
Pertsona-izenordainen
erabileraren gainean

Eneko Barrutia

Geure gramatiketan izenordainen erabileraren gainean azaldutako
iritzi batzuk komentatu gura nituzke artikulu honetan. Besteen artetik
Euskaltzaindiak kaleratutako Lehen Urratsak gramatikari begiratuko
diogu batez ere, hemen agertutakoak ondorengoetan ere eragina izan
baitu eta han-hor-hemen errepikatzen denaren eredu baita.

Aitaturiko gramatikan hau esaten da izenordain indartuen erabilera-
ren gainean: 

A. Forma indartuak erabiltzen dira:

1. GALDEGAI direnean, baldin eta kontrakotasuna markatu nahi
bada:

(59) Neronek esan nion (= neronek eta ez, bestek)

2. GALDEGAI ez denean, honako bi kasu hauetan ager daiteke:

a. “ere”, “behintzat”, “behinik behin” eta antzekoekin doanean:

(60) Neuk ere badut horren beharra

b. Ni neu, zu zeu eta antzeko itzulietan:

(61) Nik neuk ez dut ezer horren kontra
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B. Forma soilak erabiliko dira gainerako kasuetan:

1. Ezezkakoetan (kontrako arrazoirik ez bada):

(62) Zuk ez duzu ezer entzun

2. Zati-galderetan:

(63) “Eta celan aci cendubezan zu?”

(Moguel, 51)

3. Bokatiboetan nahi eta ez forma soilak erabiliko ditugu:

(64) (a) Hi, txikito, hator hona!

(b) Ene kristau maiteok, ez dezazuela pentsa...

Hauek dira laburbilduz ateratako ondorioak baina artikulua luzea-
goa da eta bertan indar handia egiten da kontrakotasunaren ideian.

Egia bada ere “Neu” Bizkaikoa bakarrik ez dena, Zarautz eta
Aiaraino behintzat ailegatzen da Gipuzkoan, ezin uka daiteke zabalen
eta gehien euskalki honetan erabiltzen dena. Badirudi beste euskal-
kietan forma indartuetarako beste era bateko sailak erabiltzen dire l a
(nerau, neroni, nihaur...) eta, gainera, hauek “neu”-ren aldean askoz
erabilera murritzagoa daukatela. Oraindik aztertzeko daude ondo era-
bilera bien nondik norakoak, nik artikulu honetan “neu, heu, geu,
zeu, zeuek” izenordainen erabileraren gainean esanikoa aztertu gura
nuke apur bat. Lehen Urratsak gramatikari egin beharreko beste ohar
bat horixe da neure iritziz, “neronek” eta “neuk” adibideetan berd i n-
dua eta parekotzat aurkeztua erabilerari dagokionean.

Izenordain indartuak erabiltzeko aitatzen diren ondorengo baldin-
tzei ohar batzuk egin gura nizkieke:

1. Galdegaia izateaz gain kontrakotasuna ere markatzea.

2. Ezezkakoak.

3. Zati-galderak.

4. Bokatiboak.
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1. Nire ustez kontrakotasunik ez dagoen adibide argigarri bat -

zuk honako hauek dira :

Peru Abarka-ko adibideak:

1. Baña ichi daiogun oni gueroraco, ta neuc aztertuco dot zure jaqui-
turija andija, ta icusico dogu zarian edo ez ill-epalla edo anatomico ona.

2. M.J. ¿Ce diabru? ¿Nungua da agure ordi cantore au?

P. Nic eztaquit, baña bai zeu aitatuten zaitubana, ta Diabruba baño
gaisto gogorragotzat zaucazana.

3. eta autortu ceunstan, neu lotsatuteco bestian, ez bacarric etzen-
dubala maico jaana bedeincatuten, baita bere etzenquijala celan eguin.

4. Ez nas ni escolauba; baña badaquit, nic erein arren galgarauba
soluan, (...), ez jatala gariric elduco, neu lo naguan artian eurijacaz
gozatu, ta lur barruban celan ez daquidala erne erazo ta azten ezpadau.

5. Edatera datosan guizonac esesten deusté neuc erruba baneuca
leguez; ardaua macala daguala, ...

6. ¿Cer eguin? Ichi eguidazu neuri escrupulubetan sartu baga, ta
neuc emoten deutsut verbia urtengo dogula lauzuri bere pagau baga.

7. azur ateria baño izan ezpalitz, neuc iminico neutsun bere toqui-
jan.

8. esaidazu cer gura dozun; zeuc, emaztiac eta neuc bacarric apal-
dutia, edo echeco guztioc aldabatera?

9. ¿Nor da or?

Neu; jaguiteco orduba da.

10. Orainche esan dozu bat, ta ona neuc anchina enzun nebana:

11. Enzun dot prances ta quiputz credua: esaizu zeuc bizcaicua.

Kresala-tik:

1. oso itsua ezpanago ta amesetan ezpanabil, bizi-biziak dira,
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Arranondoko sardiñak legez; n e u k ikusi ditut Arranondon eta edonok
edozein itxaserritan ikusi daikez. (“yo mismo”, baina kontrakotasun barik)

2. Ez nau egundo neuk egin dotan gauza batek ase, ta ainbat gi-
txiago irakurgei onek.

3. bere seme Anjel.... ez naz danakaz gogoratuten; baña emeretzi
lagun, geuk legez.

4. —Zeñenak ziran Done Pedroren elizmai aurrean egozan argi
biak?

—Bata Anjelen amak ipiñi dau —erantzun eban Josepak.

—Eta bestea?

—Bestea neuk.

—Zeuk?

5. —Entzuizu: zelan da Artoberoren ele ori?

—Lotsatu egiten naz esaten be, lotsatu neuk dakitalako be.

—Etzara bada zu lotsakorra.

—Ez, baña olango gauzak direanean a... Zeuk zegaitik esan ezteus-
tazu zeurea?

6. —Eta gero, aren etxerako ona nintzala ta... neuk gura baneu,
esaustan.

—Da zeuk?

—Nik eneutsan ezer erantzun.

7. —Txartela nai dozu? —itandu eutsan Artoberori.

—Bai, baña zeuk?...

—Nik badaukat bestea.

8. —Ikusi dozu gure Artobero? Ezta ondo jantzita joan. Neu izan
banitz bera jazteko, alkondarea obeto leundurik eruango eban da
gonak ez ain arro.
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9. —Agur, gure kaleko neskatilla gazte ederra! —deitu eutsan
Tramanak Mañasiri.

—Eskerrik asko Prantziska —erantzueban arek, gorri-gorri eginda.

—Ta neu Prantziska, neu? —itandu eban Josepak, olgetan.

—Zu be bai, baña geurea da lenengoa, lumero uno! 

10. Nun da nogaz ete ebillen? Badakit neuk eta esango dot, ixillean
euki bear dan ipuña eztan ezkero.

11. —Urtengo dozu gero suak ikustera? —itandu eutsan Josepak
lagunari.

—Ez nik —esaeban Mañasik—, gurean, badakizu, eztabie nai izaten
gabetan etxetik urtetea; ta gañera naikoa su ta gar daukat neuk barruan.

12. Zeu izango ziñan sorgintsuan zu, baña orditurik, eta ezenduzan
ezagutuko zeugaz ebiltzanak be zuk.

—Ordituta neu? Zegaz gero ordituta?

13. arpegiko narrua kenduko deutsuet nik, neure atzamarrakaz,
lodia daukazue baña...

—Zeeeuk? Ja jaiii! Etzaite aztu gero, buruan zorririk ezpadaukazu,
neuk lenago bartzak (ligarrak) ausi neutsuzalako dala.

—Zeuk bartzak kendu neuri? Eztago toki txarrean!

14. Zuaz nire aurretik, bestela...

—Bestela zer? neu joango naz, nai dotanean

15. Eztau ez, Antonik, ezkonsari makala eruango ezkontzen dane-
an... Zer diñostazu zeuk, neure semea?

16. —Moruak nun dagoz ba?

—Tankarren da Zeruetan.

—Zeuk ikusi dozuz, Peru?

—Bai, eun bidar be.
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—Zelangoak dira ba?

—Geu langoxe gizonak.

—Gu langoak? Baltzak eztira ba?

—Baltzak edo baltzeranak. Sorki bat erabilten dabe buruan da jan-
tzi zar, luze, zikin bat soñean.

—Moruak baltzak dira —esaeban onetan amalau urte inguruko
mutiltxo batek—; neuk ikusi neban bat bein (ez da “neuk eta ez...” jaki-
na)

17. Ipiñi neban neuk Ikomes (Nikomedes) neure amabi urteko seme
ederra, killa gañean auzpez, da asi giñan arrenetan...

18. Getariako ta Zumaiako itxas-argiak agiri ziran lurrean, da niri,
illen argiak iruditu jatazan. Geu gengozan ilten osasun guztiagaz!...

19. zuretzat, salerosketarako ona eztan gauzea ezta iñoiz be ona
izango. (Zeuk saltzeko gauzea balitz, ederrenetakoa dala be laster esan-
go zenduke zuk).

20. Euskalerrian barriz edozeñek itz egiten badeutsu erderaz, ainbat
gaiztoago; neu dendaria banitz, ikasi bearko zendukie euskeraz

21. Orduan be eneutsun esan neuk gura nebana, ta oraintxe eskutitz
onen bitartez diñotsut.

22. olango gauzarik etxako iñori esan bear... ¡Sin educasión! Neuk
erakutsiko deutsat ari...

23. —Otza, e, otza? Antonigaz izango da ze, neuk ikusi dot iñoiz
besteren bategaz ondo gogozkoa.

24. Eztiñot nik guzurrik; niri egieustan erantzuerea, bardin-bardin
neuk diñotan langoa zan: muu!, olantxe.

25. —Jolaserako gogo andia daukazu zeuk, baña erruki gitxi.

26. Gurasoentzat dira neuk aurreratutako guztiak, eta eurok izango
dira naikoa nire aitamak daukiezan premiña laburrai arpegi emoteko.
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Beste leku askotan irakur dezakegu kontrakotasuna azaldu behar
delako iritzi hori. Aitatzekoa da Altuberen Erderismos liburuan kontra-
koa agertzen dela, “Opositivo” deitzen dituenetan forma indartua era-
bili behar ez litzatekeen ustea:

d. Opositivo. = “Au” dá ori baiño obea. (sencillos). (75. orr.)

d. Opositivos = Ni “zuretzako” (naz) ta zu “niretzako”. (Sencillos).
(97. orr.)

d. Opositivos (sencillos)

= Ori “zurea” (da) ta au “nirea”.

= Nik “zuri” (emon) zuk “niri”, agur egiñaz alkarri.

= Nik neuk “ez”tot esan: (bestek esan dabenik eztakit).

= ¿Zuk zeuk “zer” deritxazu tanguai?

= Neu (por ni neu) “e”nua iñora; (ta eurak ona etorriko balira enin-
dukee aurkituko). (98. orr.)

Neure iritziz kontrakotasunak forma indartua agertzen laguntzen
du, eta ez bestetara. Dena den, ikusi danez, kontrakotasuna markatu
barik ere guztiz normalak dira “neu” saileko izenordainak.

2. Ezezkakoetan :

Ezezko esaldietan galdegaia beti ezetza delako ustea daukate batzuek.
Gehienetan hala bada ere, ez da hori beti hala eta galdegaia izenordain bat
e re izan daiteke: “Nor ez da etorriko bihar? - Neu ez naiz etorriko”.

Ondorengo adibideak ezezkakoak dira, normalean ez dago kon-
trakotasunik eta euretariko askotan izenordaina ez da galdegaia:

Peru Abarka-tik:

1. ¿Icusico bacendu nik gachen bat daucadala, neuc ez dazaudala, ta
ezagututa, jaramonic eguiten ez deutsadala, ichico ceunsquet ecer aita-
tu baga?
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2. Zuri enzuten deutsudazan icen, neuc ez taquidazanac, iminico
ditut paperian

3. Etorri zan ona, neu echian ez nenguala mutil lotsa gaistoco bat.

4. Echaco aserratuco ceuc gogait eguiten ezpadozu... Joanis, esan
eguizu sinisvidia.

5. Ez dozu esan neuc aituten ez dodan verbaric.

Kresala-tik:

1. —Lenengo datorrena Mozkorrondorena da.

—Ezta.

—Bai da... Neuk eztot ezagututen?

2. Urpetik azalera urten nebanean, asi nintzan igarian semearen
billa. Ez neukan neuk orduantxe indar askorik eta arrokeri andirik bez!

3. Eztozuez zeuek bandera oial da burdin zarrak gordeten gertaera
on batzuen gomutagarri legez, edo zeuen asabienak diralako beste
barik?

4. —Zeuk eztaukazu dirurik bape? —itandu eutsan gero arrantzale-
ari.

Bermeoko adibideak:

1. guk emetik estaueles “lobo de mar”-rik, estaipa. Neuk estot entzun
e?

2. —alatxie es?

—oseake neuk estot esetuten, entzunde dakot, da estaitx e, ser dan

3. bai, entzun dot ori, da ori esaje-, neuk estot pentzaten ori e?

4. —angire baltza badau bat?

—bai, entzuti dakot nik, neuk estot esetuten baye entzuti dakot
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5. estaitx, entzuti bakot nik badauela, oiñ estaitx, neuk etzut esango

6. dxaten e antzekuk esango dis, neuk estot dxan, baye... estaipa

7. —“aueidxe” ero esu entzun?

—es, neuk estot entzun, goitxarrak edo espadaui esaten. Neuk estot
entzun, da bermiotar grano bateri etzat entzun

8. nik estaitx iñois dxan b-, estot dxan neuk

9. erlojo-arrañe? Neuk estot entzun iñois. Erlojun antzeku bai

10. Gaues da, etxadi iñdxe saus.. neu e, seu esus beste barko baten?
ba gánetik pása barik

Mundaka:

1. fondo-monda okitxen dauie, bay neuk estot ukusi. Ukusi dot al-
tzaten da ori bai

2. —mendidxe da “Lumatxa”?

Lumátxak entzuti bako-, kaliri deitxuten tzoe baye, neuk estaitx e
mendidxe bádau “Lumatxa”

3. esta esaten, kolaidxue. Itxuki-lañue...estai- neuk estaitx

4. “Peña de oro” bapora da, baye oiñ estaitx e, amen kostan badau
e, ixena ori Peña de oro dakona, neuk estot esetuten, neuk estot esetu-
ten

5. Neuk estot ukusi, entzuti dakotena (baiño estiñotzut)

6. potiñe, e txalupie baiño estaitx e diferentiau bada, txalupin ant-
zeraku edo ixen bi dau, neuk estot esetu

7. pitxarrosie. Nik, ara, neuk esu-kusten selan eitxen doten “e”-n
amaitxu? Akostunbrata nauelakon. Da amen da “pitxarrosia”

Lekeitio:

1. (..) gitxi usa dous da... orrek gitxi, neuk estot usa sekula ori e?
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Ondarroa:

1. —palo bat estau eruten?

—bai, amen e, guk e-, geuk estou eruten e amen, paloik

2. kordakin ibiltte san e, neu ena ibili, bañe kordakin ibiltte san

Arratia:

Ez da pentsatu behar kostaldeko fenomenoa denik, ikusi Juan
Manuel Etxebarriaren Zeberio haraneko euskararen azterketa etno-lin -
guistikoa-n 371. orrialdeko Artea-Arratiako adibide hau:

1. Kueba orretan, nau enas sartu iños, esaten daure errekea dato-
rrela aspiti

Baita 384. orrialdean zeanuritar baten adibide hau ere:

1. yoan san seguru abaden bategana konsultetan da: ene ba nauk
esin naisu gausori sertu baie ba urlie komentoko fraile bategana soas

Bergara:

Bergarako adibideak (Ikusi Bergarako Euskera - Uned-Bergara):

1. Ipoiña, sorgiñak guk asko entzun itten giñuan, baiña geuk es
giñuan ezautu sorgiñik eta. (338. orr.)

2. Neuk esan notsan e, berak ikusiko dabela, baiña neu enitzakela
atrebiduko. (347. orr. Lehenengo “neuk” horrek ez dauka galdegai-itxu-
rarik)

Hauetan guztietan indartua erabiltzen da eta nire ustez ez dago opo-
saketarik eta izenordaina ez da galdegaia.

Ondoren ahozko corpusetatik jasotako adibideak interpretatzen
laguntzeko Altuberen adibide bat ekarri nahi nuke gogora berriro ere:

Neu (por ni neu) “e”nua iñora; (ta eurak ona etorriko balira enindu-
kee aurkituko). (98. orr.)

Neure iritziz Mundakako eta Bermeoko adibide batzuk horrela azal
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litezke beharbada, neu (ni neu, neu behintzat/behinik behin...) edo
horrelakoen parekoa izango litzateke kasu batzuetan.

3. Zati-galderetan

Ez dirudi hemen ere Lehen Urratsak gramatikan aitatzen zaigun
Mogelen adibide bakar hori nahikoa denik, Bizkaiko literaturan beste-
lakoak ere topa baitaitezke. Ikusi ondorengoak:

Bartolomeren Olgeta-tik:

1. Erijotzaco ordu artian ezdozu jaquingo, zu ibili zarian dantza, ta
piesta orreetan, zu zariala medijo, bestiac ceimbat pecatu mortal eguin
ditubeen, zuc igarri ez arren, ta aintzat euqui ez arren. ¿Cer desiau dozu
ceuc? ¿Cer pensau dozu?

Kresala-tik:

1. —Etzara bada zu lotsakorra.

—Ez, baña olango gauzak direanean a... Zeuk zegaitik esan
ezteustazu zeurea? (Zati-galdera eta ezezkoa)

2. —Entzuizu, Traman zabala, atso popandia, zein sorgintsutan ikusi
nazu neu?

3. Eztau ez, Antonik, ezkonsari makala eruango ezkontzen danean...
Zer diñostazu zeuk, neure semea?

4. —Ama —esan eban— Indianoa ezkontzen dala entzun dot.

Amak. —Alan diñoe, seme... Ta zeu? Noiz ezkonduko zara zeu?

5. —Entzuizu, Mari lotsagabe, zelan zatoz zeu Arranondora, gugai-
tik esan dozuezanak esanda gero?

4. Bokatiboan

Bokatiboa dela eta, Lehen Urratsak gramatikan esaten dena zuzena
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izango litzateke, oro har, forma indartuek ez daukate lekurik hemen.
Gramatika horretako bigarren adibide hori izango litzateke egokia ez
dena:

(64) (a) Hi, txikito, hator hona!

(b) Ene kristau maiteok, ez dezazuela pentsa...

Gure literaturaren historian euskalki guztietako idazleen testigan-
tzak ekar litezke “neure” erabiltzen dutenak. Aikomenzan batzuk:

Peru Abarka-tik:

1. Ai, neure guizon ona! Eguizu laster sangrija eguingo dozuna

2. Bai neure guizon ona; alan uste neban.

3. ¡O neure anaija!

4. Neure mutill onac; igues eguizu gaurco nescatilletati.

5. Neure lagun ona, zure osasuna gaiti

6. ¡O azpaldico neure Joanis!

7. ¡Ai Peru neuria!

8. ta esaeustan, Aita Pedro neurea, ordu onean dator.

Kresala:

1. O Aita San Pedro neuria!

2. O neure Jaungoiko andia!

3. Zer diñostazu zeuk, neure semea?

4. Neure Jauna: Eskerrik asko, baña etzaitut bear.

Axular:

1. Neure iaun maitea, ioan çatçaizquit lurretic, baiña ez gogotic, eta
ez bihotzetic. Gero, 3.orr. (Orrialde horretan bertan “Ene Iaun Bertrand
de Echaus” eta “Neure iaun maitea” topa ditzakegu)
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Tartas (Onsa hilceco bidia): 

1. Neure Iaun Maytia, eta ohoratia

2. Neure, adesquidia, igarén udan

3. Neure adisquidia beldurniça

4. Neuré Adesquidé maytia, nahi ezpaduçu

Esklamazio erako esaldietan

Aitatu ohi direnez gain izenordain indartuak ager litezkeen beste
kontestu bat esklamazioak dira. Hizkuntza bizi eta adierazkorrari lotu-
ta egongo lirateke zelanbait.

Galdegaiari garrantzirik kendu barik, sintaxiaz gain beste faktore
batzuk ere egon daitezke, semantikoak edo bestelakoak:

Kontestu sintaktikoz markatua ez delarik ere, semantikoki
nabarmendua gerta daiteke, beste erreferentzia explizito edo inpli-
zito batekin konbinatuz eta hari oposatuz, erabilera erlatibo hori
mendebaldean topatzen delarik. (Agirre, Euskal Gramatika
Deskriptiboa, 381. orr.)

Agirrek azaldutakoaren ildotik arrazoi sintaktikoak ezeze semanti-
koak eta bestelakoak ere kontuan hartu behar genituzke.

Ez dakit ondorengoak Altubek “absolutivos” deitzen dituenekin
pareka litezkeen. Adibide hauetan izenordaina ez da galdegaia eta
esklamazio kutsu bat nabari daiteke:

Kresala:

1. —Jolaserako gogo andia daukazu, zeuk, baña erruki gitxi.

2. —Ta zuk zelan dakizu?

—Ikusiagaz. Orreik gauzok arpegian ikusten dira. Ondo siñis-
gaiztokoa zagoz zeu.

3. —Gazteaaak —esan eutsien irribarrez— luzea dozue aria zeuek.
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4. —Txo, emongo deutsue maixuak. Eskolara bez zeuek.

5. Neuk be, erri guztiko begiradak neure gañean ditudala, enpa-
rantzan tente egoteko gogorik eztaukat, santu bat banitz lez, da goazen
nai dozun tokira. Baña, Mañasi, illuntxu zakustaz zeu gaur: zerbait
badarabiltzu zuk or barruan.

Pertsona izenordain indartuen erabilerak upilako maiztasuna dauka
ahozko hizkuntzan zein idatzizkoan. Horrez gain, hizkuntzari adieraz-
kortasun berezia ematen diotenak dira; honegatik uste dut azterketa-gai
hau gehiago jorratu behar litzatekeela. Egia da, hala ere, bere legeak eta
testuinguruak ondo argitzea lan zaila dena. Artikulu honetan, geure
gramatiketan agertzen diren eta neure ustez neurri batean zuzentzeko-
ak izan litezkeen kontestu edo erabilera batzuk aitatu gura izan ditut,
batez ere, txartzat edo desegokitzat hartuak izan ez daitezen.
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