekarteko eta 

gidatzeko. Guziak izan dirade itsu argira, gor adbertimenduetara, eta gogortuak 

manamenduetara. Salbu, mirakulu etsirik, eta ardura rezebitzen zituzten ungi handiez garaithu 

izanik, Jentilei bortxa izan baitzaie, hanbat on emaiten zerauen ungigile subiranoaren 

ezagutzera. Baina hek ere bide zen gloria Iainko egiazkoari eman bidean imajinatu ukan dute 

Iainko bat bere plazerera, eta beren fantasia erhoak bere banitatean eta gezurrean burutan eman 

zerauenaren araura. Eta ez Iainko bat solament, baina haien otrekuidanza eta ausartgoa erhoak 

imajinatu eta egin ukan ahal duen bezenbat ere bai: hanbatetarano non ezpaitzen populurik ez 

rejionerik on irudi zaionaren araura Iainko berririk egiten etzuenik Eta handik idolatria 
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traidoreak eta maradikatuak hartu ukan du bere boga, eta hark itzuli ukan ditu Iainko 

egiazkoaganik: eta berek plazer zuten moldera egin ukan zituzten imajinen ondoan irion izan 

dirade. Eta Iuduez den bezenbatean, Iaunak bere zerbitzariez igorten zerauzten adbertimenduak 

rezebitu, akzeptatu eta landatu ukan badituztere: bertan hautsi eta falsifikatu ukan draukate 

fedea Iainkoari, eta aldaratu izan dirade harenganik arinzki: eta hautsi eta menospreziatu ukan 

dute haren Legea, eta hura hiragundurik gogongaraitik hari iarreiki irudi egin ukan dute: 

estranjertu eta urrundu izan dirade Iainkoaren etxetik: eta haren borondatearen kontra Jentilen 

manera berean idolatratuz hek ere Iainko arrotzen ondoan disolutoki laster egin ukan dute. 

Kausa hunegatik gikonek, hanbat Iuduek nola Jentilek Iainkoagana hurbiltzeko moienik 

ukaitekotz behar eta nezesario izan da Allianza berri bat, segurik eta hauts ezin leitenik egin 

ledin: eta haren fundatzeko eta konfirmatzeko, bi partiden, Iainkoaren eta gizonen artean akordu 

ezartera iar leiten ararteko eta moienazale baten beharra izan da: berzela, gizona bethi 

Iainkoaren hiran eta indignationea, gelditzen zen: eta etzuen trebukatu eta erori izan zen 

malediktione, miseria eta konfusione handitik hura releba ez idoki ahal lezakeen moienik batre. 

Behar handi eta ondikozko hunen remediagarri Ararteko iarri behar izan dena da, Iesus Krist 

gure Iaun eta Salbadore Iainkoaren Seme bakoitz egiazkoa eta eternala: hura bere Aitare partez 

gizonei behar izan zaie igorri eta eman, berzela galdua eta desolatua gelditzen zen mundua 

redemi lezanzat: eta munduaren hatseandanik bethiere hura baithan izan da Adam lehen 

gizonean egin izan zen perditionearen reparatzeko esperanza guzia eta bakoitza: Adami berari 

ere, erori izan zen sarrienaz, konsola eta konfortagarri hala prometatu izan zaion, deklaratu izan 

kaionean, nola emaztearen sabeletiko haziak sugearen burua porroskaturen eta zathituren zuen: 

eta hura erran nahi zen nola birjina baten sabeletik sorthurik Iesus Kristek Satanen puisanza 

guzia abatituren eta deseginen zuen. Gero promes hura bera largokiago arranberritu izan zaion 

Abrahami, Iainkoak erran ukan zeraukanean, ezen lurreko natione guziak haren hazian 

benedikatuak izanen liradela: eta hunez erran nahi zuen, ezen Iesus Krist haragiaren araura 

Abrahamen hazitik ethorriko zela: eta haren benediktioneaz eta reparuaz sanktifikatuak izanen 

liradela hura rezebituren luten guziak. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

AXULAR 

 

GOMENDIOZKO KARTA 
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Gomendiozko karta 

 

1 Ene iaun BERTRAND DE ECHAUS, Tursko Arzipizpiku, Frantziako lehenbiziko 

erremusinari: Ordenako aitonen seme, eta erregeren Konseillari famatuari. 

ZERUKO LORIA 

Neure iaun maitea, ioan zatzaizkit lurretik, baiña ez gogotik, eta ez bihotzetik. Heldu nintzen. 

Ezterautazu iguriki. Ordea eneak dira faltak, enea da hobena. Gerotik gerora ibili naiz, eta hala 

dabillanari gerthatzen ohi zaikana egin zait niri ere. 

Baiña guztiarekin ere, neure obligazino handiek, ontasun errezibituek, eta bethiere, ene 

alderakotzat, obrekin batean, erakutsi duzun borondate borondatetsuak, ezterautate utzten, 

ondotik bedere, zutzaz orhoitzapen egin gabe, liburutto hunen, kanporat atheratzeko, 

ausartziaren hartzera. 

Zeren iduritzen zait ezen oraiño bizi zarela, begien aitzinean zaitudala: eta halatan, hala 

baitzinitut bezala, mintzatu nahi natzaitzu. 

2 Aita prestu ohorezko bat hiltzen denean, ondotik gelditzen den seme emazurtza, anhitz 

lekhutan da bere aitaren amoreakgatik, ongi ethorria, eta erraiki errezibitua. Liburutto haur da 

emazurtza. Posthumus. Aita hillez gero sorthua. Baiña zu bezalako aitaren semea, emazurz 

izanagatik ere, ezin dateke gaizki. Zeren ondotik ere, zure prestutasuna, ohorea eta fama ona, 

baliatuko baitzaitza. 

Eta zure prestutasunaz, ohoreaz, eta aitzineko eta ondoko, fama on famatuaz, nork zer erranen 

du? 

Nor da euskal-herrian aldez edo moldez, zordun eta obligatu etzaitzunik? Behartu eta enplegatu 

etzaituenik? Eta baliatu etzaitzanik? Zure etxea, egon eta ibili zaren lekhu guztietan, bethiere 

izatu da, euskaldunen etxea, pausalekhua eta portua. Guztiek zuregana laster. Zuri bere 

arrenkurak, egitekoak, koaitak, eta ondikoak konta. Eta zuk guztiak arraiki eta alegeraki 

errezibi. Zuhurki konseilla, kida, goberna eta burutan athera. 

Zu izan zara, eta izanen zara, euskaldunen ohorea, habea, iabea, sostengua eta kantabres fina, 

naturala eta egiazkoa. 

3 Zu izan zara Echaus, mendi Pirinioetan, Alduideko hegaletan, bethiere zentinela, eta begiraille 

bezala, iratzarririk, dagoen iauregi eta gaztelu handi, eder, noble hartako seme. Hango 

Bizkondeak eta seme guztiak izatu dira bethiere, egundaiñoz gero, erregez enplegatuak, 

estimatuak, fin eta leial frogatuak. Eta bai egiazko fedearen eta legearen defendatzaille, eta 

aitzinatzaille buruzagiak ere. Nafarroa behereko parte hetan, bertze anhitz lekhutan bezala, lege 

katolika saindua, iduriz flakatzera, kordokatzera eta erortzera zihoanean, badaki munduak nola 
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zure aita Iauna, bere etxeaz, onez eta biziaz ere kontu guti eginik, ioan zen Donapalaiora, non 

baitzen orduan Nafarroako Parlamenta. Eta han ausartzia handi batekin, bere bihotz giristino 

noblearekin, hasi zen, ezpata biluzia eskuan harturik, oihuz, Matatias bat bere denboran bezala, 

erraiten zuela: Omnis qui habet zelum legis, statuens testamentum exeat post me (2 Mach 2). 

«Ea giristinoak, giristino izenarekin, izana duzuenak, bertze egiteko guztiak utzirik hurbil 

zakizkidate, iarraiki zakizkidate eta egiazko legearen eta fedearen mantenatzen eta sostengatzen, 

lagun zakizkidate». Eta hanbat egin zuen, non bere herria eta ingurunekoak ere, hetan sartzera 

zihoan eritasunetik begiratu baitzituen. Eta gero handik hartako herraz eta mendekuz bere 

iauregi ederra erre zioten. Hunelakoak ziren zure aita Iauna eta bai bertze aitzinekoak ere. 

4 Bada eztuzu zuk ere zeure arrazaz ukhatu, etzara zeure leiñutik eta ethorkitik hastandu, berezi 

eta ez aldaratu. Zeren zuk ere Baionako Ipizpiku zinenean, eta bisitan zenenbiltzanean ikhusirik 

ezen, elizatik kanpoan zebiltzan iende batzuek, nahi zituztela, bere azken finean, gorputza elizan 

sarthu eta ehortzi; zeure bisita hautsirik, Nafarroako hirur estatuak bildurik, ioan zinen Gorthera: 

eta han anhitz trabaillu iraganik, kontrakarra izanik, ekharri zenduen, gero ere, behar zen 

erremedioa, eta handik harat, halako desordenuen debekatzeko ordenantza eta manamendua. 

Beraz etzara zu ere, zeure aitzinekoen giristinotasunaren gibelatzaile izatu. 

Bada ez eta ohorearen iraungitzaille ere. Aitzitik badirudi ezen zuk xedea aitzinatu duzula, 

marra iragan duzula, eta Echausko etxearen arropa gorriaz bestitzeko bidetan izan zarela. Zeren 

ezta eztakienik, ezen erregek hartarakotzat hautatu eta izendatu zinituela. Eta kolpea huts egin 

bada ere, eztela zure faltaz edo zu hartako ez gai izanez, huts egin, zeren utzirik alde batetara 

zure merezimendu handiak: eta elizari, erregeri eta komun guztiari, anhitz okhasinotan egin 

derauztetzun zerbitzuak eta endrezuak, naturalezak berak ere anhitz donu, dohain, eta abantail 

suertez dotatu, hornitu eta konplitu baitzaitu. Adimendu eder bat, memorio handi bat, eta 

borondate onera, ohorera, eta prestutasunera erori bat, isuri bat, eta eman bat eman baiteratzu. 

5 Baiña zertako sartzen naiz ni itsas hondar gabe hunetan? Ezin athera naitekeien oihanean? 

Zure laudorioen aiphamenean? Berak dira bere buruz asko gora mintzo: berak dira bere baithan 

asko klar eta ozen. Utz ditzadan beraz nik hek, hutsik eztagidan. Eta iragaiten naizela aitzina, 

derradan hutsik egin gabe. Zer ere eskiribatuko baita euskaraz, hura guztia, euskaldunen 

buruzagi bezala, zuri dagotzula, zuri zor zaitzula, eta arrazoiñez orai ere zuri presentatu behar 

zaitzula. Eta guztiz ere zure zerbitzari ttipi hunen trabaillu aphur haur, gerotik gerora egitekoen 

luzatzeak, zenbat kalte dakharkeien, zuk hain ongi dakizun pontu haur, nori egonen zaika zuri 

ezpadagotzu? Nork kidatuko, nork ostatuko du, zuk ezpadezazu? 

Zure gerizan doha: zure itzalaren azpian benturatzen da, errezibi ezazu bada, defenda ezazu, 

alde zakitza, egiozu begitarte. Ediren bedi liburutto hunetan, Echaus eta Echausen omena eta 
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izena. Zeren halatan eta harekin batean, ibiliko den lekhu guztietan, burua gora ekharriko du, 

burupe izanen du eta nehoren guti beldurrik, iendartera, bere begitartea, ausartki atherako du. 

Bai ordea ioan zara: lekhuz aldatu zara: hemengo aldia egin duzu. 

Egia da, hala da. Eta aldez damu dut, eta aldez atsegin. Damu, zeren ezpaitzaika nehori ere 

handik, niri bezanbat kalte ethorri. 

Atsegin. Zeren nola ezpaikara bi mendetako eta zuk zeurea, hain ongi, hain ohorezki eta 

dohatsuki iragan baitazu, esperantza baitut zeruko lorian, Iainkoaren konpaiñian, kredit 

handiarekin zaudela: eta hortik helduko zatzaizkidala, eskua emanen derautazula: eta arranoak, 

airean dohanean, bere umetara bezala, zuk ere enegana begia edukiko duzula. Eta gero nik ere 

(hemengo aldia egin hurran baitut), Iainkoaren garaziarekin eta zure arartekotasunarekin batean, 

zure zorthe ona erdietsiko dudala: eta orduan guztiez eskerrak errendatuko derauzkitzudala. 

Iainkoak hala nahi duela. 

Zure zerbitzari ttipiena, eta obligatuena. 

P. DE AXULAR 

 

Irakurtzailleari 

6 Egun batez, konpaiñia on batean, euskaldunik baizen etzen lekhuan nengoela, ekharri zuen 

solhasak, izan zen perpausa, etzuela, deusek ere hanbat kalte egiten arimako, eta ez gorputzeko 

ere, nola egitekoen geroko utzteak, egunetik egunera, biharretik biharrera luzatzeak. Eta on 

zatekeiela, gauza hunetzaz liburu baten, euskaraz, guztiz ere euskararik baizen etziakitenentzat, 

egitea: eta hartan, gero dioenak bego dioela erakustea. Konpaiñia berean galdegin zen berehala, 

ea nori emanen zeikan liburuaren egiteko kargua. Eta bertze guztien artetik, hasi zeizkidan niri 

neroni aditzera emaiten, lehenbizian kheinuz eta aieruz, eta gero azkenean, klarki eta agerriz, 

nik behar nituela, egiteko hartan eskuak sarthu. Ordea nola ezpainintzen neure buruaz fida, 

desenkusatu nintzen ahal bezanbat. Baiña alferrik, zeren hain zinez eta batetan lothu zeizkidan, 

non ezetz erraiteko bide guztiak hertsi baitzerauzkidaten. Eta hala deliberatu nuen, buru-

eragotzkarri bezala, liburutto baten, bi partetan partiturik, gero hunen gaiñean egitera. 

Eta nahi nituzkeien bi parteak elkharrekin, eta batetan athera. Baiña ikhusirik zein gauza guti 

edireiten den euskaraz eskiribaturik, gogan behartu naiz eta beldurtu, etziren bideak asko segur 

eta garbi, baden bitartean zenbait trabu edo behaztopa-harri. Eta halatan hartu dut gogo, 

lehenbiziko parte hunen, lehenik benturatzeko, eta berri iakitera bezala aitzinerat igortzeko. 

Hunek zer iragaiten den, zer begitarte izaiten duen, eta nor nola mintzo den, abisu eman 

diazadan. Gero abisu haren arauaz ethorkizunerat gobernatzeko: eta bigarren partearen kanporat 

atheratzeko, edo barrenean gelditzeko eta estaltzeko. 
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7 Badakit anhitzek miretsiko duela eta edirenen arrotz eta estraiñio, ni lan huni lotzea. Zeren 

anhitz izan baita orainokoan, eta baita orai ere, ni ez bezalakorik, ni baiño hunetako gaiagorik, 

eta anzatsuagorik, ezpaitute guztiarekin ere, orainokoan, hunelako materiatan, hunela 

ausartziarik eta eskudantziarik hartu. Baitirudi ezen asko behar lizatekeiela arrazoin haur ene 

gibelatzeko eta geldi arazitzeko ere. Baiña ene kontra dela dirudien arrazoin hunek beronek, ni 

esportzatzen eta aitzinatzen nau, hunek bihotz emaiten deraut, haur edireiten dut nik neure alde 

eta fabore, zeren enseiukarrean bezala egiten diren lehenbiziko obrek eta enseiuek, zenbait huts 

eta falta izanagatik ere, badirudi ezen, zeren lehenak diren, barkhakizun direla, eta bat bederak 

disimulatzeko, ez ikhusi iduri egiteko, eta are desenkusatzeko dituela. 

8 Badakit halaber ezin heda naitekeiela euskarako minzatze molde guztietara. Zeren anhitz 

moldez eta diferentki minzatzen baitira euskal herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beherean, 

Zuberoan, Laphurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba-herrian, eta bertze anhitz lekhutan. Batak 

erraiten du behatzea, eta bertzeak so egitea. Batak haserretzea eta bertzeak samurtzea. Batak 

ilkitzea, bertzeak ialgitea. Batak athea, bertzeak bortha. Batak erraitea, bertzeak esatea. Batak 

irakurtzea, bertzeak leitzea. Batak liskartzea, bertzeak ahakartzea. Batak hauzoa, bertzeak 

barridea. Batak aitonen semea, bertzeak zalduna. Finean bat bederak bere gisara, anzura eta 

moldera. Eztituzte euskaldun guztiek legeak eta azturak bat, eta ez euskarazko minzatzea ere, 

zeren erresumak baitituzte diferent. 

9 Bada eskiribatzeaz denaz bezan batean ere ez naiz egiteko gabe. Zeren bada hunetan ere 

diferentzia. Batak eskiribatzen du chehero, bertzeak gehero. Batak chedea, bertzeak gedea. 

Batak ichilik, bertzeak igilik. Batak lachoa, bertzeak lajoa. Batak choil, bertzeak joil. Batak 

kecho, bertzeak kejo. Batak chuchen, bertzeak jugen. Eta hunela bada bertzerik ere zenbait hitz, 

batak eta bertzeak, nork bere herriko edo erresumako arauaz diferentki eskiribatzen baitituzte. 

Ordea zeren ezpaitira hamar bat hitz edo baizen, hunela diferentki, eta bi aldetara eskiribatzen 

direnak: halatan nik ere zenbait aldiz eskiribatukoitut alde batera liburuan barrena, eta bertze 

aldera liburuaren bazterrean, in margine : bat bederak zerbait kontentamendu duen 

amoreakgatik. 

Finean eskiribatze hunen gaiñean, diot ezen, nola latinak bi i eta bi v egiten baititu bat eta 

hartzen batentzat: adjicio, conjicio, vultus, vulnus. Eta espaiñolak ere bi l egiten baititu bat, 

llamo, lloro: hala euskarak ere bi t egiten dituela bat, ttipia, ttipittoa, gizonttoa, haurttoa. Zeren 

eskiribatzera txipia, txipitxoa, gizontxoa, haurtxoa ezta ongi heldu, euskaraz ongi minzatzen 

direnen artean. 

10 Baiña zeren komunzki, hala eskiribatzea, nola minzatzea, nori berea iduritzen baitzaika 

hoberenik eta ederrenik: eta ene haur ezpaita zurea bezala, ez, othoi, hargatik arbuia eta ez gaitz 

erran. Hunetzaz kontent ezpazara, egizu zuk zeure moldera, eta zure herrian usatzen eta segitzen 
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den bezala. Zeren ez naiz ni hargatik bekhaiztuko, eta ez mutturturik gaitzez iarriko. Aitzitik 

haur da nik nahi nukeien gauzetarik bat, ene enseiu aphur hunek kilika zinitzan eta gutizia, 

enseiu hobeago baten egitera eta ene hemengo falten ere erremediatzera. Zeren halatan, ez 

lizateke euskara hain labur, eskas eta ez hertsi, nola munduak uste baitu, eta baitaduka, dela. 

Orai badirudi euskarak ahalke dela, arrotz dela, eztela iendartean ausart, entregu, bithore eta ez 

trebe. Zeren are bere herrikoen artean ere, ezpaitakite batzuek, nola eskiriba, eta ez nola irakur. 

Baldin egin baliz euskaraz hanbat liburu, nola egin baita latinez, franzeses, edo bertze erdaraz 

eta hitzkuntzaz, hek bezain aberats eta konplitu izanen zen euskara ere, eta baldin hala ezpada, 

euskaldunek berèk dute falta eta ez euskarak. 

11 Eztut liburutto haur letratu handientzat egiten. Eta ez xoil, deus eztakitenentzat ere. 

Ez eta, eztitut bethiere, eskritura saindua eta doktoren erranak ere, hitzez hitz euskarara 

bihurtzen. Zeren euskara eta bertze hitzkuntzak diferent baitira. Ordea ezta ez handik segitzen 

gaixtoago dela euskara. Aitzitik badirudi ezen bertze hitzkuntza eta lengoaia komun guztiak 

bata bertzearekin nahasiak direla. Baiña euskara bere lehenbiziko hastean eta garbitasunean 

dagoela.  

Baiña euskara eta euskararen minzatzeko eta eskiribatzeko moldeak eta diferentziak utzirik: 

zeren hek azala eta lorea bezala baitira: har ezazu liburutto hunen fruitua, barreneko mamia: 

haur dasta ezazu, haur eskuzta ezazu, irakurtzen duzula, ez lehiaz, ez gaingiroki eta ez 

arbuiatzeko kontuan ere. Baiña intenzione on batekin, zeurea, zeurk egina baitzendu bezala, eta 

baldin halatan eta orduan, bat ere gozorik edo zaphorerik edireiten badiozu, zeren hura guztia 

Iainkoaganik heldu baitateke, eta ez eneganik faltarik baizen, hari eskerrak errenda iatzotzu, eta 

nitzaz ere othoitz egiteaz, arren othoi, orhoit zaitezi. 

VALE 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

POUVREAU 

 

Zein den egiazko debozionea 

LEHEN KAPITULUA 

Baduzu, Filothea, debozionearen ardietsteko goga eta desira, zeren, nola giristino baitzara, 

badakizu bertute hura Iainkoaren Majestateari guziz eder zaiola. Zeren ordea egiteko baten 

hastetik egiten diren huts xipiak, aitzinerakoan emendatzen baitira, eta azkenean ezin kasik 
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erremedia baititezke, behar da, gauza guziak baino lehen, iakin dezazun, zer den debozionezko 

bertutea: Ezen, nola ezpaita egiazkorik, bat baizen, bai falsorik eta banaloriazkorik hainitz, 

ezagutzen ezpaduzu, zein den egiazkoa, engana ahal zindezke, eta iarraiki zinkidizkeo zenbait 

debozione erhori, errebelaturi eta legez kanpokori. 

Areliok peintatzen ohi zituen egiten zituen imajinen begitarte guziak maite zituen emazteen 

idurira eta airera: eta guziak ere peinturatzen dute debozionea, nork bere buruaren eta gogoaren 

arauera. Nor ere barurtzera emana baita, uste izanen du xoil debot dela barurtzen bada, bihotza 

herraz bethea ekartzen duelarik, eta ausart eztela mihiaren bustitzera mahats-arnoz, ez urez ere, 

hain zuhur eta hersia baita ezen, eztu dudarik eginen haren sartzeaz lagunaren odolean barrena 

bere erran gaixtoez eta falsoez. Bertzeak bere burua debot daduka, zeren hainitz orazione 

erraiten duen egun guziez, gero hekin ondoan haren nihia urtzen delarik hitz garratz, gaitz, 

gaixto muthiri, eta urguillu suerte guzietan, etxekoen eta hauzoen artean. Bertzeak gogotik 

aumoina atheratzen du molzatik pobrei emaiteko, bainan emadurarik eztezake bihotzetik ekar, 

bere etsaiei barkatzeko. Bertzeak barkatuko deraue bere etsaiei, bainan bere hartzekodunez 

konturik eztezake egin, iustiziaren bortxa hutsez baizen. Jende hek guziak komunzki debotzat 

ahotan dabiltza, eta bizkitartean eztira debot bat ere. Saulen jendeak Dabiten bilha zebiltzan 

bere etxean: Mikolek zurezko imajina bat haren ohean emanik, eta Dabiten tresnez estalirik, 

zinetsarazi zerauen Dabit bera zela, eta lo zetzala eriz: hala ere hainitz estaltzen dira debozione 

sainduari dagotzan obra kanpoko batzuez; eta munduak zinetsten du debot direla, bainan egiazki 

eztira debozionearen itxurak baizen. 

Debozione egiazkoak eta biziak, Filothea, bertze guziak baino lehen, nahi du Iainkoaren 

amudioa; aitzitik debozionea ezta Iainkoaren egiazko amudioa baizen; ez ordea nola halako 

amudioa, zeren Iainkoaren amudioa, gure arima edertzen duen bezala konsideraturik, grazia 

deitzen da; eder egiten baigaitu Iainkoaren begien aitzinean; obra onik egiteko indarra emaiten 

deraukun bezala konsidraturik, deitzen da karitatea, bainan ardietsi duenean perfekzionearen 

puntura, non, ez xoilki obra onik eragiten baiterauku, baina bai obra arazitzen baigaitu 

arthatsuki, maiz eta agudoki, orduan deitzen da debozionea. Austruxak eztira behin ere 

hegaldatzen, oilloak bai, bainan pisuki, eta hala ere behera, eta gutitan, ordea arranoak, usoak, 

enadak, maiz, laster, eta gora hegaldatzen dira: hala bekatoreak eztira hegaldatzen Iainkoa 

baitara, aitzitik bere laster guziak egitentuzte lurrean, eta lurrarentzat; debozionea oraino ardietsi 

eztuten jende prestuak Iainkoa baitara hegaldatzen dira: hala bekatoreak eztira hegaldatzen 

Iainkoa baitara, aitzitik bere laster guziak egitentuste lurrean, eta lurrarentzat; debozionea oraino 

ardietsi eztuten jende prestuak iainkoa baitara hegaldatzen dira bere obra onez, bakanki eta 

gutitan ordea, baratxe eta pisuki; presuna debotak hegaldatzen dira Iainkoa baitara, maiz, 

agudoki eta gora. Hitz batez, debozionea ezta bertzerik, agudotasun eta bizitasun espiritual bat 
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baizen, zeinaren bidez karitateak egiten baititu bere obrak gure baitan, edo guk egiten baititugu 

haren bertutez agudoki eta afekzionatuki. Eta nola karitateari baitagoka gure Iainkoaren 

manamendu guzien jeneralki, eta non nahi, obra arazitzea, hala ere debozioneari dagoka guri 

hekin eragitea agudoki eta arthatsuki. Hargatik nork ere ezpaititu Iainkoaren manamendu guziak 

begiratzen, ezin estima diteke ez on; ez debot dela; halaz eta on izaitekotz, karitatea bere baitan 

izan behar duenaz gero; eta debot izaitekotz, karitateaz bertze alde, karitatezko obretan bizitasun 

eta agudotasun handi bat ekarri behar duenaz geroztik. 

Eta zeren debozionea baitago karitate ekzelentaren gradu batetan. ez gaitu xoilki agudo, fexo, 

eta arthatsu egiten Iainkoaren manamenduen begiratzera, bainan are geiago, erxatzen gaitu ahal 

bezanbat obra onik agudoki eta gogotik egitera, manatuak eztirelarik, bainan xoilki 

konseillatuak eta inspiratuak. Ezen nola zenbait eritasunez gizon sendatu berria nezesario duen 

bezanbat baitabilla, baratxe ordea eta pisuki, hala bekatorea bere bekatuetarik sendatu denean, 

badabilla Iainkoak manatzen duen bezanbat, badarik ere pisuki eta baratxe, debozionea ardietsi 

duen artean; zeren orduan gizon ongi sendatua bezala, ez xoilki dabilla, bainan oraino lasterka 

doa, eta iausika Iainkoaren manamenduen bidean, eta gero aitzinago iragaiten da, eta laster 

egiten du zeruko konseilluen eta inspirazioneen bide xidorretan. Finean ezta diferenzia geiago 

karitatearen eta debozionearen artean, karrarean eta suaren artean den baino. Zeren karitatea, 

nola su espiritual bat baita, hagitz irazekia, pitztua eta karreztatua denean, debozionea deitzen 

da; hala non debozioneak ezpaitio karitatearen suari bertzerik emaiten geiago, karra baizen, 

zeinak egiten baitu karitatea erne, agudo eta arthatsu, ez xoilki Iainkoaren manamenduen 

begiratzera, bainan eta zeruko inspirazioneen eta konseilluen besarkatzera ere. 

 

Debozionearen proprietatea eta ekzelenzia 

BIGARREN KAPITULUA 

Israeltarrak gibelatzen zituztenek lur prometature ioaitetik, erraiten zerauen herri hark iretsten 

zituela han zeudezinak, erran nahi da, hain gaixtoa zela airea, non hartan ezin bizi baitzitekeien 

nihor luzeki, eta berriz bertze alde, hango jendeak hain harrigarriki handi zirela, non bertze 

gizonak iaten baitzituzten larrepothe gisa. Hala ere munduak, Filothe maitea, beltzten du 

debozionea ahal bezanbat, peintatzen dituela presuna debotak bisaia gaitz, triste eta zimurtu 

batekin, eta leku guzietan darasala ezen debozioneak emaiten dituela humore melankoniosak eta 

ezin pairatuzkoak. Bainan nola Iosuek eta Kalebek seguratzen baitzituzten Israeltarrak, ez xoilki 

lur prometatua ona zela eta ederra; baina bai han egoitea dulze izanen zela, eta etzela 

arraitasunik baizen izanen, hala Espiritu Sainduak Saindu guzien ahotik, eta gure Salbatzailleak 

berak seguratzen gaituzte bizitze debota, bizitze eztia dela, bizitze doatsua, eta maitatzekoa. 
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Badakusa munduak barurtzen direla debotak, othoitzetan daudezila, atsekabeak eta bidegabeak 

pairatzen dituztela, eriak serbitzatzen dituztela, pobrei aumoina emaiten derauela, beillak 

egitentuztela, bere kolera bortxatzen dutela, bere pasioneak eta gutiziak ithotzen dituztela, 

sensuetako plazerez berak gabetzen direla, halako eta bertze suertetako obrak egitentuztela, 

zeinak beronez, bere izaitez, eta nolakoak diren konsideraturik, gaitzak baitira eta garratzak. 

Bainan munduak eztakusa barreneko eta bihotzeko debozionea, zeinaren bertutez akzione hek 

guziak amolsu, dulze eta erraz baitira. Miratzatzu erleak xarpotaren gainean, han aurkitzen dute 

ur hagitz kirats bat, bainan edoskiz hura eztira ganbiatzen dute, zeren hekin naturalezak hala 

baitakarke. O mundukoa! arima debotek hainitz kiratstasun kausitzen dute bere 

mortifikazioneko exerzizetan: egia da, bainan hek egiten dituzten orduan berean eztitasunera eta 

gozotasunera ganbiatzentuzte; suak, karak, arrodak, ezpatak iduritzen zitzaizten Martirei loreak 

eta usain onezko keak zirela, zeren debot ziren. Baldin debozioneak eman ahal badieze 

eztitasunik krueltasun handienei eta herioari berari, zer eginen du bertutezko akzioneak gatik? 

Azukreak eztitzentu fruitu zorhitu eta ondugabeak, edekiten deraue gordintasuna zorhitu eta 

ondu direnei, eta begiratzentu gaitzik egitetik. Bada debozionea da egiazko azukre espirituala, 

mortifikazionetan kausitzen den kirastasuna eta latztasunak kentzen du, eta beagiratzentu 

konsolazioneak kalterik egitetik, eramaiten deraue pobrei bere tristegitasuna, eta aberatsei bere 

arthatsuegitasuna; hura dela moien bertzeren maliziaz bidegabezki kaltetan erori dena, eta 

atsekabeztaturik dagoena ezta deskonsolatzen, eta faborea bere alde duena ezta urguillutzen, 

begiratzentu bizitze apartatua daramatenak melankoniatzetik, eta konpainietan dabiltzanak 

largoegi izaitetik. Debozionea da sua neguan, eta ihintza udan: badaki frankiaz gozatzen, eta 

pobreziaren ere pairatzen; ohoretik bezala, mespreziotik ere orobat atheratzendu probetxu; 

atsegina eta atsekabea bihotz bethi kasik berdin batez hartzen du, eta gozotasun ezti eta 

miragarri batez bethetzen gaitu. 

Miratzatzu Iakoben zurubiak (zeren debozionearen egiazko imajina da) saiets biek, zeinen 

artetik ikaiten baigara, eta zeinetan sartuak baitira pausamakillak, errepresentatzen dute 

Iainkoaren amudioa, orazioneak ardietsten duena, eta errepresentatzentuzte Sakramenduak, 

amudio hura emaitendutenak: pausamakillak eztira bertzerik, karitatearen gradu eta gradu 

baizen, zeinen bidez baigabiltza bertutetik bertutera, edo iautsiz gure obrez lagunari heltzera, 

edo kontenplazioneaz ikanez Iainkoarekiko batasun amolsura. Ordea miratzatzu, othoi, zurubien 

gainean daudezinak, gizonak dira Angeruzko bihotzak ituztenak, edo Angeruak dira gizonen 

bezalako gorputzekin: eztira gazte, bainan badirudite gazte direla, zeren sendo dira eta 

agudotasun espiritual batez betheak; hegalak ituzte hegaldatzeko eta Iainkoa baitara oldartzen 

dira orazione sainduaz; oinak ere ituzte gizonekin ibilteko konbersazione saindu eta amoriozko 

batez: hekin begitarteak eder dira eta arrai, zeren gertatzen zaizten gauza guziak plazerki eta 
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mansoki hartzentuzte, hekin zangoak, besoak eta burua ageriak dira, zeren bere afekzionetan eta 

obretan eztute bertze borondaterik Iainkoari on eta eder zaionaren egiteko baizen: gainerako 

gorputza estalia dute, bainan arropa eder eta arin batez, zeren serbitzatzen dira, egia erraitera, 

munduaz eta munduko gauzez, bainan manera garbi batez, hetarik hartzen dutela bere 

kondizioneak agintzen duen bezanbat xoilki; halakoak dira presuna debotak. Zinets nazazu, 

Filothe maitea, debozinea da eztitasunen eztitasuna, bertuteen erregina, karitatearen 

perfekzionea. Baldin karitatea esne bat bada, debozionea haren goiena da, landarea bada, 

debozionea haren lorea da; harri preziatua ada, debozionea haren distiadura da; balsamu 

preziosa bada, debozionea haren usaina da, eta usain ona gizonak bortitzten dituena, eta 

Angeruak alegeratzen. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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M. D. CC. XVIII 

 

Jainkoak Gizonari eman diotzan gauza hoberenetarik eta abantaillatuenetarik bat delarikan 

mintzoa, zein pena eta neke handia den Munduan hanbat hitzkuntza mueta diferentetakoen 

izaiteaz. 

Jainkoak gizonari eman zioen gauzarik abantaillatuena eta premiazkoena izan zen mintzoa: 

zeren solasaren eta hitzen bidez adiarazten baititu bere gogoan estalirik eta gorderik daduzkan 

gauzak; baihalaber aditzen-ere bertzeren izpirituko eta gogoko pentsamenduak, Jainkoak berak 

baizik, nihork ezin ezagut ez jakin ahal detzakenak. Halatan gure arima hauk gorphutz ilhun 

hautan daudeino, nihoren gogoko berri jakitekotzat, behar tugu gogoko mandatariak, eta 

Aristoteles Philosofoen Prinzeak dioen eredura, mandatari hek dira hitzak. Voces sunt signa 

conceptuum. Arist. cap. 1. Per. 16. Gauza bera dio Agustin Elizako Dotor handiak-ere. Verba 
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proptereà instituta sunt, ut eis quisque in alterius notitiam cogitationes suas proferat. D. Aug. in 

ch. & q. 2. Hitza, eta mintzoa dira bat-bederak zer duen gogoan bertzeri erakusteko eta 

agertzeko. Platonek-ere hala dio. Propter hoc nobis datus est sermo, ut præsto forent mutuæ 

voluntatis judicia. Eman zitzaikun mintzoa elkharren gogoetako berriak elkharri ezagutzera eta 

aditzera emaiteko. 

Hau da dohain berezi bat, gure Jainko Jaunak Gizonari xoilki eman dioena: Ezen abre mutuek-

ere, izan arren guk bezala mihia, hortzak eta ezpainak, guztiarekin-ere, falta zaie mintzoa, 

Aristotelesek dioen bezala. Nullum aliorum animalium sermonem habet, nisi homo. Abretarik 

edo animalietarik batek-ere eztu mintzorik baizik gizonak. Halakotz arrozoin handirekin erran 

zuen Luzio Apuleiok-ere, Omnium terrenorum nihil homine præstabilius prudentia dedit, cui 

quidem lingua & dentium vallum, & ipsius oculi venustas accessit: quod quidem aliis 

animantibus ad explendum victûs necessitatem, inferendasque ventri copias comparatum est; 

sed homini promptuarium potiùs rectæ rationis, & suavissimæ orationis datum est, ut quæ 

prudentia corde concepit, ea sensu premat oratio. Munduko gauza guzien artean, ezta ddeus-ere 

Gizona baiño abantaillatuagorik, zeren bertze animaliek hortzak eta mihia izan arren, 

ezbaitituzte gosearen eta egarriaren asesiatzeko, janhariaren eta edariaren sabelera sartzeko, 

garraiatzeko, jateko eta edateko baizik. Baiña Gizonak eginbide horiez kanpoan ditu, bere 

bihotzean dituen gauzen hitzez aditzera emaiteko. Zeren hitza eta mintzoa egiten baitira 

barrenetik atheratzen dugun aireaz, mihiaz eta ezpainez. 

Ordea hitzak batzuetan dira egiatiak eta bertze batzuetan gezurtiak; hala-nola gauza eztirenen 

berriak ekhartzen tuena, baita mandatari gezurtia, eta diren gauzen berriak leialki eta fidelki 

emaiten tuena, baita egiatia; gisa berean bada ahoko hitzak dira bihotzeko eta gogoko mandatari 

egiazkoak, edo gezurtiak; Baldin gogoan eta bihotzean duguna agertzen badugu mihian eta 

hitzetan; orduan diogu egia, eta hitzak dira egiazko mandatariak: Bainan gogoan eta bihotzean 

duguna ez badugu erakusten hitzetan, baizik gogoan bat eta mihian bertze bat (askotan 

gerthatzen den bezala) orduantxe date gezurra, eta hitzak dirateke mandatari gezurtiak, 

Teologoek diotenaren eredura. Mentiri est ire contra mentem. Zeren baitira gogoan dugunaren 

kontrakoa aditzera emaiten darokutenak, eta handik hitz gezurtiez enganatuak gelditzen gara, 

zeren ezbaitarokute dena den bezala aditzera emaiten; eta alabaina bertze maneraz ezin jakin 

baitezakegu bertzeren gogoko berririk, non ezten hitzen eta erranen bidez. 

Egia izan-arren mintzoaz, eta hitzez bertze gauzez-ere, geure gogoak eta bihotzak, eta hetan 

ditugun gauzak aditzera bertzeri emaiten diotzagula; hala-nola kheinuz, begiez, eskuez edo 

buruaz, ezkilla eta tronpeta soinuz, edo zein-nahi bertze seinalez. Ordea penaz eta nekhez, eta 

halere eztugu hetaz gogoan dugun guztia hitzez bezala aditzera emaiten; hargatik erran zuen 

Agustin Elizako Dotor Sainduak ere. Verba obtinuerunt principatum significandi. Hitzak dira 
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gauzen adiarazteko lehenbiziko herronka dadukatenak: Eta bertze gainerako kheinu eta 

seinaleak eztira hain segurak, ez eta-ere hei hurbiltzen zaiztenak: zeren kheinuz, hainitz gauza 

ezin eman baititezke aditzera, mintzoaz bezala: Edo bertzela konsidera beza bat-bederak, baldin 

mutu baliz, eta ezin mintza balite, bere gogoko gauzak bertzeri nola adiaraziko liotzakeen? 

halatan beraz, nihork ezin erran diro zein ontasun eta dohain handia eman zarokun Gure Jainko 

Jaunak mintzoaren eta hitzkuntzaren emaiteaz. 

Ezen mintzorik eta hitzkuntzarik izan ez baliz gure artean, nola biziko ginen mundu hunetan? 

Munduak nola iraunen zuen? bat bederak nola emanen zuen aditzera bere arrozoina eta zuzena? 

Bere ondikoa nola bertzeri erranen eta kontatuko zioen? Mintzorik eta hitzkuntzarik izan 

ezbaliz, nork zer irakhatsiko zuen? Legeak nork eta nola eginen zituen? Mundua nork 

gobernatuko zuen? Zeini bere zuzena nola emanen eta begiratuko zitzaioen? Bat-bedera bere 

ondikoan eta atsekabean nork konsolatuko zuen, mintzorik izan ez baliz? Eta guztien gainetik 

nola salbatuko ginen, eta ikhasiko genduen Zerurako bidea? Federik gabe nihor ezin salba 

ditekenaz geroz? Apostoluak dioen bezala. Sine fide impossibile est placere Deo. Hebr. 11. 

Federik gabe nihor ezin dateke Jainkoaren gogarako: eta fedea nola ardiesten da? Fides ex 

auditu. Rom. 10. Entzunez: eta fedearen entzutea ezin dateke, baizik Jainkoaren hitzez: Auditus 

autem per verbum Christi. Hitzaren bidez emaiten zaiku beraz fedea, eta hitzez irakhatsi 

zitzaioen Mundu guziari Jainkoaren ganako, eta salbatzeko bidea; zeren JESU-KRISTO gure 

Salbatzaillearen Apostolu Sainduek hitzez predikatu baitzuten Mundu-herri guztian Jainkoaren 

fede saindua: In omnem terram exivit sonus eorum, & in fines orbis terræ verba eorum. Psalm. 

18. Mundu-herri guzia jo zuen hekien soinuak eta mintzoak, eta Munduaren bazterretaraino joan 

ziren hekien hitzak. 

Mundu hau bada bere oinean badago, mantenatzen bada, legeak egiten badira, nori bere zuzena 

begiratzen bazaio, jakintasuna eta eskolak irakhasten eta ikhasten badira, Hirietan eta Herrietan 

jendeak elkharrekin bizi badira, eta guzien gainetik baldin salbatzen bagara; ontasun eta fagore 

hauk guztiak heldu zaizkigu mintzotik eta hitz egitetik. 

Hemendik ikhusten duzu beraz, zein dohakabetasun handia lizateken Munduarentzat, baldin 

gure artean hitzkuntzarik ezbaliz; bai-halaber zenbat fagore, eta laguntza on dakhartzken 

mintzoak berekin? Hargatik erraiten ohi zuen Demetrio Phalereo jakintsunak eta zuhurrak: 

Gerlan harmek egiten dutena bakean mintzoak eta solas onak egiten duela. Zeren gerlan gauza 

guztiak irabazten baitira indarka, bortxaz eta garaitiaz: Bainan bakean hitz onez eta arrozoin 

gozoez ongi egiten dira egitekoak. Hala erran zuen Pirro Epiro Albaniako Erregeak-ere 

(Borsoniok dioen bezala, lib. 4. c. 32). Bere harma guziez baino Hiri gehiago garaitu, irabazi eta 

ardietsi zituela hitz onez eta arrozoin gozoez. Halakotz Espiritu Sainduak-ere erraiten daroku 

Eklesiastikoaren ahotik; Soinu gozoa, eta eztia egiten dute manyurak, eta psalterioak: ordea hek 
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biak baino abantaillatuagoa da mihi eztia eta gozoa. Eccles. 40. Eskerrak emaiteko diotzagu 

beraz gure Jainko guztiz onari, zeren mintzoarekin eman baitarozkigu hanbat ontasun eta 

abantail berezi. 

Jainkoak Mundua ez deusetarik egin zuenetik ondoko denboretan, Mundu-herri guzian milla 

zazpi ehun eta laur-hogoi urthez Babiloniako dorrerainoko denboretan, Iskiribu Sainduak dioen 

eredura: Erat autem terra labii unius, & sermo eorumdem. Genes. 11. Ez ohi zen hitzkuntza bat 

baizik Mundu-herri guzian. 

Gauza bera erraiten daroku Agustin Dotor Sainduak-ere. Unam sanè linguam primitùs fuisse 

didiscimus, antequàm superbia turris illius post diluvium fabricatæ in diversos signorum sonos 

humanam dividerat societatem. Aug. lib. 9. Gen. ad litteram, cap. 12. Orduan guziek elkhar 

aditzen zuten, guziak hitzkuntza batez, eta hitz batzuez-berez mintzatzen ziren; Munduaren 

bazter batekoak baldin bertze bazterrekoarekin egitekorik bazuen, edo bata bertzearekin batzen 

bazen, elkhar aditzen zuten, zeinek bere etxekoa bezain errazki, eta-hala aisia handian bizi ziren; 

zeren hitzkuntza bat bera baizik ezbaitzuten. 

Orai badakit galdeginen darotazula, zein othe zen bada lehenbiziko hitzkuntza bakhar hura? Eta 

berehalaxe banohatzu Agustin Elizako Dotor handi, eta Sainduarekin errepustaren emaitera. 

Quæcumque autem illa lingua fuerit, quid attinet quærere? Aug. ubi suprà. Dio, zein nahi izatu 

den hitzkuntza hura, zer balio du, haren ondoan ibiltzeak? Halarikan-ere hainitz presunaia handi 

eta jakintsun izatu izan dira, egiteko huni borthizki jarraiki izatu izan zaizkonak; eta hetarik bat 

izan zen, Psammetiko deitzen zen Errege hura, zeinak eman baitziotzaten bi haur sorthu-berri 

artzain batzuei, bere abren artean hazteko, behin-ere hekien aitzinean hitzik mintzagabe, nihor 

entzunez, hitzketan ikhas etzezaten gatik; zeren iduritzen baitzitzaioen haurrak berak elkharren 

artean zenbait hitzkuntzaz, edo bederen zenbait hitzez mintzatuko zirela; eta halako hitzkuntza 

ahal zatekela Munduan izan zen lehenbizikoa. 

Hazi zituzten haur hek, bi urthez ahuntzen artean; behin-ere hekien aitzinean hitzik mintzatu 

gabe, eta bi urtheak iragan zirenean; behin abelzainak etxolara agertu zirenean, haurtto hek, bere 

eskuttoak hedatzen zituztelarik hekien gana; erran zuten hitz bat doidoia, eta hitz hura zen BEK: 

eta handik berehala eraman zituzten haur hek hitz harekin Erregerengana, eta halaber Erregeren 

aitzinean-ere erraiten zuten hitz hura bera BEK, bertzerik batere erran gabe: Eta zeren Phrigiako 

hitzkuntzan BEK erran nahi baitzuen ogia, uste izan zuen Erregek, Phrigiako hitzkuntza zela 

Mundu guzian izan zen lehenbiziko hitzkuntza. 

Ordea hau da froga bat, Erregek bere gogoan zerabilan gauzaren jakiteko ddeusik frogatzen 

eztuena. Zeren haur hek nola bethi hazi izan baitziren ahuntzen artean, behin-ere bertzeren 

mintzorik entzun gabe, etzen miresteko ahuntzen janbatik har zezaten, hitz haren erraitea; zeren 

ahuntzak-ere halatsu egiten baitu bere janba BEK. 
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Eta oraino bertze-alde; zeren nihork bere baitharik ezbaitu hitzkuntza jakinik; baizik bertzetarik 

entzunez eta adituz, ikhasten da mintzatzen, eta bat-bedera zein-ere herritan eta jenderen artean 

haurdanik hazten baita, hango hitzkuntza hartzen du, eta hau nork dio? Baizik Agustin 

Sainduak. Eadem loquelæ natura in hominibus permanet, nisi consuetudo diversa deviare ab 

alterutro docet. Latinus namque, vel Græcus inter Barbaros genitus, vel nutritus Barbaricè 

loquitur. Versâque vice, Barbari filius à Græcis, aut Latinis edoctus, venusto sermone fatur. D. 

Aug. lib. 1. de mirabil. sacræ Scriptur. cap. 9. Nahiz Latin-herriko umea, nahiz Greziakoa 

barbaroen artean izan dadin jaioa, edo hazia: barbaroki eta moldegaizki mintzatuko da. Eta 

kontrara, Barbaro Salbaiaren semea Grekoez edo Latintarrez irakhatsia eta eskolatua izan den 

ondoan, bokhantza handirekin eta ederki mintzatuko da. 

Halakotz haur gaztetto bat bere izanez eta ethorkiz lizelarik Greziarra: eta sorthu, eta 

berehaladanik haz baledi Eskual-herrian; segur da elitekela mintza Grekez, baina bai Eskuaraz: 

Eta halaber Eskualdun umea haz baledi Grezian, sorthu eta berehala danik; egiaz eliteke 

eskuaraz mintza, baina bai Grekez: Eta hunen arrozoina da zeren gure mintzoa baita xirolaren 

edo flautaren soinua bezala; xirolari haize eman eta soinu eragiten zaion manera berean, guk ere 

eztarriari, xirolari bezala haize emaiten diogunean, haize hura mintzo egiten dugu. Xirola 

soinuak bere izanez mudantza jakinik eztu, baizik erhiez eta haize emaiteko manera diferentaz 

soinu eta mudantza diferentak eragiten zaizko: Halaber gure mintzoak-ere bere baitharik eztu 

hitz jakinik, baizik hitzen diferentziak lehenbizirik ikhasirik, mintzo bat bera delarikan gure 

baithan, mintzo hari berari hitzen soinu diferentak eragiten diotzagu. Ezen, Gizonak 

eztuelarikan mintzo bakhar bat baizik, mintzo hartaz beraz mintzatzen da Eskuaraz, Grekez, 

Latinez edo zein-nahi hitzkuntzaz. Halatan beraz ethorkiz, eta geure baitharik eztugu hitzkuntza 

jakinik; eta Errege hark-ere, halakotz etzuen ongi frogatu, zein izan zen Munduko lehenbiziko 

hitzkuntza. 

Bertze batzuek, gauza hunen argitara emaiteko, entseiatzen ziren jakitera: zein jendaki izan zen 

Munduan izan zen lehenbizikoa, eta hekien arrozoina zen: zeren mintzorik gabe ezin-

baitziratezkeen, eta handik jujatzen zuten, bai-eta-ezbada hainen hitzkuntza behar zela izan, 

Munduan izan zen lehenbizikoa. 

Gehienik gauza hunen gainean iharduki zutenak izan ziren, Justinok eta Diodorok iskiribatzen 

duten eredura, Szitiarrak eta Egiptoarrak elkharren artean. Justin lib. 2. Diodor. lib. 1. cap. 1. 

Halaber Ethiopiarrek uste zuten hek zirela Mundu-herri guziko lehenbizikoak. Diodor. lib. 4. 

Bat-bederaren arrozoin guztien hemen ekhartzea lizateke obra hunen luzatzea eta zure 

unhaiarastea. Halarikan-ere, egiteko haukien berri jakiteko gura duenak mira betza. Diodoro, 

ubi supra: Justino, ibidem, Homero Iliad. 1 & Odys. 1. Pomponio Mela, lib. 1. cap. 9. Gerard. in 
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Chronologia. Eta fite eta laburtzki jakin nahi tuenak irakur beza Polidoro Virgilio, lib. 1. de 

inventione rer. de Monarchia Ecclesiastica. Eta hetan, guziak edo gehienak xehero kausituko tu. 

Bainan M. Katonek dioen bezala, egia da, eta gauza hunen gainean iharduki duten guziek 

aithortzen dute, Szithiarrak direla lehenbizikoak; zeren Justinok dioen eredura, lib. 1. Noe bere 

etxatiarrarekin uholdeko urak jausten hasi zirenean, han ilkhi baitzen barkhatik, eta han bizi-ere 

izan zen ehun eta hogoi eta hameka urthez, Munduan bertze jenderik etzen denboran, Beros, lib. 

4. 

Eta nola lehen ezbaitzen hitzkuntza bat baizik, eta oraino orduan ezbaitzen nahasia hitzkuntza 

bakhoitz hura: Arrozoinez heldu da; Mundu-herri guzian izan zen lehenbiziko hitzkuntza izan 

zela Szithiarrena, zeina orai deitzen baita Hebreoa, Jainkoak berak Adan lehenbiziko Munduan 

izan zen Gizonari, eta haren ondokoei eman ziotena, Munduan lehenbizirik mintzatu izan zen 

mintzoa eta hitzkuntza, Agustin sainduak dioen bezala: Hæc ergo lingua est, quam dicimus 

primitùs datam Adæ & cæteris. Aug. qq. ex utroque q.109 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

AGIRRE 

 

LENENGO ERAKUSALDIA 

Munduaren asieratik Salbatzallea etorri zan artean  

izan ziran Sakramentuen gañean. 

ALABATUA 

izan dedilla Aldareko Sakramentu guziz Santua,  

eta Birjiña txit Santaren sortze garbia,  

zeña bekatu jatorrizkoaren mantxarik gabe  

sortu izan zan. Gurutze Santuaren &. 

Zeñ on, eta maitagarria gure Jaun, eta Aita Zerukoa, gu betiko doatsu egiteko artu dituan, neurri 

ederretan! Egin ginduan bera ezagutzeko, ezagututa amatzeko, eta gero betikotasun guzian 

berarekin Zeruan doatsu izateko. Iru gauza bear ziran, gizonak Jauna bear bezala amatzeko. 

Lenengoa da ezagutzea Jaunaren Ontasun, eta Maitagarritasun baztergabea, animako graziaren, 

eta betiko bizitza doatsuaren emallea dan aldetik: ezin alabaña biotzak maite izan dezake 

nolerebait ezagutzen ez duan Ontasuna. Ezaguera au izan zezan gizonak, munduaren asieratik 

eman ziozkan Jaunak betiko bizitzaren berriak: eta bekatuan erori zanean, aditzera eman zion 
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bidalduko zuala Salbatzallea. Etorri zan bere denboran au, eta ala berez, nola Elizaren bidez 

erakutsi dizkigu, Jaunaren antasun baztergabea ederki adirazten duen Misterio Andiak, eta oek 

bilduzituen Apostoluak Kredoan. Jauna bear dan eran amatzeko, ez da asko beraren Ontasun 

baztergabea ezagutzea, baizik egin bear dira beraren, eta Elizaren aginduak; baña egingo ditu 

gizonak oek, oen berririk ezpadu? Berri au guri emateko, utzi zizkigun Jaunak bere amar 

Aginteak, eta oek obeto gordetzeko ipiñi zituan Elizak ere bereak. Etzan au guzia ere asko 

gizonak bear bezala bere Jaungoikoa amatzeko, baizik bear zan irugarren gauza bat, nola dan 

Jaunaren grazian jartzea, eta Espiritu Santuaren lagunzak izatea. Gizonak, bekatuan dagoan 

bitartean, ez du amatzen Jauna, eta obra onak egin arren, ez dira oek Zerurako irabaziak. Gañera 

Jaunaren grazian arkitzen danean ere, ez da gai, edo gauza onelako irabaziak egiteko, ez eta 

Jesus bat bear bezala esateko ere, dio S. Paulok, Espiritu Santuaren lagunza gabe: Nemo potest 

dicere Dominus Jesus nisi in Spiritu Sancto Graziaren doai, eta apaindura ederra gizonari 

emateko, eta onekin batean Zeruko lagunzak ere bai, bidaldu zuan lurrera Aita betikoak bere 

Seme bakarra, eta onek erakutsi zigun Aita gurearen otoiz, edo orazio urrezkoa, iristeko 

Zerurako bidean bear degun guzia. Zer geiago? Utzi ziozkan bere Elizari zazpi iturri grazia, ta 

birtuteak beti ematen ari, eta beiñere agortzen ez diranak. Oek dira zazpi Sakramentuak. 

Askotan itzegin dizut, Kristaua, gauz oen gañean goizeko Mezetan, eta jai arratsaldeetan, 

Dotrinaren parteak azaltzeko denboran, baña zazpi Sakramentuak dira gauz añ andi, ta 

miragarriak, non doktrinako ukitze utsarekin ezin utzi ninzakean. Orregatik artu det asmoa 

Sakramentuen gañean betaz itzegiteko, Meza nagusietan. Ona da eguneko Abanjelioaren gañean 

itzegitea, baña gure errietan bearragoa da Sakramentuen berri, ta ezaguera Kristauai ugari 

ematea. Ojala itzegin albaneza nik gai andi onek eskatzen duan eran! Gaur, sarrera ongi egiteko, 

eman nai dizkitzut, Kristaua, Munduaren asieratik Jesu-Kristo etorri zan artean izan ziran, 

Sakramentuen berriak. Ondoren begiraldi bat emango diogu, Jaunak onetan agertu zuan, 

guganako ongi nai, ta amorioari. Enzun arretaz. 

§ I. 

Munduaren asieratik Jesu-Kristo etorri zaneko igaro ziran gutxienez lau milla urte, eta iru 

denboratara biurtzen dira urte oek. Bata da inozenziakoa. Bigarrena lege naturalarena. 

Irugarrena, Moisesen legearena. 

Adan gure lenbiziko gurasoa bekatuan erori zan bitarteko denborari deitzen zaio inozenziako 

denbora. Arkitzen zan Adan Jaunaren grazian, eta adiskidetasunean. Arkitzen zan Zuzentasun, 

edo justizia orijinalaren doaiarekin apaindua. Au zan doai bat añ miragarria, non Adan, bera nor 

izatera, gordeko zuan gaitz guzietatik, zartze, eta eriotzatik. Doai bat, gizonaren gura guziak 

zeduzkana ezaguera zuzenaren, eta borondatearen mendean. Orduan gizonaren biotza zegoan 

pake osoan; etzuen alabaña asaldatzen bere gurak. Zori oneko denbora onek iraun zuan, Adanek 
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Paradisuko arbola baten fruta debekatua jan zuan artean. Etzan orduan Sakramenturik batere 

izan Theologoak erakusten diguenez. 

Erori zan Adan bekatuan, eta ordutanik asi zan lege naturalaren denbora. Deitzen zaio onela, 

zeren mundua bizitu zan denbora luzean letraz ezarritako legegabe. Bitarte onetan jaio ziran 

eziñ konta al aur, eta guziak ziran bekatu jatorrizkoaren mantxarekin sortuak eta etzan artean 

bataioko Sakramenturik bekatu au barkatzeko. Ez ote zan aur gaxoai bekatu au barkatzeko 

modurik batere? Ez digu Eskritura Santak itzik esaten gai onetan; baña ez da sinisteko gauza, 

Jaunaren Ontasun baztergabeak ainbeste aur utziko zituala bekatu orijiñal, edo jatorrizkoaren 

sendagai gabe. Au da S. Agustiñen iritzia S. Gregoriok dio, gurasoen siniste, edo fedeak orduan 

barkatzen zuala aurren bekatu orijiñal, edo jatorrizkoa oraiñ bataioak barkatzen duan eran 

Gurasoak sinistuko zuen etorriko zala bere denboran munduaren Salbatzallea, siniste onekin 

emango zioen aurrari bendizioren bat, edo eskeñiko ziozkeen Jaunari doai, edo ofrenden 

batzuek, eta gisa onetan kentzen zitzaten aurrai bekatu jatorrizkoaren mantxa, eta geratzen ziran 

Zerurako bidean. Au aditzen da aurrentzat; zeren ezagueran sartutakoak baziran oek iritsi 

zezakeen bekatu jatorrizkoaren barkazioa fede, esperanza, eta karidadearekin. 

Onela joan ziran gauzak Abrahanen denboraraño bekatu orijinal, edo jatorrizkoari zegokan 

aldetik. Abrahani agindu zion Jaunak, marka zezala bere burua, baita ondorengo semeak ere 

Zirkunzisioko marka, edo epaiarekin; Abrahanen odoletik etorri bear zuan alabaña 

Salbatzalleak, eta nai zuan Jaunak ezagutua izan zedin non nai: Abrahanen jatorria marka 

arekin. Emen iru gauza aditzera eman nai dizkitzut. Lenengoa: Zirkunzisiora etzeuden beartuak 

Abrahanen ondorengoak baizik. Bigarrena, gizon jakintsu askoren iritzian Zirkunzisioko 

epaiarekin barkatzen zitzaten Abrahanen ondorengoai bekatu jatorrizko, edo orijinala. 

Irugarrena: emakumezkoai barkatzen zitzaten gurasoen fedearekin, len esan dan eran. 

Bekatu jatorrizko, edo orijinala barkatu ondoan, asko, ta asko eroriko ziran bekatuan, gaitzaren, 

eta onaren ezaguera iritsi ezkero, oraiñ bataiatuakin gertatzen dan bezela. Etzan orduan 

konfesioko Sakramenturik. Ez otezan bekatariarentzat barkaziorik? Bai, baldin fede, esperanza, 

ta onezko damu, edo kontrizio osoarekin biurtzen baziran Jaunagana. Gañera eskeintzen 

ziozkeen doai, ofrenda, edo Sakrifizioak, S. Gregoriok dionez, baña eztakigu Sakramentuen 

izena zegoten, edo ez. Orra nola egon zan mundua lege naturalaren denboran: etzan libururik, 

etzan Elizarik, etzan gurasoaz osteronekan Jainkoaren itza, eta Zerurako bidea erakusten zuanik: 

eta Adanen umeak amilduaz joan ziran bekatuaren bideetan, ainbesteraño, non damutu zitzaion 

Jaunari gizona egiñ izateaz. Bere aserrearekin bidaldu zituan mundu guzia estali zuen ujolak, eta 

Noe, ta bere etxekoak ez beste guziak bukatu zituan. 

Goazen oraiñ lege zarraren, edo Moisesen legearen denborara. Jakob Patriarkaren ondorengoak, 

edo Israelitak urte askoan bizitu ziran Ejipton katiberio gogorrean. Oek ziran Abrahanen jatorri, 
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Jaunak esleitua, eta autua, munduari salbatzallea emateko, Urrikaldu zan oen nekeaz; atera 

zituan katiberio onetatik, egiten zituala gauz arrigarri asko: eta Sinaiko mendian eman zien 

legea letraz ezarria; eta deitzen zaio Moisesen legea, zeren Moisesen bidez eman zien. Deitzen 

ere zaio lege zarra, zeren Jesusek bere lege ederra ipiñi zuanean, aitu ziran aren zeremonia, 

sakrifizio, eta moduak. Atzenean deitzen zaio letraz ezarria, zeren ala ipiñi zuan Moisesek. Lege 

zar onetan bada baziran asko zeremonia, doai, eta Sakrifizio, eta batzuei eman oizate lege 

zarreko Sakramentuen izena. Oetatik ziran bekatuen konfesioa, eta oen barkaziorako eskintzen 

ziran doai, ta sakrifizioak: Pazkoako aparia bildots errearekin: Apaizak, eta Aita Santua 

konsagratzeko zeremoniak. Galdetu oi da, lege zarreko zeremonia, edo Sakramentuak indarrik 

ote zuen, graziaren apaindura emateko? Ezetz, dio Florenziako Konzilioak: Non causabant 

gratiam; baña nola ziran gauza Santuak, laguntzen zuen Jaunagana biotza altxatzeko, eta beraren 

grazia iristeko. 

§ II. 

Ekusten dezu, Kristaua, zer Sakramentuak izan ziran munduaren asieratik Jesu-Kristo etorri zan 

artean? Etziran gure legekoen gereiza baizik, eta alaere ederki adierazten due Jaunaren 

guganako onginai, eta ontasuna. Egin zituan Aingeruak, eta Luzifer beste askorekin altxa zan 

Jaunaren kontra: bereala bota zituan betiko su, eta garren artera. An egon bearrak dira 

betikotasun guzian. Egin zituan gure lenbiziko gurasoak, eta ipiñi zituan Paradisuko leku 

atsegiñean. Autsi zuen Jaunaren Agintea. Aserratu zitzaion, egia da; aserratu zitzaion Jaunari: 

bota zituan Paradisutik, baña ez Aingeruak bezela, betiko su, eta garren artera. Au egin lekuan, 

eman zien denbora, ezagutzeko beren eskergabekeri itsusia: agindu zuan, bidalduko zuala bere 

Seme bakarra mundura, eta onek, arturik gizonaren janzia, garaituko zuala bekatuan amilderazo 

zituan, etsai galgarria. Urruti zegoan Salbatzalle onen etorrera; eta bitarte onetan iritsi zezeen 

Adanen umeak bekatuen barkazioa, begiratu zion, denboraz Salbatzalleak gurutzean eskeñiko 

zuan, Sakrifizioari, eta ipiñi zituan aditzera eman ditudan Sakramentu, doai, ta sakrifizioak. 

Atozea, Kristaua, neurri añ eder-miragarriak gizon eskergabearen onerako artu bazituan Jaunak, 

nork eztakus, zeñ ongi nai, ta ontasun andia agertu zuan guganonz? Eta Jaun au ez degu 

amatuko, eta serbituko? Au da, nere Kristaua, gure egiteko andi, eta bakarra: jarri degiogun 

bada, ta gure saria izango da ugaria, au da betiko bizitza doatsua. Amen. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PERU: Jangoikuak egun onak emon daijozala. 

MAISU JUAN: Bai zuri bere adiskidia. 

PERU: Berori baisen jaun apaindu batek oñak imini ardan-etxe onetan? Toki au gizon baldres, 

zantar, aziera txarrekuentzat obia da, berori languentzat baño. Ez naz ni Jauna; abarkak oñetan, 

txapel bat buruban, gerrestuba gorputzian; au da nire apaindurija guztija: baña etxagun, izen 

onaren zalia nasan aldeti, ez oi nas sartu ardantegijetan nora ezian, premiñaz, ta ezin bestez 

baño, ez jakolako etxagun begiratu bati ondo egiten buruba bat egitia gizon ospetsu, burrukari, 

ondatzalle, alper, ta baldanakaz. Ez nau oraingiño inok ikusi ardauak igarota, gatx eginda, 

zabuka oñak lokaturik, ez miña motelduta, ez begijak lausotuta, asko legez euren osasun, 

ondasun ta arimen kaltian. Bein baño geijagotan izan nas neure erriko Buru, edo Piel, ta darda 

gañian erabilli daruadaz ardao saltzallak belutu, edo ondo gautu artian daukeezanian etxe 

barruban nekezaliak, edo ate edegijaz ardaua salduten badabe debekauta daguan orduban. Ez 

deust ezek gorroto ta iguin geijago emoten nekezale edan-sarri, ta ardao zaleegijak baño. Zer 

esan nei bada berori emen ikusita? Aserratuko ezpalitxakio jakin gura neuke nor dan, ta zek 

ekarri daben ona. 

MAISU JUAN: Adiskidia; imini egizu txapela buruban, ta esango deutsut nor nasan. Nas bada 

oraiñago igaro dozun erriko Barberua, ta deitu nabee gaiso bategana. Pagau deuste bisitako 

errial zidarra; baña ain dollorrak izan dira, zein da ez deusten atera trago bat: alan sartu nas 

emen kuartillu bat atera, eta zerbait jaatera, bada urrin egiten jat neure etxia barurik biurtuteko. 

PERU: Nik uste neban bene benetako andikiren bategaz berba egiten nebala; agaiti nenguan 

txapela buruti kenduta lotsa nintzala berba egiten. Jakin baneu lenengoti Barberu txar bat baño 

etziniala, ez nintzan Jaunka zugaz egongo, ez da bere buru utsian. Eta Barberu errukarri bat, ta 

inoren gatxaz bizi dana; gaisorik ezpadabil zer jan ez daukana, ain arro ta apaindu? Ainbeste 

soñoko bitxidunez, eta ori astegun buru zurijan bidez zabiltzala? 

MAISU JUAN: Adiskidia, egizu berba modu obian: zuk ezdakizu zer dan Barberu izatia: lengo 

Barberu txaarrak ibilli oi zirian deshonretan euren opizijo onrauba; batuten zirian tabernetan ta 

nun nai; gitxi estudijau, ta gero ill edo bizi, errezeta bat egin, botikako asko artu eragin, 

erremienta txarrak euki, ta barriketa batzuk nekezaliai esanda, trago galantak ezarrita, Mediku 

jakitun batek baño pama geijago euki eruen. Baña gaur Medikuben pare gara. Asko aurreratu da 

Zirujijan. Ni egon nas Madrilgo ospitalian urte bijan. Asko ikusi dot; ta asko dakusanak, asko 

ikasi darua. Ostera bere dirautsut; zer dala uste dozu Barberuba? 

PERU: Barberuba barberu ta mozolua mozolo. Mozolua baño nun dago egazti edertuago 

janzirik? Baña ezdau inos mozolo izateti urten. Soñoko apaindubak ez deutsa gaisuari osasuna 

emongo. Biajon dagijala nire erriko Barberubak? Bere bideko janzija da txano gorri bat ta bere 
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ganian txapel eskerga berrogei urte eukiko ditubana. Eztabil zu legez basatzarik basatza oñetako 

meiakaz, ta bai zaldi, berak beste urte ditubanian. Egija da, nun nai topetan dabela bazkari ta 

aparija. Guztijak asko gura deutsee bere lautasuna gaiti, ta jaten dau edozein gauza baserrijetan. 

Autor deutsut, ardao zaletxuba dala, buruba ta barruba berotu daruazala larregi, ta ori eria dan 

guztijan. Baña katubagaz zutinik zuzen egon ezin danian, topetan ditubala zanak, ta eskutur 

sendo ta ikara bagiaz ateraten deutsala ederto odola gaisuari. Au zelan dan ez dakit, alan dala 

bai. 

MAISU JUAN: Orra nik dinodana, orrelango Barberu perdularijo molde bagaak galduten 

deutseela pama guztija Barberutziari. Eta, ze kulpa daukee beste gure opizijokuak zure erriko 

Barberuba baldresa, ardaora emona, ta astaki bat bada? Aztuko jakon gaztetan ikasi eban apurra. 

PERU: Eztau berak orrelangorik uste, ta ori esango bazeunskijo berari, enzungo zendukez 

enzuteko onak. Ezdozu inos enzun bakotxa bere zoruak bizi dabela? Ak uste dau eztaguala bera 

legezko Barberurik Bizkai guztijan: bein banaan aterako deutsuz egin dituban osakintza 

mirariraño jo eragitekuak. Zuk barriz dinozu, astaki bat izango dala dongaro jazten dalako, 

nekezaliakaz bat egiten dalako, ta liburu zaarrak austu ta baztertuta eukiko ditubalako. Ak 

esango leuskezu soñoko bitxidunak, ta janz-barrijak eztakarrela jakiturijarik, ta bai 

liburubetarako nagitasuna. Enzun neutsan egun baten esaten nekezale askoren aurrian, ta bere 

euskera txaarrian, Jangoikuak librau zagizala Barberu modako, Dotore txar, apaindu, ta 

barritxubetati. Kortejante batzuk dituzu; igaro ten jakee denporia zertzuk moda dirian konteetan. 

Pigurerija guztijak gura ditube, Jauntxo egin gura dabee, ta andikijak baño apaindubago ibilten 

jatzuz. Ze kuraziño egingo dabee Barberu delikau oneek? Ibilliko dira gaisuen artian odolak 

mantxau eztagizan bildurrez sangrija bat egin biar danian. Alan zinuan, ta ikusi bazenduz 

orrelan janzita esango eutsuzan enzun gurako etzenduzanak. A bizi dau bere zoruak ta zu 

zeuriak: eta guk, nori sinistu? Ari, edo zuri? 

MAISU JUAN: Aren auaz, ta buruban, desberguenza gogorrak esaten deustazuz. 

PERU: Ze berba da desberguenzia? Nik eztakit. Esan gurako dozu lotsabagakerija. Egizu bada 

berba euskeraz. Ezteutsut nik lotsarik galdu, ez galduko bere; baña bai egija garbijak esan, ta 

minduten bazara, zeuria izango da erruba. Ezdozu igon biar zarian baño geijagora. Barberubaren 

izenak esan gura dau neure ustez Bizargillia; alan esaten deutsagu guk. Zuk dinozu apeitau bizar 

egitia gaiti; esango bazendu apaindu, apeitau ordian, ederto esango zenduke; zerren zubek 

apainduten dituzun gure arpegijak uraz, ta gero bizarra kendubaz. Zuk emoten deutsazu 

labañiaren izena gure arpegijak apaindu ta garbituteko erremientiari, ta obeto izentauko zenduke 

garbitzalle, edo apainkiñaren berbiaz. Euskaldunak bagara, zetarako berba egin ez geure asaben 

berbakuntzan? Zetarako esan barberuba, labania, ta onelango izen arrotz, zantar, ta erbestekuai 

artubak? 
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MAISU JUAN: Agiri dozu, adiskidia, baserrijan azi zariala: eztozula inos Bizkai ta basoarteti 

urten. Barberu edo bizargillia baño geijago naz. Iru titulu emon eusteezan Madrilen, ta 

orretarako igaro nituban iru esamina krubel tribunale lotsa andiko baten. Nas bada Barberuba, 

Sangradoria ta Zirujauba. 

PERU: Ori baño geijago ezpadakardazu, ni nas Arotza, Argiña, Itzaña, Atxurlarija, Baso-

azterlarija, ta errazago ikasten dira zure biarginzak niriak baño. 

MAISU JUAN: Guzurra dinozu. Asto andi bat zara. Asiko bazina zu norbait apeitetan, arpegi 

guztija itxiko zeunskijo odolez beteta. Artuko bazendu nire lanzetia, egingo zeunskio gaisuari 

zulo andi bat, edo bai ebagi zana: eta zer izango litzate azur ausijak konpondu biar bazenduz, 

edo osatu golpe andi bat artu ta heridu dana? 

PERU: Maisuba, eta zer egingo zenduke zuk burdi bat banatu, burpillak lokatu ta askora bat 

emongo balitxakezu? Etzenduke jakingo ziri bat egiten, ta galdubago largako zenduke burdi 

gaisotuba. Asiko bazina gero burtardatza egiten, apurtuko zenduke dana leundu biarrian ta 

ebagiko zenduke biar bada zeure oña edo berna azurra. Nok ikusi zeinkezan koltzagintza, arrijak 

landuten, soloko biarretan! Zu bialdu biar zendukeez basuen azterrenak ateraten, ta ebaten gero 

zeinbat burdi ikatz daguan arlo, edo saill andi baten. Bizar egiten ikasten dabee mutillak laster. 

Badira baserritar bizar egiten jarduten dabeenak ta zuk baisen esku bigun samurrak baleukez, ta 

ez laija, atxur, ta askora kirtenakaz azaldubak, etzeunskijue irabaziko temarik nok obeto egin. 

Odola ateratia, eskutur ikara bagia ta begi zolijak ditubenentzat, ez da orren gauza gatxa. 

Amabost egungarreneko ikasiko leuke edozein andrak, ta zuk baisen ondo edo obeto iminiko 

litukee txaplatatxuhak, ta eraatsi zauritxuban lokaarrijak askatuko ez dirian gisaan iñoren esku 

baga. Barriz; nok igarri zubei dakizuzan edo ez, osatuten zaurijak, ezagututen bedar onak? Zuk 

esan biar etzenduban ondo azija bazengoz, esan deustazuna aurkez aurke, edo neure musu 

garbijetan; guzurra dinodala, asto andi bat nasala. Asko nekezaleri esan bazeuntsa, etzenduban 

urtengo emendi beste barberu, edo zauri-osagillaren baten premiña baga. Baña ni naz gizon 

baketsuba, eruapen andikua, dongaro enzun arren, ez dakidana dongarik egiten; berba baten, 

Jangoikuaren bildurrekua. Gorde zaite bada aurrerakuan orrelan berba egiteti. 

MAISU JUAN: Ez egizu bada zuk bere ain dongaro esan nire opizijokuak gaiti. 

PERU: Ez dinot nik dongarorik zure biargintzia gaiti: gizon biarrak zaree zelan bait: bizarra 

kendu baga ezin egon geindez; atera biar da odola gatx askotan, baña neure ustez, ez 

ainbestetan, zelan ateraten dan; eta nik agindu biar baneu, odola ateratia gaiti ez leukee zubek 

legezkuak diru berezkorik eruan biarko, edo beintzak ez odolateraterik egin Osagille nausi, 

Medikuben izena emoten jakeenak gaisua ikusi, ta oneek agindu artian. 

MAISU JUAN: Zegaiti ez? 
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PERU: Zerren bestelango gaiso ikustetan baño aloger, edo biar sari geijago emoten bajatzu 

odola ateratiarren, bildur izateko da diru guriak azi edo geitu ezdegizan odola aterateko 

preminak. 

MAISU JUAN: Orren arima galdukuak egiten gaituzu, zein da sangrijak emongo ditugun diru 

geijago irabazterren? Zer daki medikubak guk baño geijago nos biar dan sangrija? 

PERU: Beintzat ez dau itxutuko au diru gosiak odola aterateko agindubaz. Besteti; zegaitik 

orrenbeste arrotu zeure buruba uste izateko ak beste badakizula? Dakidana da, urte geijago 

iragoten ditubela ikasten gaiso osatutiak dakazan zeregiñak, ta guzurra ezpada, enzun dot, euren 

mendian egon biar dozubela zuk ta zu languak; ta ezin odolik atera zeinkeela euren baidurija 

baga. Bakotxak gorde biar dau bere tokija, ta ez agertu eragin soñokoz, edo aoz eztana. Ez dozu 

inos enzun esakera asko esangurako au; Marija bitxigina, suba da ogigiña? Eta beste oneek; 

Zulo bakotxari laakua: Aziak beria kirtena, ez dau gizonak izan biar urtena. Zure aita ta asabak 

bizi zirian arrotasun baga; artua beeukeen, pozik jaten ebeela; abarkak zirian euren oñetakuak, 

ta ortozik ibilten bere ez zirian lotsatuten. Eta zelan azi zendubezan zu? Zelan zinuazan 

eskolara? 

MAISU JUAN: Ori orrelan da. Baña nik igon badot opizijo honrau batera, zetako deshonrau 

biar dot erropa zantarrakaz janzirik? 

PERU: Zagoz issillik. Bizkaitarra zarian aldeti eginda daukazu idalgija; ez baña Bizargin, 

Odolateratzalle, ta zauri-osatzallia zarianeti. Eskerrak emon egijozuz nekezaleen onegitasunari, 

zeintzuk esaten deutsuben Maisu Jauna, ta berori. Ni nas iru etxaguntzaren jaube; buruba larregi 

urratu baga, badaukat zer jan, ta zegaz janzi, ta ez dot oraindino Jaunaren izenik enzun neure 

umeen aoti bere, ta gura bere ez dot. Badakizu barriz zelan jazten nasan. Zer ete daukazu 

geijago? Bizi zara iñoren gatxaz, iñori miñ emonaz, iñori odola ateriaz. Uts edo bete emoten 

dituzu osagarri izenekuak. Illtera badua, atxakija, esesinoe, ta akiakulia auan. Ai leenago dei 

egin baleuste! Ai nire esanak egin balira! Ai aua gorde baleu! Orain ezer ezin nei; datorrela 

Abadia Elessakuakaz. Or konpon eginda, biar alper edo kaltegarri baten sarija artuta, zuaz zeure 

etxera, lo egiten dozu atsakaba gitxigaz Osatuten bada zelan edo alan, zorijonian dei egin jatan; 

atera dot eriotziaren autzetati, au dinozu arkuntza guztietan, ta zoro zoro zanzubez nekezale 

gaisuak. Alan jazoten da nik ezagutu ditudan zure biargintzakuakaz: zure barri garbirik ezdakit. 

MAISU JUAN: Zetarako da ni bardin imintia zuk ezagutu dituzun Barberu txaar ta baldresakaz? 

Errebañu baten ardi batzuk dagoz mardo ta gizenak, ta bestiak makal ta argaltxak? Aek ezekijen 

Anatomijarik, nik bai; aek ez eben Ospitaletan oñik imini; nik egin ditut urte bi. Zetako erasoten 

deustazu lengua? 
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TXOMIN AGIRRE 

I  

AMA-ALABAK 

Gertaera zarren albistarik euki nai badozu, neure irakurle euskaldun biotzeko; len-lenagoko 

emakume gozo maitagarri bat ezagutu nai badozu, zatoz neugaz batera Frantziaruntz; 

Auñemendi tantaiak igaro daiguzan biok, euskal etxe baten barruan sartu gaitezan (atseden bat 

egiten bakarrik, zerren gero asko ibilli bearko dogun), eta gauza bene-benetan ikasgarriak 

ikasten saiatu gaitezan. Baiña nekatuten bazara, eta bide luzeetan ibilteko gogorik ez badaukazu, 

zagoz geldi-geldirik zeure tokian: zeure gelatik urten baga bear dan guztia ikusiko dozu. 

Irudimen azkarraren ego zoliak zabaldu ditut, adimenaren argi zerbait erakuslea isioturik 

daukat, eta emendik prantzez anaien errietaraiñoko osterea berealaxe egingo dot, ango barri 

guztiak zuri ekartearren. 

Lenago bere izan naz bertan. Ez dago zeiñ erritan esan bearrik: naikoa da euskaldunen lurrean 

dala iakitea, eta liburutxo onetan esango ditudan gauza guztiak antsiñetan gertaurikoak dirala, 

orain amabi eunkida eta geiago, 638-garren urtetik aurrerantzean. 

Nire adimeneko argitxoa ainbeste urte erreskadaren zear barrura sartuko da, gizaldi luzarokoen 

laiño baltz astun guztiak desegingo ditu, eta gaur barriro ikusi nai nitukean laurka gogoangarriak 

argi eta garbi erakutsiko deustaz. Ames baten gisara sosmau nituan lenengo, gero paper zarretan 

egiak dirala ikasi izan dot, eta gaur, irakurlea, oraintsu batean neure begiakaz ikusi banitu legez 

esango deutsudaz zuri. 

Mendi andi biren erdian ibar eder bat nekusan; or eta emen, ibarraren zabalera guztian, mendi-

egaletan, mendien gaiñean, eta zugatzen azpian euren burua erdi gorderik, etxe txiki txiro eta 

garbiak; eta nire aurrez-aurre beste etxe zar-zar zabal andi bat, aberats iauregi antzekoa. Arriz 

egiña zan, baiña ez nire egunetan ikusi ditudan etxeen irudira, pitinga-pitinga, zirika-zirika, 

astiunearen-astiunez leundutako arriakaz iasoa. Etxe au egiteko ez zan arri-errukirik izan; baiña 

arri-leunketan argiñak ez ebela lan andirik euki uste dot, bata besteen gaiñean ipinten bai baiña: 

aiñ ziran andi, desbardiñ, koskor eta koskaz beteak: malluagaz beste barik landutakoak zirudien. 

Iaungoikoak badaki iauregi au zer egikeratakoa zan. 

—Goazen barrura ateak eregita dagozan ezkero —esan neban. 

Olesik egin baga, zerren adiñak eta irudimenak ez deutsee iñori olesik egiten; iñok ikusi barik, 

bada arimako almenak iñok ikusten ez ditu, gizategi andi batean sartuten naz, eta billatuten ditut 

emakume bi eskuetako lanetan zeregindurik dagozala: emakume bata naikoa zarra, irurogeta 
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amar urte ingurukoa bai, bestea gazte sasoikoa. Emakuma zarrenak idunetik eta beraiñoko 

soiñeko bategaz gorputz guztia estaldurik eukan, ule zuri ondo orraztuak burustalki zuri garbi 

baten azpian gordeten zituan, bekoki zabal zimurtsukoa zan, begi andi leiñargizkoak malkoz 

beteak ikusten iakozan, arpegikera guztian emakume on utsa zirudian: andra Luzia zeritxon. 

Neskatilla gazteak zeruko aingeruen antzeko arpegi biribill gozo leuna eban; gaztaiña margoko 

ule ugari eder, kopeta aldean eta belarrondoetan, berez, egokitasun andiagaz kiskurtua, eta begi 

baltz batzuk bai! eztitsuagoak ziran Mondarrain mendiko lorarik eztitsuenak baiño; ederragoak 

goizeko izarraren argitasun biguna baiño; garbiagoak Lamiñ-errekako ur garbi leiarrak baiño, 

erruezagoak umetxo iaio barri batenak baiño. Ez zan andia, ez zan txikia, ez zan zabala, estua ez 

zan: dana zan ondo neurtua emakume onetan, eta bere ibillera eta jira-bira guztiak oso liraiñ eta 

egokiak izan bear eben. 

Ni sartu nintzan une, aida edo liparrean geldirik egoan tinka-tinkaro bere Amari begira, 

maitasunezko begirada orretan bere gurasoa gorde eta poztu nairik. 

—Zergaitik negar, neure Amatxo, —esan eban Riktrudisek? (Au da neskatila maitagarriaren 

izena). —Zergatik, alabatxoa? —diño andra Luziak. Ik ondo iakin bear don. Iru egun eta 

Arnoldo etxera agertu ez dala, eta bildur naz, guda barriren bat or beeko prankotarren kontra 

asmauta, eure aita euskaldun gudarien buru eta zuzentzaille ipiñiko ez ete daben. Eta ez da gaur 

orain ogetamar urteko gizona. Guda barririk bada, neure senarrak etxetik urtetea ez neuke gura. 

Bere otseiñ, morroi eta maizterrak bialdu daizala: ez dau beste batek Arnoldok aiña gizon 

Euskal-Erriaren alde bialduko; baiña etxeko iauna gelditu deilla etxean, bada etxeak bere 

zaitzallea bear dau. Ganera, Mendiolako etxe-iaunak euskaldun lurragaitik naikoa egin dau 

orain artean. Ia bere bizitza guztian euskaldun gizonen nagusi izan da, eta Arnoldok bere 

sanetako odolagaz ortxe busti dau sarritan gure lurra eta ortxe nunbaiten ikusi ditu iausten bere 

seme morrosko biak, Ioanes eta Iñigo, banan-banago mutillak, eure anaiak, Rikitrudis! eure 

gurasoen poz eta atsegiña ziran ondorengoak. I oraindiño umetxoa intzanan eta... 

—Baiña, nondik, Ama, datorkioz, aiñ bidebagako gogamenak? Ez da gure Aita etxetik kanpora 

beste askotan bi eta iru egunean egoten? Ez da lagunakaz eizera ioana izango? 

—Ez, enetxoa. Ez da ire Aita aspaldietan eizera ioan. Nire gizona atzo goizeko umea ez da: bere 

lepo gaiñean larogei urte daroaz, asko nekatua dago, eta gordin itxurea badauka bere, ez dago 

gordiñik biotzean ez bada. Bai iñoiz eizera. Ai orduan! Azkarrak ziran Arnoldoren ankak, argia 

eta itzala batean bere begia, gogorra bere besoa, beso gogorrik gure mendietan bazan. Zenbat 

abere ikusi ete dira ire Aitaren aizkorapean! Gure oiñen azpian daukaguzan naurrak zerbait 

esaten deuskune. Artza bazan, otxoa bazan, basauntza ban, etxe onetara eiza ugari betorren 

orduna. Arnoldo, seme biakaz, emen inguruko larrabere guztiak amaituteko naikoa zan; baiña 

lagun asko etorten iakozan etxera, eta or ibillten ziran aldra andiak, oiuka, deadarka, garrasika, 
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mendirik mendi, ibarrik ibar, basorik baso, euritan eta edurretan, zeru garbian eguzki ederra 

agertzen zanean legez bardiñ, eguna baiño lenago iagita gabeko orduetaraiño. Urteak dira 

orrelango barallirik etxean sosmau ez dodala, urteak abere naurririk Mendiola sartu ez dala. 

Dana dago emen zarra, etxea eta etxekoak, eu izan ezik, Riktrudis. Gure semeak il 

ziranezkerotik, Aita zarrak zankoa loturik dauka etxean, zu ikustean dauka bere poztasun 

bakarra, eta ez dau etxetik urteten zeregiñ andi eta premiñazkoren batek deitu ezik. Eta orduan 

bere beti bialtzen dau norbait non eta zetan dabillen esatera. Larunbat goizean, eu elizan intzan 

bitartean, Ozinbelzko Otxoaren morroi bat etorri iakon eske, ixil-izketan egon ziran biak, eta 

ioan ziran, neuri agur bat egin baga, eta euri bere ez, Riktrudis! Astelen arratsaldean gagoz, eta 

ez da iñondik agiri, ezeren barririk ez da. Zer deitzan? 

—Deitzot, Ama, gudarik dan edo ez dan ziartu ez dakigula, eta balitz bere, ez litzatekela izango 

Mendiolako Arnoldo, larogei urteko gizona, euskaldun gudarien burutzat iarriko leukeena. 

Euskal-Erriak badaukaz gizon goiendeko zintzoak: ara or Saratzupeko Lope, indarra besoan, 

argitasuna adiñean, sua eta garra berengandeko biotzean daukazana: ara or Ametzuko Gaispar, 

gizon leiala eta zuzendari burutsua: ara or Etxegoieneko zaldun gazte azkar eta izen andikoa; ara 

or Diego Etxalar eta Urdatzko Gonzalo napartarren gidari errimeak: ara or... 

—Alperrik diardun, Riktrudis. Esan dozan eta esango dozan gizon guztiak baiño izen 

andiagokoa da ire Aita, eta orregaitik, eta zartasunari emen gordeten iakon begiruneagaitik, 

berak nai badau, euskaldun gerralarien zuzentzaillea Mendiolako Arnaldo izango da. Eta nik 

neure senarra ondo ezagututen dot. 

Guda barri bat ostera, gure artean, guztiz erraz sortuten dan gauzea da. Eun urte oneetan guda 

bat amaitu orduko beste bat asi oi daroagu, or beeko prankotarrakaz, gu menderatu eta euren 

legeen azpian ipiñi gura gaituelako. Orañ berrogeta amaseiren bat ure 581garrengoan, iatzi ziran 

menditik gureak, otso amorratuen antzera, eta eroan zituen arerioak beterritik zear igesik gure 

lurretatik kanpora, artalde bat euren aurrean otsoak eroan oi daben era berean. Txilperiko II-

garrena bialduta, Bladastes dukearen agindupean etorri ziran barriro: ugari etorri ziran, 

txiñurriak baiño ugariago, gure mendietatik euren etxadietarako zerbait eroateko asmoetan: 

baiña txiñurriak baizen erraz euskaldunen oiñazpian zapalduak izan ziran, eta Bladastesek galdu 

zituen betiko bere agintea eta bere izen andia. Bosteun eta larogeta seigarrengo urtean egin zan 

beste sarrera on bat; eta bosteun eta larogeta zortzian beste bat, gogorragoa eta obea, bada 

gureak eldu ziran Adurren ertzeraiño: an ikusi eben alkar Teobaldo dukearen ienteak eta eure 

Aitaren agindupekoak, an ezagutu eben Teobaldorenak zenbateraiñokoa zan menditarren besoa. 

Baiña ezin eben etsi: bosteun eta larogeta amalauan, Txildeberto Erregearen seme Teodoreto eta 

Teodoriko agertu iakozan ostera bere, iñoiz baizen indar geiagogaz, euskaldunai arpegi emotera: 

gureak ustakida geiegian egozan, eta ez ziran batu garaian eta bear ziran aiñan, eta prankotarren 
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odolagaz erreka zabal gorriak egin bazituen bere, menderatuak zian ziran. Euskaldun bakotxak 

eun prankotarren kontra iardun eieban, eta milla listor bere, artz andi bat itoteko maikoa dira, 

guztiak bat egin ezkero. Orduko naigabea gizonen artean zer zan! Orduko negarra emakumeetan 

zelangoa! 

Egia esateko, ez ziran gero prankotarrok euskaldunakaz ain gaizki akindu: Jenial kondea izan 

zan emen erbestetarrak ipiñiriko agintaria, eta urte batzuetan beragaz bakean bizi izan giñan. 

Baina ez luzaroan. Etorri iakun gero beste agintari barri bat, Aighinam izenekoa, Sajontarra. 

Aserretu ziran gureak gizon orregaz, eta asi ziran errierta barriak. Aighinam gizon gogora zan, 

eta gogorrean gura eban agindu, baiña euskaldunagaz gauza on gitxi atera leike gogorrean. 

Aighinam kendu ebenean, bialdu euskuen Amando, gizon zuzuna, ona, eta euskaldunakaz gauza 

askotan bat egiten ekiana. Alanda guztiz bere, beti izaten genduan zerbait: ez zan Amando 

iatorriz euskalduna, eta emen, euskalduna izan ezik, atzerriko agintariakaz, doneak izanda bere, 

ez da egundo gauza onik izan. Oraingoa bere ez da ain txarra, baiña zerbait badarabilgu beragaz. 

Gaur goizean Pedro Mari gure otsein zar eta leialari deitu deutsat, Arnoldoren barriak 

iakitearren, eta Pedro Marik esan deust guda-zurrumurroa badala, zerren Ozinbelzko iauregian 

daukeen batzar bat euskaldun agintari askok eta Erebi mendirontz inguratu diran, Otxoak 

deituta, Urriña, Ziburu, Donibane, Getari, Bidart eta beste itxasaldeko iente biziak; eta beste 

aldetik, Ustaritz, Aitz-barren, Kanbo, Ezpeleta, Ioldi, Donesteban, Donibane, Garazi eta beste 

erri askotako mutill sendoak. 

—O! Zer negargarria dan, Ama, gizonak, anaiak izanik, alkarregaz beti gudetan ibiltea. 

—Ez dakin ondo, Riktrudis, zenbateraiño dan negargarria; ez dakin zein otza, zein bakarra 

gelditzen dan etxea, etxeko iauna gudetan dabillen bitartean! Zein luze eta tristeak izaten diran 

guda eretiko orduak bakartadean dagoanarentzat! Baiña nai eta naiezkoa da gu azpiratzera 

datozenen kontra guda egitea. Zek dakarz gure mendietan iente arrotzak? Zer galdu iake 

basoan? Zer deuseegu zor? Ezer galdu badabe, emongo iake billatzen dogunean: ezeren zorrik 

basdaukagu, emongo deutsago arpegia zorrari; baiña gure ekandu zar, oitura on eta txaboletako 

ienteai itxi daioela bakean: bego geldirik arrano goitarren abia, arpegiko narrua bere erpe 

gogorraren artean itxi gura ez badabe ikutzailleak; itxiu geldirik arkaitz-zuloetan bizi dan 

otsoari, bere agin artean zatitua izan gura ez badau prankotarrak. Bizi bitez arrotzak ordu onean 

euren erri beietan nai daben erara; baiña itxi daiguela guri gure baso-errian. Beian betarrak, 

goitarrak goietan, bakoitza bere tokian. 

Emengo emakume bakotxa leioi eme aserratua biño aserreago iarten da erbestetar gudaria 

ikustean. biotzean naigabea eta begietan malkoa dodazala, neuk, Riktrudis, neuk berotu ditut 

askotan etxe onetako gizonak erbestetarren kontra ioan eitezan; neuk, emakumea, emaztea, 
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gurasoa, Ama izanik! neuk biraldu ditut prankotarren kontra neure senar maitea eta neure seme 

kutunak. 

—Arriturik nauka, ama, zuk Euskal-Erriari izan deutsazun maitetasunak. 

—Baiña gaur, —iarraitu eban andra Luziak, Riktrudisen esanari iaramonik egin baga—, negar 

asko egiña nazalako, edo neure sanetan odolak otzitu iatazalako, edo eu, Riktrudis, lurrean 

bakarrik gelditu ez adin, edo etxakiñat nik zegaitik; baiña Arnoldo gurea emengo gudarien 

aurretik ioatea ez neuke nai. 

—Ez da joango, Ama, ez da joango. Neuk dakit. 

—Ez dala ioango, Riktrudis? Euk dakiñala? 

—Bai amatxo... Zeure baimenik baga, etxe onen pozerako eta gure arimen bakeagatik gauza 

onetan sartu banaz, parkatu bear deustazu. Lau ordu badira Pedro Marik Ozinbeltzerontz neure 

aginduz urten dabela, Mendiolako iaunari esatera, guda barririk bada, ez dedilla guda orretan 

sartu, bada ez daukala iatorri zuzenik. Zeuk esaten deustazu, Ama, nire Aitak maite nabela, ni 

ikustean daukala bere poztasun bakarra, neuk bere badakit Arnoldo zarraren biotz leiñargiak 

zenbateraiño naben maite, bere mingoztasunen eztigarritzat naukala, bere aingeru iagole 

zerutarkotzat, milla bidar adierazoten emon deustanez. Orregaitik, bada, nire esanak beragan 

indar piska bat eukiko dabela uste dot; baiña ez baleukake bere, badaezpadan bere, eroan dau 

Pedro Marik beste eginkizun bat... Zeuk badakizu —iarraitu eban emen Riktrudisek, dana 

lotsakarturik, arpegia sugarretan eukala— badakizu zelan Ozinbeltzeko seme nagusiak... Iñoiz 

ez deutsat arpegira begiratu, egundo ez dau berba bat nire aotik entzun, kristinauen areiua 

dalako; baiña gaur bera dala guda onetarako zirikaria aitu dot eta... Pedro Marik esango deutsa, 

nigaitik ezer egin nai badau Portunek, amatau daiala gudarako sua, edo gitxienez, egin daiala 

zerbait nire Aita gudara ioan ez dediñ... 

Riktrudisek berbetan ziardun bitarte guztian, andra Luzia, eskuetako zeregiña itxita, bere 

alabeari artez artez begira egoan, konkortutako emakume baten antzera. Riktrudisek bere 

iarduna amaitu ebanean, andra Luziak esan eutsan: 

—Arriturik naukan, neure alabea, ezaut ezagututen. Noiztik eta ona az eu olangoa, Riktrudis? 

Noiz emon don oinkada bat bakarre eure Amaren baimen baga? Noiztik az aiñ eurezkorra? 

—Ara, bada, Amatxo, gure etxearen onagaitik, zeu atsegiñ apur bategaz ikustearren... 

—Bai, bai, ori bai; bein bere ez don, Iaunari eskerrak, gurasoen onerako ez dan gauzarik egiñ; 

maite dozuz eta maite abee; baiña zelan sartu az gizonen gauzetan, eta neuk ezer iakin barik?... 

—Ez zaite, Ama, aserratu: egia esagon deutsut, beti legez. Aurrez gogoratu iatan ez iatzula zeuri 

ondo iritxiko egitera ninoiana eta... 

—Ainbat gaiztoago. Orrek erakutsi bear euanan ez zala ona ik darabilnan asmoa. 
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—Asmoa —parkatu eidazu, Amatxo— baiña asmoa ontzat euki dot. Guda bat beti da txarra, eta 

askozaz txarragoa zuzenbidetik ez datorrenean. 

—Eta ik, beastun bagako usakumetxoa, zelan dakiñ guda bat bide zuzenetik noiz datorren? Ori 

gizonak erabagi bear daben gauzea da, eta emakumeen iritxia iakin bear balitz, irea baiño lenago 

da eure Amarena, eta neuk esaten deunat bein bere ez dala bide txarrekoa euskaldunak 

prankotarren kontra asten daben gudea. Riktrudis, ik gaur egin donan lango gauzarik ez dau 

beste emakume euskaldun batek bere bizian egin. Esango daroe ez daukanala ik eure sanetan 

arako gure mendiak, gure izate eta izkuntza zarraren alde il ziran anaia erri-zaleen odola. 

Andre Luziaren itz-zaparrada guztia irri-barre gozo bategaz entzun eban Mendiolako alaba 

bakarrak. Baiña bere Amak azkenengo itzak esan zituanean, aingeru zoragarriaren arpegia 

gorritu zan bat-batera, bere begiak malkoz bete ziran, bere biotza mugidaldatu zan, eta 

leiñargitasun benetakoaren esanakaz erantzun eutsan bere Amari: 

—Ama, ori esaten badabe, ez dabe ondo esango. Beste edozeiñ emakume bestean euskalduna 

naz ni: neure sanetan neure anaia maiteen odola daroat, Mendiolako etxeko andrearen odola: ez 

neuke bildurrik izango euskaldun guztien aurretik, Aitaren ordez edo Aitagaz batean, neure 

erriko etsaien kontra, aizkora bat eskuan dodala ioateko, gure lurra, gure izkuntza edo gure 

izatea zematuaz baletoz: etsai ugariak ikusi arren nire aurrean, ezlitzateke orduan ikaratuko nire 

biotza, ez neuke dardararik izango nire besoan iente arrotzaren buruak erdibituteko: nire geien 

maite nai ditudan arimako ondasunak ostuteko gogoak balekarrez, guda zuzenean iokatuko 

genduke; baiña ez dago gaur, Ama, olango gauzarik: gizon gaizto batzuen bidebagako andi-nai 

izateak edo beste batzuen kurruka-egarria, aspaldietako ikusi ezaiñak, edo norbaiten 

umekeriazko eztabaidak, auts artean ia estaldurik egoan su kaltegarria barriro biztu nai dabe. Eta 

ori ez da ondo: gudara ioan bear da, guda egin bearra nai eta naiezkoa danean, eta ez batek edo 

bik bere griña zatar guzitai asete bat emon gura deutseelako. Orregaitik, Pedro Marien bitartez 

esan deutsat Aitari, gure arimen bakeagaitik, anaia prankotarren kotra ez dedilla ezertan asi, 

oraingoan beintzat. 

Bere alaba ederraren begi ederrak malkoz beterik ikusi zituanean, andra Luziari biotza samurtu 

iakon, damutu iakozan esanak guztiak, laztanka asteko gogan iatorkon, bere zeregiña alde batera 

itxi eban, eta, arturik bere iarrilekua, narraska Riktrudisenganaiño eroan eban. 

—Ez adi estutu, kutuntxoa, —zirautsan— ez adi estutu; danok dakie emen zeiñ etxetako alabea 

azan, eta zeiñ ona, eta zeiñ ederra, eta. Baiña, Iesus! Iesus! euk bere andiak esaten ditunan. Ez 

dedilla gure Aita anaien kontra asi! Gure anaiak noiztik ona dira prankotarrok, maite? Noiztik 

ona? Gure arerioak okerrenak ez dira beti? 

—Ai, Amatxo! Zeu, antxiñetarik biotzaren erdian daukazun naigabeak itxuturik ipintzen zaitu. 

Ondo dakizu, danok Iaungoikoagan anaiak gareala, eta geiago ostera sinekoak dira, eta, euren 



Eranskinak 

 550 

zorigatxez, euskaldun asko ez oraindaiño. Egia da prankotarrak gure arerioak izan dirala 

gizaldietan; ezbearreko gauza dongeak egin deuskuezala egia da; badakit euskaldun askoren 

odol garbia busti eta narotu dituala gure zugaztiak, prankotarrak dirala eta ez dirala; badakit 

eurakgaitik daukagula euskaldun guztiok biotz gaixoa barru-barruan minberaturik; baiña gizon 

arrotzak azkenengo gudetan egindako marratik kanpora daukaguzan artean, gure ekandu zar eta 

izateko ereari geiago ikututeko asmorik baga bakean bizi diran bitartean, gu legez kristinauak 

dirala gogoratu nai dot; neure lenengo urteetatik biotzaren erdian sosmau neban gorrotoaren su-

garra amatau gura neuke; Kristo Iaunagan neure anaiak legez begiratu gura deutset prankotarrai, 

iruntzi-alak iruntzita bere. Kurrukarako gosea Iaungoiko guzurrezkoen erakusten oker bat baiño 

ez da: parkamenduko erakutsia, Kristo Iaunak zeruetatik ekarri euskun egia zuzena. 

—Ai neure alabea, ez aiz i Ama. 

—Baiña bai kristinaua, eta zeu, Ama izan arren, kristinau benetakoa zara gaiñera, zeuk uste 

dozun baiño obea. 

—Itxi daiogun gauza oni bakean, eta esan eidan gudarako bide onen iatorria zelan iakin donan. 

—Bai pozik, Amatxo. Ara bada: gaur goizean, sarri oi dodan legez, Amando apezpikoaren 

oiñetan autorrera on bat egiteko usteagaz, done Pedroren Elizatxora ioan naz. Neure 

eginkizunak amaitu ondorean, Amando Kristoren erakusleak beragana deiturik: «Aita non dozu, 

Riktrudis?» itandu deust. «Aita, erantzun deutsat, nire Aita, orain iru egun dala etxetik kanpora 

dabill, non ez dakit, iauna». «Ozinbeltzeko batzarrean egongo iatzu, beste etxe iauntzetako 

gizon askogaz batean», esan dau Amandok.«Beraz, —asi naz ni itaunketan— euskaldunak 

zeregiñ astunen baten gaiñeko batzarra dauke?» «Bai, —iarraitu dau Amandok—, bai, eta gauza 

onerako ez. Lengo baten, prankotar agintari batek eta Ozinbeltzeko Portun seme nagusiak, Aitz-

barrenengo Eliza aurrean eztabaidaren bat izan dabe. Prankotarra bere bidean elizara eioan, eta 

Portun orrek, sinizte bagea eta arroxko samarra zelan dan, fedearen kontra zerbait esan eta barre 

eta ziñuren batzuk egin bear izan eutsazan fedezaleari, eta onek Iesukristogaitik arpegia erakutsi 

ebalako, alde batera eta bestera gizonak iarrita ukabilkadaren batzuk alkarri emonak izan bear 

dabe. Ordutik ona, or dabill Portun su eta garrak arturik, euskaldun altsu guztiai deiezka, Aitz-

barrenen iazo zana berak nai daben eran guzurrakaz apaintzen, eta alde guztietan deadarka, ez 

dagola lur onetan gauza onik prankotar guztiak inguruetatik bein betiko kendu baga. Aitz-

barrenengo kristinauak Otxoaren mandatariari ez deutse abegi onik egin, baiña beste euskaldun 

kristinau askok, ez iakiñean, ontzat emoten dabe guda barri gogor bat prankotarren buruko 

arrotasunak kentzeko (alan diñue), eta ez dakit emen zer gertauko dan, bada guzur-zaleak 

berenagaz urtetearren asmautako guda bat Iaungoiko egiazkoak ezin leike ezertara bedeinkatu. 

Nabillen toki guztietan bakezko mandatari naz ni, ez prankotarren aldekoa; (badakizu 

Dagobertok bere lurretatik erbestetua nazala, baiña alan bere ona besterik ez deutsat opa) ez 
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euskaldunen arerioa: gizon guztiak ditut nik adiskide eta geiago Iesusen adiskideak badira: 

gizon guztiak gura nituke nik maitetasunezko lokarriakaz alkartu, eta orregaitik eta oraingo 

aizkorak artzea ondo ez dalako, euskaldun eta prankotarrak alkar barriro io eztaien alegiñak egin 

bear ditut. 

Bart arratsean Ezpeletako Ubero zarragaz egon nintzan, eta gizon arima garbiko aren 

laguntasuna badaukat, gaur goizean zuen etxera ioateko nengoan, eta poztasun andi bat artu dot 

zu emen ikusi zaitudanean. Mendiolako etxea izen andikoa da Euskal-Errian, eta etxe 

orretakoak nai izan ezkero... Arrenez naukazu, bear bada, Riktrudis, Iesusen izenean. Zuk neure 

lanbidean lagunduko deustazu; ez da alan? —Pozarren, iauna, —erantzun deutsat. Niri arrenik 

egin bearrik ez daukazu: nire arimearen gidari zuzena ia urte bi onetan zu zara, zeure gogoa da 

nirea, zerren zeure aotik entzuten dodan Iaungoiko maitearena. —Bai, zure biotzaren barri 

banekian nik: zuk lagunduko deustazu, bada; baiña zure Amak? 

—Nire Ama ona da, Iauna, —esan dot. —Bai, bai, ona da —iarraitu dau— badakit ondo, guztiz 

ondo dakit; baiña prankotarren aldetik ainbeste miñ artu dau gaixoak eze... Ara, Riktrudis, 

Pedro Mari morroi zarra Aitagana bialdu egizu... Amari esan barik. Zure Aitak zure begietatik 

ikusten dau, eta ona da, eta iakin daienean... Amari gero esango iako. 

Onenbestegaz agurtu gara, eta badakizu zeuk gero zer egin dodan. Ondo egin dot, Amatxo? 

Baietz esan eidazu, eta guztiz atsegindurik ipiñiko nozu. 

—Ondo... bai, Amandok esan deunana egia bada... eta egia izango da, apezpiko iaun 

egizalekoak esan dabenean; baiña ez dakit nik zergaitik naiagoko neukean berak Aitza-barrengo 

iazoera orren gaiñean esan deutsun guztia guzurra balitz. Ain nago prankotarrai buruaren erdian 

beste zartada bat emoteko gogotsua!... Eta zergaitik gura ete eban Amando iaunak euri emon 

deunan eginkizun ori ire Amak bereala ez iakitea? 

—Ez dozu igarten, Ama? Len bere esan deutsut bada. Zeure biotzaren erdian daukazun 

naibageak pranko eta euskaldun arteko gauzak ondo ikusten isten ez deutsuelako. 

—Naibageak itsutua ete nauka bada? Iesus milla bidar! Nik bere, beste gauza guztien gaiñetik 

kristiñau izatea gura dot ba. Samiñez beterikako Ama Maria, lagun zakidaz! 

Zeruetako Iaun Egille ona, parkatu eidazuz neure zorrak, nik neure zordunai parkatuten 

dautsedan era berean. Bai, miñ andia artuten dot, baiña guztiai parkatuten deutset. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

ETXEPARE 
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LILIEN USAINA 

 

Ez dituzte orotan laborariek tenore beretan lan berak egiten. 

Horri nindagon egun hotan gogoeta, —begi, beharriak atxikiz Eskual-herriko ogi-joiteer, eta, 

orozbat, ene soldadogoaz orhoituz. 

Erdia Provence deithu eskualdean dut egina, han hemenda: zenbeit egun Grasseko hirian. 

Baginen han, xede beretarat igorriak, eskualdun andana. 

Hiri ttipi bat duzu Grasse delako hori, mendi baten mazelari aski polliki dagona, eguerdiko 

iguzkiari so, erle kotoi bat iduri. Erdi erdian badauka ithurri burdintsu bat omen handikoa. 

Mendiaren erraietarik atheratzen dute, sal ahala, marbre derizan harri xuritik. Baduzu etxe 

hanitz zointan egiten baita olio, salboin, sedazko oihal, bainan guziz usain on. 

Zelhai luze hertsi bat dauka behereko aldetik, itsasoraino heltzen baitzaio. Huntan dute beren 

alha hango laborariek. Hitz dautzut ez daudela gu baino gehiago lo, primadera hastetik larrazken 

ondarreraino. Aztaparrak nun erabil eta begiak, hots, badute. Baditake bizkitartean ez diren, gu 

Eskualdunak bezenbat, akitzen: heien lanak, ez baitezpada indarra, bainan jeinua duelakotz 

galdegiten. 

Lehenbizikorik, murier izena duen zuhamuaren osto biltzea, urtean behin ez dezakete utz egin 

gabe. Girtainetik xuxen mozten dituzte haixturrez; uda minean: ebaki gunetarik ez diten andea 

ondoak. Osto hek —musker arin batzu dira— baderamatzate gero beren etxetarat, seda harren 

(vers à soie) hazkurritako. 

Sarrixago, buruil, urrietan, oliben aldi eta amanden, bat ala bertzea lehertzen ohi baitira olio 

egiteko, jateko begiratzen ez direlarik. 

Ez duzu arbola itsusiagorik nola baita oliba ondoa; ez eta, hala hala, hanbat pollitagorik amanda 

ondoa baino. Hura aphala da, zango eta adar kakola bihurdikatu batzuekin, dena konkor eta 

kailu, ostoa ttipi, gainetik ilhuna, azpitik xuhail, erran baitzinezake eria dela. Hau aldiz, mintzo 

nitzauzu amanda ondoaz, toaxa edo mertxikaz biga zabal da, haren iduriko, osto ala adarrak 

biziki ardurago dituelarik haatik. 

Oixtian aiphatu dautzutan murier, harren hazkurri hura, nausi dute bizkitartean, biek, pollitez; 

biribil dago alde orotarik, onddoa bezala, eta osto larrixagoak dauzka. Egiaren erraiteko, 

xederratzen ere dute artha handirekin. 

Oliba eta amanda biltze, seda harrendako osto biltze... ez uste ukan bizkitartean horiek 

dauzkatela hango laborarien lan guziak. 

Harren haztea bera bada zerbeit. Bazinaki zoin huts egin errexak diren eta minberak, ihizi bitxi 

hek!... 
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Nahi den bezain guti izana gatik, belharra xuhur delakotz, kabala hazkuntzari jarraikitzen da 

oraino hango jendea: behi, ardi, ahuntz. 

Etxe gehiener datxikitela ikus ditazke ere baratze batzu arras joriak. Ogi landa eta nahasti 

zenbeit halaber, han hemenka: bai eta lur-sagar kutsua. 

Horiek guziak ordean deus ez, beha egoiten bazira hango lili alhorrer. 

Hiriaren ingurune guzian ez da bertzerik ageri, kasik. Begiak xoraturik bazagozkiokete beha, 

egun osoak. Baduzu orotarik: arrosa, julufrei, xarbota edozoin itxuretako, axintxo, brasil, erratz, 

gizon-bizia, jenetre, zardina, eta nork daki bertze zenbat, eskuaraz izenda ez detzazkegunak 

Erraiten dautzut xoragarri dela. 

«—Zer leku ederrak ahal diren, horrela dena lore eta zuhaitz pollitez estaliak!» duzu eginen 

zeure baithan, hau irakurtzearekin. 

Ihardetsiko dautzut ezetz bizkitartean, harrituko bazira ere. Ba, llilluragarri dira liliak eta, bere 

ederrean agertzekotz, nahi dute zerua garbi, urdin urdina, iguzki beroarekin; ez baita deus hok 

baino ederragorik. Bainan iguzki beroak zer dakar ardurenik? Idortea. Eta idorteak? Erhautsa. 

Hortakotz duzu bada leku hetako lurra larrutua eta legartsu, asko tokitan irina bezain xehe. Lore 

eta zuhaitz ondoer beha zeiezu: batetik bertzearen artean ez duzu belhar lipitsik ikusiko, ez eta, 

gure herrietan bezala, lurra beltz gizen, izerdia dariola. 

Kazkartzen du iguzkiaren sapak; iguzkiak baino gehiago, mistral deitzen duten haize hegoak. 

Hau goizetik arrats, kasik egun guziez, zirurika dabila hango mendixken artean, erhautsa 

zirimolan nun nahi, guziz bideetan, airatzen duelarik, maiz alhor guziak histerainokoan. 

Hanbertzetaraino non, asko lekutan erregebide bazterretan landatuak baitituzte izei luze mehar, 

osto ala adarrak hain usu dituzten, frantsesez cyprès deitzen dituztenak; gure hil-herrietan 

dauzkagun arbola biribil legun xut hetarik beretarik. Erhautsaren baratzeko elgarri tinki tinkia 

ezarriak dituzte. 

Ez dakit bertzalde ohartua zirenez huni: lore ondo batek, lilia idek arau, ostoa galtzen duela: lilia 

jin eta behar gabe ukanez, edo iguzkiak errerik, eihartzen zakolakotz. Halatan non aiphatu 

alhorrek, liliak ederrenean dituztelarik, buluziago baizik ez baitute emaiten, ostoak gutiturik. 

Ez, Eskual-herriak gozatzen du begia toki harek baino hobeki. Eta iguzki alde ez balitu hazten 

laranja ondo, citronniers, palmiers, seska, eucalyptus, caroubiers, eta bertze hanitz zuhamu mota 

itzal gehiago daukatenak, arras kaskaila litake, bere lilien gatik. 

Lili biltzen hasten dira maiatzaren lehen egunetan, buruilaren erditan gelditzeko. 

Liliak hanbatenaz ere usaina goxo dauka eta sarkor, non aro ederragoan biltzen baita, eta 

luzazago iduki baituke iguzkiak bere argi beroaren menean. 

Gizonek dituzte hartzen beren gain lore arruntak, nun nahi hatzeman ditazkenak, hala nola 

arrosak. Orgataraka deramazte egun guziez hirirat. 
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Bitxi da gizon heien ikustea: piltzarra dariote; bertze edozoin eskualdetako laborariak bezain 

eskoilak dira, eskoilago; eta bizkitartean usain onez hantuak dabiltza; ez da nehor, nehon, hek 

bezain polliki lili bat sudurrerat deramakenik, atxik dezakenik han, girtainetik, bi erhien artean. 

Emazteer dago, aldiz, lili bakhanen biltzea, hala nola violette, tubéreuse, cassie, jasmin 

derizatenen. Buruan ekartzen dauzkitzute hirirat, zare edo saskiak betherik, biziki ederrago baita 

eta emanago orgetan baino. 

Lantegietan neskato gazteek egiten dute gero berezkuntza. Mota berekoak doazila elgarrekin, 

atze eta ahaideak berak bazterrerat utziz. Balin bada galtzen edo pirtxiltzen hasirik, doazila hek 

gibelerat, jin bidez, ez baitira alabainan on ongarritako baizik. Xoragarri da berexleen ikustea, 

berak ere lore batzu baitira lore heien artean, eta ez itsusienak. 

Nola ken, orai, mota bakotxari, daukan usain ona? 

Bada ara bat baino gehiago, mota guzientzat ez bailoake bera. Batzuek errexki uzten dute, kasik 

gogotik; Uzterrak dira eta ahulak; bertzeek, aldiz, tinki daukate. 

Arrosari duzu bil errexenik. Alde orotarik hetsiak diren bertz handi batzuetarat aurdikitzen dute, 

koka ahala bethe artio; gero, tuta batzuetarik igortzen dute bertz heien barnerat ur irakituaren 

lanhoa. 

Izialdura zerbeitek hartzen duenetz orduan arrosa lilia, ala lanho bero harek izertarazten 

kexaturik,... bethi, hau gertatzen da: bertzaren zolarat xortaka erortzen baita haren olio ezin 

gehiago garbi eta sudurrarendako goxoa, berinazko ttutta mehe batek bertzaren azpian dagon 

untzi batetarat deramana, nigar xirripaño bat iduri. Gaixo arrosa!... 

Bainan badira mutiriagoak, debrua ikusi baituke gizonak heien arima nola bil ikasteko. 

Heientzat badituzte ezarriak berinazko mahain zabal batzu, hok urin gatz bagez estaliak bi erhi 

trebes lodi. Urinezko ohe hartan dauzkitzute etzaten aiphatu lore berekoiak. 

Zer elhe tetele zuriak atheratzen othe ditu orduan urinak? Zer perekak egiten? Izigarria izan 

behar da, hasteko, haren maltzurkeria; ezen, zenbeit orduren buruko, ez baitzeie lili maiteer 

galtzekorik gelditzen deus... 

Baderamatzate hilik eskorgetan, gorotz egiteko; bertze andana bat ohe beraren gainerat heien 

ordain igaiten direlarik. Hok ere ezin iharduk, ezin beren burua begira; laster kendu behar 

dituzte, bertze batzuen berriz ekartzeko: ezen urina, behin hasiz geroz, iduri du ez ditakela ase. 

Noizbeit, bizkitartean, baduela aski adiarazten du: hiru ilhabetheren buruan, egun guziez lili 

andana bat buluzi eta hil ondoan. Hantua da usain onez; ez dezake gehiago har. 

Karrakatuz kentzen dute orduan handik, eta nola uste duzu biltzen dakotela —haren aldi baita 

orai, alabainan— bere ontasuna? 



Eranskinak 

 555

Mozkortuz, ori: arno izpirituan gesalduz eta ithoz. Urinak alkoolean du behar suntsitu, beretzat 

hainbertze atxiki nahi zuken lilien orhoitzapenaren uztekotz. Beharrik du alkoola laket: 

bertzenaz nork edo zerk kenduko zakon? Horra zer den edale izaitea: galtzen zitu edariak. 

Alkoolak dauka beraz orai lilien usaina: baso baten betheak bizpahiru orgatararena. 

Nahi duzu jakin zer diru egiten duken pintaka? Beha hunat: absinthe, 95 libera; angélique, 150; 

patxouly, 150; zardina, 35; verveine, 60; lavande, 25; camomille bleue, 250; marjolaine, 24; 

menthe, 115; violette, 60; serpolet, 18; anis, 30; arrosa, 1000; iris, 100. 

Hortarik ageri baita zendako guk, soldado gaizoek, ez ginuen ekartzen etxerakoan, Grasseko 

hirian egon orhoitzapentzat, untzi ñimiñiño bat usain on baizik, dena ere mota bakar batetarik. 

Lurrak dauzkan hiri guzietarat badoatzi handik usain onak, gathelutaraka, ditaretaraka. Hotarik 

har bizpahiru xorta, nahas pinta bat urekin, eta horra nun duzun egina ur usain ona, emaztekiak 

derabiltzan hetarik. 

Hau irakurtu duken andre sudur mehe zenbeitek galdeginen daut orobat zoin den, hinbertze 

usain onen artean, hoberena, atseginik biziena barneari emaiten diona. Galde nekea hori, nehon 

balin bada... Ez ditugula alabainan bakotxak geure aho, begi, sudurrak? Huni on zakona ez 

zakoia hari maiz gaitzi? 

Othoiztu banindu aithor nezon zoin zautan nihauri laketeneik, hola nunbait hor... Ihardetsi 

nioken jasmin zautala. Ez baitezpada hauta zautalakotz, usnatzetik ezin utzia; bainan hainbertze 

usain on baita gizonek batere lilirik gabe egiten dituztenak, guziz Alemanian, behinere ez baitira 

oraino heldu ahal izan jasmin delakoarenaren osatzera. 

Bederen, hartarik duzunean aurdiki mokanes kantailerat, erran dezakezu lore pollit baten usaina 

dariozula; bertzenaz ez. 

Zer den haatik usna! Ez du iduri baitezpadako dela gu baithan; urrin zerbeit duketenen ahotik 

ala sudurretik urruntarazteko baizik ez dugula, du iduri. Eta bizkitartean usain on bat 

hautemaitearekin zer gozoa dakargun! Gozorik xoragarriena, egiazki. Sudurrik ez baginu aire 

hartzeko eta jan edan tzarretarik begiratzeko baizen, zer luke balio, erradazut, gure biziak?... 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Inon Izatekotan 

 

1990eko irailak 1 

EZTA NAHITA ERE 

1. Nolatan ez hau lotsak jan, Martin? 

(Martin Zabalari gutun irekia bere azken liburua dela eta) 

Nolatan ez hau lotsak jan, Martin? Nolatan ez haiz konturatu erridikulua egiten ari haizela? Hire 

azken eleberriak ez duela argitaratzerik merezi, ezta inori irakurtzeko ematerik ere? Sutara bota 

eta amesgaizto baten moduan ahazten saiatzea, horixe zuan hik eleberri zakar, trakets eta zipotz 

hori idatzi ondoan egin beharreko lehenengo gauza; eta azkena ere, bakarra, alegia. Ez al 

hintzen konturatu horretaz? Ezta nahita ere ez likek inork idatziko hain eleberri txarrik. 

Bazirudik aldez aurretik ezer pentsatu gabe, bi ideia ziztrin ere lotzeko lanik hartu gabe, hitzaren 

atzetik hitza idazten hasi haizela eta halaxe segi ere harik eta ehungarren orrialdean nahikoa 

iritzi dioan arte. Bejondeiala, txo! Hara, edozeinek konta lezakek hirea baino istorio ederragorik, 

biziagorik, adierazkorragorik; idazten hastea asko likek edonork, ondo esan diat, edonork, 

analfabetoa ez den edonork behintzat. Adarra jo nahi al izan diguk? Ergelak ote gara ba? Zer 

uste duk hik: sinetsi egingo dugula bi urteko lan neketsuaren ondorena dela hire kaka mokordo 

kirasdun hau? Baita zera ere! Ederki jaioak gintuzkek, alajaina! Oraindik horrelakorik! Baina, 

baina, baina... nola daiteke, ordea, nola? Tira, tira, Martin, ez gaituk hi bezain lerdoak, eta hik 

baino askoz gehiago zakiagu literaturaz, motel, ez duk batere zaila eta. Benetan, neure onetik 

aterata naukak hire eleberri delako horrekin eta prentsako adierazpen harroputz lotsagabe 

horiekin. Zein arraio uste duk haizela ba? Eta zer tonto klase uste duk garela gu? 

Hara, eleberri gisa aurkeztu (eta argitaratu, alajaina!) duan testu puska ustel horrek ez dik ez 

hanka ez buru ez bihotz ez ezer. Kaka zahar hutsa! Kontatzen dituan istorioak sekulako 

tentelkeria, txaldankeria eta lerdokeria sinestezinak dituk, eta istorio ziztrin horiek «biltzen» 

dituen «eleberria» azkenean loturarik batere gabeko gertaera txepel zenbaiten pilaketa 

axolagabea besterik ez duk. Ez dik ezer iradokitzen, ez dik erreferentzia metaliterariorik batere, 

ez dik inolako teknika literario berezirik, ez dik gure inguruko errealitatea islatzen, eta gure 

ingurukoa ez denik ere ez, ez dik batasunik ere, ez dik ezer... Tira, ezer izatekotan ere, 

ondoriozko ikasbide merkea dik, guztiz erreakzionarioa gainera bera, atzeratua, atzerakoia, 

lerdoa eta ustela hori ere: pertsona normal eta esanekoak behar dugula izan, gure gaurko gizarte 

nahasi honi mesede egiteko prest ahal dugun neurrian. Horixe duk behintzat irakurleari hain 

aspergarri, gogaikarri eta gorrotagarri egiten zaion hire kontalari zozo horrek tarteka, bere burua 

hala pertsonaien nola irakurlearen gainetik jarrita, adierazten duena. Zintzoak izan eskubide 

guztiak zapaltzen dizkigun Estatu hurrupatzaile baten aurrean? Zintzoak izan gutxi batzuk 
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aberats eta ondo bizitzeko muntatutako sistema oligarkiko tirano honen aurrean? Zintzoak izan 

eta kanpoko herri txiroen goseak eta bertako langile zapalduen lanak elikatutako sistema 

«demokratiko» itxurako honi gure onespena eskaini? Zintzoak izan, beraz, eta gizarteak 

markatutako bideak segi gainerakoak galarazita daudela onartuz? Zintzoak izan, alegia, eta 

gogoz kontra egin lana, gogoz kontra errespetatu handi-mandiak eta haien gehiegikeriak, gogoz 

kontra ezkondu, gogoz kontra ekarri haurrak mundura? Non uste duk bizi garela, Martin? 

Konturatzen al haiz nola funtzionatzen duen mundu honek? Ez. Ez haiz konturatzen, ezta hurrik 

eman ere. Eta ezta konturatu nahi ere, noski, horixe duk okerrena. 

Hizkeraren aldetik ere, guztiz pobrea duk hire «eleberri» delako hau, gramatika eta 

ortografiazko akats ugari izateaz aparte. Modu berean —gaizki alegia, bata bezain gaizki 

besteak— mintzo dituk pertsonaia guztiak eta kontalaria bera, eta edozein egoeratan gainera. 

Ulertu ere nekez ulertzen duk askotan adierazi nahi dena, edota ezta nekez ere: ezin inondik 

inora ulertu. Batzuetan kontu sinpleak adierazteko bortxaren bortxaz luzatutako esaldi 

amaiezinak ageri dituk, irakurleari haria galtzen laguntzeko primerakoak. Beste batzuetan, 

berriz, kontalaria motz geratzen dela zirudik, adierazi behar duena adierazteko ezgauza sentituz 

antzeko beste zerbait adieraztearekin etsitzera behartua bezala. Edo irakurlearekiko kidetasun 

erridikulu baten bila saio ergelak egiten hasten duk... Penagarria benetan! 

Esan bezala, ez hanka ez buru ez bihotz ez ezer. Ez eleberri ez ezer. Baliorik batere gabeko testu 

puska luzea, ezin hutsalagoa. Alferrikako lana duk hire eleberri delako hau irakurtzea. Neuk 

irakurri egin diat (oso-osorik, Martin, ez diat meritu makala horratik!) eta irakurketa amaitu 

bezain laster sentitu diat artikulu-gutun hau idazteko gogoa, edo premia, eleberri irakurleen 

onbeharrez, gaztigua izan dezaten, hire adierazpen hantusteek eta hire lagunek idatzitako aldeko 

kritika salduek atzipetuta horrelako liburu hutsal eta lerdoa erosten dirua eta irakurtzen denbora 

galdu baino lehen. Eta heuri ere, Martin, emango nikek pozik aholku bat, kasurik egingo ote 

duaneko itxaropenik batere banu: utzi ezak literatura, ez dakik eta hitz horrek zer esan nahi duen 

ere, utzi itzak behingoz idazteko kontu hauek, eta joan hadi Benidorm aldera eguzki pixka bat 

—edo puska bat— hartzera, bazaudek eta ondo antolatutako bidaia merkeak, hiretzako ezin 

aproposagoak. 

Jon Koldo Lizarralde 

2. Jon Koldo Lizarralderi erantzunez 

Nire ustez zuk artikulu-gutun deitzen duzun nire —eta nire eleberriaren— aurkako testuak ez du 

erantzun luzerik merezi; berez laburrik ere ez, baina isilik gelditu ezinak erantzutera behartu 

nau. Zeuk bertan idatzitako hitz gutxi batzuk gogorarazi besterik ez dizut egingo, apur batean 

gogoeta egin dezazun, horretarako gauza baldin bazara: «Ezta nahita ere ez likek inork idatziko 
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hain eleberri txarrik». «Baliorik batere gabeko testu puska luzea, ezin hutsalagoa». Aztarna bat 

emango dizut zure gogoeta bideratzeko: neu ere horretan nago. 

Martin Zabala 

 

2005eko irailak 5 

DENA LIBRE 

Telebistan futbol partida ikusten ari nintzela, emaztea etorri zait salara. 

— Telefonoa, Jose Martin, zuretzat: Arantzetako gaztetxeko kide bat. 

«Beste bolo bat», pentsatu dut neure artean, sofatik altxatu beharrak gogaituta. «Justu orain, 

Reala ondoen jokatzen ari denean, gol bat sartzeko zorian». 

Sorkunde du izena telefonoz deitu didan neskak, eta ume baten ahotsa ia-ia. Zinburretako 

gaztetxean gertatu zitzaidana ekarri dit gogora horrek: bolo baten ondoren Eiderrekin ligatu 

nuenekoa, 80ko hamarkadako gaztetxeetako giroa zoroki miresten zuen neska gazte batekin. 

Oroitzapen horrekin ilusionatuta itzuli naiz telefonotik telebista aurrera. Ohitura duen moduan, 

Realak zapuztu dit unea: ni telefonoz ari nintzen bitartean beste gol bat egin diote, atzelarien 

arteko gaizki-ulertu baten ondorioz. 

Sekulako pagotxa izan da niretzat Dena libre idaztea. Liburuaren milaka ale saltzeaz gain, hara 

eta hona ibiltzeko aukera eman dit, leku askotatik deitu baitidate, boloak egiteko, hots, liburuari 

buruz hitz egin, gaztetxearen garaiko kontuak berritu eta garai hartako diapositiba zaharrak 

erakusteko.  

Emazteak behin eta berriz esaten dit ezezkoa eman beharko niekeela behin eta betiko horrelako 

saioei; lotsatu egin beharko nindukeela daukadan adinarekin gaztetxeei, okupazioari eta 

autoerakuntzari buruz azalpenak ematen jarraitzeak. Ea non ikusi den horrelakorik. Baina nik ez 

dut utzi nahi. 

Gaztetxeetatik deitzen didatenean, kasurik gehienetan behintzat, ez da sosik izaten niretzat; asko 

jota, bidaia ordaintzeko lain. Baina kultur etxeetatik deitzen didatenean, nahiko ziurra izaten da 

dirua jasotzea. Eta, ondo pentsatuz gero, doako emanaldiak ere onuragarriak zaizkit, liburuaren 

salmentak sustatzeko balio dutenez gero. Gainera, kitzikatu egiten nau Zinburretakoaren 

antzeko beste abenturaren bat izateko arriskuak. 

Ez dut zertan lotsaturik. Inork ezin dit ezer leporatu. Gezurrik ez dut esaten jende aurreko nire 

agerpenetan. Zer asmo genituen azaltzen dut lehenik: gizartea herritik bertatik hasita aldatzearen 

kontu hori, behetik gora, hierarkiarik gabeko autoerakuntzaren bitartez, erabaki ahalmen osoa 

Asanbladari emanez, inoiz inorengan delegatu gabe... Udalak jarri zizkigun oztopoak aipatzen 

ditut gero, horri erantzuteko okupazioa nola antolatu eta egin genuen, desalojoak, okupazio 

gehiago, borroka giroa herrian... 
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Ni han egon nintzen. Ez beti akaso, baina batzuetan bai behintzat. Diapositiba batzuetan 

agertzen naiz. Gaiztoen aldean, jakina. Edo oraingo ikuspegitik begiratuta —nire emanaldi 

horietan hala da, dudarik gabe—, zintzoen aldean; edo —hitz hori arraro samar geratzen denez 

testuinguru horretan— alde egokian behintzat, orduan egon behar zen lekuan. 

Badakit beste batzuek nik baino askoz gehiago eman zutela garai hartan gaztetxearen alde, 

autoerakuntzaren alde, gizarte justuago baten alde... Eta badakit ni beste batzuk baino gehiago 

aldendu naizela orduko ametsetatik eta borroketatik. Baina aizu: beste horiek ez dute Dena libre 

idatzi, eta nik bai; eta niri deitzen didate hura zer izan zen azaltzeko. 

Nahigabea besterik ez dakarkigu Realak azkenaldian. Jaitsierako postuetan dago berriro, gaur 

etxean galdu eta gero. Ez dakit ez ote litzatekeen hobe izango behingoz bigarren mailara jaistea, 

urtea joan eta urtea etorri beti kinka larri horretan penatzen ibili beharra baino. 

Eta gaur, gaueko txandan, Ortuosterekin egin behar dut lan. Ni ikusteko amorratzen egongo da 

kabroia! Egongo ez da ba Athleticek etxetik kanpo irabazi eta gero! Arraioa! 

Dena den, aitortu beharra dago ez dela mutil txarra Ortuoste. Bihotz handia dauka, beroa. Une 

larrietan lagunarengatik dena emateko prest izaten diren horietakoa da. Erakutsia dit behin baino 

gehiagotan, batez ere gure lanbidearen alderdirik zail eta gordinenean: kalean. Eta lanerako 

bezala, parrandarako ere lagun bikaina da: edozertarako kontaktu onak eta erabateko diskrezioa. 

Hari esker izan dut nik ezkutuko plazer askotarako sarbide eroso eta ziurra. Ez dut damurik. 

Behin baino ez gara bizi! Ez nion alferrik Dena libre izenburua jarri nire liburu ezagunenari, 

ezta? 

Ni bezala, gaztetxeen mobidetan ibili zen gaztetan Ortuoste; bere herrian, Arrikrutzetan. Ozen 

egin zuen barre kontatu nionean oraindik ere, Dena libre-ren aitzakian, gaztetxeari buruzko 

azalpenak ematen ibiltzen naizela herririk herri. 

— Horietako saio batean laneko uniformearekin agertu beharko huke —bota zidan, barreari ezin 

eutsita. 

Barre egin nuen nik ere, jakina, egoera irudikatuta. Baina harrezkero buelta asko eman dizkiot 

Ortuosteren burutazio horri. 

Horrek, ondo pentsatuta, beste dimentsio bat emango lieke nire boloei. Irabazi egingo lukete. 
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10.3. Hirugarren eranskina: terminologia hiztegia246 

 

 

 

AAT (Azentutik azenturako tartea) = ISI, Interstress Interval 

AAU (ahots abiatze gunea) = VOT (voice onset time) 

Ahoskabetasuna = voiceless 

Ahoskabetzea = desonorization 

Ahostuntasuna = voice 

Aitzineuskara = Proto-Basque 

Aitzineuskara zaharra = old proto-Basque 

Aitzin-munda = Proto-Munda 

Afrikatua = affricate 

Albokari = lateral 

Amaierakoen legea = law of finals 

Anakrustikoa = anacrustic, (terminologia modernoan: extrasyllabic, extraprosodic) 

Analisi akustikoa = acoustic analisis 

Apokopatzeak = apocope 

Azentua (nabarmentasuna) = accent 

Azentu-aldiko hizkuntzak = accent-timed languages 

Bana-banako erlazioa, bana-banakotasuna = biuniqueness 

Beat, kolpe = beat 

Behetik-gorako erritmoa = rising rhythm 

Behetik-gorako hizkuntza = rising language 

Bilakabide = process 

Bilakabide paradigmatiko ingurunedunak = paradigmatic context-sensitive process 

Bilakabide sintagmatiko ingurunedunak = sintagmatic context-sensitive process 

Bilkura = sequence; Sequenz 

Bokal-harmonia = vowel harmony 

Buru legea = Head law 

CVCV Fonologia = CVCV Phonology 

                                                 
     246 Euskarazko sarreraren ondoren ingelesezko ordaina agertzen da. 
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Dardarkaria = trill 

Denboratze, denboran jartze, denbora gauzatze = timing 

Dependentzia Fonologia = Dependency Phonology 

Diakronia = diachrony 

Diptongoa = diphthong 

Ebakikidetza = coarticulation 

Ekin = onset; Onset 

Elkar ukitze legea = contact law 

Epentesia = epenthesis 

Epentesi bokala, bokal epentetikoa = epenthetic vowel 

Eratorpen fonologikoa = phonological derivation 

Eremu-ukipena = areal contact 

Errima = rhyme 

Erritmoa = rhythm 

Erroa = root 

Espektrograma = spectrogram 

Estrasilabikoa = extrasyllabic (anakrustikoa) 

Estrukturalismoa = structuralism 

Fonema = Phonem 

Fonologia Autosegmentala = Autosegmental Phonology 

Fonologia Lexikoa = Lexical Phonology 

Fonologia Metrikoa = Metrical Phonology 

Fonologia Naturala = Natural Phonology 

Fonologia Prosodikoa = Prosodic Phonology 

Fonologia Sortzailea = Generative Phonology 

Fonologia Sortzaile Naturala = Natural Generative Phonology 

Fortitio, indatzea = fortition 

Frikaria = fricative 

Fusiozko hizkuntza = fusional language 

Gobernu Fonologia = Government Phonology 

Goitik-beherako erritmo = falling rhythm 

Goitik-beherako hizkuntza = falling language 

Hasierakoen legea = law of initials 

Hauteman = perceive 

Herskariak = oclusive 

Heterosilabikoa = heterosyllabic 

Hierarkia fonetikoa = phonetic hierarchy 

Hizkera arduragabea = spontaneous speech 

Hizketa lasterra = allegro speech 
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Hizki = afixu 

Hizkuntz erritmoa = language rhythm 

Hizkuntz tipo = language type 

Hizkuntz tipologia = language typology 

Hizkuntz-xalotasun garaia = language-innocent state 

Hizkuntza eranslea = agglutinative language 

Hizkuntza isolatzailea = isolating language 

Hots bilkura = sound sequence 

Hots ordezkatze = sound substitution 

Hots-uhina = sound wave 

Hots txandakatze = sound alternation 

Ianboa = iamb 

Ianbikoa = iambic 

Indar azentua = stress 

Inflexiozko hizkuntza = inflectional language 

Inflexioa = inflexion 

Ingurunez landako bilakabide paradigmatikoak = paradigmatic context-free process 

Iraupena = duration 

Irristariak = jod, wau 

Isokronia = isocrony 

Jarraitu = continuant 

Koda = coda; Koda 

Koda legea = coda law 

Konpas = measure 

Kontsonante aldaketa = consonant shift 

Kontsonante bilkura = consonant cluster 

Lastertasun = velocity 

Leherkari = plosive 

Lenitioa, ahultzea = lenition 

Luze-laburtasuna = quantity, cantidad 

Maiztasuna = frequency 

Memoria iraunkorra = permanent memory 

Mora = mora 

Mora-aldiko hizkuntzak = mora-timed languages 

Morfema = Morphem 

Morfo(fo)nologia = morphophonology 

Murrizketa, murriztapen = constraint 

Nolakotasuna = quality 

Oharmena = perception 
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Oinarrizko maiztasuna = fundamental frequency 

Optimotasun Teoria = Optimality Theory 

Ozenak (dardarkariak, albokariak, sudurkariak) = sonorants 

Ozentasuna = sonority 

Ozentasun hierarkia = sonority hierarchy 

Paradigma = paradigm 

Pisu legea = weigth law 

Prosodia = prosody 

Schwa bokala, bokal neutroa = schwa vowel 

Segmentu = segment 

Segmentazioa = segmentation 

Silaba = syllable 

Silaba-aldiko hizkuntzak = syllable-timed languages  

Silaba amaiera = syllable end 

Silaba arina = light syllable 

Silaba arteko konpentsazioa = intersyllabic compensation 

Silaba barruko konpentsazioa = intrasyllabic compensation 

Silaba-egitura = syllable structure 

Silabagile = syllabic  

Silaba-gune = nucleus 

Silaba-gune legea = nucleus law 

Silaba irekia = open syllable 

Silaba itxia = closed syllable 

Silaben luze-laburra = quantity 

Silaba-muga = syllable boundary 

Silaba pisua = weight syllable 

Silabatze = syllabification 

Sinkopa = syncope 

Sinkronia = synchrony 

Sudurkari = nasal 

Tautosilabikoa = tautosyllabic 

Teoria Sortzailea = Generative Theory 

Tipologia erritmikoa, erritmoan oinarritutako tipologia = rhythmic typology 

Tipologia holistikoa, osoa = holistic typology 

Tipologia sintaktikoa, sintaxian oinarritutako tipologia = syntactic typology 

Tipologia prosodikoa = Prosodic Typology 

Tipogilea =  typ constituent 

Trabari = obstruent 

Transkripzio laxoa = broad transcription 
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Tresnabidezko azterketa = instrumental analysis 

Trokeoa = trochee 

Trokaikoa = trochaic 

Ttak-a = flap 

Urkari = liquid 

Zistukariak (frikari eta afrikatuak) = sibilants 
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