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Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak? Ergatibotasunaren azterketa 
dialektologiko baterako lehen urratsak - Le ou les sytèmes casuels ergatifs du 

basque ? Premiers pas vers une étude dialectologique de l’ergativité 

Pablo ALBIZU (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 
 

Aldai euskal ikertzaileak (2005 2006) bi kasu-sistema ergatibo nagusi bereizi ditu egungo euskaran, 
haren ustez bietan ezberdina delako ABS/ERG kasu-markatzearen oinarrian dagoen irizpide 
semantikoa. Bereizketa horrek korrespondentzia dialektologiko argia ei du, sistema bien erabilera-
esparrua bat datorrelako itxuraz Mendebaldeko eta Ekialdeko euskalkien arteko mugarekin. 
Hala ere, azken urteetako zenbait ikerlanek ─batez ere, Albizuk (2007) eta Rezac-ek (2007)─ erakutsi 
dute faktore semantikoek ez ezik, faktore sintaktiko eta morfologikoek ere zerikusi handia dutela 
esaldiaren kasu-markatzean eta, beraz, askoz konplexuagoak direla euskararen ergatibotasuna aztertzean 
aintzat hartu beharreko datuak. 
Ponentzia honetan, ergatibotasuna dialektologiaren ikuspuntutik aztertzeko erronkari heldu eta 
Albizuren eta Rezac-en ekarpenak biltzen dituen ikerketa-proiektu bat aurkeztu nahi dut. Proiektuak 
euskararen ergatibotasuna dialektologikoki aztertzeko oinarriak finkatu nahi ditu: aztertu beharreko 
fenomenoak, erabili beharreko metodologia eta abar.  
 
 

Zer egin ‘Nouveau roman’-arekin? Saizarbitoria eta birziklaia literarioa ‘Hamaika 
pauso’-n- Que faire avec le Nouveau-roman? Le romancier  Saizarbitoria et le 

recyclage littéraire dans ‘Hamaika pauso’ 

Ur APALATEGI (UPPA, associé IKER-UMR 5478) 
 

Ramon Saizarbitoria euskal eleberriaren modernizatzaile garrantzitsuena izan zen 1969tik 1976ra 
bitartean. Bere fikziozko prosaren berrikuntza Nouveau Roman-aren problematika literarioa 
bereganatuz eta euskal munduari aplikatuz burutu zuen. Hemeretzi urteko isilaldi luzearen ondotik, 
1995ean Hamaika pauso eleberria argitaratu zuen. Nouveau Roman-a aspalditik modaz pasatua zegoen 
ordurako. Baina Saizabitoriaren unibertso literarioa hain hertsiki lotua egonki korronte horri, zaila 
zirudien Nouveau Roman-aren ondarea besterik gabe ezabatzea bere errepertorio literariotik. Ondare 
literario pertsonal horrekiko kontua "likidatu" beharra zeukan idazleak, nahitaez. Iragan literario horren 
"likidazio" prozesua aztertzen saiatuko gara mintzaldi honetan erakutsiz zein aterabide aurkitzen duen 
autoreak errepikapena eta ukapena aldi berean saihetsiz. 
 
 

Aldaketak eta aldaerak XVII. mendeko metrikan : Joanes Etxeberri 
Ziburukoaren neurtizkoa eta poetika - Changements et variantes dans la 

métrique du XVIIème siècle : versification et poétique de Joanes Etcheberri de 
Ciboure 

Aurélie ARCOCHA/Bernard OYHARÇABAL (Université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3, IKER-UMR 5478; CNRS, IKER-UMR 5478) 

 
Euskal literaturaren ikertzaileek kontsideratu izan dute Oihenartek  XVII.mendean aldaketa bat bidean 
jarri nahi izan zuela euskal  bertsogintzan, aitzineko eta garai bereko testu idatzietan bertsogileak bide 
herrikoietarik ibili baitziren, eta hark bide hori gaitzetsirik beste eredu bat bultzatu nahi izan baitzuen. 
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Komunikazioan erakustera emanen da XVII. mendearen lehen partean beste  
autore batek ere Oihenartek baino lehenago nahi izan zuela aldaketa bat  ekarri euskal bertsogintzan. 
Ordean, arras aldaketa mota desberdina izan  zen Etxeberri Ziburukoak bideratu nahi izan zuena, eta 
orain arte, gure  ustez, literatura aztertzaileek ikusi izan ez dutena. Lehenik, Etxeberri Ziburukoaren 
hizkuntza berezitasunak azpimarratuko  dira, joskerari dagozkionak bereziki, gisa horretan, adieraztera 
emanez  jokabide bide horrek garai haietako euskal bertsogintza herrikoian nekez  aurki zitzakeela bere 
erroak. Ondotik, Etxeberri Ziburukoaren hizkuntza berezitasun horiek garai hortako estetika 
barrokoarekin lotuko dira. 
 
 

Bariazio sinkronikoa aztertzeko metodologia(k) - Méthodologie(s) de l’étude de 
la variation synchronique 

Gotzon AURREKOETXEA (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 
 
Ezaguna da hizkuntzaren ezaugarri intrintsekoa dela bariazioa. Hizkuntza teoria askotan aztertua ez den 
arren, bariazioa hizkuntza guztien ezaugarri garrantzitsua da. 
Sinkroniara mugatuz, bariazio mota desberdinak ezagutzen dira: diatopikoa, diastratikoa eta diafasikoa. 
Halako mota bakoitza ikertzeko metodologia desberdina erabili behar da: bariazio diatopikorako 
metodologia hizkuntza atlasek garatu dute; nahiz hasieratik egunera arte asko hobetu den, funtsean bera 
da. 
Bariazio diastratikorako metodologia soziolinguistikoa erabiltzen da; berriagoa da, baina ongi finkatua 
du bere esparru eta teknika multzoa.  
Bariazio diafasikoa pragmatikaren bidez ikertzen da. Bariazio hau orain artean ez bada asko landu ere, 
jada urrats sendoak eman ditu. 
Bada beste bariazio bat ez asko ikertua orain artean: oharkabeko bariazio intrapertsonala. Ahozko 
hizkuntza etengabeko fluktuazioan garatzen edo existitzen da. Bariazio honetaz jabetzea zaila da eta 
metodologia berezia behar da lortzeko. 
 
 

Eskuarak ganbiadurarik eztuela hartu eta bere izaite garbian mantenatzen dela: 
Etxeberri Sarakoa eta Materre – « Que la langue basque n’a pas subi de 

changement et qu’il se maintient dans son état premier » : Etcheberri de Sare 
(XVIIIème siècle) et Materre (XVIIème siècle) 

Gidor BILBAO (EHU-Universidad del País Vasco, JUMI, Vitoria Gasteiz) 
 
Etxeberri Sarakoak hizkuntzen aldaketez dihardu, besteak beste, Eskuararen hatsapenak liburuko 
“Eskuara garbia da” kapituluan. Kapitulu horretan erakutsi nahi du aldaketekin galtzen duela 
hizkuntzak garbitasuna, eta euskaran ez dela halkorik gertatu. Froga moduan aipatzen du Materreren, 
Etxeberri Ziburukoaren eta Axularren euskara hain dela berria eta freskoa nola Etxeberri Sarakoaren 
garaikoa. 
Etxeberri Sarakoak hizkuntzen aldaketez azaltzen dituen ideiak aztertuko dira ponentzia honetan, eta 
aipatzen dituen hiru idazleetako baten hizkuntza, Materrerena alegia, konparatuko da Etxeberri 
Sarakoarenarekin, ikusteko zenbaterainoko aldaketak eta berdintasunak islatzen diren bien idatzietan. 
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Aldakortasunaren gibelekoez – Raisons des changements 

Iñaki CAMINO (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 
 

Gure saioan Nafarroa Behereko ekialdeko mintzo eta idazkietako  aldakortasunaz mintzatuko gara eta 
aldaketek eta aldaerek eskatzen  duten tratamenduaren inguruko proposamenak eta gogoetak ere 
aintzat  hartuko ditugu. 
Weinreich-ek, Labov-ek eta Herzog-ek hizkuntzalaritzaren saihetsetik  erdigunera ekarri zuten 
aldakortasuna 1968an, eta salbuespentzat  hartua izatetik arautzat hartzera iragan zen. Bilakabide 
historikoek,  gizarte-bilakabideek, belaunaldien arteko aldaketek, hizkuntza  arrotzetako maileguen 
eraginak, aldaera prestigiodunek, ondoko  dialektoek, sistema estandarrarekiko adbergentzia-erlazioak... 
eragile  hauek guztiek hizkuntzan aldakortasuna sortzen eta eragiten dute, beti   
maila eta hierarkia berean ez baldin bada ere. 
Testu zaharrak baliatzen ditugunean (Lopez 1872, Laneufville 1786...)  aldakortasuna aurkitzen dugu; 
baita sistema bokalikoak aztertzen  ditugunean ere (Lafon 1962); mintzoen barrenean ageri den zerbait 
da,  Amikuzeko euskaran esaterako, eta Amikuzetik ekialderat goazen ber,  mintzoa aldatuz doala 
dakusagu nabarmen; muga lektalen inguruetan  sortu diren hiztun edo lekukoen baitan ere 
aldakortasuna ageri da,  nahiz horrek ez duen muga dialektalaren ideia ukatzen: 
Baxenabarre /  Zuberoa. 
 
 

Euskal literaturaren historia eztabaidan  – L’histoire de la littérature basque en 
débat 

Jean CASENAVE (Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, IKER-UMR 5478) 
 

Bigarren gerlatik landa idatziak izan dira Euskal Literaturaren Historiari buruzko lehen saio orokorrrak 
(K. Michelena, Historia de la literatura vasca, 1958, etb.), Historia literarioaren idatz-arauen arabera.. XX-
garren mendeko bigarren partean, euskal literaturaren historia egileek Europako herrialde guzietan 
erabilia zen ohizko eredu nazionala erakarri dute euskal eremura. 
Estrukturalisten garaian historia literarioari egin zitzaizkion kritikak eta ordutik hona izan diren 
berriztapen metodologikoak euskal literaturari egokitu zituzten hemengo autore gehienek (I. Sarasola, 
Euskal literaturaren historia, 1971 / Historia social de la literatura vasca, 1976 ; J.M. Torrealdai, Euskal idazleak 
gaur, Historia social de la lengua y de la literatura vascas, 1977). 
Geroztik, I. Aldekoa (Historia de la literatura vasca -2004- ; Euskal literaturaren historia -2008), J. Kortazar 
(Euskal literatura XX-garren mendean, 2003) eta M.J. Olaziregi (Euskal eleberriaren historia, 2002) bezalako 
ikerleek Historia literarioaren ohizko metodologiari gehitu diote giza zientziek eta testugintzak egin 
duten ekarpen zientifikoa. 
Bestalde, ikerle horiek euskal literaturaren historia berritu dute kontutan hartuz azken hogeitahamar 
urte hauetan agertu diren obra nagusiak (B. Atxaga, R. Saizarbitoria, etb.) baita ere agerian emanez 
euskarazko sorkuntza literario mailan obra horiek eragin duten aldaketa paragabea. 
Bainan, denbora berean, finkatzen ari den eredu hori eztabaidatzen dute zenbait idazle (I. Zaldua, 
Animalia disekatuak, 2005) eta ikerlek (J. Gabilondo, Nazioaren Hondarrak, Euskal literatura garaikidearen 
historia post-nazional baterako hastapenak, 2006). J. Gabilondok, Estatu batuetan (Cultural Studies, Post-
colonial Studies) lantzen diren teoria batzuen gainean bermatuz, eredu historiografiko finkatu berria 
berritz aztertzen du, euskal literaturaren egoera iduri baino konplexuagoa dela erakutsiz.  
Egin gogo dudan komunikazioan, euskal literaturaren historiak ezagutzen duen " une teoriko " berezi 
hori nahi nuke aipatu. 
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Aldaera eta aldaketa euskararen ezagutzan eta erabileran Ipar Euskal Herrian - 
Inkesta soziolinguistikoen aztertze kritikoa - Variation et changement dans la 
connaissance et l’usage de la langue basque au Pays Basque Nord - Examen 

critique des enquêtes sociolinguistiques  

Jean-Baptiste COYOS (CNRS, IKER-UMR 5478) 
 

Hizkuntza baten egoera aldatzen da beti, estatistika arloan izan dadin (hiztun kopurua, transmisio-tasa, 
etab.), edo arlo sinbolikoan izan dadin (hiztunen jarrera, irudikapenak, etab. ). 
Inkesta soziolinguistikoak baliagarri eta beharrezkoak dira hizkuntzaren egoera gizartean ezagutzeko. 
Inkesta hoien helburuetatik bi hizkuntzaren hiztun-kopuruaren ebaluatzea eta erabileraren neurtzea izan 
daitezke. Euskararen kasuan, bi inkesta mota nagusi ditugu. Galdera askorekiko inkesta handiak non 
datuak, heinbatean, inkestatuen erantzunetan oinarritzen diren : irudikapenak, autoebaluazioak, iritziak 
dira datuen iturriak, besteak beste. Bestetik bigarren inkesta motak behaketa zuzenaren bidez emaitzak 
biltzen ditu eta, horrela, egiazko ahozko erabilera neurtzen du. Baina erabilerari mugatzen da, gaur egun 
kale erabilerari. 
Hitzaldi honetan inkesten metodologiak, emaitzak eta hoietatik eginak diren ondorioak aztertu nahi 
ditugu, adibide batzuen bidez, Ipar Euskal Herriko kasua hartuz.  
 
 

Aldaera sintaktikoak aditzaren fokalizazioan - Variations syntaxiques dans la 
focalisation du verbe 

Arantzazu ELORDIETA ALCIBAR (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 
 
Euskararen aldaera dialektalak aintzat hartzen direnean, sintaxiak leku txikia hartzen du, baina badira 
ikerketa sakonagoa merezi duten aldaera sintaktikoak. Haien artean, lan honetan aurkeztu nahi 
dudan ikergaia: aditzaren fokalizazioa. Zehazki, aditzaren bikoizketak eta  egin aditz betegarria 
txertatzeak zenbait euskalkitan betetzen duten funtzioa aztertuko da, eta horrekin batera, hainbat 
galdera irekiko  ditugu. Fokua aditzaren ekintza edo esaldiaren baiezkotasuna den  bereizten duten (eta 
bereizten ez duten) euskalkietan oinarrituz,  bereizketa hori berrikuntza den ala antzinako jokamoldeari 
eutsi  dioten galde dezakegu. Era berean, aldaeren arteko desberdintasunak  deskribatzeaz gain, 
teorikoki datuei nola hurbil dakiekeen proposatuko  dut. 
 
 

“Déceler un calque grâce à la méthode de la covariation d’adstrat” 

Michel ETCHEBARNE (Université Paris 4 - Sorbonne) 
 
La démonstration d'un calque grammatical bute souvent sur une question de preuve. Il est en effet très 
difficile de démontrer qu'une langue a calqué une construction sur le modèle d'une autre langue lorsque 
la langue supposée emprunteuse élabore la construction concernée en recourant à des formes 
matérielles qui lui sont propres. Le débat relatif au calque grammatical semble donc dès le départ 
indécidable. On propose ici une méthode qui permet, à certaines conditions et dans certaines limites, 
d'identifier un calque dans la synchronie d'un état de langue. 
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Komunztatu gabe erabili daitezken zenbatzaileak, zein dira eta zergatik  ? – 
Identification des quantificateurs  

Urtzi ETXEBERRIA / Rikardo ETXEPARE (CNRS, IKER-UMR 5478) 
 
Euskararen zenbatzaile ahul gehienek (asko, gutxi, hainbat, zenbait, ugari, franko, e.a.) aditzarekin pluralean 
komunztatzeko aukera izateaz gain badute aditzarekin inolako komunztadurarik ez erakusteko aukera, 
beren interpretazio plurala gora-behera. 

(1) Bezero asko/gutxi sartu dira/da gaur dendara 
Komunztatzen ez diren zenbatzaileak, zenbatzen duten espresioak baino, neurtzen duten espresioak 
direla proposatzen du lan honek (ikus Etxeberria & Etxepare 2008), h.d. Neurri Sintagmak. Izen 
Sintagmaren egituran (Borer 2005 jarraituz), Neurri Sintagma deituentzat buru funtzional berezitu bat 
proposatzen dugu, zeina Klasifikatzaile Sintagma eta Numero Sintagmen artean kokatzen den. Egiten 
dugun banaketa honek erreferentzialtasunean eragina du, izan ere, komunztadura eta erreferentzia behin 
Numero Sintagmara heltzean azaltzen dira. Buru funtzional berezitu bat eskatzeaz gain, komunztatzen 
ez diren zenbatzaileak lotzen diren predikatuen izaerarekiko sentiberak dira (ezin elkartu daitezke: 
irakurketa kolektiboa bultzatzen duten aditzekin, behin bakarrik gerta daitezkeen gertakariak 
deskribatzen dituzten aditzekin, predikatu kategorikoekin). Sentiberatasun honek bi iturri dituela 
argudiatzen dugu: (i) monotonizitatearen murriztapena (Schwarzschild 2002); (ii) homomorfismo 
erlazioa (Krifka, 1989; Filip, 1996; Nakanishi, 2004, 2007), zeinak izenaren denotazioaren eta 
predikatuaren denotazioaren arteko islapena baimentzen duen. 
Hurrengo adibidean hautazko komunztadura erakusten duen beste kasu bat dugu. Aurreko adibideekin 
erakusten duen desberdintasuna zera da, kasu honetan numeral bat dela hautazko komunztadura 
erakusten duen elementua. 

(2) Bi ardi ikusi ditut/dut 
Erabilera hau mendebaldeko hizkera batzutan da bakarrik posible, eta erabat ezinezkoa ekialdeko 
euskalki guztietan. Lan honetan, batetik erabilera honek aurrekoekin eduki ditzakeen (des)berdintasun 
sintaktiko zein semantikoak zein diren izango dugu aztergai, eta bestetik, erabilera hau euskalki batzutan 
bakarrik posible izatearen arrazoia zein den aztertuko dugu. 
 
 

Leku-datiboa ekialdeko zenbait hizkeratan - Le datif locatif dans quelques 
parlers orientaux 

Rikardo ETXEPARE / Bernard OYHARÇABAL (CNRS, IKER-UMR 5478) 
 
Ekialdeko zenbait hizkerak datiboz markatzen dituzte, erdialdeko eta mendebaldeko hizkeretan 
postposizioz lagunduta agertzen diren izen sintagma batzu. Aurkezpen honek datibo horien distribuzioa 
gobernatzen duten faktoreak argitzea du helburu. Erakusten dugu datibo horien agerpen baldintzak 
ekialdeko hizkera horietan beretan ematen diren datibozko postposizio konplexuetara ere hedatzen 
direla, ezaugarri guztiak baldintza berberen pean esplikatuaz.  
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Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen 
ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax – 
Diversité dans l’accord du datif. Variable à trois tranchants, deux sources et un 

outillage: Corsintax 

Beatriz FERNÁNDEZ (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz),  Josu 
LANDA (Ametzagaiña) 

 

Euskalkien arteko aldakortasun sintaktikoari begiratzen diogunean, argiro banatzen ditu ekialdeko 
hizkerak mendebaldekoetatik datibo komunztadura galerak. Aldagai sintaktiko hau, salbuespenak 
salbuespen (Geze 1873, Hualde eta Ortiz de Urbina 1987, Ortiz de Urbina 1993, Fernández 1997, 
Albizu 2001) gutxitan aipatu eta aztertu izan da gramatikagintzan, aspaldi honetako lanetan bide berriak 
urratu diren arren –Etxepare eta Oihartzabal (2008a,b) eta Fernández eta Ortiz de Urbina (2008).   
Guk bide berri horiek esploratu nahian erakutsiko dugunez, ekialdeko hizkeretan, alegia, datibo 
komunztadura galera duten hizkera horietan bertan, badira datibo komunztadura beti zaintzen duten 
datiboak, inoiz ere zaintzen ez dutenak eta batzuetan baino zaintzen ez dutenak. Aldagai sintaktiko 
honek, beraz, hiru aho ditu, eta halaxe dela ikusiko dugu euskararen iragan eta orainari begiratuz. 
Horretarako, batetik, Mitxelena eta Sarasolaren (1989-2005) Orotariko Euskal Hiztegiaz baliatuko gara, 
eta bestetik, Ereduzko Prosa Gaur (EPG)  corpusaz. 
Bigarren datu iturri hori (EPG) arakatzeko erreminta ere plazaratuko dugu, corpusetatik informazio 
sintaktikoa erauzteko baliagarria dena: Corsintax. Sintaxiari lotutako aldagai askoren informazio emaile 
izan badaiteke ere, oraingoan datibo komunztaduraren zaintzeari eta ez zaintzeari buruzko datuetara 
mugatuko da emaitza. 
 
 

" Aldaketak prosodiaren esparruan: ikergaiak eta arazo metodologikoak - 
Changements dans le domaine de la prosodie : recherche et problèmes 

méthodologiques 

Iñaki GAMINDE, Ander OLALDE eta Jasone SALABERRIA (EHU-Universidad del 
País Vasco, Vitoria Gasteiz; CNRS, IKER-UMR 5478) 

 
Komunikazio honen helburua euskararen prosodiaren azterketen egoera aurkeztea da. Alde batetik, 
ikerketa esparru honen arloen mugapena egin ondoren euskararen azterketen egoera zertan den ikusiko 
da. Bestetik egin diren ikerketa batzuetako esperientzian oinarrituta aurkitu diren arazo metodologikoez 
jardungo dugu. Azken honetan aldaketa eta aldaeren arazoa bete-betean kokatzen da. Horrekin batera 
lan eremu hauek lantzeko Euskal Herri osoan abian daukagun proiektu baten berri emango dugu. 
Aztertuko diren arloetarik batzuk honako hauek izango dira: Prosodiaren arloak, prosodiaren arlo 
linguistikoa (azentua eta intonazioa), arlo paralinguistikoa (jarrerak), arlo ez linguistikoa (adina, sexua, 
egoera fisikoa, emozioak), egungo euskaldunekin gogotan erabili behar diren ezaugarriak azterketa 
eremuan (geografikoak, sozialak, estilistikoak). 
 
 

Oihenarten gramatika-kapituluaren bi edizioak: aldaeren azterketa - Les deux 
éditions du chapitre sur la grammaire de Oihenart (in Notitia… 1638, 1656); 

étude des variations 

Ricardo GÓMEZ (EHU-Universidad del País Vasco, JUMI, Vitoria Gasteiz) 
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Gauza jakina da Arnaud Oihenarten Notitia utriusque Vasconiae liburuak bi argitalpen izan zituela: lehena 
1638an eta bigarrena 1656an, biak Parisen inprimatuak. Aspalditik dagiku, orobat, bi edizioen artean 
aldera asko daudela; euskarari eskainitako kapituluei dagokienez, aldaera nabarmenenak zenbait autorek 
aipatu dituzte: Vinsonek (1891-1898: 80-82), Oyharçabalek (1989) eta Gómezek (2008), besteak beste. 
Hitzaldi honetan Notitia-ko lehen liburuko XIV. kapituluan agertzen diren aldaerak aztertuko dira, 
lehenengo ediziotik bigarrenera egindako aldaketen nondik norako nagusiak ulertzen lagunduko 
digutelakoan. Izan ere, uste dugu aldaera hauen azterketak Oihenarten gramatika-ideiak sakonkiago 
ezagutzeko argirik eman liezaguketela. 
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Mid Vowel Raising and Second Vowel Deletion in Oiartzun Basque 

Bill HADDICAN / Paul FOULKES (University of York - Inglaterra) 
 
This talk reports on a pilot study of change involving two non-standard vowel interactions in Oiartzun 
Basque, mid vowel raising and second vowel deletion.  Using a corpus of conversational Oiartzun 
Basque speech collected in 2003 and 2004, we present data from an auditory analysis of both variables 
and acoustic data for mid vowel raising.  The data support two main claims.  First, apparent time 
evidence suggests that both of these rules are being lost in Oiartzun, plausibly as a consequence of 
contact with Batua.  These apparent processes of change in fact constitute reversals of change in the 
extended history of the dialect, since in both cases, the forms corresponding to today's standard are 
more conservative.  Second, these two changes are not progressing at the same rate; our data suggest 
that second vowel deletion is being lost much more quickly than mid vowel raising  We argue that this 
difference is due to the different starting points of these changes: while mid vowel raising among older 
speakers is effectively categorical in the data, second vowel deletion is variable.  The much more rapid 
loss of second vowel deletion, then, is plausibly attributable to its "head start" relative to mid vowel 
raising.   
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Etxahunen « Mündian malerusik » olerkiaren aldaketak - Changements dans le 
texte poétique « Mündian malerusik - Le plus malheureux au monde”, 

d’Etxahun 

Jean HARITSCHELHAR (Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, IKER-UMR 
5478) 

 
Aztertuko ditut Etxahun Barkoxeren "Mündian malerusik" olerkiaren aldaketak : Lehen eskuizkribua 
1827koa da, bigarrena 1833koa, hirugarrena 1842koa, azken izkribu hau delarik kantariek egiten 
dituzten aldaketen lekukotasuna. 
 
 

*h3 > h1 eta horri datxezkion zenbait fenomenoz - De quelques phénomènes liés 
au passage *h3 > h1 

Joseba LAKARRA (EHU-Universidad del País Vasco, JUMI, Vitoria Gasteiz) 
 
H fonemaren zahartasun eta jatortasunaz izandako zalantza oinarrizkoenak uxatuak badirudite ere, are 
horrelako azalpenak onartzen ez dituztenen artean (Mitxelena, adibidez) zabaldua da hainbat h (batez 
ere hitz hasierakoak) arrazoigabekotzat azaltzeko joera. Erakutsi nahi dugu delako h- arrazoigabe 
horietarik gehienak Mitxelenaren beraren irizpideen barruan ere etimologikotzat jo behar genituzkeela, 
nahiz eta ez kokagune hor bertan sortuak izan, eskubirago baizik. H- hauen ezkerreratze prozesuak 
euskara zaharraren hainbat aldaketa fonetikoren kronologia erlatiboaz ikertzera garamatza, baita hitzen 
ezker aldean ziren egitura morfologiko ezberdinez ere. Prozesua bere osotasunean ikertzeak argi egin 
diezaguke erroen antzinako forma kanoniko monosilabikotik bisilabikora izandako bilakabidearen bide 
eta eragilez zenbaitez. 
 
 

Aldaeren azterketa « Clovis » pastoralean - Etude des variations dans la pastorale 
« Clovis » 

Ane LOIDI GARITANO (Euskaltzaindia-Académie de la langue basque, Bilbao) 
 
Lau dira gaur egun ezagutzen ditugun Clovis pastoralaren eskuizkribu nagusiak. Horietarik bi (Bordeleko 
Udal Liburutegikoa eta Mauleko bilduma pribatu batean gordetzen dena) bertsio beraren aldaera dira 
eta beste biak (Donostian Julio Urkixo bilduman dagoena eta Baionako Euskal Erakustokiko 
liburutegiko bat) bertsio ezberdin banaren erakusle dira. Lehenengo aipatutako eskuizkribu biek, 
gainera, kopia bana dute Pariseko Liburutegi Nazionalean eta Baionako Euskal Erakustokiaren 
liburutegian hurrenez hurren; sei eskuizkribu, beraz, guztira. Lan honetan, gehienbat, bertsio berean 
oinarritzen diren eskuizkribu bien arteko aldaerak aztertuko ditugu. Itxura guztien arabera gaur 
ezagutzen ez dugun jatorrizko testu baten kopia eta moldaketa diren aldaera biak zertan berdintzen 
diren eta zertan ezberdintzen azaltzen saiatuko gara.  
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Las variantes de autor en el proceso genético y evolutivo del texto literario 

Javier LLUCH (CSIC-CCHS - Madrid) 
 
Las fases de la creación de una obra literaria (pre-redaccional, redaccional) recogen la serie de elecciones 
y rechazos propia de su elaboración. Por ello, en el caso de la literatura contemporánea, por los 
testimonios conservados, particularmente significativo es el modo en que se presentan las variantes de 
autor, tanto por las múltiples redacciones que dan cuerpo a un borrador como por las diversas 
situaciones editoriales posteriores (desde la corrección de galeradas hasta las variantes coaccionadas por 
instituciones censorias). 
En esta contribución, apoyándonos en una selección de textos de autores españoles, analizaremos los 
condicionantes que definen las variantes de autor, tanto genéticas como evolutivas o editoriales. Su 
estudio es fundamental no sólo para establecer en una edición crítico-genética un texto acorde con la 
voluntad del autor, sino también para analizar el proceso de génesis textual y la posterior difusión de 
una obra literaria. En suma, abordaremos una cuestión axial que define las vías de la denominada 
‘Filología de autor’ y, en general, las orientaciones de las escuelas filológicas contemporáneas. 
 
 

Erakusleak berreraikitzen. Arazoaren beste alderdi bat – Reconstruction des 
démonstratifs. Un autre point de vue sur le problème 

Julen MANTEROLA AGIRRE (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 
 
Euskal erakusleen gainean inongo berreraiketa saioa egin izan denean, beti ere bi ala hiru graduko 
sistema berreraiki behar ote genuen izan da eztabaidaren gunea (Altuna Azkarate 2001). Honako 
honetan bestelako abiaburua dugu: euskalkien artean hirugarren graduko pluraleko erakusleen aldaerak, 
hek / haek, hen / haen… Erakusleen hasierako e ~ ae txanda hori izango dugu aztergai. Proposamen 
nagusia zera izango da, nagusiki ekialdean topatzen diren formak, hek, hen, hetan… direla jatorrizkoak; 
proposamena sustengatzeko euskalki ezberdinen arteko aldeak hartuko dira aintzat batetik, 
deklinabidearen gorabeherak bestetik eta baita euskararen lekukotasun zaharrenak ere, Erdi Aroko zein 
XVI. mendeko. Azterbide honek erakusleen gaineko beste ikuspegi bat zabalduko duelakoan nago. 
 
 

Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko hizkeretan: aldaerak eta aldaketak 
diakronian - Périphrase ancienne dans les parlers occidentaux et orientaux: 

variations et changements en diachronie 

Céline MOUNOLE (Université Michel de Montaigne-Bordeaux  3, IKER-UMR5478-
EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 

 
Lan honetan, [aditzoina / partizipioa + *edin, *ezan, egin] perifrasi zaharra sakonki aztertu nahi dugu 
mendebalde eta erdialdeko hizkera zaharretan.  
Ezaguna den bezala, hizkera horiek *ezan eta egin erabiltzen dituzte laguntzaile iragankor gisa, ekialdeko 
eremuetan *ezan eta *iro baliatzen direlarik. Bestalde, XVI. mendean, mendebalde eta erdialdeko 
euskalkiek aditzoinaz gain partizipioa ere erabiltzen dute. Orduz geroztik, euskalki horietan, 
aditzoinaren erabilpena desagertu da perifrasi horretarik eta partizipioa orokortu.  
Aurkezpen honek bi helburu nagusi ditu. Lehenik, mendebalde eta erdialdean gertatu aditzoinaren 
ordezkatze eta partizipioaren hedatzea xeheki aztertu nahi dira, perifrasiz perifrasi, euskalkiz euskalki, 
mendez mende. Gure bigarren xedea perifrasi iragankorrean gertatu den aldaketaren argitzea da, XVII. 



 

Aldaketak,  aldaerak, bariazioak  euskaran eta euskal testugintzan - Changements,  variations, variantes dans la langue et les textes basques 

12/14 

mendetik aitzina *ezan mendebaldeko euskaratik desagertu baita eta egin orokortu. Azkenean, perifrasi 
horretan mendez mende izan diren txandaketen eta formen arteko lehien berri eman nahi dugu. 
Horretarako, bizkaiera, arabera eta gipuzkeraren 1500etik 1745-50era bitarteko testuen azterketa 
sistematikoa burutu dugu. Beharrezkoa iduritu zaigularik nafarrerazko datuak ere sartu ditugu eta epea 
1800 arte luzatu. 
 
 

Aldaerak egungo euskal literaturan. Adibide zenbait - Variations dans la 
littérature basque contemporaine. Quelques exemples 

Mari Jose OLAZIREGI (EHU-Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz) 
 
Euskal literatura garaikideko egile eta obra ezagunetatik abiatuz, egungo poetika eta kultur teorien 
argitan aztertuko ditugu literatur aldaerak. Modernism deituriko mugimenduak sortutako hainbat eredu 
aipatu ondoren, literatur lan oro amaierarik gabeko sorkuntza lana dela baieztatuz jarraituko dugu, edo 
irakurleak (nahiz idazleak) etengabe birsortzen duen testu-eskaintza. Harrera Estetika, Kritika 
Genetikoa, edo Kulturaren Teoria garaikidea izango dira gure abiapuntu teorikoa zedarritzen lagunduko 
digutenak eta, besteak beste, honako kontzeptuetan oinarrituko da gure azterketa: Egilea / 
Auteur/irakurlea, testua/paratestua, edo modernitatea/modernitate ostea. 
 
 

Obabako lehen amerikanoa : B. Atxagaren testuaren idazketa prozesua - Le 
premier Américain d’Obaba. Processus d’écriture du texte atxaguien 

Joana POCHELU (Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, IKER-UMR 5478) 
 
Bernardo Atxagaren Soinujolearen Semea eleberrian bada testu bat Obabako lehen amerikanoa deitzen dena.  
Idazlearen eskuizkribuetan, edo hobekiago erran idazlearen ordenagailuko izkribuetan, testu horren 
idazketa lana ikus daiteke ; hala nola nota soilak, edo testuaren bertsio desberdinak. 
Eskuizkribu horien bitartez, testua denbora batez zer izan den baita zer bilaka zitekeen ikertuko dugu. 
Ikerketa hori, besteak beste MEDITE (Machine d’Etude Diachronique et Interprétative du Travail de 
l’Ecrivain) programaren laguntzarekin eginen dugu, honek testu baten bertsio desberdinetan aldaerak 
automatikoki agerrarazten baititu.  
 
 

Person restrictions in Basque intransitives 

Milan REZAC (CNRS, UMR 7023 - Paris 8) 
 
The Basque (di)transitive agreement paradigm has gaps for 1st/2nd person absolutive + dative 
combinations. I look at some recent theoretical approaches to this restriction, the "Person Case 
Constraint", and apply them to the complexity and diversity of gaps in intransitive 1st/2nd person 
absolutive + dative combinations: (i) The existence of the constraint in intransitives, gustatzen zaio / 
*natzaio. (ii) The limitation ofthe constraint to applicative, not prepositional constructions, 
explaining etortzen / atsegin / *gustatzen natzaio (but western*etortzen natzaio as well), along with poliziari 
eraman nau / *n(a)io. (iii) The restriction of the constraint to person agreement, 
explaining dialectal type gu berari gustatzen zaizkio, and its analogues in Icelandic. (iv) Dialectal "repair" of 
the constraint by "ergativization": gustatzen diot / *natzaio – gustatzen zaio / *dio, and cross-linguistic 
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analogues, notably Chinook and Icelandic, along with interactions with other "agreement 
displacements" in Basque: types gustatzen nauzu, gustatzen zenian. 
 
 

Hausturak nonahi, noiznahi, zenbatnahi: gogoetak euskal dialektologia 
diakronikoaz - Réflexions sur la diachronie de la dialectologie basque 

Blanca URGELL/Joseba LAKARRA (EHU-Universidad del País Vasco, JUMI, Vitoria-
Gasteiz) 

 
Gure lanean hausnarketa egiten da euskal dialektologia diakronikoari behar bezala ekiteko ezinutzizko 
iruditzen zaizkigun zenbait oinarriri buruz, hala teoria linguistikoari dagozkionak zein lekukotasun 
filologikoei. Horien artean dira ondorio linguistikoak ezartzeko datu linguistikoak erabili beharra, 
tradizio diakroniko garatuetako ereduak, banaketa bikoitzaren arrazoi eta ondorio zenbait, isoglosen 
berezko aldakortasun diakronikoa eta datuen hierarkizazioa edota kronologia eta periodizazioari zor 
zaion orain arte eman baino arreta handiagoa. Zenbait kasu-azterketaren Laburpena / Résumék eman 
nahi genituzke, aitzineuskara, euskara batu zaharra eta dialekto modernoen arteko erlazioa zein Arabako 
euskararen kokagunea tarteko. 
 
 

Zoonimia eta motibazioa Atlas linguistikoaren argitan – Zoonymie et motivation 
à la lumière de l’Atlas linguistique 

Xarles VIDEGAIN (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Iker UMR 5478) 
 
Aldakiak direla eta, adibide bat hartuko dugu intsektu ezagun batek Euskal Herrian dituen 

izendapenak aipatuz: arkamele, atxitxa mendixetako, kakamarlo, karrakaldo, kirikirri,  kükamarro, Lanbako 
andjelüs etabar. Erakutsi gogo dugu izendapen horiek, ugari izanik ere, nolazpait antolatzen ahal direla 
motibazioaren aldetik, Alineiren eta Proppen ekarpenak erabiliz.  
 
 

Zer den (egun) idazle ona izatea (Euskal Herrian) – Qu’est-ce être (aujourd’hui) 
un bon écrivain basque (au Pays Basque) ?  

Iban ZALDUA (EHU-Universidad del País Vasco) 
 

Hitzaldi honetan azken garaiotan euskal literaturan gertatzen ari  diren fenomeno batzuetarako 
hurbilpena egingo da, idazle onaren  definizioaren gain eragina duten heinean. Tradizionalki pentsatu 
ohi  zen idazle ona obra bikaina garatzen zuena zela. Alta, gaur egun gero  eta bigarren mailakoagoa 
bilakatzen ari da obrak kontsiderazio  horretan duen lekua. Irudi publikoaren lantzea, 
komunikabideetan  presentzia (eta nolako presentzia), norberaren obraren interpretazioa  inposatzeko 
ahalmena, publikoaren sinpatia lortzeko bideen urratzea,  merkatuaren mekanismoen ezagupena, 
idazkera bera gertaera bihurtzeko  gaitasuna, etab. gero eta inportanteagoak bihurtzen ari dira 
(euskal)  idazle ona zer den erabakitzeko orduan. 
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