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“A R T I K U L U A” 
 

Singularrez –A eta pluralez –AK atzizkiak “euskal artikulu mugatzailea” direla esaten dute 
gramatikari gehienek. Iritzi hau sakonki errotuta dago euskal gramatikan, eta ez da harritzekoa, Oihenartek  
–A–AK atzizkiak “artikulutzat” 1638an, orain dela lau mende, hartu zituen eta. 
 

Egia esan, –A–AK atzizkiek gehienetan erdal artikulua itzultzen dute, erdal artikuluak hirugarren 
pertsonaren sintagmak bakarrik mugatzen dituelako; singular edo plural, maskulino, femenino edo neutro, 
edonola ere beti hirugarren pertsonak bakarrik (erdarak lehenengo edo bigarren pertsonaren sintagmak 
mugatu behar dituenean, hirugarren pertsonako artikulu bera erabiltzen du). 
 

Dena den, –A–AK atzizkiak erdal artikuluarekin kidetu zituenean, Oihenartek ez zuen gogoan izan 
93 urte lehenago Etxeparek 1545ean idatzia zuena : 
 
BiOK behin sekretuki nonbait mintza gaitezen 
(Aipuak moldatuta daude, euskara batuaz eta ortografia egokituta. Jatorrizko testuak bibliografian agertzen dira) 
 
 Eta areago, Axularrek berak 1643an, bost urte gerotxoago, honelaxe idatziko zuena: 
 
Zertan pentsatzen ote duzu zuk, bekatu gehiago egiten duzunORREK? 
 
 Hala eta guztiz ere, lau mende joanda, Etxepare eta Axularrek –A–AK baino, sasiartikulua baino, 
euskal deklinabidea aberatsagoa dela irakatsi ziguten arren, sasiartikuluari lotuta jarraitzen dugu oraindik, 
erdaratik hartutako adigai horrek gure deklinabideari kalte handia egin badio ere. 
 
 Izan ere, euskal deklinabideak, ez hirugarren pertsonak bakarrik, sei pertsonen sintagmak mugatzen 
ditu, sei pertsonetarako berezko atzizki bana erabiliz. Honatx adibide batzuk: 
 
Hutsa naizenAU (ni) huts geldi nadin      Orixe 
Zeri begira hago alfer handi nagiORI (hi)?      Ainibarro 
Maritxu, nora zoaz eder galantORI (zu)?      Herri-abestia 
Jan dezagun orain hemen daukagun opilA (hura)     Bustintza 
BiOK (gu) joango gara, seme, elkarrekin      Agirre 
Zatozte guztiOK (zuek) hona        Ikaztegieta 
Zeren baskoAK (haiek) baitira abil       Etxepare 
 
 HURA eta HAIEK hirugarren pertsonetako –A–AK atzizkiak erdal artikulu mugatzailearekin bat 
datoz eta euskaldun guztiok ezagutu eta erabiltzen ditugu. 
 
 GU eta ZUEK pertsonetako plural hurbileko –OK atzizkia ezaguna eta onartua da gaur egun, baina 
askotan baztertzen da –AK atzizkiaren alde, sasiartikuluaren eraginagatik. 
 
Atzo arratsaldean izan ginen lagun guztiAK (gu?) erromerian   Herri-abestia 
Agur jaunAK (zuek?)!        Abesti errituala 
 
 Baina NI eta HI-ZU pertsonetako singular hurbilean datza, hain zuzen ere, sasiartikuluak eragindako 
kalterik larriena, dagozkien atzizkiak, erabilera urri-urriagatik ia-ia ezezagunak izanik, benetan galzorian 
daudelako. 
 
Nik, bitarteko idazkariAK (nik?), hala egiaztatu dut     Udal baten akta 
Gure Aita, zeruetan zarenA (zu?)       Kristau-otoitza 
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 Hala eta guztiz ere, literaturan badago singular hurbilaren adibide argirik. 
 
Nik, zerbitzuko burua naizenONEK (nik), hauxe jakinaraziko dut  B.A.O. 
Baserritar naizenONEK (nik) baserritartxo iaio bat behar dut   Azkue 
Zer esan behar didazue niri, herria ezagutzen dudanONI (niri)?  Euskaltzaindia 
Ai zein mutur-jokak Pello bihurriORREK (hik) ikusteko dauzkaan!  Zavala 
Hiru egunean berritzen duanORREK (hik) heure burua libra ezak   Lardizabal 
Hiri emango dinat, nire ametsen muin haizenORRI (hiri)!   Garate 
Jakin ezazu ene jaunORREK (zuk) nire logelan sartu zela   Otxolua 
Denon erregeORREK (zuk) emazu bakea      Kalonje 
Zuri, aita Jaungoiko ahalguztidunORRI (zuri), aintza guztia   Uribarren 
 
 Zenbait idazlek lehenengo eta bigarren pertsonetako singular hurbilean, –AU eta –ORI beharrean, –OR 
atzizki erkidea erabiltzen du, plural hurbilean –OK egiten den bezalaxe. 
 
Zure maiteen baltsan naizenOR (ni) gomendatzen               Harizmendi 
 

Harizmendiren moduan, Aresti eta Kintanak ere singular hurbila zuten kontuan beren “Izenen eta 
Izen-ordekoen Deklinazioan” –OR atzizki bakarra iradoki zutenean. 
 
jaunOR - jaunORI - jaunORK (ni edo hi-zu, nor - nori - nork) 
 
 Jatorrizko testuetan ikusten denez, singular hurbila egiteko, idazle batzuek –AU–ORI (edo –OR) 
atzizkiak erantsi arren, gehienek erakusleak erabiltzen dituzte, atzizkiak eta erakusleak nahasiz, –AU–ORI–A 
atzizkiak eta HAU-HORI-HURA erakusleak ez baitira gauza bera: sei erakusleek beti hurbil-urruntasunaren 
arabera hirugarren pertsonak bakarrik adierazten dituzte; deklinabideak, ordea, pertsona guztiak mugatzen 
ditu. 
 
 Axularrek irakasten digunez, ZU pertsonaren sintagma singular hurbilak bere atzizkia darama, –ORI 
(edo –OR erkidea, Euskaltzaindiak erabakiko luke), baina HORI erakusleak hirugarren pertsona bakarrik 
kokatzen du leku-denboran. 
 
Zertan pentsatzen ote duzu zuk, bekatu gehiago egiten duzunORREK (zuk)?  
Ez duzu pentsatzen mentura HORREK (hirugarren gauza batek) mentura gaiztoa emanen dizula?  
 

Gure deklinabideak sei pertsonak mugatzen dituela, erakuslerik ez, atzizki bana eransten diela 
egiaztatzeko, ez dugu literaturan murgildu beharrik, gaur egungo euskara bizian ere eredu argia dugulako: 
pertsona-izenordain indartuak. 
 
nerAU    ni indartua, neu 
herORI edo zerORI  hi edo zu indartuak, heu edo zeu 
berA    hura (bizkaieraz ha) indartua  
gerOK    gu indartua, geu 
zerOK    zuek indartua, zeuek 
berAK    haiek indartua, eurak 
 

Dakusagunez, erdal artikuluak ez dio hurrik ere ematen euskal deklinabideari, gure deklinabideak 
perpauseko sintagma guztiak eratzen ditu eta. Hona hemen NOR kasuak hein guztietan deklinatzen duen 
modua. 
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IZENEZKO SINTAGMA 
    – Mugagabea 

Hainbeste laztan gozo_ eman zizkiona    Urruzuno 
    – Mugatua 

– Singularra 
  – Singular hurbila (NI eta HI-ZU pertsonetakoa) 

Hemen naukate atzeneko eliztarra naizenAU (ni)   Gurbindo 
Hoa, hoa odolzaleORI (hi)!      Lardizabal 
Agur juduen erregeORI (zu)!     Iraizoz 

  edo hirurei –OR atzizki erkidea erantsiz. 
  – Singular urruna (HURA pertsonakoa) 
  Erre nahi duenak eros dezala belarrA    Apaolaza 
 – Plurala 
  – Plural hurbila (GU eta ZUEK pertsonetakoa) 

Judizioko egunean guztiOK (gu) piztuko garela   Ezezaguna 
Zatozte enegana kargaturik zaudetenOK (zuek)   Axular 
– Plural urruna (HAIEK pertsonakoa) 
Gizon adituAK ez dira geldituko huskeria horietan  Mogel 

 
ADITZEZKO SINTAGMA, euskarak aditzak ere deklinatzen ditu eta. 
    – Jokagabea 

Banitatea da ondasunen bila ibilTZEA    Arrese 
    – Jokatua 

Jende asko deiadarrez zetorreLA aditu zuten   Lazarraga 
 
 Honelaxe antolatzen ditu perpauseko sintagmak euskal deklinabideak, sasiartikulua barruan 
oharkabe. 
 
 Beste ikuspegi batetik ere datorkigu –A eta –AK atzizkiak “artikulua” ez direlako argibidea: 
“artikulua” balira, hizkuntzalari askok dioenez Erdi Aroan sortuko ziratekeen; baina mendeak lehenago 
agertzen da –A atzizkia erromatarren garaiko aztarnategi batzuetako epigrafietan. 
 
IbarrA          Plasenzuela 
politA, lurrA, suA         Iruina-Veleia 
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B I B L I O G R A F I A 
 
 
 
Aipuen jatorrizko testuak: 
 
 
 
Abesti errituala: 
       Agur jaunak, 
       jaunak agur, 
       agur t’erdi! 
 
Agirre Domingo “Garoa” 1912: 

Biok joango gera, seme, alkarrekiñ, arima aberastzera, 
 
Añibarro Pedro Antonio “Gueroco guero” 1820: 

Ceri beguira ago alper andi naguiori? 
 
Apaolaza Antero “Patxiko Txerren” 1890: 

Ondo egiten diat, erre naiduenak erosi dezala belarra. 
 
Aresti Gabriel eta Kintana Xabier “Batasunaren Kutxa” 1970: 

(jaunor) – (jaunork) – (jaunori) -  (jaunoren) – (jaunoz) 
 
Arrese Felipe “Asti-orduetako bertsozko lanak” 1902: 
Vanidadea da bada laster amaituko diran ondasunen billa ibiltea eta euretan 
konfiantza ipintea. 
 
Axular (Agerre Pedro) “Guero” 1643: 
Certan pensatcen othe duçu çuc, orainocoan ere, buruan ille duçun baiño beccatu 
guehiago eguin duçunorrec? 
 
Eztuçu pensatcen, ventura horrec, venturaz, ventura gaixtoa emanen deratçula? 
 
Çatozte enegana trabaillatcen çareten guztioc, eta cargaturic çaudetenoc, eta nic 
arinduco eta aise ibenico çaituztet. 
 
Azkue Resurreccion Maria “Urlo” 1912: 
Enarak enara bezela, baserritar naizen onek laguntzat baserritartxo iaiu bat bear 
det. 
 
Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 1998: 
Nik, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Zergabilketa Zerbitzuko 
burua naizenonek, hauxe jakinaraziko dut: 
 
Bustintza Errose “Euskalerriko ipuñak” 1950 
       Baso baltzean okilla, 
       solo landuan mokilla; 
       lanaren ordain 
       jan daigun orain 
       emen daukagun opilla 
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Epigrafiak: 

IBΛΛRRΛΛ   

 
POLITA LVRΛΛ  SVΛΛ  

 
Etxepare Bernat “Linguae Vasconum primitiae” 1545: 

Bioc behin secretuqui nonbait mynça guitian. 
 

Ceren bascoac baitira abil animos eta gentil 
 
Euskaltzaindia “109. araua: Komunztadura aposizioetan” 2001: 

Zer esan behar didazue niri, herria inork baino hobeto ezagutzen dudan honi? 
 
Ezezaguna “Cristiñau dotrinea - Laudiyo” 1828: 
Juizioco egunean guztioc biztuco gareala orain daucaguzan gorputz ta arima 
eurecaz 
 
Garate Gotzon “Konplexus” 1979: 
Hiri, hiri emango dinat neure besarkadarik estuena, neure adar bikia, neure 
ametsen muin haizen horri! 
 
Gurbindo (Agerre Jose) “An hemenkako berriak” 1933: 
bañan euzkeratzale-bearra balitz emen naukate, atzeneko eliztarra ta otseina 
naizen au. 
 
Harizmendi Kristobal “Ama Virginaren Officioa da hirur officio” 1658: 
Egia hunen arauaz Iauna zaitut laudatzen eta zure maiten balsan naizenor 
gomendatzen 
 
Herri-abestiak: 

Atzo atzaldean izandu giñan lagun guztiak erromerian. 
 

Maritxu nora zoaz eder galantori? 
 
Ikaztegietako San Lorenzo elizaren aurrealdeko idazkuna: 

ATOZTE ATOZTE GUZTIOK ONERA JESUSEN DOTRINA GOGOZ IKASTERA 
 
Iraizoz Polikarpo (Zarranz Agustin) “Yesu-Kristo gure Yaunaren bizia” 1934: 

Agur, Yuduen errege ori! 
 
Kalonje Segundo “Indotxinako gerra” 1975: 
         Zuk ipiñi zenigun munduko nekea, 
         danon Errege orrek emazu pakea. 
 
Kristau-otoitza: 

Gure Aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena 
 
Lazarraga Joan Perez de “Eskuizkribua” 1567: 

onetan eoçela aditu even etoçela jente asco deadarrez 
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Lardizabal Francisco Ignacio “Testamentu zar eta berrico condaira” 1855: 
Adizac, esaten cioten; Jaincoaren Eliza ondatu, eta iru egunean berritcen decan 
orrec, ere burua libratu ezac. 
 

Oa, oa, esaten cion, odolzale ori. 
 
Mogel Bizenta “Ipui onac” 1804: 

Aurqueriac dira oec, ta guizon aituac ez dira gueldituco utsqueria oetan 
 
Oihenart Arnaud “Notitia vtrivsqve Vasconiæ” 1638: 
Articulata verò duplici gaudet numero, singulari&plurali, Exemplum: guiçona etorri 
da, hic homo venit, l’homme est venu Gallicè: el hombre à venido Hispanicè: In 
plurali verò guiçon-ac etorri dira,hi homines venerunt, les hommes sont venus,los 
ombres an venido: 
 
Orixe (Ormaetxea Nikolas) “Barne muinetan” 1934: 

Utsa naizen au uts geldi nadin; 
 
Otxolua (Garro Bernarta Mirena) “Bertolda eta Bertoldin” 1932: 

Jakin egixu, ene jaun oŕek, andra au nire lo-gelan saŕtu zala baŕt, 
 
Udal baten Akta, 2005: 
Eta nik, Urnietako bitarteko idazkariak, hala egiaztatu dut, alkatearen 
oniritziarekin. 
 
Uribarren Patxi “Eliz  liturgia  eta  euskara  batua” 1992: 
     Zuri, Aita Jaungoiko aalguztidun Orri 
     Espiritu Santuarekin batean, 
     ospe eta aintza guztia 
 
Urruzuno Pedro Miguel “Euskalerritik zerura ta beste ipui batzuk” 1898-1917: 

beretzat amarik onena izandu zana, ainbeste laztan gozo eman zizkana, 
 
Zavala Antonio “Pello Errotarren itzala” 1965: 
     inpernura joatean ai zer mutur-jokak 
     Pello bigurri orrek ikusteko dauzkak! 
 


