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Abstracta 

 

Tesi honek -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeak aztertzen ditu. Ondoko 

orrialdeetan zehar, erakusten da -t(z)en morfema Aspektu Sintagmaren isla fonetikoa dela. 

Bide horretatik, proposatzen da morfema bera dagoela egitura perifrastikoetan eta 

menpeko egitura jokatugabeetan, eta sintagma beraren buru-posizioan dagoela batzuetan 

zein besteetan. 

Lan honetan agerian uzten da zenbait perpausetan Aspektu Sintagma soila dela egitura 

nagusiaren argumentu gisa txertatzen dena, eta kasu horietan, menpeko subjektuaren 

igoera gertatzen dela perpaus nagusiko posizioren batetara. Era berean, frogatzen da 

beste kasu batzuetan menpeko egitura Aspektu Sintagma soila baino gehiago garatzen 

dela, nahiz eta isla fonetikorik ez izan. Kasu horietan, perpaus hauen ezaugarri 

sintaktikoak izango dira oinarri egitura konplexuago hori proposatzeko. Halakoetan, 

perpaus nagusiaren eta menpekoaren arteko harremana kontrolaren bidez azaltzen da. 

Perpaus hauen azterketan bereziki esanguratsuak izango dira argumentuen gaineko 

murrizketak. Horrekin batera, aditz nagusiak garrantzi berezia du menpeko egitura 

moztuekiko zein defektiboekiko denbora-harremanak antolatzeko. Ikerketa hau Ikuspegi 

Minimalistaren marko teorikoan kokatzen da, eta erreferentzia saihestezina du Egitura 

Minimoaren Hatsarrea. 
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1. Sarrera 

 

 

1.1. Ikergaia, ikerketaren helburua eta tesiaren egitura 

Euskarazko egitura jokatugabeez hitz egiten dugunean, multzo nagusi bi bereizi behar 

ditugu: batetik, aditz jokatugabe soilak ditugu; aditz horiek -i, -tu, -n, -Ø morfemak 

hartzen dituzte; bestetik, nominalizatutako sintagmak ditugu, eta horien artean, -t(z)e 

morfemaren bidez eratutakoak. Morfema horrek, aldi berean, deklinabide-markaren bat 

hartu ohi du gehienetan (-t(z)ea, -t(z)era, -t(z)ean...). Horiekin guztiekin batera eta aldi 

berean, bereizi, -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeak ditugu. Eta horiexek aztertu 

nahi izan ditut, hain zuzen ere, lan honetan. Hurrengo orrialdeetan ikusiko dugun moduan, 

-t(z)en morfemadun egitura jokatugabeek dituzten ezaugarriek berezi egiten dituzte 

egitura jokatugabeen artean. Berezitasun horrek datu interesgarri ugari eskaintzen dizkigu, 

baina datu horiek ez dira mugatzen -t(z)en morfemadun egituretara; egitura horien 

azterketatik hainbat ondorio atera ditzakegu haiek biltzen dituzten perpausei buruz ere. 

Hasteko, talde bi bereizi behar ditugu -t(z)en morfema hartzen duten egituren artean; 

batetik, egitura perifrastikoak ditugu, ondoko perpausean bezala: 

 

1. Mirenek [liburuak irakurtzen] ditu. 

 

Baina ondoko adibideetan ikusten den moduan, -t(z)en morfema perpaus bakunetako 

egitura perifrastikoetan ez eze egitura konplexuagoetan ere aurkitzen dugu, eta horietan 

ere aditz laguntzaile jokatuen osagarri posizioan: 
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2. a. Entzun dut [Konp-S [Dnb-S Jonek [Asp-S [aS ipuin politak konta] -tzen] ditu] -ela]. 

 b. Sutu egiten zara [Post-S ... [Dnb-S Jonek [Asp-S [aS hori esa] -ten] du] -enean]. 

 c. [DS ... [Dnb-S [Asp-S [aS hori pentsa] -tzen] du] -enak] ez du tokirik hemen. 

 

Adibide guztietan aurkitzen dugu arestian aipatutako egitura bera beste egitura 

konplexuago batean txertatuta. Kasu guztietan ageri zaigu -t(z)en morfema bera Aspektu 

Sintagmaren buruan kokatuta, Denbora Sintagmaren eta Aditz Sintagmaren artean, Lakak 

(1990) proposatu bezala. 

Orain arte deskribatutako adibideetan -t(z)en morfemadun sintagma perpaus jokatuetan 

ageri zaigu, baina lan honek perpaus jokatugabeak ditu aztergai, eta halakoetan ere ageri 

zaizkigu -t(z)en morfemadun egiturak. Ondoko adibideek erakusten duten bezala, perpaus 

nagusiak badu bere aditza (ikusi, ikasi, saiatu, e.a.); aldiz, -t(z)en morfema maila 

sakonagoan kokatutako sintagma batean (XS) dago txertatuta: 

 

3. a. [Dnb-S Jonek [aS [XS Miren irakurtzen] ikusi] du]. 

 b. [Dnb-S Jonek [aS [XS liburuak irakurtzen] ikasi] du]. 

 c. [Dnb-S Jon [aS [XS zu aurkitzen] saiatu] da]. 

 

Halako egiturak hainbat perpaus motatan aurki ditzakegu. Perpaus horien lehen 

sailkapen bat Lafitten (1944) lanean aurki dezakegu; handik zenbait urtera, Goenagak 

(1985) banaketa zehatzagoa aurkeztu zuen. Azkenik, Artiagoitiak (2003:675) eskaini zigun 

sailkapen osatuena -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeak biltzen edo hautatzen 

dituzten aditzei dagokienez: 

 

4. a. Sasilaguntzaileak: ari, egon, ibili 

 b. Aspektuzkoak: hasi, bukatu, amaitu, jardun... 

 c. Jakintza-aditzak: ikasi, irakatsi, erakutsi... 

 d. Oharmen-aditzak: aurkitu, harrapatu, ikusi, entzun, ipini, jarri, utzi... 

 e. Utzi motako aditzak: utzi, lagundu... 
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 f. saiatu motakoak: saiatu, ahalegindu, ausartu 

 g. Mendebaldeko mugimendu-aditzak: joan, eroan, behartu, bultzatu... 

 h. erraz motakoak (tough constructions): zail, neke, erraz... 

 

Badugu sailkapen horri gehitu beharreko beste multzo bat ere: hirugarren kapituluan 

aztertuko ditugun abil motako adjektibo-predikatuena, hain zuzen ere. Sasi-laguntzaileak 

eta aspektuzkoak, berriz, denak bilduko ditut aspektu-aditzen multzoan. 

Lan honetan proposatuko dut egitura horietan guztietan badela Aspektu Sintagma bat 

eta -t(z)en morfema dela Aspektu Sintagma hori proiektatzen duen burua; hain zuzen ere, 

egitura perifrastikoetan dugun egitura berbera. Bide beretik, saiatuko naiz erakusten 

menpeko egiturak ez duenean Aspektu Sintagma baino egitura konplexuagorik 

proiektatzen, menpeko subjektua perpaus nagusira mugi daitekeela baldin eta han 

erakarriko duen zundarik (probe) badu. 

Baina horrek ez du esan nahi -t(z)en morfemadun perpaus jokatugabea dugun kasu 

guztietan Aspektu Sintagma denik egitura horren islapen nagusia. Horrela, bigarren 

kapituluan bertan ikusiko dugu oharmen-aditzen kasuan menpeko egiturak Aspektu 

Sintagma baino egitura konplexuagoa duela —Denbora Sintagma—, nahiz eta fonetikoki ez 

gauzatu: 

 

5. [Dnb-S [Asp-S ...-t(z)en] -Ø] 

 

Ikusiko dugun moduan, egitura horiek ditugunean, kontrol-harremana aurkitzen dugu 

perpaus nagusiko aitzindariaren eta menpeko elementu isilaren artean. Beraz, honakoak 

dira -t(z)en morfemadun perpaus jokatugabeen artean proposatuko ditugun egiturak:1 

 

                                                 
1 Beste aukera bat zatekeen PRO elementua Aspektu-buruak zilegitu dezakeela proposatzea, Bong-ek (2003) 
japonieraren kasuan egin bezala, eta hartara, Aspektu Sintagma soila proposatzea -t(z)en morfemadun egitura 
jokatugabe guztietarako. Alabaina, horrek behartuko gintuzkeen onartzera Aspektu Sintagma gai dela kasua 
erkatzeko (PROk erkatu beharreko kasuari buruzko eztabaidarako ikusi, besteak beste, Sigurdsson 1991, 
Chomsky & Lasnik 1995; Bošković 1996, 1997; Martin 1996, 2001; Manzini & Roussou 2000; Hornstein 2003; San 
Martin 2004; Wurmbrand 2005; Baltin & Barret 2002 eta Szabolsky 2009). 
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6. a. DSi [Asp-S <DS>i...-t(z)en] 

b. DSi [Dnb-S PROi [Asp-S ...-t(z)en] -Ø] 

 

Bi egitura horietako bat izango da (4)ko sailkapeneko multzo guztietan ageri zaiguna, 

nahiz eta alde nabarmenak egon berori biltzen duten egituren artean. Horrela, hirugarren 

kapituluan, adjektibo-predikatuak aztertuko ditut, eta hiru adjektibo-predikatu mota 

bereiziko ditut: menpeko egitura konplexurik onartzen ez dutenak, abil motako adjektibo-

predikatuak eta erraz motakoak. Egiaztatuko dugun moduan, denak adjektibo-predikatuak 

izanik ere, arrazoi nahikoa dago abil motako adjektibo-predikatuak erraz motakoetatik 

bereizteko. Kapituluaren bigarren partea abil motako adjektibo-predikatuei eskainiko diet. 

Laugarren kapitulua hainbat proposamenen iturri izandako erraz motako adjektibo-

predikatuei eskainiko diet. Azterketa horrek erakutsiko digu badirela egiturazko arrazoi 

sendoak abil eta erraz motako adjektibo-predikatuak bereizteko, hirugarren kapituluan 

egindako lehen hurbilketaz haratago doazenak. 

Bosgarren kapituluan, aspektu-aditzak aztertuko ditut, Etxeparek (2003a:170) egindako 

deskribaketaren bidetik; multzo horretan bilduko ditut Artiagoitiaren sailkapenean 

aspektuzkoak (4a) eta sasilaguntzaileak (4b) bezala jasotzen direnak. Kapitulu horretan 

agerian geratuko da aditz horiek aditz nagusi bezala jokatzen dutela kasu gehienetan, eta 

ondorioz haiek biltzen dituzten perpausek egitura konplexu bezala. Menpeko egiturei 

dagokienez, ikusiko dugu Aspektu Sintagma soilak daudela, eta baita fonetikoki gauzatzen 

ez diren Denbora Sintagmak ere. 

Seigarren kapitulua gainontzeko egiturei eskainiko diet: utzi motako aditzak (4e), saiatu 

motakoak (4f), jakintza-aditzak (4c) eta mendebaldeko mugimendu-aditzak (4g). Ikusiko 

dugun moduan, multzo horietan bildutakoak ere kontrol-harremanean oinarritzen dira. 

Horietako batzuk beste batzuk baino sakonago aztertu izan dira —saiatu aditza, 

esaterako—. Kapitulu horretan, berebiziko garrantzia izango du -t(z)en eta -t(z)era 

morfemen arteko alternantziak —eta hein txikiago batean, baita -t(z)etik morfemak ere—; 

bertan azalduko dudan moduan, guztiek bete dezakete aspektu-adierazlearen funtzioa. 

Zazpigarren kapituluan, lan honetan zehar azaleratutako ondorio nagusiak bilduko ditut. 
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Labur esanda, honako galderei erantzun nahi nieke ondoko orrialdeetan garatuko dudan 

azterketaren bidez: 

 

7. a. Zein da -t(z)en morfemaren izaera? 

b. Zein egitura dute -t(z)en morfemadun perpaus jokatugabeek? 

c. Zein egitura dute -t(z)en morfemadun perpaus jokatugabea biltzen duten 

perpaus nagusiek? 

 

Baina bigarren kapituluan bertan ikusiko dugun moduan, zenbaitetan ez dugu nahikoa 

izango euskarak eskaintzen dizkigun datuekin, eta beste hizkuntza batzuetara joko dut, 

azaletik baino ez bada ere, ikusteko zein argibide eskain diezaguketen -t(z)en morfemadun 

egitura jokatugabeak aztertzeko. 

 

1.2. Hizkuntzen arteko datuen garrantzia 

Euskarazko -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeen ordainak askotarikoak dira beste 

hizkuntza batzuetara jotzen badugu. Ondorioz, ez dago aztergai ditugun egitura guztiak 

biltzen dituen lanik beste hizkuntzetan (nik dakidala, behintzat). Beste hizkuntza 

batzuetara jotzen badugu euskarazko adibideen ordainen bila, kasu batzuetan, infinitiboak 

aurkituko ditugu; beste batzuetan, orainaldiko partizipioak, gerundioak edo preposiziodun 

egiturak. Esate baterako, oharmen-aditzen osagarrietara jotzen badugu, orainaldiko 

partizipioa (-ing) edo infinitiboa aurkituko ditugu ingelesez; gaztelaniaz, berriz, infinitiboa 

edo gerundioa:2 

 

 
                                                 
2 Ingelesaren kasuan “orain aldiko partizipioa” eta “gerundioa” bereizi izan dira, biak -ing morfemaren bitartez 
gauzatzen diren arren: 

i. a. Writing is hard.  gerundioa 
b. John is writing.  orain aldiko partizipioa 

Nahiz eta gaztelaniaz “gerundio” izendatu izan denak ingelesezko orain aldiko partizipioari erantzuten dion, 
hizkuntza bakoitzean erabili ohi den izendapena errespetatu dut aztergai ditugun perpausetarako; alegia, 
“orain aldiko partizipioa” ingelesez eta “gerundioa” gaztelaniaz. 
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8. a. I saw John reading a book. 

b. I saw John read a book. 

c. Vi a Juan leyendo un libro. 

d. Vi a Juan leer un libro. 

 

Hortaz, lehen begiratuan, ematen du hizkuntza horiek euskarak baino osagarri gehiago 

onartzen dituztela oharmen-aditzekin. Gainera, egitura bakoitza esanahi batekin lotzen 

da: esate baterako, (8a,c) adibideetan, oharmen-ekintzak (ikusteak, kasu honetan), 

menpeko egituran deskribatutako ekintzaren parte bat biltzen du. Aldiz, (8b,d) 

adibideetan, oharmen-ekintzak menpeko egiturak deskribatutako ekintza osoa biltzen du. 

Euskarazko perpausetan morfema bakarra aurkitzen dugu menpeko egituran: -t(z)en 

morfema. Hala ere, horrek ez du esan nahi ingelesez edo gaztelaniaz baino osagarri 

gutxiago onartzen duenik euskarak. Izan ere -t(z)en morfemadun egiturek esanahi biak bil 

ditzakete (Arteatx 2007:39), tesiaren bigarren kapituluan ikusiko dugun moduan. 

Beste hizkuntza batzuekiko alderaketara itzulita, antzeko zerbait gertatzen da euskaraz 

-t(z)en morfema dugun beste egitura batzuen baliokideekin ere; hau da, euskaraz -t(z)en 

morfemadun egiturak betetzen duen posizio berean askotariko egiturak aurkitzen ditugu 

beste hizkuntza batzuetan. Aurreko ataleko (4) adibidean proposatutako sailkapena 

erabilita erreferentzia gisa, ingelesezko eta gaztelaniazko ordainak aztertu ahal ditugu. 

Ondoko adibideetan ikusten den bezala, kasu batzuetan eredu bera jarraitzen dute 

ingelesezko zein gaztelaniazko perpausek: 

 

9. a. John is playing the guitar. 

 b. Juan está tocando la guitarra. 

 

Beste zenbait kasutan, aldiz, aldeak daude hizkuntza batetik bestera: 

 

10. a. John stopped playing the guitar. 

 b. Juan dejó de tocar la guitarra. 
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Eta hizkuntza beraren baitan ere aukera bat baino gehiago aurki dezakegu: 

 

11. a. John ceased playing the guitar. 

 b. John ceased to play the guitar. 

 

Horrek argi erakusten digu egitura hauetan parte hartzen duten morfemen hautaketak 

ez diola irizpide berari jarraitzen kasu guztietan. Hala ere, ikusiko dugun bezala, perpaus 

horietan kasu askotan ageri zaizkigu espazio-antolatzaileak Aspektu Sintagmaren aukera 

irekitzen digutenak. Adibidez, gaztelaniazko empezar (hasi) aditzak a preposiziodun 

egitura eskatzen du; hain zuzen ere, nora islatzen duen preposizioa. Aldiz, gaztelaniazko 

terminar edo acabar aditzek (amaitu) de preposiziodun egiturak eskatzen dizkigute; hain 

zuzen ere, nondik esanahia dutenak. Egitura bakoitzari dagokion atalean, erakutsiko dut 

horiek guztiak Aspektu Sintagmaren baitan azal daitezkeela. 

Ikusi dugun bezala, aztergai ditugun egituretan aukera bat baino gehiago dugu perpaus-

mota berari erantzuteko. Bestalde, kontuan hartuta hizkuntza beraren baitan dauden 

formek ez dutela batak bestea ordezkatzen kasu gehienetan, ematen du forma lexiko 

bakoitzak ezaugarri sintaktiko/semantiko batzuei erantzuten diela. Demagun a eta b 

aukerez ari garela —gaztelaniaren eta ingelesaren kasuan, infinitiboaren eta gerundioaren 

edo orain aldiko partizipioaren bidez gauzatzen direnak—. Argi geratu da hizkuntza batetik 

bestera (eta hizkuntza beraren baitan) aldatu egiten dela hiztunak erabiltzen duen bidea 

egitura bat osatzeko; horrela, hizkuntza bateko hiztunak a bidea aukeratzen badu ere, 

litekeena da beste hizkuntza bateko hiztunak b bidea aukeratzea (kasu gehienetan hautua 

hizkuntzaren araberakoa den arren, ez hiztunarena). 

Euskarara itzulita, ikusi dugu euskarazko -t(z)en morfemadun egiturak beste hizkuntza 

batzuetako a zein b egituren pareko direla. Hala ere, ikusi dugunean oinarrituta, beste 

hizkuntza batzuek a edo b bidearen aldeko hautua egiteak ez du irizpide bera erabiliko 

denik. Laburbilduz, erdaretako datuak lagungarri gerta dakizkiguke hainbat kasutan, baina 

edozein kasutan, datu horiek zantzu bezala hartu behar ditugu, eta ez hizkuntza batetik 

bestera zuzenean eta beste barik eraman daitekeen datu gisa. 
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1.3. Zenbait oinarri teoriko 

Azterketaren oinarri teorikoei dagokienez, azken urteetan garatutako ikuspegi 

minimalistan oinarrituko naiz. Mugimenduen oinarrian, azpikategorizazioa edo tasunen 

erkaketa hartuko dut elementuak elkartzera (merge) eta mugitzera (move) bultzatzen 

dituen indar eragile gisa; zehazkiago, sintagma-buruek dituzten tasun sintaktikoen 

erkaketan oinarrituko naiz (Chomsky 1995, 2000, 2001b; Emonds 2000; Adger 2003, 2010). 

Horrela, XS sintagmak YS sintagma hartzen badu osagarri, esan daiteke XS sintagmako Xº 

buruak YS sintagmako Yº buruaren tasun interpretagarrien beharra duela bere tasun 

interpretagaitzak erkatzeko. Mugimenduari dagokionez, neure egingo dut Chomskyk 2000 

eta 2001ean garatutako teoria, zeinen arabera mugimendua ez duen eragiten mugitutako 

elementuak berak, baizik eta hura jasotzen duen sintagmaren erakartze-indarrak (1.3.1. 

atalean aztertuko ditut sakonago uztardura eta mugimendua). Buru parametroaren eta 

Kaynek (1994) proposatutako eredu antisimetrikoaren artean, lehena aukeratuko dut 

garatuko dudan azterbidean3. 

 

1.3.1. Elkarketa eta mugimendua 

Arestian esan dudan moduan, mugimendua tasun interpretagaitzak asetzeko gertatzen 

da; baina ez mugitu den elementuaren tasunak asetzeko, mugitutako elementu hori 

jasotzen duen sintagmarenak baino (Chomsky 2000:127).4 Bide bera da egituran elementu 

bat txertatzea eragingo duena. Gaur egun hainbat egilek darabilen notazioa erabilita 

(Pesetsky & Torrego 2001, Adger 2003, Hicks 2009, besteak beste), demagun Mirenek Jon 

ikusi du bezalako perpaus batean Jon eta Miren izenek [I] tasun bana dutela, eta ikusi 

aditzak, berriz, [uI] tasun interpretagaitz bi:5 

 

                                                 
3 Antisimetriaren eta buru-parametroaren arteko eztabaidarako, ikusi besteak beste, Chomsky 1995, Uriagereka 
1999, Arteatx, Artiagoitia & Elordieta (2008). Hornsteinek (2009:29) bestalde, Txertatu (Merge) eragiketaren 
izaera asimetrikoan oinarritzen du hurrenkera, eta ez o-komandoan Kaynek bezala. Horrek aukera ematen du 
hurrenkera azaltzeko buru-parametroari eutsita. 
4 Alde batera utzita estilo-mugimenduak eta antzekoak. Eztabaidarako, ikusi Hornstein (2001: 4. atala). 
5 Elementu horiek bestelako tasunak ere badituzte, Adgerrek jasotzen duen bezala; esate baterako, ikusik 
aditza dela islatzen duen [A] tasun interpretagarria ere izango du. Hala ere, azalpenean alde batera utzi ditut 
horiek guztiak argitasunaren mesedetan. 
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12. Mirenek[I]; Jon[I]; ikusi[uI, uI] 

 

Jon eta ikusi elementuak elkartzen direnean, Jon sintagmaren [I] tasunak erkatu egiten 

du ikusi aditzaren [uI] tasun interpretagaitzetako bat, eta [uI] tasun hori ezabatu egiten 

da (Chomsky 1995:246); hartara, interpretagarri egiten du aditzaren tasun 

interpretagaitza. Aldi berean, Jon sintagmaren [I] tasuna blokeatu egiten da, hau da, ez 

dago erabilgarri aurreragoko eragiketetarako: 

 

13.    AS 
 
    Jon[I]         ikusi[uI, uI] 

 

Erkatu gabeko tasunak, berriz, egituraren goragoko adabegira proiektatzen dira (Adger 

2003:109). Horrela, Jon ikusi multzoa biltzen duen Aditz Sintagmak [uI] tasun 

interpretagaitza izango du. Tasun hori Miren Izen Sintagmaren [uI] tasun interpretagarriak 

erkatuko du: 

 

14.    aS 
 
 Mirenek[I]   a'[uI] 
 
   AS    ikusi 
 
     Jon[I] ikusi[uI, uI] 

 

Azterbide honetan, ezin dugu ahaztu tasun interpretagaitzak soilik pasatzen direla 

goragoko mailara egituraren buruari dagozkionean (Adger 2003:95). Alde horretatik, 

ezinbestekoa da kontuan hartzea AS-ren eta aS-ren burua bat bera dela: ikusi aditza. 

Horregatik da posible ASren baitan erkatu ez den tasun interpretagaitza aS-ren baitan 

erkatzea. Kasuari dagokionez, Adgerrek (2003:211) deskribatzen duen bidetik, esango dut 

kasua ezartzen/erkatzen duten buruek badutela [ukasua] motako tasun interpretagaitz 

bat, atxikita duena erkatu beharreko kasua ([ukasua:erg.], [ukasua:abs.], [ukasua:dat.], 
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[ukasua:nom.], e.a.). Buru horrek bat egiten duenean kasua jasoko duen sintagmarekin, 

tasun interpretagaitza ezabatu egiten da, eta atxikitako sintagmari ezarriko zaion kasua 

gelditzen da bakarrik: 

 

15.    aS 
 
    Jon         ikusi[ukasua: abs.] 

 

Sarrera honetako aurreko atalean aipatu dudan komunztaduraren auzira itzulita, bide 

beretik azal dezakegu aditzaren osagarriaren mugimendua. Chomskyk (2001b:9) 

proposatzen digu Dnb eta a buruek biek dutela [EPP] tasuna, eta horrek eragiten duela 

[EPP] tasuna duen X buruaren espezifikatzaile posizioa beteta egotea.6 Orain arte azaldu 

ditudan irizpideetara ekarrita EPP tasun hori, honela irudikatuko dugu aditzaren 

osagarriaren mugimendua:7 

 

16.    aS 
 
    Jon    a'[EPP] 
 
  Mirenek[I]   a'[uI, EPP] 
 
    AS    ikusi[uI, EPP] 
 
  Jon[I]  ikusi[uI, uI, EPP] 

                                                 
6 Lasnikek (2001:360, 8. oh.) Komunztadura-islapenarekin lotzen du EPP tasuna. Chomskyk (1995:175) Infl-en 
Det(erminatzaile)-tasun sendoei egozten die ezaugarri hori. Proposamen biak bateratuta, posible litzateke 
honela planteatzea azterbidea: aditzak berak du tasun sendoren bat komunztadura asetzeko eskatzen duena 
([ukmz]), eta tasun hori da aditzean asetzen/erkatzen den azkena. Ondorioz, [ukmz] tasuna biltzen duen 
sintagmak beteta izango du espezifikatzaile posizioa. Hau da, Inflexioan eta aditz iragankorretan beti izango 
dugu [ukmz] tasuna, eta horrek eragingo du subjektu posizioa beti egotea beteta (Inflexioaren [ukmz] 
tasunagatik) eta baita aS-ren espezifikatzaile posizioa ere (aditz iragankorraren [ukmz] tasunagatik). Horren 
ondorioetako bat izan daiteke planteatu beharra ingelesez ere objektua mugitu egiten dela, Koizumik (1993, 
1995) eta Lasnikek (2001) egin izan duten bidetik —eta beharbada, horrek eragina izan lezake Kasu Markatze 
Berezian (Exceptional Case Marking) ere—. Proposatutako azterbidea zuzena bada, goiko egituran erabili dugun 
[EPP] tasuna [ukmz] tasunarekin ordezkatu beharko genuke. Hala ere, azterbide horrek eramango gintuzke 
subjektu lexikoak eta PRO elementuak gune berean kokatzera subjektu-posizioan daudenean, eta ez da hori 
erabiliko dudan eredua 1.3.4. atalean ikusiko dugun moduan. 
7 Badirudi objektua subjektua txertatzen den gunearen gaineko [espez, aS] posizioan egoteak eragotzi egiten 
duela subjektuaren mugimendua zilegitzea, eta beharrezkoa dugula objektuak dislokazio tasun bat izatea 
espezifikatzaile gune horretatik kanpo eramango duena subjektua mugitu denean (Chomsky 2001:28). 
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Funtsean, intuizio beraren gainean daude eraikita tasunen erkaketan oinarritutako 

azterbidea eta Emondsek (1985, 2000, 2007) azpikategorizazioaren bidetik garatutakoa. 

Emondsek (2000:42) dioskunez ere, azpikategorizazioa buruen tasunetan oinarritu behar 

da, eta horixe da, hain zuzen, tasunen erkaketaren bidez hartu dugun bidea.8 

Euskararen kasuan, eta aurreko azpi-atalean esan dudan moduan, -t(z)en morfemak 

interpretazio bi ditu aspektuari dagokionez, beste hizkuntza batzuetan gauzapen fonetiko 

bereizia dutenak —esate baterako, infinitiboa eta orain aldiko partizipioa ingelesez, eta 

infinitiboa eta gerundioa gaztelaniaz—. Baina bai Artiagoitiak (2003:689) eta bai Etxeparek 

(2006:319) oharrarazten diguten bezala, horrez gain, badira zenbait aditz (saiatu, ausartu) 

-t(z)en morfema ez eze -t(z)era morfemadun osagarriak ere onartu ohi dituztenak —hain 

zuzen ere, lan honen azken kapituluan aztertuko ditudanak—. Baina ez da zilegi -t(z)era 

erabiltzea -t(z)en morfema ager daitekeen kasu guztietan, ezta -t(z)en morfemaren adiera 

jakin bat dugun kasuetan ere. 

Hortaz, hiru morfema bagenitu bezala ari gara (-t(z)en eta -t(z)era); izan ere, nahiz eta 

euskaraz fonetikoki modu berean gauzatu, -t(z)en morfemarekin lotzen diren adiera bien 

tasunak zehaztu beharko ditugu; eta bestalde, -t(z)era morfemarekin lotutakoak. Bistakoa 

da tasun bakarrean oinarritutako bereizketak (esate baterako, [+/- progresiboa]) ezin 

dituela hiru elementu zehaztu; beraz, argi dago tasun bat baino gehiago jasotzen dituen 

burua dela Aspº. Uribe-Etxebarriak ere (2004:155) gertaerak antolatzeko lau aukera 

eskaintzen dizkigu Aspektu Sintagmarekin lotuta: aspektu perfektiboa, progresiboa, 

prospektiboa eta perfektua. Aspektu perfektiboa dugunean, Asertzio Denbora eta Gertaera 

Denbora indizekideak dira, hau da, aldiberekoak; horixe dugu, hain zuzen ere, menpeko 

aditzak deskribatzen duen ekintza osoa antzematen dugunean9. Esan bezala, harreman hori 

infinitiboa erabilita islatzen da ingelesez eta gaztelaniaz, eta -t(z)en morfemaren bidez 

euskaraz: 

 

 

                                                 
8 Emondsek (2007: 3. kapitulua) oharmen-aditzak eta aspektu-aditzak ere aztertu izan ditu, eta kapitulu 
honetako 3.5. azpiatalean aztertuko dut haren proposamena. 
9 Gertaera osoa islatzeak haren amaiera ere barne hartzea dakar, ezinbestean; hortik egitura hauen izaera 
burutua edo perfektiboa. 
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17. Aspektu perfektiboa 

a. I saw John write a letter. 

b. Vi a Juan escribir una carta. 

c. Jon eskutitza idazten ikusi nuen. 

 

Aspektu progresiboak, aldiz, Asertzio Denbora Gertaera Denboraren barruan kokatzen 

du. Kasu honetan, ingelesez eta gaztelaniaz -ing eta gerundioa ditugu, hurrenez hurren. 

Euskaraz, berriro ere, -t(z)en morfemadun egitura: 

 

18. Aspektu progresiboa 

a. I saw John writting a letter. 

b. Vi a Juan escribiendo una carta. 

c. Jon eskutitza idazten ikusi nuen. 

 

Bukatzeko, aspektu perfektuak eta aspektu prospektiboak Gertaera Denboraren ondoren 

eta aurretik kokatzen dute, hurrenez hurren, Asertzio Denbora. Hortaz, lau aukera ditugu 

Aspektu buruarekin lotuta; tasunei begira, esan daiteke lau emaitza lortu behar ditugula 

ahalik eta aldagai (tasun) gutxien konbinatuta. Irtenbide ekonomikoena tasun birekin eta 

+/- balioekin jokatzea dugu: orain arte aspektuarekin lotuta erabili izan diren tasunetan 

oinarrituta [+/-burutua] (Di Tullio 1998:200, Etxepare 2006:320) eta [+/-progresiboa] 

(Felser 1998, 1999) aukeratuko ditut. Horrela, esan dezakegu [+bur.; -progr.] tasunek 

aspektu perfektua zehazten dutela; aspektu progresiboaren kasuan, aldiz, [-bur.; +progr.] 

izango dugu; eta aspektu prospektiboarekin ageri zaizkigun tasunak [-bur.; -progr.] izango 

dira. Ondorioz, esan daiteke aspektu perfektiboak aldi berean bilduko dituela [+bur.] eta 

[+progr.] tasunak:10 

                                                 
10 Bide batez, -t(z)en morfemaren [+/-burutua] tasuna izan daiteke ohiturazko formekiko lotura: 

i. a. Mirenek egia dio. 
b. Mirenek egia esaten du.  [+progr., +bur.] 

Bestalde, buru berak tasun ezberdinak jaso ahal izateak erraztu egin dezake forma trinkotik 
perifrastikorako bidea: 
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19. Perfektua:  [+bur.; -progr.] 

Perfektiboa:  [+bur.; +progr.] 

Progresiboa:  [-bur.; +progr.] 

Prospektiboa:  [-bur.; -progr.] 

 

Aztertzen ari garen morfemei dagokienez, -t(z)en morfema aspektu progresiboarekin lot 

dezakegu, bistakoa denez, eta baita aspektu perfektiboarekin, ingelesezko I saw John read 

a book bezalako perpausen baliokideetarako. Aldiz, (6. kapituluan morfema bakarra balitz 

bezala aztertuko dudan) -t(z)era egiturak badu etorkizun kutsu bat, Etxeparek (2006) 

iradokitzen duen moduan. Hortaz, zentzuzkoa dirudi morfema hau aspektu 

prospektiboarekin lotzeak. Amaitzeko, aspektu perfektuaren adibiderik ere badugu 

aztergai ditugun egituretan: orain arte aipatu ez dudan -t(z)etik egitura, mugimenduzko 

aditzekin lotzen dena eta azken kapituluan aztertuko dudana. 

 

1.3.2. Egituraren ekonomia 

Egituraren ekonomiak ere garrantzi handia izango du garatuko dudan azterbidean, Lawk 

(1991) proposatu eta beste askok jarraitutako bidetik (Grimshaw 1993, 1994, 2002; Lee 

1994; Chomsky 1995; Abdulkarim & Roeper 1997; Bošković 1996, 1997; Collins 2003, 

besteak beste).11 Horrela, bada, Boškovićek (1996) proposatutako definizioa jasoko dut: 

 

                                                                                                                                                         
ii. a. Ez dut ondo ikusten.  [+progr., +bur.] = ohiturazkoa / [+progr., -bur.] = puntukaria 

b. Ez dakusat ondo.  (jasoa / zah.) 
11 Boškovićek (1997:37) horietako batzuen eta beste zenbait autoreren proposamenak aipatzen ditu, Lawren 
Egitura Minimoaren Hatsarrea bezalako ondorioetara heldu direnak, baina beste bide batzuetatik: Proiekzio 
Minimoa (Grimshaw 1994), Egituraren Ekonomiaren Hatsarrea (Safir 1993), Speas 1994, Proiekzio Minimoaren 
Hatsarrea (Radford 1994), Chomsky 1995. 
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20. Egitura Minimoaren Hatsarrea: 

Behin elementu esanguratsuen eskakizun lexikoak aseta, baldin eta bi 

errepresentaziok egitura lexiko bera badute, eta funtzio bera betetzen 

badute, proiekzio gutxien duen errepresentazioa aukeratu behar da funtzio 

hori betetzen duen errepresentazio sintaktiko gisa. 

(Bošković, 1996:290)  

 

Hatsarre horri jarraituz, Boškovićek proposatzen du ageriko konplementatzailerik ez 

duten infinitibozko kontrol-perpausak Denbora Sintagmak direla.12 Horrela, ingelesezko 

saiatu motako egituretan ez dugu Konplementatzaile Sintagmarik izango menpeko 

egituran, Denbora/Inflexio Sintagma hutsa baino: 

 

21. try, +___ [+dnb., -perts.] 

 John tried [Inf-S PRO to kiss Mary]  (Bošković 1996:297) 

 

Emondsek (2000:292) ere hatsarre bera (Economy of Representation – Irudikapenaren 

Ekonomia) darabil; horrela, azaltzeko zergatik hautatzen duen hiztunak (22a), egileak dio 

Post-S dela egitura ekonomikoena Ann Determinatzaile Sintagmaren tasunak erka 

ditzaketen egitura guztien artean —(22a-d) aukeren artean, alegia—: 

 

22. a. The election of Ann surprised us. 

b. *The election have Ann surprised us. 

c. *The election Ann’s surprised us. 

d. *The election Ann does surprised us. 

 

Bide beretik, aditz arindun egituren kasuan (Light Verb Constructions: hitz egin, lan 

egin, e.a.), aditzaren osagarrian daukagun elementua Izen soila izango da (Uribe-

                                                 
12 Boškovićek berak Inflexio Sintagma aipatzen du. 
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Etxebarria 1989, Oyharçabal 1994, Fernandez 1997)13, edo IS soila (Laka 1993), eta ez DS, 

baldin eta ez badago bestelako zantzurik egitura konplexuagoa eskatzen digunik. 

Oyharçabalek (2003) erakusten digu hiru aukerak direla posible: 

 

23. a. egin, +___DS 

    Lan gutxi egin dugu. (Oyharçabal 2003, (48a)) 

b. egin, +___IS 

 Gutxi egin dugu lan.  (Oyharçabal 2003, (48b)) 

c. egin, +___I 

Gutxi lan egin dugu.  (Oyharçabal 2003, (48c)) 

 

Hartara, proposatuko ditudan azterbideetan, erabiliko ditudan egiturak perpausen 

ezaugarriek ezinbestean eskatzen duten beste garatuko ditut, eta ez gehiago. Esate 

baterako, egitura baten isla fonetiko konplexuena aditz soila bada, ez dut proposatuko 

Aditz Sintagma soila baino egitura konplexuagorik, ez bada egitura horren ezaugarriek argi 

erakusten dutela egitura fonetikoki islatzen dena baino konplexuagoa dela. 

 

1.3.3. Perpausaren egitura 

Larsonek (1988) irekitako bidetik, eta azken urteetan hedatu den ereduari jarraituz, 

Aditz Sintagma bi bereiziko ditut azterketa honetan, Aditz Sintagma (AS) eta aditz-

sintagma txikia (aS). Perpaus iragankorretako subjektua aditz-sintagma txikiaren 

espezifikatzailean txertatuko zaio egiturari eta objektua, berriz, ASren osagarri posizioan: 

 

                                                 
13 Edo Adberbioa edo Postposizioa (Oyharçabal 2003); izan ere, Oyharçabalek (2003) eta Etxeparek (aurrez 
aurreko elkarrizketa) oharrarazten duten moduan, [Izena + Aditza] bezala deskribatu izan diren hainbat 
adibidetan zaila da aditzaren osagarria izen huts moduan interpretatzea; besteak beste, igeri egin, korri 
egin,korrika egin, paso egin, planto egin, goiti egin, on hartu edo zenbait hiztunek erabiltzen duten desegin 
aditzaren des egin berreraiketa (konturatu orduko dana egin eban des). 
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24.   aS 
 
     subj   a' 
 
   AS  a 
 
     obj  AS 

 

Hala ere, azaldu nahi ditugun egituren berri emateko, hori baino egitura garatuagoa 

beharko dugu: Izan ere, ezin dugu ahaztu aztetzen ari garen egitura guztietan dugula 

menpeko egitura jokatugabe bat -t(z)en morfema biltzen duena. Eta aurrerago ikusiko 

dugun bezala, -t(z)en morfema hori ezinbestean aztertu behar dugu aspektu-morfemadun 

bezala, bai egitura perifrastikoetan bai menpeko egitura jokatugabeetan. Horrenbestez, 

Aspektu Sintagma baten buruan kokatuko dut -t(z)en morfema hori, Denbora Sintagma 

baino sakonago eta Aditz Sintagma baino azaleragoko maila batean (Di Tullio 1998; Felser 

1998,1999; Demirdache & Uribe-Etxebarria 2000; Bong 2003, 2007; Uribe-Etxebarria 2004; 

Aldridge 2006; Thompson 2006, besteak beste). Euskararen kasuan ere, hainbat egilek 

erabili izan dute —aldeak alde— halako egitura (Laka 1990, 1993a; Arregi 2000; Haddican 

2001, 2004, 2008; Etxepare 2006; Vicente 2008):14 

 

25.   Dnb-S 
 
   dnb' 
 
  Asp-S  dnb 
 
   asp' 
 

   aS  -t(z)en 

 

                                                 
14 Bada Haddicanek 2004an argitaratutako lanaren bertsio digital zaharrago bat (Haddican 2001), eta bada 
alderen bat edo beste lan bien artean; esate baterako, 2001eko bertsioan ez du bereizketarik egiten -t(z)en 
morfemen artean eta Aspektu Sintagman kokatzen du morfema hori. Are gehiago, Hualdek eta Ortiz de Urbinak 
aztertu izan duten ari aditzaren osagarriko -t(z)en morfema Aspektu morfema bezala agertzen zaigu haren 
artikulu batean (Haddican 2001:18). Aldiz, 2004ko bertsioan progresiboekin agertzen den -t(z)en morfema 
nominalizatutako lokatibodun egitura izatearen aukera jasotzen du (Haddican 2004:106, 12. oh.). 
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Aspektu Sintagma ageri den aS eta DnbS-ren arteko gune horretan Objektuaren 

Komuztadura Sintagma (OKmz-S) ere proposatu izan da hainbatetan (Bennis eta Hoekstra 

1989, Wyngaerd 1989, Suzuki 1991, Chomsky 1993, Chomsky & Lasnik 1993, Laka 1993b, 

Noonan 1994, edo euskararen kasuan, Cheng & Demirdache 1993): 

 

26.   Dnb-S 
 
   dnb' 
 
  Okmz-S dnb 
 
   Okmz' 
 

   aS  Okmz 

 

Hala ere, Chomskyk (1995) tasun interpretaezin hutsak jasotzen dituzten sarrera 

lexikoen aurka egiten du, horien artean, Komunztadura Sintagma.15 Jorratzen ari garen 

bidetik, Aspektu Sintagmak aukera ematen digu gune horri esleitzeko Objektuarekiko 

Komunztadura Sintagmak bete izan dituen funtzioak, baina tasun interpretagaitz hutsak 

dituen islapenik erabili gabe. Aurrerago zehatzago azalduko dudan moduan (10. or.), 

komunztadura EPP tasunarekin lotuko dut, Lasniken (2001:360) ageri den bidetik. 

Felserrek (1999:142) proposatzen digun azterbideak ez digu aukerarik ematen Asp-S eta 

Okmz-S bat bera direla esateko. Izan ere, Felserrek Asp-S Egoera Predikatuekin lotzen 

duenean, Kratzerren (1989) proposamenari jarraituz egiten du. Kratzerren arabera, Egoera 

Predikatuek badute Izaki Predikatuek ez duten gertaera-argumentu bat: E(vent)-

argumentua. Argumentu hori gainontzeko argumentuak baino kanporagoko posizio batean 

kokatzen da (Kratzer 1994:104). Hain zuzen ere, Felserrek gertaera-argumentu hori 

Aspektu Sintagmaren espezifikatzaile posizioan kokatzen du, Tennyren (1987) bidetik;16 

horrexegatik proiektatzen dute Aspektu Sintagma Egoera Predikatuek eta soilik Egoera 

                                                 
15 Bestalde, Komunztadura Sintagma baztertzearen kontra ere azaldu izan dira zenbait autore (Carnie 1995, 
Harley 1995, McCloskey 1996, Parodi & Quicoli 1999), eta esan daiteke Komunztadura Sintagmak baduela tokia 
oraindik ere gaur egungo proposamenetan (Lasnik 2003; Cinque 2005; Boeckx 2006a, 2008; Haddican 2008; 
Bertone 2009). 
16 Euskararen kasuan, Zabalak (1993) ere proposamen horri eusten dio. 
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Predikatuek: E-argumentuak hala behar duelako. Azterbide horrek oztopatu egiten digu 

gune horrek objektua jasotzea. Hala ere, Chomskyren (1995:10.2 atala) proposamenak 

beste gune bat eskaintzen digu objektuaren kasua erkatzeko: aditz-sintagma txikiaren 

espezifikatzailea. Horrela, Chomskyk aditz-sintagma txikia bikoizten duen egitura 

proposatzen du objektuaren igoera duten hizkuntzetarako (Chomsky 1995, 2000, 2001b). 

Aditz-sintagma txikiak erakarri egiten du aditzaren barne argumentua espezifikatzaile 

posiziora tasun interpretagaitzak asetzeko (Chomsky 2000, 2001b). Beraz, (24)eko eskema 

hartuta oinarri, aditz-sintagma txikiak espezifikatzaile posizio bi izango ditu: 

 

27.    aS 
 
    obji  a' 
 
  subj  a' 
 
    AS   a 
 

   <obj>i  A 

 

Hortaz, orain artekoak laburbilduz, honela irudikatzen den egitura erabiliko dut, modu 

zabalean, -t(z)en morfema jasotzen duen perpaus iragankorretarako (printzipioz, perpaus 

jokatuez ari naiz): 
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28.   Dnb-S 
 
 Mirenekj dnb' 
 
  Asp-S  du 
 
   asp' 
 
  aS  jo-t(z)en 
 
 pianoai    a' 
 
         <Miren>j    a' 
 
    AS   <jo> 
 
  <pianoa>i  <jo> 

 

Ondoko atalean, kontrolarekin lotutako zenbait ohar jasoko ditut, erabilgarri egingo 

zaizkigunak hurrengo kapituluetan zehar aztergai ditugun egituretarako. 

 

1.3.4. Kontrolaren izaera 

Chomskyk, 1981 eta 1982ko lanetan, A-aztarna, A'-aztarna, pro eta PRO kategoria 

hutsak <±anaforikoa> <±pronominala> tasunetan oinarrituta bereizi zituen. Deskribaketa 

horren arabera, PRO elementuak <+anaforikoa> <+pronominala> tasunak biltzen ditu. 

Tasun horiek, bestalde, lotuta daude Uztardura Teoriaren A eta B hatsarreekin, zeintzuen 

arabera, hurrenez hurren, PROk uztartuta eta aske egon behar duen aldi berean eremu 

hurbilean. Kontraesan horren ondorioz, PRO soilik ager daiteke gobernurik ez dagoen 

guneetan, hau da, perpaus jokatugabeen subjektu-posizioan. Stowellek (1982) ere denbora 

tasuna duten egiturekin lotzen ditu kontrolean oinarritutako osagarriak. 

Hala ere, Egitasmo Minimalistarekin batera, alde batera utzi izan dira Hatsarreen eta 

Parametroen azterbidean erabilitako zenbait tresna; horien artean, aipatutako kategoria 

hutsen sailkapenaren oinarrian zegoen gobernu-nozioa. Horren ordez, proposatu izan da 

PRO izenordainak kasu berezia (nulua) jasotzen duela, eta kasu hori soilik ezar daitekeela 

perpaus jokatugabeen subjektu-posizioan (Chomsky & Lasnik 1993; Bošković 1995, 1996, 
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1997, 2001; Martin 1996, 2001). Horretarako, proposatzen da menpeko egituran subjektu 

lexikoa izango dugula Denbora Sintagmak [+denbora, +pertsona] tasunak biltzen dituenean; 

PRO, berriz, Denbora Sintagman [+dnb., -perts.] tasunak ditugunean; azkenik, igoera edo 

Ezohiko Kasu Markatzea [-dnb., -perts.] tasunekin lotzen da (San Martin 2002:27). Beste 

egile batzuek (Martin 1992, 2001; Bošković 1997; Baltin & Barret 2002) [±finitua] tasuna 

erabiltzen dute [±pertsona] tasunaren ordez: 

 

29. a. [-dnb., -perts.] à igoera / EKM 

 adb.: John seems <John> to be worried. / John expects her to win the race. 

b. [+dnb., -perts.] à PRO 

 adb.: John tries PRO to explain the facts. 

c:[+dnb., +perts.] à subjektu lexikoa 

 adb.: John thinks that she will know the answer. 

 

Bigarren azterbide baten arabera, kontrola igoera bidez azal daiteke (Hornstein 1999; 

Boeckx & Hornstein 2003, 2006a, 2006b; Boeckx, Hornstein & Nunes 2009; Boeckx, 

Hornstein & Nunes 2010), behin onartuta kate batek behar beste rol tematiko izan 

ditzakeela (Hornstein 1999:78), Chomskyk (1981:36) proposatutako theta-irizpidearen 

kontra.17 Hainbat izan dira azterbide honen aurka egin duten egileak —ikusi bereziki 

Culicover & Jackendoff 2001, Landau 2003, Bobaljik & Landau 2009—. Proposamen 

honetatik hurbil egon daitekeen beste bat Manzini eta Roussou-rena (2000) da; azterbide 

hau θ-rolen mugimenduan oinarritzen da (Manzini & Roussou 2000:407). 

Hirugarren azterbide baten arabera, PRO elementuak kasu arrunta jasotzen du 

(Sigurðsson 1991, Baltin & Barret 2002, Landau 2004, San Martin 2002, 2004). San Martinek 

(2002) proposatzen digu subjektu lexikoa hartzen duten menpeko egiturak 

Konplementatzaile Sintagmak direla, eta aldiz, PRO subjektua hartzen dutenak Denbora 

Sintagmak. Horretarako, birplanteatu egiten du (29) adibideko banaketa, eta proposatzen 

du [pertsona] tasuna Konplementatzaile Sintagman kokatzen dela; horrela, subjektu 

                                                 
17 Proposamen horrek, besteak beste, behartu egiten du Hornstein proposatzera PRO arbitrarioa izatez pro 
dela, baita pro-drop motako hizkuntzatzat hartzen ez direnetan ere (horien artean, ingelesa). 
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lexikoa soilik agertuko zaigu Konp-S dugunean. Dnb-S dugunean, berriz, ez dugu [perts.] 

tasunik izango eskuragarri; hartara, PRO subjektua izatea Konplementatzaile Sintagmarik 

ez izatearen berezko ondorio izango da. Boškovićek (1992, 1996, 1997) eta Ormazabalek 

(1995) ere proposatu izan dute perpaus nagusiarekiko kontrol-harremana azaltzen duten 

egiturak Denbora Sintagmak direla.18 

Nik neure egingo dut San Martinen proposamena —alde batera utzita Konplementatzaile 

Sintagman kokatutako tasuna [pertsona] den ala [finitua] den—. Hartan oinarrituta, eta 

Egitura Minimoaren Hatsarreari (EMH) atxikiz, proposatuko dut aztergai ditugun egituretan 

kontrol-harremana ezartzen denean perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean, menpeko 

islapen nagusia Denbora Sintagma dela, eta haren espezifikatzailean zilegitzen dituela 

bere tasunak PROk. Aldiz, igoera dugun egituretan, eta atzera ere EMH hartuta aintzat, 

Aspektu Sintagma hutsa proposatuko dut Felserrek (1998, 1999) oharmen-aditzen 

osagarrirako aurkeztutako azterbidearen bideetik. Hortaz, aztergai ditugun egituren 

kasuan, proposatuko dut igoera dugula menpeko egitura Aspektu Sintagmaraino garatzen 

denean; edo tasunetara ekarrita, perpaus nagusiak [+/-bur., +/-progr.] tasuna asetzen 

duen osagarria hartzen duenean. Aldiz, kontrola dagoen egituretan, perpaus nagusiak 

hartzen duen osagarriak [+dnb.] tasuna ase beharko du; hau da, Denbora Sintagma izango 

dugu —beraz, azterbide honetan ez dugu izango [-dnb] tasunaren beharrik—. 

 

1.3.4.1. Kontrola eta igoera bereizteko irizpideak 

Kontrola eta igoera bereizteko, Wurmbrandek (2004) zenbait irizpide deskribatzen ditu. 

Ondoren, Wurmbrandek proposatutakoak eta beste batzuk aztertuko ditugu, erabakitzeko 

zein edo zeintzuk zaizkigun baliagarri euskaraz. 

 

Pasibo bihurtzeko ahalmena 

Wurbrandek aipatzen duen lehen ezaugarria perpaus aktiboa pasibo bihurtzeko 

gaitasuna da, eta kanpo-argumentua izatearekin lotzen du gaitasun hori: 

                                                 
18 Proposatu izan den beste azterbide baten arabera, posible litzateke PRO subjektua Aspektu Sintagmaren 
espezifikatzailean bertan zilegitzea. Proposamen hori sakonago aztertuko dut, lehenengo kapituluko 3.2. 
atalean (117. or.). 
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30. a.     Es      wurde   einen   Abend   lang    gentazt. 
    IZORD.N      LAG       ART.N    gau     luze  dantzatu.PART 

Gau osoan dantzatu zuten. 

b. *    Es      wurde      am           Flughafen    angekommen 
     IZORD.N      LAG      PREP.ART.M    aireportu      heldu.PART 

 Aireportura heldu ziren. 

        (Wurmbrand 2004:994) 

 

Igoera biltzen duten egiturek, ordea, blokeatu egiten dute igoera-predikatua pasibo 

bihurtzeko aukera: 

 

31. a. *    Der       Kaviar      wurde    zu  essen    gescheint/gescheinen. 
     IZORD.M     kabiarra      LAG     PREP  jan    iruditu.PART1/PART2 

Kabiarra jan zutela zirudien. (lit.: Kabiarra jaten iruditua zen) 

b.  daß     der    Lastwagen  und     der      Traktor      zu    reparieren 
     KONP   ART.M    kamioia    eta    ART.M   traktorea    PREP   konpondu 

     versucht     wurden. 
 saiatuta      LAG 

 kamioia eta traktorea konpontzen saiatu zirela. (lit.: kamioia eta traktorea 
konpontzen saiatuak izan zirela) 

        (Wurmbrand 2004:995) 

 

Euskaraz, baina, ez dugu egitura pasiborik —ez, behini behin, emandako adibideekin 

pareka daitekeenik—; beraz, irizpide hau ez zaigu erabilgarria. 

 

Sasi-argumentua subjektuan 

Wurmbrandek igoera antzemateko proposatzen digun bigarren bidea eguraldiarekin 

lotutako sasi-argumentuak (Chomsky 1981:323) perpaus nagusiko subjektu-posizioan 

agertzeko gaitasunari dagokio: baldin eta perpaus nagusian dagoen subjektua bateragarria 

bada menpeko egituran dagoen eguraldi-esapidearen subjektuarekin igoera gertatu dela 

esan dezakegu. 
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Horrela, ondoko adibideetan dugun alemanierako scheinen (iruditu) aditzaren subjektua 

ez da, berez, sasi-argumentua (ich scheine: dirudit; du scheinst: dirudizu...); eta perpaus 

nagusiko es izenordain neutroa soilik identifika daiteke menpeko schneien (elurra egin) 

aditzaren subjektuarekin. Horrek erakusten du igoera gertatu dela menpeko perpausetik: 

 

32. a.     Es        scheint      zu     scheien. 
    IZORD.N      dirudi     PREP  elurra.egin 

Elurra ari duela dirudi. 

b. *  Es        versuchte      zu      schneien. 
   IZORD.N     saiatu.zen     PREP  elurra.egin 

Elurra egiten saiatu zen. 

 

Eguraldiarekin lotutako adibideak onak izan beharko lirateke euskaraz ere igoera 

gertatzen denean, (32a) adibidean bezala. Kontrola dugunean, berriz, argi dago adibideak 

ez direla gramatikalak izango, ez baitugu aurkituko menpeko egiturako pro subjekturako 

aitzindari egokirik19: 

 

33. a. *Euria egiten saiatu zen. 

b. *Hotz egiten saiatu zen. 

 

Baina badirudi eguraldiarekin lotutako esapideetan ere subjektua kontrolatuta egon 

daitekeela (Chomsky 1981, Torrego 1984): 

 

34. a. It sometimes rains after snowing.    (Chomsky 1981:323) 

b. A veces hay mosquitos en el jardín después de llover. (Torrego 1984:335) 

c. *A veces encendemos una hoguera después de llover.  (Torrego 1984:335) 

                                                 
19 Beste pro-drop hizkuntza batzuetan ere aurkitzen dugu subjektu isila eguraldiari lotutako esapideetan; 
hizkuntza erromantzeetara jotzen badugu, horren hainbat adibide aurkituko ditugu (gaztelania: llueve; 
katalana: plou; galegoa/portugesa: chove; italiera: piove). 
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Torregok haber aditzak subjektu-posizioan sasi-argumentua izatearekin lotzen du (34b) 

adibidearen gramatikaltasuna; azterbide hori zehaztasun handiagoz azaltzen du Boeckxek 

(2006b:350). Nolanahi ere, Boeckxek azpimarratzen duen moduan, halakoetan aitzindaria 

ere sasi-argumentua da. Alegia, (34a,b) adibideen kasuan, menpeko perpausean PRO 

elementua dugu perpaus nagusiko it eta pro izenordainek kontrolatuta, hurrenez hurren: 

 

35. a. Iti sometimes rains after PROi snowing. 

b. A veces proi hay mosquitos en el jardín después de PROi llover. 

 

Beraz, eguraldi-esapidearen subjektua kontrolatzeko, perpaus nagusian sasi-argumentua 

eskatzen/onartzen duen aditza beharko dugu, menpeko egituraren izaera gorabehera; 

(34a) adibidearen kasuan, aitzindaria rain aditzaren it subjektua da, eta (34b) adibidearen 

kasuan, haber aditzaren pro subjektua. 

 

Perpaus nagusiko argumentuen gaineko murrizketa 

Hirugarrenik, elementu bizigabeak subjektu-posizioan agertzeko gaitasuna igoerarekin 

lotzen du Wurmbrandek: 

 

36. a.     Der      Kuchen   scheint   gegessen  worden  zu     sein. 
    IZORD.M     pastela   dirudi       janda        LAG     PREP     izan 

Pastela jan egin dutela dirudi. (lit.: pastelak janda izana dirudi) 

b. *   Der      Kuchen   versuchte    gegessen       zu      werden. 
    IZORD.M     pastela   saiatu.zen     janda        PREP       LAG 

Pastela jan zezaten saiatu zen. (lit.: pastela jandako bihurtzen saiatu zen) 

 

Baina emandako adibideetan ikusten den moduan, igoera gertatu dela frogatzeko, 

Wurmbrand perpaus pasibo baten subjektutik abiatzen du, hura perpaus nagusira 

mugitzeko. Esan bezala, euskaraz ezin ditugu halako egiturak erabili, baina horren ordez, 
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bai jo dezakegu perpaus nagusiko argumentuen gaineko murrizketara; har dezagun 

ondokoa bezalako egitura bat: 

 

37.           XS 
 
 ZS  X' 
 
  YS  Xº 

 

Halako egitura batean Xº buruak YS sintagmarekiko murrizketa ezarriko du, (38a,b) 

adibideetan bezala: 

 

38. a. Jonek [YS musika] entzun du. 

b. *Jonek [YS argitasuna] entzun du. 

 

Era berean, Xº buruak ZS sintagmaren gain ere ezar dezake murrizketa, ondoko 

adibideetan ikusten den moduan: 

 

39. a. [ZS Jonek] YS entzun du. 

b. *[ZS ateak] YS entzun du. 

 

Murrizketa horiek argi erakusten digute YS eta ZS sintagmak XS sintagmaren osagarri eta 

espezifikatzaile posizioan txertatu zaizkiola egiturari hurrenez hurren.20 Aldiz, YS 

osagarriak edo ZS espezifikatzaileak ez badu murrizketarik jasaten perpaus nagusian, 

aztertu egin beharko dugu ea elementu horiek diren benetako argumentuak ala NS egitura 

konplexuago baten parte diren, ondoko adibidean ageri den moduan. Hain zuzen, 

murrizketarik ezak iradoki dezake YS edo ZS sintagma menpeko egitura konplexu batean 

txertatu zaiola egiturari, eta horregatik jasaten dutela murrizketa menpeko egituran, eta 

                                                 
20 Lehenengo kapituluan ikusiko dugun moduan, beste horrenbeste gertatzen da aditzaren espezifikatzailearen 
gaineko murrizketak [YS Xº] multzoak ezartzen dituenean. 
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ez perpaus nagusian; bide horretatik, perpaus nagusian agertzea erraz azal daiteke 

tasunen erkaketan oinarritutako teoriari jarraituta: 

 

40.   XS[uF] 
 
 YS[F]  XS 
 
  ZS  X' 
 
   KS  Xº 
 
   YS[F] 

 

Hala ere, Xº buruak osagarriaren edo espezifikatzailearen gaineko murrizketak ezartzea 

igoerarik ezaren froga argia den moduan, ezin dugu ahaztu murrizketarik eza ez dela 

igoeraren aldeko froga nahikoa, utzi bezalako aditzen kasuan ikusiko dugun moduan (6.4.1. 

atala). 

 

Esamoldeen interpretazioa 

Esamoldeen interpretazioarekin lotutako irizpidea igoera antzemateko adibide 

ohikoenetakoa da (Felser 1999, Bhatt 2002, Carnie 2002, Davies & Dubinsky 2004, Hulsey & 

Sauerland 2006, Harris 2008, besteak beste): kontrola dugun perpausetan, esamolde-

interpretazioa galdu egiten da eta soilik da posible irakurketa literala. Aldiz, igoera 

badugu, esamolde-interpretazio hori mantendu egingo da: 

 

41. a. All hell seemed [ <all hell> to break loose]. 

 Kristorena antolatu zen (lit.: infernu osoa askatu zela zirudien). 

b. All hell tried [ PRO to break loose]. 

 Infernu osoa saiatu zen askatzen (irakurketa literala baino ez) 
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Felserrek (1999:22) ere esamoldeak aipatzen ditu igoeraren aldeko argudio gisa 

oharmen-aditzen osagarriak aztertzen dituenean, hurrengo kapituluan ikuskiko dugun 

moduan: 

 

42. a. We heard all hell break loose. 

b. Then we saw the shit hit the fan. 

 

Hala ere, erraz-motako adjektibo-predikatuak aztertzean (182. or., 13. oh.) ikusiko 

dugun moduan, esamoldeetan oinarritutako irizpidea ez da erabakigarria. Horrela, 

esamolde-interpretazioa galtzeak ez du frogatzen, ezinbestean, kontrol-harremana 

dagoenik aitzindariaren eta elementu isilaren artean. Esamolde-interpretazioari eutsi 

egiten bazaio, ordea, bai esan dezakegu igoera dugula. 

Euskararen kasuan, baina, kontua are ilunagoa da. Hasteko, nahiz eta [obj. A] motako 

esamoldeak oso ugariak diren, ez da gauza bera gertatzen [subj. (obj.) A] motakoekin —eta 

hain zuzen ere, azken horiek dira kontrola eta igoera bereizten lagunduko liguketenak—. 

Horrez gain, badirudi euskarazko esamoldeak oso sentikorrak direla beren osagarrien 

mugimenduarekiko eta haien arteko auzokidetasunarekiko. Elordietak (2001) azaltzen 

duenez, esamolde-adierari eutsiko bazaio, objektuak Aditz Sintagma txikiaren baitan egon 

behar du eta ezin da mugitu bere kabuz —alegia, aditzarengandik aparte—. Horren froga 

gisa aipatzen ditu, besteak beste, ondorengo adibideak. Lehenengoan, aditzaren osagarria 

eskuinera dago dislokatuta; bigarrenean, foku-markatuta dago, eta hirugarrenean, 

modifikatzaile bati lotuta. Kasu horietan guztietan, irakurketa posible bakarra literala da: 

 

43. a. Ia egunero jotzen dio Mikeli Jonek denen aurrean adarra.     (dislokazioa). 

b. Adarrai uste dut [Konp-S <adarra>i jo diola ikasleari maisuak].  (foku-markatzea) 

c. Maisuak ikasleari [zuk eman zenion] adarra jo dio.      (modif.) 
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Beste horrenbeste gertatzen da subjektu-aditz motako esamoldeen kasuan. 

Esandakoaren erakusgarri argia dugu ondoko (44b-d) adibideetan ere esamolde-adiera 

galtzea: 

 

44. a. Eskua inurriek hartu didate. 

b. Ia egunero hartzen didate eskua inurriek.  

c. Inurrieki uste dut [Konp-S <inurriek>i hartu didatela eskua]. 

d. [Horren nekagarriak diren] inurriek hartu didate eskua. 

 

Beraz, igoera gertatzen den egituretan ere espero dugu esamolde adiera galtzea. Hori 

dela eta, euskarazko egituren azterketan ez dut joko esamoldeetan oinarritutako 

irizpideetara, haiei buruzko erreferentziak egingo ditudan arren. 

 

Denbora-harremanak 

Azkenik, igoera eta kontrola bereizteko, perpaus nagusiko argumentuen gaineko 

murrizketaz gain, denbora-harremanetara ere joko dut. Horrela, menpeko egituran 

Denbora Sintagma defektiboa badugu —eta bakarrik kasu horretan— posible izango da 

menpeko egituran deskribatzen den gertaera gauzatu ez izana; horixe gertatzen da, esate 

baterko, 6.3.1. atalean aztertuko dudan saiatu aditzaren kasuan:21 

 

45. Saiatu naiz liburua irakurtzen, baina ez dut lortu. 

 

Ezaugarri horrek igoeran oinarritutako analisia baztertzeko balioko digu. Hala ere, 

arauak ez du alderantziz jokatzen; alegia, menpeko egituran deskribatzen den gertaera 

ezinbestean gauzatzeak ez du frogatzen igoera gertatu dela. 

Horrenbestez, igoeraren zantzutzat joko dugu menpeko egiturak eguraldiarekin lotutako 

esapidea bildu ahal izatea edota aitzindariaren gaineko murrizketarik ez izatea. Igoeraren 

                                                 
21 Kapitulu honetako 1.3.7. atalean azalduko dut zehatzago horren zergatia. 
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aldekoak izango ditugu, berriz, aitzindariaren gaineko murrizketa eta menpeko egituran 

deskribatzen den gertaera ez gauzatzea ezinbestean. Edonola ere, zantzuez ari naiz, eta 

ez frogez; izan ere, nahiz eta deskribatutako ezaugarriak guztiz agerikoak izan behar direla 

eman dezakeen, behin baino gehiagotan egiaztatuko dugu azterketa sakonak begitazio 

bihurtzen duela azaleko azterketan ukaezina zirudiena. 

 

1.3.5. Oharmen-aditzen eta aspektu-aditzen ezaugarriak Emondsen ereduaren 

arabera 

Emondsek (1985, 2007), ingelesaren tradizio gramatikalari jarraituz, orain aldiko 

partizipio bezala deskribatzen ditu aztergai ditugun zenbait egitura; horien artean, 

oharmen-aditzen eta aspektu-aditzen perpaus osagarriak (Emonds 2007: 3. kapitulua). 

Emondsek (2007:78) dioskunez, halako perpausetako -ing morfemadun egiturak adjektibo 

bezala islatzen dira, baina [+Aditz] bezala hautatzen dira eta aditzaren argumentu-sarea 

dute; eta beste horrenbeste gertatzen omen da gaztelaniazko gerundioarekin. Arazo horri 

irtenbidea eman nahian proposatzen du ingelesezko -ing morfemadun egitura horiek aditz 

bezala jokatzen dutela hautaketa lexikoari dagokionez —hautatzen dutenean nahiz haiek 

hautatzen dituztenean—. Baina aldi berean, eta eragiketa sintaktikoei dagokienez, Adj-S 

bezala jokatzen omen dute. Kontraesan horri irtenbidea eman nahian ingelesezko -ing 

morfemaren jatorrian oinarritzen da eta orobat, lexikoiaren eta sintaxiaren arteko 

autonomian (Emonds 2007:81). 

Ingelesezko gerundioaren kasuan, egia da betetzen dituzten hainbat gune Adjektibo 

Sintagmek bete ohi dituztenak direla. Halaber, egia da gaztelaniazko estar (egon) 

aditzaren osagarrian gerundioak zein berezkoak ez diren egoerak (non inherent states) 

islatzen dituzten adjektiboak ager daitezkeela (Emonds 2007:77). Hala ere, kontuan hartu 

behar da kokagune hori ez dutela soilik betetzen aipatutako elementu biek (ez ingelesez, 

ez gaztelaniaz, ez euskaraz). Preposizio-/Postposizio-Sintagmak ere agertu ohi dira 

kokagune horretan ondoko adibideetan ikusten den bezala: 
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46. a. Mary is singing/sad/at home. 

b. María está cantando/triste/en casa. 

c. Miren abesten/triste/etxean dago. 

 

Aztergai ditugun egiturak soilik adjektiboak ageri ohi diren guneetan izango bagenitu, 

Emondsen proposamenak indar handiagoa luke. Baina Prep-S/Post-S izanik, nahitaez hartu 

behar dugu kontuan Prep-S/Post-S egituren parekoak ere izan litezkeela -t(z)en 

morfemadun egiturak (eta berdin egitura horiek beste hizkuntza batzuetan dituzten 

baliokideak). Are gehiago, ikuspegi historiko batetik, ingelesezko, euskarazko eta beste 

hizkuntza batzuetako morfemek Preposizio/Postposizio Sintagmaren alde egiteko arrazoiak 

ere eskainiko lizkigukete (ikusi Felser 1999, Hualde & Ortiz de Urbina 1987, Arteatx 2007). 

Egia da, bestalde, ez duela ematen azterbide horrek aukera handirik eskaintzen digunik 

ingelesezko eta gaztelaniazko egiturak azaltzeko. Nolanahi ere, hirugarren aukera bat ere 

badugu eta horixe da, hain zuzen, nik hemen argudiatuko dudana: -t(z)en morfemadun 

egiturek ez dutela proiektatzen ez AS, ez Adj-S, ez Prep/Post-S, Aspektu Sintagma baizik. 

Emondsen azterbideak aukera ematen dio azaltzeko zergatik ez den ageriko subjekturik 

egitura hauetan, eta zergatik ez diren zuzenean konbinatzen aditz modalekin eta denbora 

islatzen duten aditzekin (Emonds 2007:77). Hala ere, denboraren zantzurik ez izatea Dnb-S 

baino egitura murritzagoaren ondorioa izan daiteke, edota Denbora defektiboarena. Kasu 

batean zein bestean, argudia daiteke horixe berori dela nahikoa arrazoi subjektu lexikorik 

ez izateko. 

Bestalde, Emondsek garatzen duen sistemak zenbait puntu onartzera behartzen du; 

esaterako, Xmax egitura baten burua Xº izanik, A aditzak burua bera balitz bezala joka 

dezakeela menderatzen duen egituraren baitan, eta hartara, bera izan argumentuak 

hautatzen dituen elementua (Emonds 2007:81). Aitortu beharra dago ezaugarri hori 

gutxienez ezohikoa dela. Horrez gain, rolak egituran behera ezartzea ere onartu beharra 

dauka aspektu- eta oharmen-aditzen kasuan; gaitasun hori aditz horien “ezohiko” 

ezaugarri lexiko bati egozten dio. Horrenbestez, proposatzen du aspektu-aditzek eta 

oharmen-aditzek honela banatzen dituztela rolak, hurrenez hurren: 
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47. a.    Infl-S 
 
IS         AS 
 

 A       Adj-S 
 

    keep       Adj 
 
         A   Adj 
 
        mow  Ø 

 

 

b.      A1 

 
  A     IS       Adj-S 

 
 hear           Adj 
 
          A     Adj 
 

          mow     Ø 

        (Emonds 2007:90) 

 

Oharmen-aditzen osagarriei dagokienez, azterbide honek duen eragozpen bat 

argumentuen banaketa da, oharmen-aditzen kasuan perpaus nagusiko aditzak menpeko 

egitura osoari ezartzen batio rol tematikoa, eta ez soilik menpeko aditzari (72. or.). 

Esandako guztiak bestelako azalpenak bilatzera garamatza aztergai ditugun 

egituretarako. Felserrek (1998, 1999) Aspektu Sintagmaren buruan kokatzen du ingelesezko 

-ing morfema, eta beste horrenbeste iradokitzen du Cornilescuk (2004) ere. Izan ere, 

badirudi lotura estua dagoela Aspektu Sintagmaren eta zenbait postposizo-markaren 

artean, eta horri helduko diot ondoko puntuan. 

 

1.3.6.  -t(z)en morfemaren kokapena eta izaera 

Lafittek (1944) berak nominalizazioa eta inesibo-marka biltzen dituen egitura bezala 

deskribatu zuen -t(z)en morfema, eta deskribaketa bera aurkitzen dugu Txillardegiren 
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(1978:52) lanean ere. Aurrerago, Goenagak (1984:14) bereizi egin zituen aditz-

perifrasietan agertzen den -t(z)en morfema eta perpaus osagarrietan ageri dena; bigarren 

horretan —hau da, egitura konplexuetakoetan—, eutsi egin zion Lafitten proposamenari. 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987:438) ere, Goenagak proposatutako banaketaren 

bidetik, forma biak homofonotzat jo zituzten ari aditz progresiboa aztertzean. Gerora ere 

Postposizio Sintagman oinarritutako beste deskribaketa batzuk aurkitzen ditugu (Ortiz de 

Urbina 1987; Laka 2004, 2006b; Preminger 2009). 

Egitura perifrastikoetako -t(z)en morfema hori Aspektu Sintagmarekin lotu izan da azken 

urteetako lanetan (Laka 1991, 2004; Arregi 2000; Elordieta 2001; Haddican 2004, 2005; 

Etxepare 2006, besteak beste), eta neuk ere bat egingo dut azterbide horrekin: 

 

48. [Dnb-S Mirenek [Asp-S [aS liburuak irakur] [Aspº -tzen] ditu]. 

 

Horrenbestez, esan dezakegu -t(z)en morfema dela aditz-sintagma txikiaren eta 

Denbora Sintagmaren artean kokatzen den Aspektu Sintagmaren burua:22 

 

49. [Dnb-S [Asp-S [aS ... ] -tzen] ... ] 

 

                                                 
22 Badira Aspektu Sintagma aS eta AS proiekzioen artean kokatu izan dituzten egileak ere; esate baterako, 
Elordieta 2001, Cornilescu 2004, edo McDonald 2006, 2008. Nolanahi ere, Elordietaren proposamena ez zaio 
erabat kontrajartzen nik hemen argudiatutakoari. Izan ere, Elordietak (2001:40) alde batera uzten ditu 
Komunztadura Sintagmak —eta neuk ere hala egin dut lan honetan—; hain zuzen ere, horrexek darama 
Elordieta (2001:40) Aspektu Sintagma lotzera objektuak komunztadura egiten duen gunearekin. Lotura hori 
beste egile batzuek ere proposatu izan dute —MacDonaldek, esaterako, Borer-en (1994, 2005) lanak aipatzen 
ditu, nahiz eta berak azterbide horren kontra egin aipatutako artikuluan—. Nik erabilitako azterbidean, aldiz, 
objektuaren helmuga ez da Aspektu Sintagma, aditz-sintagma txikiaren espezifikatzailea baizik, Chomskyk 
(1995:370) islandierarako proposatutako bidetik. Lan honen mugetatik kanpo geratzen da aztertzea ea gune 
hori subjektua txertatzen den espezifikatzailea baino goragoko posizio batean dagoen ala beheragokoan. 

Vicentek (2008:139), beste arrazoi batzuengatik, Aspektu Sintagma baino gorago kokatutako OKmz-S 
proposatzen du, nahiz eta onartzen duen oinarri enpirikorik gabeko hipotesia dela. 

Azkenik, egile batzuek (Arregi & Molina-Azaola 2004; Fukuda 2007, 2008a, 2008b, 2009) aS proiekzioaren 
gainetik zein azpitik egon daitekeen buru funtzional gisa irudikatu dute Aspektu Sintagma. 

Bestalde, azterketatik kanpo geratuko da -t(z)en morfema bera den Aspektu Sintagmaren buru lexikoa 
edota tasun jakin batzuk biltzen diren buru horretan eta txertaketa berantiarraren (late insertion) fasean 
gauzatzen den buru lexikoa (ikusi Grodzinskyv& Finkel, 1998; Boeckx & Stjiepanović, 2001; Ackema & 
Neeleman 2007). 
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Hala ere, azken urteotan ugaritu egin dira menpeko egituretako -t(z)en morfema ere 

Aspektu Sintagmarekin lotu dituzten lanak (Demirdache & Uribe-Etxebarria 2000, Albizu 

2001, Uribe-Etxebarria 2004, Haddican 2005, Etxepare 2006). Edo zuzenean Aspektu 

Sintagman kokatu ez arren, aditzaren egituraren baitan aztertu dutenak, Elordietak (2001) 

edo Arregi & Molina-Azaolak (2004) bezala. Elordietaren kasuan, hain zuzen, oharmen-

aditzen osagarria jartzen da adibide bezala (Elordieta 2001:79). 

Hualde eta Ortiz de Urbinak (1987) ari aditz progresiboaren azterketarekin lotuta 

jorratzen dute -t(z)en morfemaren gaia. Lan horretan, ezinbestean aipatu beharreko 

hainbat datu interesgarri eskaintzen dizkigute inesibo markadun nominalizazioaren alde. 

Ondorengo orrialdeetan horiek aztertuko ditut, eta argudiatuko dut -t(z)en morfemak 

Aspektu Sintagmaren burua betetzen duela menpeko egitura jokatugabeetan, egitura 

perifrastikoetan egiten duen modu berean. 

Hasteko, Hualdek eta Ortiz de Urbinak Postposizio Sintagman oinarritutako 

azterbidearen alde aipatzen dute -t(z)en egiturak inesibodun Determinatzaile Sintagmekin 

ordezkatu ahal direla. Ondoko adibideetan ikusten den moduan, arrazoi bera aplika 

dakieke -t(z)en morfemadun beste egitura jokatugabe batzuei ere: 

 

50. a. Jon eta Miren {kantatzen/kantuan} ari dira. 

b. Jon eta Miren {kantatzen/kantuan} ikusi ditut. 

c. Jonek eta Mirenek {kantatzen/kantuan} ikasi dute. 

d. Jon eta Miren abilak dira {kantatzen/kantuan}. 

 

Egia da datu horiek inesibodun nominalizazioaren alde jokatzen dutela, baina batzuk 

eta besteak baliokideak balira, esperoko genuke -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeak 

agertzen zaizkigun testuinguru guztietan agertu ahal izatea kantuan bezalako egiturak. 

Hala ere, ondoko adibideek argi erakusten digute baliokidetasun hori ez dela beti 

betetzen: 
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51. a. Jon eta Miren {kantatzen/?*kantuan} ahalegindu dira. 

b. Jon eta Miren {kantatzen/?*kantuan} ohitu dira. 

c. Joni eta Mireni {kantatzen/*kantuan} utzi diete. 

d. Abesti horiek errazak dira {kantatzen/*kantuan}. 

 

Lehenengo adibide biak zalantzazkoak izan badaitezke ere, azken biak erabat traketsak 

dira. Horrez gain, kontuan hartu behar da (50) adibideko kantuan bezalako egiturak 

“bereziak” direla: hasteko, beti egiten diote erreferentzia ekintza bati. Zenbait kasutan 

elementu biak —inesibodun DS eta -t(z)en morfemadun egitura— batera agertu ahal izateak 

ere izaera sintaktiko bereizien alde egiten du: 

 

52. a. Jon eta Miren jokoan egiten ikusi ditut. 

b. Jon eta Miren dantzan egiten ikasi dute. 

 

Horrez gain, Artiagoitiak dioen moduan (1995:138), kontuan hartu behar da inesibodun 

Determinatzaile Sintagma gutxi batzuk baino ezin direla agertu -t(z)en egiturak 

ordezkatzen: 

 

53. a. Jon eta Miren kantuan/jokoan/jolasean ari dira. 

b. Jon eta Miren *kantan/*musikan/*idatzian ari dira. 

 

Murrizketa horrek argi uzten digu igerian bezalako sintagmak ez direla inesibo-marka 

jasotzen duten nominalizazio hutsak, besterik gabe. Halako egiturak nominalizazio 

“arrunt” gisa ez aztertzearen aldeko beste argudio bat inesibo-markarik ez duten 

nominalizazioetan aurkitzen dugu. Har dezagun igeri egin bezalako egitura bat; demagun 

igeri egiten formaren egitura [Post-S [XS igeri egite] -n] dela eta haren baliokidea dela [Post-S 

[XS igeria] -n]. Kasu horretan, esperoko genuke igeri egite(a) dugun testuinguru guztietan 

agertu ahal izatea igeri(a). Baina ondorengo adibideetan ikusten den moduan, arestian 

aipatutako alternantzia desagertu egiten zaigu inesibodun egituretatik kanpo: 
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54. a. {Igeri egiten/igerian} ikusi zintudan. 

b. {Igeri egitea/ *igeria} da zuri komeni zaizuna. 

c. {Igeri egiteari/*igeriari} garrantzi handia ematen diote. 

 

Horrez gain, bada Post-S horien eta -t(z)en egituren arteko beste alde garrantzitsu bat 

ere: igerian, lanean, egonean, e.a. bezalako Postposizio Sintagmek Determinatzaile 

Sintagmak menderatzen dituzte. Berriz, -t(z)en egiturak Post-S bezala aztertzen baditugu, 

onartu beharko dugu Post-S horiek zuzenean menderatzen dituztela nominalizazioak, edo 

ezinbestez mugagabea den DS. Aukera biak dira susmagarri samarrak kontuan hartzen 

badugu beste egitura batzuetako -t(z)e morfemak DS mugatuek menderatuta agertu ohi 

zaizkigula —gaur egungo euskaran, behinik behin—: 

 

55. a. Beharrezkoa da palestinarren kontrako zapalketa buka-tzea. 

b. Israeldarren politika babes-teak konplize egiten ditu herrialde asko. 

c. Palestinarren eskubideak errespeta-tzean geldituko dira borrokak. 

 

Azken adibidea bereziki interesgarria dugu, bertan Post-S inesiboa agertzen zaigulako, 

eta -t(z)en egituretan ez bezala, DS mugatua menderatzen du. Bestalde, menpeko egitura 

jokatugabeek onartzen dituzte -t(z)ean motako egiturak, baina ez dute -t(z)en 

morfemadun egituren esanahi bera, eta ezin dituzte horiek ordezkatu Artiagoitiaren 

sailkapenean ageri diren -t(z)en morfemadun egiturak; esaterako, oharmen-aditzen 

kasuan, -t(z)en morfemadun egiturak aditz nagusiaren osagarri dira, -t(z)ean motakoak ez 

bezala: 

 

56. a. Mirenek [Jon atea irekitzen] ikusi du. 

b. Mireneki [Jonj] [atea irekitzean]i/j ikusi du. 

 

Beste kasu batzuetan, -t(z)en morfema -t(z)ean morfemarekin ordezkatzen dugunean, 

perpausa ezgramatikal bihurtzen zaigu. Izan ere, -t(z)ean morfemadun egiturek denbora-
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adizlagun gisa jokatzen dute, eta ez dituzte asetzen -t(z)en morfemak asetzen dituen 

beharrak perpaus nagusian: 

 

57. a. Mirenek {abila/erraza} da {konbentzitzen/*konbentzitzean}. 

b. Mirenek pianoa {jotzen/*jotzean} ikasi du. 

c. Miren pianoa {jotzen/*jotzean} saiatu da. 

d. Mirenek pianoa {jotzen/*jotzean} utzi dio Joni. 

e. Miren(ek) pianoa  {jotzen/*jotzean} {ari da/dabil/dihardu}. 

 

Kontuan hartuta orain arteko datuak, esan dezakegu egungo euskaran egitura 

jokatugabeetako -t(z)en morfema hurbilago dagoela egitura perifrastikoetatik -t(z)ean 

morfematik baino. Planteamendu hori zuzena bada, aurreikusten da edozein hiztunek 

forma bera erabiliko duela beti aditz perifrastikoetan eta -t(z)en morfemadun egitura 

jokatugabeetan, eta alderik izatekotan, beti aurkituko dugula horien bien eta inesibodun 

nominalizazioaren artean. Hortaz, baldin eta hiztun batek irteten forma erabiltzen badu 

egitura perifrastikoetan eta irtetean nominalizazioetan, hiztun horrek irteten forma 

erabiliko du egitura jokatugabeetan. Mendebaldeko aldaera batean, orain arte esandakoa 

egiaztatzen duen adibidea dugu: zenbait hiztunek botaten forma erabiltzen dute forma 

perifrastikoetan; nominalizazioa, berriz, -kera morfemaren bidez egiten dute (botakeran). 

Orain arte esandakoarekin aurreikusten den legez, -kera morfemadun sintagma ohiko 

nominalizazioa (-t(z)ea) agertzen den testuinguruetan agertzen da soilik: 

 

58. a. Jonek harriak botaten dauz. 
    Jonek harriak {botatzen/*botatzean} ditu. 

b. Jon jausi egin da harriak botakeran. 
    Jon jausi egin da harriak {*botatzen/botatzean}. 

c. Jon harriak botaten ikusi dot. 
   Jon harriak {botatzen/*botatzean} ikusi dut. 

d. *Jonek harriak botakeran ikasi dau. 
    Jonek harriak {botatzen/*botatzean} ikasi dau. 
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Ildo berekoa baina alderantzizko fenomenoa dugu Arrasate eta Oñati inguruko hiztunek 

erabiltzen duten -ketan morfemarekin. Morfema hori -t(z)en morfema agertzen den 

testuinguruetan erabili ohi da (Erostarbe, 1994). Azterbide honek aurreikusten duen 

bezala, -ketan morfema egitura jokatugabeen posizioan ere ager daiteke; -t(z)ean 

morfema agertu ohi den testuinguruetan, berriz, hiztunek -terakoan edota -ketarakoan 

bezalako formak erabiltzen dituzte. 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987) Postposizio Sintagmaren alde aipatzen duten beste 

argudio bat honako hau da: Iparraldeko euskalkietan -t(z)e morfema hartzen duten aditzen 

osagarriek kasu genitiboa jaso dezaketela (berez, izenekin lotu ohi den ezaugarria). Egitura 

perifrastikoetan, aldiz, genitiboa ez da posible: 

 

59. a. gure laguntzen ari da. 

b. eskutitz-ak (*eskutitz-en) idazten ditut 

 

Horrek aukera ematen die egitura perifrastikoetako -t(z)en morfema eta egitura 

jokatugabeetakoa bereizteko. Onartu beharra dago bai Hegoaldeko forma arkaikoak eta bai 

Iparraldeko erabilerak morfemaren jatorriaren gaineko datu interesgarriak eskaintzen 

dizkigutela. Hala ere, kasu genitiboarena ez da gainditu ezineko oztopoa -t(z)en aspektu 

morfematzat hartzeko. Litekeena da hiztun batzuentzat -t(z)e morfema horrek ez hartzea 

(ageriko) deklinabide markarik inesiboarekin lotzean –ezin dugu ahaztu mugetako 

euskalkiak forma arkaikoei gehiago eusteko joera dutela–. Hortaz, Jon liburuaren 

irakurtzen ikusi dut perpausa Jon liburuaren irakurketan ikusi dut egituraren parekotzat 

jo dezakegu. Baina horrek ez du esan nahi egitura perifrastikoetako -t(z)en morfema mota 

batekoa denik eta beste mota batekoa menpeko egitura jokatugabeetakoa. Egitura 

perifrastikoek [Asp-S -t(z)en] motako osagarriak hartzen dituzte, eta baita Hualdek eta Ortiz 

de Urbinak aztertzen duten ari moduko egituren osagarrietan ageri zaizkigunak ere; hala 

ere, litekeena da hiztunaren arabera, ari-ren osagarri eta PVC egituretan [Post-S [ ... -t(z)e] 

-n] motako egiturak ere izatea; beharbada, fosildutako egitura gisa.23 

                                                 
23 Bestalde, Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987:429) adlatibo eta datibodun osagarrien kasua aipatzen dituzte 
ari aspektu aditzarekin lotuta, Lafittengandik (1979) jasotako adibideetan: sendatzerat ari da, sendatzeari ari 
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Orain arte esandakoa hartuta kontuan, argi dago datu askok erakusten digutela -t(z)en 

formaren baitan [-t(z)e + -n] izan dezakegula eta -n inesibo-marka dela, Hualdek eta Ortiz 

de Urbinak proposatu duten moduan. Baina aldi berean, beste ezaugarri askok iradokitzen 

digute -t(z)en ez dela ohiko Postposizio Sintagma baten burua, eta baditugula arrazoiak 

perpaus jokatuetako Aspektu Sintagmarekin parekatzeko. 

Planteamendu horiek biak ez dira, hala ere, bateraezinak; izan ere, hainbat egilek 

(Bybee, Perkins & Pagliuca 1994, Felser 1999, Uribe-Etxebarria 2004, Laka 2006a) 

deskribatu izan dute elementu lokatiboen eta aspektu-marken arteko lotura. Horrela, 

Felserrek (1999:78) dio orain aldiko partizipioaren jatorria on eta in preposizioetan dugula, 

hots leku preposizioetan, euskarazko inesiboaren kasuan bezala. Baina ingelesarena ez da 

adibide bakarra Felserren lan horretan; izan ere, liburuko bosgarren atalaren parte 

esanguratsu bat eskaintzen dio erakusteari oharmen-aditzen osagarriak itxuraz baino ez 

direla Prep-Sintagmak beste zenbait hizkuntzatan ere (nederlandera eta alemanaren 

iparraldeko aldaera bat); adibide horietan ere leku preposizioa buru duten sintagmak ageri 

zaizkigu.24 Uribe-Etxebarriak (2004:165) ere hainbat hizkuntzatako adibideak aurkezten 

dizkigu bide beretik, eta Lakak (2006a:187) ere aipatzen du lotura hori. 

Euskararen kasuan, Demirdachek eta Uribe-Etxebarriak (2000:178) eta bai Etxeparek 

(2006:319) -n morfema lokatibo bezala deskribatzen duten arren, Aspektu Sintagmaren 

baitan kokatzen dute. Bide horri helduko diot neuk ere lan honetan. Hortaz, Hualde eta 

Ortiz de Urbinaren [-t(z)e + -n] egitura badela ukatu ez arren, ez dut Postposizio Sintagma 

batera lotuko ([Post-S [IS -t(z)e] –n]), ezpada [Asp-S -t(z)en] Aspektu Sintagmara, beste lan 

batzuen bidetik (Haddican 2005, Etxepare 2006, Arteatx 2007).25 Bide beretik, seigarren 

kapituluan aztertzen ditudan -t(z)era eta -t(z)etik egiturek ere Aspektu Sintagma 

proiektatzen dutela proposatuko dut, haien postposizio-izaera ukaezina den arren. 
                                                                                                                                                         
da). Hala ere, kontuan hartu behar da Etxeparek (2006:319) -t(z)en morfema zein -t(z)era, biak lotzen dituela 
aspektuarekin; -t(z)eari partikulari dagokionez, ez daukat azalpenik. 
24 Felserrek “hizkuntza erromantze batzuk” ere aipatzen ditu, eta horien adibide gisa portugesa agertzen 
zaigu. 
25 Etxeparek (2006), Sowellen (1993, 1996) proposamena euskarara egokitzen du, eta bigarren Zeit-Sintagma 
bat proposatzen du Asp-S eta AS artean; egitura horretan, honela banatzen du -t(z)en morfema: 

i. [Asp-S [Zeit-S2 [AS Aº] -t(z)e] –n] 

Horrenbesteko xehetasunetan sartu barik, nik zuzenean txertatuko dut -t(z)en morfema osoa Aspektu 
Sintagmaren buruan; izan ere, modu batera edo bestera aurkezteak ez du ondoriorik aztertzen ari garen auzira 
begira. 
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Laburbilduz, esan dezakegu -t(z)en morfema berbera dugula perpaus jokatuetan eta 

jokatugabeetan, eta -n postposizio inesiboa Aspº buruan dagoela kokatuta, ez Postº buru 

batean; horrexegatik, hain zuzen ere, ez du eskatzen postposizioek antzeko inguruneetan 

eskatzen duten DS osagarria, eta arrazoi beragatik ez ditu partekatzen [Post-S ...-n] egiturak 

izan ohi dituen beste ezaugarri batzuk ere. Aldi berean, izatez postposizioak dira Hualdek 

eta Ortiz de Urbinak dioten moduan, eta horixe dago egileok deskribatu dituzten ezaugarri 

berezien oinarrian. 

Hurrengo atalean ikusiko dugu zein den -t(z)en morfema hori biltzen duen Aspektu 

Sintagmaren izaera. 

 

1.3.7. Denbora-harremanak 

Arestian esan dudan bezala (17. or.), Felserrek (1999:141) Egoera Predikatuetara 

mugatzen du Aspektu Sintagma. Kratzerren (1994:104) arabera, Egoera Predikatuan 

kanporen kokatutako argumentua gertaera E(vent)-argumentua da. Ideia horretan 

oinarrituta, Felserrek Aspektu Sintagmaren espezifikatzaile posizioan kokatzen du 

aipatutako E-argumentua: 

 

60.   Dnb-S 
 
 subjj  dnb' 
 
  Asp-S  dnb 
 
 E  asp' 
 
  aS  -t(z)en 
 
 obji    a' 
 
         <subj>j    a' 
 
    AS    a 
 
  <obj>i    A' 
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E-argumentuak eginkizun garrantzitsua betetzen du Felserren proposamenean. Izan ere, 

hark aztertu dituen eta bigarren kapituluan ikusiko ditugun oharmen-aditzen kasuan, 

perpaus nagusian deskribatzen den ekintza eta menpekoan deskribatzen dena aldiberekoak 

dira. Aldiberekotasun hori Goenagak (1984:124) ere azpimarratu izan du. Xehetasunak 

bigarren kapitulurako utziko ditugu; oraingoz, nahikoa dugu esatearekin Felserrek 

aldiberekotasuna E-argumentuaren kontrolaren bidez azaldu duela. Argudiatzen du E-

argumentua pro elementua dela (E-pro), eta igoera bidez, Denbora Sintagmaren 

espezifikatzailean zilegitzen dela. Felserren azterbidearen arabera, oharmen-aditzen 

osagarri posizioan ez dago E-pro hori uztartuko duen denborarik; horren ordez, menpeko 

egituran E-PRO dago, perpaus nagusiko E-pro elementuak uztartuta: 

 

61. [Konp-S [Dnb-S espez [dnb' dnbi [Asp-S E-proi [AS ... [Asp-S E-PROi aS]]]]]] 

    igoera   gertaera-kontrola 

(Felser 1999:146) 

 

Felserrek kontrol egitura horrekin jokatzen du Aldiberekotasunaren aldaeren berri 

emateko. Hala ere, Demirdache eta Uribe-Etxebarriak beste bide bat eskaintzen digute 

Aldiberekotasuna azaltzeko. Demirdache eta Uribe-Etxebarriak (2000), Zagona (1990) eta 

Stowellen (1993) bidetik, proposatzen dute Denbora Sintagmak eta Aspektu Sintagamak 

denbora-harremanak antolatzen dituzten argumentuak hartzen dituztela. Horrela, 

aurkeztutako proposamenaren arabera, Aspektu Sintagmaren buruak Gertaera Denbora 

(Event Time) Asertzio Denborarekiko (Assertion Time) ordenatzen du.26 Bestalde, Gertaera 

Denbora eta Asertzio Denbora Aditz Sintagmaren eta Aspektu Sintagmaren 

espezifikatzailean ageri zaizkigu kokatuta, hurrenez hurren. Aldi berean, Denbora 

Sintagmak Asertzio Denbora eta Hizketa Denbora (Utterance Time) ordenatzen ditu. 

Horretarako, Denbora-burua eta Aspektu-burua espazio-antolatzaileez baliatzen dira: 

aurrean, atzean, barruan (Uribe-Etxebarria 2004). 

                                                 
26 Aurrerantzean, Uribe-Etxebarriak (2004) darabiltzan GD, ASTD eta HZKD laburdurak erabiliko ditut Gertaera-
denbora, Asertzio-denbora eta Hizketa-denbora izendatzeko, hurrenez hurren. 
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62.   Dnb-S 
 
 HZKD  Dnb' 
 
  Asp-S  [aurrean/barruan/ostean] 
 
 ASTD  Asp' 
 
  AS  [aurrean/barruan/ostean] 
 
 GD    A 

 

Azterbide honetan, Aspektu eta Denbora buruek ordenatzen dituzte denborak, eta 

gertaera-argumentuak ez du hartzen parte eragiketa horretan. Baina perpaus bakunetan ez 

eze, perpaus konplexuetan ere proposamen honek bide argia eskaintzen digu menpeko 

egituraren eta perpaus nagusikoaren arteko denbora-harremanak azaltzeko. Ikus dezagun 

nola: hasteko, har dezagun perpaus soil bat, Jonek biharamunean pianoa joko zuen 

antzokian bezalakoa. Denbora Sintagmak Asertzio Denboraren ostean ordenatuko du 

Hizketa Denbora —zuen aditz laguntzaileak ematen digu horren berri—; hona biak 

denboraren lerroan irudikatuta: 

 

63. ----------------I----------------------------------I------------------à 
   ASTD    HZKD 

 

Hala ere, aditzak islatzen duen aspektuak izaera prospektiboa eransten dio —kasu 

honetan, aditz nagusiak hartzen duen gero-aldiko -ko morfeman antzematen dugu (joko 

zuen—. Hortaz, Aspektu buruak Asertzio Denbora Gertaera Denboraren aurretik kokatuko 

du: 

 

64. ----------------I----------------I------------------I------------------à 
   ASTD  GD  HZKD 

 

Demagun orain esku artean duguna perpaus konplexua dela, Denbora Sintagma bat 

baino gehiago duena; esate baterako, perpaus konpletiboa. Ondoko adibideetan ikusten 
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den moduan, menpeko egitura beregaina da Hizketa Denborarekiko lotura ezartzeko, dena 

delakoa izanik ere perpaus nagusian ageri dena: 

 

65. a. Jonek etorriko dela esan {dit/zidan}. 

b. Jonek etorriko dela esango {dit/zidan}. 

c. Jonek etorri zela esan {dit/zidan}. 

d. Jonek etorri zela esango {dit/zidan}. 

 

Hizketa Denborarekiko lotura ezartzeko gaitasun hori menpeko Denbora Sintagmak 

eskaintzen dio. Har dezagun orain balizko egitura konplexu bat, Denbora Sintagma baino 

menpeko egitura murritzagoa duena. Hortaz, Denbora Sintagma bakarra izango dugu, eta 

bi Aspektu Sintagma; beste modu batean esanda, HZKD bakarra izango dugu, eta bina ASTD 

eta GD. Horrenbestez, ez dirudi zaila Demirdache eta Uribe-Etxebarriaren proposamena 

egitura hauetara egokitzeak. Horretarako, nahikoa da aditz nagusiak ere denbora-

antolatzaile bezala jokatzea menpeko egiturarekiko. Hartara, menpeko Aspektu buruak 

GD1 ASTD1-ekiko ordenatzen duen moduan, pentsa daiteke perpaus nagusiko aditzak 

menpeko ASTD1 GD2-rekiko ordenatzen duela: 
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66.   Dnb-S 
 
 HZKD2  Dnb' 
 
  Asp-S  Dnb 
 
 ASTD2  Asp' 
 
  AS  Asp 
 
 GD2    A' 
 
  Asp-S  [aurrean/barruan/ostean] 
 
 ASTD1    Asp' 
 
        AS  Asp 
 
  GD1  A 

 

Dena dela, aditzaren osagarrian dagoen argumentua perpaus nagusiko denborarekiko 

ordenatzeko gaitasun hori ez da mugatzen menpeko egitura konplexuetara, DS soila biltzen 

duten adibideek frogatzen duten moduan (atzera itzuliko naiz puntu honetara 2.4.2. 

atalean). Aditzaren gaitasun horren aldeko beste froga bat perpaus bakunetan aurkitzen 

dugu. Gogoratu aditzak, esate baterako, iraganean kokatzen du osagarriko materiala; 

zehatzago, Gertaera Denbora osagarriaren ostean kokatzen du. Horrela, kolpe bat 

gogoratzen badugu, gogoratzeko ekintza kolpearen ostean egongo da: 

 

67.   AS 
 
 GD  A' 
 
  kolpea       gogoratu [ostean] 

 

Kontrako adibidea, berriz, aurreikusi bezalako aditzek eskaintzen digute. 

Aurreikustearen ekintza aditzaren osagarriko argumentuaren aurrean kokatzen da: 
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68.   AS 
 
 GD  A' 
 
  kolpea       aurreikusi [aurrean] 

 

Aldiz, menpeko egituran Denbora Sintagma defektiboa badugu, hautsi egingo da perpaus 

nagusiaren eta menpekoaren arteko lotura hori, Denbora Sintagmaren burua ez delako gai 

Asertzio Denbora Hizketa Denborarekiko ordenatzeko. Horrek menpeko gertaera denbora-

lerroan kokatu ezinik uzten gaitu; hori gertatzen den kasuetan, argi dago kontrol-

harremana dugula perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean, 1.3.4. atalean aurreratu 

bezala. Halako egituren adibide adierazgarriena saiatu aditza dugu duda barik, eta 

aurreikusi bezala, menpeko gertaera ezin dugu denboran kokatu —alegia, ez dakigu noiz 

gertatu den, edo gertatu ere gertatu den—: 

 

69. a. Miren zenbakia asmatzen saiatu zen (eta baita lortu ere). 

b Miren zenbakia asmatzen saiatu zen (baina alferrik). 

 

Esan bezala, horren azalpena menpeko Denbora Sintagma defektiboan daukagu, ez baita 

gai Asertzio Denbora —eta ondorioz, Gertaera Denbora— Hizketa Denborarekiko 

ordenatzeko:27 

 

                                                 
27 Hizketa Denborak ez du azpi-indizerik ez perpaus nagusian ez menpekoan, Gertaera Denbor eta Asertzio 
Denbora ez bezala, Hizketa Denbora beti izango delako bera. 
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70.   Dnb-S 
 
 HZKD  Dnb' 
 
  Asp-S  Dnb 
 
 ASTD2  Asp' 
 
  AS  Asp 
 
 GD2    A' 
 
  Dnb-S   A 
 
 HZKD    Dnb' 
 
      Asp-S  Ø 
 
 ASTD1  Asp' 

 

Halako egitura batek zer islatzen duen argiago ikusteko, jar dezadan adibide bat. 

Saiatu-motako egiturak seigarren kapituluan aztertuko ditudan arren, ez dut uste ezer 

berririk aurreratzen ari naizenik esaten badut egitura horietan kontrol-harremana dugula 

perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean. Beraz, 1.3.4. atalean aurkeztutako 

hatsarretan oinarrituta, argi dago PRO elementua izango dugula menpeko subjektuan, eta 

ondorioz, Denbora Sintagma (gutxienez) izango dugula menpeko perpausean. Beraz, 

perpaus-mota egokia dugu goiko egituraren adibide bat emateko. Demagun Jon hitz egiten 

saiatu da perpausa dugula. Egitura nagusiko Jon saiatu da honela irudikatuko genuke 

denbora-lerroan: 

 

71. ---------------I---------------------I------------------à 
   GD2  HZKD=ASTD2 

 Jon saiatu da 

 

Jo dezagun orain menpeko perpausera: (64) adibidean proposatutakoaren bidetik, 

etorkizuna adierazten duen -ko morfemak Gertaera Denbora (GD) Asertzio Denboraren 

(ASTD) ostean kokatzen du; (71) adibidean, alderantzizkoa gertatzen zaigu: -tu morfemak 
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(saiatu) GD ASTDren aurrean kokatzen du. Bide beretik, hitz egiten egituran –tzen 

morfemak GD ASTDren barruan kokatzen du; hortaz, GD1=ASTD1 izango dugu: 

 

72. -------------------I-------------------------------------à 
   GD1=ASTD1 

 hitz egiten 

 

 Baina menpeko Denbora Sintagma ez da lexikoki gauzatzen —fonetikoki gauzatzen den 

menpeko elementu konplexuena –t(z)en Aspektu-burua da—. Horrenbestez, (70) adibidean 

Ø bezala irudikatu dugun burua izango du, eta ondorioz, ez da izango gai Hizketa 

Denborarekiko ordenatzeko menpeko Asertzio Denbora (ASTD1). Horren ondorioz, menpeko 

GD eta ASTD ezin ditugu denbora lerroan ainguratu, Denbora Sintagmaren burua baita 

ainguratze-funtzio hori bermatzen duena, menpeko perpaus jokatuetan gertatzen den 

moduan: 

 

73. a. -------------------I-------------------------------------à 
   GD1=ASTD1=HZKD 
         hitz egiten {duela / duenean / duelarik / ...} 

 b. ---------------I--------------------I---------------------à 
   GD1=ASTD1                HZKD 
         hitz egiten {zuela / zuenean / zuelarik / ...} 

 

Aldi berean, denbora-lerroan ainguratzeko ezintasun horrexegatik beragatik da posible 

gertaera bera ukatzea, adibidean bezala. Aurrerago azalduko dudan moduan, igoera dugun 

egituretan, berriz, ez daukagu horrelako etenik menpeko egituraren eta Hizketa 

Denboraren artean, eta ondorioz, ezinezkoa da gertaera ukatzea, adibidean bezala: 

 

74. a. Jon atea hitz egiten saiatu zen (baina ez zuen hitz egin). 

b. *Jonek hitz egiten jarraitu zuen (*baina ez zuen hitz egin). 
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Aurkeztutako ereduak mutur biak direla esan dezakegu, eta baditugu beste aukera 

batzuk ere bata eta bestearen artean. Izan ere, hein handi batean gakoa perpaus nagusiko 

aditzean datza eta haren gaitasunean osagarriko materiala Gertaera Denborarekiko 

antolatzeko. Horrela, (70) adibidean Dnb-S defektiboaz gain, osagarria denboran kokatzeko 

gaitasunik ez duen aditza dugu. Adjektibo-predikatuak aztertzen ditugunean, aldiz, ikusiko 

dugu badagoela nolabaiteko lotura menpeko egituraren eta denbora-lerroaren artean, 

nahiz eta Dnb-S defektiboa izan eta horrek ere ondorio nabarmenak izan antolaketa 

horretan. 

Ikusiko dugun moduan, azterbide honek aztergai ditugun egituretako hainbat denbora-

ezaugarri azaltzeko aukera emango digu. Hurrengo atalean ikusiko dugu nola jokatzen duen 

Aspektu Sintagmak igoera eta kontrolari dagokionez. 

 

1.3.8. Aspektu Sintagma perpaus nagusiarekiko 

Aspektu Sintagmak ez digu eskaintzen perpausaren subjektua zilegitzeko gune egokirik, 

egitura horretan ez baitugu Denbora Sintagmarik —Pesetsky & Torregoren (2001) arabera, 

subjektua Denbora Sintagma baino goragoko posizio batera mugitzen da—. Bestalde, PRO 

elementua Denbora Sintagma defektiboarekin lotu izan da (Chomsky eta Lasnik 1993). 

Hortaz, kontrolerako aukerarik ere ez digu eskaintzen. 

Aztergai ditugun -t(z)en morfemadun perpausak bi motatakoak direla argudiatuko dut: 

Aspektu Sintagma soilak eta Denbora Sintagma defektiboak. Esan bezala, Aspektu 

Sintagmak ez du gune egokirik subjektua zilegitzeko. Hortaz, Asp-S soila biltzen duten 

osagarrietan subjektuaren igoera dugula argudiatuko dut, dela perpaus nagusiko aditz-

sintagma txikiaren espezifikatzailera, (75a) adibidean bezala, dela perpaus nagusiko 

Denbora Sintagmaren espezifikatzailera —edo handik goragoko posizio batera, Pesetsky eta 

Torregoren azterbidea zuzena bada—28, (75b) adibidean bezala. Bigarren egitura hori aditz 

progresibo batzuetan aurkituko dugu (5. kapitulua): 

 

 

                                                 
28 Ez dut bide horretan sakonduko hemen. 
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75. a. [Dnb-S ... [aS Xi ... [Asp-S ASTD [aS ti ...] -t(z)en]]] 

b. [Dnb-S Xi ... [Asp-S ASTD [aS ti ...] -t(z)en]] 

 

Menpeko X argumentuari dagokionez, haren mugimenduaren helmuga Aspektu Sintagma 

txertatzen den gunea izango dugu. Horrela, Aspektu Sintagma Aditzaren Osagarrian 

txertatzen bada, aditz-sintagma txikiaren espezifikatzaile posiziora mugituko da. Hain 

zuzen ere, Chomskyk (2000, 2001) garatutako faseen azterbideari lotzen bagatzaizkio, aS-k 

beheragoko egiturara joko du bere tasunak zilegitu ahal dituen elementu baten bila. Baldin 

eta Aditz Sintagmaren osagarria Aspektu Sintagma bada, haren baitan bilatuko du behar 

duen elementu hori eta menpeko subjektuak baldintza guztiak betetzen ditu: batetik, 

eskuragarri dago aditz-sintagma txikiaren espezifikatzaile posizioan dagoelako; bestalde, 

bere tasunak erkatu gabe ditu, artean ez delako izan erakarri duen beste gunerik.29 

Denbora Sintagmaren espezifikatzailerako mugimendua badugu, esan nahi du Denbora 

Sintagma horren eta menpeko Aspektu Sintagmaren artean ez dagoela beste gunerik 

menpeko subjektua erakar lezakeenik (beste modu batean esanda, haien artean ez dagoela 

aditz-sintagma txikirik). 

Beste zenbaitetan —esate baterako, oharmen-aditzen osagarrietan, adjektibo-

predikatuetan, jakintza-aditzetan, saiatu edo lagundu bezalako aditzen kasuan—, 

proposatuko dut menpeko egituran Denbora Sintagma defektiboa dugula, (6b) adibideko 

egituraren bidetik, eta horren aldeko argudioak azalduko ditut. Kasu horietan, kontrolean 

oinarritutako harremanaren alde egingo dut perpaus nagusiko aitzindariaren eta menpeko 

elementu isilaren artean. 

Bestalde, demagun perpaus nagusiko argumentu-posizioan badela XS egitura konplexu 

bat eta egitura konplexu horren baitatik ezin dela erakarri perpaus nagusira bertako Y buru 

jakin baten [uF] tasun interpretagaitzak erkatuko dituen argumenturik —ez dagoelako 

halako baldintzak betetzen dituen elementurik eskuragarri, hain zuzen ere—: 

 

                                                 
29 Faseetan oinarritutako azterbidearen ordezkoa Gallego & Uriagerekak (2007) proposatzen digute. 



_____________________________________________________________________sarrera 

 

 

 

 

 49 

76.   YS[uF] 
 
   ... 
 
  XS 
 
  ... 

 

Horixe izan daiteke, esaterako perpaus konpletiboetan dugun egoera; perpaus nagusiko 

aditz-sintagma txikiak badu erkatu beharreko EPP-tasun bat, baina ez dago harekin lot 

daitekeen DSrik eskuragarri: 

 

77.   aS[EPP] 
 
   ... 
 
  Konp-S 
 
        Miren etorri dela 

 

Kasu horretan, posible da menpeko egitura osoa ordezkatzen duen probet izenordain 

betegarriak betetzea espezifikatzaile-gune hori —izenordainaren tasunak bat badatoz 

xedearen beharrizanekin, jakina—: 

 

78.   aS[EPP] 
 
       [probet]i ... 
 
  Konp-Si 

 
        Miren etorri dela 
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Izenordain hori dagoeneko proposatu izan du Artiagoitiak (2001:58) euskarazko egitura 

batzuetarako, eta italieraren kasuan ere deskribatu izan da halako izenordaina (Chomsky 

eta Lasnik 1993:523):30 

 

79. a. [Dnb-S probet-i ... [Dnb-S PRO ...]i ]31 

b. [Dnb-S ... [Asp-S probet-i ... [Dnb-S PRO ...]i ]] 

 

Sarrera hau amaitzeko, ezeztapenari eskainiko diot hurrengo atala. 

 

1.3.9. Ezeztapena 

Ezeztapenak berebiziko garrantzia izango du, bereziki, oharmen-aditzen azterketan, eta 

erabakigarria izango da perpausaren izaera zehazteko. Horretarako, lehenik eta behin, 

Perpaus Ezeztapena eta Osagai Ezeztapena bereiziko ditugu, Zanuttiniren bidetik (1991). 

Zeijlstrak (2004:47) dioen moduan, perpaus osoa badago ezeztapenaren besarkaduraren 

pean, Perpaus Ezeztapena dugu. Aldiz, ezeztapenak bakarrik eragiten badio osagai zehatz 

bati, ez dugu Perpaus Ezeztapenik, Osagai Ezeztapena baizik:32 

 

80. a. Jonek ez du saririk irabazi.    Perpaus Ezeztapena 

b. Orain dela [ez asko] Jonek saria irabazi du.  Osagai Ezeztapena 

 
                                                 
30 Beste aukera bat litzateke proposatzea menpeko egiturak ez duela inolako izenordain isilik proiektatzen, eta 
aditzak ezinbestean azaltzen duela berezko absolutu-marka. Irtenbide hori egokia izan daitekeen arren aditz 
ez-ergatiboen kasuan, esate baterako, ez da horren garbia ikasi bezalako aditzetan, non komunztaduran ez eze 
argumentu-sarean ere argumentu bi azaldu ohi zaizkigun. Hortaz, 9. orrialdean adierazitako bidetik, 
pentsatzekoa da irakin bezalako aditz ez-ergatiboek [ukasua] motako tasun interpretagaitz bakarra izango 
dutela kasu ergatiboarekin lotuta ([ukasua: erg.]), eta ondorioz, argumentu bakarra beharko dutela tasun hori 
erkatzeko; aldiz, kasu absolutua berez islatuko da aditz laguntzailean. Baina ikasi bezalako aditzetan, aditzak 
tasun interpretagaitz bi izango ditu: [ukasua: erg.] eta [ukasua: abs.]. Perpaus bakunetan, Determinatzaile 
Sintagmak egingo ditu interpretagarri tasun horiek, eta aldiz, menpeko egitura dugunean —jokatua zein 
jokatugabea—, probet izenordain betegarriaren beharra izango dugu [ukasua: abs.] tasuna interpretagarri 
egiteko. 
31 PRO arbitrarioa izendatzeko indizerik gabeko PRO erabiliko dut Chomskyk (1981:192) proposatu bezala. 
32 Nahiz eta, Cirillok (2009:82) dioen moduan, bereizketa hori desegoki gerta daitekeen zenbatzaile mugikorrak 
(floating quantifiers) ditugunean tartean, nahiko zehatza da gure helburuetarako. 
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Perpaus Ezeztapenari dagokionez, Lakak (1991) eta A. Elordietak (2001) Inflexio 

Sintagma menderatzen kokatzen dute ezeztapena, Σ Sintagman. Ortiz de Urbinak (1993, 

1994) eta G. Elordietak (1997), berriz, Inflexio Sintagmaren azpian kokatzen dute 

Ezeztapen Sintagma, ingeleserako proposatu izan den azterbidearen ildotik (Pollock 

1989).33 Haddicanek (2004, 2008) ere Denbora Sintagma baino beherago kokatzen du ES; 

zehazki, Dnb-S eta Asp-S artean. 

Berreraiketari dagokionez, Uribe-Etxebarria (1994) Ezezko Polaritatedun Elementuak 

FLn zilegitzearen alde ageri da. Haddicanek (2004, 2008) ere berreraiketaren alde egiten 

du, partikula ebidentzialek ezeztapenaren gainean duten besarkaduran oinarrituta; esate 

baterako, Mirenek ez omen du Jon ezagutu bezalako perpaus batean, omen partikulak 

ezeztapenaren gaineko besarkadura du. Horrek ondoko egitura proposatzera darama 

Haddican: 

 

81.   Pol-S 
 
 Ezj  Pol' 
 
  Ø  Mod(Evid)-S 
 
   omen  Denb-S 
 
    Lag  Ezezt-S 
 
     <Ez>j   Ezezt' 
 
       Ø      ... 

          (Haddican 2008:70) 

 

Aztergai ditugun egiturei dagokienez, Felserrek (1998, 1999)  predikatuaren ezeztapena 

proposatzen du oharmen-aditzen osagarriez ari delarik; baina 2.4.3. atalean agerian 

geratuko da egitura hauetan ere perpaus-mailako ezeztapena daukagula, eta haren 

ezaugarri bereziak —hitz hurrenkera, besteak beste— egitura murritza izatearen ondorio 

                                                 
33 Dena den, kontuan hartu behar da ezeztapenak Denbora Sintagmarekiko duen kokapena hizkuntzatik 
hizkuntzara alda daitekeen parametro bezala proposatu izan dela (Haegeman 1995:7). 
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hutsa direla. Baina egituraren murriztasun horrek berorrek hainbat datu eskainiko dizkigu 

Ezeztapen Sintagmaren gainean, perpaus garatuagoetan ezkutuan gelditzen zaizkigunak. 

Horrela, proposatuko dut ezeztapenak berreraiketara jotzen duela Forma Logikoan; 

Ezeztapen Sintagma Dnb-S baino maila sakonagoan txertatzen dela ere proposatuko dut, 

eta Haddicanek dioen duen moduan, Polaritate Sintagma baten espezifikatzaile-posiziora 

mugitzen dela perpaus osoetan; baina ez aztergai ditugun egitura murritzetan, hitz-

hurrenkeratik ondorioztatzen den bezala. Hala ere, ez dut kokatuko Ezeztapen Sintagma 

Dnb-S eta Asp-S bitartean, Haddicanen ereduan bezala, Asp-S eta aS bitartean baino. 

Azkenik, eredu buru-azkenaren alde egingo dut, Ortiz de Urbinari (1989) jarraiki. Hortaz, 

honako eredua da nik proposatuko dudana, -t(z)en morfemadun perpaus jokatugabeetan 

oinarrituta, nahiz eta aipatutako perpausetan egitura ez den guztiz garatzen: 

 

82.   Pol-S 
 
 Ezj  Pol' 
 
  Ø  Mod(Evid)-S 
 
   omen  Denb-S 
 
      Dnb' 
 
     Asp-S     Dnbº 
 
      Asp' 
 
     ES  Aspº 
 
    aS  ez 

 

Horrez gain, Mahajan-ek (1990) hindirako aurkeztutako bidetik, proposatuko dut 

berreraiketa horren ondorioz direla zilegi subjektu-posizioan aurkitzen ditugun Ezezko 

Polaritatedun Elementuak ere —Mahajanek (1998) proposatzen du ezeztapenak ez duela 

Ezeztapen Sintagmarik proiektatzen hindiz; nik, esan bezala, bai proposatuko dut 

Ezeztapen Sintagma euskararen kasuan—. Ondokoa bezalako perpausak gramatikalak 
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izango badira, ezeztapenak EPEaren gaineko besarkadura izan beharko du Forma 

Logikoan:34 

 

83. Inorki ezj zuenk [<ez>j <inork>i Jon ikusi <zuen>k]. 

 

Laburbilduz, ezeztapenari dagokionez, proposatuko dut Ezeztapen Sintagma Aspektu 

Sintagmaren eta aditz-sintagma txikiaren artean txertatzen den proiekzio buru-azkena 

dela. Perpaus osoetan, ezeztapena Polaritate Sintagmaren espezifikatzaile-posiziora 

mugitzen da, Haddicanek dioen moduan, baina ez aztergai ditugun egituretan. Azkenik, 

Ezezko Polaritatedun Elementuak berreraiketa bidez zilegitzen dira Forma Logikoan. 

 

 

                                                 
34 Euskaraz bezala, hindiz ere posible dira EPEak subjektu-posizioan —ez ordea, ingelesez—. Gertaera hori 
azaltzeko, bide bat baino gehiago proposatu izan da. Mahajan-ek (1988), esaterako, proposatzen du 
ezeztapenak o-komandatu egin behar duela EPEa, eta baldintza hori azaleko egituran zein FLn bete behar dela, 
baina soilik FLn hindiz. Bhandarik (1998), berriz, proposatzen du [Kmz-S [Dnb-S [ES ... ]]] egitura proposatzen du 
ingeleserako eta hindirako, [ES [Dnb-S [Kmz-S ... ]]]; horrela, ez dago berreraiketara jo beharrik azalpen egokia 
eskaintzeko. Vasishth-ek (1999a,b), aldiz, Ezeztapen Sintagma ukatzen du, eta azalpen semantikoa eskaintzen. 

Bestalde, halako adibideek aukera egokia eskaintzen digute Haddicanek aurkezten duen egitura eta 20. 
orrialdean aurkeztutako San Martinen proposamena uztartzeko, zeinen arabera, subjektu lexikoak 
Konplementatzaile Sintagman kokatzen diren, eta ez Denbora Sintagmaren espezifikatzailean. 
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2. Oharmen-aditzen osagarriak 

 

 

2.1. Sarrera 

Atal honetan oharmen-aditzen osagarrietan agertzen diren -t(z)en morfemadun egitura 

jokatugabeak aztertuko ditut, bereziki Felserrek (1998, 1999) proposatutako bidea 

euskarak eskaintzen dizkigun datuekin alderatuta. Ondoko orrialdeetan, defendatuko dut 

euskarazko oharmen-aditzen osagarrietan dugun egitura Denbora Sintagma biltzen duen 

Perpaus Txikia dela eta ez Aspektu Sintagma, Arteatxen (2007) lanean proposatzen den 

moduan. 

Lan honetan, oharmen-aditzen osagarriez edo PVC (Perception Verb Complement) 

egiturez dihardudanean, honako ezaugarriak biltzen dituzten egiturei ari naiz egiten 

erreferentzia: oharmen-aditzen (ikusi, entzun, sumatu, harrapatu, aurkitu...)1 osagarri 

posizioan egotea eta -t(z)en morfema buru duten egitura konplexuak izatea.2 

 

1. a. Jonek [PVC Miren pianoa jotzen] ikusi du. 

b. Irakasleak [PVC Mikel ipuinak kontatzen] entzun du. 

 

                                                 
1 Zerrenda luzeagoa in A. Eguzkitza (1985). 
2 Hortaz, oharmen-aditzen osagarriez ari naizelarik, ez ditut hartuko kontuan ez (ia) adibidekoa bezalako DS/IS 
soilak, ez -ela morfema buru duten Konplementatzaile Sintagmadun egiturak —(ib) adibidea—, ez bada horrek 
nolabaiteko laguntza eskaintzen digula -t(z)en morfemadun osagarriak aztertzeko: 

i. a. Jonek [DS zaratak] entzun ditu. 
b. Jonek [Konp-S bihar euria egingo duela] entzun du. 
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Kapitulu honetako lehenengo atalean zehar ikusiko dugun legez, egitura hauek oso 

ezaugarri bereziak dituzte, zailago egin izan dutenak perpaus hauen egitura zein den 

antzematea. Azter ditzagun, bada, ezaugarri horiek. 

 

2.2. PVC egituren ezaugarriak 

Kapitulu honen sarreran esan dudan moduan, oharmen-aditzen osagarriek ezaugarri 

bereziak dituzte. Horietako asko Akmajianen (1977) eta Felserren (1998, 1999) lanetan 

deskribatzen zaizkigu. Hemen jasoko ditudan ezaugarri batzuk haien lanetan agertzen dira; 

beste batzuk, berriz, euskararen berezitasunei dagozkie. Bestalde, kapitulu honetan, 

ingelesaren azterketan deskribatutako ezaugarrietatik ez ditut jaso euskaratik urrun 

gelditzen direnak.3 

 

2.2.1. Osotasuna 

PVC egiturek sintagma bakarra osatzen dutela behin baino gehiagotan aipatu izan dute 

zenbait egilek (Akmajian 1977; Felser 1998, 1999), eta osotasun horren aldeko argudioak 

ere eskaini izan dizkigute. Horiek indartzera datozen beste batzuk NZ galderen erantzunak 

(2), fokalizatutako elementuak (3) eta zera, zeretik, zertu eta antzeko hitzak (4) ditugu: 

 

NZ-galderak: 

2. a. *Zer ikusi duzu? [katua][bostetan] 

b. Zer ikusi duzu? [katua]. 

 

                                                 
3 Esaterako, Felserrek (1999) behin baino gehiagotan aipatzen duen ezaugarria da Pasibizatzearen Gaineko 
Murrizketa infinitibozko forma hartzen duten PVC egituretan: 

i. *John was seen leave. 

Euskaraz, ordea, ez dugu egitura pasibo argirik. 
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Fokua: 

3. a. *Guk [JON] [GOIZEAN] eraman dugu, eta ez [MIREN] [ARRATSALDEAN]. 

b. Guk Jon [GOIZEAN] eraman dugu, eta ez Miren [ARRATSALDEAN]. 

 

Zera elementua: 

4. a. *Zera ikusi dut: [Mikel][bostetan]. 

b. Zera ikusi dut: [Mikel]. 

c. *Jon zerean aurkitu dut: [nekatuta][bide bazterrean]. 

d. Jon zerean aurkitu dut: [bide bazterrean]. 

 

(2-4) adibideetan ikusi berri ditugun kasuetan ezin da sintagma bat baino gehiago egon 

aldi berean galderen erantzunean, foku-posizoan edota zera elementua ordezkatzen. Hala 

ere, oharmen-aditzen osagarriak bai agertu ahal zaizkigu aipatutako hiru testuinguruetan: 

 

5. a. Zer ikusi duzu? [Miren pianoa jotzen]. 

b. Guk [JONE IRAKURTZEN] ikusi dugu, eta ez [MIKEL PIANOA JOTZEN]. 

c. Zera ikusi dut: [Jone liburua irakurtzen]. 

 

Bestalde (5) adibideko perpausetan egiaztatzen den moduan, oharmen-aditzen 

osagarriek erakusten duten osotasuna nabarmenago ageri zaigu aztertzen ari garen egitura 

ingurune isolatuan agertzen denean. Gertaera horiek guztiek PVC egituretako subjektua 

eta predikatua biltzen dituen osagai bakarraren aldeko froga argia eskaintzen digute. Hala 

ere, ez da gauza bera gertatzen 54. orrialdean zerrendatutako oharmen-aditz guztiekin; 

horrela, harrapatu eta aurkitu aditzen kasuan, esaterako, NZ-galderetan oinarritutako 

adibideek bereziki perpaus traketsak eragiten dituzte: 

 

6. a. *Zer harrapatu duzu? Jon pianoa jotzen. 

b. *Zer aurkitu duzu? Jon pianoa jotzen. 
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Subjektu arbitrarioari eskainitako azpi-atalean ere antzeko zerbait gertatzen dela 

ikusiko dugu aurrerago. 

 

2.2.2. Zatigarritasuna 

Bestalde, oharmen-aditzen osagarri posizioan agertzen zaigun egiturak osotasuna du, 

baina gehienetan subjektua erraz bana daiteke menderatutako egiturako gainontzeko 

elementuetatik: 

 

7. a. [Jon lagunekin hitz egiten] ikusi dut. 

b. [Jon] ikusi dut [lagunekin hitz egiten].4 

 

Hortaz, oharmen-aditzen osagarrietarako proposatzen dugun egiturak gai izan beharko 

du azalpen egokia eskaintzeko bai osotasunari, bai zatigarritasunari. 

 

2.2.3. Kasu ergatiboaren gaineko murrizketa 

Ingelesezko PVC egituren azterketetan menpeko subjektuak jasotzen duen kasu 

akusatiboa aipatzen da (I saw him/*he reading a book). Kasu hori aditzaren osagarriarekin 

lotu ohi da, eta ez subjektuarekin. Beste horrenbeste gertatzen zaigu euskaraz kasu 

ergatiboa jaso ohi duten argumentuekin ere: PVC egituretako subjektuek kasu absolutiboa 

jasotzen dute, dena delakoa izanda ere menpeko argumentu-sarea: 

 

8. a. *Zuk katuak saguak harrapatzen ikusi duzu. 

b. Zuk katua saguak harrapatzen ikusi duzu. 

 

                                                 
4 Hurrenkera hauek biak direla-eta, deigarria da zenbait hiztunentzat egitura neutroa banatu gabeko PVC 
egitura jasotzen duena izatea, eta beste batzuentzat —neu barne— banatutako PVC egituraduna. Puntu horri 
2.4.2. atalean helduko diot. 
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Zenbait hiztunek, berriz, onartzen dute PVC egituraren baitako subjektuak kasu 

ergatiboa erkatzea, baldin eta izenordain indartua bada, eta aditzaren aurrean agertzen 

bada (bakarrik adberbioarekin ere ager daiteke gune horretan):5 

 

9. a. Sua zeuk egiten ikusi zaitut.  

b. Lan guztia berak bakarrik egiten ikusi dut. 

c. Ikusi zaitut zuhaurk lan egiten. (Oyharçabal 2002:231) 

 

Bestalde, perpaus nagusian ezeztapena agertzen bazaigu, posible da PVC egiturako 

subjektuak determinatzaile partitiboa jasotzea: 

 

10. Zuk ez duzu {katua/ katurik} saguak harrapatzen ikusi.6 

 

Bestelako testuinguruetan ere determinatzaile partitiboa absolutuarekiko alternantzian 

agertu ohi zaigu.7 Hortaz, ezezko perpausetan partitiboa agertzea baiezkoetan absolutiboa 

agertzearekin lot dezakegu. Labur esanda, PVC egiturako subjektuak kasu 

absolutiboa/partititiboa jasotzen du, baina ezin du kasu ergatiborik azaldu. Aurreragoko 

ataletan agerian geratuko den moduan, ezaugarri hau menpeko egituran ageriko 

subjekturik izatearen gaineko murrizketarekin lot daiteke. Murrizketa hori -t(z)en morfema 

buru duten egitura jokatugabe guztietan aurkituko dugu; hortaz, aurrerantzeko ataletan ez 

diot tarte berezirik eskainiko azalpenak horrela eskatzen ez badu. 

                                                 
5 Oyharçabalek dioenez, (9c) adibideko izenordain indartuak bakarrik adberbioaren esanahia du. Nik emandako 
adibideetan (9b)k du Oyharçabalek aipatzen duen zentzua; (9a) adibideko izenordain indartuak, berriz, 
bakarrik zein ez beste inork adieraz lezake. 
6 Kasu honetan ere, (7b) adibidean bezala, neutroagoa da hiztun askorentzat Zuk ez duzu katua/katurik ikusi 
saguak harrapatzen hitz-hurrenkera. 
7 Hau da, partitiboa ez da agertzen ergatiboa agertu ohi den testuinguruetan, baina posible da subjektu 
posizioan agertzea (partitiboari buruzko ohar interesgarriak aurki daitezke Lakaren (1996) lanean): 

i. a. Katua etorri da.  à a'. Ez da katurik etorri. 
b. Urak irakin du.  à b'. *Ez du urik irakin. 
c. Katuak sagua ikusi du. à c'. Katuak ez du sagurik ikusi. 

     c''. *Katurik ez du sagua ikusi. 
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2.2.4. Subjektu arbitrarioa 

Di Tulliok (1998:203) ohartarazten duen moduan, posible da ageriko subjekturik ez duen 

egitura izatea oharmen-aditzen osagarrian. Beste modu batean esanda, oharmen-aditzek 

subjektu arbitrarioa duten perpaus osagarriak onartzen dituzte:8 

 

11. a. Inoiz ez dut ikusi botila horren azkar husten. 

a1. Inoiz ez dut ikusi botilasubj horren azkar husten. 

a2. Inoiz ez dut ikusi PROsubj botilaobj horren azkar husten.9 

 

Bistan da (11a) adibidea anbiguoa dela eta berdin isla dezakeela botila hustu egin dela 

(11a1) zein norbaitek hustu duela (11a2); anbiguotasun horrek berak iradokitzen du 

subjektu arbitrarioa posible dela. Aldiz, (12)ko adibideetan ez dugu inolako 

anbiguotasunik, eta subjektu arbitrarioa duen egitura bezala interpretatu behar da 

ezinbestean: 

 

12. a.  Ikusi duzu inoiz ehun kilo esku batez altxatzen? 

b. Entzun duzu inoiz gezurrak horren erraz kontatzen? 

 

Bestalde, 2.2.1. atalean esan bezala, harrapatu eta aurkitu aditzek ez dituzte emaitza 

berak ematen: 

 

 

                                                 
8 Subjektu arbitrarioa dela eta, esan izan da posible dela PRO elementua beti egotea kontrolatuta, subjektu 
arbitrarioen kasuan, kategoria huts batek. Kategoria huts hori ondoko perpausean for us sintagmak betetzen 
duen posizioan legoke (Epstein 1984, Chomsky eta Lasnik 1993): 

i. It is convenient for us [for others to do the hard work] 

Aztergai ditugun egituretan, ordea, ez dago aitzindaririk interpretatzeko aukerarik. 
9 1980an Chomskyk PROarb proposatu zuen arren subjektu arbitrarioa irudikatzeko, aurrerago Chomskyk berak 
(1981:192) adierazi zuen PROarb ez dela indizekiderik gabeko PRO soila baino. Azken proposamen horri 
jarraituz, neuk ere PRO soila (indizerik gabe) erabiliko dut subjektu arbitrarioa adierazteko. 
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13. a. *Inoiz ez dut harrapatu PRO botila horren azkar husten. 

b. *Inoiz ez dut aurkitu PRO botila horren azkar husten. 

c. *Harrapatu duzu inoiz PRO ehun kilo esku batez altxatzen? 

d. *Aurkitu duzu inoiz PRO ehun kilo esku batez altxatzen? 

 

2.2.1. ataleko datuek eta ikusi berri ditugunek iradokizen digute harrapatu eta aurkitu 

bezalako aditzek ez dutela ikusi edo entzun bezalako aditzen egitura bera. 

 

2.2.5. Komunztadura-harremanak 

Komunztadura-harremanetan, PVC egiturako subjektua perpaus nagusian kokatuta 

dagoela iradokitzen duen datu bat aurki dezakegu. Akmajianen (1977) deskribaketan 

agertzen den legez, ingelesezko PVC egitura pasiboetako subjektuak komunztadura egiten 

du perpaus nagusiko aditzarekin. Euskarazko aditzaren morfologiak aukera ematen digu 

ikusteko pasiboak ez diren egituretan ere badela komunztadura-harreman hori: 

 

14. a. Katua etxera sartzen ikusi dut. 

b. Katuak etxera sartzen ikusi {ditut/*dut}. 

c. Zu etxera sartzen ikusi {zaitut/*dut}. 

 

Komunztadura-harreman horien berezitasuna PVC egituren koordinazioan ere islatzen 

da. Izan ere, PVC egituren koordinazioa egitura horietako subjektuen koordinazio bezala 

agertzen zaigu perpaus nagusiko aditzean: 

 

15. a. [Jon sagarra jaten] eta [Miren igeri egiten] ikusi ditut. 

b. [Jon sagarra jaten] eta [zu igeri egiten] ikusi zaituztet. 

c. [Zu sagarra jaten] eta [ni igeri egiten] ikusi gaituzte. 
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Zenbait kasutan, -t(z)en morfemadun osagarriak hartzen dituzten aditz batzuekin (ari, 

saiatu...) proposatu izan da berreraiketa (Hualde & Ortiz de Urbina 1987) edota urruneko 

komunztadura (Etxepare 2006). Hala ere, oharmen-aditzen kasuan, aipatutako beste aditz 

horietan ez bezala, komunztadura ezinbestekoa da hiztun guztientzat (nik dakidala, 

behintzat). 

 

2.2.6. Anafora-harremanak 

Felserrek (1999:24) azaltzen duen bezala, menpeko aditzaren osagarriko anaforak PVC 

egiturako subjektuari egiten dio erreferentzia, eta ez perpaus nagusiko subjektuari 

(16a,b). Beste horrenbeste gertatzen da hiru argumentudun egituretako datiboarekin ere 

(16c,d): 

 

16. a. Mikelekj Joni [bere burua]i/*j goraipatzen entzun du. 

b. Zuk Jon {bere burua / *zeure burua} goraipatzen entzun duzu. 

c. Mikelekj Joni [bere buruari]i/*j hitz egiten entzun du. 

d. Zuk Jon {bere buruari/ *zeure buruari} hitz egiten entzun duzu. 

 

Emandako datuak kontuan izanik egin dezakegun aurreikuspen bat da perpaus nagusiko 

subjektua aitzindari egokia izango dela PVC egiturako posizio horietan agertzen diren 

izenordainentzat.10 Ondoko adibideek erakusten digute gure aurreikuspena bete egiten 

dela: 

 

17. a. Mikelekj Joni bera*i/j goraipatzen entzun du. 

b. Zuk Jon {zeu/ *bera} goraipatzen entzun duzu. 

c. Mikelekj Joni berari*i/j hitz egiten entzun du. 

d. Zuk Jon {zeuri/ *berari} hitz egiten entzun duzu. 

 

                                                 
10 Ikusi Artiagoitia (2000:309-312). 
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Datu horiei beste hau ere gehitu behar diegu: perpaus nagusiko subjektua aitzindari 

egokia da PVC egiturako subjektuarentzat. Hau da, PVC egiturako subjektuak perpaus 

nagusiko subjektuarekiko indizekide den izenordain bihurkaria uztar dezake, baina ez 

perpaus nagusiko subjektuarekiko indizekide den izenordain ez-bihurkaririk. Hona pare bat 

adibide: 

 

18. a. Mikelekj [bere burua]*i/j gezurrak asmatzen ikusi du. 

b. Mikelekj berai/*j gezurrak asmatzen ikusi du. 

 

Laburbilduz, perpaus nagusiko subjektuaren eta menpekoaren artean ez dago anafora 

oztopa dezakeen hesirik; ezta menpeko subjektuaren eta menpeko gainontzeko 

argumentuen artean ere. 

 

2.2.7. Ezeztapena 

Felserrek (1999:49), Zanuttini (1991) aipatuz, ezeztapen mota bi bereizten ditu: 

ezeztapena perpaus nagusian agertzen zaigunean perpausaren ezeztapena dugu (19a); eta 

ezeztapena PVC egituraren baitan dagoenean, predikatuaren ezeztapena (19b). Hain zuzen 

ere, taket artean ageri dena da kasu batean eta bestean ezeztapenaren besarkadura: 

 

19. a. [Ez nuen Miren aulkitik altxatzen ikusi]. 

b. Miren aulkitik [ez altxatzen] ikusi nuen. 

 

Felserrek bereizketa garbia egiten du bataren eta bestearen artean, predikatuaren 

ezeztapena bera ekintza bezala ulertu behar dela argudiatuz. Horrenbestez, (19b) 

adibidearen esanahia ez litzateke (19a)rena izango, ondoko honena baizik: 

 

20. Miren eserita gelditzen ikusi nuen. 
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PVC egituretako ezeztapenarekin lotuta, kontuan hartu behar ditugu Ezezko 

Polaritatedun Elementuak (inor, ezer). Ondoko adibideetan ikusten dugun bezala, 

oharmen-aditzen osagarrietako ezeztapenak zilegi egiten ditu Ezezko Polaritatedun 

Elementuak PVC egituren baitan:11 

 

21. a. Jon ezer ez egiten harrapatu dut. 

b. Sarri ikusi izan dugu Jon inori kasurik ez egiten. 

 

Perpaus nagusian kokatutako ezeztapenak ere zilegi egiten du PVC egituraren baitan 

Ezezko Polaritatedun Elementuak aurkitzea: 

 

22. a. Jon ez dut ezer egiten harrapatu. 

b. Jon ez dut ikusi inori kasurik egiten. 

 

Aldiz, PVC egituren subjektu gisa dabiltzan Ezezko Polaritatedun Elementuetan ez dugu 

jokabide bera aurkitzen: perpaus nagusiko ezeztapenarekin ez dugu eragozpenik (23a), 

baina PVC egituraren baitakoak ez du zilegitzen Ezezko Polaritatedun subjektua (23b): 

 

23. a. Ez dut inor ikusi hemendik pasatzen. 

b. *Hemendik inor ez pasatzen ikusi dut. 

c. Ez dut inor entzun gezurrak esaten. 

d. *Inor gezurrak ez esaten entzun dut. 

 

Laburbilduz, PVC egituretan Ezezko Polaritatedun subjektua (modu garbian) zilegi 

dezakeen ezeztapen bakarra perpaus nagusian kokatutakoa da. Menpeko egituran 

                                                 
11 Ezezko Polaritatedun Elementuak aztertzean ezeztapenarekin lotutakoak baino ez ditut hartu aintzat; hau 
da, alde batera utzi ditut galderetan, baldintzetan edota balio enfatikoz erabilitakoak. 
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kokatutako ezeztapenak subjektua ez beste Ezezko Polaritatedun Elementu guztiak zilegi 

ditzake. 

Azkenik, PVC egituretako ezeztapenaren beste ezaugarri bat da beti agertzen zaigula 

aditzaren ezkerretara; ezin dugu bien artean beste inolako elementurik txertatu: 

 

24. a. Jon ezer ez egiten harrapatu dut. 

b. *Jon ez ezer egiten harrapatu dut. 

c. Jon ariketak ez egiten harrapatu dut. 

d. *Jon ez ariketak egiten harrapatu dut. 

e. Gezurrik ez esaten ikusten zaitudanean izango naiz berriro zure laguna. 

f. *Ez gezurrik esaten ikusten zaitudanean izango naiz berriro zure laguna. 

g. Oraindik ezer ez egiten ikusi nau arduradunak. 

h. *Ezer ez oraindik egiten ikusi nau arduradunak. 

 

Agertzen zaigun ezeztapena beti azaltzen da aditzari ezkerretik atxikita, eta gai da PVC 

egituretako edozein Ezezko Polaritatedun Elementu zilegitzeko, subjektua salbu. 

Atal honetan aurkeztutako datuetan oinarrituta, Arteatx 2007ko lanean proposatzen 

nuen oharmen-aditzen osagarrietan ez dugula perpaus mailako ezeztapenik, Felserrek 

(1999:49) ingeleserako aurkeztutako ereduaren bide beretik. 

 

2.2.8. NZ-galderak 

Ondoko adibideetan ikusten den moduan, PVC egiturek ez dute eragozten NZ-hitzen 

mugimendua perpaus nagusiko [espez, Konp-S] posiziora:12 

 

25. a. Nori ikusi duzu zuk ti pianoa jotzen? 

b. Norai ikusi duzu zuk Miren ti joaten? 

                                                 
12 Felserrek (1999:70) aipatzen duen moduan, oharmen-aditzen osagarrietatik NZ-hitzak atera ahal izateak 
baztertu egiten du egitura hauek adjuntu legez aztertzeko aukera. 
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Hala ere, ematen du ez dela gauza bera gertatzen PVC egiturako aditzaren osagarriko 

NZ-hitzekin, nahiz eta murrizketa ez izan maila berekoa beti: horrela, ateraketa okerragoa 

da anbiguotasunerako bide ematen duenean, hau da, ateratako NZ-hitza aditzaren kanpo 

argumentu posiziotik atera dela interpreta daitekeenean (ikusi (26b) adibidea): 

 

26. a. Zeri ikusi duzu zuk Jon ti irakurtzen?  

b. ?*Nori ikusi duzu zuk Jon ti jotzen? 

  (vs Nori ikusi duzu zuk ti Jon jotzen?) 

 

Hiztun batzuentzat PVC egituraren osagarritik ateratako NZ-hitzek gainontzekoek baino 

perpaus traketsagoak eragitearen arrazoia hurbiltasun efektuan egon daiteke, kontuan 

hartuta subjektuak eta objektuak, biek jasotzen dutela kasu absolutiboa. Hurbiltasun 

efektua bera DS barruko osagaietarako behin baino gehiagotan deskribatu izan den 

fenomenoa dugu (cf. Torrego 1987, Ormazabal 1992, Ticio 2006). Izan ere, menpeko 

subjektuak eta objektuak 3. pertsona hartzen ez badute biek, perpausak guztiz onargarriak 

dira: 

 

27. a. Zeri ikusi nauzu ti irakurtzen?  

b. Nori ikusi nauzu ti jotzen? 

 

Hortaz, ematen du menpeko osagarrian dagoen NZ-hitza ateratzearen gaineko 

murrizketa interpretagarritasunarekin eta kasu absolutiboa jasotzen duten argumentu bi 

izatearekin dagoela lotuta. Ondorioz, zalantzazko perpausak edota anbiguotasunak sor 

daitezkeenean, horiek saihesteko, menpeko aditzaren osagarriko NZ-hitzek pied-pipinga 

eragin ohi dute perpaus nagusiko [espez, Konp-S] edo antzeko posizio batera mugitzean: 

 

28. [Nor jotzen]i ikusi duzu Jon ti? 
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Deigarria da, dena den, (28) adibidean non gelditzen den menpeko egiturako subjektua 

(Jon): pied-piping mugimendutik kanpo, hain zuzen. Beste horrenbeste gertatzen da pied-

piping mugimendua menpeko egiturako beste edozein posiziok eragiten duenean ere: 

 

29. a. [Nora joaten]i ikusi duzu zuk Miren ti? 

b. [Norekin joaten]i ikusi duzu zuk Jon ti? 

c. [Dirua nori ematen]i ikusi duzu zuk Jon ti? 

 

Argi geratu da, beraz, menpeko egituran sortzen diren pied-piping mugimenduek ez 

dutela inolako eraginik menpeko egiturako subjektuarengan. Are gehiago; ondoko 

adibideek erakusten duten bezala, nahitaezkoa da menpeko subjektua pied-piping 

mugimendutik kanpo gelditzea perpausa gramatikala izan dadin:13 

 

30. a. *[Jon nor jotzen]i ikusi duzu ti? 

b. *[Miren nora joaten]i ikusi duzu zuk ti? 

c. *[Jon norekin joaten]i ikusi duzu zuk ti? 

d. *[Jon dirua nori ematen]i ikusi duzu zuk ti? 

 

Azkenik, oso deigarria da oharmen-aditzaren osagarriko subjektuak berak ezin eragin 

izatea pied-piping mugimendurik menpeko egituran:14 

 

 

 
                                                 
13 Nahiz eta adibideotan agertzen den hitz-hurrenkera posible izan baldin eta menpeko egiturako subjektua 
topiko posizioan badago —hau da, ahoskatzean eten txiki bat eginda—: 

i. [TOP Jon]2 [nor jotzen]1 t2 ikusi duzu t1? 
14 Hartu kontuan perpaus jokatugabeetan NZ-hitzak eta aditzak ez dutela zertan ondo-ondoan agertu (Laka & 
Uriagereka 1987): 

i. a. Epaimahaiak erabakiko du nork lehenengo jokatu. 
b. Epaimahaiak erabakiko du nori saria eman. 
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31. a. *[Nor pianoa jotzen]i ikusi duzu zuk ti? 

b. Nori ikusi duzu zuk ti pianoa jotzen? 

c. *[Nor pianoa jotzen]i ikusi duzu zuk ti? 

d. *[Nor jotzen pianoa]i ikusi duzu zuk ti? 

 

Datu hauek iradokitzen dute menpeko subjektua PVC egituratik banatuta dagoela 

mugimenduak gertatu ondoren. 

 

2.2.9. [XS ... -t(z)en] egitura baino ageriko egitura konplexuagoen gaineko murrizketa 

Ezaugarri hau zehatz deskribatzen digu Felserrek (1998, 1999); horrela, PVC egituren 

baitan ezin da agertu aditz jokaturik (32a) ez perfektuaren markarik (32b): 

 

32. a. *Jon(ek) pianoa jotzen zuen ikusi genuen. 

b. *Jon liburua irakurri izaten ikusi dut. 

 

Menpeko subjektuaren gaineko murrizketa bezala (ikusi 2.2.3 puntua), murrizketa hau 

ere orokorra da -t(z)en morfema buru duten egitura jokatugabeetan —izan ere, esan 

daiteke horixe dela aztergai ditugun egiturek partekatzen duten ezaugarri nagusia—. Hau 

da: lan honetan zehar aztergai ditugun egitura guztietan, menpeko egituran islapen 

fonetikoa duen egitura konplexuena Aspektu Sintagma da. Horregatik, ezaugarri hau ere ez 

dut berriro azpimarratuko aurreragoko ataletan, ez bada beharrezko berriro ekartzea 

gogora azalpenerako. 

Menpeko egituraren izaerarekin lotuta aldiberekotasun-efektua dugu; izan ere, -t(z)en 

morfemadun egiturak biltzen duena baino ageriko egitura konplexuagoaren gaineko 

murrizketak ez du aldiberekotasunik eragiten ezinbestean —ikusi, esaterako, 3.3.8. azpi-

atala—. Baina berehala egiaztatu ahal izango dugun moduan, lotura handia duten 

ezaugarriak dira. Aldiberekotasuna bai Goenagak (1984, 1985) eta bai Felserrek (1998, 

1999) deskribatu izan dute, baina definizioa ematean, alde nabarmen bat dago bien artean 

artean. Goenagaren lanean (1984:124) azaltzen zaigu “-t(z)en formako konpletiboak 
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perpaus nagusiaren aldi berekoa” izan behar duela. Aldiz, hara nola definitzen duen 

Felserrek Aldiberekotasun Baldintza: 

 

33. Oharmen-aditzaren osagarriko gertaera mugatzen duen denborak perpaus 

nagusiko gertaera biltzen du. (Felser 1999:80tik moldatuta) 

 

Ñabardura garrantzitsua da; izan ere, Felserrek dio menpeko perpauseko denborak (t1) 

bildu egiten duela perpaus nagusiko denbora (t2); hau da, t1 ≥ t2 dela denbora-harremanak 

islatzeko modu egokia. Harreman hori honela irudika dezakegu grafikoki: 

 

34. a.        [////////////////]       .             b.           /////[//////]/////       . 
t          t 

t1 = t2     t1 > t2 

 

non: 

t1 = menpeko egituran deskribatutako gertaeraren denbora 

t2 = oharmen-aditzak deskribatutako gertaeraren denbora 

///// = menpeko egiturak deskribatzen duen gertaeraren iraupena 

[   ] = oharmenaren iraupena 

 

Ez hori bakarrik; Felserrek esplizituki baztertzen du t1 = t2 lotura, Aldiberekotasun 

Baldintzaren lehen zirriborro batean (Felser 1999:39) proposatu ondoren. Jarraian ikusiko 

dugun bezala, euskararen azterketarako ere oso interesgarria dugu bereizketa hori. 

Ingelesezko oharmen-aditzen osagarriak deskribatzean, bi motatako PVC egiturak bereizi 

izan dira; hain zuzen ere, dagoeneko sarrerako (8)ko adibideetan aipatutakoak: batzuk 

PPVC (participial perception verb complements) motakoak dira eta besteak, IPVC 

(infinitival perception verb complements) motakoak. Hona Felserrek (1999:76) perpaus 

mota horiekin lotuta aipatzen dituen adibideak: 
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35. a. We saw John painting the wall. (PPVC) 

b. We saw John paint the wall.  (IPVC) 

 

(35a) eta (35b) adibideen arteko aldea honetan datza: lehenak ekintzaren parte bat 

ikusi izana islatzen du. Bigarrenak, berriz, pintatzearen ekintza osoa ikusi dela, hasi 

denetik amaitu arte. Beste hizkuntza batzuetan ere antzematen da bereizketa hori; 

gaztelaniaz, esaterako: 

 

36. a. Hemos visto a Juan pintando la pared.  (PPVC) 

b. Hemos visto a Juan pintar la pared.   (IPVC) 

 

Hala ere, lehen begiratuan ematen du euskaraz ez dugula horrelakorik; izan ere, 

oharmen-aditzen osagarriek nahitaezko dute -t(z)en morfema jasotzea: 

 

37. a. Jon horma pintatzen ikusi dugu. 

b. *Jon horma pintatu ikusi dugu. 

 

Hortaz, zer da euskarazko PVC egituretan islatzen dena: ekintza osoa ala prozesuaren 

atal bat? Ondoko adibidearen gramatikaltasunak garbi frogatzen du euskarazko PVC 

egiturek ekintzaren parte bati egiten diotela erreferentzia: 

 

38. Jon horma pintatzen ikusi dut, eta antzina hasia zela ematen zuen. 

 

Hala ere, kapitulu honetako sarreran aipatu bezala, euskarazko PVC egiturek prozesu 

osoa ere isla dezakete. Hori frogatzeko, oso iraupen laburra duten gertaerak txerta 

ditzakegu oharmen-aditzaren osagarrian (39a); edo deskribatutako ekintzaren hasiera eta 

amaiera mugatu egin ditzakegu (39b,c): 
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39. a. Txapligua lehertzen ikusi dut. 

b. Jon kanpadenda di-da batean muntatzen ikusi dut. 

c. Miren hiru auto ordubetean konpontzen ikusi nuen behin. 

 

Gertaera osotasunean interpretatzera behartzen gaituen beste testuinguru bat elkarren 

segidan gertatutako ekintzen zerrendatzea dugu, Meerrek (1994) ohartarazten duen 

moduan: 

 

40. Jon harriak biltzen, kutxa batean sartzen eta alde egiten ikusi nuen. 

 

Horrenbestez, esan daiteke euskarazko oharmen-aditzek -t(z)en morfemadun osagarriak 

hartzen dituztela ekintza osoa [-progr.] nahiz haren zatia [+progr.] deskribatzeko.15 

Azpiatal honetan aztertutakoaren arabera, argi dago PVC egituretan ez dagoela -t(z)en 

morfema baino ageriko egitura konplexuagorik. Hortaz, esan gabe doa ageriko Denbora 

Sintagmaren islarik ere ez zaigula agertuko. Horrekin lot daitekeen beste ezaugarri bat ere 

badugu oharmen-aditzen osagarrietan: denbora adberbioen  gaineko murrizketa. Felserrek 

dioskunez (1998:358), PVC egitura baten baitan txertatutako denbora adberbioak 

ezinbestez du perpaus nagusiaren gaineko besarkadura:16 

 

41. Etxea berriki pintatzen ikusi dut.  (Felser 1998:359tik moldatutako adibidea) 

                                                 
15 Ezaugarri hori ez dugu euskaraz bakarrik aurkitzen. Di Tulliok (1998:200, 6. oh.) dioenez, Brasilgo portugesak 
gerundiora jotzen du aspektu biak markatzeko; Portugalgo portugesak eta italierak, berriz, forma infinitiboak 
baino ez dituzte erabiltzen. 

Bestalde, Rapaportek (1986) hebraieraren kasua deskribatzen digu, zeinetan ez den posible ingelesezko 
infinitiboak eskaintzen digun interpretazioa. Rapaportek dioenez (1986: 211), hebraierazko oharmen-aditzen 
osagarri guztiak dira ingelesezko gerundioaren parekoak. Horren arrazoia hebraierazko aditzek e-argumentua 
hautatzeko ezintasunean omen datza. Orain arte azaldutakorik, printzipioz ez genuke arazorik euskara 
hebraierarekin parekatzeko; baina Rapoportek dioskunez, e-argumentua hautatzeko ezintasun horrek badu 
beste ondorio bat: hain zuzen ere, hebraierazko oharmen-aditzek ezinbestez hautatu behar dutela Inflexiodun 
osagarria. Ikusi berri dugun bezala, euskararen kasuan halako osagarriak guztiz ezinezkoak dira. 
16 Lan berean azaldutako beste ondorio bat da PVC egituren baitan agertzen diren adberbioak ez direla egiazko 
adberbioak, moduzkoak baizik (Felser 1998:361). Hala ere, planteamendu hori ez da berriro agertzen 1999ko 
lanean, eta ondoren ikusiko ditugun euskararen adibideek ere kontrako frogak eskaintzen dizkigute. 
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Argi dago berriki adberbioa menpeko egituran dagoela txertatuta, menpeko aditzaren 

eta haren osagarriaren artean agertzen zaigu eta. Halaber, perpaus nagusiko denbora 

adberbioek ere eragiten dute menpeko egituran. Ondoko adibideetan ikusten den bezala, 

nahiz eta menpeko egituran agertzen zaigun elementua bera izan adibide guztietan (Jon 

liburua irakurtzen), PVC egiturak deskribatutako gertaera perpaus nagusian islatutako 

denboran interpretatu behar dugu (atzo, orain edo arratsaldean). 

 

42. Jon liburua irakurtzen   (PVC egitura) 

a. Jon liburua irakurtzen ikusi nuen atzo. 

b. Jon liburua irakurtzen ari naiz ikusten orain. 

c. Jon liburua irakurtzen ikusiko dut arratsaldean. 

 

Hala ere, posible da perpaus nagusian denbora adberbio bat txertatzea eta beste bat 

oharmen-aditzaren osagarrian, baldin eta bateragarriak badira: 

 

43. a. Beti ikusi izan dut Jon autoa igandeetan garbitzen. 

b. Iaz ikertzaileek itsas txakurrak grabatu zituzten uretara goizean goiz sartzen. 

 

Beste egitura batzuetan, berriz, ez dugu antzematen perpaus nagusiaren eta 

menpekoaren arteko iragazkortasun hori denbora adberbioekiko: 

 

44. [Konp-S Jonek liburua iaz irakurri zuela] ikusi nuen atzo. 

 

Duda barik aldiberekotasunarekin lotuta dagoen datu hau lagungarri gerta dakiguke 

oharmen-aditzen osagarriaren egitura identifikatzeko. 
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2.2.10. Izaki Predikatuen gaineko murrizketa 

Felserrek aipatzen duen beste ezaugarri bat Izaki Predikatuen gaineko debekua da, eta 

honela azaltzen du: oharmen zuzenaren interpretazioa posible izan dadin, oharmen-aditz 

baten perpaus osagarri jokatugabeak Egoera Predikatua jaso behar du (Felser 1999:45). 

Hara adibide batzuk: 

 

45. a. *Jon altua izaten ikusi dugu. 

b. *Gazte hori ahots polita izaten entzun dugu. 

c. *Miren gaztea izaten sumatu genuen. 

 

Posible da itxuraz Izaki Predikatua dena oharmen-aditzen osagarrietan txertatzea, Jon 

egoskorra izaten ikusi genuen bezalako perpausetan, baina izatez predikatu horiek Egoera 

Predikatu bezala jokatzen dute (Carlson 1980, Felser 1999), eta horren froga dugu Jon 

modu egoskorrean jokatzen ikusi genuen izatea aipatutako esaldiak duen irakurketa 

bakarra. Kratzerrek berak (1989:148) dio Izaki Predikatu gehienak erabil daitezkeela 

Egoera Predikatu bezala. 

 

2.2.11. PVC egituraren gaineko murrizketa 

Geek (1977) eta Barssek (1985) ohartarazi duten legez, PVC egiturako subjektuaren 

gaineko murrizketa menpeko aditzak ezartzen du, eta ez oharmen-aditzak. Horren froga 

dugu oharmen-aditzak onartzen ez dituen determinatzaile sintagmak arazo barik ager 

daitezkeela PVC egituren subjektuetan: 

 

46. a. *Jonek eskailerak entzun ditu. 

b. *Mirenek tenperatura ikusi zuen. 

c. Jonek [PVC eskailerak erortzen] entzun ditu. 

d. Mirenek [PVC tenperatura jaisten] ikusi zuen. 

e. Mirenek [PVC tenperatura jaisten] sumatu zuen. 
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Esan gabe doa kontrakoa ere gerta daitekeela; hau da, oharmen-aditz jakin batentzat 

egokia den sintagmak (47a) perpaus ezgramatikala eragin dezake aditz beraren osagarri 

posizioan agertzen den PVC egitura baten subjektuan (47b): 

 

47. a. Mikelek kaleko zaratak entzun ditu. 

b. *Mikelek [PVC kaleko zaratak jendea iratzartzen] entzun ditu. 

 

Horrez gain, gerta daiteke PVC egitura bik subjektu bera izatea, eta hala ere, bata 

osagarri egokia izatea oharmen-aditz jakin batentzat eta bestea, ez: 

 

48. a. [PVC Jon etxera sartzen] entzun dut. 

b. *[PVC Jon aspertzen] entzun dut. 

 

Hortaz, bistan da oharmen-aditzek ez dutela murrizketarik ezartzen PVC egituretako 

subjektuen gainean.17 Baina PVC egiturako predikatu hutsaren gaineko murrizketarik ere ez 

dago, egile batzuek hori proposatu izan duten arren (Gee 1977, Barss 1985); ondoko 

adibideek erakusten diguten bezala, PVC egituradun perpaus gramatikala ezgramatikal 

bihur daiteke, nahiz eta predikatua aldatu ez: 

 

 

 

                                                 
17 Aditz nagusiak gaitasunik balu menpeko subjektuaren aitzindariaren gaineko murrizketa semantikoak 
ezartzeko, frogatuta geratuko litzateke egitura hauek kontrolean oinarritzen direla, aitzindaria bera 
bailitzateke perpaus nagusiko argumentua. Izan ere, Paris-ek (1999:60) dioen moduan, baldin eta predikatu 
batek murrizketak ezartzen baditu argumentu baten gainean, badakigu argumentu hori predikatuaren eremu 
semantikoan dagoela txertatuta. Horixe da saiatu bezalako aditzetan aurkitzen dugun kasua: 

i. a. Jon ... saiatu zen. 
b. *Zuhaitza ... saiatu zen. 

Hortaz, aitzindariaren gaineko murrizketa semantikorik badago aditz nagusiak ezarrita, aitzindari hori ez da 
mugimendu bitartez heldu perpaus nagusira; zuzenean txertatu da perpaus nagusian bertan, eta ondorioz, 
ezinbestean du kontrol-harremana menpeko elementu indizekidearekin. 
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49. a. [PVC Igogailua jaisten] entzun dut. 

b. *[PVC Tenperatura jaisten] entzun dut. 

c. [PVC Jon txistu egiten] ikusi dut. 

d. *[PVC Haizea txistu egiten] ikusi dut. 

 

Azalpena Tunstallek (1998), Felserrek (1999) eta Cornilescuk (2004) proposatzen duten 

bidetik dator; hau da, oharmen-aditzak PVC egitura osoaren gainean ezartzen duen 

murrizketatik. Horrek iradokitzen digu PVC egitura osoa hautatzen dela osagarritzat. 

Horrela, (50a) eta (50c) adibideetan gertatzen den moduan, perpausa gramatikala izango 

da baldin eta PVC egituran deskribatzen den gertaera osoa bada osagarri egokia oharmen-

aditzarentzat, PVC egitura hori osatzen duten subjektu edo predikatu hutsak gorabehera. 

Berriz, PVC egiturak deskribatzen duen gertaera ez bada antzemangarria perpaus nagusiko 

aditzak deskribatzen duen moduan (50b,d), perpausa ezgramatikala izango da: 

 

50. a. [PVC Jon aspertzen] ikusi dut. 

b. *[PVC Jon aspertzen] entzun dut. 

c. [PVC Haizea txistu egiten] entzun dut. 

d. *[PVC Haizea txistu egiten] ikusi dut.18 

 

Reulandek ere (1983:109) antzeko datuak eskaintzen dizkigu ingelesarekin lotuta, 

hemen ageri diren esaldiak hartuta adibide: 

                                                 
18 Beharbada, oharmen-aditzetan erabiliena ikusi aditza dugu. Dena dela, ez da erraza ikusi aditzarekin 
jokatzea oharmen-aditzek zeren gaineko murrizketa ezartzen duten argitzeko. Izan ere, gertaera bat erabat 
ikusezina izan dadin beharrezkoa da ikusmenaz ezin antzematea ez ekintza horren subjektua, ez gertaera bera 
(subjektuaren antzemangarritasuna gorabehera), ezta ekintzaren ondorioak ere. Hortaz, zaila da ikusi aditzak 
onartuko ez duen PVC egiturarik aurkitzea: 

i. Jon pentsatzen ikusi dut.   (subjektu antzemangarria) 
ii. Haizea zuhaitzak mugitzen ikusi dut.  (gertaera antzemangarria) 
iii. Tenperatura jaisten ikusi dut.  (ondorio antzemangarriak) 

Nolanahi ere, izan badira ikusi aditzak onartzen ez dituen PVC egiturak: 

iv. a. *Haizea txistu egiten ikusi dut. 
b. ...kanpoan, ilunabar izarratuan, haizeak txistu egiten zuen... (Lampedusa, G.T. di, 1957, Gattopardo. 

Koldo Biguriren itzulpena, 1995, Ibaizabal) 
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51. a. #I hated everyone I liked being hanged. 

b. I hated everyone I liked being hanged. 

 

Reulandek eskaintzen digun arrazoia da bigarren perpausean [everyone I liked] 

sintagmak ez duela perpaus nagusiko aditzaren θ-rolik jasotzen, menpeko egiturarena 

baizik. 

Argi dago, hortaz, ez subjektu hutsak ez predikatu hutsak ez dutela bermatzen 

oharmen-aditzak PVC egitura onartzea edo baztertzea. Horrenbestean, oharmen-aditzak ez 

du ez bataren ez bestearen gaineko murrizketarik ezartzen, PVC egitura osoan 

deskribatutako ekintzaren gainean baizik.19 

 

2.2.12. Laburpena 

Atal honetan nabarmendu bezala, oharmen-aditzen osagarriek oso ezaugarri bereziak 

dituzte. Batetik, nahikoa datu ditugu subjektuak eta predikatuak egitura oso eta bakarra 

osatzen dutela iradokitzen dutenak; esate baterako, egituraren osotasuna, subjektua 

elementu isila izan ahal izatea, oharmen-aditzak PVC egitura osoaren gaineko murrizketak 

ezartzea (subjektua barne) edota, anafora-harremanekin lotuta, PVC egiturako subjektua 

aitzindari egokia izatea egitura horretako gainontzeko argumentuetan agertzen diren 

anaforentzat. 

Baina itxuraz kontrakoa iradokitzen duten ezaugarriak ere agertu zaizkigu; hau da, 

subjektua PVC egituratik kanpo dagoela iradokitzen dutenak. Horrela, egiaztatu dugu PVC 

egiturako subjektuak gainontzeko PVC egituratik bereizteko gaitasuna duela, eta ez duela 

kasu ergatiborik inoiz jasotzen (absolutiboa eta partitiboa, bai, ordea). Horrez gain, 

subjektu horrek komunztadura egiten du perpaus nagusiko aditzarekin. Anafora-

harremanei dagokienez, ikusi dugu perpaus nagusiko subjektua aitzindari egokia dela PVC 

egiturako subjektuan agertzen den anaforarentzat, baina ez menpeko egituran agertzen 

                                                 
19 Hala ere, badirudi badagoela nolabaiteko lotura subjektuaren antzemangarritasunaren eta hurrenkera 
neutroaren artean. Kapitulu honetako 4. oharrean aipatu dudan bezala, zenbait hiztunentzat hurrenkera ez 
markatuan PVC egitura zatituta agertzen zaigu (Jon ikusi dut lagunekin hitz egiten). Hala ere, badirudi 
subjektua ez denean behagarria (ii), hurrenkera neutroa beti dela PVC egitura osoa biltzen duena. 
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diren gainontzeko anaforentzat. NZ-hitzek eragindako pied-piping mugimenduek ere 

subjektuaren eta gainontzeko PVC egituraren arteko zatiketaren alde bideratzen gaituzte. 

Bestalde, aipatutako ezaugarri batzuek erakusten digute edo PVC egitura gutxi garatzen 

dela Aditz Sintagmatik gora edo, horrela ez bada, islapen gehienek agerikoa ez den burua 

jaso behar dutela ezinbestean. Hala ematen du, behintzat, ikusita menpeko egituran ezin 

dela aditz jokaturik edo perfektu markarik agertu, edota ez dagoela itxura batean perpaus 

mailako ezeztapenik, ezta menpeko NZ-hitzak ateratzea eragozten duen hesirik ere. 

Horrez gain, agerian gelditu da denbora adberbioek gehienetan perpaus nagusiaren eta 

menderatutako egituraren gaineko besarkadura dutela; horrela ez denean, denbora 

adberbioek ezin dute hautsi perpaus nagusiak deskribatzen duen gertaeraren eta PVC 

egiturak deskribatzen duenaren arteko aldiberekotasuna. 

Hurrengo atalean PVC egiturak azaltzeko egindako proposamen esanguratsuenen 

azterketa egingo dut, eta zerrendatu berri ditugun ezaugarrietan oinarrituta, proposamen 

horiek onartzeko dauden eragozpenak azaleratzen ahaleginduko naiz. 

 

2.3. Orain arteko proposamenak 

2.3.1. Determinatzaile Sintagma 

PVC egiturei buruzko lehenengoetariko lana Akmajianena (1977) dugu. Hark honako 

egitura hau proposatu zuen oharmen-aditzen osagarrietarako: [DS [DS][AS]].20 Bistakoa da 

proposamen horren eragozpen nagusia planteamendu teorikoan datzala, kontuan hartuta 

Hatsarre eta Parametroen azterbideak azken hamarkadetan izandako bilakaera. Horrela, 

bata bestearen osagarri ez diren sintagma beregainez osatutako DS-ren proposamena 

(Akmajian 1977:438) ez dator bat X'ren oinarri teorikoekin (Chomsky 1995:244tik aurrera). 

Edozein kasutan, ingelesezko IPVC egituretako aditza aditz soil bezala interpretatzerik 

balego ere, AS-ren baitan ez dugu ingelesezko -ing edota euskarazko -t(z)en 

morfementzako azalpenik.21 

                                                 
20 Izatez, [IS [IS][AS]] Akmajianen bertsioan. 
21 IPVC egituretako aditza aditz soil bezala interpretatzearen kontra ikusi Felser (1999:94tik aurrera). 



____________________________________________________oharmen-aditzen osagarriak 

 

 

 

 

 77 

Euskararekin lotutako arazo espezifikoei dagokienez, Akmajianen proposamenean 

agertzen den hitz-hurrenkera aipatu behar da: ingelesez ohikoa dugu [DS DS-XS] egitura 

Determinatzaile Sintagma konplexuetan —erlatibo arruntak, erlatibo laburtuak, 

konpletiboak eta osagarri/adjuntu diren preposizio sintagmetan—: 

 

52. a. [DS the [IS book [Konp-S which Anson lent to Jenny]]] (Adger 2003:371) 

b. [DS the [IS boy [XS crying in the kitchen]]] 

c. [DS the [IS idea [Konp-S that John is gone]]] 

d. [DS the [IS book [Prep-S about linguistics]]] 

 

Hortaz, Akmajianen proposamena ingelesez beste egitura batzuetan ere ohikoa den 

ereduari jarraitzen zaio. Euskaraz, ordea, XS-DS dugu ohiko hurrenkera halako egituretan, 

eta ez ingelesezko DS-XS: 

 

53. a. [DS [IS [Konp-S Mirenek Joni utzi zion] liburu] -a] 

b. [DS [IS [Post-S sukaldean negarrez egondako] mutil] -a] 

c. [DS [IS [Konp-S Jonek alde egin duen/duelako] ideia] -a] 

d. [DS [IS [Post-S hizkuntzalaritzari buruzko] liburu] –a] 

 

Beste modu batean esanda, ingelesa bezalako hurrenkeren kasuan, non burua edo 

Determinatzaile Sintagma beste sintagmaren ezkerretara agertzen den, Akmajianen 

proposamena guztiz arrunta litzateke (hurrenkerari dagokionez, behintzat). Euskara 

bezalako hizkuntzen kasuan –alegia, burua edo DS beste sintagmaren eskuinetara agertzen 

dutenen kasuan–, Akmajianen proposamena erabat ezohikoa eta ad hoc izango litzateke, 

PVC egiturentzat berariaz eraikitako egitura. Horrez gain, Akamjianek PVC egituren 

zatigarritasunean aurkitu zuen DS-ren aldeko argudio garrantzitsuenetariko bat, honako 

adibideak erabilita (1977:433): 
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54. a1. The moon rising over the mountain look spectacular.22 (PVC egitura) 

a2. The moon looks spectacular rising over the mountain. 

b1. A review of a new book about China will appear soon. (DS) 

b2. A review will appear soon of a new book about China. 

 

Euskararen kasuan, berriz, Akmajianek proposatutako adibideen parekoak erabiltzean, 

hurrenkera hutsa baino gehiago dugula iradokitzen duten aldaketa sintaktikoak antzematen 

ditugu, PVC egituretan ez bezala: 

 

55. a1. Jon atea irekitzen ikusi dut.    (PVC egitura) 

a2. Jon ikusi dut atea irekitzen. 

b1. Txinari buruzko aldizkari berria agertuko da laster. (DS) 

b2. Aldizkari berria agertuko da laster Txinari {*buruzko/ buruz/ buruzkoa}. 

 

Atzera ere, (53)ko adibideen bidetik, (55)eko perpausek agerian utzi dute DS 

konplexuetan mugitutako elementua menpeko sintagmaren amaierako DS dela, eta ez 

oharmen-aditzen osagarrietan bezala, hasierakoa. Nahikoa arrazoi dugu, hortaz, 

Determinatzaile Sintagman oinarritutako azterbidea alde batera uzteko. 

 

2.3.2. Konplementatzaile Sintagma eta Inflexio/Denbora Sintagma 

Konplementatzaile Sintagmaren proposamena Goenaga (1984, 1985) eta Iwakuraren 

(1984) lanetan aurki dezakegu, besteak beste. Azterbide honek dituen eragozpenetan 

nabarmenena, beharbada, zera da: ez dugula Konplementatzaile Sintagmaren edota 

Denbora Sintagmaren inolako aztarnarik. 

Kontuan hartu behar dugu Konplementatzaile Sintagman oinarritutako azterbiderako ere 

eredu bat baino gehiago proposatu izan dela. Horrela, egile batzuek menpeko perpausean 

kokatu izan dute PVC egiturako subjektua. Horrek zaildu egiten du zenbait gertaera 
                                                 
22 Adibide honek erakusten duen legez, Akmajianek praktikan ez ditu bereizten egiazko oharmen-aditzen 
osagarriak eta subjektu posizioan agertzen diren -ing egiturak. 
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azaltzea: lehena, zergatik eta zelan erkatzen dituen menpeko subjektuak aditzaren 

osagarriari dagozkion kasu markak. Bide horretatik, Reulandek (1983) eta Iwakurak (1984) 

ingelesezko -ing egituretan kasua Konp-Sintagman zehar perkolatu eta menpeko subjektu 

posiziora heltzen dela defendatu izan dute; baina azterbide horrek tasunen beheranzko 

mugimenduan oinarritzea eskatzen digu. Subjektua menpeko sintagman duen Konp-S batek 

duen bigarren zailtasuna ondokoa da: PVC egituran kokatutako subjektu horrek perpaus 

nagusiko aditzarekin komunztadura nola egiten duen azaltzea; aukera bat genuke 

proposatzea urruneko komunztadura dugula perpaus horietan Etxeparek (2003, 2006) beste 

perpaus batzuetarako proposatu duen bidetik. Hala ere, ezin dugu ahaztu Etxeparek berak 

ere erabilera ezestandarrarekin lotzen dituela deskribatzen dituen adibideak, eta halakoak 

ez dituztela hiztun guztiek ematen ontzat. Aldiz, oharmen-aditzen kasuan, hiztun 

guztientzat da ezinbestekoa menpeko subjektuak komunztadura egitea perpaus nagusiko 

aditzarekin. 

Hirugarrenik, halako egituran oinarrituta, aurreikusten da ez dela izango perpaus 

mailako ezeztapenaren gaineko murrizketarik (ikusi 1.7. azpiatala); eta horrekin lotuta, 

PVC egiturako subjektuan Ezezko Polaritatedun Elementuak agertu ahal izatea ere 

esperoko genuke, ezeztapenak menpeko subjektua o-komandatuko luke eta. Are gehiago, 

ez dago ageriko arrazoirik menpeko egituran kokatutako subjektuak pied-piping 

mugimendurik ez eragiteko —ikusi (31)ko adibideak—, edota PVC egitura osoa mugitzen 

denean, mugimendu horretatik kanpo geratzeko —(29) eta (30)eko adibideak—. 

Goenagak, berriz, kontrol egitura proposatzen digu, PRO elementua PVC egiturako 

[espez, Infl-S] posizioan kokatuz eta haren indizekide den DS/IS PVC egituratik kanpo: 

 

56. Nik [AS Andonii [Konp-S PROi txakurra jotzen] ikusi] dut. (1984:130) 

 

Azterbide horrek aipatu ditugun arazo gehienak saihestuko lituzke. Hala ere, 

Goenagaren proposamenean argumentuen banaketak arazoak eragiten dizkigu: har 

dezagun goiko Nik Andoni txakurra jotzen ikusi dut adibidea. Perpaus nagusian kokapen 

egokia aurkitu beharko dugu, batetik, Andoni DS-rentzat, eta bestetik, PRO txakurra 
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jotzen KonpS-rentzat. Aukera bat DS aditzaren osagarrian kokatzea litzateke, eta Konp-S 

adjuntu gisa txertatzea, ondoko egituran bezala: 

 

57.     AS 
 
  Konp-S        AS 
 
 PROi txakurra jotzen  DS  A 
 
          Andonii          ikusi 

 

Baina ezinezkoa zaigu proposamen horri eustea. Lehenik eta behin, ikusi dugu (2.2.8. 

azpiatala) ez dagoela arazorik NZ-hitzak ateratzeko menpeko egituratik, menpeko 

egituraren adjuntu zein osagarri direla ere: 

 

58. a. Zer ikusi duzu Miren egiten? 

b. Nora ikusi duzu zuk Miren joaten? 

c. Norekin ikusi duzu zuk Miren joaten? 

 

Menpeko Konp-S adjuntu-posizio batean txertatuko balitz, nahikoa emaitza 

bazterrekoak emango lituzke bertatik NZ-hitzik ateratzeak, horrek Huangek (1982:505) 

proposatautako Ateraketa Eremuen Hatsarrea bortxatuko bailuke.23 Horrez gain, agerian 

gelditu da (1.11. azpiatala) aditz nagusiak murrizketak ezartzen dizkiola PVC egiturari. Ez 

litzateke halakorik gertatuko PVC egitura hori adjuntu bezala txertatuko balitz. 

Adjuntuaren aukera baztertuta, beste irtenbide bat dugu Konplementatzaile Sintagma 

Aditz Sintagmaren espezifikatzaile-posizioan txertatzea: 

                                                 
23 Huangen proposamenaren ostean, beste hainbat izan dira Ateratze Eremuen gainean, bereziki Chomskyk 
(2005) gobernu-harremanak zalantzan jarri zituenetik, Truswellek (2007:2) dioen bezala. Horien artean ditugu, 
batzuk aipatzearren, Hukari & Levine 1995, Uriagereka 1999, Huang 2005, van de Koot 2004, Obata 2006, 
Stepanov 2007, Truswell 2007 edo Zwart 2007; nolanahi ere, lan horiek Huangen proposamena ikuspegi 
teorikotik eguneratzen saiatu dira, bereziki, baina zenbait zuzenketa eta egokitzapen gorabehera, funtsean 
eutsi egin diete Huangek deskribatutako murrizketei. 
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59.    AS 
 
   Konp-S  A' 
 
    DS  A 

 

Hala ere, badira beste arazo batzuk Konplementatzaile Sintagmaren azterbideari 

dagozkionak. Hasteko, eta lehen esan bezala, ez dago ez Konp-Sintagmaren ezta Dnb-

Sintagmaren gauzatze lexikorik. Horrez gain, Goenagaren ereduan PVC egiturako PRO 

elementua kontrolatzen duen elementua menpeko egituratik kanpo dago; ondorioz, ez du 

azalpenik osotasuna iradokitzen duten datuetarako (2.2.1. atala). Menpeko egitura osoaren 

gaineko murrizketa (2.2.11. atala) azaltzeko ere arazoak sortzen zaizkigu —gogoratu 

murrizketa menpeko egituraren gainean eta haren subjektuaren aitzindariaren gainean 

gertatzen dela (ikusi 74. or.)—. 

Bestalde, Felserrek dioen moduan (1999:91), Konp-Sintagmaren espezifikatzailea NZ-

hitzak jasotzeko gai izatea ere esperoko genuke, baina ez da horrela gertatzen: 

 

60. a. Ez dakit [Konp-S zeri [ti esan duen]j Jonek tj] 

b. *Ez dut entzun Jon [Konp-S zer esaten] 

 

Egia da azaldu berri ditudan zenbait arazoren aurrean argudia dezakegula tasun jakin 

batzuk —A-2 efektua edota menpeko egituran NZ-hitza agertzea, esate baterako— Konpº 

buruak gauzatze lexikoa izatearekin lotzen direla. Nolanahi ere, ez da hori 

Konplementatzaile Sintagmaren kontrako argudiorik sendoena. Ikusi dugunaren arabera 

(2.2.11. atala), perpaus nagusiko aditzak ez dio murrizketarik ezartzen menpeko 

subjektuari —edo haren indizekideari—, ezpada menpeko egitura osoari; horrek frogatzen 

du aditz nagusiaren osagarri posizioan menpeko egitura txertatzen dela, eta menpeko 

subjektuko DS mugitu egin dela perpaus nagusira —ez baitago DS hori jaso dezakeen gune 

egokirik perpaus nagusian bertan—. Konplementatzaile Sintagma bagenu menpeko 

egituran, kontrolean oinarritutako harremana esperoko genuke, eta ez igoeran 

oinarritutakoa. Horrek Konp-S ez den beste egitura bat bilatzera garamatza; Egitura 
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Minimoaren Hatsarrea aintzat hartuta, hautagai egokiena Aspektu Sintagma bera da. Beste 

modu batean esanda, ez dago inolako arrazoirik behar baino —edo ikusten den baino— 

egitura konplexuaga txertatzeko proposatzen ari garen ereduan. 

Bestalde, Egitura Minimoaren Hatsarrean oinarrituta, ez dago arrazoirik pentsatzeko 

PVC egituretan balizko Inflexio Sintagma ikusezina dugula, baldin eta ez badugu beste 

arrazoirik aurkitzen egitura hori beharrezko egiten duenik.  

 

2.3.3. Aditz Sintagma 

Aditz Sintagmaren azterbidea proposatu izan denean ere ingelesa hartu izan da eredu, 

eta zehazkiago, ingelesezko infinitibodun egiturak (I saw John play the drums motakoak). 

Piresek (2006:87), baina, aS proposatzen du oharmen-aditzen osagarriko islapen nagusi 

gisa. Hala ere, esan bezala, egiten dugun edozein proposamenek -t(z)en morfema jasoko 

duen gune egokia eskaini behar digu, eta Aditz Sintagmak ez digu eskaintzen halako 

aukerarik. Hain zuzen, orain arte -t(z)en egiturak aztertzean (oharmen-aditzen 

osagarrietakoak zein beste egitura batzuetakoak) egindako proposamenetan ere argi 

islatzen da AS baino egitura konplexuagoaren beharra (Goenaga 1984, 1985; Eguzkitza 

1985; Hualde eta Ortiz de Urbina 1987; Laka 1991; Artiagoitia 1995; Etxepare 2003a, 

2006).24 Ondorio bera iradokitzen du menpeko egiturak subjektu arbitrarioa hartu ahal 

izateak, 2.2.4. atalean ikusi dugun moduan. Hori dela eta, ez naiz luzatuko azterbide 

honek izan ditzakeen gainontzeko indargune eta ahulguneetan. 

 

2.3.4. Perpaus Txikia 

Perpaus Txikien azterketan hedatuena Stowellek (1983) proposatutako eredua dugu 

(Artiagoitia 2000:155). Felserrek (1999:108), ordea, baztertu egiten du Stowellen eredua 

autore batzuek (Uriagereka 1988, Bennis eta Hoekstra 1989, Wyngaerd 1989, Suzuki 1991, 

Chomsky 1993) aurretik aipatutako zenbait argudio erabilita. Haiek bezala, arreta berezia 

eskaintzen dio Perpaus Txikietako subjektuaren eta predikatuaren artean dagoen 

komunztadura-harremanari: 
                                                 
24 Nahiz eta aipatutako lanen artean hainbat alde egon -t(z)en morfemaren deskribaketarekin eta 
kokalekuarekin lotuta. 
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61. They considered him an idiot/ *idiots. (Felser 1999:109) 

 

Kontuan hartuta komunztadura-harreman hori, eta aipatu berri ditudan egileen 

proposamenei jarraituz, Felserrek dio Perpaus Txikietan dugun islapen nagusia nolabaiteko 

Komunztadura Sintagma izan beharko litzatekeela, subjektuaren eta predikatuaren arteko 

harreman hori bermatu ahal izateko. Bestalde, ikuspuntu teorikotik ere Komunztadura 

Sintagman oinarritutako azterbidea erakargarriagoa iruditzen zaio Felserri (1999:108). Izan 

ere, Stowellen ereduan ez bezala, islapen nagusia (Kmz-S) buru baten (Kmzº) islapena da. 

Kontuan hartu behar dugu Stowellen ereduan agertzen den islapen nagusia Perpaus 

Txikiaren predikatu bezala jokatzen duen Aditz Sintagmaren, Postposizio Sintagmaren, edo 

dena delako sintagmaren islapena dela (Stowell 1983:301). Horrek, Felserrek 

azpimarratzen duen legez, kontraesana eragiten du X-barraren hatsarreekiko. Hona hemen 

Stowellek erabilitako eredua (62a), eta Felserrek defendatutakoa (62b): 

 

62. a. [XS DSsubj X'] 

b. [Kmz-S DS(subj) [Kmz’ Kmzº XS(pred) ]] 

 

Hala ere, ezin dugu ahaztu Chomskyk (1995:352) aurkezten digun proposamena, non 

subjektuaren eta objektuaren tasunak aS-ren eta Denbora Sintagmaren espezifikatzaile 

posizioetan erkatzen direla esaten den, eta ez Komunztadura Sintagmen 

espezifikatzaileetan. Ondorioz, lehenengo kapituluan adierazi bezala (17. or.), hainbat 

egilek zalantzan jartzen dute Kmz-Sintagmen funtzioa eta izatea bera. Horretan 

oinarrituta, Felserrek berak ere (1999:110) baztertu egiten du Komunztadura Sintagman 

oinarritutako azterbidea; horrela, bere proposamenaren lehenengo bertsioan, Felserrek 

(1998:359) honako egitura aurkezten digu: [Asp-S [Okmz-S [AS]]]. Azken bertsioan, berriz, 

Komunztadura Sintagma kendu eta haren ordez [Asp-S [aS [AS]]] egitura proposatzen du. 

Bide bera hartuta, Arteatx 2007n ere alde batera uzten da Perpaus Txikiaren aukera. 

Hala ere, baditugu antzeko bidetik garatu diren bestelako proposamen batzuk ere. 

Horrela, Winkler-ek (1997) bigarren predikazioa aparteko aditz-proiekzio batekin lotzen 

du: 
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63.   Dnb-S 
 

Joneki  Dnb' 
 
   aS  du 
 
  <Jonek>i a' 
 
   AS  jan 
 
  haragia A' 
 

   gordinik <jan> 

 

Azter dezagun zein aukera eskaintzen digun eredu honek aztergai ditugun perpausetara 

egokitzeko. Bide honi jarraituz gero, menpeko subjektuaren aitzindaria kokatuko genuke 

(63) adibidean haragia sintagmak betetzen duen posizioan, eta menpeko egitura gordinik 

sintagmaren ordez. Menpeko egitura horrek, berriz, Aspektu Sintagma bildu beharko luke 

gutxienez, 2.3.3. azpiatalean zerrendatutako arrazoiengatik: 

 

64.     AS 
 

Mireni    A' 
 
   Asp-S  ikusi 
 

          Mireni liburu bat irakurtzen 

 

Hala ere, ezin ditugu Miren sintagma bi izan, perpaus nagusian txertatutakoak eragotzi 

egingo bailuke menpekoaren mugimendua perpaus nagusira; aldi berean, menpeko egituran 

ez luke aurkituko bere tasun interpretagaitzak erka ditzakeen gunerik, eta ondorioz, 

perpausa eraitsi egingo litzateke. Hori saihesteko modu bakarra litzateke Aditz 

Sintagmaren osagarrian Denbora Sintagma txertatzea eta kontrol-harremana ezartzea 

aitzindariaren eta menpeko subjektuaren artean: 
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65.   Dnb-S 
 

Jonekj  Dnb' 
 
   aS  du 
 
  <Jonek>j a' 
 
   AS  ikusi 
 
  Mireni  A' 
 
   Dnb-S  <ikusi> 
 
        PROi liburu bat irakurtzen 

 

Bowers-ek (1993), berriz, predikazioaren azterketan, Predikatu Sintagma bat 

proposatzen digu, perpaus nagusiko subjektua jasotzen duena espezifikatzaile-posizioan 

eta Aditz Sintagma osagarrian; aditz nagusia, berriz, haren buru-posiziora heltzen da 

mugimendu bitartez. Nahiz eta egile honek PVC-egiturak ez beste batzuentzat egiten duen 

proposamena, baliagarri gerta dakiguke irtenbide egokia eskaintzeko oharmen-aditzen 

osagarriei: 

 

66.   Dnb-S 
 

Joneki  Dnb' 
 
   Pr-S  du 
 
  <Jonek>i Pr' 
 
   AS  utzi 
 
  liburua  A' 
 

   mahaian <utzi> 

 

Felserrek (1998:112) dioen moduan, azken batean, Bowersek proposatzen duen 

Predikatu Sintagmak aditz-sintagma txikiaren funtzio bera betetzen du. Hori gorabehera, 
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ez dago alderik Winklerren eta Bowersen ereduen artean. Kasu batean zein bestean, ezin 

izango genuke menpeko subjektuaren eta predikatuaren arteko osagarritasuna azaldu, eta 

ondorioz, ezta menpeko egitura osoarekiko murrizketa ere. 

Aarts-ek (1992), aldiz, proposatzen du PTak Denbora Sintagmak direla, kontrol-

harremanaren bidez lotzen direnak aitzindariarekin. Baina bai Felserrek (1998, 1999), bai 

Tunstallek (1998) eta bai Cornilescuk (2004) kontrolean oinarritutako azterbidea 

baztertzen dute. Horren alde aipatzen dituzten argudioak honakoak dira. 

 

2.3.4.1. Perpaus-esamoldeak 

Felserrek (1999:22) esamoldeak aipatzen ditu. Sarrerako kapituluan esan dudan moduan 

(26. or.), menderatutako esamolde baten subjektua perpaus nagusira mugitzen bada, 

esamoldeak esanahia mantentzen du; baina baldin eta subjektu horren eta aitzindariaren 

artean dagoen harremana kontrolean badago oinarrituta, esamolde izaera galtzen du, eta 

bakar-bakarrik onartzen du interpretazio literala. Felserrek (1999:22) adibide hauek 

aipatzen ditu igoeraren alde: 

 

67. a. We heard all hell break loose. 

b. Then we saw the shit hit the fan. 

 

Lehenengo kapituluan adierazi bezala (26. or.), euskarazko esamoldeak ez zaizkigu 

baliagarri igoera eta kontrola bereizteko, baina beste hizkuntza batzuetako adibideek 

erakusten digute perpaus esamoldeek ez dutela beti beren esanahia mantentzen halako 

egituretan; hona, esate baterako, gaztelaniazko adibide batzuk: 

 

68. a. #He visto al toro pillar a Juan. 

b. #He visto al gato comerle la lengua a Juan. 
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Horrek iradokitzen digu edo oharmen-aditzen osagarriaren egitura aldatu egin 

daitekeela hizkuntza batetik bestera, edo osagarriaren egiturak berak aukera mugatua 

eskaintzen duela esamoldeen interpretazioari eusteko.25 Edozein kasutan, ez dirudi argudio 

sendoegia denik igoeraren alde egiteko. 

 

2.3.4.2. Izenordainak 

Cornilescuk (2004), Akmajiani (1977) jarraituz, diosku kontrol-egiturek ez dutela 

onartzen perpaus-osagarria it edo this bezalako izenordainek ordezkatzea, eta Akmajianen 

adibide hauek aurkezten ditu horren erakusgarri: 

 

69. a. I saw Mary Knocking on your door and Tom saw it/this too. 

b. *I tried to persuade Mary to knock on your door and Tom tried to persuade it too. 

 

Hala ere, eragozpen hori erraz gaindi daiteke onartzen badugu (69b) adibidekoa 

bezalako perpausetan ez dagoela aitzindaria eta menpeko egitura biltzen dituen 

sintagmarik —esate baterako, bata ASren kanpo-argumentu bezala txertatzen delako eta 

bestea, barne-arugmentu gisa, (66) adibideko egituran bezala—; ondorioz, ezin ditu 

izenordain batek ordezkatu: 

 

70. a. [AS persuade [DS Maryi] [A' [Dnb-S PROi to knock on your door]]]. 

b. *persuade it. 

 

Aldiz, aitzindaria eta menpeko egitura biltzen dituen sintagmarik bagenu, posible 

litzateke biak ordezkatzea izenordaina erabilita, haien arteko harremana kontrolean 

oinarrituta egon arren: 

 

                                                 
25 Felserrek (1999:82) berak ere aipatzen du ohar batean ingelesezko esamoldeetan oinarritutako argudioak 
eztabaida sortu izan duela. 
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71. a. [AS see [XS [DS Maryi] [X' [Dnb-S PROi knock on your door]]]]. 

b. *see it. 

 

Cornilescuk izenordain betegarriak ere aipatzen ditu, Tunstalli (1998) jarraituz, eta 

eguraldiarekin lotutako esamoldeetan oinarrituta. Felserrek (1998:21) ere mota bereko 

perpausak jasotzen ditu Geerengandik (1975): 

 

72. We saw it raining and didn´t go out. 

 

Baina 1.3.4. atalean deskribatu bezala, it izenordaina ez da egiazko izenordain 

betegarria, sasi-argumentua baizik, eta gai da PRO elementua uztartzeko (Chomsky 

1981:323), there izenordain betegarria ez bezala. Hain zuzen ere, Cornilescuk (2004) 

aitortzen du there izenordainarekin osatutako perpausak ez direla horren onargarriak PVC 

egituretan, eta ondoko adibidea eskaintzen digu: 

 

73. ??I heard there being quite an argument next door. 

 

Felserrek (1999:168), Chomskyri (1995) jarraituz, argudiatzen du there izenordain 

betegarria Denbora Sintagmaren espezifikatzailean kokatzen dela; beraz, izenordainaren 

gaineko murrizketak iradokitzen digu ez dagoela Denbora Sintagmarik. Hala ere, gogoratu 

behar dugu izenordainaren funtzioa EPP tasuna asetzea dela (Chomsky 1995), eta 

Chomskyk berak (2000, 2001) fase-itxieratan kokatzen duela aipatutako tasuna —alegia, 

Konplementatzaile Sintagman eta aditz-sintagma txikian—. Hortaz, guri dagokigunerako, 

there izenordainaren gaineko murrizketak iradokiko lukeena, edozein kasutan, ez litzateke 

izango menpeko egituran ez dagoela Denbora Sintagmarik, ezpada menpeko egituran ez 
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dagoela Konplementatzaile Sintagmarik.26 Hortaz, ez it ez there izenordainek ez digute 

argudio nahikorik eskaintzen menpeko Denbora Sintagmarik ez dagoela frogatzeko. 

Hala ere, eta harira itzulita, argi dago (63) eta (66) adibideetan bildutako ereduaren 

araberako Perpaus Txikiak ez dituela azaltzen aztergai ditugun perpausen ezaugarriak: 

 

74.   Dnb-S 
 

Jonekj  Dnb' 
 
   aS  du 
 
  Mireni  a' 
 
   <Jonek>j a' 
 
    AS  ikusi 
 
   <Miren>i A' 
 
    Dnb-S  <ikusi> 
 

   PROi pianoa jotzen 

 

Batez ere, subjektuaren eta predikatuaren osotasunarekin dugu arazoa, ez baitago 

elementu horiek eta horiek bakarrik biltzen dituen sintagmarik. 

 

2.3.5. Aspektu Sintagma 

Azterbide hauxe da Felserrek (1998, 1999) eskaintzen duena ingeleserako, eta Pires-ek 

(2001:95) ere irekita uzten du oharmen-aditzen osagarri konplexuek aS edo Asp-S 

proiektatzen duten. Bide beretik doa Arteatxek (2007) euskararako aurkeztutako 

proposamena: 

 

                                                 
26 EPPren izaerari buruzko eztabaidarako, ikusi —besteak beste— Harley & Carnie 1997, Lee 1997, Svenonius 
2001. 
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75.   Dnb-S 
 

Jonekj  Dnb' 
 
   aS  du 
 
  Mireni  a' 
 
   <Jonek>j a' 
 
    AS  ikusi 
 
      Asp-S <ikusi> 
 

  <Miren>i pianoa jotzen 

 

Horretarako arrazoi nagusietako bat egituraren ekonomian datza; izan ere, arestian 

esan bezala, Aspektu Sintagma dugu -t(z)en morfemadun egitura biltzen duen islapen 

goren txikiena. Hori baino egitura konplexuagoaren aldeko frogarik ez den bitartean, 

nahikoa arrazoi dugu pentsatzeko menderatutako egitura Asp-S dela, EMHren bidetik. 

 

2.4. Ezaugarrien azterketa 

Atal honetan deskribatuko dut zein azterbidek erantzuten dien egokien kapitulu 

honetako 2.2. azpiatalean deskribatutako ezaugarriei. Horretarako, tasunetan 

oinarritutako hautaketatik abiatuko naiz. 

 

2.4.1. Tasunetan oinarritutako hautaketa 

Dakigun moduan, oharmen-aditzek ez dituzte soilik -t(z)en morfemadun osagarriak 

hartzen; ondoko adibideetan ikusten dugun bezala, izenak, egitura konpletiboak eta zehar 

galderak ere hartzen dituzte:27 

                                                 
27 Badira inesibo marka hartzen duten zenbait jarduera ere posizio berean ager daitezkeenak (igerian, lanean, 
e.a.). Hala ere, zerrenda labur samarra da, eta Hualde eta Ortiz de Urbinak (1987) proposatzen dutenaren 
kontra, ez dirudi -t(z)en morfemadun egiturak Postoposizio Sintagmatzat har daitezkeenik ikuspegi 
sinkronikotik (Arteatx 2007). Hortaz, alde batera utziko ditut <jarduera>^<inesibo> bezalako 
azpikategorizazioak *ariketan, *ikasian, e.a. bezalako aurreikuspen okerrak eskainiko bailizkigukete. 



____________________________________________________oharmen-aditzen osagarriak 

 

 

 

 

 91 

76. a. Jonek [Miren pianoa jotzen] {ikusi/entzun} du. 

b. Jonek [bidea] ikusi du. / Jonek [zarata] entzun du. 

c. Jonek [Miren etorri dela] {ikusi/entzun} du. 

d. Jonek [nor etorri den] {ikusi/entzun} du. 

 

Hortaz, esan daiteke askotarikoak izan daitezkeela oharmen-aditzen tasun-eskaera ase 

dezaketen egiturak. Adgerrek (2003:293) hartutako bidetik, esan dezakegu -ela 

morfemadun osagarria ageri den kasuetan (76c adibidea) aditzak [uKonp] tasuna duela. 

Aldiz, zehar galderak biltzen dituzten egituretan (76d), ezinbestekoa dugu NZ-tasuna 

erkatuko duen Konplementatzaile-buru bat; kasu horretan, aditzak [uNZ] eta [uKonp] 

ezaugarriak izango ditu. Hirugarren aukera (76b) DS biltzen duena dugu, perpaus bakuna, 

alegia. Kasu horretan, aditzaren osagarriak [udet] tasuna asetzen duela esan dezakegu. 

Azkenik, -t(z)en morfemadun egitura jokatugabea dugu (76a). Felserren arabera, 

[+progresibo] tasuna ingelesezko -ing morfemadun egiturekin dago lotuta, eta [-progr.] 

tasuna, infinitibozkoekin.: 

 

77. a. I saw John writting a letter.  [+progr.] 

b. I saw John write a letter.  [-progr.] 

 

Lehenengo perpausean, menpeko egituran deskribatzen dena ekintza osoaren zati bat 

da; bigarrenean, berriz, ekintza osoa. Gaztelaniaz ere antzeko banaketa egin dezakegu: 

 

78. a. Vi a Juan escribiendo una carta.  [+progr.] 

b. Vi a Juan escribir una carta.   [-progr.] 

 

                                                                                                                                                         
Aipatutako adibideak (igerian, lanean, e.a.) -t(z)en morfema onartzen duten gainontzeko egituretan ere aurki 
ditzakegu (izatez, Hualde eta Ortiz de Urbinaren proposamena ari aditz progresiboaren azterketan kokatzen 
da). Horrek iradokitzen digu badela loturaren bat ezin dena kasualitate hutsera mugatu, eta interesgarria 
litzateke lotura hori ikuspegi diakronikotik aztertzea. Hala ere, azterketa hori lan honen mugetatik kanpo 
geratzen da. 
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Hala ere, lehenengo kapituluan aipatu dudan bezala (13. or.), -t(z)en morfemak aspektu 

perfektiboa [+bur. +progr.] eta aspektu progresiboa [-bur. +progr.] isla ditzake. Itzul 

gaitezen orain (76)ko adibideetara: 

 

79. a. Jonek [Miren pianoa jotzen] {ikusi/entzun} du. 

b. Jonek [bidea] ikusi du. / Jonek [zarata] entzun du. 

c. Jonek [Miren etorri dela] {ikusi/entzun} du. 

d. Jonek [nor etorri den] {ikusi/entzun} du. 

 

Atzera ere, gogora ekarrita tasunetan oinarritutako hautaketa eta ekonomia irizpideak, 

honakoa baiezta dezakegu: baldin eta egitura bateko Xº buruak erkatu beharreko [uF1], 

[uF2] ... [uFn] tasunak baditu, horiek guztiak eta soilik horiek aseko dituzten [F1], [F2] ... 

[Fn] tasunak bilatuko ditu. Hartara, egituran parte hartuko duten sintagmak tasun horiek 

asetzeko gai diren buruen proiekzio minimoak aurkituko ditugu. 

Baldin eta aurreko lerroaldean esandakoa eta orain arte bildutako datuak uztartzen 

baditugu, esan dezakegu oharmen-aditzek honako tasunen arabera hautatzen dituztela 

beren osagarriak:28 

 

80. a. [+progr.] 

b. [+det.] 

c. [+dnb. +perts.] 

d. [+NZ] 

 

Aztergai ditugun egiturei dagokienez, [+progr.] tasunak zabalik uzten die bidea 

[+burutua] eta [-burutua] tasunak dituzten Aspektu buruei. Hartara, aspektu perfektiboa 

zein progresiboa aurkituko dugu oharmen-aditzen osagarrietan, baina ez perfekturik edota 

prospektiborik. Beste hitz batzuekin esanda, (80a) da aukerarik ekonomikoena -t(z)en 

                                                 
28 (80c) aukerak Konplementatzaile Sintagmadun egiturak biltzen ditu, 1.3.4. puntuan azaldutako subjektu 
lexikoaren hautaketa dela medio. 
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morfemadun aldaera biak aukeratzeko, biek partekatzen duten ezaugarria baita, eta aldi 

berean, bermatzen digu lehenengo kapituluan aspektuarekin lotu ditudan -t(z)era eta -

t(z)etik morfemekin osatutako perpausak ez direla gramatikalak izango. 

 

2.4.2. Ezaugarrien azalpena 

Denbora Sintagma baino egitura murritzagoa erabiltzeak berez argitzen dizkigu kapitulu 

honetako lehenengo atalean aipatutako PVC egituren ezaugarri batzuk. Lehenik eta behin, 

-t(z)en morfema biltzen duena baino egitura konplexuagoen aztarna lexikorik ez izatea, ez 

eta kasu ergatibodun subjekturik ere. Horrez gain, perpausean txertatzen dugun 

argumentu-kopurua bat dator gune tematikoen kopuruarekin. Bestalde, Arteatxen 

(2007:53) aipatzen da menpeko egituran Denbora Sintagmarik ez izatean, menpeko 

denborazko adberbioak nahitaez jo behar duela perpaus nagusiko denbora sintagmara, 

hark zilegi dezan. Horregatik, menpeko egituran kokatutako denbora adberbioak perpaus 

nagusiaren gaineko besarkadura izango du gehienetan. Horrela, Dnb-S bakarra izateak 

eragotzi egiten du kontraesankorrak diren denbora adberbioak agertzea: 

 

81. a. *Udaberriro irakurtzen ikusten nuen Miren iaz. 

b. Goizero irakurtzen ikusten nuen Miren iaz. 

 

Hala ere, badirudi murrizketa hori murrizketa fisikoen ondorio dela —alegia, fisikoki 

ezinezkoa dela antzematea une horretan bertan gertatzen ari ez denik—, eta ez egitura 

sintaktikoarena, Jon iaz igeri egiten gogoratzen dut bezalako perpausak gramatikalak 

izateak erakusten duen moduan. 

Izaki Predikatuen gaineko murrizketa Felserrek berak (1999:141) azaltzen du esanez 

Izaki Predikatuek ez dutela Aspektu Sintagmarik proiektatzen. Edonola ere, horrek ez digu 

frogatzen egitura hauetan menpeko islapen nagusia Aspektu Sintagma denik, menpeko 

egituran badela Asp-S baino. 

Aldiberekotasunari dagokionez, lehenengo kapituluan azpimarratu bezala 1.3.7. atala), 

Demirdache eta Uribe-Etxebarriak (2000) garatutako bideak aukera ematen digu harreman 
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hori azaltzeko Felserrek proposatutako E-argumentuaren kontrolera jo gabe.29 Horrela, 

esan dezakegu perpaus nagusiko aditzak berak ordenatzen duela menpeko egiturako 

gertaera perpaus nagusiarekiko, perpaus nagusiko Gertaera-denbora (GD2) menpeko 

Asertzio-denboraren (ASTD1) barruan kokatuta: 

 

82.    AS 
 
   GD2    A' 
 
    Asp-S  [barruan] 
 
   ASTD1    asp' 

 

Esan daiteke ezaugarri hori oharmen-aditz gehienen ezaugarria dela (ikusi, entzun, 

sumatu...), baina ez guztiena ezinbestean; adibidez, gogoratu aditzak perpaus nagusiko 

GD menpeko ASTDren ostean ordenatzen du, eta irudikatu aditza erabiltzen badugu, 

denboran inon kokatzen ez den gertaera bati egiten diogu erreferentzia. Horrek 

iradokitzen digu badagoela nolabaiteko “haustura” perpaus nagusiaren eta menpekoaren 

artean, denborari dagokionez, eta horrek iradokitzen digu litekeena dela menpeko 

egituran Denbora Sintagma hutsa egotea. 

Azter dezagun orain zein beste ezaugarri azal daitekeen azterbide honetan oinarrituta. 

Hasiera batean, menpeko argumentu guztiak daude menpeko egituran kokatuta; horrela, 

osotasunaren zergatia argi gelditzen da (83) adibidean islatzen den bezala. Subjektua PVC 

egituraren baitan biltzeak, gainera, oharmen-aditzak PVC egitura osoaren gaineko 

murrizketa ezartzea azaltzen du; horrela, behin betiko ixten da Geek (1977) irekitako 

eztabaida oharmen-aditzen osagarrien antzemangarritasuna dela-eta (ikusi 2.2.11. atala). 

Aspektu Sintagmak, halaber, -t(z)en morfema kokatzeko gune egokia eskaintzen digu, 

egitura soilagoaren alde egiten duten proposamenek ez bezala: 

 

83. [Asp-S [aS Jon [AS atea ireki]] -t(z)en] 

                                                 
29 Hala ere, horrekin ez naiz ari E-argumentuaren beraren kontra egiten. 
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Hasierako egitura horretatik abiatuta, lehenik eta behin, menpeko aS-k erakarri egiten 

du aditzaren osagarria [espez, aS] gunera, dela tasunak erkatzeko dela aS-ren EPP 

tasunagatik: 

 

84. [Asp-S [aS ateai [a' Jon [a' [AS <atea>i ireki]]]] -t(z)en] 

 

Menpeko egituran ez dago subjektuaren mugimendua eragiten duen posiziorik. Aldiz, 

perpaus nagusiko aS posiziora heltzean, berriro aurkitzen dugu EPP tasuna duen gune bat. 

Azterbide honen arabera, aditz-sintagma txikiak eskuragarri duen argumentu bakarra 

menpeko egiturako subjektua da, eta horrela [espez, aS] posiziora erakartzen du. 

Mugitutako subjektuak posizio horretan erkatzen du kasua, eta horregatik agertzen zaigu 

PVC egiturako edozein subjektu ABS markatuta. Horrenbestez, honakoa da Aspektu 

Sintagman eta igoeran oinarritutako egitura, 2007ko lanean proposatzen nuena (Arteatx 

2007:55): 
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85.       ... 
 
   aS 
 
 Jonj    a' 
 
   <Subj>k  a' 
 
     AS  ikusi 
 
    Asp-S  <ikusi> 
 
   E  Asp' 
 
    aS  irekitzen 
 
   ateai  a' 
 
    <Jon>j  a' 
 
     AS  <ireki> 
 
    <atea>i <ireki> 

  

[aS Jonj [a' XS(Subj) [AS [Asp-S E [aS ateai [a' <Jon>j [AS <atea>i ireki]]] -t(z)en] ikusi]]] 

 

Eskema horrek menpeko subjektuarekiko komunztadura-harremanak erraz azaltzeko 

aukera eskaintzen digu, subjektu hori perpaus nagusian kokatzen baita menpeko egituratik 

mugitu ondoren. Horrez gain, subjektuaren mugimendu horrek azal dezake zergatik diren 

zatigarriak menpeko subjektua eta predikatua. 

Azterbide hau zuzena izanez gero, onartu egin beharko genuke mugimendua subjektutik 

objektura gerta daitekeela, kontrakoa ere proposatu izan den arren (Fiengo 1977, Chomsky 

& Lasnik 1993). 

Aurrera eginez, antzematen dugu PVC egituran txertatutako NZ-hitzak perpaus nagusiko 

[espez, Konp-S] posiziora mugitzea guztiz ulergarria dela Aspektu Sintagmaren azterbidean 

oinarrituta. Izan ere, mugimendu hori ezinbestekoa da, NZ-hitzek ez baitute jasoko dituen 

gune egokirik PVC egituren baitan. 
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Oharmen-aditzen osagarrien ezaugarriak aztertzeak pied-piping mugimenduei buruzko 

datuak ere eskaini dizkigu. Har ditzagun ondoko perpausak: 

 

86. a. Nori ikusi duzu zuk ti [Asp-S ti egunkaria irakurtzen]? 

b. [Asp-S ti zer irakurtzen]j ikusi duzu Joni tj? 

 

PVC egituren pied-piping mugimenduek subjektuari ez eragitea, eta aldi berean, 

subjektua ez izatea gai pied-piping mugimendurik eragiteko, berehala ulertzen da subjektu 

hori PVC egituratik kanpo badago. 

Egin dezagun aurrera anafora-harremanekin. Esan bezala, perpaus nagusiko subjektua 

aitzindari egokia da PVC egiturako subjektuan kokatutako anaforarentzat. Ez dugu 

kontrakorik espero subjektu hori perpaus nagusiko [espez, a-S] gunean badago: 

 

87. a. Mireneki [bere burua]i ikusi du. 

b. Mireneki [bere burua]i [Asp-S ti egunkaria irakurtzen] ikusi du. 

 

Eta espero zitekeen bezala, PVC egiturako subjektua aitzindari egokia da egitura 

horretan agertzen den aditzaren osagarriko anaforarentzat (83a). Perpaus nagusiko 

subjektua ez izatea aitzindari egokia PVC egiturako aditzaren osagarriko anaforarentzat 

(88b) subjektu hurbilenaren kontzeptuarekin dago lotuta:30 

 

88. a. Mirenekj Joni [Asp-S ti [bere burua]i deskribatzen] entzun du. 

b. *Mirenekj Joni [Asp-S ti [bere burua]j deskribatzen] entzun du. 

 

Azkenik, kapitulu honetako laugarren oharrean adierazi bezala, badira aldeak hiztunetik 

hiztunera hitz-hurrenkera neutroari dagokionez. Horrela, hiztun batzuentzat hitz-

                                                 
30 Eremu hurbilari buruz ikusi Artiagoitia 2000: 5. kapitulua, 3. atala. Uztardura Teoriaren A, B eta C Hatsarreei 
buruzko ikuspegi minimalistarako, ikusi Chomsky 1995: 2.5. atala. 
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hurrenkera neutroak eskatzen du menpeko egitura aditza nagusiaren aurrean egotea —hain 

zuzen ere, (89a) adibidean bezala—. Beste zenbait hiztunentzat, ordea, hurrenkera 

neutroa menpeko egitura aditz nagusiaren ondoren azaltzen duena da —(89b) adibidean 

bezala—: 

 

89. a. Miren liburua irakurtzen ikusi dut. 

b. Miren ikusi dut liburua irakurtzen. 

 

Badirudi horren arrazoia eragiketa sintaktikoen osteko mugimenduan datzala, Stockwell 

& Minkovaren (1991) lanean aipatzen direnen ildotik.31 Esan dezakegu zenbait hiztunek 

mugimendu hori onartu ez ezik lehenetsi egiten dutela, eta hartara, hurrenkera neutroan 

menpeko egitura aditzaren eskuinera mugitu. Beste hiztun batzuentzat, aldiz, mugimendu 

hori ez da posible, eta menpeko egitura aditzaren eskuinean ageri denean perpausak 

izaera fokatu argia du. 

Laburbilduz, Aspektu Sintagman oinarritutako azterbidearen bitartez, kapitulu honetako 

2.2. atalean aurkeztutako ezaugarri gehienak azaldu ditugu. Hala ere, badira hiru arlo 

orain arteko azterbidea zalantzan jartzeko nahikoa direnak: ageriko subjektua menpeko 

egituran, ezeztapena eta subjektu arbitrarioa. Ezaugarri horiek sakonago aztertuko ditut 

ondoko azpi-ataletan. 

 

2.4.3. Arteatx (2007) azterbidearen kontrako zenbait argudio 

2.4.3.1. Ageriko subjektua menpeko egituran 

Itzul gaitezen orain (9)ko adibideetara. Han ikusten genuen bezala, zenbait 

hiztunentzat posible da menpeko egituran subjektua agertzea, eta subjektu horrek kasu 

ergatiboa jasotzea baldintza jakin batzuetan: 

 

                                                 
31 Stockwell eta Minkovak (1991:376) hiru mugimendu bereizten dituzte: estraposizioa, IS astunen mugimendua 
eta eskuinerako dislokazioa. Aztergai dugun kasua estraposiziotzat jo dezakegu; hain zuzen, artikuluaren 
egileek ere preposizio sintagmekin eta menderatutako egiturekin lotzen dute mugimendu hori. 
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90. a. Sua zeuk egiten ikusi zaitut.  

b. Lan guztia berak bakarrik egiten ikusi dut. 

c. Ikusi zaitut zuhaurk lan egiten. 

 

Nahiz eta lehen begiratuan ematen duen adibide hauetan subjektua menpeko egituran 

gelditu dela, ezin dugu ahaztu euskararen pro-drop izaera. Beraz, izatez, menpeko 

egituraren subjektu gisa jokatzen duten elementu bi ditugu, perpaus nagusiko aditzen 

komunztadurek erakusten duten moduan: 

 

91. a. proj proi sua zeuki egiten ikusi zaitut. 

b. proj proi lan guztia beraki bakarrik egiten ikusi dut. 

c. proj proi ikusi zaitut zuhaurki lan egiten. 

 

Beraz, nola interpretatu behar dugu subjektu bikoitz hori? Azalpenen argitasunerako, 

har dezagun adibide bat zeinetan menpeko subjektuaren aitzindaria ez den pro elementua: 

 

92. Jon atea berak irekitzen ikusi dut. 

 

Izenordaina menpeko objektuaren eskuinean agertzeak argi erakusten du izenordain 

hori menpeko egituran dagoela. Hala ere, eta orain arteko adibideetan ez bezala, subjektu 

hori agerikoa da eta horrez gain, kasu ergatiboa agertzen du. Aukera bat litzateke 

proposatzea aitzindaria eta izenordain indartua gune berean txertatzen direla, eta soilik 

aitzindaria mugitzen dela perpaus nagusira aditz-sintagma txikiak erakarrita: 

 

93. Mirenekk [aS Jonj [a' <Mirenek>k [a' [AS [Asp-S [a' ateai [a' <Jon>j berakj [AS <atea>i 

irekitzen] ikusi du. 
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Hala ere, menpeko kanpo argumentu bezala Jon bera txertatu bada, espero dugu 

argumentu hori osorik mugitzea perpaus nagusira, baina horrek bestelako egitura eta 

esanahia duen perpausa sortzen du: 

 

94. a. Mirenek Jon atea berak irekitzen ikusi du. 

b. Mirenek Jon bera ikusi du atea irekitzen. 

 

Horrez gain, azaldu beharrean geundeke nola erkatzen duen menpeko subjektuak kasu 

ergatiboa txertatzen den gune berean. Argi dago, beraz, (93) adibidean ageri dena baino 

egitura konplexuagoaren aurrean gaudela. Onartzen badugu subjektu lexikoak 

Konplementatzaile Sintagma behar dutela, esan beharko dugu (92) bezalako adibideak ere 

Konplementatzaile Sintagmaraino daudela garatuta. Hala ere, horrelako izenordainak ez 

zaizkigu agertzen oharmen-aditzen osagarrietan soilik; ondoko adibideetan ikusten den 

moduan, errepikatutako subjektua perpaus bakunetan ere agertzen zaigu:32 

 

95. Jonek liburua berak irakurri nahi du. 

 

Nolabait Kayneren (2002) proposamena egokituz, esan genezake Jonek eta berak 

sintagmek sintagma konplexu bat osatzen dutela:33 

 

96. [DS [DS Jon] bera] 

 

Demagun, elementu biak mugitzen direla [espez, Dnb-S] posiziora eta biek erkatzen 

dituztela tasunak aldi berean, Hiwaira 2001en bidetik. Ondoren, berak izenordaina Foku 

                                                 
32 Eta ez bakarrik euskaraz; beste hizkuntza batzuetan ere (italiera, espainiera, hebraiera modernoa) antzeko 
adibideak aurki ditzakegu, Szabolcsik (2009:2) deskribatzen duen moduan: 

i. Gianni è andato solo lui a Milano. 
33 Kaynek proposatzen duen egitura abiapuntu gisa hartuko dut soilik; izan ere, hark aurkezten duen garapenak 
ez liguke azalduko nola jasotzen duten kasu ergatiboa DS konplexua osatzen duten elementu biek. 
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Sintagmaren espezifikatzaile-posiziora mugitzen da, eta Jonek eta liburuak sintagmak Top 

Sintagmaren espezifikatzaile-posiziora. Hori balitz (95) bezalako perpausak eraikitzeko 

bidea, bera sintagmak kasua erkatzen duen une berean erkatuko luke kasua Jon sintagmak 

ere, eta ondorioz, PVC egituretan ere ikusgarri izan beharko genuke. Azterbide horrek 

arazoak planteatzen ditu bai igoeran oinarritutako azalpenerako, bai kontrolean 

oinarritutakorako. 

Beste irtenbide bat da proposatzea (95) bezalako perpausak diruditen baino 

konplexuagoak direla, eta Jonek sintagma egituran sakonago txertatzen den berak 

sintagmaren indizekidea dela: 

 

97. Joneki liburua [XS beraki irakurri] nahi du. 

 

Kasu horretan, ezerk ez du eragozten oharmen-aditzen osagarrietako aitzindaria 

perpaus nagusira mugitu izana (97)koa baino egitura murritzagoan kokatuta dagoelako: 

 

98. Mirenek Joni [Asp-S ti liburua [XS beraki irakurtzen]] ikusi du. 

 

Eta kontrolean oinarritutako azterbidea ere zilegi litzateke —puntu honi dagokionez, 

behinik behin—: 

 

99. Mirenek Joni [Dnb-S PROi liburua [XS beraki irakurtzen]] ikusi du. 

 

Alegia, errepikatutako subjektua perpaus (itxuraz) bakunetan ere azaltzeak agerian 

uzten du argumentu-mota berezi bat dela askotariko perpausetan ager dakigukeena —eta 

beharbada, dirudiena baino egitura konplexuagoa duena—, baina edozein kasutan ez 

dagoena zuzenean lotuta oharmen-aditzen osagarriekin, eta ez duena zerikusirik egitura 

hauen kontrol- edo igoera-izaerarekin. 
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Aspektu Sintagman oinarritutako azterbideari eragozpenak jar diezazkiokeen beste arlo 

bat ezeztapenarena da. Ondoko atalean ikusiko dugun moduan, EPEek iradokitzen digute 

menpeko subjektuaren aitzindaria perpaus nagusian bertan txertatu dela. 

 

2.4.3.2. Ezeztapena 

Lehen aipatu dut proposatu izan dela PVC egituretan ez dagoela perpaus-mailako 

ezeztapenik (Felser 1999, Arteatx 2007). Felserrek (1999:179) (100) adibideko egitura 

proposatzen du oharmen-aditzen osagarrietarako —hain zuzen, van der Doesek (1991) 

ezeztapen ahula bezala deskribatu izan duena—: 

 

100. [aS [adb ez] [a’ AS a]] 

 

Baina (85) adibideko egiturari begiratzen badiogu, nabarmen ageri zaigu aS bi ditugula 

dagoeneko; hortaz, ezeztapena ere aS baten espezifikatzaile posizioan egongo bada 

Felserrek dioen moduan, hiru kokaguneren artean aukeratu beharko dugu —(101 = Jon 

kasurik ez egiten sumatu dugu) adibideko A, B eta C—: 

 

101.   aS A 
 
     ez  a' 
 
       kasu(rik)  a'   B 
 
   ez  a' 
 
    <Jon>  a' C 
 
     ez  a' 
 
      AS  a 
 
     <kasu>  egin 
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Lehen begiratuan, berehala antzematen dugu (A) kokaguneak eskaintzen digun hitz-

hurrenkera ez dela euskaraz aurkitzen duguna: 

 

102. Jon... [Asp-S [aS ez [aS kasurik [aS <Jon> [AS <kasu>]]]] egiten] 

 

Aldiz, (B) eta (C) kokaguneekin, hitz-hurrenkera egokia dugu (103a) eta (103b) 

adibideetan ageri den moduan, hurrenez hurren: 

 

103. a. Jon... [Asp-S [aS kasurik [aS ez [aS <Jon> [AS <kasu>]]]] egiten] 

b. Jon... [Asp-S [aS kasurik [aS <Jon> [aS ez [AS <kasu>]]]] egiten] 

 

Hala ere, azken adibide bi horiek beste eragozpen bat dute: hain zuzen ere, 

ezeztapenaren besarkaduratik kanpo gelditzen dela aditzaren osagarriko partitiboa edo 

beste edozein Ezezko Polaritatedun Elementu. Eragozpen horri aurre egiteko modu bat 

berreraiketara jotzea dugu, sarrerako kapituluan proposatutako bidetik (27. or.). Horrela, 

ezeztapenak Forma Logikoan berreraikitako perpausean duen besarkadurarekin jokatuko 

du EPEak zilegitzeko. 

Azterbide horretatik abiatuta, (A) kokaguneak atzera egiten digu kale. Izan ere, hitz-

hurrenkeraren arazoak bere horretan jarraitzen du. Horrez gain, berreraiketa balego eta 

ezeztapena (A) gunean txertatuko balitz, ezeztapenak bai zilegitu ahal izango lituzke 

menpeko egiturako subjektuan kokatutako Ezezko Polaritatedun Elementuak, (104a) 

adibidean ikusten den moduan; halako perpausak ez dira onargarriak, ordea. Beste 

horrenbeste gertatzen zaigu (B) kokagunearekin, hots, hitz-hurrenkeraren arazoa ez dugun 

arren, aukera horren arabera, esperoko genuke perpaus nagusira mugitutako subjektuek 

Ezezko Polaritatedun Elementuak onartzea, berreraikitako perpausean zilegituko 

bailirateke, (104b) adibideak erakusten duen legez: 
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104. a. *Inor [Asp-S [aS ez [aS kasurik [aS <inor> [AS <kasu>]]]] egiten] ikusi dut. 

b. *Inor [Asp-S [aS kasurik [aS ez [aS <inor> [AS <kasu>]]]] egiten] ikusi dut. 

 

Azkenik, (C) aukerak emaitza egokiak eskaintzen dizkigu, bai hitz-hurrenkerari 

dagokionez, bai eta zilegitzeari dagokionez ere. Ondoko adibidean azaltzen den moduan, 

menpeko subjektua txertatzen den gunea baino sakonagoko maila batean dago kokatuta; 

ondorioz, ezeztapenak ezin du zilegitu subjektuko Ezezko Polaritatedun Elementua 

berreraiketaren bidez ere, eta horrexek azaltzen du (105) bezalako perpausen 

ezgramatikaltasuna: 

 

105. *Jonek inor [Asp-S [aS kasurik [aS <inor> [aS ez [AS <kasu>]]]] egiten] ikusi zuen. 

 

Horrenbestez, honakoa izan zitekeen oharmen-aditzen osagarrietan aurkitzen dugun 

ezeztapenaren egitura: 

 

106.    Asp-S 
 
         E  Asp' 
 
   aS  egiten 
 
       kasu(rik)  a' 
 
   <Jon>  a' 
 
    ez  a' 
 
     AS  <egin> 
 
    <kasu>  <egin> 

 

Dena dela, bada oraindik argitu beharreko kasu bat: lan egin bezalako esamoldeena. 

Arteatx 2007n ontzat ematen nuen Lakaren (1993) proposamena, zeinen arabera lan egin 
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bezalako aditz konposatuetan IS (lan) aditzaren osagarrian txertatzen den, eta ez den 

goragoko inongo posiziora mugitzen. Felserren ereduaren araberako aurreikuspena da in 

situ motako osagarrien kasuan (lan egin bezalakoak) ezeztapena osagarriaren ezkerretara 

geldituko dela (107a), baina kasu horietan ere ezeztapena aditzari atxikita agertzea da 

ohikoena (107b)34: 

 

107. a. Mirenek Joni [aS ez [AS ti lan tα]] egiα -ten harrapatu du. 

b. Mirenek Jon lan ez egiten harrapatu du. 

 

Halako adibideak azaltzeko, Arteatx 2007n proposatzen nuen badela Ezeztapen 

Sintagma bat menpeko AS menderatzen duena: 

 

108.   Asp-S 
 
     E  Asp' 
 
  aS   egiten 
 
 kasu(rik)i a' 
 
  <Jon>  a' 
 
   ES  <egin> 
 
  AS  ez 
 
 <kasu(rik)>i <egin> 

 

Proposatutako egituran ikusten den moduan, aditza ez da Ezeztapen Sintagmaren burura 

mugitzen; gertaera hori erraza da azaltzen baldin eta ezeztapenak ez badauka aditzak 

                                                 
34 Nik neuk ez lan egiten hurrenkera ezgramatikaltzat joko nukeen arren, zenbait hiztunek onargarritzat dute. 
Jarraian hurrenkera hori ere azaltzen saiatuko naiz. 
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erkatu beharreko tasunik —edo Chomskyren 2000 eta 2001b-ko proposamenaren bidetik, 

ezeztapenak ez badauka aditza erakartzea eragiten duen tasunik—35. 

Bestalde, esan bezala, hiztun batzuentzat onargarriak dira ez lan egiten bezalako 

hurrenkerak. Ikusi berri dugun azterbide honetan oinarrituta ere erraz dira aurreikusten. 

Izan ere, zenbait hiztunentzat nork lan egin du gaur? bezalako perpausak gramatikalak 

dira, aditza NZ hitzaren ondoren espero dugun arren. Kasu horretan, hiztunak [A lan egin] 

aditz konposatu ez-ergatibo bezala interpretatzen duela ematen du. Hori horrela izanik, 

aurreikusten da hiztun horientzat ezeztapenak [ES [A lan egin] ez] egitura duela: 

 

109. Mirenek Joni [Asp-S [aS ti [ES [A tα] ez]] [lan egi]α -ten] harrapatu du. 

 

Hala ere, badira beste PVC egitura batzuetan ere kapitulu honetan aztertu ditugunen 

moduko ezeztapenak; esate baterako, adjektibo-predikatuen kasuan: 

 

110. a. Jon abila da kasurik ez egiten. 

b. Hemen zaila da inor ez zapaltzen. 

 

                                                 
35 Bestalde, posible litzateke aditzak bat egitea ezeztapenarekin buruz buruko mugimendu horretan eta 
berarekin garraiatzea; kasu horretan, hitz hurrenkera egokia lortzeko pentsatu beharko genuke ezeztapena 
buru-lehena dela Lakaren (1991) proposamenean bezala, eta ez buru-azkena Ortiz de Urbinarenean (1993) 
bezala. 

Beste aukera bat zatekeen pentsatzea ezeztapena aditzari berari uztartzen zaiola buruz buruko 
mugimenduan eta aditzarekin batera mugitzen dela. Kasu horretan, mugimenduen hurrenkera honakoa izan 
beharko litzateke —aditza argumentuen ostean mugitzeak saihestu egiten du uneren batean hari atxikitako 
ezeztapenak menpeko subjektua zilegitu ahal izatea; bestalde, buruz buruko mugimenduak argumentuen 
mugimenduen ostean gertatzea jadanik proposatu izan den zerbait da (Boeckx eta Stjiepanović 2001, Chomsky 
2001)—: 

i. M0. [aS subj [AS obj [Aº ez-A]]] 
M1. [aS obji [aS subj [AS ti ez-A]]] 
M2. [aS subjj [Asp-S E [aS obji [aS tj [AS ti ez-A]]] -t(z)en] A2] 
M3. [aS subjj [Asp-S E [aS obji [aS tj [AS ti tα] tα] tα] [ez-A]α -t(z)en] A2] 

Hala ere, proposamen honi egin dakiokeen kritika bat zera da: irtenbide “lexikalegia” eskaintzen digula; 
beste modu batean esanda, ez genuke alde semantiko nabarmenik esperoko “ez egin” eta “desegin” bezalako 
formen artean, eta argi dago alde hori badela: 

ii. a. Ariketa ez egiten harrapatu zuten. 
b. Ariketa desegiten harrapatu zuten. 



____________________________________________________oharmen-aditzen osagarriak 

 

 

 

 

 107 

Halakoen kasuan, baina, (108) adibidean proposatzen den egiturak ez digu eskaintzen 

azalpen egokirik, laugarren kapituluan egiaztatuko dugun moduan. Nahiz eta erraz motako 

adjektibo-predikatuak aztertzean azalduko ditudan sakonago bestelako egitura bat 

proposatzeko arrazoiak, jarraian aurkeztuko dut beste egitura hori eta ikusiko dugu 

emaitza egokiagoak eskaintzen dituela PVC egituren kasuan ere. Hona aipatutako egitura: 

 

111.      Asp-S 
 
         ES   egiten 
 
   aS       ez 
 
     kasu(rik)i      a' 
 
   <Jon>j       a' 
 
           AS  <egin> 
 
  <kasu(rik)>i  <egin> 

 

Egitura honetan oinarrituta, azalpen egokia eskain dezakegu lan ez egiten eta ez lan 

egiten bezalako egituretarako. Hala ere, EPEak zilegitzearen arazora itzultzen gara: 

egitura hori bada menpeko perpausetako ezeztapenak proiektatzen duena, esperoko 

genuke subjektu-posizioko EPEak zilegi izatea. Ez bada menpeko subjektua ez dela lexikoa, 

PRO izenordaina baizik. Hori horrela bada, PVC egituretan ez daukagu menpeko 

subjektuaren igoera, ezpada perpaus nagusiko aitzindariak kontrolatutako elementu isila. 

Arteatx 2007n osagarri-mailako ezeztapenaren eta igoeraren aldeko argudio bezala 

aipatzen nuen perpaus-mailako ezeztapena duten perpausek EPEa onartzen dutela 

subjektu-posizioan, egitura jokatugabeak izan arren, PVC egituretan ez bezala (ikusi 63. 

or.): 

 

112. Inork aipatu izan ez arren... 
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Hala ere, oharmen-aditzen osagarrietako subjektuan EPErik ezin agertzearen azalpenak 

ez du zertan egon lotuta perpaus-mailako ezeztapenik ez izatearekin.36 Sarreran (51. or.) 

aurkeztutako ereduaren arabera, EPEak ezeztapenaren besarkaduraren baitan egon behar 

dira perpausa FLn berreraikitzean. Hortaz, PVC egituretan dugun murrizketa azaltzeko 

beste modu bat da proposatzea menpeko subjektua ezeztapenaren besarkaduratik kanpo 

gelditzen dela berreraiketa hori gertatzen denean. 

Bestalde, Felserrek (1999:49) Barwise (1981) eta Higginbotham-engandik (1983) jasotzen 

dituen zenbait adibidek ere azterbide horren alde egiten dute. Egileok (113a) bezalako 

adibideak aipatzen dituzte erakusteko zenbaitetan menpeko ezeztapenak perpaus 

nagusiaren gaineko besarkadura duela, (113b) adibidean bezala berrirakur baitaitezke: 

 

113. a. John saw nobody leave. 

b. John didn’t see anybody leave. 

 

Orain arte esan dugunean oinarrituta, eta euskarazko adibideak hartuta aintzat, 

ezeztapenak ez luke izan behar perpaus nagusian eragiteko gaitasunik. Felserrek berak 

(1999:49) dionez, perpaus-mailako ezeztapena gehienetan IPVC egituretatik baztertuta 

dago. Baina menpeko egitura Aspektu Sintagmaraino baino ez bada garatzen, esperoko 

genuke beti geratzea baztertuta perpaus-mailako ezeztapena aztergai ditugun 

egituretatik. Zein izan daiteke (113a) bezalako adibideen azalpena? Kontuan hartuta (114a) 

bezako perpausak onargarriak direla, azalpen logikoena da pentsatzea perpaus nagusiko 

nobody izenordainak kontrol-harreman bateko aitzindari gisa jokatzen duela: 

 

114. a. John saw nobody. 

b. John saw nobodyi [PROi leave]. 

 

                                                 
36 Izan ere, aipatutako lanean ez da zehazten zergatik diren posible Ezezko Polaritatedun Elementuak (112) 
bezalako adibideetan, edo perpaus-mailako ezeztapena azaltzen duten egituretan, oro har. 
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Aurrerago ikusiko dugun moduan (111. or), subjektu arbitrarioa biltzen duten egiturak 

azaltzeko bidea ere kontrol-harremanean oinarritzen da. Hala ere, aurretik tarte bat 

eskainiko diet perpaus hauetan dugun ezeztapenari eta haren izaerari. 

 

2.4.3.3. PVC egituretako ezeztapena perpaus-ezeztapena da 

Ikusi dugun moduan, PVC egituretako ezeztapenak ez dauka perpaus-mailako 

besarkadurarik. Horrez gain, Felserrek (1999:49) dioen moduan, menpeko egituran 

txertatzen den ezeztapena ekintza bezala ulertu behar da; alegia, I saw Mary not leave 

perpausak (115a) adibideko interpretazioa dauka, ez (115b) adibidekoa: 

 

115. a. I saw Mary stay. 

b. I didn’t see Mary leave. 

 

Horretan oinarrituta, Felserrek (1999:180) proposatzen du 102. orrialdean 

proposatutako egitura duela oharmen aditzen osagarrietako ezeztapenak: 

 

116.  [aS [adb ez] [a’ AS a]] 

 

Egia da menpeko predikatuan deskribatzen dena gertaera bezala ulertu behar dela, eta 

ez gertaera baten ukazioa bezala. Alde horretatik, guztiz zentzuzkoa da Mittwochek 

(1990:108) egiten duen kritika esanez gertaera bat esplizituki ukatzen denean, haren 

oharmen zuzena jasotzen duen perpausa “groteskoa” dela. Adibide gisa ondoko perpausak 

eskaintzen ditu: 

 

117. a. #I heard the baby not cry. 

b. #I felt the wasp not sting me. 
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Hala ere, I saw Mary not leave bezalako perpausak guztiz onargarriak dira. Azalpena 

menpeko egiturarekiko murrizketan bertan dago: 2.2.11. atalean esan dudan moduan, 

perpaus nagusiko aditzak osagarriari —hau da, PVC egiturari— jartzen dion murrizketa da 

antzemangarria izan behar duela aditz nagusiak adierazten duen moduan. Aipatu berri 

ditugun esaldiak antzemangarritasunaren arabera izango dira onargarriak, ez 

ezeztapenaren arabera; horrela, (117) adibideko gertaerak ez dira antzemangarriak, baina 

Mary not leave, bai. Beraz, aditz nagusiak PVC egiturari ezartzen dion murrizketa nahikoa 

dugu Mittwochen kritikari erantzuteko. Bide beretik azaltzen da zergatik ageri zaizkigun 

menpeko egituran gertaera bezala interpretatzen diren ezeztapenak; hau da, menpeko 

egituren interpretazioa bera ez da nahikoa osagai-ezeztapena proposatzeko. 

Izan ere, menpeko ezeztapenak menpeko predikatu osoaren gaineko besarkadura dauka, 

ikusi dugun moduan. Perpaus-mailako ezeztapenetik bereizen duena, hortaz, egitura 

murritzago batean ageri zaigula da. Horrekin lotuta, neuk ere Arteatx 2007 lanean nioen 

PVC egituren hitz-hurrenkerak ez duela iradokitzen ezeztapena egituran goi samarrean 

kokatutako ezkerrerako adarreztatze batean dagoenik, beste egitura batzuetan gertatu ohi 

den moduan: 

 

118. a. Jonek ez du kasurik egin. 

b. [Konp-S Jonek ez duela kasurik egin] entzun dut. 

c. [PVC Jon kasurik ez egiten] harrapatu dut. 

d. *[PVC Jon ez kasurik egiten] harrapatu dut. 

e. *[PVC Jon ez egiten kasurik] harrapatu dut. 

 

Baina izatez, 1.3.9. atalean azaldu bezala, (118a) eta (118b) adibideetan, ezeztapena 

Polaritate Sintagmaren espezifikatzailera mugituta ageri zaigu, Denb-S baino goragoko 

posizio batean, nahiz eta perpaus-mailako ezeztapenarekin lotzen den Ezeztapen Sintagma 

sakonago proiektatu egituran. Horren ondorioz, PVC egituretan, ez dugu espero (118a) eta 
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(118b) adibideen antzeko hurrenkerarik, onartzen badugu egitura murritzagoa dela; esate 

baterako, ondoko eskeman marra etenaz adierazitako gunetik beherakoa:37 

 

119.   Pol-S 
 
 Ezj  Pol' 
 
  Ø  Mod(Evid)-S 
 
   omen  Denb-S 
 
      Dnb' 
 
     Asp-S     Dbnº 
 
      Asp' 
 
     ES  Aspº 
 
    aS  ez 

 

Azterbide honetan proposatzen dudana da Ezeztapen Sintagma Aspektu Sintagma eta 

aditz-sintagma txikiaren artean kokatzen dela, bai PVC egituretan eta baita bestelako 

perpausetan ere, eta ondorioz, PVC egituretako ezeztapena Polaritate Sintagmara 

mugitzen ez den perpaus-mailako ezeztapena dela. 

Ondoko atalean ikusiko dugun moduan, kontrolean oinarritutako azterbideak soilik 

eskaintzen digu azalpen egokia subjektu arbitrariodun PVC egituretarako. 

 

2.4.4. Perpaus Txikian oinarritutako proposamen bat 

Orain arte ikusi dugunaren arabera, baditugu kontrolean oinarritutako azterbidearen 

alde egitera bultzatzen gaituzten argudioak; horien aurka, bestetik, menpeko egituraren 

osotasuna, PVC egitura osoaren gaineko murrizketa eta subjektuarentzako kokagune egokia 

aurkitzea ditugu. Azken puntu horretatik hasita, argi dirudi menpeko egitura eta 
                                                 
37 Haddicanen azterbidea ez bezala, Ezeztapen Sintagma buru-azkenean oinarritzen naiz. Eredu antisimetrikoan 
oinarritzeak azalpen konplexuagoa behar luke hitz-hurrenkerarekin lotutako arazoei erantzuteko. 
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aitzindaria aditz nagusiaren osagarri-posizioan txertatzeak arazo horiek guztiak saihesten 

dituela: 

 

120.    AS 
 
  XS   ikusi 
 
 DS  Dnb-S 
 
     Joni    PROi igeri egiten 

 

Baina zein da aitzindaria eta menpeko egitura biltzen dituen XS sintagma horren izaera? 

Argi dago ez dela Denbora Sintagma izango, ezta Konplementatzaile Sintagma ere. Besteak 

beste, Jon sintagmak θ-rola jaso behar duelako. Horrez gain, oinarri teorikoek baldintza 

gisa jartzen dute nolabaiteko bururen batek proiektatutako sintagma izan behar duela. 

Perpaus Txikia aztertzean ikusi ditugun aukerek ere ez ligukete azalpen egokia eskainiko 

PVC egituren kasuan. Nik proposatuko dudana Predikatu Sintagma buru funtzionala da, 

baina ez Denb-S eta AS artean kokatuta, Bowersen (1993) bidetik, ezpada DS aitzindari bat 

biltzen duena espezifikatzaile posizioan eta bestelako sintagma bat osagarri posizioan, PVC 

egituren kasuan, PRO subjektua biltzen duen Denbora Sintagma: 

 

121.   Pr-S 
 
 Jon  Pr' 
 

  XS  Pr 

 

Buru funtzional horrek subjektu-predikatu harremana ezartzen du espezifikatzaileko 

DSren eta osagarriko XSren artean. Predikazio Sintagmak berak perpaus nagusiko aditzetik 

jasotzen du θ-rola, eta aldi berean, espezifikatzaileko sintagmari berak ezartzen dio θ-

rola. Horrela, Predikazio Sintagmak perpaus nagusiko aditzak ezarritako murrizketak 

jasango ditu, eta horrek azalduko du nola ezartzen duen aditz nagusiak “PVC egitura 

osoaren gaineko murrizketa” bezala deskribatu dudana; alegia, aitzindariaren eta menpeko 
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egituraren gaineko murrizketa. Bestalde, aitzindaria gune tematiko batean txertatzen da 

eta aske da A' motako gune batera mugitzeko —kasu honetan, perpaus nagusiko [espez, aS] 

gunera—. 

Halako egitura gai izango da azaltzeko aitzindariaren eta menpeko egituraren arteko 

osotasuna, biak txertatzen baitira ASren osagarri-posizioan. Horrez gain, posible dugu 

azaltzea zergatik ez duten egitura oso bezala jokatzen 2.2.1. atalean ikusi ditugun katua 

atzo eta Miren bostetan bezalako hitz-bikoteek. Izan ere, kasu horietan, ez dago 

predikazio-harremanik bata eta bestearen artean. Baina atal horretan emandako adibideen 

kontrakoak ere aurki ditzakegu, predikazio-harreman horretan oinarritutakoak badira: 

 

122. a. NZ-galderak: Zer ikusi duzu? [katua lehioan] 

b. Fokua: Guk [KATUA LEIHOAN] ikusi dugu, eta ez [TXAKURRA ATEAN]. 

c. ‘Zera’: Zera ikusi dut: [katua lehioan] 

 

Proposatutako egiturak, gainera, hitz-bikote horien gaineko murrizketa eskaintzen digu, 

ondoko adibideek erakusten duten moduan: 

 

123. a. Jonek ideia on bat entzun du irratian. 

b. #Jonek ideia on bat entzun du liburu batean. 

c. Jonek argazki polit bat ikusi du liburu batean. 

d. #Jonek argazki polit bat ikusi du irratian. 

 

Erraz azal daiteke zergatik diren adibide batzuk gramatikalak eta besteak ez, baldin eta 

AS nagusiak Pr-S hartzen badu osagarri gisa, eta Pr-S horrek perpaus nagusiko objektua 

hartzen badu espezifikatzaile-posizioan, eta Post-S osagarrian: 

 



____________________________________________________oharmen-aditzen osagarriak 

 

 

 

 

 114 

124.   Pr-S 
 
 DS   Pr' 
 
ideia on bat Post-S  Pr 
 
   irratian 

 

Murrizketa Predikazio Sintagmaren gain ezartzen da. Hortaz, menpeko egitura 

osoarengan; [Pr-S ideia on bat irratian] sintagma entzun aditzaren osagarrian txertatzen 

bada, perpausa gramatikala izango da menpeko egitura antzemangarria delako perpaus 

nagusiko aditzak deskribatzen duen bidetik —entzumenaren bitartez, alegia—. Aldiz, 

sintagma hori berori ikusi aditzaren osagarrian txertatzen bada, perpausa ezgramatikala 

izango da menpeko egitura ez delako antzemangarria perpaus nagsuiko aditzak 

deskribatzen duen bidetik —ikusmenaren bitartez—. Kontrako kasua dugu [Pr-S argazki polit 

bat liburu batean] sintagmarekin. Bide beretik azal daiteke zergatik den onargarria (123d) 

adibidea, baldin eta irratian Postposizio Sintagma subjektuarekin lotzen bada, eta ez 

objektuarekin: 
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125.   Dnb-S 
 

Jonekj      Dnb' 
 
     Asp-S      du 
 
   E           Asp' 
 
          aS      ikusi 
 
  DSi    a' 
 
    argazki polit bat  <Jonek>j   a' 
 
              AS        <ikusi> 
 
        Pr-S        <ikusi> 
 
        <DS>i         Pr' 
 
          Post-S      Pr 
 
       irratian 

 

PVC egituretara itzulita, Aspektu Sintagmaren azterbidea aurkeztean proposatutako 

bide beretik azal daiteke aitzindariaren mugimendua perpaus nagusiko [espez, aS] gunera, 

eta mugimendu horren ondorio den aditz nagusiarekiko komunztadura. Horrela, azalpen 

egokia dugu egituraren zatiketarako eta NZ-hitzen eta pied-piping mugimenduetarako ere. 

Bestalde, aitzindaria ezeztapenaren besarkaduratik kanpo txertatzen da; ondorioz, 

perpausa FLn berreraikitzean ere haren besarkaduratik kanpo egongo da. Azterbide horrek 

aurreikusten du aitzindariak ez duela jasoko EPErik. Bestalde, aitzindariaren kokagunea 

hartuta kontuan, ez dugu espero kasu ergatiborik jasotzea. Amaitzko, anafora-harremanak 

uztartutako PRO elementuaren bidez zilegitzen dira. 

Predikazio Sintagmaren osagarriari dagokionez, beste aukera bat genuke proposatzea 

Aspektu Sintagmak berak duela PRO elementuari kasua ezartzeko gaitasuna, Bong-ek 
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(2003) japonieraren kasurako egiten duen bidetik, sarrerako 1. oharrean (3. or.) esan 

bezala:38 

 

126. Jonek [Pred-S Mirenj [Asp-S PROj [aS ateai [a' <PRO>j [a' [AS <atea>i ixten]]]]] ikusi du. 

 

Hala ere, Kratzerri jarraituz onartzen badugu soilik Egoera Predikatuetan azaltzen dela 

Aspektu Sintagma, Izaera Predikatuak biltzen dituzten adibideek erakusten digute Aspektu 

Sintagmarik ez dagoenean ere zilegi izan daitekeela PRO izenordaina, eta ondorioz, badela 

beste elementuren bat ere PRO izenordainari kasua ezar diezaiokeena; seguruenik, 

Denbora Sintagma. 

Bestalde, lan honetan onartutako ereduaren arabera, PROk kasua jasotzen duenean ez 

da kasu-beharrak asetzeko mugitu delako, ezpada erakarri duen buruaren beharrak 

asetzeko mugitu izanaren ondorioz, dela Denbora Sintagmaren beharrak, dela Aspektu 

Sintagmarenak (demagun tasun hori [ukasua] dela, 9. orrialdean proposatutako bidetik): 

 

127.    Asp-S 
 
      PROi         ikusi[ukasua: erg.] 

 

Hortaz, baldin eta egitura batean Denbora Sintagma eta Aspektu Sintagma baditugu, 

Aspektu Sintagmak erakarri egingo du PRO eta kasua ezarriko dio. Baina aldi berean, 

Denbora Sintagmak ezin izango du ase berak ere baduen [ukasua] tasuna, eta perpausa 

eraitsi egingo da. Beste aukera bat genuke proposatzea PRO elementuak erkatzen dituen 

                                                 
38 Beste aukera bat litzateke, onartuta PROk kasu arrunta hartzen duela (San Martin 2004), proposatzea 
perpaus nagusiko aditz-sintagma txikiak erakarri egiten duela PRO espezifikatzaile-gunera: 

i. Jonek PROi [<PRO>i etxeak lastoz egiten] ikusi du. 

Baina mugimendu hori posible balitz, —besteak beste— esperoko genuke antzeko egiturak aurkitzea -t(z)en 
morfema osagarri-posizioan biltzen duten perpaus guztietan, hala nola, seigarren kapituluan aztertuko ditudan 
jakintza-aditzetan edo lagundu eta utzi bezalako aditzen kasuan. Hala ere, perpaus nagusiaren eta 
menpekoaren arteko denbora-harremanek argi erakusten dute kasu horietan badela PRO subjektuaz gain, isla 
fonetikorik ez duen Denbora Sintagma bat ere. 
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tasunak Aspektu Sintagman edo Denbora Sintagman ageri zaizkigula perpausaren arabera, 

baina ez bietan. 

Edonola ere, (127) adibideko proposamena ontzat emateak hainbat aukera irekiko 

lizkiguke eta horiekin batera, beste horrenbeste galdera sortu. Horrela, egituraren 

ekonomiari begira, aukera egokiena litzateke proposatzea PVC egituretako menpeko 

perpausak Aspektu Sintagmaraino garatzen direla bakarrik, haren subjektua PRO motakoa 

izan arren. Horrek beste eztabaida batera bultzatuko gintuzke, 1.3.4. aurkeztutako eredu 

teorikoa birplanteatzera eramango gintuzkeena. Helburu horrek lan honen asmoak 

gainditzen dituenez, ontzat emango dut kontrola dagoen perpausetan, oro har, Denbora 

Sintagma dugula. 

 

2.4.4.1. Subjektu arbitrarioa 

Kapitulu honetako 1.4. azpiatalean (59. or.) ikusi dugu posible dela oharmen-aditzen 

osagarriek subjektu arbitrarioa izatea. Subjektu erreferentzialdunentzat proposatutako 

egiturari eutsi nahi izanez gero —Predikazio Sintagma biltzen duenari, alegia—, planteatu 

ahal izango genuke halako perpausetan Predikazio Sintamgak pro arbitrarioa biltzen duela 

espezifikatzaile-posizioan aitzindari gisa: 
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128.   Dnb-S 
 

Jonekj      Dnb' 
 
     Asp-S      du 
 
   E           Asp' 
 
          aS      ikusi 
 
  proi    a' 
 
     <Jonek>j   a' 
 
              AS        <ikusi> 
 
        Pr-S        <ikusi> 
 
        <pro>i         Pr' 
 
          Dnb-S      Pr 
 
           PROi herri osoak suntsitzen 

 

Hala ere, azterbide horrek ez da ondoen egokitzen zaiona Egitura Minimoaren 

Hatsarreari. Horren ordez, egitura egokiagoa genuke aditzaren osagarrian Denbora 

Sintagma soila biltzen duena, eta probet izenordain betegarria erakartzen duena perpaus 

nagusiko [espez, aS] posiziora —menpeko subjektu arbitrarioa irudikatzeko PRO erabiltzen 

jarraituko dut, probet izenordain betegarriarekiko nahasketak saihestearren, nahiz eta 

badirudien PRO eta pro biak izan daitezkeela subjektu arbitrarioa ordezkatzeko egokiak 

(Spyropoulos 2002:86)—: 
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129.   Dnb-S 
 

Jonekj      Dnb' 
 
     Asp-S      du 
 
   E           Asp' 
 
          aS      ikusi 
 
  probet-k    a' 
 
     <Jonek>j   a' 
 
              AS        <ikusi> 
 
           Dnb-Sk           <ikusi> 
 
           PRO herri osoak suntsitzen 

 

Eta (129) adibideko egitura bera ere gehiago murriztu dezakegu, onartuz gero pro/PRO 

arbitrarioa Aditz Sintagma txikiaren espezifikatzaile-gunean zilegitzen dela (Alexiadou & 

Anagnostopoulou 1998, Spyropoulos & Philipakki-Warburton 2001, Spyropoulos 2002). Kasu 

horretan, aditzaren osagarria Aspektu Sintagma soila izango da: 

 

130. Jonek [aS probet-k [Asp-S herri osoaki [a' PRO [AS <herri osoak>i suntsitzen]]]] ikusi du. 

 

Azken hori da ni hobetsiko dudan azterbidea, lehenik eta behin, ez dirudielako egitura 

konplexuagoaren beharrik dagoenik —horrenbestez, Egitura Minimoaren Hatsarreak berak 

eskatzen digun azterbidea da—; eta horrez gain, subjektu arbitrarioa txertatzen den 

gunean bertan zilegitzeak azalpen egokia eskain diezagukeelako laugarren kapituluan 

aztertuko ditugun erraz1-motako adjektibo-predikatuen zenbait murrizketarako. 
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2.4.4.2. Eguraldi-esapideak 

Zer gertatzen da eguraldiarekin lotutako esapideekin? Ondokoa bezalako adibideek argi 

erakusten dute esapide horiek guztiz onargarriak direla oharmen-aditzen osagarri-

posizioan, Felserrek oharrarazi moduan: 

 

131. Mirenek euria egiten ikusi zuen. 

 

Igoeran oinarritutako azterbideari heltzen badiogu, halako adibideak gramatikalak 

izatea esperoko dugu, menpeko sasi-argumentuaren igoeragatik: 

 

132. Mirenek proi [ <pro>i euria egiten] ikusi zuen. 

 

Kontrolean oinarritutako azalpenean, berriz, pro izenordain betegarrira jo dezakegu, 

ondoko adibidean bezala. Pro sasi-argumentua Denbora Sintagmaren espezifikatzailean 

kokatuko dugu, Chomskyk (2001a) frantsesezko il izenordainarekin egiten duen moduan: 

 

133. Mirenek probet-i [Dnb-S pro euria egiten]i ikusi zuen. 

 

Hala ere, perpaus nagusian esperoko genuke menpeko aitzindari gisa jokatuko duen 

beste sasi-argumentu bat izatea, Boeckxek (2006b:350) proposatutako bidetik, eta bat 

eginez, batetik, Chomskyk (1981:323) there eta it elementuen artean egindako 

bereizketarekin —(134a,b) adibideak—; eta bestetik, Torregok (1984:335) eskainitako 

adibideekin, zeintzuen arabera, ezin den agertu perpaus nagusian menpeko subjektuaren 

aitzindari gisa joka dezakeen argumenturik ez bada sasi-argumentua —(134c,d)—: 
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134. a. Mary saw it raining. 

b. *Mary saw there raining. 

c. A veces hay mosquitos en el jardín después de llover. 

d. *A veces encendemos una hoguera después de llover. 

 

Eta there izenordain betegarria bezala, esperoko genuke euskarazko probet izenordain 

betegarria —eta oro har, edozein izenordain betegarri— ezin izatea menpeko subjektuaren 

aitzindaria. Horrek, dena den, ez digu igoeraren aldeko frogarik eskaintzen; izan ere, 

beste aukera dugu proposatzea euskaraz ere badela pro sasi-argumentu isila, probet 

izenordain betegarri isilaren ordez agertzen zaiguna bai eguraldi-esapideetan, eta baita 

oharmen-aditzen osagarrietan aitzindari gisa. Pro-drop hizkuntzetan, oro har, ageriko sasi-

argumentua ezinezkoa izanik (Ortega-Santos 2008:113), pro sasi-argumentu horiek biak 

izatea esperoko genuke —menpeko subjektua eta haren aitzindaria, alegia—: 

 

135. a. Jonek proi [Dnb-S PROi euria egiten] ikusi zuen. 

b. Juan vio proi [Dnb-S PROi llover]. 

 

Oharmen-aditzen osagarrietarako planteatu dudan egiturari dagokionez, horrek esan 

nahi luke Predikazio Sintagmak pro sasi-argumentua onartzen duela kanpo-argumentu gisa: 

 

136. [Pred-S proi [Dnb-S PROi euria egiten]]. 

 

Laburbilduz, egitura-mota bi aurkitzen ditugu oharmen-aditzen osagarri hauetan: 

lehana, Predikatu Sintagma hartzen duena osagarri-posizioan, (125) adibidean bezala; 

halako perpausetan subjektu lexikoa ageri zaigun menpeko subjektuaren aitzindari gisa, 

edo pro sasi-argumentua, eguraldiarekin lotutako esapideetan. Bigarren egitura-motan, 

oharmen-aditzak Denbora Sintagma hutsa hartzen du osagarri, eta haren subjektu-

posizioan PRO arbitrarioa ageri zaigu. 
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2.5. Laburpena 

Orrialde hauetan zehar, agerian geratu dira oharmen-aditzen jokatugabeko osagarri 

konplexuak gainontzeko egitura menderatuetatik bereizten dituzten ezaugarriak. Ezaugarri 

horiek guztiak modu soilenean azaltzen dituen hipotesia Denbora Sintagma eta haren 

subjektuaren aitzindaria biltzen dituen Predikazio Sintagma dela ere ikusi dugu (vs Felser 

1998, 1999 & Arteatx 2007), beste zenbait aukera aztertu ondoren eta nahiz eta horren 

aztarna fonetikorik ez izan. 
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3.  Abil motako adjektibo-predikatu konplexuak 

 

3.1. Sarrera 

Kapitulu honetan Miren abila da ipuinak asmatzen motako perpausak aztertuko ditut. 

Horretarako, lehenik, sarrera honi jarraitzen dion 3.2. atalean, adjektiboen sailkapen 

nagusi bat egingo dut, eta hor, besteak beste, predikatu konplexuak onartzen dituzten 

adjektiboak bereiziko ditut. Ondoren, atal berean, predikatu konplexudun adjektiboak 

berak sailkatuko ditut; horien artean, abil-motakoak eta laugarren kapituluan aztertuko 

ditudan erraz-motakoak nabarmenduko ditut. 3.3. atalean, abil-motako adjektibo-

predikatuen ezaugarriak deskribatuko ditut, eta 3.4. atalean, adjektibo-predikatu horien 

egiturarako proposamena aurkeztuko dut. 

Adjektibo-predikatu konplexuak azaltzeak berez izan dezakeen zailtasunari gehitu egin 

behar zaizkio adjektiboen azterketak berak dituenak. Ondorengo orrialdeetan garatuko 

dudan proposamenean, saiatuko naiz erakusten adjektibo-predikatuetan parte hartzen 

duten adjektiboak hiru multzo nagusitan banatzen direla, eta multzo bakoitzak eratzen 

duen adjektibo-predikatuak besteetatik bereizten dituen ezaugarriak dituela eta 

horrexegatik beregain aztertu behar dituela gramatika-teoriak. Adjektibo-predikatuak 

egitura ditrantsitiboak direla frogatzen ere ahaleginduko naiz, eta predikatu horien 

argumentu-sarea aldatu egiten dela adjektibo-mota batetik bestera. Adjektibo-

predikatuen menpeko egiturari dagokionez, Denbora Sintagman oinarritutako 

azterbidearen alde egingo dut —dena den, egitura hauetan ere abiapuntua -t(z)en 

morfema biltzen duen egitura minimoa izango da; hau da, Aspektu Sintagma—. Sintagma 

horien kokagunea aldatu egiten da adjektibo-predikatu-mota batetik bestera kapitulu 

honetan eta hurrengoan egiaztatuko dugun moduan. 
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3.2. Aztergaiaren mugak 

3.2.1. Adjektiboen sailkapena 

Kapitulu honen sarreran emandako adibidea bezalakoei erreparatzen badiegu, [Adj. + 

aditz kopulatiboa + [... -t(z)en]] egitura aurkituko dugu: 

 

1. Miren abila da ipuinak asmatzen. 

 

Baina badira beste adjektibo batzuk, itxuraz behintzat, antzeko egitura dutenak; 

horrela, ondoko adibideetako perpausek berdinak edo antzekoak eman dezakete lehen 

begiratuan, baina berehala ikusiko dugu alde nabarmenak daudela haien artean: 

 

2. a. Miren abila da ipuinak asmatzen. 

b. Liburu hori zaila da aurkitzen. 

c. Liburu horrek zaila dirudi aurkitzen. 

 

Hala ere, azalpenak errazteko, gehienetan izan aditzarekin eraikitako adibideak 

erabiliko ditut. Bestalde, ondoko adibideek argi erakusten digute adjektibo guztiak ez 

direla egokiak halako egituretan parte hartzeko: 

 

3. a. Liburu hori zaila da aurkitzen.  

b. Gure aitona abila zen eguraldia iragartzen. 

c. *Jon argala da kantatzen. 

d. *Liburu horretako irudiak koloretsuak dira ikusten. 
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Hortaz, lehenik eta behin, adjektibo-mota bi bereizi behar ditugu: -t(z)en morfemadun 

predikatu konplexuak onartzen dituztenak —(3a,b) motakoak—, eta -t(z)en morfemadun 

predikatu konplexuak onartzen ez dituztenak —(3c,d) motakoak—.1 

Stowellek (1991) proposamen interesgarri bat eskaintzen digu egitura horien ingelesezko 

baliokideak izan daitezkeenak aztertzeko. Proposamen horretan, adjektiboak hiru 

multzotan sailkatzen dira; lehenengo multzoan, osagarri konplexurik onartzen ez duten 

adjektiboak ditugu: tall, rich... —hau da, (3c,d) adibideetan agertzen diren adjektiboen 

parekoak—. Bigarren multzoan, berriz, argumentu sentikorra (sentient argument) eta 

gertaera islatzen duen argumentua onartzen dituzten adjektiboak biltzen ditu;2 azaleko 

hurbilketa batean (3a) eta (3b) adibideetako adjektiboak multzo horretan sar ditzakegu —

aurrerago ikusiko dugunez, kontua ez da horren sinplea—. Stowellen hirugarren multzoa 

osatzen duten adjektiboek argumentu sentikorrak eta gertaera islatzen duten argumentuak 

onartzen dituzte, baina ez aldi berean. Stowellek multzo horretan sartzen dituen 

adjektiboetako bat garrantzitsu da: 

 

4. a. Bill was important.  

b. It was important to win the election. 

c. *Bill was important to win the election. 

    (Stowell 1991:111tik moldatutako adibideak) 

 

Baina euskarazko adibideetara jotzen badugu, garrantzitsu bezalako adjektiboekin 

agertu ahal zaizkigun sintagmen artean ez dago -t(z)en morfema buru duen egiturarik: 

 

                                                 
1 Alde batera utzi dut Egoera Predikatuetan eta Izaki Predikatuetan oinarritutako banaketa (Bennis 2000:43). 
Euskararen kasuan, egon eta ibili bezalako aditzarekin osatutako predikatuek osatzen dute multzo hori, eta 
egia bada ere Izaki Predikatuek onartzen ez dituzten zenbait adjektibo har ditzaketela (libre, eskuragarri, 
e.a.), bereizketa hori ez da esanguratsua ondoko orrialdeetan egingo dudan azterketarako. 
2 Stowellek (1991:106) MP (mental property) adjektiboak deritze adjektibo horiei. Hark proposatzen duen 
definizioaren arabera, multzo hori osatzen duten adjektiboek giza argumentua (edo argumentu sentikorra) eta 
perpaus argumentua (gaia) hautatzen dituzte. Ikusiko dugun legez, definizio horren baitan biltzen diren 
adjektiboek ez dute denek berdin jokatzen. 
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5. a. Jon garrantzitsua izan zen.  

b. [Hauteskundeak irabaztea] garrantzitsua izan zen. 

c. *[Hauteskundeak irabazten] garrantzitsua izan zen. 

d. *Jon garrantzitsua izan zen [hauteskundeak irabazten]. 

 

Emandako adibideek erakusten duten moduan, garrantzitsu bezalako adjektiboen 

argumentu sentikorrak (5a) edota nominalizatutako gertaerak (5b) izan daitezke, baina ez 

-t(z)en egiturak (5c,d). Hortaz, argal eta garrantzitsu bezalako adjektiboek beren 

argumentuei ezartzen dizkieten murrizketen arteko aldeak ez du oinarri sintaktikoa, 

semantikoa baizik; beste modu batean esanda, argal eta garrantzitsu bezalako adjektiboak 

multzo berari dagozkio hautaketa semantikoa gorabehera. Egia da garrantzitsu adjektiboak 

ekintzak adierazten dituzten nominalizazioak onartzen dituela, eta argal adjektiboak, ez; 

baina antzeko arrazoiak izan daitezke eragiten dutenak txiki adjektiboak izaki bizigabeak 

onartzea, eta zirikatzaile adjektiboak, ez. Zuzena bada lerrootan proposatu dudan 

Stowellen azterbidearen egokitzapena, hark proposatzen duen mailaketa atzera murrizten 

zaigu arestian deskribatutako bi multzoetara: -t(z)en morfemadun adjektibo-predikatu 

konplexuak onartzen dituztenak eta onartzen ez dituztenak. 

Hala eta guztiz ere, badago arrazoirik multzo bi horiek baino gehiago bereizteko 

adjektiboen artean -t(z)en morfemadun predikatu konplexuekin lotuta. Itzul gaitezen (3)an 

emandako adibideetara, hemen (6)ean errepikatuta: 

 

6. a. Gure aitona abila zen eguraldia iragartzen.  

b. Liburu hori zaila da aurkitzen. 

c. *Jon argala da kantatzen. 

d. *Liburu horretako irudiak koloretsuak dira ikusten. 

 

Adibide horietan oinarrituta, nik Stowellenak ez bezalako hiru multzo bereiziko ditut.3 

Lehenengo multzoa bat dator Stowellek proposatutako sailkapenean agertzen zaigun 

                                                 
3 Argi dago adjektiboek bestelako osagarriak ere onartzen dituztela (Euskaltzaindia 1991:175) eta sailkapenak 
askotarikoak izan daitezkeela, azterketarako hartzen dugun abiapuntuaren arabera. 
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lehenengo multzoarekin: -t(z)en morfemaduna bezalako osagarri konplexurik onartzen ez 

duten adjektiboena, hain zuzen ere; (6c,d) adibideetan agertzen diren adjektiboen 

parekoek osatzen dute multzo hori. Horien artean daude argal, garai, beltzaran, durangar, 

koloretsu, urtsu, urdin... bezalakoak. Adjektibo-mota honekin osatutako predikatuek 

Izenekin osatutakoek bezala jokatzen dute -t(z)en morfemadun egiturei dagokienez (hau 

da, ez dute menpeko egitura konplexurik onartzen): 

 

7. a. Jon txikia da. 

b. Jon sukaldaria da. 

c. *Jon txikia da kirola egiten. 

d. *Jon sukaldaria da bakailaoa prestatzen. 

 

Bigarren eta hirugarren multzoa, hurrenez hurren, (6a) eta (6b) adibideetan agertzen 

zaizkigun adjektiboen parekoek osatzen dute. Barcelonak (1988:13) tough-egiturak 

aztertzean dioskunaren arabera, esan dezakegu aurreko multzoko adjektiboak 

deskribatzaileak direla, eta honakoak, berriz, baloratzaileak. Laster ohartzen gara badela 

alderik perpaus bi horien artean: (6a) motakoetan, perpaus nagusiko adjektiboak menpeko 

egituran subjektu funtzioa betetzen duen sintagmari egiten dio erreferentzia ezinbestean; 

menpeko objektuarekiko erreferentzia eginez gero, perpausa eraitsi egiten da, (8b) 

adibidean bezala: 

 

8. a. [Gure aitona]i abila zen [ei eguraldia iragartzen].  

b. *[Gure aitona]i abila zen [earb ei aurkitzen]. 

 

Multzo honetan sar ditzakegu abil, iaio, dorpe, baldar, on, txar, bizi, motel, aspergarri, 

nekagarri, gogaikarri, barregarri, beldurgarri, famatu...4 Azkenik, hirugarren multzoa (6b) 

motako adjektiboek osatzen dute, eta ingelesezko tough egiturei dagozkienak dira: 

                                                 
4 Dena dela, bada salbuespenik; esate baterako, astun adjektiboak menpeko egiturako subjektuari zein 
objektuari egin diezaieke erreferentzia: 

i. a. Jon astuna da bere istorioak kontatzen. 
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9. Mirande’s poems are very tough to read  (Artiagoitia 2003:687, 1.606 adibidea)  

 

Euskararen kasuan, Goenagak (1984, 1985) eta Artiagoitiak (2003) deskribatu izan dute 

hirugarren talde hori. Multzo hau osatzen duten adjektiboen zerrenda ez da luzea –—gutxi 

dira Goenagak eta Artiagoitiak eskainitakoei (zail, neke, gaitz, erraz) gehitu ahal 

dizkiegunak: nekez, neketsu, arin, astun—. Adjektibo horien ezaugarrietako bat dugu ez 

diotela erreferentzia egiten menpeko egiturako balizko subjektuari, objektuari baizik:5 

 

10. a. Jon zaila da [earb ei engainatzen].  

b. *Joni zaila da [ei joaten].  

c. *Joni zaila da [ei liburuak irakurtzen]. 

 

Bestalde, halako egituretan, menpeko egituran subjektu arbitrarioa agertzen zaigu, 

hainbatetan azpimarratu izan den moduan eta subjektu arbitrario hori PRO gisa irudikatu 

izan da (Chomsky 1977, 1980, D’Introno 1979, 2001, Goenaga 1985, Lasnik eta Uriagereka 

1988): 

 

                                                                                                                                                         
b. Liburu hori astuna da irakurtzen. 

Bestalde, adiera bat baino gehiago duten adjektiboek ere modu berean joka dezakete. Horietako bat dugu 
txar adjektiboa: adiera batean (trebetasunik gabea) menderatutako subjektuarekin lotuta ager daiteke (iia); 
beste adieran (zail), berriz, menpeko objektuarekin (iib): 

ii. a. Mediku hori txarra da gaixotasunak sendatzen. 
b. Gaixotasun horiek txarrak dira sendatzen. 

5 Chomskyk (1970:188-189) beste bereizketa bat proposatzen digu: abil motako adjektiboekin lotutako egiturek 
nominalizaziorako bide ematen dute: 

i. a. Jon abila da konbentzitzen. 
b. Jonen abilidadea konbentzitzen. 

Erraz motako adjektiboekin lotzen diren egiturek, berriz, ez dute aukera hori eskaintzen; ez behintzat 
esanahia aldatu barik. Horrela, (iib) adibidean ikusten dugun erraztasuna izenak Jonek berak inor 
konbentzitzeko duen erraztasunari egiten dio erreferentzia, eta ez alderantziz: 

i. a. Jon erraza da konbentzitzen.  
b. #Jonen erraztasuna konbentzitzen. 

Hala ere, baliteke nominalizatzeko ezintasun horren atzean Izen Sintagmaren beraren barne egiturak 
ezartzen dituen aparteko murrizketak izatea. Hori dela eta, ez dut irizpide hori erabiliko garatuko dudan 
azterketan. 
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11. a. Joni zaila da [PRO ei engainatzen].  

b. [Liburu hori]i erraza da [PRO ei irakurtzen]. 

 

Perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko objektuaren arteko lotura hori 

ezinbestekoa da, (12)ko adibideetan ikusten den bezala. Bertan ageri den -t(z)en 

morfemadun perpausak interpretazio bakarra du: (a1) adibidekoa. Hain zuzen ere, perpaus 

nagusiko subjektuaren eta menpeko objektuaren arteko nahitaezko lotura horrek ezinezko 

egiten du (a2) adibidean islatutako irakurketa:6 

 

12. Jon zaila da engainatzen. 

a1. =Zaila da Jon  engainatzea. 

a2. ≠Zaila da Jonek engainatzea. 

 

Era berean, baldin eta menpeko egituran interpretazio iragankorra eta ez iragankorra 

izan dezaketen aditzak agertzen badira, erraz, zail... adjektiboek irakurketa iragankorra 

baino ez dute onartzen: 

 

13. a. Jon erraza da aspertzen/nekatzen. 

a1. Joni erraza da [PRO ei aspertzen/nekatzen]. 

a2. *Joni erraza da [ei aspertzen/nekatzen]. 

 

                                                 
6 Arlo semantikoak beste adibide batzuk ere eskaintzen dizkigu bide beretik: esate baterako, menpeko 
egiturako subjektuak gaiaren rol tematikoa jasotzen duenean, eta ez egilearena, perpausak ironia kutsua 
hartzen du, nahita burututako ekintza balitz bezala; edo beste modu batean esanda, izatez gaia egile balitz 
bezala: 

i. a. Jon abila da erortzen. 
b. Miren trebea da giltzak ahazten. 

Era berean, borondaterik ez duen izakia txertatzen badugu menpeko egiturako subjektu posizioan, izaki 
horren pertsonifikazioa islatuko du perpausak: 

ii. a. Liburu horiek sarri erortzen dira apalategitik. 
b. Liburu horiek abilak dira apalategitik erortzen. 
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Laburbilduz, esan dezakegu euskarazko adjektibo-predikatuetan, oro har, hiru 

adjektibo-mota aurki ditzakegula: 

 

14. a. Garrantzitsu-motakoak: ez dira -t(z)en morfemadun egiturekin batera 

      agertzen; hauen artean ditugu argal, ilegorri, e.a. bezalakoak.  

b. Abil-motakoak: -t(z)en morfemadun egituretan agertzen dira, eta 

nolabaiteko borondatea islatzen duen menpeko egiturako subjektuari 

egiten diote erreferentzia. Multzo honetan daude trebe, torpe, iaio, 

antetsu, moldakaitz, mainatsu, eta abar bezalakoak —hain zuzen ere, 

Stowellen (1991) lanean MP adjektibo bezala agertzen direnak—. 

c. Erraz-motakoak: -t(z)en morfemadun egituretan agertzen dira, eta 

menpeko egiturako objektuari egiten diote erreferentzia, edota menpeko 

predikatuari. Hauen artean ditugu zail, nekez, e.a. bezalakoak (“tough 

egitura” bezala deskribatu izan direnetan parte hartzen duten adjektiboak 

dira hauek). Badirudi egitura hauen erabilera mendebaldeko eta 

erdialdeko euskarara mugatzen dela (Artiagoitia 2003:687).  

 

Aurrera egin aurretik, ohar bat egin beharra dago irudi eta eman aditzei buruz. Izan 

ere, azaletik begiratuta, ematen du aditz horiek baztertu ditugun predikatuetarako aukera 

ere zabaltzen digutela: 

 

15. a. Jonek txikia {dirudi/ematen du} eskiatzen. 

b. Jonek sukaldaria {dirudi/ematen du} arraina prestatzen. 

 

Hala ere, badira aldeak egitura horietan agertzen zaigun -t(z)en morfemadun 

sintagmaren eta hemen aztertzen ari garenaren artean: 
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16. Jonek abila dirudi bakailaoa prestatzen. 

a. Badirudi Jon abila dela bakailaoa prestatzen.   (zertan) 

b. Bakailaoa prestatzen duenean, Jonek abila dirudi.  (noiz) 

17. Jonek sukaldaria dirudi bakailaoa prestatzen. 

a. *Badirudi Jon sukaldaria dela bakailaoa prestatzen.  (zertan) 

b. Bakailaoa prestatzen duenean, Jonek sukaldaria dirudi.  (noiz) 

 

Eman berri ditudan adibide horietan, (a) adibideetako interpretazioak dira adjektibo-

predikatuetako -t(z)en sintagmek eskaintzen dizkigutenen parekoak. Irudi eta eman 

aditzek irakurketa biak —(a) eta (b) adibideetakoak— onartzen dituzte abil bezalako 

adjektiboekin elkartzean; baina ez dituzte (a) motako irakurketak onartzen txiki edo 

sukaldaria bezalakoekin —hain zuzen ere, azterketa honetatik kanpo gelditzen direnekin—. 

Bestalde, izan bezalako aditzekin agertzen diren -t(z)en egiturek bakarrik onartzen 

dituzte (a) adibideetan agertzen diren interpretazioak, ez denborarekin lotutakoak —(b) 

adibideetakoak, alegia—: 

 

18. Jon abila da bazkaria prestatzen. 

a. Jon abila da bazkaria prestatzen.   (zertan) 

b. *Bazkaria prestatzen duenean, Jon abila da. (noiz) 

 

Denborarekin lotutako interpretazioak perpaus nagusian txertatutako adjuntuek 

eragiten dituztela dirudi —beharbada, Emondsek (1985) proposatutakoaren antzeko 

egituraren batekin (ikusi, halaber, Contreras 1984)—. Hala ere, aurrerago ikusiko dugun 

moduan, aztergai ditugun egiturak ez dira perpaus nagusian txertatzen.  

Laburbilduz, irudi eta eman bezalako aditzek aukera ematen dute -t(z)en morfemadun 

egiturak txertatzeko perpausean, baita izen-predikatuekin (sukaldari...) edo txiki bezalako 

adjektiboekin ere. Baina izen-predikatu eta adjektibo horiek ez dute halako menpeko 

egiturarik izan bezalako aditzekin; halakoak azterketa honetatik kanpo utziko ditut. Aldiz, 

abil moduko adjektiboek izan bezalako aditzekin ere onartzen dituzte -t(z)en morfema 

buru duten egitura konplexuak; horiexek hartuko ditut aztergai. 
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Hurrengo atalean adjektibo-predikatu konplexuak sailkatuko ditut atal honetan 

deskribatutako adjektiboen banaketan oinarrituta. 

 

3.2.2. Adjektibo-predikatu konplexuen sailkapena 

Aurreko atalean deskribatutako hiru multzoetan oinarrituta, badirudi adjektibo-

predikatu konplexu mota bi izango ditugula: abil-motako adjektiboek osatzen dutena eta 

erraz bezalako adjektiboek osatzen dutena —esan bezala, garrantzitsu bezalako 

adjektiboek ez dituzte predikatu konplexuak onartzen—: 

 

19. a. Saguak abilak dira garia aurkitzen. 

b. Saguak zailak dira aurkitzen. 

c. *Saguak garrantzitsuak dira gazta jaten. 

 

Hala ere, bada amaierarako utzi dudan hirugarren multzo bat, Goenagak (1985:511) eta 

Artiagoitiak (2003:687) deskribatzen dutena. Mota horretako egiturek ere zail bezalako 

adjektiboekin jokatzen dute, baina perpaus nagusiko subjektu posizioan ez da ageri 

menpeko barne argumentuaren indizekidea izan daitekeen sintagmarik, (20b) adibidean 

bezala: 

 

20. a. Liburu hori zaila da aurkitzen. 

b. Zaila da liburu hori aurkitzen. 

 

Azaletik begiratuta, eman dezake hurrenkera dela zaila da liburu hori aurkitzen eta 

liburu hori zaila da aurkitzen bezalako perpausen arteko alde bakarra. Hala ere, bien 

arteko aldeak hori baino sakonagoak dira. Hasteko, (20b) motako egituretan perpaus 

nagusiko aditza beti ageri zaigu singularrean; hau da, hirugarren egitura honetan ez dago 

komunztadura-harremanik menpeko objektuarekiko: 
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21. a. Horrelako gezurrak zailak dira sinesten. (komunztaduradun egitura) 

b. Zaila da horrelako gezurrak sinesten. (komunztadura gabeko egitura) 

 

Bestalde, orain arte ikusi ditugun egiturek ez bezala, hirugarren mota honetakoek ez 

dute behar inolako ageriko argumenturik, ez perpaus nagusian, ez menpekoan, eta ez dira 

mugatzen aditz iragankorretara, berehala ikusiko dugun moduan:  

 

22. Zaila da PRO hortik joaten. 

 

Horrek ez du esan nahi halako egiturek ez dutenik inolako subjekturik onartzen; 

Goenagak (1985:513) dioen moduan, posible da perpaus nagusian ergatibodun edo 

datibodun argumentua txertatzea:7 

 

23. a. Mirenek erraz du lana aldatzen. 

b. Mireni erraz zaio lana aldatzen. 

 

Egitura horiei beste bat ere gehitu beharra dago; perpaus nagusian -rentzat Postposizio 

Sintagma jasotzen duena, hain zuzen ere: 

 

24.  Horrelako jendearentzat erraza da gezurrak asmatzen.8 

 

Antzeko adibideak aurki ditzakegu perpaus nagusian menpeko objektuarekiko 

indizekidea den subjektua duten egituretan ere (25): 

 

                                                 
7Goenagak berak zalantzazkotzat jotzen du halako adibideen gramatikaltasuna; onartu beharrean nago niri 
neuri arrotz egiten zaizkidala datibodun adibideak, baina ergatibodunak erabat onargarriak iruditzen zaizkit. 
8 Halako adibideek ingelesez aurkitzen ditugun beste batzuen pareko ematen dute: 

i. For Bill, this problem is too abstract to solve. (Lasnik eta Fiengo 1977:538) 
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25. Horrelako jendearentzat gezurrak errazak dira asmatzen. 

 

Aldiz, perpaus nagusiko subjektuak ezin du jaso menpeko subjektuarekiko indizekidea 

den sintagmarik (26a); izatez, halako egiturek ez dute onartzen sintagma ergatiborik 

perpaus nagusian, eta aditzak ergatiboari dagokion markarik islatzen badu, balio alokutibo 

hutsarekin da (26b): 

 

26. a. *Horrelako jendeak gezurrak errazak ditu asmatzen. 

b. Gezurrak errazak dituzu asmatzen. 

 

Subjektuarekiko komunztadurak argi erakusten digu (25) adibidean duguna ez dela (24) 

adibidean agertzen den perpausa bera horrelako jendearentzat eta gezurrak sintagmak 

Topiko guneetan dituelarik.9 

Subjektua behar izatea ala ez izateaz gain, bada beste alderik aipatutako (20a) eta 

(20b) perpausen artean: arestian ikusi dugun moduan, liburu hori zaila da irakurtzen 

bezalako egituretan adjektiboak menpeko egiturako objektuaren ezaugarri bat 

deskribatzen du. Hortaz, D’Intronok (1979:137) dioen legez, ezinbestekoa da menpeko 

egiturako aditza iragankorra izatea. Goenagak (1982:635), aldiz, azpimarratzen du (20b) 

bezalako egituretan ez dagoela halako baldintzarik; hori da, hain zuzen ere, (22) adibidean 

ikusten duguna. 

Bestalde, menpeko egituran objekturik agertzen den kasuetan ere, ez dago inolako 

komunztadura-harremanik menpeko objektuaren eta perpaus nagusiko aditzaren artean: 

 

27. a. Zaila da Miren kalean ikusten.  

b. Zaila da zure lagunak kalean ikusten. 

c. *Zaila(k) dira zure lagunak kalean ikusten.10 

                                                 
9 Datibodun adibideei dagokienez, aipatu dudan moduan, niri neuri arrotz egiten zaizkit; horri (23-26) 
adibideetan agertzen diren perpausen marjinaltasuna gehituz gero, oso zaila da datiboari buruzko datu 
fidagarriak eskaintzea. 
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Egia da oso antzekoak direla adibide horiek eta -t(z)ea nominalizazioarekin eratutakoak. 

Esanahi aldetik ere, ematen du perpaus nagusiko adjektiboak menpeko egitura osoari 

egiten diola erreferentzia. Hori dela eta, arrazoizkoa litzateke pentsatzea egitura horietan 

-t(z)en morfema -t(z)ea morfema nominalizatzailearen aldaera izan daitekeela: 

 

28. a. Zaila da Miren kalean ikustea.  

b. Zaila da Miren kalean ikusten. 

c. Zaila da zure lagunak kalean ikustea. 

d. Zaila da zure lagunak kalean ikusten. 

 

Hala ere, -t(z)ea morfemadun nominalizazioetan ez bezala, -t(z)en morfemadun 

egituretan menpeko ageriko subjektuaren gaineko murrizketa daukagu; ezaugarri hori 

nahikoa da egitura biren aurrean gaudela pentsatzeko: 

 

29. a. Zaila da Jonek astean liburu bat irakurtzea.  

b. *Zaila da Jonek astean liburu bat irakurtzen. 

c. Zaila da inork Miren kalean ikustea. 

d. *Zaila da inork Miren kalean ikusten. 

 

Bestalde, aipatu dudan bezala, egitura-mota hau bakar-bakarrik agertzen zaigu zail-

motako adjektiboekin. Abil bezalako adjektibodun egituren kasuan, litekeena da zenbait 

egitura deskribatutakoekin nahastea, baldin eta subjektu absolutiboa eta hitz-hurrenkera 

markatua modu egokian konbinatzen badira (30b). Hala ere, subjektuaren eta aditzaren 

arteko komunztadura beharrak (30c,d) berehala argitzen du edozein zalantza: 

 

                                                                                                                                                         
10 Ez bada zure lagunak ZAILAK dira ikusten egituraren balio enfatikodun aldaera. 
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30. a. *Abila da Jonek autoak konpontzen.  

b. Abila da Jon autoak konpontzen. 

c. Abilak dira Jon eta Miren autoak konpontzen. 

d. *Abila da Jon eta Miren autoak konpontzen. 

 

Atal honetan deskribatutako gertaerek iradokitzen dutena jasoz, esan daiteke 

euskarazko adjektibo-predikatu konplexuetan agertzen diren -t(z)en morfemadun 

sintagmek honako hiru egitura hauek biltzen dituztela: 

 

31. a. Abil-motako adjektiboak biltzen dituen egitura. Perpaus nagusiko subjektua 

menpeko egiturakoarekiko indizekidea da: 

Miren abila da aitzakiak asmatzen. 

b. Erraz-motako adjektiboak biltzen dituen lehenengo egitura. Perpaus 

nagusiko subjektua menpeko egiturako objektuarekiko indizekide da: 

Mirenen lagunak errazak dira konbentzitzen. 

c. Erraz-motako adjektiboak biltzen dituen bigarren egitura. Ez dago ageriko 

subjekturik perpaus nagusian —(23a) adibidean agertzen den aldaeran 

salbu—: 

Erraza da Mirenen lagunak konbentzitzen. 

 

Ondorengo atalean ikusiko dugu zeintzuk diren abil-motako adjektiboak hartzen 

dituzten egituren ezaugarriak. Erraz-motakoak, berriz, laugarren kapituluan aztertuko 

ditut. 

 

3.3. Abil-motako adjektibo-predikatu konplexuen ezaugarriak 

Har dezagun adjektibo-predikatu konplexu bat, abil bezalako adjektiboak biltzen 

dituena, esate baterako: Zaharra abila zen sareak konpontzen. Berehala antzemango 

ditugu egitura hauek deskribatzeko baliagarri izango zaizkigun ezaugarri batzuk; adibidez, 

azterketa sakonagorik gabe, argi ikusten da arestian deskribatutako ezaugarri bat (ikusi 
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3.2. atala): hain zuzen ere, perpaus nagusiko subjektua dela menpeko perpausean 

deskribatzen den ekintzaren egilea —hau da, sareak konpontzearena—; beste nolabait 

esanda, zaharra abila zen sareak konpontzen esaten dugunean, argi dago trebezia hori 

sareak berak konpontzearekin dagoela lotuta, kontua ez dela zaharra abila dela norbaitek 

sareak konpontzen dituenean. Horren harira, ez da posible beste subjekturik agertzea 

menpeko egituran (*zaharra abila zen guk sareak konpontzen). Egiaztatu dugun bezala, 

ezaugarri hori orokorra da -t(z)en morfema duten menpeko egitura jokatugabeetan. 

Bizpahiru ezaugarri gehiago aztertuta (komunztadura, anafora-harremanak...), berehala 

ikusiko dugu ezaugarri horiek ere bat datozela aurreko kapituluan ikusi ditugunekin. Eta 

horretaz jabetzearekin batera sortzen zaizkigu ondorengo galderak: antzeko egiturak ote 

ditugu batzuetan eta besteetan? Ala Aspektu Sintagma soila ote da abil-motako adjektibo-

predikatuetan duguna, eta menpeko aditz-sintagma txikiaren espezifikatzailean txertatzen 

ote da perpaus nagusiko subjektua? Galdera horiek berehala hedatzen dira erraz bezalako 

adjektiboak biltzen dituzten egitura bietara ere; edozein kasutan, kapitulu honetan abil-

motako adjektiboak biltzen dituzten perpausetara mugatuko naiz. 

Esan bezala, ezin da ukatu PVC egituretan azaldutako ezaugarri ugari errepikatzen 

direla adjektibo-predikatu konplexuetan. Bestalde, esan daiteke menpeko egituraren irudi 

nahiko osatua lor dezakegula lehenengo kapituluan oharmen-aditzen osagarriak 

deskribatzeko aztertutako arlo guztiak hartuta kontuan; eta baita perpaus nagusiak eta 

menpekoak partekatzen duten elementuaren ezaugarriena, dena delakoa izanik elementu 

horrek betetzen duen funtzioa perpaus nagusian edo menpekoan (subjektua, objektua...). 

Hori dela eta, kapitulu honetan ere PVC egiturak aztertzean zerrendatutako ezaugarriak 

erabiliko ditut oinarri gisa aurreko atalean deskribatutako hiru adjektibo-predikatu 

konplexu motak aztertzeko. Espero zitekeen moduan, bada adjektibo-predikatuen 

azterketak agerian jartzen duen bestelako ezaugarririk ere. 

 

3.3.1. Menpeko egitura, aukerakoa 

Jadanik azaldu zaizkigu zenbait alde aztertzen ari garen predikatuen artean; atal 

honetan beste batzuk ere agertuko zaizkigu. Horietariko bat adjektiboek “biluzik” 

agertzeko duten gaitasuna da. Ezaugarri hori Stowellek berak (1991:110) deskribatu izan 
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du abil-motako adjektiboekin. Hark dioen moduan, adjektibo horiek Izaki Predikatu 

arruntak osa ditzakete, Carlsonen (1977) sailkapenaren arabera:11 

 

32. a. Miren abila da (autoak konpontzen).  

b. Jone aspergarria da (istorioak kontatzen). 

 

Menpeko egitura gehitzean, subjektuaren ezaugarri jakin hori (adjektiboak deskribatzen 

duena) jarduera jakin batekin lotzen da. Hala ere, Izaki Predikatuak izaten jarraitzen 

dute.12 

 

3.3.2. Osotasuna eta zatigarritasuna 

Oharmen-aditzen osagarriei eskainitako kapituluan, NZ galderetara, fokalizaziora eta 

zera elementura jo dut PVC egituren osotasunari buruzko frogen bila. Egitura horietan, 

perpaus nagusiko objektua eta menpeko subjektua indizekideak ziren. Abil-motako 

adjektiboen osagarri konplexuetan, aldiz, perpaus nagusiko subjektua eta menpeko 

egiturako subjektua dira indizekide. Hortaz, lehenik eta behin, aztertuko dut ea perpaus 

nagusiko subjektuak nolabaiteko egitura oso eta bakarra eratzen duen menpeko -t(z)en 

egiturarekin. 

Ondoko adibide hauek argi erakusten dute abil-motako adjektibo-predikatuetan ageri 

diren -t(z)en Sintagmek ez dutela osotasun zantzurik azaltzen: 

 

33. a. Zer ikusi duzu? Miren pianoa jotzen.  

b. Zer da abila? *Miren pianoa jotzen.13
 

                                                 
11 Aditz progresiboen partizipiozko formen kasuan (aritua, ibilia, e.a.), ez da nahikoa adjektibo hutsarekin, 
baina ondoko adibideek erakusten duten bezala, hori ez da -t(z)en morfemadun osagaiarekin bereziki lotutako 
auzia: 

i. a. Jon aritua/ibilia da *(ariketak prestatzen / animaliekin / basamortuan). 
b. Miren egona/izana da *(lagunak bisitatzen / bakarrik / lantegian). 

12 Stowellek (1991:117) Egoera Predikatu bezala deskribatzen ditu (Adj + to) motako predikatuak, baina 
aurrerago ikusiko dugun moduan, bada alderik hark deskribatutakoen eta hemen jaso ditudanen artean; eta 
alde hori azaltzeko modua ere bai. 
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34. a. Guk [JONE IRAKURTZEN] ikusi dugu, eta ez [MIKEL PIANOA JOTZEN].  

b.*[MIREN AUTOAK KONPONTZEN] da abila, eta ez [JON ZENBATZEN]. 

35. a. Zera ikusi dut: Jone liburua irakurtzen.  

b. Zera da abila: *Miren autoak konpontzen. 

 

Emandako adibideek argi erakusten dute perpaus nagusiko subjektua ezin dela menpeko 

aditzarekin elkartu egitura oso eta bakarrean. Hortaz, ez dago inolako arrazoirik 

pentsatzeko A eta B egituretan ezerk oztopatuko duela perpaus nagusiko subjektuaren eta 

menpeko egituraren arteko banagarritasuna; eta izan ere, horrelaxe da: 

 

36. Jon abila da sugandilak harrapatzen. 

 

Horrek guztiak kontrolean oinarritutako egitura baten aurrean gaudela erakusten digu. 

Horren alde jokatzen du subjektuaren gaineko murrizketak ere, ondoko atalean ikusiko 

dugun moduan. 

 

3.3.3. Subjektuaren gaineko murrizketak 

Egitura hauetan, oharmen-aditzen osagarrietan ez bezala, murrizketa argiak ezartzen 

dira menpeko subjektuaren indizekide den elementuaren gainean. Murrizketa horiek 

baldintza berberak betetzen dituzte aztertzen ari garen perpausetan eta adjektibo hutsak 

agertzen dituzten egituretan: 

 

37. a. #Mahaia argia da (... -tzen). 

b. #Harria abila da (... -tzen). 

                                                                                                                                                         
13 Egia da zer da abila? galderaren ordez nor da abila? galdetzen badugu, Miren autoa konpontzen erantzunak 
ez duela txarra ematen. Hala ere, PVC egituren kasuan ere posible da zer ikusi duzu? galdetu beharrean, nor 
ikusi duzu? galdetzea; eta aurreko kasuan bezala, Miren autoa konpontzen erantzunak ona ematen du. 
Alabaina, kasu batean zein bestean, badirudi erantzuna, berez, Miren dela, huts-hutsik; eta autoa konpontzen, 
erantzun horri atxikitzen diogun informazioa. Baina PVC egituren kasuan, posible dugu [Miren autoa 
konpontzen] gertaeraren bidez zer galderari erantzutea; aldiz, ikusi dugun legez, ez da posible gauza bera 
egitea adjektibo-predikatuetako -t(z)en sintagmekin. 
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Bestalde, espero zitekeen bezala, perpaus nagusiko subjektuaren eta menpekoaren 

arteko indizekidetasun horrek eragiten du menpeko predikatuak ere ezartzea murrizketak 

perpaus nagusiko subjektuaren gainean: 

 

38. a. Gure katua bizkorra da. 

b. Gure katua bizkorra da saguak harrapatzen. 

c. #Gure katua bizkorra da hizkuntzak ikasten. 

 

Edozein kasutan, deigarriena zera da: perpaus nagusiak berak ezartzeb dizkiola 

murrizketak subjektuari; murrizketa horrek iradokitzen digu subjektua perpaus nagusian 

atxiki zaiola egiturari. 

 

3.3.4. Komunztadura-harremanak 

Egitura kopulatiboetan, komunztadura-harremanak hiru elementuren inguruan 

eraikitzen dira: subjektua, aditza eta predikatua. Subjektuaren eta aditzaren arteko 

komunztadura-harremanak eragina du pertsonan eta numeroan; aldiz, predikatuaren eta 

aditzaren arteko komunztadura-harremanak numeroa baino ez du islatzen: 

 

39. a. Zuek[2. perts, pl] zuberoarrak[pl] zarete[2. perts, pl] 

b. [Jon eta Miren][3. perts, pl] bertsolariak[pl] dira[3. perts, pl] 

 

Izen predikatuen artean, badira batzuk forma singularra hartzen dutenak testuinguru 

jakinetan subjektua plurala izan arren (eta ondorioz, aditzak ere numero tasun plurala izan 

arren):14 

 

 
                                                 
14 Zabalak (1993:156), bestelako adibide batzuen azterketan oinarrituta, zera dio tesian: “izenki-predikazioak 
ez du ezinbestean eskatzen subjektuaren eta izenki-predikatuaren arteko komunztadura”; (40)ko perpausak 
baieztapen horren beste adibide bat baino ez dira. 
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40. a. [Ikasle horiek][3. perts, pl] [zeure ardura][sg] dira[3. perts, pl] 

b. *[Ikasle horiek][3. perts, pl] [zeure ardurak][pl] dira[3. perts, pl] 

c. Zuek[2. perts, pl] zarete[2. perts, pl] [gure itxaropena][sg] 

d. *Zuek[2. perts, pl] zarete[2. perts, pl] [gure itxaropenak][pl] 

 

Hala ere, subjektuaren eta aditzaren arteko komunztadura-harremana ezinbestekoa da, 

bai pertsonan eta bai numeroan: 

 

41. a. Zuek[2. perts, pl] gure itxaropena {zineten[2. perts, pl]/*zinen[2. perts, sg]/ 

                                                               *zen[3. perts, sg]/ *ziren[3. perts, pl]}. 

b. [Hori egin zuena eta ni][1. perts, pl] bat {gara[1. perts, pl]/*naiz[1. perts, sg]/ 

                                                                                  *da[3. perts, sg]/ *dira[3. perts, pl]}. 

 

Baina bada alderik izen predikatuen eta hemen aztergai diren adjektibo predikatuen 

artean: subjektua eta aditzaren arteko komunztadura dugu hauetan ere, aurrekoetan 

bezala, bai pertsonan eta bai numeroan; baina izen predikatuetan ez bezala, adjektibo 

predikatuetan ezinezkoa da numero ezaugarri kontrajarriak izatea adjektiboak subjektu 

eta aditzarekiko: 

 

42. a. [Ikasle horiek][3. perts, pl] {abilak[pl]/*abila[sg]} dira[3. perts, pl] konbentzitzen. 

b. Gu[1. perts, pl] {abilak[pl]/*abila[sg]} gara[1. perts, pl] konbentzitzen. 

 

Komunztadura-harremanak perpaus nagusian kokatutako elementuen artean baino ez 

dira gertatzen (subjektua, aditza, adjektiboa). Ez dago menpeko egiturako elementuekiko 

inolako komunzadura-harremanik: 

 

43. a. Katua abila {da/*ditu} saguak harrapatzen. 

b. Jon abila {da/*zaio} lanari ekiten. 
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Hemen aztertzen ari garen egiturek adjektibo-predikatuak biltzen dituzte. Izen 

predikatuen kasuan, posible da subjektuarekiko eta aditzarekiko komunztadura saihestea 

testuinguru jakinetan (44a);15 adjektibo-predikatuen kasuan, berriz, ez da horrelakorik 

gertatzen (44b); baldin eta predikatuak -a/-ak marka hartzen badu, komunztadura-

harremana egon behar da haren eta aditzaren artean: 

 

44. a. Ikasle horiek zeure ardura dira. 

b. Ikasle horiek {abilak/*abila} dira. 

 

Kontuan hartuta -t(z)en egiturak soilik ager daitezkeela adjektibo-predikatuetan —eta 

ez izen predikatuetan— ezinbestekoa da adjektiboak komunztadura egitea subjektuarekin 

eta aditzarekin: 16 

 

45. a. Ikasle horiek zeure ardura dira. 

b. Ikasle horiek {abilak/*abila} dira. 

c. Ikasle horiek {abilak/*abila} dira ariketak egiten. 

 

Laburbilduz, -t(z)en sintagmadun adjektibo-predikatuak biltzen dituzten egituretan 

komunztadura-harremanak perpaus nagusira mugatzen dira, hain zuzen, subjektuaren, 

aditzaren eta predikatuko adjektiboaren arteko harremanera. 

 

3.3.5. Anafora-harremanak 

Kapitulu honetako 3.3.3. atalean ikusi dugun moduan, menpeko subjektu posizioan ezin 

da inolako elementu lexikorik agertu. Hori dela eta, erraz aurreikus dezakegu menpeko 

                                                 
15 Aldiz, ezinbestekoa da komunztadura-harremana izatea subjektuaren eta aditzaren artean: 

i. a. Zu haren itxaropena {zinen/*zen}. 
b. [Hori egin zuena eta ni] bat bera {gara/*dira/*da}. 

16 Aurrerago ikusiko dugun moduan (3.3. atala), litekeena da adjektiboak islatzen duena ez izatea egiazko 
komunztadura. Oraingoz, komunztadura-harremana balitz bezala arituko naiz. 
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subjektu posizioan ez dela inolako anaforarik izango (ageriko subjektuaren gaineko 

murrizketagatik): 

 

46. *Jon abila da {bere buruak / berak} ipuinak asmatzen.  

 

Atal berean ikusi dugun moduan, badakigu badela nolabaiteko elementu isila menpeko 

subjektu horretan -dela PRO, abil-motako egituren kasuan bezala, dela aztarna-, perpaus 

nagusiko subjektuarekiko indizekide dena (e = nolabaiteko elementu isila): 

 

47. Joni abila da [ei ipuinak asmatzen]. 

 

Hortaz, bigarren aurreikuspen bat ere egin dezakegu: menpeko egituran perpaus 

nagusiko subjektuarekiko indizekideak diren anaforak egon ahal izango direla, dela perpaus 

nagusiko subjektuak zuzenean uztartzen dituelako, dela menpeko elementu isilaren 

bitartez bermatzen delako uztardura harreman hori: 

 

48. a. Joni abila da [ei [bere burua]i zuritzen]. 

b. Joni abila da [ei [bere buruari]i garrantzia ematen]. 

c. Joni abila da [ei [bere buruarekin]i eztabaidatzen]. 

 

Bestalde, perpaus nagusian ez dago aitzindari rola bete dezakeen beste elementurik; 

hortaz, menpeko egituran agertzen den edozein anaforak perpaus nagusiko subjektuari 

egin beharko dio erreferentzia.17 

 

                                                 
17 Oyharçabalek (1993) azaltzen duen moduan, perpaus nagusian ager daitezkeen elementu alokutiboak ezin 
dira anaforarako aitzindariak izan: 

(i). a. proi Jonj abila duzu [bere burua]j zuritzen. 
b. *proi Jonj abila duzu [zeure burua]i zuritzen. 
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3.3.6. Ezeztapena 

Ondoko adibideek erakusten duten legez, aztergai ditugun egituretan ez da batere 

ohikoa ezeztapena agertzea —salbuespenak direla esan daiteke—, baina ez dirudi arazo 

berezirik dagoenik ezezko egiturak osatzeko: 

 

49. Jon abila da esandakoa ez betetzen. (ironikoki edo) 

 

Ezezko Polaritatedun Elementuei dagokienez, menpeko ezeztapenak ez du zilegitzen 

perpaus nagusiko subjektuan kokatutako EPErik, baina bai menpeko egiturakoak: 

 

50. a. *Lagunik/inor abila da esandakoa ez betetzen. 

b. Jon abila da laguntzarik ez eskaintzen. 

c. Jon abila da laguntza inori ez eskaintzen. 

 

Laburbilduz, ezeztapena ezohikoa da halako egituretan, baina berez ez ditu perpaus 

ezgramatikalak eragiten. Horrez gain, gai da menpeko egituran dauden Ezezko 

Polaritatedun Elementuak zilegitzeko, baina ez perpaus nagusiko subjektu posizioan 

kokatutakoa. 

 

3.3.7. NZ-galderak 

Ondoko adibideetan ikusten den moduan, egitura hauetako -t(z)en sintagmetan 

agertzen diren NZ-hitzek pied-piping mugimendua eragiten dute perpaus nagusiko NZ 

gunera mugitzean —NZ-hitzen ateraketak, berriz, perpaus traketsak eragiten ditu PVC-

egituretan ez bezala (ikusi 2.2.8. atala)—: 
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51. a. ?*Nori da abila Miren azalpenak ematen? / ?*Nori da Miren abila azalpenak 

ematen? 

b. [Azalpenak nori ematen] da abila Miren? 

c. ?/??Zer da abila Miren egiten? / ?/??Zer da Miren abila egiten? 

d. [Zer egiten] da abila Miren? 

 

Espero zitekeen bezala, pied piping mugimenduek ez dute inolako eraginik perpaus 

nagusiko subjektuarengan, ez dugu espero subjektuak ere pied piping mugimenduak 

eragitea: 

 

52. a. *[Miren zer egiten] da abila? 

b. *[Nor azalpenak ematen] da abila? 

 

Puntu honetan eta ezeztapenari buruzkoan ikusitakoak berretsi egiten du 

osotasunaz ari ginenean ateratako ondorioa: hain zuzen ere, perpaus nagusiko subjektuak 

eta menpeko egiturak ez dutela inolako osotasunik. 

 

3.3.8. Aldiberekotasuna 

Ikusi dugun moduan, Felserrek (1999:80) Oharmen-aditzen osagarriak aztertzean, 

Aldiberekotasun Baldintza proposatu zuen, zeinetan zehazten den oharmen-aditzen 

osagarriko gertaera gertaera mugatzen duen denborak perpaus nagusiko gertaera biltzen 

duela. Har dezagun -hemen errepikatuta- bigarren kapituluko (34) adibideko irudia, eta lot 

dezagun Jon igeri egiten ikusi dugu perpausarekin. Irudian ageri den bezala, Jon igeri 

egiten ikusi dugula esaten badugu, gertaera ikusten emandako denbora Jonek igeri egin 

duen denboraren barruan dago, dela iraupen berarekin —ekintza osoa antzematen 

dugunean (53a) adibidean bezala—, dela deskribatutako gertaerarena baino iraupen 

laburragoarekin —haren parte bat ikusten dugunean, (53b) adibidean bezala—: 
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53. a.        [////////////////]       .             b.           /////[//////]/////       .  
        t               t 

t1 = t2      t1 > t2 

 

non: 

t1 = menpeko egituran deskribatutako gertaeraren denbora 

t2 = oharmen-aditzak deskribatutako gertaeraren denbora 

///// = Jonek igeri egitearen iraupena 

[   ] = ikustearen iraupena 

 

Hala ere, ikusiko dugunez, abil-motako adjektibo-predikatu konplexuetan 

aldiberekotasunaren auzia ez da horren sinplea, eta esanahi bera ere ez du. Esate 

baterako, Miren arazoak saihesten trebea dela esaten dugunean, argi dago Mirenen 

ezaugarri hori jarraitua dela, hots, duela bost minutu bazuela, orain baduela, eta bost 

minutu barru ere izango duela. Hala ere, horrek ez du esan nahi Miren etengabe ari denik 

arazoak saihesten.  

Bestalde, ezin dugu esan aztertzen ari garen perpausetan menpeko egiturak ez duela 

inolako loturarik perpaus nagusian islatzen den denborarekin, ondoko adibideek erakusten 

duten moduan: 

 

54. a. Miren trebea da arazoak komeni {zaionean/*zitzaionean} saihesten. 

b. Miren trebea zen arazoak komeni {*zaionean/zitzaionean} saihesten. 

 

Hortaz, ikusten da badela nolabaiteko lotura menpeko perpausaren eta perpaus 

nagusiko aditzak adierazten duen denboraren artean. Ezaugarri hori deigarria da, ez baita 

egitura konplexu guztietan ikusten: 

 

55. a. Jon haserretu egingo da [gezurra esan zeniolako]. 

b. [Ez nintzela joan] esango diet. 
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Adjektibo-predikatu konplexuetan dugun aldiberekotasunaren beste adierazle bat da 

posible dela menpeko egituran denbora adierazten duten sintagmak agertzea, baina ez 

perpaus nagusiak islatzen duen denborarekiko kontraesanik eragiten badute: 

 

56. a. (Txikitan) Miren abila zen [komeni zitzaionean negar egiten]. 

b. *(Txikitan) Miren abila zen [datorren urtean negar egiten]. 

 

(56)ko adibideak ikusi ondoren espero zitekeen bezala, beste egitura konplexu 

batzuetan ez dago halako murrizketarik: 

 

57. a. Etzi (egia esaten diotenean) Jon haserretu egingo da [atzo gezurra esan 

zeniolako]. 

b. Bihar esango diet lagunei [atzo ez nintzela zinemara joan]. 

c. Atzo erosi nuen liburu hau [datorren astean Mireni emateko]. 

 

Hortaz, abil-motako adjektibo-predikatu konplexuetan ere Aldiberekotasuna dugu, 

nahiz eta Aldiberekotasun horrek alde nabarmenak izan PVC egituretakoarekiko. Esan 

dezakegu PVC egituretan erabateko aldiberekotasuna dugula, eta abil-motako adjektibo-

predikatuetan, berriz, aldiberekotasuna ez dela erabatekoa. 

 

3.3.9. Egoera Predikatuak eta Izaki Predikatuak abil-motako adjektibo-predikatu 

konplexuetan 

Adjektibo-predikatu konplexuetako menpeko egituran agertzen den predikatuak Egoera 

Predikatua izan behar du ezinbestean: 

 

58. a. Miren abila da gezurrak asmatzen. 

b. *Miren abila da gaztea izaten. 
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Bestalde, Aldiberekotasunari eskainitako tartean esan dut Miren trebea da arazoak 

saihesten esaten dugunean, Mirenen ezaugarri iraunkor bati buruz ari garela; beste modu 

batean esanda, perpaus nagusiko predikatua Izaki Predikatua dela. Horixe berori 

proposatzen du Kertz-ek (2006) Stowelli (1991) aurre eginez. Hala ere, beti al da horrela? 

Ondoko adibideak argi erakusten digu perpaus nagusiko predikatua Egoera Predikatua ere 

izan daitekeela: 

 

59. Mikel argia izan da eztabaida hori saihesten. 

 

Kasu honetan, ez diogu egiten erreferentzia ezinbestean iraunkorra den ezaugarri bati; 

hau da, argia izatea ez da zertan izan Mikel bereizten duen ezaugarri bat, baina posible da 

Mikelek argitasunez jokatu izana deskribatutako egoera jakin horretan. Argi dago predikatu 

hauek Egoera Predikatu edo Izaki Predikatu bezala interpreta daitezkeela, eta 

interpretazio hori aditzean ere islatzen dela. 

Hari horretatik tiraka, badirudi badela alderik adjektibotik adjektibora: esate baterako, 

argi eta beldurgarri adjektiboak konparatzen baditugu, agerian geratzen da interpretazioa 

ez dela bera bataren eta bestearen kasuan. Horrela, testuinguruaren arabera, Jon argia da 

...-t(z)en bezalako perpaus bat Egoera Predikatu bezala interpreta dezakegu, egoera jakin 

bati lotuta: 

 

60. Jon argia da janaria gordetzen. 

a. =Jon argi ari da jokatzen janaria gordetzean. 

b. ≠?Jonek argi jokatzen du janaria gordetzen duenean. 

 

Aldiz, beldurgarri bezalako adjektiboek ez dute aukerarik ematen Egoera Predikatu 

moduan interpretatzeko; alegia, Jon beldurgarria da ...-t(z)en bezalako perpaus bat soilik 

interpreta daiteke Izaki Predikatu gisa. Kasu horretan, adjektiboak subjektuaren berezko 

ezaugarri bati egiten dio erreferentzia: 
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61. Jon beldurgarria da janaria gordetzen. 

a. ≠?*Jon beldurra emateko moduan ari da jokatzen janaria gordetzean. 

b. =Jonek beldurra emateko moduan jokatzen du janaria gordetzen duenean. 

 

Are argiago ikus dezakegu bien arteko aldea aditzaren denbora konparatuz gero; izan 

ere, euskarazko izan aditzaren orainaldiak bide ematen du irakurketa puntukarirako zein 

ez puntukarirako. Hori aldatu egiten da lehen aldiko formetara jotzen badugu, eta 

nabarmenago ageri da adjektibo bien arteko aldea: 

 

62. a. Jon argia izan zen janaria gordetzen. / ?#Jon argia zen janaria gordetzen. 

b. ?*Jon beldurgarria izan zen janaria gordetzen. / Jon beldurgarria zen janaria 

gordetzen. 

 

Hortaz, badirudi adjektiboak berak baduela nolabaiteko eragina irakurketan. Hala ere, 

adjektibo hutsa ez da nahikoa irakurketa hori baldintzatzeko, ondoko adibideetan ikusten 

den moduan. Kasu bietan dugu adjektibo bera (argi), baina interpretazioa aldatu egiten da 

-t(z)en morfemadun osagarriaren arabera: 

 

63. a. Jon argia izan zen janaria gordetzen. / ?#Jon argia zen janaria gordetzen. 

b. Jon argia izan zen ipuinen esanahia azaltzen. / Jon argia zen ipuinen 

esanahia azaltzen. 

 

Adibide batzuetatik besteetara dagoen aldea edukiak ezartzen du nonbait: ez du 

ematen janaria gordetzeak argitasun berezirik eskatzen duenik, eta hortik argi adjektiboa 

eta janaria gordetzen sintagma lotzen dituen Izaki Predikatua traketsa izatea; bestalde, 

eta arestian esan bezala, atea ixtearen ekintza bai izan daiteke argia, eta hortik Egoera 

Predikatua onargarria izatea. Aldiz, (63b) adibidearen kasua bestelakoa da. Izan ere, 
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ipuinen esanahia azaltzea bera izan daiteke jokabide argia; baina horrez gain, ipuinen 

esanahia azaltzeak ere argitasuna eskatzen du.18 

Laburbilduz, adibide hauetan ikusi dugu abil-motako adjektiboak eta izan aditza Egoera 

Predikatuak osatzeko ere konbina daitezkeela. Kasu horietan, izan aditzak jokatu 

aditzaren antzeko zentzua hartzen du. Halakoetan, pentsa daiteke egitura ere ez dela 

izango Izaki Predikatuetan dugun bera. Hortaz, azken horietara mugatuko ditut hemendik 

aurrerakoak. 

 

3.3.10. Laburpena 

Hona, labur jasota, orain arte ikusitako puntu esanguratsuenak. Abil-motako 

adjektiboak menpeko egiturarekin zein biluzik ager daitezke. Perpaus nagusiko 

subjektuaren eta menpeko egituraren artean ez dago osotasun loturarik, subjektu biak 

indizekide diren arren. Menpeko subjektua ezin da fonetikoki gauzatu. Perpaus nagusiko 

subjektua, berriz, predikatu nagusiak ezartzen dizkion murrizketen menpe dago, eta 

orobat, menpekoak ezartzen dizkionen menpe (segur aski, menpeko subjektu isilarekiko 

indizekidetasuna dela medio). 

Komunztadura-harreman guztiak perpaus nagusira mugatzen dira, eta anafora-

harremanetan perpaus nagusiko subjektuak egiten du aitzindari funtzioa. Ezeztapena ez da 

ohikoa egitura hauetan, baina agertu ager daiteke eta menpeko egiturako Ezezko 

Polaritatedun Elementuak zilegitu ditzake. Menpeko egitura lotuta dago pied piping 

mugimendura eta ez du NZ-hitzen ateraketarako biderik ematen, PVC-egituretan ez 

bezala; perpaus nagusiko subjektua, aldiz, mugimendu horretatik kanpo gelditzen da. 

Bada nolabaiteko Aldiberekotasun efektua perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean, 

baina aldeak daude Oharmen-aditz konplexu jokatugabeetan dagoen Aldiberekotasun 

efektuarekiko. Perpaus hauen artean Egoera Predikatuak dira ohikoenak; hala ere, ikusi 

                                                 
18 Menpeko perpauseko faktoreek ere eragin dezakete perpaus nagusiko interpretazioan. Esate baterako, 
menpeko egituran deskribatzen den gertaera errepikaezina bada, perpaus nagusia ezin da interpretatu Izaki 
Predikatu gisa: 

i. a. Miren argia *(izan) zen festa hartatik alde egiten. 
b. Jon argia *(izan) zen liburu hura irakurtzen. 

(Kontuan hartu, hala ere, erakusleak bezalako elementuak ez direla erabakigarriak: Miren abila zen auto zahar 
hura gidatzen). 
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dugu posible dela Egoera Predikatu bezala ere jokatzea, eta batzuen eta besteen arteko 

aldea oso lotuta dagoela aditzaren aspektuarekin, nahiz eta haren araberakoa ez izan. 

 

3.4. Abil-motako predikatuen egitura 

3.4.1. John is stupid to do that vs John is good doing that 

Tough egituren kasuan ez bezala, abil-motako adjektibodun predikatuei buruzko 

bibliografia ez da oso zabala. Hurbilenekoa, beharbada, Stowellen MP (Mental Property)19 

adjektiboei buruzkoa dugu. Bertan, Stowellek ondokoa bezalako adibideak aurkezten 

dizkigu: 

 

64. John was clever to punish the dog.  (Stowell 1991:108. or.) 

 

Hala ere, bada beste egitura bat Stowellen azterketatik kanpo geratzen dena; -ing 

morfemaduna, hain zuzen ere: 

 

65. John was good making money. 

 

Ba al da alderik -ing morfemadun eta to preposiziodun egituren artean? Egitura bi dira 

ala egitura beraren forma bi? Esan bezala, Stowellek ez ditu -ing egiturak ia aipatzen, 

baina hark eskainitako datuetatik egitura bi direla ondoriozta dezakegu. Lehenik eta behin, 

Stowellek berak (1991:117) dio MP adjektiboek Izaki Predikatu bezala jokatzen dutela 

ekintza islatzen duen argumenturik agertzen ez denean (John was clever), eta Egoera 

Predikatu bezala ekintza islatzen duen argumentuarekin uztartzen direnean (John was 

clever to leave the party). Baina orain arte ikusi ditugun adibide gehienak Izaki Predikatu 

motakoak dira, Egoera Predikatuak ere osa ditzaketen arren (ikusi 3.3.9. atala). 

                                                 
19 Multzo honetan sartzen dira argi, tonto, abil, baldar, e.a. bezalako djektiboak. Stowellen proposamenaren 
berrikusketarako, ikusi Bennis 2000 eta Kertz 2006. 
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Bada Stowellek (1991:133, 9. oh.) aipatzen duen beste ezberdintasun bat: -ing 

morfemadun egiturak it izenordain betegarria onartzen du subjektu posizioan, baina ez of 

preposiziodun egile argumenturik; to + A egiturek, berriz, bai (formatu etzanak neureak 

dira): 

 

66. a. It was clever of John    (Stowellen (6a) adibidea) 

b. It was fun washing the car.   (Stowellen 9. oharreko (ii) adibidea) 

c. *It was stupid of John washing the car. (Stowellen 9. oharreko (i) adibidea) 

 

Gaztelaniaz ere ezin da ingelesezko of preposizioaren parekoa litzatekeen por parte de 

egitura erabili, (67d) adibidean ikusten den moduan: 

 

67. a. John was good making money. 

b. *It was good of John making money. 

c. Juan era bueno haciendo dinero. 

d. *Era bueno por parte de Juan haciendo dinero. 

  (vs. Fue estúpido por parte de Juan hacer eso.) 

 

Stowellek ez du azalpenik aurkitzen adibide horietarako. Edonola ere, ematen du 

egitura bi ditugula esku artean: of preposiziodun subjektua onartzen duen [to + A] egitura, 

eta of preposiziodun subjekturik onartzen ez duen [A + -ing] morfemadun egitura. 

Horietatik zein da euskarazko -t(z)en morfemadunaren parekoa? 

 

68. a It was stupid of John to wash the car. 

b. *It was stupid of John washing the car. 

 

Hasteko, gorago aipatu dudan moduan, Stowellek (1991:117) dio aztergai dituen 

predikatuek —[to A] motakoek, alegia— Egoera Predikatu bezala jokatzen dutela ekintza 

adierazten duen argumentuarekin batera agertzen direnean. Baina ikusi dugu -t(z)en 
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morfemadun egituren kasuan ez duela zertan horrela izan —are gehiago, egitura horien 

erabilera ohikoena Izaki Predikatu gisa da—. Horrek ingelesezko -ing morfemadun 

egiturarantz bideratzen gaitu. 

Baina besterik ere bada; Stowellek ingeleserako deskribatzen dituen egituren jokabide 

bera dute gaztelaniazko ondokoek ere: 

 

69. a. Es estúpido pegar al perro. 

b. Es estúpido por parte de Juan pegar al perro. 

 

Euskaraz, halako egituren parekoetan ez zaizkigu -t(z)en morfemadun egiturak 

agertzen, -t(z)ea morfemadun nominalizazioak baino: 

 

70. {Tontakeria/beldurgarria} da txakurra jotzea. 

 

Era berean, Stowellek aipatzen dituen beste [A + -ing] morfemadun adibideen 

euskarazko baliokideek ere (it was fun washing the car bezalakoenek), -t(z)ea 

nominalizazioa azaltzen dute, baina -t(z)en morfema ez da inon ageri: 

 

71. Jostagarria izan zen autoa garbitzea. 

 

Hala ere, argi dago -ing morfemadun egitura guztiak ez direla berdinak (ikusi, 

esaterako, Emonds 1985, 2007). Horrela, ondoko adibideek ere ez daukate egitura bera: 

lehenengo multzoan nominalizazioak ditugu; aldiz, bigarren multzoan ageri direnak ez dira 

nominalizazioak, aztergai ditugun egiturak baizik: 

 

72. a. It was fun [washing the car]. 

    Fue divertido [lavar el coche]. 

   Jostagarria izan zen [autoa garbitzea]. 
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b. John was good [making money]. 

    Juan era bueno [haciendo dinero]. 

    Jon ona zen [dirua egiten]. 

 

Ikusi berri ditugun adibideetan, (72a) multzoan taket artean agertzen zaizkigun egiturak 

subjektu posizioan ager daitezke, (72b) multzokoak ez bezala. Ingelesez, of preposiziodun 

elementuak argi uzten du bata eta bestearen arteko aldea: 

 

73. a. [Washing the car] was stupid of John.    (= John was stupid washing the car) 

b. *[Making money] was good of John.      (vs. John was good making money) 

 

Euskara eta gaztelaniazko adibideetara jotzen badugu, berriz, (72b) multzoan argi eta 

garbi dago perpaus hasierako sintagma ez dela subjektua, ezkerretara dislokatutako 

elementua baizik: 

 

74. a. [SUBJ Autoa garbitzea] jostagarria izan zen. 

  [SUBJ Lavar el coche] fue divertido. 

b. *[SUBJ Dirua egiten] ona zen. 

  *[SUBJ Haciendo dinero] era bueno. 

 

Hortaz, bistan dago aztergai ditugun egiturak ez direla Stowellen deskribaketetan 

agertzen direnak —hau da, (72b) motakoak—, (71) adibidekoak baizik; hau da, Stowellek 

deskribatutako egituren artean ez daukagu lan honetan abil-motako predikatu bezala 

deskribatutakoa.20 Dena den, eta kontuan hartuta orain arte esandako guztia, eta 

Stowellek aztertu dituen egiturek badutela nolabaiteko antza aztertzen ari garenekin, 

saihestu ezinezko galderari heldu beharra dago: baliagarri al zaigu Stowellen proposamena? 

Galdera horri erantzuteko, ez dut aztertuko ea Stowellen proposamena egokia den berak 

                                                 
20 Beraz, aurrerantzean -ing morfemadun egiturak aipatzen ditudanean azken multzo horretakoez arituko naiz, 
kontrakorik adierazi ezean. 
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aztertutako egituretarako, ezpada proposamen horren egokitasuna aztergai ditugun -ing / -

t(z)en morfemadun egituretarako. 

 

3.4.2. Stowellen eredua adjektibo konplexuetarako 

Stowellek, abiapuntu gisa (75) bezalako egiturak hartuta, proposatzen du adjektiboak 

argumentu bi dituela Adj' gunearen baitan txertatuta: subjektua (John) eta ekintza 

adierazten duen menpeko egitura (to punish the dog). Posizio horretan subjektuak kasu 

genitiboa jasotzen du adjektibotik (of John): 

 

75. It was clever of John to punish the dog. (Stowell 1991:108) 

 

Stowellek (1991:118) honela azaltzen ditu ingelesez aurkitzen ditugun adibideak: esan 

bezala, subjektuak kasu genitiboa hartzen du adjektibotik (of John). Hortaz, ez dauka 

zertan kasua erkatu. Bestalde, subjektu posiziora kanporen txertatutako argumentua 

mugitu ohi da, eta argumentu hori gertaera-argumentua da. Faktore horiek biek eragiten 

dituzte washing the car was stupid of John bezalako perpausak. Baina gertaera-

argumentuak ez duenez kasua erkatzeko beharrik, posible da txertatutako posizioan 

jarraitzea, eta haren ordez izenordain betegaria mugitzea, it was stupid of John to wash 

the car bezalako perpausak eraginez. Azkenik, argumentu infinitiboa ([to A] motakoa) ez 

da nahikoa subjektuaren mugimendua eragozteko perpaus nagusira; mugimendu horrek 

eraikitzen ditu John was stupid to wash the car bezalako perpausak. Euskarazko -t(z)en 

morfemadun egituretarako azterbide bera onartuko bagenu, esan beharko genuke 

euskarazko subjektuak ezinbestean mugitu behar duela perpaus nagusira dena delako 

arrazoiengatik: 

 

76. a. *Probet-i abila da Jon [ipuinak asmatzen]i. 

b. *[Ipuinak asmatzen]i abila da Jon ti. 

c. Jon abila da ipuinak asmatzen. 
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Lehenengo adibide bietan agertzen den hitz-hurrenkera posible da, baina izaera 

markatua dute, Stowellek proposatutako adibideetan ez bezala. Bestalde, ezin dugu 

euskarazko -t(z)en morfemadun Adjektibo Sintagmak ingelesezko [to A] egiturekin 

alderatu, aurreko atalean aztertutako [A -ing] egitura aipatu gabe. 

Ikusi dugun moduan, gerundiodun menpeko egitura hartzen duten perpausek ez dute 

onartzen genitiborik. Alde hori azaltzeko aukera bi ditugu: lehenengo aukerari jarraituz, 

demagun egitura bera dugula [A -ing] motako adjektibo-predikatuetan eta [to A] 

motakoetan. Horrela bada, eta zuzen badabil, Adjektibo Sintagmaren kanpo argumentuan 

perpaus menderatua dugu kasu batean zein bestean, Stowellek to morfemadun 

egituretarako proposatu bezala:21 

 

77.       Adj-S   (Stowellek (191:122) to morfemadun 
        egituretarako proposatutako eredua) 

Adj'         Gertaera 
 

    Adj       Adj-S   to wash the car 

             washing the car 
    [e]     ESPEZIF      Adj' 

 
    John      Adj 

 
  stupid 

 

Kontuan hartuta perpaus-mota bien artean ez dagoela (lehen begiratuan, behintzat) 

bestelako alderik, onartu beharko genuke [to A] motako egiturak aukera ematen duela 

subjektu genitiboa txertatzeko, eta [A -ing] motakoak ez. Beste hitz batzuekin esanda: 

baldin eta perpaus-mota biek egitura bera badute,  Adj Sintagman kanporen kokatutako [to 

A] motako argumentuak zilegitzen du Adj Sintagman barruren kokatutako kanpo 

argumentua (subjektua), [+gen.] tasuna erkatuz (of John). Aldiz, [A -ing] egiturak ez du 

[+gen.] tasuna erkatzen (*of John), eta ondorioz, menpeko egiturako subjektua perpaus 

nagusira mugitu behar da ezinbestean: 

 

                                                 
21 Kanpo argumentua Stowellek (1991:118) deskribatzen duen moduan ulertuta, hots, θ-markatzen duen X 
Sintagmatik kanpokoa. 
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78.       Adj-S 
 

Adj'   Gertaera 
 

   Adj      Adj-S   to wash the car    [+gen.] 

             washing the car 
    [e]     ESPEZIF    Adj' 

 
    John      Adj 

 
  stupid 

 

Baina ez dago azterbide horren alde egiten duen bestelako frogarik, eta horrez gain, 

Stowellen beraren planteamenduarekin ere ez du egiten bat; kontuan hartu behar dugu 

Stowellen (1991:128) azterbidearen arabera, of preposizio hori adjektiboa Perpaus Txikitik 

mugitu izanaren ondorioz agertzen zaigun aztarna dela, eta esan bezala, adjektiboak berak 

ezartzen diola subjektuari: 

 

79. a. [John stupid] to wash the car. 

b. Stupidi [of John ti] to wash the car. 

 

Horrenbestez, deskribatutako kasu biak ([to A] eta [A -ing]) egokituko bagenitu 

Stowellen proposamenera, esperoko genuke bietan izatea posible of preposizioa, bietan 

izango genukeelako (79) adibidean deskribatutako mugimendua adjuntua txertatu aurretik, 

ondoko adibideetan irudikatzen den moduan: 

 

80. a. Stupidi [of John ti] to wash the car. 

b. *Stupidi [of John ti] washing the car. 

 

Beraz, argi dago of preposizioa agertzea eta menpeko egturan ageriko subjektua izatea 

ez dagoela lotuta gertaera-argumentuaren izaerarekin. Ondorioz, Stowellek [to A] 

egituradun adjektibo-predikatuetarako proposatutako azterbidea ezin da hedatu [A -ing] 
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egituretara. Hortaz, onartu beharra dugu [to A] motako predikatuek eta [A -ing] motakoek 

ez dutela egitura bera. 

Ikusi dugun moduan, Stowellek gertaera-argumentua kanpo argumentu moduan 

aztertzen du, horrela atal honen hasieran aipatutako hiru perpaus-motak (ondoko 

adibideetan errepikatuta) egitura bakarrean oinarrituta azaltzeko: 

 

81. a. [Washing the car]i was stupid of John ti. 

b. Iti was stupid of John [to wash the car]i. 

c. Johni was ti stupid [to wash the car]i. 

 

Stowellek (1991:119) bigarren argudio batera ere jotzen du gertaera-argumentua kanpo 

argumentu bezala aztertzeko: Stowellen azterbidearen arabera, adjektiboak kasu 

genitiboa ezartzen dio MP argumentuari (of John), baina Cinquek (1990) dioen moduan, 

adjektibo ergatiboek ezin diete of ezarri beren osagarriei22; bestalde, Burzioren 

orokorpenari jarraituz, gogorarazten digu adjektiboak soilik ezar diezaiokeela kasu 

genitiboa osagarriari, baldin eta kanpo argumenturen bat badauka. Ondorioz, Stowellek 

zera proposatzen du: aztergai dituen egiturek egitura ez-ergatiboa dutela eta ekintza 

adierazten duen argumentua dela kanpo argumentu bezala jokatzen duena Burzioren 

orokorpenera begira. Hala ere, arrazonamendu honek ere ez digu balio, kontuan hartuta 

aztergai ditugun egituren ingelesezko baliokideak [A -ing] egiturak direla, eta horiek, hain 

zuzen, ez dutela onartzen of preposiziodun sintagmarik. 

Laburbilduz, aztergai ditugun egituretan ez dago arrazoirik pentsatzeko menpeko 

egitura subjektua baino kanporagoko posizio batean txertatzen dela, Stowellek to 

morfemadun egituren kasuan proposatu bezala. 

 

                                                 
22 Gogora dezagun tradizioz adjektiboak ergatiboetan eta ez-ergatiboetan banatu izan direla (Cinque 1990: 4. 
or., eta bereziki, 4. oh.). 
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3.4.3. Perpaus nagusiaren egitura 

Aurreko ataletan ikusi dugunez, euskarazko -t(z)en morfemadun Adjektibo Sintagmen 

ezaugarriak ez datoz bat ingelesezko [to A] egituradun Adjektibo Sintagmenekin. Horrez 

gain, badirudi aztergai ditugun egiturak hurbilago daudela ingelesezko [A -ing] motako 

menpeko egiturak dituzten adjektibo-predikatuetatik [to A] motakoetatik baino, eta ez 

dirudi ingelesezko sintagma horiek biak ere egitura berari egotz dakizkiokeenik. Atal 

honetan, bestelako egitura bat proposatuko dut abil-motako adjektibo-predikatuentarako 

eta horietan aurki ditzakegun -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeetarako. 

Esan daiteke abil bezalako adjektiboak egitura iragankorraren eta ez-ergatiboaren 

artean mugitzen direla, ondoko irudian islatzen den bezala: 

 

82.          Adj-S 

  Jon  Adj' 

   Adj-S  <abil> 

    ([... -t(z)en])      <abil> 

 

Badakigu subjektua Adj Sintagmaren baitan izango dela, hain zuzen ere, hark ezartzen 

diolako θ-rola. Egitura horretan azaltzeko geratzen da, besteak beste, zerk eragiten duen 

adjektiboaren buruz buruko mugimendua edota adjektiboaren eta perpaus nagusiko 

aditzaren arteko komunztadura. Egurenek (2007), Bowersen (1993) eta Bakerren (2003) 

lanetan oinarrituta, proposatzen du izatez ez dagoela adjektiboaren mugimendurik, eta 

komunztadura Pred-S islapen funtzionalaren bitartez gauzatzen dela, ondoko irudian ageri 

den moduan: 
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83.       AS   [=23a in Eguren 2007] 
 
      A' 
 
         Pred-S        A 
 
  DS  Pred'      da 
 
  Jon IS/Adj-S Pred 
 
        irakasle/lasai -a 

 

Hortaz, perpaus kopulatiboetako subjektuaren eta aditzaren arteko harremana ondoko 

egiturari jarraituz eraikitzen da, Aditz Sintagmaren osagarri posizioan: 

 

84.  [Pred-S X(subj) [Adj-S Adjº] Predº] 

 

Aipatutako Egurenen adibidean (Jon {irakaslea/lasaia} da), predikazioak ezartzen dio 

rol tematikoa haren espezifikatzaileari, Bowersek (1993) eta Bakerrek (2003) proposatu 

bezala. Pred-S kategoria funtzionala eta lexikoaren artekoa da, Bakerren (2003:87) 

arabera; ez dauka bereizgarri semantikorik, baina bestalde, berak ezartzen dio theta-rola 

subjektuari. Horretarako, Baker Adjektibo Sintagmaren tasunak Pred Sintagmara hedatzen 

direla proposatzen du. Bakerrek darabilen mugimendu gabeko tasunen transferentzia ez da 

berria; aurretik, Nash eta Rouveretek (1997) tasunen transferentzia horiei buruzko lana 

aurkeztu zuten, eta hartan oinarrituta egin dituzte beren proposamenak Veselovskák 

(1998) txekierazko egitura posesiboetarako, eta Paulek (2002) txinerazko Aditz Sintagma 

azaltzeko Huangen (1982) azterbidea berrikusiz. 

Eredu hori aztergai ditugun Adjektibo Predikatuetara egokituz gero, halako egitura 

izango dugu: 
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85.    AS 
 
   Joni     A' 
 
    Pred-S             A 
 
  DS    Pred'          da 
 
   <Jon>i     Adj-S    Pred 
 
           Dnb-S      <abil>    abil -a 

 
     [PROi ipuinak asmatzen] 

 

Eta zelan azaltzen da irudi edo eman bezalako aditzak agertzen direnean subjektuak 

kasu ergatiboa jasotzea? Artiagoitiak (2001:39) galdera bera egiten du, eta argi erakusten 

du irudi aditzaren ergatibotasuna ez dela predikatuaren kasu absolutiboaren eragina. 

Hortaz, ez dago arrazoirik pentsatzeko abila bezalako predikatuak subjektu ergatiboa 

eragin beharko lukeela izan aditzarekin osatutako egitura kopulatiboetan. 

Arazo honen aurrean, Oyharçabalek (1992) eta Artiagoitiak berak (2001:47, 18. oharra) 

aipatzen duten irtenbide batean izan dezakegu erantzuna: hain zuzen ere, aditz 

bakoitzaren hautu lexikoan oinarritutako irtenbidea. Alde batera geldituko litzateke, 

hortaz, kasua gune jakin batekin lotzen duen planteamendua (Levin 1983). Hori horrela 

bada, egitura bera izango dugu subjektu absolutiboa hartzen duten egitura kopulatiboetan 

(86a) eta ergatiboa hartzen dutenetan (86b): 

 

86. a. Joni [Pred-S ti abila] da. 

b. Joneki [Pred-S ti abila] dirudi. 

 

Azkenik, zelan azaldu erraza da / erraz da alternantzia? Artiagoitiak (1997) eta 

Egurenek (2007) dioten bezala, komunztadura hutsa ez da nahikoa egitura hauen hainbat 

ezaugarri azaltzeko. Hori dela eta, Egurenek (2007:245) sintaxi osteko eragiketa bezala 
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azaltzen du, eta ez komunztadura marka bezala23. Horrek azalduko luke zergatik agertu 

ahal zaizkigun bai -a marka eta bai -Ø posizio horretan. Beste horrenbeste gertatzen da -

t(z)ea morfemadun menpeko egituren kasuan ere. 

Horrekin amaitzen dut adjektibo-predikatu konplexuetako perpaus nagusiaren egitura 

azaltzen. Hurrengo atalean saiatuko naiz -t(z)en morfemadun sintagmaren egitura 

aztertzeko proposamen bat eskaintzen. 

 

3.4.4. Abil-motako adjektibo-predikatuen menpeko egitura 

Ikusi dugun moduan, Aspektu Sintagma da -t(z)en morfemadun egitura biltzen duen 

islapen goren txikiena. Egitura Minimoaren Hatsarrearen ikuspegitik (Bošković 1996, 1997), 

horixe litzateke, hain zuzen ere, menpeko egiturarako hautatuko genukeen islapen nagusia 

baldin eta egitura konplexuago baten aztarnarik ez balego. Baina ikusi dugunez (3.3.3. 

atala), argi dago egitura hauetan perpaus nagusiak murrizketa ezartzen diola subjektuari: 

 

87. a. #Mahaia argia da (... -tzen). 

b. #Harria abila da (... -tzen). 

 

Murrizketa horrek frogatzen du perpaus nagusiko subjektua perpaus nagusian bertan 

txertatzen dela, eta menpeko subjektuarekiko kontrol-harremana ezartzen duela. Horrek 

azalduko luke subjektuaren gaineko murrizketa eta perpaus nagusiko subjektuaren eta 

menpeko predikatuaren arteko osotasunik eza (ikusi 3.3.2. atala): 

 

88. Mireni [PROi ipuinak asmatzen] abila da. 

 

Eguraldiarekin lotutako esapideek ere igoeran oinarritutako azterbidearen kontra egiten 

dute; igoera bagenu, esperoko genuke eguraldi-esapidearen subjektua perpaus nagusiko 

                                                 
23 Horrez gain, aldarrikatzen du elementu horien alternantzia ez dagoela lotuta parametro formal edota 
semantikoekin (Eguren 2007:247). Proposamen hori Stassen-i (1997) jarraituta egiten du, eta hark bezala, 
defendatzen du buru hori gauzatzea “denboraren egonkortasunarekin” dagoela lotuta. Aztergai dugun kasuan, 
berriz, badirudi aukera euskalkiaren araberakoa dela. 
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subjektua izan ahal izatea 1.3.4. atalean azaldu bezala, baina halako adibideak ez dira 

gramatikalak: 

 

89. proi [<pro>i euria egiten] abila da. 

 

Hortaz, abil-motako adjektibo-predikatu konplexuetan, honako kontrol harremana 

izango dugu perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean —zehatzago esanda, subjektu 

nagusiaren eta menpekoaren artean—; Egurenen azterbideak ere ondorio berera 

garamatza. Hortaz, ezinbestean onartu behar dugu egitura hauetan Aspektu Sintagma 

baino egitura konplexuagoa dugula menpeko perpausean: 

 

90.    AS 
 
      A' 
 
    Pred-S    A 
 
  DS          Pred'          da 
 
   <Jon>i     Adj-S    Pred 
 
           Dnb-S      <abil>    abil -a 

 
     [PROi ipuinak asmatzen] 

 

1.3.1. atalean zehaztutako tasunen arabera, egitura hauetarako hautagaiak 

[+progresiboa, +burutua] eta [+progresibo, -burutua] dira. Euskaraz ez direnez fonetikoki 

bereizten, beste hizkuntza batzuetara jo dezakegu argibide bila: 

 

91. a. Mary is good swimming. 

b. *Mary is good (to) swim. 

c. María es buena nadando. 

d. *María es buena (a/en) nadar. 
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Datu horiek senak dioskuna berresten dute eta iradokitzen digute perpaus nagusiko 

adjektiboak hautatzen duen buruak [+prog, -bur] tasunak izango dituela. Hala ere, ezin 

dugu ahaztu beste hizkuntza batzuetako datuek probabilitateari buruzko datuak eskaintzen 

dizkigutela; izan ere, arestian ikusi dugun bezala (5. or.), irizpideak ez dira beti berdinak 

hizkuntzatik hizkuntzara nahiz hizkuntza beraren baitan. 

Ondoko atalean saiatuko naiz egitura hauetan antzeman ditugun ezaugarriak orain arte 

garatutako egiturarekin lotzen. 

 

3.4.5. Abil-motako adjektibo-predikatuen ezaugarriak 

Ondoko lerrootan, 3.3. atalean deskribatutako ezaugarriak azalduko ditut. Horien 

artean, lehena menpeko egituraren hautazkotasuna dugu. Arestian esan bezala (22. oh.), 

tradizioz adjektiboak egitura iragankor edo ez-ergatibo bezala aztertu izan dira. Hain 

zuzen ere, badirudi abil-motako adjektiboek aukera biak hartzen dituztela beren baitan, 

osagarririk hartu gabe (egitura ez-ergatiboa) edo [+progr., -bur.] tasunak betetzen dituen 

osagarria hartuta (egitura iragankorra). NZ-hitzen mugimenduari dagokionez, onartu 

beharra daukat proposatutako azterbidearen arabera esperoko genukeela ateraketa posible 

izatea. Oraingoz, ordea, ez dut azalpenik arazo horretarako, eta etorkizunerako irekita 

gelditzen den auzia da. 

Osotasunik ezari dagokionez, (90) adibidearen argitara argi dago -t(z)en morfemadun 

egiturako subjektuak eta haren aitzindariak sekula ez dutela osatazen osagai oso eta 

bakarrik. Bai, ordea, -t(z)en morfemadun egiturak eta adjektiboak: 

 

92. —Nolakoa da Jon? 

—Ipuinak kontatzen abila. (/abila ipuinak kontatzen) 

 

Murrizketei dagokienez, aitzindariaren gaineko murrizketa Predikazioak ezartzen du 

adjektiboaren tasunetan oinarrituta (160. or.). Aldiz, menpeko perpausak subjektuari 

ezartzen dion murrizketa (3.3.3. atala) PRO elementuaren bitartez gertatzen da. 
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Aipatu dudan beste ezaugarri bat -t(z)en morfema biltzen duena baino ageriko egitura 

konplexuagoaren gaineko murrizketa izan da. Bigarren kapituluan bezala, baina, nahikoa 

arrazoi dugu pentsatzeko menpeko egiturak Denbora Sintagma ere biltzen duela. Hartara, 

eta adjektiboan ase beharreko tasunak berraztertuta, esan daiteke adjektibo hauek [Dnb 

Ø]^[+progr., -bur.] tasunak asetzen dituen osagarria bilatzen dutela.24 

Anafora-harremanak erraz azaltzen dira proposatutako azterbidearen arabera. Perpaus 

nagusiko subjektuak PRO elementuaren bitartez zilegitzen ditu menpeko egiturako 

anaforak. 

Azkenik, aldiberekotasunarekin lotutako auzia dugu. 1.3.7. atalean esan bezala, aditz 

nagusiak menpeko egitura perpaus nagusiko Hizketa Denborarekin lotzen du, baina lotura 

hori ez da erabatekoa menpeko Denbora Sintagmaren burua hutsik egotearen ondorioz:  

 

93.    AS 
 
   GD2      A' 
 
     ...  [barruan] 
 
     Dnb-S 
 
                     Dnb' 
 
            Asp-S          Ø 
 
        ASTD1   

 

Beraz, berriro ere kontrolean oinarritutako azterbidea dugu aukera egokiena perpaus 

hauen ezaugarriak azaltzeko. 

 

                                                 
24 Beste aukera bat litzateke planteatzea <+progr., -bur.> tasuna besterik ez diotela eskatzen osagarriari, eta 
hark egitura Denbora Sintagmaraino garatzen duela PROk ez duelako zilegituko duen gune egokirik, baina 
horrek eskatuko luke egiturak ‘aurrera begira’ jokatzea; hain zuzen ere, Chomskyk 2000 eta 2001eko lanetan 
garatutako planteamenduaren kontra. 
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3.5. Laburpena 

Ikusi dugun moduan, adjektiboak multzo nagusi bitan bana daitezke adjektibo-

predikatuaren egituraren ikuspegitik: batetik, argumentu bakarra onartzen dutenak ditugu 

(gazte, txiki, e.a.); predikatu horiek egitura ez-ergatiboa dute. Bigarren multzoko 

adjektiboek menpeko egitura jokatugabea (-t(z)en motakoa) onartzen dute. Bigarren talde 

honen barruan ere beste multzo bi bereiz ditzakegu: menpeko subjektuari egiten diotenak 

erreferentzia (abil-motakoak), eta menpeko objektuari edo menpeko predikatuak 

deskribatzen duen egoera osoari egiten diotenak erreferentzia (erraz-motakoak). 

Abil-motako predikatuek egitura ez-ergatiboa izan dezakete; kasu horietan, ez dute 

menpeko egiturarik hartzen, eta gazte-motako adjektiboek bezalako egitura dute. Beste 

kasu batzuetan, abil-motako predikatuek egitura iragankorra dute; orduan, argumentu bi 

hartzen dituzte: bata, kanpo argumentua, perpaus nagusiko subjektua; bestea, barne 

argumentua, menpeko egitura. Menpeko egitura hori fonetikoki gauzatzen ez den Denbora 

Sintagma da. Horrela, kontrol-harremana ezartzen da perpaus nagusiko subjektuaren eta 

menpekoaren artean. 

Ikusi dugun bezala, oharmen-aditzen osagarriak eta abil-motako adjektibo-predikatu 

konplexuak bide beretik ez azaltzeko arrazoi nagusia osotasunean eta batak eta besteak 

ezartzen dituzten murrizketetan datza (menpeko egitura osoarekikoa lehenak, eta 

subjektu hutsarekikoa bigarrenak). Hala ere, bai batean eta bai bestean kontrolean 

oinarritutako azalpenak eskaintzen digu aukera egokiena deskribatutako ezaugarriak 

azaltzeko. 
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4.  Erraz-motako adjektibo-predikatu konplexuak 

 

 

4.1. Sarrera 

“Erraz-motako adjektibo predikatuak” izenaren pean erraz eta zail bezalako adjektibo 

gutxi batzuk biltzen dira; baina gutxi izan arren, interes handia eta eztabaida ugari piztu 

izan dute beren ezaugarri bereziak direla eta. Hala ere, euskararen kasuan, eztabaidak ez 

du izan beste hizkuntza batzuetan bezainbesteko oihartzunik. Kapitulu honen bitartez, 

proposatu izan diren azterbideak euskarara ekarri nahi ditut, hark eskaintzen dizkigun 

datuekin alderatzeko. Kapitulu honetan, agerian geratuko da erraz-motako adjektibo-

predikatuek eta abil-motakoek hainbat ezaugarri dituztela antzeko egiten dituztenak, 

baina beste hainbatek bereizten dituztela, eta horiek guztiak sintaxiaren bitartez azal 

daitezkeela. 

Aurreko kapituluan esandakoaren bidetik, adjektiboak bi multzo nagusitan bana 

ditzakegu egituraren arabera: batetik, argumentu bakarra (subjektua) onartzen dutenak, 

gazte, txiki, e.a. bezala; bestetik, subjektuaz gain, -t(z)en morfemadun menpeko egitura 

jokatugabea onartzen dutenak. Bigarren talde honen barruan sartzen dira erraz-

motakoak.1 

Erraz bezalako adjektiboek osatzen dituzten egitura kopulatiboetan multzo bi bereiz 

ditzakegu: lehenengoan, bistan dago perpaus nagusiko subjektua menpeko aditzaren 

osagarria dela, edo haren indizekidea; perpaus-mota honi erraz1 egitura deituko diogu. 

Bigarren perpaus-motan, Goenagak (1985:511) eta Artiagoitiak (2003:687) deskribatu duten 

                                                 
1 Badirudi -t(z)en morfema hartzeko gaitasuna mendebaldeko eta erdialdeko euskalkietara mugatzen dela, eta 
beste hiztun batzuek -t(z)eko morfema erabiltzen dutela haren ordez (Artiagoitia 2003: 687). Lan honetan 
aldaera bi horietatik lehenengoa aztertuko dut. 
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moduan, ez dago ageriko subjekturik perpaus nagusian; perpaus-mota honi erraz2 egitura 

deituko diogu.2 Hona hemen egitura hauen adibide bana: 

 

1. a. Liburu horiek zailak dira aurkitzen.  erraz1 

b. Zaila da liburu horiek aurkitzen.  erraz2 

 

Esan bezala, asko idatzi izan da egitura hauei buruz edota beste hizkuntza batzuetako 

haien baliokideei buruz (beste askoren artean, Lees 1960; Rosenbaum 1967; Postal & Ross 

1971; Akmajian 1972; Lasnik & Fiengo 1974; D’Introno 1979, 2001; Chomsky 1981; Goenaga 

1982, 1984, 1985; Contreras 1993; Kim 1995; Artiagoitia 2003; Anderson 2005). Azaletik 

begiratuta, eman dezake hurrenkera dela ezberdintasun bakarra zaila da liburu hori 

aurkitzen eta liburu hori zaila da aurkitzen bezalako perpausen artean. Hala ere, nahikoa 

da azterketa azkar bat antzemateko bien arteko aldeak hori baino sakonagoak direla. 

Hasteko, aurrerago ikusiko dugun moduan eta erraz1 egituretan ez bezala, erraz2 

egituretan, perpaus nagusiko aditza beti agertzen zaigu singularrean; hau da, bigarren 

egitura horretan ez dago komunztadura-harremanik menpeko objektuarekiko: 

 

2. a. [Horrelako gezurrak][3. p. pl.]  zailak[3. p. pl.]  dira[3. p. pl.]  sinesten. erraz1 

b. Zaila[3. p. sg.] da[3. p. sg.] [horrelako gezurrak][3. p. pl.] sinesten. erraz2 

 

Bestalde, D’Intronok (1979:137) dioen legez, erraz1 egituretan, menpeko aditzak 

iragankorra izan behar du ezinbestean; erraz2-motakoen kasuan, menpeko aditza 

iragangaitza izan daiteke, Goenagak (1982:635) deskribatu izan duen bezala: 

 

3. a. Zaila da hortik pasatzen. 

b. *Ikasleak zailak dira hortik pasatzen. 

                                                 
2 Batzuetan zein besteetan aurki ditzakegun ezaugarriez dihardudanean, erraz motako egiturez jardungo dut, 
beste barik. 
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Esandakoaz gain, orain arteko adibideetan ikusi dugun moduan, badago beste ezaugarri 

bat ere erraz2-motako egiturak erraz1-motakoetatik bereizten dituena: hain zuzen ere, 

erraz2-motakoek ez dutela ageriko subjekturik behar perpaus nagusian, nahiz eta aukera 

hori ere badagoen, aurreko kapituluko 3.2.2. atalean ikusi dugun moduan: 

 

4. a. Mirenek erraz du lana aldatzen. 

b. Mireni erraz zaio lana aldatzen. 

c. Mirenentzat erraza da lana aldatzen. 

 

Aurreko kapituluko atal berean ikusi dugu erraz1 egituretan ez ditugula aurkituko (4a) 

motako perpausak; (4b) bezalakoak ere ez ditugu aurkituko baina bai (4c) adibidearen 

parekoak: 

 

5. a. *Horrelako jendeak gezurrak errazak ditu asmatzen. 

b. *Horrelako jendeari gezurrak errazak zaizkio asmatzen. 

c. Horrelako jendearentzat gezurrak errazak dira asmatzen. 

 

Baldin eta erraz1-motako egituran argumentu ergatibodun argumenturik hartzen badu, 

elementu horrek balio alokutibo hutsa izango du:3 

 

6. Gezurrak errazak dituzu asmatzen. 

 

Alderaketa azkar hau amaitzeko, komunztadura-harremanak aipatuko ditut. Orain 

arteko adibideetan ikusi dugun bezala, erraz1-motako egituretan perpaus nagusiko 

subjektua eta menpeko objektua indizekideak dira; bestalde, perpaus nagusiko aditzak 

subjektu horrekiko komunztadura islatzen du. Erraz2 egituren kasuan, berriz, ikusi dugu ez 

                                                 
3 Datibodun adibideei dagokienez, niri neuri arrotz egiten zaizkit; horri (4-6) adibideetan agertzen diren 
perpausen berezko marjinaltasuna gehituz gero, zaila egiten zait datiboari buruzko datu fidagarririk 
eskaintzea. 
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dela beharrezkoa menpeko egitura iragankorra izatea; baina iragankorra denean ere, ez 

dagoela inolako komunztadura-harremanik menpeko objektuaren eta perpaus nagusiko 

aditzaren artean: 

 

7. a. Zaila da Miren kalean ikusten.  

b. Zaila da zure lagunak kalean ikusten. 

c. *Zaila(k) dira zure lagunak kalean ikusten.4 

 

Ikusi dugun moduan (135. or.), subjektuaren gaineko murrizketak nahikoa arrazoi 

eskaintzen digu -t(z)en morfemadun egiturak -t(z)ea nominalizazioarekin eratutakoetatik 

bereizteko, lehen begiratu batean batzuek eta besteek ia parekoak eman dezaketen 

arren:5 

 

8. a. Zaila da inork Miren kalean ikustea. 

b. *Zaila da inork Miren kalean ikusten. 

c. Zaila da Jonek astean liburu bat irakurtzea. 

d. *Zaila da Jonek astean liburu bat irakurtzen. 

 

Laburbilduz, erraz bezalako adjektiboak hartzen dituzten adjektibo predikatuak 

aztertzean, ezin dugu ahaztu bat baino gehiago direla kontuan hartu beharreko egiturak; 

horietatik bi izango ditugu aztergai lan honetan; hain zuzen ere, erraz1 eta erraz2 bezala 

                                                 
4 Ez bada zure lagunak zailak dira ikusten egituraren balio enfatikodun aldaera. Hots, (7c) adibidean ZAILAK 
adjketiboa foku bihurtuta balego. 
5 Beste horrenbeste gertatzen zaigu Artiagoitiak (2003:687) aipatzen duen -t(z)eko morfemadun egiturarekin: 

i. Miranderen poemak oso zailak dira (zuk) ulertzeko. 

Bestalde, -t(z)eko morfemadun egiturak ezin dira izan erraz motako egituren subjektu -t(z)en eta -t(z)ea 
morfemadun egiturak bezala: 

ii. a. Zaila da Miranderen poemak irakurtzen. 
b. Zaila da Miranderen poemak irakurtzea. 
c. *Zaila da Miranderen poemak irakurtzeko. 

Horrek hirugarren egitura baten aurrean gaudela iradokitzen digu.  
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sailkatu ditudanak. Ondorengo atalean, batzuen eta besteen ezaugarriak aztertuko ditugu.6 

Horretarako, lehenik eta behin, erraz-motako adjektibo-predikatuen ezaugarriak aztertuko 

ditut oinarri hartuta hirugarren kapituluan abil-motakoekin erabilitako irizpide berak. 

Ondoren, 4.3. atalean, orain arte mota honetako egiturentzat egin izan diren 

proposamenak aztertuko ditut, eta azkenik, 4.4. atalean, euskarazko erraz-motako 

adjektibo-predikatuentzako proposamena aurkeztuko dut, Hicksen (2003, 2009) bideari 

jarraituta. 

 

4.2. Erraz-motako adjektibo-predikatu konplexuen ezaugarriak 

Kapitulu honetako sarreran esan dudan moduan, hainbat ezaugarri daude erraz-motako 

adjektibo-predikatuak eta abil-motakoak bereizten dituztenak; baina batzuetan eta 

besteetan errepikatzen diren ezaugarriak ere asko dira. Egitura hauek argiago bereizteko, 

aurreko atalean erabilitako ezaugarrien azterketa berera joko dut oraingoan ere.7 

 

4.2.1. Menpeko egituraren ezinbestekotasuna 

Abil-motako adjektibo-predikatuei eskainitako kapituluan, ikusi dugu menpeko egitura 

hautazkoa dela adjektibo horiekin: 

 

9. a. Miren abila da (autoak konpontzen). 

b. Jon aspergarria da (istorioak kontatzen). 

 

                                                 
6 Esanahiari dagokionez, aipagarria iruditzen zait Artiagoitiak egindako oharra honako adibide hauek erabiliz: 

i. a. Garai hartan, zaila zen liburuak irakurtzen. 
b. Garai hartan, liburuak zailak ziren irakurtzen. 

Lehengo adibideari dagokionez, badirudi irakurtzearen zailtasuna lotuago dagoela debekuren batekin edo; 
bigarren kasuan, zailtasun hori lotuago egon liteke liburuen edukiarekin. Azken batean, D’Intronok berak ere 
oharrarazten duen bidetik, lehenengoaren kasuan ematen du zaila adjektiboak liburuak irakurtzearen ekintzari 
egiten diola erreferentzia, eta bigarrenean, liburuen beren ezaugarriren bati. 
7 Adjektibo-predikatu hauek ere Izaera Predikatu eta Egoera Predikatu bezala joka dezakete abil motakoek 
bezala (ikusi aurreko kapituluko 2.9. atala). Alde horretatik, ez dut uste esandakoari ezer gehitzerik dagoenik, 
eta ondorioz, puntu hori alde batera utziko dut. 
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Aldiz, erraz-motakoetan menpeko egitura ezinbestekoa da perpausa gramatikala izan 

dadin: 

 

10. a. Jon erraza da *(konbentzitzen). 

d. Erraza da Jon *(konbentzitzen).8 

 

Egia da kasu batzuetan posible dela perpaus gramatikalak osatzea -t(z)en morfemadun 

sintagmarik gabe, itxuraz, behintzat: 

 

11. a. Ariketa hauek errazak dira 

b. Liburu hori oso zaila da. 

 

Halako adibideak erabili izan dira frogatzeko erraz-motako adjektiboek θ-rolak esleitzen 

dituztela (Williams 1983, 2003; Wilder 1991; Hornstein 2001). Horrez gain, menpeko 

egituraren azaleko hautazkotasunak behartzen gaitu menpeko egitura adjuntu bezala 

aztertzera Contrerasek (1993) proposatutako bidetik. 

Edonola ere, ez du ematen proposamen ausartegia denik esatea kasu horietan badela 

inplizituki ulertzen den menpeko aditz bat: ariketa hauek errazak dira (egiten), liburu hori 

zaila da (ulertzen)... Halako elipsiak soilik dira posible testuinguru oso zehatz batzuetan. 

Kim-ek ere (1995:284, 2. oh.) dio bere ustez this book is easy perpausa this book is easy to 

read/understand perpausaren forma murriztua dela, eta infinitiboa (to read/understand) 

soilik isildu daitekeela testuinguruak berreskuratzeko aukera ematen badu. Bide beretik 

garamatzate Comrie & Matthews (1990) eta Hicksen (2009) lanek ere. Comrie & 

Matthewsek (1990) diotenez, isildutako infinitiboaren esanahia ezin bada berreskuratu 

aurreko diskurtsotik, subjektuaren ezaugarri ohikoren batek ordezka ditzake. Hori 

litzateke, esaterako, ariketa horiek errazak dira bezalako perpausetan gertatzen dena. 

                                                 
8 Egitura hauek ez dute eskatzen ezinbestean -t(z)en morfemadun menpeko egiturarik; horren ordez, arestian 
aipatutako -t(z)ea eta -t(z)eko morfemadun egiturak ere erabil ditzakegu (erraza da Jon konbentzitzea, Jon 
erraza da konbentzitzeko). Hala ere, hemen -t(z)en morfemadun egituretara mugatuko naiz. 
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Hicksek (2009:5) eskaintzen dizkigun adibideetan ere azalpen horren aldeko adibideak 

aurkitzen ditugu: 

 

12. This article will be easy for Owain to translate into Welsh but difficult for 

Gareth (to translate into Welsch). 

 

Dena den, ematen du gehiago zehaztu behar dela berreskuragarritasun hori zertan 

datzan argitzeko. Esate baterako, ondoko lau adibideetan argi dago zeintzuk diren falta 

diren aditzak, baina bistakoa da denek ez dutela onargarritasun-maila bera: 

 

13. a. — Egin al zenituzten ariketak? 

    — Bai, lehenengoa oso erraza zen. 

b. — Ariketak egiten ari al zara? 

    — Bai, deribatuak oso errazak dira. 

 

14. a. — Saldu al zenituzten aulkiak? 

    — #Bai, lehenengoa oso erraza zen. / #Bai, gorriak oso errazak ziren. 

b. — Antzinako gauzak saltzen al dituzu? 

    — *Bai, egurrezko jostailuak oso errazak dira. 

 

Beraz, argi dago berreskuragarritasuna ez dela kontuan hartu beharreko aldagai 

bakarra. Nolanahi ere, menpeko egitura isiltzeko aukera ematen duten erraz-motako 

perpausak oso urriak dira; hortaz, oro har, esan dezakegu erraz-motako adjektiboek 

ezinbestekoa dutela menpeko egitura, abil-motakoek ez bezala. Horretan bat egingo dut 

Hicksen (2009) azterbidearekin. 

 

4.2.2. Osotasuna 

Osotasunari buruzko azterketak egitean, erraz-motako egiturek ez dizkigute beste 

egitura batzuek bezain emaitza argiak eskaintzen. Eragozpen nagusia erraz-motako egitura 
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bietan aurkitzen dugu: ikusi dugun bezala, erraz1 egituretan perpaus nagusiko subjektua 

menpeko objektuarekiko indizekidea da. Egitura horietan, ez dago ageriko menpeko 

objekturik; hortaz, helburua litzateke jakitea ea perpaus nagusiko subjektuak egitura 

bakarra osatzen duen menpekoarekin: 

 

15. [Katuai] zaila da [... ei harrapatzen]. 

 

Kontua da badugula beste egitura bat elementu bi horiek sintagma berean elkartzen 

dituena; erraz2-motako adjektibo-predikatua, hain zuzen ere: 

 

16. Zaila da [... katua harrapatzen]. 

 

Hartara, erraz1-motako perpausaren osotasunari buruz hausnartzen dugunean, beti 

egingo dugu topo osotasun hori berresten duen erraz2 bertsioarekin. Ondorioz, ez dago 

jakiterik osotasunak erraz1 egiturari erantzuten dion, ala beste barik erraz2 egiturari.9 Hala 

gertatzen zaigu, esaterako, oharmen-aditzetan eta abil-motako adjektibo-predikatuetan 

erabili dugun NZ-hitzen azterketarekin: 

 

17. a. Zer ikusi duzu? Miren pianoa jotzen. 

b. Zer da erraza? Jon konbentzitzen. 

 

Komunztadura mantentzen duten kasuek, aldiz, datu garbiagoak eskaintzen dizkigute. 

Fokalizazioak, esaterako, iradokitzen digu egitura hauetan ez dagoela osotasunik perpaus 

nagusiko subjektuaren eta menpeko predikatuaren artean, ondoko adibideetan ikusten den 

moduan: 

 

                                                 
9 Ikusiko dugun moduan, komunztadurak bata eta bestea bereizten lagun diezaguke, baina ez beti. 



_____________________________________erraz motako adjektibo-predikatu konplexuak 

 

 

 

 

 175 

18. a. *[SUGANDILAK HARRAPATZEN] dira zailak, eta ez [BALEAK IKUSTEN].  

b. Sugandilak HARRAPATZEN dira zailak, eta ez IKUSTEN. 

 

Emandako adibideek iradokitzen digute perpaus nagusiko subjektua ez dagoela menpeko 

aditzarekin lotuta egitura oso eta bakarra osatuz, nahiz eta perpaus nagusiko subjektuak 

aditzaren osagarri funtzioa izan menpeko egituran. Aldiz, adibide bera aztertzen badugu 

erraz2-motako egitura batean, emaitzak guztiz bestelakoak dira; ondoko adibideek 

erakusten duten moduan, ez dago arazorik aditza eta aditzaren osagarria egitura oso eta 

bakar gisa fokalizatzeko: 

 

19.  [SUGANDILAK HARRAPATZEN] da zaila, eta ez [BALEAK IKUSTEN]. 

 

Horrek ere perpaus-mota horiek egitura banarekin lotzearen aldeko proposamenera 

garamatza, esanahi aldetik antzekoak izan daitezkeen arren. Azkenik, zera elementuan 

oinarritutako azterketa dugu; kasu honetan ere, erraz2-motako egiturek eragotzi egiten 

digute erraz1-motakoei buruzko datuak jasotzea:10 

 

20. Zera da zaila: sugandilak harrapatzen. 

 

Hortaz, badirudi fokalizazioa dela erraz1 egiturei buruzko datuak eskain diezazkigukeen 

bakarra, osotasunari begira. Bildutako datuek iradokitzen dute ez dagoela osotasunik 

                                                 
10 Kasu honetan komunztadura-harremanetara jotzeak ez digu laguntzen; izan ere, badirudi zera partikulak oso 
kasu zehatzetan baino ez duela hartzen forma plurala: 

i. a. Zerak ikusi ditut: argazkiak. 
b. ?*Zerak ikusi ditut: Jon eta Miren. 
c. *Zerak ikusi ditut: harriak erortzen. 
d. Zera ikusi dut: harriak erortzen. 

Hirugarren eta laugarren adibideetan ikusten den moduan, zera partikulak forma singularra hartzen du 
egitura konplexuak ordezkatzen dituenean (aldiz, zerak ikusi ditut erortzen: harriak bezalako perpausak 
gramatikalak dira). Ondorioz, aurretik dakigu *zerak dira zailak: sugandilak harrapatzen bezalako perpausak 
ezgramatikalak izango direla, eta haien ordez singularrezko formetara jo beharko dugula (zera da zaila: 
sugandilak harrapatzen). Baina esan dudan moduan, kasu horretan ez dago jakiterik zera partikulak erraz2 
egitura ordezkatzen duen ala erraz1 egitura batetako aditza eta haren osagarria. 
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erraz1 egituretako subjektuaren eta menpeko aditzaren artean. Erraz2 egituren kasuan, 

aldiz, datuek osotasunaren alde egiten dute. 

Zatigarritasunarekin lotuta ezer gutxi dago esateko. Ikusi berri dugun moduan, erraz1 

egituretan, ez dirudi perpaus nagusiko subjektuak egitura osorik eratzen duenik 

menderatutako egiturarekin. Hortaz, argi dago egitura hauetan ezerk ez duela oztopatuko 

perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko egituraren arteko banagarritasuna: 

 

21. a. Sugandilak zailak dira gauez harrapatzen. 

b. Horrelako ipuinak errazak dira asmatzen. 

 

Bestalde, ikusi dugu erraz2 egituren kasuan ez dagoela ageriko subjekturik, eta badirela 

datuak menpeko egiturak osotasuna duela iradokitzen digutenak. Ondoko adibideetan 

ikusten den moduan, erraz2 egiturek nekez onartzen dute osagarria eta aditza bereiztea, 

erraz1 egiturek ez bezala: 

 

22. a. Zaila da sugandilak harrapatzen. 

b. *[Top Sugandilak] zaila da harrapatzen. 

 

Laburbilduz, erraz1 egituretan, zatigarritasuna baino areago egituraren zatiketa bera 

antzematen dugu: perpaus nagusiko subjektua batetik, eta menpeko egitura bestetik. 

Erraz2-motako egituretan, berriz, ez dago menpeko egituraren argumentutzat jo daitekeen 

elementurik perpaus nagusian. 

 

4.2.3. Murrizketak 

Gogora dezagun aditz kopulatiboek ez dutela θ-rolik esleitzen (Chomsky 1986:78), baina 

adjektiboek bai (Artiagoitia 2000, Adger 2003). Hortaz, espero dugu egitura 

kopulatiboetako adjektiboak izatea murrizketak ezartzen dituztenak esleitutako θ-rol 

horien arabera. Hala ere, abil-motako perpausetan ez bezala, ematen du erraz1-motako 

egituretan ez zaiola inolako murrizketarik ezartzen subjektuari perpaus nagusian: 
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23. a. {Jon/hura/zuhaitza/harria/negua...} zaila da [...-t(z)en] 

b. DS  {zaila/erraza} da ...-t(z)en. 

 

Menpeko predikatuaren gaineko murrizketa semantikorik ere ez dago egitura hauetan; 

badirudi baldintza bakarra [Dnb-S DSi adj [PRO [AS ei A]-t(z)en]]]11 egitura izatea dela: 

 

24. a. DS erraza da eramaten. 

b. DS zaila da lisatzen. 

c. DS nekeza da programatzen. 

d. DS gaitza da bihurtzen. 

 

Bestalde, perpaus nagusiko subjektua eta menpeko objektua indizekideak izanik, argi 

dago menpeko aditzaren osagarri posizioan ezin izango zaigula bestelako elementurik 

agertu: 

 

25. *Jon erraza da [PRO lagunak engainatzen]. 

 

Baina perpaus nagusiko subjektuarekiko indizekide den ageriko elementurik ere ezin 

izango da egon posizio horretan: 

 

26. *Joni erraza da [PRO {berai/bere buruai} engainatzen]. 

 

Espero zitekeen bezala eta orain arteko egituretan ikusi dugun moduan, menpeko 

aditzak bai ezartzen du haren osagarriarekiko murrizketa (D’Introno 1979:136; Goenaga 

1982:625). Horrela, ondoko adibideetan ikusten den bezala, erraz1-motako perpaus 

                                                 
11 e = elementu isila, dela mugimenduaren aztarna, dela kontrolatutako elementua. 
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batzuen ezgramatikaltasunak menpeko egituran du jatorria; horren froga erraz2-motako 

perpausetan aurki dezakegu —(27c,d) adibideak—: 

 

27. a. #Ura erraza da aletzen. 

b. #Urtarrila zaila da lisatzen. 

c. #Erraza da ura aletzen. 

d. #Zaila da urtarrila lisatzen. 

 

Hain zuzen ere, erraz1 egituretako subjektuarekiko murrizketarik izatekotan, menpeko 

aditzaren osagarriarekiko indizekidetasunean du jatorria. Hortaz, esan daiteke erraz eta 

zail bezalako adjektiboak erabat iragazkorrak direla edozein subjektu-motarako. 

Horrez gain, ikusi dugun moduan, posible da erraz2-motako egituretan DS ergatiboa 

agertzea perpaus nagusiko subjektu posizioan. Kasu horretan, subjektu horrek eta 

menpekoak indizekide izan behar dute ezinbestean: 

 

28. Zuki erraz duzu/daukazu [PROi/*PRO gauzak aldatzen]. 

 

Baina perpaus nagusian sintagma datiboa edo -(r)entzat postposizioduna ere ager 

dakizkiguke. Kasu horietan ere, sintagma horretako DSk eta menpeko subjektuak 

indizekide izan behar dute: 

 

29. a. Zurii erraz izango zaizu [PROi/*PRO gauzak aldatzen]. 

b. Zuretzati erraz da [PROi/*PRO gauzak aldatzen]. 

 

Beste hizkuntza batzuetan ere —gaztelaniaz, esaterako— ezaugarri bera aurkitzen dugu 

(A ti te es fácil [ei/*PRO cambiar las cosas]). Hortaz, erraz1 egituretan ez bezala, erraz2 

egituretan menpeko ageriko subjekturik ezin izateak ez du esan nahi menpeko subjektuak 

arbitrarioa izan behar duenik. 
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Aipatu beharreko beste ezaugarri bat da erraz2-motako aldaera hauetan menpeko 

subjektuaren aitzindariak murrizketak jasaten dituela; hain zuzen ere, ematen du 

subjektuek intentziodunak izan behar dutela: 

 

30. a. Etxe horretako jabeak erraz dauka ibai ondoko zuhaitzak botatzen. 

b. *Ibai horretako urak erraz dauka ibai ondoko zuhaitzak botatzen. 

c. *Zuhaitz horrek erraz du inguruko landareak estaltzen. 

 

Ondoko (31c,d) adibideek frogatzen dute aipatutako murrizketak perpaus nagusian 

bertan gertatzen direla; alegia, murrizketa horiek ez datoz menpeko perpausetik (31a) 

adibidean bezala: 

 

31. a. #Ura erraza da aletzen. 

b. #Ura aletu egiten da. 

c. *Zuhaitzak erraz du inguruko landareak estaltzen. 

d. Zuhaitzak inguruko landareak estaltzen ditu. 

 

Azkenik, menpeko egituran datibodun sintagmak agertzen direnean, erraz1-motako 

perpausak traketsagoak bihurtzen dira, (32b,e) adibideetan bezala; erraz2 egituretan, 

berriz, ez da antzekorik sumatzen (32c,f) adibideetan ikusten den moduan: 

 

32. a. Mugak errazak dira jartzen. 

b. ?*Mugak errazak dira lagunei jartzen. 

c. Erraza da lagunei mugak jartzen. 

d. Gezurrak zailak dira kontatzen. 

e. ?*Gezurrak zailak dira lagunei kontatzen. 

f. Zaila da lagunei gezurrak kontatzen. 
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Dena den, murrizketa hori ez da menpeko egiturara mugatzen. Ondoko adibideetan 

ikusten dugun moduan, erraz1 perpausek ez dute argumentu datiborik onartzen perpaus 

nagusian; egiaztatu berri dugun moduan, erraz2 egiturek bai, ordea: 

 

33. a. Zuri erraz izango zaizu gauzak aldatzen. 

b. *Zuri gauzak erraz izango zaizkizu aldatzen. 

 

Laburbilduz, erraz1 eta erraz2-motako egiturek PRO subjektua hartzen dute menpeko 

aditzaren kanpo argumentu gisa. Subjektu hori arbitrarioa izan ohi da erraz1-motako 

egituretan eta baita perpaus nagusian aitzindaririk ez duten erraz2 egituretan ere. Erraz1-

motako adjektiboek ez diote murrizketarik ezartzen perpaus nagusiko subjektuei, eta 

erraz2-motako egituretan, menpeko subjektuak aitzindaria badu perpaus nagusian, 

aitzindari horrek intentzioduna izan behar du. Amaitzeko, menpeko egituran txertatutako 

DS datiboak zaildu egiten ditu erraz1-motako egiturak, baina ez erraz2-motakoak. 

 

4.2.3.1. Aditz arindun egiturak, esamoldeak eta eguraldiarekin lotutako esapideak 

Merezi du aparteko tartea eskaintzea aditz arindun egiturei (hitz egin), [AS DS A] egitura 

duten esamoldeei (adarra jo) eta eguraldiarekin lotutako esapideei (euria egin). Izan ere, 

interesgarriak dira erraz1-motako egiturek bereziki eskaintzen dizkiguten datuak haiekin 

lotuta. Aditz arindun egituren kasuan, perpausa ezgramatikala izango da baldin eta egitura 

horretan ageri den aditzaren osagarria —edo haren indizekidea— perpaus nagusiko subjektu 

posizioan agertzen bada: 

 

34. a. *Amore zaila da ematen. 

b. *Hitz erraza da egiten. 

 

Horrenbestez, litekeena da aditz arindun egiturek esamoldeek bezala jokatzea, eta 

izenaren mugimenduak ezinezko egitea interpretazio zuzena, esamoldeekin ikusi dugun 
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moduan (21. or.). Bide beretik, eta espero zitekeen moduan, perpaus esamoldeek ere 

galdu egiten dute esamolde-adiera halako egituretan: 

 

35. a. Adarra erraza da jotzen. 

b. Katua erraza da harrapatzen ardoarekin. 

c. Ziria zaila da sartzen. 

 

Aldiz, halako elementuek erraz2-motako egituretan leku egokia aurkitzeak erakusten 

digu ez dagoela aditzaren osagarriaren mugimendurik goragoko posizioren batera —ez bada 

kasua erkatzen duen gunera—: 

 

36. a. Zaila da amore ematen. 

b. Erraza da hitz egiten. 

c. Erraza da adarra jotzen. 

d. Erraza da katua harrapatzen ardoarekin. 

e. Zaila da ziria sartzen. 

 

Euskararen kasuan, esan bezala, aurkeztutako datuak erraz aurreikus zitezkeen, igoeran 

zein kontrolean oinarritutako egitura izan esku artean duguna. Baina Lasnikek eta Fiengok 

(1974:542) ere antzeko datuak eskaintzen dizkigute ingelesezko tough-egiturak 

aztertzean:12 

 

37. a. Someone kept tabs on Mary. 

   *Tabs were easy to keep on Mary. 

b. Someone took advantage of Mary. 

   *Advantage was easy to tak of Bill. 

c. Someone paid heed to our warning. 

   *Heed is important to pay to such warnings. 
                                                 
12 Izarrak esamoldearen interpretazioari dagozkio. 
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d. Someone paid attention to our problems. 

   *Attention is difficult to pay to boring lectures. 

e. Someone threw out the baby with the bathwater. 

   *The baby would be easy to throw out with the bathwater. 

 

Dena den, Hicksek (2009) dioskunez, esamoldeek ez dute beti berdin jokatzen erraz1-

motako egituretan. Hona hark jasotako adibide batzuk:13 

 

38. a. *The bucket was easy/hard (for them) to kick. 

b. *My hat will be easy hard (for me) to eat. 

c. (?)The hatchet was easy/difficult (for us) to bury. 

d. (?) Headway was easy/difficult (for us) to make. 

 

Amaitzeko, eguraldiarekin lotutako esapideak ditugu; horiek ezin dira agertu ez erraz1 

egituretan ez erraz2-motakoetan: 

 

39. a. Zaila da udan hotz egitea. 

b. *Zaila da udan hotz egiten. 

c. *Hotz zaila da udan egiten. 

 

Azken azpi-atal honetan ikusi duguna laburbiltze aldera, esan dezakegu aditz arindun 

egituren kasuan erraz1-motako adjektibo-predikatuek ez dutela onartzen izenaren 

indizekide izan daitekeen subjekturik. Aldiz, [AS DS A] egitura duten esamoldeen kasuan, 

erraz1-motako adjektibo-predikatuek bai onartzen dute DSren indizekide izan daitekeen 

subjektua, baina galdu egiten da esamoldearen adiera. Erraz2-motako egituretan, aldiz, 

                                                 
13 Hicksek esamolde horiek egitura pasiboetan bezala jokatzen dutela dio; hau da, esamolde horietako batzuek 
errazago mantentzen dute esamolde esanahia egitura pasiboetan beste batzuek baino, eta esamolde 
berberetan onargarritasun maila bera antzematen dugu tough egituretan. Hala ere, Lasnikek eta Fiengok 
(1974:541) igoeraren kontra egitean, zenbait esamolde biltzen dute egitura pasiboetan ager daitezkeenak 
baina ez tough egituretan. 
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aditzaren osagarria menpeko egituran ageri zaigu; hortaz, espero bezala, ez dugu 

horrelako murrizketarik aurkituko. Eguraldiarekin lotutako esapideei dagokienez, ez 

erraz1-motako adjektibo-predikatuek ez erraz2-motakoek ez dituzte onartzen. 

 

4.2.4. Komunztadura-harremanak 

Abil-motako adjektibo-predikatuak aztertzean, ikusi dugu komunztadura-harremanak 

subjektuaren, aditzaren eta adjektiboaren artean gauzatzen direla. Beste horrenbeste 

gertatzen da erraz-motako adjektibo-predikatuetan ere: 

 

40. a. Jon[3. perts, sg] erraza[sg] da[3. perts, sg] konbentzitzen. 

b. Zuek[2. perts, pl] zailak[pl] zarete[2. perts, pl] konbentzitzen. 

 

Erraz2-motako egituretan ere komunztadura perpaus nagusira mugatzen da; hortaz, 

menpeko aditzaren osagarriak ez du hartzen parte komunztadura-sarean: 

 

41. a. Erraza[sg] da[3.perts, sg] gezurrak[3.perts, pl] asmatzen. 

b. Erraza[sg] da[3.perts, sg] gu[1.perts, pl] konbentzitzen. 

c. *Errazak[pl] dira[3.perts, pl] gezurrak[3.perts, pl] asmatzen. 

d. *Errazak[pl] gara[1.perts, pl] gu[1.perts, pl] konbentzitzen.14 

 

Bestalde, predikatu hauetan, adjektiboak singularra zein -Ø marka har dezake, Zabalak 

(1993), Artiagoitiak (1997) eta Egurenek (2007) deskribatu izan dituzten zenbait kasutan 

bezala: 

 

 

                                                 
14 Azken perpaus biak zuzenak izan daitezke, baina ez erraz2 motako perpaus moduan, ezpada erraz1 motako 
perpaus bezala ulertuta, errazak sintagma markatuta dutelarik: 

i. a. [Fok errazak]i [dira]j [Dnb-S gezurrak <errazak>i <dira>j asmatzen] 
b. [Fok errazak]i [gara]j [Dnb-S gu <errazak>i <gara>j [konbentzitzen]] 
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42. a. Erraz(-a) da Jon konbentzitzen. 

b. Zail(-a) zuek konbentzitzen.  

c. Zuri erraz(-a) zaizu gauzak aldatzen. 

d. Zuretzat erraz(-a) da gauzak aldatzen. 

 

Horrela da, behintzat, izan aditzaren kasuan. Aldiz, egon edo *edun aditza dugunean, 

aditzak soilik har dezake -Ø marka, Egoera Predikatuetan ohikoa den bezala (Zabala 1993, 

Artiagoitia 1997, Eguren 2007): 

 

43. a. Iltze horiek erraz(*-ak) daude sartzen. 

b. Erraz(*-a) dago iltze horiek sartzen. 

c. Zuk erraz(*-a) {duzu/daukazu} gauzak aldatzen. 

d. Zuretzat erraz(*-a) dago gauzak aldatzen. 

 

Perpaus nagusian DS ergatiborik edo datiborik agertzen bazaigu, argumentu horiekiko 

komunztadura ere islatu beharko da aditzean: 

 

44. a. Zuk[2. p. sg.] erraz {duzu[2. p. sg.]/daukazu[2. p. sg.]/*da[3. p. sg.]} gauzak aldatzen. 

b. Zuri[2. p. sg.] erraz {zaizu[2. p. sg.]/*da[3. p. sg.]} gauzak aldatzen. 

 

Perpaus horietan ere, adjektiboek aditz laguntzailearen arabera jokatzen dute eta 

berretsi egiten da aurreko adibideetan deskribatutako araua. Horrela, perpaus nagusian 

argumentu ergatiboa dugunean, aditza *edun edo eduki izango da, eta adjektiboak 

ezinbestean hartu beharko du -Ø marka, (45a) adibidean ikusten den moduan; aldiz, 

perpaus nagusiko argumentu datiboa izan aditzarekin agertuko zaigu, eta adjektiboak -Ø 

marka zein singularra hartu ahal izango du, (45b) adibidean bezala: 

 

45. a. Zuk erraz(*-a) {duzu/daukazu} gauzak aldatzen. 

b. Zuri erraz(-a) zaizu gauzak aldatzen. 
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Espero zitekeen bezala, -(r)entzat postposiziodun sintagmak ez du inolako eraginik 

komunztaduran:15 

 

46. (Zuretzat) erraz da gauzak aldatzen. 

 

Laburbilduz, egitura hauetan aurkitzen ditugun komunztadura-harremanak perpaus 

nagusira mugatzen dira. Aditz nagusiaren arabera, adjektiboak hautazkoa izan dezake 

subjektuarekin numeroan bat datorren buru lexikoa hartu edo -Ø marka hartu. 

 

4.2.5. Ezeztapena 

Erraz1 egituren kasuan, menderatutako ezeztapenak perpaus traketsak eragiten ditu, 

ondoko adibideetan bezala: 

 

47. a. ?*Hostoak zailak dira ez zapaltzen (alde guztietan daude eta). 

b. ?*Erreka horiek errazak dira ez ikusten (hain dira txikiak). 

c. ?*Gezurrak zailak dira ez esaten. 

 

Erraz2 egituren kasuan, berriz, badirudi menderatutako ezeztapenak ez duela 

eragozpenik eragiten, eta beste horrenbeste gertatzen da Ezezko Polaritatedun 

Elementuekin: 

 

48. a. Zaila da hostoak ez zapaltzen. 

b. Erraza da erreka horiek ez ikusten. 

c. Zaila da halakoetan {gezurrik/ezer} ez esaten. 

 

                                                 
15 Hain zuzen ere, Chomsky eta Lasnikek (1993:518), Epsteini (1984) jarraituz, esaten dute litekeena dela PRO 
arbitrarioa dagoen kasuetan ere kategoria huts bat (empty category) egotea guretzat sintagmak betetzen duen 
gune berean. 
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Laburbilduz, esan daiteke ezeztapenak ez duela eragozpen berezirik aurkitzen erraz2-

motako egituretan; erraz1-motakoetan, aldiz, perpaus ezgramatikalak eragiten ditu. 

 

4.2.6. NZ-galderak 

Halako egituren marjinaltasunean are marjinalagoak dira menpeko egiturako elementu 

bati erreferentzia egiten dioten galderak. Bestalde, NZ-hitzak perpaus nagusian 

interpretatu ahal badira, errazago ematen du han interpretatzea menpeko egituran baino. 

Hala ere, menpeko perpausean interpretatzeko aukerak berak erakusten digu ez dela 

ezinezkoa mugimendu hori:16 

 

49. a. Noni/j ti dira errazak [tj ikusten] lazunak? 

b. Badakizu zerekini diren errazak [ti nahasten] perretxiko horiek? 

c. Noni dira errazagoak [ti aurkitzen] zuzentasun akatsak: iritzi zutabeetan ala 

albisteetan? 

 

Esan bezala, badirudi arazoa galdera horien marjinaltasunean datzala; izan ere, ondoko 

adibideetan ikusten den moduan, pied piping mugimenduek guztiz perpaus traketsak 

eragiten dituzte: 

 

50. *[Non aurkitzen] dira errazak halako liburuak? 

 

Hortaz, esan dezakegu posible dela menpeko egituratik NZ-hitzak ateratzea, eta 

mugimendu horrek ez duela pied-piping efekturik eragiten. 

 

                                                 
16 Adibide hauek erakusten dute posible dela NZ-hitzaren mugimendua menpeko perpausetik perpaus nagusira, 
Contrerasek (1993) dioenaren kontra. Egia da, bestalde, NZ-hitzak errazago interpretatzen direla perpaus 
nagusian irakurketa hori posible denetan. 
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4.2.7. Aldiberekotasuna 

Aldiberekotasunak abil-motako adjektibo-predikatuetan biltzen dituen ezaugarri 

berberak ditu perpaus hauetan ere. Menpeko egituran denbora adizlagunik azaltzen bada, 

bateragarria izan behar du perpaus nagusiko aditzak islatzen duen denborarekin: 

 

51. a. Zauriak errazak dira gaiztotu gabe {daudenean/*zeudenean} sendatzen. 

b. Zauriak errazak ziren gaiztotu gabe {*daudenean/zeudenean} sendatzen. 

 

Eta abil-motako adjektibo-predikatuetan bezala, erraz-motakoetan ere ez dago 

erabateko aldiberekotasunik. Horrela, liburua irakurtzen erraza dela badiogu, irakurtzen 

erraza izate hori liburuaren ezaugarria izango da inork irakurtzen ez duenean ere. 

Berdintsu, esaten badugu Jon erraza dela konbentzitzen edo erraza dela Jon 

konbentzitzen, ezaugarri hori beti egongo da Joni lotuta; ez soilik konbentzitzen duten une 

horretan. 

Are gehiago, ondokoak bezalako adibideek abil-motakoetan baino argiago erakusten 

dute posible dela menpeko egituran deskribatutakoa inoiz gertatu ez izana, eta horrek 

eraginik ez izatea perpaus nagusian deskribatzen denaren egiazkotasunean: 

 

52. a. Matxura hura erraza zen/da konpontzen, baina saiatu ere ez ziren egin. 

b. Zaila da Jon konbentzitzen; orain arte ez du inork lortu. 

 

Laburbilduz, esan dezakegu menpeko perpausean deskribatutakoa ez dela zertan kokatu 

perpaus nagusian ageri den denboraren baitan; baina era berean, menpeko perpausean 

ezin da agertu perpaus nagusiko denborarekiko kontraesanean den elementurik. 

 

4.2.8. Laburpena 

Hona, labur-labur jasota, orain arte ikusitako puntu esanguratsuenak. Egitura nagusi bi 

daude erraz-motako adjektiboekin osatuta: bata, Miren erraza da konbentzitzen motakoa, 
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erraz1 egitura izendatu dugu; bestea berriz, erraza da Miren konbentzitzen motakoa, 

erraz2 egitura. Ikusi dugun moduan, erraz bezalako adjektiboekin osatutako perpausek 

ezinbestekoa dute menpeko egitura, gramatikalak izango badira. 

Erraz1-motako perpausetan, ez dago inolako osotasunik perpaus nagusiko subjektuaren 

eta menpeko predikatuaren artean, nahiz eta perpaus nagusiko subjektu hori aldi berean 

menpeko aditzaren osagarria edo harekiko indizekidea den. Erraz2 perpausen kasuan, bi 

aldaera ditugu: soilenean (erraza da hori egiten), perpaus nagusian ez dago menpeko 

argumentuekiko indizekide den elementurik. Aldaera konplexuagoan, badago sintagma 

ergatibo bat, edo datiboa edo -(r)entzat postposizioduna menpeko subjektuaren indizekide 

gisa jokatzen duena. Erraz1-motako egituretan, eta erraz2-motako aldaera soilenean, 

menpeko subjektua arbitrarioa da. 

Komunztadura perpaus nagusiko elementuetara mugatzen da. NZ elementuak dituzten 

perpausak marjinalak diren arren, emaitza hobeak ematen dituzte ateraketak pied-piping 

mugimenduek baino. Ezeztapenak, berriz, perpaus ezgramatikalak eragiten ditu erraz1 

perpausetan, baina guztiz onargarria da erraz2 egituretan. Aldiberekotasunarekin lotuta, 

ikusi dugu menpeko perpausak deskribatzen duen gertaerak ez duela zertan egon kokatuta 

perpaus nagusian zehazten den denboran, baina ezin du jaso perpaus nagusiak islatzen 

duen denbora horri kontrajartzen zaion elementurik. 

Amaitzeko, ikusi dugu erraz1-motako perpausek ezartzen dituzten murrizketek bakarrik 

eragiten dietela menpeko egituran [IS + A] eta [DS + A] bezala ager daitezkeen esamoldeei. 

Erraz2-motako egituretan, berriz, menpeko subjektuaren aitzindari gisa jokatzen duten 

sintagmek tasun jakin batzuk izan behar dituzte. 

 

4.3. Aitzindariak tough/erraz egituren azterketan 

Tough egituren azterketan jorratutako azalpenek bide bi hartu izan dituzte: igoeran 

oinarritutakoa bata eta kontrolean oinarritutakoa bestea. Hala ere, bide biek dituzte 

zenbait eragozpen, berehala ikusiko dugun moduan. 
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4.3.1. Igoeran oinarritutako azterbidea 

Rosenbaumek 1967an tough egitura bezala ezagutzen ditugunak igoeraren bidez azaldu 

zituenetik, bide bera erabili izan duten autoreek hark egindako proposamenaren aldaerak 

aurkeztu izan dituzte funtsean (Berman & Szamosi 1972; Jackendoff 1972; Postal 1974; 

D’Introno 1979, 2001; Goenaga 1982; Napoli 1993, besteak beste). 

Rosenbaumek (1967:107) honako eredua proposatzen digu tough perpausetarako: (53a) 

bezalako egitura batetatik abiatuta, (53b) lortzen dugu estraposizioz. Ondoren, (53c) 

bezalako egiturak eraikitzen ditu hiztunak, menpeko objektua perpaus nagusira mugituta: 

 

53. a. For John to hit Bill is difficult. 

b. It is difficult for John to hit Bill. 

c. Bill is difficult for John to hit. 

 

Alde batera utzita for John bezalako sintagmak, eta Lasnik eta Fiengok (1974:543) 

darabilten adibidera jotzen badugu, ezin da ukatu aukera erakargarria dela honako hiru 

perpausak egitura bakarretik eratortzea. Euskararen kasuan, gainera, izenordain 

betegarririk ez dagoenez —agerikorik, behinik behin—, azterbidea mugimendu hutsean 

oinarritzeko aukera azaltzen zaigu: 

 

54. a1. To please John is easy.   a2. Jon konbentzitzen erraza da. 

b1. It is easy to please John.   b2. Erraza da Jon konbentzitzen. 

c1. John is easy to please.   c2. Jon erraza da konbentzitzen. 

 

Igoeraren alde aipatu izan da tough egituretako predikatuek ez dutela nominalizaziorik 

onartzen (*John´s easiness (difficulty) to please), hain zuzen ere, igoeran oinarritutako 

beste predikatu batzuek bezala (Chomsky 1970:191). Lasnikek eta Fiengok (1974:542) 

oharrarazten dute badirela beste adjektibo batzuk —pretty, horien artean—, modu berean 

jokatzen dutenak, perpaus nagusiko subjektuari θ-rola ezarri arren: 
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55. a. John is easy to please. 

b. *John’s easiness to please. 

c. Mary is pretty to look at. 

d. *Mary´s prettiness to look at. 

 

Horrek erakusten digu ez dagoela lotura zuzenik predikatua nominalizatzeko 

ezintasunaren eta igoera-egituraren artean. Horrez gain, igoeran oinarritutako azterbideak 

zenbait eragozpen ditu: esaterako, (54b1)eko adibideetatik (54c1)erako urratsak izenordain 

betegarria desagerraraztea eskatzen digu John DS mugitu ahal izateko gune horretara. 

Rosenbaumen azterbidera itzulita, estraposizioan oinarritutako proposamenak 

eragozpen teoriko ugari lituzke, gaur egungo ikuspegitik. Beharbada, alde horretatik arazo 

gutxiago eskaintzen du D’intronok (1979, 2001) erabiltzen duen bidea Rosenbaumen 

ereduan oinarrituta.17 Hona D’Intronok (1979:136) proposatzen dituen eragiketak: 

 

56. a. [DS PRO leer estos libros] ser fácil. 

b. [estos libros]i [DS PRO leer ti] son fáciles. 

c. [estos libros]i tj son fáciles de [DS PRO leer ti]j. 

 

Adibideotan ikusten den moduan, D’Intronok eta Rosenabaumek abiapuntu bera dute: 

menpeko egitura perpaus nagusiko subjektu posizioan txertatzea, hain zuzen ere. Baina 

Rosenbaumen estraposizioaren ordez, D’Intronok subjektuaren mugimendua proposatzen 

du lehendabizi, eta horren ostean mugitzen du eskuinera menpeko egituraren hondarra. 

Baina azterbide honek soilik azaltzen digu nolako mugimenduen bidez azal daitezkeen 

aztergai ditugun egiturak; ez du azaltzen, ordea, zerk eragiten dituen mugimendu horiek. 

Horrela, ez dirudi arrazoi garbirik dagoenik estos libros sintagma DSren baitatik ateratzeko 

edo ateraketaren hondarra eskuinera eramateko.18 

                                                 
17 Oraintsuagoko lan batean ere D’Introno (2001:165), estraposizioan eta igoeran oinarritutako azterbidearen 
alde agertzen da, baina ez du aurreko lanean beste zehaztasun eskaintzen. 
18 Alde horretatik, proposa daiteke azken mugimendua sintaxiaren ondokoa dela, baina ez genuke esperoko 
sintaxiaren osteko mugimendu huts batek gramatikal bihurtzea, perpaus ezgramatikal bat, (56b) eta (56c) 
adibideen artean gertatzen den moduan. 
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Igoeraren alde D’Intronok aipatzen du menpeko aditzak duen gaitasuna perpaus 

nagusiko subjektuaren gaineko murrizketak ezartzeko (ikusi 4.2.3. atala). Argudio bera 

aurkitzen dugu Brody-ren (1993) lanean ere. D’Intronok aipatzen duen bigarren 

argumentua aditz iragangaitzen gaineko debekua da. Izatez, ondoko egitura bien artean 

aukeratu beharra ikusten du (56c) bezalako egiturak nondik eratortzen diren azaltzeko: 

 

57. a. [P [DS PRO leer estos libros] es fácil]. 

b. [P estos libros son fáciles de [DS PRO leer]]. 

 

Puntu horretatik abiatuta, D’Intronok (57a) adibidean agertzen den egituraren aldeko 

bigarren argudioa eskaintzen digu: hark dioen moduan, (57b) egituraren aldeko hautua 

egingo bagenu, berariaz txertatu beharko genuke murrizketa bat menpeko egituran aditz 

iragangaitzak agertzearen gainean: 

 

58. a. *Juan es fácil de venir. 

b. *Jon erraza da etortzen. 

 

Hel diezaiogun D’Intronoren lehenengo argudioari. Egia da menpeko perpausak subjektu 

nagusiarekiko murrizketa ezartzen duela, 4.2.3. atalean ikusi dugun bezala. Hala ere, 

nahikoa dugu perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko aditzaren osagarriaren arteko 

indizekidetasun harremana murrizketa hori azaltzeko, dela igoera egitura dugula, dela 

kontrol egitura dugula. Hain zuzen ere, fenomeno bera antzematen dugu kontrol aditzen 

eredu gisa hartzen den saiatu aditzaren kasuan ere: 

 

59. a. Arrainai [PROi sareetatik ihes egiten] saiatu da. 

b. #Arrainai [PROi pianoa jotzen] saiatu da. 

 

Hortaz, argi dago menpeko aditzak murrizketak ezarri ahal izateak perpaus nagusiko 

subjektuarekiko ez duela egiten, berez, ez igoeraren ez kontrolaren alde. Egiazko 
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eragozpena ez da hori, ezpada perpaus nagusiko predikatuak ez duela inolako 

murrizketarik ezartzen perpaus nagusiko subjektuarekiko. 

D’Intronok erabilitako bigarren argudioari dagokionez, berriz, ezin da ukatu egitura 

hauentzat egiten dugun proposamenak azaldu egin beharko duela aditz iragangaitzen 

gaineko murrizketa. Hala ere, aditz iragangaitzen gaineko murrizketa baino areago azaldu 

beharko dugu zerk eragozten duen perpaus nagusiko subjektua eta menpekoa indizekideak 

izatea erraz1-motako egituretan. Bide horretatik argituko dugu zergatik diren ezinezko 

D’Intronok aipatzen dituen perpaus iragangaitzak, baina baita mota honetako perpaus 

iragankorrak ere: 

 

60. *Joni erraza da [ei egia esaten]. 

 

D’Intronok beste argudio bi ere erabiltzen ditu bere proposamenaren alde: bata, ez dela 

posible menpeko egituran objektu funtzioa beteko duen osagarririk txertatzea (*Liburu 

hori zaila da egunkaria irakurtzen). Beste argumentua interpretazio semantikoarekin dago 

lotuta; D’Intronok dioenez, (57b) egiturak interpretazio bakarra uzten digu, eta 

interpretazio horren arabera, erraza liburuekin lotzen den ezaugarria da, eta ez liburuak 

irakurtzearekin. Hala ere, ez batak ez besteak ez dute zuzenean igoeraren aldeko 

argudiorik eskaintzen. 

Goenagaren 1982ko lanean, D’Intronok proposatutako azterbidea aurkitzen dugu 

euskarara egokituta. Txillardegiren (1978) deskribaketan oinarrituta, Goenagak (1982:626) 

aintzat hartzen du -tzen morfema biltzen duten egituren eta -tzea morfema biltzen 

dutenen arteko parekotasun semantikoa, eta saiatzen da batzuen eta besteen arteko 

lotura sintaktikoa aurkitzen.19 Bide horretatik, perpaus-mota bi bereizten ditu -tzea 

                                                 
19 Esanahiari dagokionez, badirudi badela nolabaiteko alde semantikoa perpaus mota hauen artean: 

i. a. Garai hartan zaila zen liburuak irakurtzen. 
b. Garai hartan liburuak zailak ziren irakurtzen. 

Lehengo adibideari dagokionez, badirudi irakurtzearen zailtasuna lotuago dagoela debekuren batekin edo; 
bigarren kasuan, zailtasun hori lotuago egon liteke liburuen edukiarekin. Beste nolabait esanda, ematen du 
lehenengoaren kasuan zaila adjektiboak liburuak irakurtzearen ekintzari egiten diola erreferentzia, eta 
bigarrenean, liburuen ezaugarriren bati. D’Intronok (1979) eta Kimek (1995) ere modu berean interpretatzen 
dute perpaus mota bi horien arteko aldea. Nolanahi ere, beste autore batzuk (Goh 2002) alde semantiko hori 
erlatibizatzearen aldekoak dira, aurrerago ikusiko dugun moduan. 
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morfema biltzen duten egituren artean: subjektu lexikoa dutenak (61a) eta PRO subjektua 

dutenak (61b): 

 

61. a. Langile horiek lana garaiz amaitzea zaila da. 

b. PRO lana garaiz amaitzea zaila da. 

(Goenaga, 1982:635) 

 

Perpaus biek dute (62) adibideko egitura; perpaus nagusiko subjektu posizioan DS dugu, 

eta hark zuzenean menderatzen du perpaus egitura bat ([DS [P ...]]). Menpeko perpaus 

horrek ageriko subjektua jaso dezake, (61a) adibidean bezala (langile horiek), edo 

subjektu isila, (61b) adibidean bezala (PRO): 

 

62. [DS [P [DS PRO/ langile horiek] [AS lana garaiz amaitzea]]] zaila da. 

 

Goenagaren proposamenaren arabera, (61)ko adibide biek eskaintzen dute subjektua 

eskuinerantz mugitzeko aukera, baina bigarrenak bakarrik onartzen du mugimendu 

horrekin batera -t(z)en/-t(z)ea morfemen arteko alternantzia: 

 

63. a. Zaila da [langile horiek lana garaiz amaitzea/*amaitzen]. 

b. Zaila da [PRO lana garaiz amaitzea/amaitzen]. 

 

Horrek aukera ematen dio igoera proposatzeko –t(z)en morfemadun egituretan eta 

erraz1 eta erraz2 egiturak bide beretik azaltzeko. Hala ere, horretarako beharrezkoa da 

mugitutako menpeko perpausak ez uztea aztarnarik perpaus nagusiko subjektu posizioan: 

 

64. a. [P PRO lana garaiz amaitzea] zaila da. 

b. Ø zaila da [P PRO lana garaiz amaitzea/amaitzen]. 

c. Lanai zaila da [PRO ti garaiz amaitzen]. 
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Proposamen honetan alde nabarmen bat antzeman daiteke D’Intronoren 

azterbidearekiko: (56) adibidean ikusi dugun moduan, D’Intronok proposatzen du lehenik 

menpeko objektua mugitu egiten dela perpaus nagusiko subjektura, eta ondoren mugitzen 

dela menpeko egituraren hondarra eskuinerantz. Goenagak, aldiz, eskuinerako 

mugimendua proposatzen du lehenik, (64) adibidean ageri den moduan. Goenagak 

(1982:635) mugimendu hori menpeko aditza iragankorra den kasuetara mugatzen du, 

seguruenik D’Intronok azaldutako aditz iragangaitzen gaineko murrizketa azaltzeko. 

Azterbide honek aurrekoetan aurkitzen genituen eragozpen asko gainditzen ditu, baina 

hala ere, badira argitu beharreko puntu batzuk. Esate baterako, ez dakigu zergatik den 

ezinezko -t(z)en/-t(z)ea morfemen arteko alternantzia menpeko subjektua lexikoa denean 

(63a) adibidean bezala.20 

Ikusi ditugun azterbideek izenordain betegarria ez den elementu bat subjektu posizioan 

txertatzera behartzen gaituzte, Chomskyk (2000:103) egindako proposamenaren kontra. 

Horrez gain, perpaus nagusiko subjektuak nolabaiteko aztarna utzi beharko luke posizio 

horretatik mugitzean (Chomsky 1995:300), eta horrek eragotzi egingo luke menpeko 

objektuaren igoera perpaus nagusiko subjektu posiziora. Tasunetan oinarritutako 

azterbidetik ere ondorio berera heltzen gara: edozein elementuk gune bat betetzen 

duenean, gune horretako tasun-eskakizunak ase eta ezabatu egiten dira, eta gunea 

ezgaituta geratzen da beste elementurik jasotzeko. Ikusi ditugun ingelesezko egituretan 

hiru elementuk betetzen dute perpaus nagusiko subjektu posizioa: menpeko egiturak, 

izenordain betegarriak eta menpeko aditzaren osagarriak. Esan bezala, ezinezko da hiru 

elementu horiek posizio bera betetzea eragiketa beraren baitan, lehenak ezabatuko 

lituzkeelako gunearen tasun-eskaerak. 

Bestalde, bai Rosenbaumen bai Goenagaren ereduek sintagma bat ateratzen dute 

jadanik mugitu den sintagma batetatik. D’Introno eta Goenagaren azterbideek, berriz, 

beharrezko dute eskuinerako mugimendua —ezin dena postsintaktikotzat jo, ondoren ere 

eragiketa sintaktikoak baititugu—. 

                                                 
20 Bestalde, -t(z)ea morfemadun egiturei dagokienez, ez dago argi zerk eragiten duen ondokoa bezalako 
perpausen ezgramatikaltasuna, kontuan hartuta egitura aldetik berdinak direla -t(z)en morfemadun perpausak 
eta -t(z)ea morfemadunak: 

i. *Lanaki zailak dira [PRO ti garaiz amaitzea]. 
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Igoeran oinarrituta, badugu aukera bat aipatutako arazoak saihesteko. Frogatuta geratu 

den moduan, ezinezko da ikusi ditugun hiru egiturak mugimendu-kate baten urrats bezala 

planteatzea. Hortaz, elkar baztertzen duten hiru mugimendu-mota bezala plantea 

ditzakegu, abiapuntu gisa (65a)ko egitura hartuta: 

 

65. a. [Dnb-S be [Adj-S easy [XS PRO to please John]]] 

b1. [Dnb-S [XS PRO to please John]i is [Adj-S easy ti]] 

b2. [Dnb-S iti is [Adj-S easy [XS PRO to please John]i ]] 

b3. [Dnb-S Johni is [Adj-S easy [XS PRO to please ti]]] 

 

Bide horretatik, mugimenduaren lehenengo aldaeran, menpeko egitura osoa igoko dugu 

eta horrek (65b1) bezalako perpausak eskainiko dizkigu. Bigarren aldaera batean, elementu 

betegarria txertatuko da perpaus nagusiko subjektu posizioan, eta hartara (65b2) adibideko 

egiturak izango ditugu. Azkenik, mugimenduaren hirugarren aldaeran, menpeko 

objektuaren igoerak emango digu (65b3) bezalako perpausak eraikitzeko aukera. Azterbide 

honetan, aditza egokitu egiten da perpaus nagusiko subjektu posiziora mugitutako 

elementura. Euskararako ere mugimendu berak proposa ditzakegu, it izenordain betegarria 

probet izenordain isilarekin ordezkatuta: 

 

66. a. [Dnb-S [Adj-S [XS PRO Jon eta Miren konbentzitzen] erraza] izan] 

b. [Dnb-S [XS PRO Jon eta Miren konbentzitzen]i [Adj-S ti erraza] da] 

c. [Dnb-S probet [Adj-S [XS PRO Jon eta Miren konbentzitzen] erraza] da]21 

d. [Dnb-S [Jon eta Miren]i [Adj-S [XS ti PRO ti konbentzitzen] errazak] dira] 

 

Hori da Brodyk (1993) aurkezten digun azterbidea. Brodyk A'-motako mugimendua 

proposatzen du menpeko egituraren baitan [espez. Konp-S] posiziora, eta ondoren, A-

motakoa perpaus nagusiko subjektura. Hornsteinek (2000) ere antzeko proposamena 

aurkezten digu, baina Brodyk ez bezala, menpeko egitura adjuntu bezala txertatuta. 

                                                 
21 Erraza da Jon konbentzitzen motako perpausak dira subjektu posizioan probet izenordaina dugula iradokitzen 
digutenak. 
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Horrez gain, Hornsteinek “alboranzko mugimendua” (sideward movement) proposatzen du 

menpeko [espez. Konp-S] posiziotik perpaus nagusiko Adjektibo Sintagmako θ-gune batera. 

Bide horretatik, Hornsteinek proposatzen du menpeko objektuak θ-rol bi hartzen dituela: 

bata, menpeko aditzaren osagarri-posizioan, eta bestea, perpaus nagusiko Adjektibo 

Sintagmaren θ-gunean. Horrek, alde batetik, Chomskyk (1981:36) proposatutako theta-

irizpidearen kontra egiten du, eta bestetik, tough-adjektiboak θ-rol birekin lotzen ditu: 

bata, menpeko predikatuari esleitzen diona, eta bestea perpaus nagusiko subjektuari 

esleitutakoa. Hala ere, Hicksek (2003, 2009) aurkezten duen eta nik hemen jarraituko 

dudan proposamenaren arabera, tough-adjektiboek θ-rol bakarra esleitzen dute. 

Proposamen batean zein bestean, mugimendu bakarrak mugimendu-kate bi eratzen 

ditu, eta ondorioz, Deribazioaren Ekonomia Hatsarrea urratzen da (Bošković & Lasnik 

2007:24).22 Edo nahiago bada Mugimendu Desegokia (Improper Movement) bezala 

deskribatu izan dena eragiten du (Chomsky 1981:195). Horrek Mugimendu Desegokia 

birdefinitzera behartzen du Brody. Hala ere, Andersonek (2005:72) oharrarazten digun 

moduan, Chomskyren (2000, 2001b) faseetan oinarritutako azterbideak ez du beharrezko 

egiten A eta A' mugimenduak deribazio berean uztartzearen gaineko debekua.23 

Baina hiru aldaeradun azterbideak ere ez ditu zalantza guztiak argitzen. Lasnik eta 

Fiengok (1974) aztertu ditugun tough adjektibodun perpaus guztiak egitura beretik 

eratortzearen kontrako argudioak eskaintzen dizkigute —eta ondorioz, igoeran 

oinarritutako azterbidearen kontrakoak—. Lehenengo argudioa Egoera Predikatuekin dago 

                                                 
22 Horrez gain, eta Hicksek (2003:48) azpimarratzen duen moduan, Hornsteinen proposamenak talka egiten du 
Chomskyren (2000:103) θ-teoriaren hatsarrearekin (θ-theoretic principle), zeinen arabera θ-posizioetan soilik 
den posible argumentuen txertaketa hutsa (pure merge). Alboranzko mugimenduari buruz irakurri Hornstein 
1999, Nunes 2001 eta Agbayani & Zoerner 2004, besteak beste. 
23 Igoeran oinarritutako azterbideen artean, bereziki interesgarria iruditzen zait Obatak eta Epsteinek (2008) 
garatu duten azterbidea ikuspegi minimalistaren ildotik, eta Tasunen Banaketan (Feature Split) oinarrituta. 
Besteak beste, azterbide horrek Mugimendu Desegokia birplanteatzeko aukera ematen digu, eta orobat, gaur 
egun deskribatuta dagoen moduan ezartzen dituen zenbait murrizketa gainditzeko aukera. 

Hala ere, azterbide horretan ez dira aipatzen erraz2 motako egiturak eta haien lotura erraz1 egiturekiko. 
Horrez gain, menpeko subjektuaren aitzindaria azaltzeko John is easy for Mary to please bezalako 
perpausetan, proposatzen dute aitzindaria menpeko egituran txertatzen dela eta Kasuaren berrikusketaren 
ondorioz txertatzen dela for preposizioa (4. oharra). Baina azterbide horrek ez digu erantzun egokirik 
eskaintzen perpaus nagusiko aitzindaria argumentua den kasuetarako (Jonek erraz du hori egiten / Joni erraz 
zaio hori egiten). Izan ere, halako argumentuak perpaus nagusian bertan txertatzen dira. Esan bezala, 
etorkizunean aukera interesgarriak eskaini ahal dizkigun azterbidea da; hala ere, badira garatu beharreko 
hainbat arlo haren baitan, eta helburu horrek lan honen mugak gainditzen ditu. Hori dela eta, ez diot bide 
horretatik jarraitu. 
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lotuta. Ikusi dugun moduan (3.3.9. atala) izan aditza hartzen duten egitura kopulatiboek 

Egoera Predikatu bezala joka dezakete zenbaitetan: 

 

67. a. Miren argia izan da eztabaida hori saihesten. 

b. Jon erraza izan da konbentzitzen. 

 

Lasnikek eta Fiengok (1974:543) argudiatzen dute perpausen bilakaera Rosenbaumek 

proposatutakoa izatekotan, ez genukeela esperoko inolako murrizketarik aditz 

progresiboaren gainean ondoko (68b) eta (68c) egituretan: 

 

68. a. John is being easy to please. 

b. *To please John is being easy. 

c. *It is being easy to please John. 

 

Hala ere, Partee-ren (1977:300) ustez, ohiko tough-egituretan ageri zaizkigun aditz 

kopulatiboek eta Lasnikek eta Fiengok aipatutako adibideetakoek ez dituzte ezaugarri 

berberak; lehenak [+stative] tasunarekin lotzen ditu, eta (68)ko adibidekoak, berriz, 

[+active] tasunarekin. Andersonek (2005:75) ere bat egiten du Parteeren azterbidearekin. 

Lasnikek eta Fiengok (1974:544) try aditzarekin konbinatutako egitura konplexuak ere 

erabiltzen dituzte igoeraren aurka. Hala, argudiatzen dute ingelesez posible direla John 

tries to be easy to please bezalako perpausak, baina ez *John tries it to be easy to please 

him bezalakoak: 

 

69. a. John tries to be easy to please. 

b. *John tries (for) to please {John/him} be easy. 

c. *John tries (for) it to be easy to please {John/him}. 
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Hirugarrenik, IS zehaztugabeen gaineko murrizketa ere aipatzen dute; Postalek (1971) 

ere lehenago oharrarazi bezala, argudiatzen dute igoeraren azterbidea zuzena balitz, 

zehaztugabeen mugimendua eragotziko lukeen murrizketaren bat beharko genukeela, 

ondoko adibideek erakusten duten moduan: 

 

70. a. It would be easy to kill {a man/someone} with a gun like that. 

b. *{A man/someone} would be easy to kill with a gun like that. 

 

Laugarren argudioa intentzionalitatearekin lotzen dute; aurrekoetan bezala, igoeraren 

bidetik ez genuke esperoko intentionally sintagma bat-batean agertzea jatorrizkoan 

ezinezko izanik: 

 

71. a. John is intentionally easy to please. 

b. *It is intentionally easy to please John. 

c. *To please John is intentionally easy. 

 

Azken argudioa modalen interpretazioarekin dago lotuta: Lasnikek eta Fiengok azaltzen 

duten moduan, John must be easy to please bezalako perpausak anbiguoak dira (“John is 

required to be easy to please” bezala edo “One can conclude that John is easy to please” 

bezala ulertuta), baina ez It must be easy to please John bezalakoak (bigarren adieran 

soilik). 

Igoera baztertzeko erabilitako argudioen artean Lasnikek eta Fiengok aipatzen dute 

esamoldeen kasuan irakurketa literala baino ez dela posible esamoldeko aditzaren 

osagarria perpaus nagusian badago. Dakigun bezala, ezaugarri hori kontrol-egituren 

adierazletzat hartu izan da (Davies & Dubinsky 2004), baina ikusi dugun bezala (1.3.4. 

atala), esamoldeei buruzko datuak ez dira erabat garbiak. Andersonek ere (2005:77) 

baztertu egiten ditu esamoldeetan oinarritutako datuak, argudiatuta egile ezberdinek 

gramatikaltasun-maila ezberdina ematen diotela perpaus berari. 
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Tanakak (2004) aragudiatzen du tought to please bezalako egiturek osagarririk gabeko 

adjektibo soil gisa jokatzen dutela, eta beharbada, lexikoian ere adjektibo bezala jasotzen 

direla.24 Azterbide hori Chomskyk (1981) ere erabili zuen aurretik, berregituraketan 

oinarritutako azterbidea proposatzean (ikusi 4.3.2. atala). Baina Levinek (1984) 

oharrarazten duen moduan, ezinezko litzateke barne egiturarik ez duen sarrera lexiko 

baten baitan eragiketa sintaktikoak gertatzea ondoko perpausetan antzematen direnen 

modukoak: 

 

72. a. How easy is John to please? 

b. Mary is much more difficult than Sandy to please. 

 

Bestalde, tough to please bezalako egiturak sarrera lexiko bezala aztertzeak behartu 

egingo gintuzke sarrera lexiko horretan zehaztera hainbat ezaugarri sintaktiko (subjektu 

arbitrarioa izatea, edo perpaus nagusiko balizko aitzindariaren eta menpeko subjektuaren 

arteko lotura; perpaus nagusiko subjektua ez izatea menpeko egituran deskribatzen den 

gertaeraren egilea, objektua baizik, e.a.) 

Igoeran oinarritutako azterbidearen argudioei Hicksenak (2009:541) gehitu ahal 

dizkiegu. Autore honek idatzitako artikuluan jasotzen den moduan, igoera izanik, esperoko 

genuke perpaus nagusiko subjektuak menpeko egituran erkatutako kasu akusatiboa 

jasotzea, eta ez nominatiboa. Chomskyk (1981:309) θ-roletan jartzen du arreta, 

ohartaraziz tough-egituretako subjektu posizioan ezin dela ez-argumenturik txertatu 

(esamoldeetako argumentuak edo there izenordain betegarria); hori dela eta, igoeran 

oinarritutako azterbidean, mugimendu-kateak θ-posizio bi izango lituzke argumentu 

bakoitzak θ-rol bakarra jaso dezakeela dioen hatsarrearen kontra. Eragozpen hori 

saihesteko zenbait autorek (Brody 1993, Koster 1987) proposatu izan dute θ-rol bakarraren 

hatsarrea lausotzea. Dena den, ezin dugu ahaztu esamoldeei buruzko datuak ez direla oso 

argiak, ikusi dugun bezala, eta Chomskyk berak oharrarazten duen moduan, it izenordain 

                                                 
24 Bide batez, horrela, Tanakak aurre egiten dio Harleyk (2000) igoeraren kontra garatutako azalpenari. 
Harleyren lanak, aldi berean, Lasnik eta Saitoren (1992) lanean Izen Sintagmaren uztardurari buruz azaldutako 
datu batzuen aurka egiten du. 
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betegarriak bai bete dezake perpaus nagusiko subjketu posizioa, θ-posiziorik bete ezin 

dezakeen elementua izan arren. 

Horrez gain, igoera mugimendu horretan menpeko subjektu-posizioa zeharkatu beharko 

luke. Rezacek (2004:189) eskaintzen dizkigun datuek ere igoeraren aurka egiten dute. Datu 

horiek erakusten digute erraz1 egituretako subjektu posizioan dagoen kuantifikatzailea 

ezin dela menpeko aditzaren osagarrian berreraiki; hori frogatzeko, erraz1 eta erraz2 

egituren arteko bereizketa semantikora jotzen du: 

 

73. a. All the detergents are difficult to dissolve in water. 

b. It is difficult to dissolve all the detergents in water. 

 

Adibideok euskarara ekarriz gero, Rezacek antzemandako alde bera aurkitzen dugu 

perpausen interpretazioari dagokionez. (74a) adibidean garbikari guztien eta haietako 

bakoitzaren ezaugarri bat deskribatzen dugu zail adjketiboarekin —alegia, edozein 

garbikari da zaila uretan disolbatzen—; igoera bagenu, esperoko genuke (74b) adibidean 

ere posible izatea interpretazio bera, baina aurrekoan ez bezala, bigarren perpausak 

garbikari guztiak eta ez haietako bakoitza biltzen dituen errealitate bati egiten dio 

erreferentzia —hau da, garbikariak, denak batera hartuta, dira zailak uretan disolbatzen—: 

 

74. a. Garbikari guztiak dira zailak uretan disolbatzen. 

b. Zaila da garbikari guztiak uretan disolbatzen. 

 

Amaitzeko, demagun ondoko perpausek egitura berean dutela jatorria eta haien arteko 

alde bakarra subjektu posiziora mugitutako elementua dela: 

 

75. a. [ erraz [<izan> [Jon eta Miren konbentzitzen]]] 

b. probet-i [erraz [da [Jon eta Miren konbentzitzen]i ]]. 

c. [Jon eta Miren]i [errazak [dira [ti konbentzitzen]]]. 
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Kasu horretan ez genuke igoeraren kontrako murrizketarik esperoko ondokoak bezalako 

perpausetan:25 

 

76. a. Mikelek erraz du [Jon eta Miren konbentzitzen]. 

b. *Mikelek erraz ditu [Jon eta Miren]i [ti konbentzitzen]. 

c. Mikeli erraz zaio [Jon eta Miren konbentzitzen]. 

d. *Mikeli erraz zaizkio [Jon eta Miren]i [ti konbentzitzen]. 

 

Orrialde hauetan zehar ikusi dugun moduan, igoeran oinarritutako azterbideak hainbat 

bide interesgarri irekitzen dizkigu, baina aldi berean, oztopo ugari ere baditu. Ondoko 

atalean, kontrolean oinarritutako proposamenak zein irtenbide eskaintzen dizkigun 

aztertuko dugu. 

 

4.3.2. Kontrolean oinarritutako azterbidea 

Lasnikek eta Fiengok objektuaren ezabaketan (tough deletion) eta Izen Predikatuan 

oinarritzen den proposamena defendatzen dute (1974:B eranskina); horrez gain, egitura 

beraren emaitzatzat dituzte John is easy to please eta John is an easy man to please 

bezalako perpausak. Hona hemen egitura hori: 

 

                                                 
25 Ez dago arazorik Mikelentzat Jon eta Miren erraz dira konbentzitzen bezalako perpausekin, baina kontuan 
hartu behar dugu Mikelentzat sintagma A' posizioan txertatzen da, Mikelek edo Mikeli sintagmak ez bezala. 
Hortaz, azalpena erraza izan daiteke: erraz1 egiturek [...-(r)entzat] Postposizio Sintagma onartzen dute, eta 
horregatik ez dago eragozpenik aipatutakoa bezalako perpausekin. 

Aldiz, beste kasu bietan, argumentuen banaketan dago gakoa: argumetu-sareak bi dira Erraz da Jon eta 
Miren konbentzitzen eta Mikelek erraz du Jon eta Miren konbentzitzen perpausetan. Lehenengoan, argumentu 
bakarra dugu (Jon eta Miren konbentzitzen) eta bigarrenean, bi (Mikelek, Jon eta Miren konbentzitzen). Erraz1 
egiturak igoera bidez eratuz gero, mugimendu horretan menpeko objektua komunztadura gune batera 
mugituko litzateke —erraz2 egituretan elementu betegarriak bete ohi duen gunera, hain zuzen—: 

i. a. probet-i erraz da [Jon eta Miren konbentzitzen]i. 
b. [Jon eta Miren]i erraz dira [ti konbentzitzen]. 

Mikelek erraz du Jon eta Miren konbentzitzen bezalako perpausetan ere komunztadura guneetara 
mugitutako elementuak Mikel eta probet-i izango direla pentsa dezakegu. Esan bezala, erraz1 eta erraz2 
perpausen jatorrizko egitura bera balitz, esperoko genuke ez egotea inolako eragozpenik Mikel eta Jon eta 
Miren izateko perpaus nagusiko komunztadura-guneetan aurkitzen ditugun sintagmak. Horrela ez izateak 
erakusten digu erraz motako adjektibo-predikatuek argumentu-egitura bat dutela erraz1 perpausetarako eta 
beste bat erraz2 perpausetarako. 
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77.   P 
 
   IS     AS 
 
      John     be    IS 
 
    DS     Adj-S    I 
 
     a  Adj    AS           man 
 
     easy    to      A    IS 
 
              please  John 

 

Egitura honetan ikusten den bezala, menderatutako egiturarako Aditz Sintagma 

proposatzen dute Bresnanen (1971) ereduan oinarrituta ([AS to please John]). Hala ere, argi 

dago euskarazko -t(z)en morfema biltzen duen egitura hori baino konplexuagoa dela (ikusi, 

esaterako, Goenaga 1984, 1985; Eguzkitza 1985; Hualde eta Ortiz de Urbina 1987; Laka 

1991; Artiagoitia 1995; Etxepare 2003a, 2006; Arteatx 2007). Horrez gain, ez dago horren 

argi halako perpaus guztiak perifrasi bidez azal ditzakegun: 

 

78. a. Jon (pertsona) zaila da konbentzitzen. 

b. Liburu hori (?liburu/?irakurgai/?gauza) zaila da irakurtzen. 

c. Irakurgaiak (?gauza) zailak dira aukeratzen. 

 

Edonola ere, Aditz Sintagmak menderatutako IS hori ez da ezinbestekoa Lasnikek eta 

Fiengok proposatzen duten egituran. Haiek proposatutako azterbidean, eragozpen nagusia 

arestian aipatutakoa da; hau da, egitura bera ez dagoela garatuta -t(z)en morfema buru 

duen sintagma jasotzeko beste. 

Arazo hori Goenagaren 1984ko proposamenak erantzun diezaioke. Lasnik eta Fiengoren 

azterbidean oinarrituta, Goenagak igoeran oinarritutako azterketa alde batera utzi, eta 

kontrolaren bidezko azterbidea aurkezten digu. Tesi-lanean (1984:148), menpeko egitura 

konplexuagoa (P') proposatzen du ondorengo lanean baino (AS). Bigarren proposamen 

honetan ondoko egituran oinarritzen da: 
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79. [Giristino onak]i [Adj-S [AS PROi edireiten] gaitz] dira.  (Goenaga 1985:514) 

 

Goenagak berak (1985:515) onartzen du AS soila proposatzea ezohikoa dela;26 baina aldi 

berean, menpeko subjektuaren gaineko murrizketa azaltzeko bidea ikusten du. Nolanahi 

ere, badakigu euskarazko erraz-motako egiturak Aspektu Sintagmaraino garatzen direla 

gutxienez. 

Menpeko egiturarako Aspektu Sintagma soila proposatzeak aukera emango liguke 

subjektua txertatzeko egituran, baina subjektu horrek ezin izango luke kasua erkatu. 

Hortaz, soilik izango lirateke posible subjektu gabeko egiturak edo kasua erkatzen ez duten 

subjektudunak. Halako planteamenduak arazo teoriko eta praktiko ugari eragingo lizkiguke 

(ikusi Lasnik eta Uriagereka 1988:6.2. atala). Horren ordez, menpeko egituran PRO 

subjektu arbitrarioa izango dugu (Chomsky 1980:8), Goenagak berak dioen moduan 

(1984:147), eta ondorioz, Denbora Sintagma gutxienez: 

 

80.  [Liburu horiek]i [Adj-S [Dnb-S PRO ei aurkitzen] errazak] dira. 

 

Hala ere, egitura hori kontrolean oinarrituz gero, esperoko genuke perpaus nagusiko 

subjektuak ez izatea arazorik menpeko subjektuaren aintzindari bezala jokatzeko —are 

gehiago, esperoko genuke kontrol-harremana elementu horien bien artean gertatzea—. 

Horrez gain, esperoko genuke perpaus nagusiko adjektiboak nolabaiteko murrizketa 

ezartzea subjektuarengan. 

Chomskyk (1977) proposatzen digu menpeko osagarria NZ-hitzek bezala jokatzen duen 

elementu isila dela.27 Perpaus nagusiko subjektua, berriz, eratorpena bukatutakoan duen 

posizio berean txertatzen dela proposatzen du (Chomsky 1981): 

 

                                                 
26 Izatez, 1984ko lanean kontrolean oinarritutako azterketaren alde egiten duen arren, ez du 
Konplementatzaile Sintagmaren eta Aditz Sintagmaren arteko hautaketarik egiten. 
27 Hasiera batean PRO subjektu arbitrarioa eta PROi kontrolatutako elementua erabili zituen bere azalpenean; 
aurrerago Contrerasek (1993) Op (operatzailea) proposatu zuen menpeko aditzaren osagarri posizioan 
txertatzen den elementua izendatzeko, eta hari jarraituz, baita Chomskyk berak ere (1995). 
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81. Johni is [Adj-S easy [Konp-S Opi [Dnb-S PRO to please ti]]]  

 

Baina proposamen honek badu arazo nabarmen bat Chomskyri berari ere ez zitzaiona 

oharkabean pasatu: hain zuzen ere, perpaus nagusiko subjektuak ez duela θ-rolik 

jasotzen.28 Rol tematikoaren arazoa behin baino gehiagotan aipatu izan da (Chomsky 1981, 

1995; Wilder 1991; Brody 1993; Kim 1995). Eragozpen horren aurrean, ondoko berranalisia 

planteatzen digu Chomskyk (1981:312): 

 

82. a. Johni is [Adj-S easy [Konp-S Opi [Dnb-S PRO to please ti]]] 

b. Johni is [Adj-S [Adj easy to please] ti] 

 

Chomskyk proposatzen du perpaus nagusiko subjektuak ti aztarnarengandik jasotzen 

duela θ-rola, gertatutako berranalisi horren ondorioz. Izatez, esperoko genuke egiturari 

txertatzen zaionean jasotzea θ-rola perpaus nagusiko subjektuak. Bestalde, Chomskyren 

azterbideak eskatzen du easy to please egitura sarrera lexiko soil bezala interpretatzea, 

inolako barne egiturarik gabe. Aurreko azpiatalean ikusi dugu zeintzuk liratekeen halako 

azterbide baten eragozpenak. Amaitzeko, berregituraketaren azterbidea sakoneko eta 

azaleko egituren banaketan dago oinarrituta, eta dakigun bezala, Egitasmo Minimalistak 

banaketa hori alde batera utzi du (Chomsky 1995). 

Chomskyren bide beretik dator Contrerasen (1993) proposamena ere. Tough egituren 

eta “hutsune bizkarkarien” (parasitic gap) arteko antzekotasunak bistakoak diren arren 

(ikusi Lasnik eta Uriagereka 1988, 3.2.2. atala), badira aldeak haien artean; hain zuzen 

ere, Contrerasek bereizi egiten ditu batzuk eta besteak, eta haien arteko ezberdintasunak 

modu zehatzean deskribatzen ditu. Baina Chomskyk ez bezala, Contrerasek ez du perpaus 

                                                 
28 Kontuan hartu behar dugu Denbora Sintagmaren espezifikatzailea ez dela θ-gunea. Atzera egiten dio 
erreferentzia arazo horri Egitasmo Minimalista aurkeztean (Chomsky 1995:2. atala). Han aipatzen duen 
moduan, atal honetan jasotako irtenbidea bere horretan onartzen badugu, behartuta gaude onartzera 
subjektua A-egituran txertatzen dela, eta ez S-egituran. Chomskyk berak aitortzen duenez, irtenbide hori ez da 
oso txukuna, baina horrez gain antzu gelditzen zaigu baldin eta A-egituran eta S-egituran oinarritutako 
banaketa hori baztertzen badugu Egitasmo Minimalistan proposatzen den moduan (Chomsky 1995:2. kapitulua, 
3. atala). 

Chomskyk (1981:310) tough egiturak eratortzeko bigarren aukera bat ere aipatzen du, baina aurkeztu 
bezain laster baztertzen du irtenbide hori: bigarren azterbide horren arabera, θ-rolak menpeko egituran 
gertatzen diren mugimenduen arabera banatzen dira. 
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nagusiko subjektua [Espez, DnbS] posizioan txertatzen. Horrela, subjektuaren θ-rolaren 

arazoa konponduta geratzen da, berranalisira jo barik. Horrek menpeko egitura Aditz 

Sintagmari adjuntu moduan txertatzen zaiola proposatzera behartzen du.29 Hona, 

gaingiroki, Contrerasen proposamenaren araberako egitura: 

 

83.    Dnb-S 
 
Johnj         Dnb' 
 
  was       Adj-S 
 
           Adj-S      Konp-S 
 

    hard         tj         Opi PRO to please ti 

 

 

Menpeko egitura adjuntu-posizioan txertatzearen alde Ateraketa Eremuen Hatsarrea 

aipatzen du (Huang 1982:505). Adjuntu-posiziotik ateratako adjuntuek bortxatu egiten 

dute hatsarre hori, eta perpausa eraitsi egiten da, baina ez da halakorik gertatzen osagarri 

posiziotik ateratako adjuntuekin. Ateraketa Eremuen Hatsarrea tough-egituretara ekarrita, 

eta Contrerasen ereduaren arabera, ezin izango genuke NZ-hitzik atera menpeko 

egituratik, menpeko egitura adjuntua delako. Horren aldeko argudioa eskaintzen digu 

Contrerasek ondoko adibidearekin: 

 

84. When was Mary hard to please? 

 

Egilearen arabera, NZ-hitza perpaus nagusian baino ezin da interpretatu (Contreras 

1993:8). Hau da Contrerasek eskaintzen digun azalpena: dakigun bezala, when bezalako 

NZ-hitzak adjuntu bezala txertatzen dira egituran. Menpeko egitura adjektiboaren osagarri 

posizioan balego, zilegi litzateke haren baitatik ateratzea NZ adjuntuak. Ondorioz, 

                                                 
29 Beste egile batzuek ere landu dituzte tough-perpausetako menpeko egitura adjuntu bezala (Nanni 1978, 
Wilder 1991, Kim 1995, Hornstein 2000). 
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esperoko genuke (84) bezalako perpausak anbiguoak izatea eta ti aztarna menpeko 

egituran ere interpretatu ahal izatea: 

 

85.  Wheni was Mary [hard to please *ti] ti? 

 

Baina NZ-hitza perpaus nagusian interpretatu beharrak erakusten digu NZ-hitza ezin izan 

dela menpeko egituratik atera. Contrerasek ateratzen duen ondorioa garbia da: menpeko 

perpausa adjuntu bezala txertatzen zaio egiturari, eta horrek egiten du ezinezko NZ-hitza 

haren baitan interpretatzea. 

Dena den, Contrerasek eskaintzen dizkigun adibideetako NZ-hitzak denborari egiten dio 

erreferentzia, eta ikusi dugun bezala (4.2.7. atala), bada nolabaiteko aldiberekotasun-

harremana perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean. Hartara, denbora zehazten duten 

sintagmek perpaus nagusiko eta menpeko denborari egiten diote erreferentzia (ia) beti. 

Bestalde, 4.2.6. atalean ikusi dugun bezala, posible da NZ-hitzak menpeko egituran 

interpretatzea: 

 

86. a1. Noni/j ti dira errazak [tj ikusten] lazunak? 

a2. Noni/j ti dira lazunak errazak [tj ikusten]? 

b1. Zerezi lirateke errazak [ti betetzen] hutsune horiek?  

b2. Zerezi lirateke hutsune horiek errazak [ti betetzen]?  

c1. Badakizu zerekini diren errazak [ti nahasten] perretxiko horiek? 

c2. Badakizu zerekini diren perretxiko horiek errazak [ti nahasten]? 

d1. Noni dira zuzentasun akatsak errazagoak [aurkitzen ti]: iritzi zutabeetan ala 

albisteetan? 

d2. Noni dira errazagoak [aurkitzen ti] zuzentasun akatsak: iritzi zutabeetan ala 

albisteetan? 
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Contrerasek berak (1993:9) ere ohar batean aipatzen du hiztunetik hiztunera aldatu 

egiten dela pertzepzioa zenbait adibideren gramatikaltasunari dagokionez.30 Horren 

aurrean diosku Ateraketa Eremuen Hatsarrea ez urratzea ez dela nahikoa arrazoi sintagma 

bat osagarri posizioan dagoela proposatzeko (aldiz, urratzea bai litzateke froga nahikoa 

adjuntutzat jotzeko). Baina arestian ikusi dugun moduan, perpaus hauetan menpeko 

egitura ez da hautazkoa (ikusi 4.2.1. atala). Horrenbestez, zaila litzateke uztartzea 

adjuntuen hautazko izaera eta menpeko egituraren ezinbestekotasuna aztergai ditugun 

perpausetan. Horrek menpeko egitura adjektiboaren osagarri posizioan kokatzera 

behartzen gaitu, eta berriro garamatza abiapuntura. Izan ere, menpeko egitura 

adjektiboaren osagarrian badago, eta subjektua ez bada mugimendu bitartez heldu 

perpaus nagusira, beste guneren bat aurkitu behar dugu subjektuari θ-rola eskain 

diezaiokeena. 

Kimek (1995:272) beste azterbide bat eskaintzen digu arazo horri aurre egiteko; autore 

honek proposatzen du erraz-motako egiturek θ-rol bi banatzen dituztela: Kausa eta 

Esperimentatzailea. Horrela, erraz2-motako egituretan menpeko perpausak jasotzen du 

Kausa rola, eta erraz1 egituretan, perpaus nagusiko subjektuak: 

 

87. a. Zaila da [liburu horiek aurkitzen]kausa 

b. [Liburu horiek]kausa zailak dira aurkitzen. 

 

Kimen (1995:277) arabera, esperimentatzailea for preposiziodun sintagmaren baitan 

ageri zaigu. Hortaz, pentsa dezakegu hiztuna bera hartu beharko dela esperimentatzaile 

gisa ageriko esperimentatzailerik ez dagoenean, (88b) adibidean bezala: 

 

88. a. That door was easy for John to open. 

b. That door was easy to open.   (for me) 

                                                 
30 Bach-ek (1977:149) eta Schacter-ek (1981:434), aldiz, diote ?What tablei is the book [easy to put on ti]? 
bezalako adibideak ez direla ezgramatikalak, traketsak (awkward) baizik. Bestalde, Chomskyk (1977:105) —eta 
haren ondoren, beste askok— erabili izan duten *Which sonatak is this violini easy to play tk on ti? adibidea dela 
eta, Bachek gurutzatutako aztarnei egozten die perpausaren ezgramatikaltasuna; Jacobsonek (2000:10), berriz, 
NZ-hitza mugitu den posizioaren sakontasunari. Jacobsonen azterbidearen aurka irakurri Chung 2001. 
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Hala ere, Goh-k (2002) argudiatzen du Kausan oinarritutako banaketa tematikoa ahula 

dela, eta erraz gera daitekeela balio barik testuinguruari informazioa gehituz gero. Esate 

baterako, ondoko adibidean Kausa ezin da lotu mendiarekin, oinetako-motarekin baino: 

 

89. Even the smallest mountain is difficult to walk up while wearing stilettos. 

 

Ikusi dugunaren arabera, asko eta askotarikoak dira aztergai ditugun egiturek sortzen 

dizkiguten zalantzak, eta zaila da horiei guztiei erantzun egokia ematea, azterbide bat 

aukeratzen dugula zein bestea aukeratzen dugula. Ondorengo atalean, saiatuko naiz 

aurkeztutako ezaugarriei erantzun diezaiekeen azterbide bat garatzen. 

 

4.4. Erraz-motako adjektibo-predikatuen egitura eta ezaugarriak: proposamen 

baterantz 

4.4.1. Erraz1-motako egiturak 

Egitura hauetako perpaus nagusirako Egurenek proposatutako azterbidera joko dut 

atzera ere (ikusi 3.4.3. atala) eta Hicksek (2003, 2009) azaldutako azterbidearekin 

uztartuko dut. Hortaz, abiapuntu gisa, ondoko egitura hartuko dugu: 

 

90.      AS 
 
         Pred-S        A 
 
    Pred' 
 
      Adj-S Pred 

 

Subjektu nagusiaren eta menpeko egituraren arteko osotasun ezak (4.2.2. atala) 

iradokitzen digu kontrol-harremana dagoela perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko 

subjektuaren artean, baina aurreko atalean ikusi dugun bezala, kontrolean oinarritutako 

azterbideak ere baditu eragozpenak. Hicksek, hala ere, proposamen interesgarri bat 
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eskaintzen digu Kayneren 2002ko lana hartuta oinarri.31 Bertan, Kaynek proposatzen du 

aitzindaria duen izenordaina edo anafora DS konplexu batean txertatzen zaiola egiturari, 

eta DS konplexu horrek aitzindaria eta kontrolatutako elementua, biak biltzen dituela: 

 

91. [DS [DS John][D him(self)]] 

 

Determinatzaile Sintagma konplexuak dagokion θ-rola jasotzen du egiturari atxikitzen 

zaionean —hau da, adjektiboak ezartzen diona—. Tough-motako perpausak aztertzeko, 

Hicksek (2009:547) honako egitura proposatzen digu: 

 

92. [DS [IS Op [DS John]]] 

 

Egitura horretan, Jon Determinatzaile Sintagmak Operatzailearengandik jasotzen du θ-

rola, baina ez du kasua erkatzen. Hona Hicksek (2003, 2009) aurkezten digun proposamena 

egitura buru-azkenera egokituta, islapen bakoitzak biltzen dituen tasunekin: 

 

93.   DS 
[ф, uK(asua), Q, uNZ] 

 
 D       IS 
 
     DS           I 
  [ф, uK] 
           Op 
  Jon 

 

                                                 
31 Dena dela, Hicksek berak (2009:15) dioen moduan alde nabarmenak daude bere proposamenaren eta 
Kaynerenaren artean. Esate baterako, Kayneren proposamenean, egiturak konplexuko aitzindariak ez du 
inolako θ-rolik jasotzen egiturara txertatzen denean, eta horrek θ-posizio batera mugitzeko aukera eskaintzen 
dio. Hicksen azterbidean, berriz, Operatzaile isilak berak esleitzen dio θ-rola aitzindariari (Hicks 2009:21). 

Gogoratu, bestalde, oharmen-aditzen osagarriei eskainitako kapituluan (2.4.3. atalean) ere jo dudala 
azterbide honetara. Hala ere, ikusi dugun moduan, egitura horiek badituzte ezaugarri jakin batzuk (subjektua 
foku-markatuta egotea, esaterako), erraz motako adjektibo-predikatuetan ageri ez direnak. 
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Proposamen honetan, gorengo DS osorik mugitzen da menpeko egiturako 

Konplementatzaile Sintagmaren espezifikatzaile posiziora, ez soilik Operatzaile isila. 

Hortaz, onartzen badugu operatzailea Konplementatzaile Sintagmaren espezifikatzaile 

posiziora mugitzen dela, Chomskyk (1981, 1995) eta Contrerasek (1993) —besteak beste— 

dioten bezala, eta mugimendu horrek DS osoari eragiten badio Hicksen proposamenean 

ageri den moduan, halako egitura aurkituko dugu menpeko perpausean (non 

Determinatzaile Sintagmak Op operatzailea eta haren aitzindaria biltzen dituen, goiko 

egituran ageri den bezala): 

 

94.   Konp-S 
          [uEPP, uQ, NZ] 
 
    <DS>j   Konp' 
    [Q, uNZ] 
    Dnb-S   Ø 
 
 PROk   Dnb' 
 
   Asp-S  Ø 
 
  E  Asp' 
 
   aS  aurkitzen 
          [uф, K] 
 
  <DS>j        a' 
     [ф, uK, Q, uNZ] 
        <PRO>k a' 
 
        AS       <aurkitu> 
 
          <DS>j    <aurkitu> 

   [ф, uK, Q, uNZ] 
 
   IS  D 
 
       DS           I 
   [ф, uK] 
          Opi 
    Joni 
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Hicksen (2009:548) proposamenean, Determinatzaile Sintagamaren [ф] tasun 

interpretagarria eta [uK(asua)] tasun interpretagaitza in situ erkatzen ditu Aditz txikiak. 

Hala ere, dakigun bezala, ingelesezko egituren azterketan ohikoa da proposatzea aditzaren 

osagarriak txertatzen den gunean bertan erkatzen dituela tasunak —eta edozein kasutan, 

ez du eraginik gure azterketarako—. Euskararen kasuan, aldiz, eta aditzaren osagarri 

arruntetan ohikoa den bezala, proposatu dut DS mugitu egiten dela [espez, aS] posiziora, 

subjektua egiturari atxikitzen zaion gunea baino gorago, Aditz txikiaren [uEPP] tasunak 

erakarrita (Chomsky 2001b:16) eta han erkatzen dituela tasun horiek —(94) irudiko 

lehenengo mugimendua—. Ondoren, Konplementatzailearen espezifikatzaile posiziora 

mugituko da eta han erkatuko ditu [Q] eta [uNZ] tasunak —(94) irudiko bigarren 

mugimendua—32. Tasun horiexek dira, hain zuzen ere, egitura Konplementatzaile 

Sintagmaraino garatzera behartzen gaituztenak. 

Dena dela, kontuan hartu behar da erkatu diren tasunak Aditz Sintagmaren osagarrian 

txertatutako DSrenak direla, eta haren baitako Jon Determinatzaile Sintagmak erkatu gabe 

dituela oraindik [ф, uK] tasunak. Horrek aukera ematen dio perpaus nagusira mugitzen 

jarraitzeko. Hicksen azterbidean bezala, proposatuko dut DS horren hurrengo mugimendua 

perpaus nagusiko Denbora Sintagmaren espezifikatzailera dela. Han erkatzen du kasua eta 

aditz nagusiarekiko komunztadura-harremana ezartzen da.33 Horrek azaltzen du 

predikatuak ez ezartzea inolako murrizketarik perpaus nagusiko subjektuaren gainean, 

murrizketak menpeko Konplementatzaile Sintagmaren gain ezartzen ditu eta. 

Baina nola bermatzen dugu perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko objektuaren 

arteko lotura semantikoa tasun sintaktikoetan oinarrituta? Proposa dezakegu perpaus 

nagusiak [+dnb.] tasuna duen argumentua baino ez duela eskatzen. Horrela, bermatuko 

genuke menpeko subjektua PRO dela —kontuan hartuta perpaus nagusiak tasun hori ase 

dezakeen argumentu soilena hartuko duela—. Horrek azalpen egokia eskainiko liguke erraz2 

motako egiturentzat. Bestalde, eskaera bera balitz erraz1 motako perpausen kasuan, 

proposatu beharko genuke bata eta bestearen arteko aldea soilik oinarritzen dela menpeko 
                                                 
32 Hicksen (2009:18) proposamenean Konplementatzaile Sintagmaren [uEPP] tasun interpretagaitza da 
aditzaren osagarriko DS erakartzen duena. Bestalde, operatzaileak erkatu beharreko tasunei dagokienez, NZ-
tasunetan oinarritutako azterbideak dituen eragozpenen azterketa eta bestelako proposamen bat ikusteko jo 
Yeo 1997ra. 
33 Egurenen (2007) azterbideari lotzen bagatzaizkio, esango dugu egiazko komunztadura bakarra perpaus 
nagusiko subjektuaren eta aditzaren artean gertatzen dena dela. Adjektiboarekiko komunztadura-harremana 
sintaxi ondoko eragiketa da. 
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aditzak hartzen duen osagarrian. Azalpen interesgarria zatekeen, azterbidearen 

soiltasunagatik: perpaus nagusiak beti aukeratzen du [+dnb.] tasuna duen egiturarik 

soilena (hots, Dnb-S), eta egituren arteko aldea menpeko osagarrien arteko alde hutsaren 

ondorioa da: menpeko aditzak DS motako osagarri soila hartzen badu (95a) adibidean 

bezala, (95c)ko erraz2 motako egitura izango dugu; aldiz, menpeko aditzak DS motako 

osagarri konplexua hartzen badu (95b) adibidean bezala, (95d)ko erraz1 motako egitura 

izango dugu: 

 

95. a. erraza izan [PRO [DS Miren]       aurkitzen]   erraz2 

b. erraza izan [PRO [DS Mireni Opi] aurkitzen]   erraz1 

c. Proi erraza da [PRO [DS Miren] aurkitzen]i.   erraz2 

d. Mireni erraza da [<Opi> [PRO [<Mireni> Opi] aurkitzen]]. erraz1 

 

Baina azterbide hori ontzat emanez gero, onartu beharko genuke edo erraz1 motako 

perpausetan menpeko egiturak ez diola jaramonik egiten Egitura Minimoaren Hatsarreari, 

eta Dnb-S barik Konp-S aukeratzen duela; edo menpeko egitura Dnb-S dela hasiera batean, 

eta ondoren “garatu” egiten dela Konplementatzaile Sintagmaraino osagarriko Op 

operatzailea biltzen duen Determinatzaile Sintagmaren mugimenduaren ondorioz. Aukera 

biak baztertzeko modukoak. 

Hortaz, onartu beharko dugu erraz1 eta erraz2 egiturak ezberdinak direla hautaketari 

dagokionez ere, eta erraz1 motako perpausetan menpeko egiturak [+denb.] eta [-perts.] 

tasunei erantzuten dietela. Bide horretatik, eta sarrerako kapituluan esan bezala (1.3.4. 

atala), [perts.] tasuna Konplementatzaile Sintagmarekin lotzen bada, bermatzen dugu 

menpeko egitura Konp-S izango dela. Aldi berean, [-perts.] tasunak bermatuko du ez 

dugula subjektu lexikorik, halako subjektuak [+perts.] tasunarekin lotu izan baitira (ikusi 

20. or.). Bestalde, onartuz gero subjektu lexikorik ezean [+dnb.] tasuna PRO 

subjektuarekin lotzen dela nahi eta nahi ez, menpeko egiturak ezinbestean jaso beharko 

du nolabaiteko PRO subjektua, dela PRO arbitrarioa dela PROn aitzindariduna (egitura 

sinpletzeko, interesatzen zaizkigun sintagmak baino ez ditut irudikatu ondoko eskemetan): 
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96.   Dnb-S 
 
      PRO(n)  Dnb' 
 
     Asp-S  Ø 
 
      Asp' 
 
     aS   aurkitzen 
 
           <PRO>(n)  a' 
 
     AS   aurki(tu) 
 
           Miren   aurki(tu) 

 

Kontuan hartu behar dugun bigarren puntua da perpaus nagusian ez dagoela subjekturik 

txertatzeko gunerik; hortaz, ezinezko zaigu menpeko PRO elementuarentzako aitzindaririk 

txertatzea. Horrek PROn motako subjektua baztertzen du eta nahitaez PRO arbitrarioarekin 

jokatzera behartzen gaitu: 

 

97.   Dnb-S 
 
      PRO   Dnb' 
 
     Asp-S  Ø 
 
      Asp' 
 
     aS   aurkitzen 
 
           <PRO>  a' 
 
     AS   aurki(tu) 
 
           Miren   aurki(tu) 

 

Perpaus nagusian subjektua txertatzeko gunerik ez izateak bigarren ondorio garrantzitsu 

bat dauka; alegia, perpaus nagusiko EPP tasunak menpeko egituran bilatu behar duela 

subjektu-posizioa beteko duen argumentua. Kontuan hartuta menpeko osagarria 
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Konplementatzaile Sintagmaren espezifikatzailean dagoela operatzailearekin batera 

mugituta, eta horrez gain, erkatu barik dituela tasunak ([ф, uK]), bera da hautagai bakarra 

perpaus nagusiko subjekturako: 

 

98.      Dnb-S[uф, K] 
 
      Mireni[ф, uK]  Dnb' 
 
     ...  Ø 
 
              AS 
 
     Konp-S  da 
 
        [<Miren>i[ф, uK] Opi]    aurkitzen 

 

Horrek erakusten digu zergatik izan behar ditugun aditz iragankorrak erraz1 motako 

egituren osagarri-posizioan, eta ez dugu zertan jo berariazko murrizketetara, 4.3.2. 

ataleko proposamenetan gertatzen zen bezala. 

Eta nola bermatzen dugu erraz bezalako adjektiboen osagarriak [DSi Opi] motako 

osagarria hartzen duela? Ez dago halako eskakizunik; izan ere, erraz2 motako egiturak 

aztertzean ikusiko dugun moduan, menpeko egiturak DS soila ere har dezake osagarri. 

Baina erraz1 motako egituretan, Konplementatzaile Sintagman kokatutako [uNZ] tasuna 

dugu, DS soilak ase ezin duena. 

Laburbilduz, [-perts.]^[+dnb.] eskakizuna bera nahikoa da azaltzeko zergatik den 

iragankorra menpeko perpausa eta zergatik den subjektua PRO motakoa. Ezaugarri horiei 

perpaus nagusiaren egitura lotuz gero, berez argitzen da PRO arbitrarioa izan beharraren 

arrazoia eta menpeko aditzaren osagarria DS konplexua izatearena, eta bide batez, 

perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko objektuaren arteko lotura erraz1 motako 

egituretan. 

Egitura hauen beste ezaugarri batzuetara joz, perpaus nagusiko adjektiboak tasun 

horiek ase beharrak azaltzen du zergatik ez den hautazkoa menpeko egitura: 
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99. a. Jon erraza da *(aurkitzen). 

b. Gogorapen haiek zailak dira *(ahazten). 

 

Deskribatutako egituran, perpaus nagusiko subjektuak bai jasotzen du rol tematikoa (DS 

konplexuaren baitan), baina ez du kasurik erkatzen perpaus nagusiko subjektu posiziora 

heldu arte. Horrela, badugu azalpena egitura hauek biltzen zuten paradoxa 

garrantzitsuenerako —hau da, perpaus nagusian txertatuz gero, rol tematikorik ez jasotzea 

(edo inolako murrizketari ezartzen ez duen rol tematikoa), eta menpekoan txertatuz gero, 

kasu bi erkatu beharra (ikusi 4.3. atala)—. 

Aldi berean, subjektu nagusiko eta menpeko operatzailearen arteko kontrol-harreman 

horrek erraz eskaintzen digu haien arteko osotasunik ezaren arrazoia (4.2.2. atala). Erraz1 

motako egituretan, subjektuak ezin du osatu aditz arindun egiturarik menpeko aditzarekin 

batera ez delako zuzenean txertatzen aditzaren osagarri bezala, egitura konplexuago 

baten atal bezala baizik: 

 

100.    AS 
 
       DS   egin 
 
      D    IS 
 
  I/DS   I 
 
    lan           Op 

 

Ondorioz, ez da aditza izenari θ-rola ezartzen diona, Operatzailea baizik, arestian ikusi 

dugun bezala. 

Esamoldeei dagokienez, esan dut galdu egiten dutela esamolde zentzua erraz1 motako 

perpausetan. Proposatutako azterbidearen arabera, adjektibo-predikatu horietan aditzaren 

osagarria aS-tik kanpo mugitzen da eta horrexegatik ezin zaio eman interpretazio literala 

baino (Elordieta 2001:211). Bide beretik azaltzen da erraz2 motako adjektibo-predikatuek 

bai onartzea irakurketa ez literala deskribatutakoak bezalako perpausetan. Izan ere, 
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aurreratu dudan moduan eta ondorengo ataletan ikusiko dugunez, egitura horietan 

aditzaren osagarria menpeko aditz-sintagma txikiaren baitan mantentzen da hurrenkera ez 

markatuan. 

Eguraldiari lotutako esapideei dagokienez, bide bat baino gehiago dugu murrizketa 

azaltzeko; esate baterako, menpeko aditzaren osagarrian oinarritutakoa. Osagarri 

horietako askok ez dute balio erreferentzialik, eta hein batean, esan dezakegu esamoldeen 

antzera jokatzen dutela. Arrazoi beragatik, menpeko osagarriaren mugimenduak, (101) 

adibidean bezala, berreraiki ezin daitekeen perpausa eragiten du FLn34. 

Murrizketaren arrazoia menpeko subjektuarekin ere egon daiteke lotuta. Proposatu 

dudan azterbidaren arabera, erraz1 motako egituretan ezinbestean dugu PRO subjektua; 

eguraldiarekin lotutako esapideak ezgramatikalak izateak iradokitzen digu subjektu 

arbitrarioa ez dela subjektu egokia esapide horietarako: 

 

101. *Hotzi zaila da [PRO (udan) <hotz>i egiten]. 

 

Horren alde egiten du ondokoak bezalako perpausen interpretazioak. Fenomeno 

gehienak ez bezala, izotza eta elurra modu artifizialean ere sortu ohi ditugu. Ondoko 

adibideek erakusten dute posible dela menpeko subjektua PRO izatea, baldin eta 

irakurketa ekoizpen artifizial horrekin lotzen badugu: 

 

102. a. Elurrai zaila da [PRO <elurra>i egiten]. 

b. Izotzai zaila da [PRO <izotza>i egiten]. 

 

Hurrengo atala erraz2 motako perpausei eskainiko diet. Bertan ikusiko dugun moduan, 

erraz2 motako perpausetako menpeko egitura erraz1-ekoetakoa bino soilagoa da, eta 

horrek perpausen interpretazioan ez ezik murrizketei begira ere eragiten du erraz1 

motakoak ez bezala jokatzea. 

                                                 
34 Esamoldeen berreraiketaz, ikusi 27. orrialdea. 
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4.4.2. Erraz2-motako egiturak 

Perpaus hauen egiturari gagozkiolarik antzua da igoeraz edo kontrolaz hitz egitea; izan 

ere, perpaus nagusian ez dago menpeko ezein elementuren aitzindari gisa joka dezakeen 

elementurik, eta menpeko subjektuak beti du izaera arbitrarioa. Horrek azaltzen du 

zergatik (102) adibideko perpausen kasuan bezala, ondokoetan ere interpretatu behar 

dugun elurra edo izotza modu artifizialean sortu dela (PRO subjektua), eta zergatik ez den 

perpausa gramatikala halako irakurketa ez denean posible (pro sasi-argumentua): 

 

103. a. Zaila da [#PRO/*pro hotz egiten]. 

b. Zaila da [PRO/*pro elurra egiten]. 

c. Zaila da [PRO/*pro izotza egiten]. 

 

Orain arte atal honetan zehar esandako gehiena menpeko perpaus iragankorra duten 

egituretara mugatzen da. Izan ere, ikusi dugu erraz1 motako perpausek ez dutela onartzen 

aditz iragangaitza duen argumenturik. Baina zer gertatzen da erraz2 egituren kasuan? 

Perpaus horietan, menpeko egitura Denbora Sintagma da; hortaz, ezin izango du jaso PRO 

ez den subjekturik, 1.3.4. atalean deskribatutako irizpideen arabera. Horrek ondokoak 

bezalako perpausen ezgramatikaltasuna azaltzen du: 

 

104. a. *Zaila da [Jon etortzen]. 

b. *Zaila da [Jon(ek) inor engainatzen]. 

 

Baina alde batera utzita guztiz aurresangarria den murrizketa hori, kapitulu honen 

sarrerako (3a) adibidean ikusi dugu erraz2 egiturek ez dutela inolako eragozpenik subjektu 

arbitrarioa duen predikatu iragangaitza jasotzeko: 

 

105. Zaila da [PRO hortik pasatzen]. 
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Izan ere, garatutako azterbidetik, menpeko PRO subjektuak Denbora Sintagmaren tasun 

interpretagaitzak erkatuko ditu. Hartara, menpeko egituran ez da ase gabeko tasun 

interpretagaitzik geratzen. Perpaus nagusian, aldiz, -t(z)en morfemadun egiturak asetzen 

ditu adjektiboaren (edo Predikazio Sintagmaren) beharrak, [espez, Pred-S] gunean 

txertatzean. Beste egitura batzuen kasuan ikusi dugu gune hori betetzen duen argumentua 

dela Denbora Sintagmaren espezifikatzailera mugitzen dena, ondoko adibidean bezala: 

 

106. [Dnb-S Joni [Pred-S <Jon>i hiztuna] da] 

 

Erraz2 motako egituretan ere antzeko zerbait dugu. Alde bakarra da ez dela gertatzen 

argumentuaren mugimendurik; horren ordez, argumentu horren indizekide den elementu 

betegarria ageri zaigu: 

 

107. a. [Dnb-S probet-i... [Pred-S [Dnb-S  PRO hortik pasatzen]i zaila] da]. 

b. [Dnb-S probet-i... es [Pred-S difícil [Dnb-S  PRO pasar por ahí]i]]. 

c. [Dnb-S iti... is [Pred-S difficult [Dnb-S  PRO to pass by there]i]]. 

 

Erraz2 perpausetan menpeko egitura konplexua ordezkatzen duen pro betegarriarekiko 

komunztadura singularrean gertatzen da, antzeko beste egitura batzuetan bezala: 

 

108. a. Probet-i zaila da [beti hitz egokiak aukeratzen]i. 

b. Probet-i zaila da [beti hitz egokiak aukeratzea]i. 

c. (Nik) probet-i gogoko dut [zu irribarrez ikustea]i. 

 

Bestalde, ezerk ez du eragozten egitura hauetan menpeko perpausean aditz 

iragangaitza agertzerik. Hala ere, erraz1 motako egituretan ez bezala, hauetan menpeko 

aditzaren osagarrian txertatzen den argumentuak tasun guztiak erkatzen ditu menpeko 

egituran bertan; beraz, ez dago biderik argumentu horrek perpaus nagusiko subjektu-

posizioa bete dezan: 
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109.     Dnb-S 
 
         ...          Dnb' 
 
     Pred-S      da 
 
      Dnb-S       erraza 
 
         X      <PRO>j Dnb' 
 
       aS  Ø 
             [uф, K] 
 
      <Jon>i a' 
      [ф, uK] 
     <PRO>j        a' 
 
     AS    aurkitzen 
 
     <Jon>i     <aurkitu> 

 

Aipatutako egiturei, kontrolatutako subjektudun erraz2 motako perpausak gehitu behar 

dizkiegu. Ekar ditzagun gogora mota horretako egiturak: 

 

110. a. Mireneki erraz du [PROi paper horiek lortzen]. 

b. Mirenii erraz zaio [PROi paper horiek lortzen]. 

c. Mirenentzati erraz da [PROi paper horiek lortzen]. 

 

Lehenengo adibidearen kasuan, *edun aditzak aukera eskaintzen digu kasu ergatiboa 

jasoko duen bigarren argumentu bat txertatzeko egituran, eta argumentu horrek menpeko 

PRO elementuaren aitzindari gisa joka dezake. Bigarren eta hirugarren adibideetan, izan 

aditza dugu, eta horrek aukera ematen digu argumentu datiboa edo Post-S txertatzeko. 

Batak eta besteak joka dezakete menpeko PRO elementuaren aitzindari gisa, kapitulu 

honen hasieran ikusi dugun bezala. Eta zergatik ez dugu aurreko adibideetakoen pareko 

perpausik aurkitzen erraz1 motako egituretan? 
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111. a. *Mirenek erraz ditu paper horiek lortzen. 

b. *Mireni erraz zaizkio paper horiek lortzen. 

c. *Mirenentzat erraz dira paper horiek lortzen. 

 

Baliteke azalpena elementu isilen eta haien aitzindarien arteko gurutzatze-efektuan 

egotea. Ondoko adibideetan ikusten den moduan, erraz1 motako egituretan, menpeko 

subjektuaren aitzindariak Op operatzaile isila eta haren aitzindaria zeharkatu beharko 

lituzke PRO elementua kontrolatzeko:35 

 

112. a. *Mirenekj erraz ditu lanaki [Opi [PROj aldatzen]]. 

b. *Mirenij erraz zaizkio lanaki [Opi [PROj aldatzen]]. 

c. *Mirenentzatj erraz dira lanaki [Opi [PROj aldatzen]]. 

 

Orain arte garatutako ildotik, gai izan gara azalpen egokia eskaintzeko erraz motako 

adjektibo-predikatuen multzo zabala osatzen duten perpausei. Ondoren, 4.2. atalean 

deskribatutako gainontzeko ezaugarrien oinarriak azalduko ditut. 

 

4.4.3. Erraz-motako egituren beste ezaugarri batzuk 

Goiko adibideetan ageri den moduan, Egurenen proposamenak aukera ematen digu 

erraz-ø da hori egiten bezalako perpausak ere azaltzeko, behin onartuta —Egurenek berak 

dioen moduan Stassen (1997) aipatuz— Predikatu buruak ez duela zertan izan gauzatze 

fonetikorik: 

 

113. Erraz-ø da [hori egiten]. 

 

                                                 
35 Edonola ere, kontrol-harreman hori eragozten duten arrazoi zehatzak aztertzeak lan honen mugak gainditzen 
ditu; hala ere, NZ-hitzen mugimenduen azterketak antzeko gertaerak murrizketak aztertu izan ditu egitura 
hauetan (ikusi Anderson 2005:2. atala eta bertan aipatzen den bibliografia). 
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Alde horretatik, esan beharko genuke erraz2 egituretan ezohiko Predikazio buruak 

ditugula, aukerakoa baitute fonetikoki gauzatzea, nahiz eta Izaki Predikatuak izan (cf. 

Eguren 2007:245). 

4.2.5. atalean, anafora-harremanei buruz aritu naiz. Atal horretan aurreikusi bezala, 

egiturak berak azaltzen du zergatik ezin den anaforarik agertu menpeko egituraren 

subjektu-posizioan —ikusi dugun moduan, ezin da elementu lexikorik agertu posizio 

horretan—. Bestalde, erraz1 motako egituren kasuan, menpeko aditzaren osagarriak [DS DSi 

Opi] egitura konplexua jasotzen du, eta ikusi dugun moduan, DS konplexu horren osagai 

lexikoak perpaus nagusiko subjektu-posizioan amaitzen du. Horrek ezgaitu egiten du 

menpeko aditzaren osagarri-posizioa inolako anaforarik jasotzeko —edozein elementu 

lexiko jasotzeko ezgaitzen duen moduan—. Aldiz, erraz2 motako adjektibo predikatuetan, 

ez dago eragozpenik menpeko aditzaren osagarriak anaforak jaso ditzan. Horrez gain, ikusi 

erraz2 motako perpausek menpeko PRO elementuaren aitzindari gisa joka dezaketen 

elementuak jaso ditzaketela perpaus nagusian; ondorioz, elementu horiek aitzindari 

egokiak dira menpeko aditzaren osagarrian —edo menpeko beste gune batzuetan— 

kokatutako anaforentzat ere: 

 

114. a. Joneki erraz du [Dnb-S PROi [bere burua]i zuritzen]. 

b. Jonii erraza zaio [Dnb-S PROi [bere burua]i zuritzen]. 

c. Jonentzati erraza da [Dnb-S PROi [bere burua]i zuritzen]. 

d. Joneki erraz du [Dnb-S PROi [bere buruari]i barre egiten]. 

 

Era berean, 4.2.3. atalean erraz1 motako egituretan ikusi dugun datiboaren gaineko 

murrizketa —(115) adibidean errepikatuta— ere horrekin lotuta dago: 

 

115. a. Zuri erraz izango zaizu gauzak aldatzen. 

b. *Zuri gauzak erraz izango zaizkizu aldatzen. 
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Ondoko adibideek erakusten duten moduan, murrizketa hori ez da datibora mugatzen; 

menpeko subjektuaren aitzindari gisa joka dezaketen beste elementu batzuek ere egiten 

dute perpausa ezgramatikal: 

 

116. a. *Jonek ariketak erraz(ak) ditu egiten. 

b. *Joni ariketak erraz(ak) zaizkio egiten. 

c. ?Jonentzat ariketak erraz(ak) dira egiten.36 

 

Gertaera hori azaltzeko bidea kontrolatutako elementuen gurutzaketa izan daiteke; 

ondoko adibideetan ikusten den moduan, halako perpausetan menpeko subjektua eta 

haren aitzindaria gurutzatuta ageri dira menpeko objektuaren eta haren aitzindariarekin: 

 

117. a. *Joneki ariketakj erraz(ak) ditu [Kon-S Opj PROi [<Op ariketak>j egiten]]. 

b. *Jonii ariketakj erraz(ak) zaizkio [Kon-S Opj PROi [<Op ariketak>j egiten]]. 

c. *Jonentzati ariketakj erraz(ak) dira [Kon-S Opj PROi [<Op ariketak>j egiten]]. 

 

Ezeztapenari dagokionez, ikusi dugu (4.2.5. atala) ezeztapenak zalantzazko perpausak 

eragiten dituela erraz1 motako perpausetan: 

 

118. a. ?*Hostoak zailak dira ez zapaltzen. 

b. ?*Erreka horiek errazak dira ez ikusten. 

c. ?*Gezurrak zailak dira ez esaten. 

 

Arrazoia menpeko egituraren konplexutasunean bila dezakegu. Izan ere, ezeztapenak 

nolabaiteko uharte-efektua eragin dezakeen arren (Ross 1984), murrizketa horrek ez die 

                                                 
36 Kasu honetan, ezgramatikaltasuna ez da horren argia. Bestalde, ez da nahastu behar -(r)en ustez adierarekin 
egiten den -(r)entzat postposizioaren erabilera okerrarekin (Jonen ustez ariketak errazak dira egiten). 
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eragiten argumentuei. Horren froga argia dugu erraz2-motako egituretan (eta berdin abil-

motakoetan ere): 

 

119.     Dnb-S 
 

probet          Dnb' 
 
     ...  da 
 
      Dnb-S  zaila 
 
       <PRO>j Dnb' 
 
      Asp-S  Ø 
  
   E(vent)      Asp' 
 
     ES zapaltzen 
 
      aS  ez 
 
   <hostoak>i a' 
    
     <PRO>j        a' 
 
     AS    <zapaldu> 
 
         <hostoak>i    <zapaldu> 

 

Hortaz, arazoa ez datza mugimenduan bertan, ezpada mugitutako elementuaren 

nolakotasunean, dela haren izaera lexikoagatik dela haren izaera konplexuagatik. 

Demagun, behin-behingoz, ezeztapen moztuak eragotzi egiten duela elementu lexikoa 

bere besarkaduratik kanpo mugitzea; horrela izanik, ezeztapenak ez du eragotziko PRO 

elementuaren mugimendua, eta ondorioz, menpeko ezeztapena zilegi izango da erraz2-

motako perpausetan —(119) adibidean bezala—, abil-motako adjektiboen osagarrietan eta 

oharmen-aditzen osagarrietan37: 

 
                                                 
37 Aldi berean, azterbide hau zuzena bada, beste argudio bat eskaintzen digu PVC-egiturak kontrolean 
oinarrituta aztertzearen alde. 
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120. a. probet [Dnb-S PRO [ES [aS hostoak <PRO> <hostoak>] ez] zapaltzen] zaila da. 

b. Joni [Dnb-S PROi [ES [aS esandakoa <PRO>i <esandakoa>] ez] betetzen] abila da. 

c. Mirenek Joni [Dnb-S PROi [ES [aS ezer <PRO>i <ezer>] ez] egiten] ikusi du. 

 

 

Erraz1-motako egituretan, aldiz, ezeztapenak eragotzi egingo du elementu lexikoa 

Konplementatzaile Sintagmaren espezifikatzailera mugitzea: 

 

121. ?*Hostoaki [Konp-S [Op hostoaki] [Dnb-S PRO [ES [aS <Op hostoak>] ez] zapaltzen] 

zailak dira. 

 

Esan bezala, posible litzateke mugimendua eragozten duena ez izatea sintagmaren 

izaera lexikoa, izaera konplexua baizik. Hala ere, bosgarren kapituluan ikusiko dugun 

moduan, ezeztapen moztua ez da posible igoerarekin lotuko dugun ari aditzaren kasuan 

ere. Horrek azalpen lexikoaren alde egitera garamatza: 

 

122. *Joni [Asp-S [ES [aS ezer <Jon> <ezer>] ez] egiten] ari da. 

 

Menpeko egituran argumentu datiboa agertzen duten perpausak ere ez dira onak, 4.2.3. 

atalean adierazi bezala: 

 

123. a. ?*Mugak errazak dira lagunei jartzen. 

b. ?*Gezurrak zailak dira lagunei kontatzen. 

 

Badirudi PRO argumentu isilak eta datiboak nolabaiteko uharte-efektua sortzen dutela 

aditzaren barne-argumentuaren mugimenduari begira, murrizketa hau ez baita erraz1 
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motako egituretara mugatzen. Esate baterako, ari aditzaren kasuan, menpeko 

datiboarekiko komunztadura aukerakoa da: 

 

124. a. Miren Joni gauza batzuk azaltzen ari da. 

b. Miren Joni gauza batzuk azaltzen ari zaio. 

 

Baina subjektu arbitrarioa duten egituretan, perpausa soilik da gramatikala baldin eta 

argumentu datiboarekiko komunztadura ere egiten bada; alegia, argumentu datiboa ere 

menpeko egituratik kanpo kokatzen bada —ohar bedi perpausa gramatikala dela, baldin eta 

diskurtsoan zehar izenordain isilaren aitzindaria azaltzen bazaigu, eta hark ezartze badio 

erreferentzialtasuna (Fiengo & May 1994); kasu horretan, proi-motako subjektu gisa 

interpretatuko dugu—: 

 

125. a. Gauza batzuk beranduegi ari dira azaltzen.      (proi/pro subjektua) 

b. Gauza batzuk beranduegi ari dira azaltzen guri.      (proi/*pro subjektua) 

c. Gauza batzuk beranduegi ari zaizkigu azaltzen guri.   (proi/pro subjektua) 

 

Azterbide horrek eskatzen digu halako perpausetako subjektu arbitrarioa in situ 

zilegitzea, hau da, Aditz Sintagma txikiaren espezifikatzailean. Proposamen hori ez da 

berria; zenbait autorek erabili izan dute grekerazko subjektu isil arbitrariodun egiturak 

azaltzeko (Alexiadou & Anagnostopoulou 1998, Spyropoulos & Philipakki-Warburton 2001, 

Spyropoulos 2002)38. 

                                                 
38 Beste aukera litzateke ari aditza kontrol-egitura bezala aztertzea, eta proposatzea (125) adibidetegiko 
perpausetan erraz1-motako egituretan dugun DSi ... [Konp-S Opi ...] egitura bera dugula. Hala ere, bosgarren 
kapituluan nahikoa arrazoi aurkituko dugu ari aditza igoeran oinarrituta aztertzeko. Izan ere, subjektu 
arbitrarioa agertze hutsa ez da nahikoa arrazoi pentsatzeko kontrola biltzen duen egitura baten aurrean 
gaudela, subjektu arbitrariodun perpaus bakunek frogtzen duten moduan: 

i. Halako liburuak sarri aurkitzen dira. 
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Aldiberekotasunari dagokionez, ikusi dugu 4.2.7. atalean aldiberekotasunak ezaugarri 

berberak dituela erraz motako egituretan nahiz abil motakoetan. Hortaz, badirudi aurreko 

kapituluan erabilitako azterbide bera erabil dezakegula perpaus hauetan ere. 

Bide batez, azterbide honek eskura jartzen digu NZ-hitzen mugimenduaren gaineko 

murrizketak azaltzeko bidea ere. 4.2.6. atalean esan dudan moduan, menpeko egiturako 

NZ-hitzak errazago interpretatzen dira perpaus nagusian irakurketa hori posible denean. 

Azalpena izan daiteke NZ-hitz horiek zeharkatu egin behar dutela dagoeneko Op 

operatzaileak betetzen duen [espez, Konp-S] posizioa; posizio hori beteta egoteak uharte 

ahul (weak island) bihurtzen du egitura NZ-hitzen mugimendurako.39 Era berean, menpeko 

Konplementatzaile Sintagmaren espezifikatzaile-posizioa beteta egoteak berak eragoz 

dezake pied-piping mugimendua. Edonola ere, ikusi dugun moduan, perpausak 

traketsagoak dira pied piping mugimendua dagoenean: 

 

126. a. Non dira errazak aurkitzen halako liburuak? / Non dira halako liburuak 

errazak aurkitzen? 

b. *[Non aurkitzen] dira errazak halako liburuak? 

 

Horrek esan nahi du pied-piping bidez mugitzen diren elementu konplexuentzat zailagoa 

dela betetako [espez, Konp-S] posizioa zeharkatzea NZ-hitz soilentzat baino. 

 

4.5. Laburpena 

Orrialde hauetan zehar ikusi dugu erraz egituretan bi mota bereiz ditzakegula: erraz1 

eta erraz2. Egitura horiek hainbat ezaugarri dituzte elkarrengandik bereizten dituztenak, 

bai sintaktikoak bai semantikoak. Bestalde, elkarrengana hurbiltzen dituzten ezaugarriak 

ere asko dira, eta baita abil motako adjektibo-predikatuekin eta PVC egiturekin 

berdintzera daramatzatenak ere. 

Ikusi dugu igoeran oinarritutako azterbideak eragozpen teorikoak eta praktikoak dituela 

erraz1 motako perpausen ezaugarriak azaltzeko, eta beste hainbeste gertatzen dela 
                                                 
39 Alde horretatik, egitura hauek euskarazko perpaus erlatiboetatik bereizten dira, maten baitu haietan bai dela 
posible Operatzaile isilak eta NZ-hitzak espezifikatzaile-posizio bera betetzea (Oyharçabal 1988). 
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kontrolean oinarritutako azterbidearekin. Hala ere, Kaynek (2002) proposatu eta Hicksek 

(2009) tough-egituretara egokitutako ereduak kontrola eta igoeraren artean koka 

dezakegun azterbidea eskaintzen digu. Azterbide horren bitartez, tough-egituren 

ezaugarriak azal ditzakegu Egurenek (2007) adjektibo-predikatuetarako proposatutako 

egiturarekin uztartuz gero. 

Atal honetan, atzera ere Damirdache eta Uribe-Etxebarriak (2000) garatutako eredura 

jo dut perpaus nagusiko eta menpekoaren arteko denbora-harremanak deskribatzeko, eta 

erraz2 motako egituretan, berriro aurkitu dugu Artiagoitiak (2001) egitura konpletiboak 

aztertzean erabilitako pro izenordain betegarri isila. 
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5. Aspektu-aditzak 

 

 

5.1. Sarrera 

Aspektu-aditzez ari garenean, ari, ibili, jardun, jarraitu, segitu, egon, hasi edo amaitu 

bezalako aditzez ari gara; alegia, ekintza edo gertaera baten progresioan dauden uneak 

zehazten dituzten aditzez.1 Ondorengo orrialdeetan azalduko dudan moduan, aditz horiek 

ez dute guztiek modu berean jokatzen hainbat ikuspuntutatik. Hala ere, ikusiko dugu 

nahikoa arrazoi dagoela aspektu-aditzen multzoa, izan, badela baieztatzeko eta gorago 

aipatutako aditz guztiak multzo horretan sartzeko. 

Aditz hauek zuzenean edo zeharka aztertzen dituzten lan batzuei diegu zor Aspektu 

Sintagma bera ere deskribatu izana, hein batean lan honen ardatzetako bat den egitura. 

Lan horien egileen artean aipa ditzakegu, besteak beste, Demirdache & Uribe-Etxebarria 

(2000), Etxepare (2003a, 2006), Arregi & Molina-Azaola (2004), Fukuda (2006, 2007, 2008a, 

2008b). Euskarazko aspektu-aditzak aztertzean, berriz, ezinbesteko erreferentzia ditugu 

Goenaga (1984, 1985), Hualde eta Ortiz de Urbina (1987), Etxepare (2003a, 2006), 

Haddican (2005b) eta Laka (2006a). Kapitulu honetan erakutsiko dut aspektu-aditzen 

egitura igoeran oinarritzen dela, ekintzaren amaiera adierazten duten aditzen kasuan izan 

ezik (amaitu, bukatu). 

Kapitulu honek atal nagusi bi ditu. Lehenengo atalean, euskararako nahiz beste 

hizkuntza batzuetarako egin diren proposamenak aztertuko ditut. Bigarren atalean, neure 

proposamena aurkeztuko dut, eta saiatuko naiz frogatzen euskarazko aspektu-aditzak ez 

direla egitura funtzionalaren baitan kokatzen, Aditz Sintagmaren baitan baino —alegia 

                                                 
1 Egon eta ibili aditzak aspektu-interpretazioa hartzen duten mugimendu aditzak izanik, berriro agertuko 
zaizkigu seigarren kapituluko laugarren atalean. 
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Aditz Sintagma proiektatzen dutela—, eta igoera dela aukera onena aspektu-aditzen 

ezaugarriak azaltzeko. 

 

5.2. Orain arteko proposamenak 

Aspektu-aditzei buruz asko idatzi da, baina zerk egiten ditu horren berezi? Itxura 

batean, argumentua partekatzen duten aditz bik osatutako egitura sinple samarra da. 

Kontuan hartuta menpeko egitura gutxienez Aspektu Sintagmaraino garatzen dela (-t(z)en 

morfema agertzea dugu horren froga), ondokoa bezalako eskema proposa dezakegu egitura 

hauek aztertzeko: 

 

1.    Dnb-S 
 
Mireni    Dnb' 
 
    AS  da 
 
  Asp-S   hasi 
 
   Asp' 
 
  AS  nekatzen 
 
 <Miren>i <nekatu> 

 

Hala ere, berehala konturatuko gara azalpena ez dela horren sinplea. Perlmutterrek 

(1970) aurkeztutako lanetik hasi eta gaur arte, ugari izan dira aspektu-aditzei buruzko 

lanak. Perlmutterrek berak, begin (hasi) aditzaren ezaugarrietan oinarrituta, ondorioztatu 

zuen aditz horrek izaera bikoitza zuela kontrol/igoeran oinarritutako azterbideari 

dagokionez; alegia, kontrola zein igoera ager daitekeela haren egituran. Horrek aspektu-

aditzen izaera konplexua jartzen du agerian. Ondoko orrialdeetan, ezaugarri berezi horien 

arrazoi sintaktikoa argitzen ahaleginduko naiz. Ikusiko dugun moduan, azken urteotako 

eztabaida nagusia aditzen izaera lexikoa edo funtzionala den zehaztean datza. 
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5.2.1. Kontrolaren eta igoeraren ezaugarriak partekatzen dituzten egiturak: 

Perlmutter (1970) 

Perlmutter aspektu-aditzen ezaugarri ezohikoez jabetu zen, zehatzago, hasi 

aditzarenaz. Horrela, egile honen proposamenaren arabera, hasi aditzak igoera-egituretan 

eta kontrol-egituretan hartzen du parte. Igoeraren aldeko argudio bezala aipatzen du 

subjektu-posizioan izenordain betegarriak agertu ahal izatea (2a) adibidean bezala, 

esamoldeek esanahia ez galtzea, (2b) adibidean bezala, eta perpaus aktibo/pasiboen 

arteko sinonimia, (2c) eta (2d) adibideek erakusten duten moduan: 

 

2. a. It began to rain.     (Perlmutter 1970, (8)) 

b. Headway began to be made toward a solution. (Perlmutter 1970, (16)) 

c. The noise began to annoy Joe.   (Perlmutter 1970, (9a)) 

d. Joe began to be annoyed by the noise.  (Perlmutter 1970, (9b)) 

 

Bestalde, kontrolaren aldeko argudio gisa, lan horretan honako puntuak aipatzen dira: 

aspektu-aditzak kontrol egitura baten osagarri-posizioan ager daitezke, (3a) adibidean 

bezala; eta aspektu-aditzak aginterazko perpausetan ager daitezke, (3b) adibidean bezala: 

 

3. a. I tried to begin to work.   (Perlmutter 1970 (20)) 

b. Begin to work.    (Perlmutter 1970 (25)) 

 

Komeni da azpimarratzea, Fukudak (2008a:172) dioen moduan, Perlmutterrek darabilen 

terminologian, igoera-aditza zera dela: aditz iragangaitz bat perpaus osagarria hartzen 

duena; eta aldiz, kontrol-egitura da aditz iragankorra, bere subjektuaren eta menpeko 

subjektuaren arteko indizekidetasuna eskatzen duena. Hortaz, alde batera utzita egitura 

pasiboetan oinarritutako adibideak eta esamoldeekin lotutakoa,2 euskarazko adibideak 

aztertzeko soilik gelditzen zaizkigu izenordain betegarriak onartzen dituzten egiturak 

                                                 
2 Gogoratu euskarazko perpaus-esamoldeak oso sentikorrak direla osatzen dituzten argumentuen 
mugimenduarekiko, bigarren kapituluan ikusi dugun moduan. 
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igoera-egituraren aldeko argudio gisa —(2a) adibidea bezalakoak, alegia—. Aldiz, (3a) 

bezalako adibideei buruz esan dezakegu, Rochette-ri (1999:149) jarraituz, egungo 

ikuspegitik posible dela uztartzea subjektuen arteko kontrol-harremana eta igoera-

harremana:3 

 

4. Ii tried [PROi to begin [ti to work]].   (Rochette 1999 (9a)) 

 

Hortaz, perpaus nagusiko subjektuaren eta menpekoaren artean kontrol-harremana 

dagoela erakusteko, (3b) bezalako adibideetan oinarritu beharko ginateke. Ondoko 

adibideetan oinarrituta, hortaz, esango genuke euskarazko hasi eta jarraitu aditzek igoera 

egituretan zein kontrol egituretan hartzen dutela parte: 

 

5. a. Euria egiten hasi da. 

b. Hasi (zaitez) irakurtzen. 

c. Euria egiten jarraitzen du. 

d. Jarraitu (ezazu) irakurtzen. 

 

Aldiz, aritu eta jardun aditzak igoera-egituretan ageri zaizkigun aditzak izango lirateke, 

ez baitute onartzen (3b) adibidearen parekorik:4 

 

6. a. *Aritu (zaitez) irakurtzen. 

b. *Jardun (zaitez/ezazu) irakurtzen. 

 

                                                 
3 Kontuan hartu behar da Perlmutterrek gaur egun baztertuta dagoen elementu berdinen ezabaketan (Equi-
deletion) oinarritzen zuela bere proposamena; horrek eskatzen zuen perpaus nagusiko subjektua berriro 
errepikatzea begin aditzaren subjektu-posizioan. 
4 Ibili aditzaren kasuan, ibili irakurtzen bera bitxia iruditu dezakeen arren (nik neuk ezgramatikaltzat ere joko 
nuke bere horretan), testuinguru egokian kokatuta onargarri bihurtzen da aurrekoak ez bezala: 

i. Ibili ilunetan irakurtzen hurrengoan ere, eta atzera ere begietako mina izango duzu. 
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Hala ere, bitxia dugu jardun aditzaren kasua; izan ere, igoera-egituretan hartuko balu 

parte, esperoko genuke ez aurkitzea subjektuaren gaineko murrizketarik, baina ondoko 

adibideek erakusten duten moduan, jardun aditzak murrizketa argiak ezartzen ditu 

subjektuarengan: 

 

7. a. *Harria(k) ... dihardu. 

b. *Mendia(k) ... dihardu. 

 

Itzuliko naiz murrizketa horien izaerara aurrerago (240. or.). Edozein kasutan, argi dago 

elementu gehiago behar ditugula aspektu-aditzak biltzen dituzten perpausen egitura 

argitzeko, eta igoeraz edo kontrolaz ari garen zehazteko. Perlmutterrek eskainitako datuak 

ere berrinterpretatu egin dira aurreragoko lanetan, ondorengo azpiataletan ikusiko dugun 

moduan, eta bestelako azalpenak eskaini izan dira aspektu-aditzen funtzionamendua 

azaltzeko. 

 

5.2.2. Igoera-aditzak eta kontrol-aditzak biltzen dituen multzoa: Goenaga (1984, 

1985) 

Goenagak (1984, 1985) azaltzen duen bezala, euskarazko aspektu-aditzak semantikoki 

multzo berean bil ditzakegun arren, bada alde sintaktikorik batzuen eta besteen artean. 

Horren froga gisa subjektuaren gaineko murrizketa aipatzen du, eta ondokoak bezalako 

adibideak eskaintzen dizkigu: 

 

8. a. Nire loreak zimeltzen hasi dira. 

b. *Nire loreek zimeltzen jardun dute. 

c. Langileek lanik ez izatea arazo larri bihurtzen ari da. 

d. *Langileek lanik ez izateak arazo larri bihurtzen jardun du. 

         (Goenaga 1985:519) 
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Bukatu eta amaitu aditzen kasuan, aipatzen du izaera berezia dutela, eta hiztun askok 

ez dutela onartzen –t(z)en morfemadun egiturarik aditz horiekin batera (Goenaga, 

1984:171).5 Ondorioz, hiztun horiek bestelako bideak bilatzen dituzte -t(z)en morfemadun 

egitura horiek saihesteko: 

 

9. a. ?Joxek hitzegiten bostetan amaitu zuen. 

b. ?Joxek hitzegitea bostetan amaitu zuen. 

c. Joxek bere hizketaldia bostetan amaitu zuen. 

d. Joxek bostetan utzi zion hitzegiteari. 

e. Joxek bostetan amaitu zuen hitzegitez. 

        (Goenaga 1984:171) 

 

Goenagak aipatutako datuez gain, badira beste batzuk amaitu aditzaren izaera berezi 

hori berresten dutenak. Esate baterako, amaitu aditzaren kasuan, Goenagak emandako 

adibideei gehitu ahal dizkiegu beste batzuk, beharbada argiago erakusten dutenak 

hiztunek ez dutela amaitu aditza onartzen hasi aditzari kontrajar zekiokeen kasu 

guztietan, eta bestelako egiturak erabiltzen direla amaitu aditzarekin osatutako forma 

horien ordez: 

 

10. a. Izotza urtzen hasi da. 

b. *Izotza urtzen amaitu da. (vs izotza guztiz urtu da) 

c. Eskultura apurtzen hasi da. 

d. *Eskulturak apurtzen amaitu du. (vs eskutura guztiz apurtu da) 

e. Zuhaitza hostoak galtzen hasi da. 

f. *Zuhaitzak hostoak galtzen amaitu du. (vs zuhaitzak hosto guztiak galdu ditu) 

g. Jon ilea galtzen hasi da. 

h. *Jonek ilea galtzen amaitu du. (vs. Jonek ez du ilerik galtzen jada) 

                                                 
5 Badirudi ez dagoela inolako alderik amaitu eta bukatu aditzen artean, ikuspegi sintaktikotik behinik behin. 
Hori dela eta, azalpen eta adibideetan batari edo besteari egingo diot erreferentzia, baina batarentzat 
esandakoak berdin balio du bestearentzat. 
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Eta beste horrenbeste erakusten digute eguraldiarekin lotutako perpausek ere; nahiz 

eta hasi aditzaren osagarri posizioan arazo barik agertu, ez dago parekorik amaitu 

aditzarekin: 

 

11. a. Euria egiten hasi da. 

b. *Euria egiten amaitu du. (vs atertu (egin) du) 

c. Hotz egiten hasi da. 

d. *Hotz egiten amaitu du. (vs epeldu (egin) du) 

 

Horrek, printzipioz, igoeraren alde jokatzen du hasi aditzaren kasuan (eta baita ari 

aditzarenean)6, eta igoeraren kontra amaitu aditzaren kasuan: 

 

12. a. proi [<pro>i euria egiten] hasi da. 

b. proi [<pro>i euria egiten] ari da. 

c. *proi [<pro>i euria egiten] amaitu du. 

 

Horrez gain, eta Artiagoitiak (2003:679) azpimarratzen duen moduan, orain arte ikusi 

ditugun aditzen artean, amaitu da bakarra inesibodun ekintzarik onartzen ez duena 

osagarri posizioan, prozesuaren partea islatzeko —amaiera, alegia—: 

 

                                                 
6 Egia bada ere beharbada euria egiten ari da ez dela euria ari du bezain egokia, ezin esan daiteke gramatikala 
ez denik ere. 
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13. a. Miren lanean hasi da. 

b. Miren lanean {ari da/dabil}. 

c. Mirenek lanean jarraitzen du. 

d. Mirenek lanean dihardu. 

e. *Mirenek lanean amaitu du.7 

 

Laburbilduz, argi dago aspektu-aditzen artean, batzuek murrizketak ezartzen dizkietela 

beren subjektuei eta beste batzuek, ez. 

Goenagak (1985:519) proposatzen du hasi eta ari aditzak biltzen dituzten egituretan 

igoera dagoela, eta gainontzekoetan, kontrola. Jarraitu aditzaren kasuan, 1985eko 

artikuluan ez zaigu azaltzen zergatik multzokatzen duen igoeran oinarritutako egiturekin; 

izan ere, argi dago jarraitu aditzak ez duela murrizketarik ezartzen subjektuarengan: 

 

14. a. Mirenek liburua irakurtzen jarraitu du. 

b. Katuak saguak harrapatzen jarraituko du. 

c. Harriek erortzen jarraitu zuten luzaroan. 

d. Izotzak urtzen jarraitzen du. 

 

                                                 
7 Perpaus hau gramatikala izatekotan, Azkenean, Mirenek lan egin du edo antzeko interpretazioaz izango da. 
Izan ere, hasi eta amaitu aditzak biltzen dituzten perpausek interpretazio bikoitza izan dezakete —gainerako 
aspektu-aditzek ez dute aukerarik ematen interpretazio bikoitz horretarako—: 

i. a. Jon eskutitzak banatzen hasi zen. 
a1. Jonek eskutitzak banatzeari ekin zion. 
a2. Hasieran, Jonek eskutitzak banatzen zituen. 

b. Jonek eskutitzak banatzen amaitu zuen. 
b1.Jonek amaitu zuen eskutitzak banatzeko lana. 
b2. Amaieran, Jonek eskutitzak banatzen zituen. 

Bigarren interpretazio horretan, hasi eta amaitu aditzek ez diete egiten erreferentzia menpeko egituran 
deskribatutako gertaeraren aldiei —hasierari eta amaierari, alegia—. Are gehiago, -t(z)en morfemadun egitura 
bi ager daitezke aspektu-aditz berari lotuta, bakoitza adiera batean: 

ii. Jon lan egiten hasi zen eskutitzak banatzen. 

Horrek iradokitzen digu bigarren adiera horretan -t(z)en morfemadun egitura ez zaiola txertatzen aspektu-
aditzaren osagarri gisa egiturari, adjuntu bezala baizik. 
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Aldiz, Goenagaren tesian (1984:170) egitura hauen azterketarako oso garrantzitsua den 

beste datu bat aipatzen zaigu, aspektu-aditz hauekin batera ageri den laguntzailearen 

nolakotasuna, alegia; eta horrexetan oinarritzen da Goenaga jarraitu aditza amaitu edo 

jardun bezalakoekin multzokatzeko, eta ez hasi eta ari aditzekin. Ondoko adibideetan 

ageri den bezala, hasi eta ari aditzek aditz laguntzaile iragangaitza hartzen dute, eta 

ondorioz, kasu absolutua duen subjektua. Jarraitu eta jardun aditzek, berriz, aditz 

laguntzaile iragankorra eta kasu ergatiboa duen subjektua: 

 

15. a. Miren irakurtzen hasi da. 

b. Miren irakurtzen ari da. 

c. Mirenek irakurtzen jardun du. 

d. Mirenek irakurtzen jarraitu du. 

 

Hala ere, jardun aditzak laguntzaile iragangaitza ere har dezake, ondoko adibideetan 

ikusten den moduan: 

 

16. a. mendi aietako bidea gure jendeari erakusten jardun giñan.8 

b. Gau osoan jardun giñan posizioetara ariak eramaten 

c. Egun batez, denbora pasa geundela, lehengo gerra aurreko ixtoriak 

kontatzen jardun zitzaidan. 

d. Nire kapitulua inprimatu eta irakurtzen jardun da. 

e. Jexuxen txikitako kontuak kontatzen jardun naiz arratsaldean. 

 

                                                 
8 Adibideak honakoetatik daude jasota: 
(16a) Alkain, Iñaki & Antonio Zavala, 1981, Gerrateko ibillerak III, Auspoa, Tolosa. 91. or. 
(16b) id. 120. or. 
(16c) Izagirre, Koldo, 2001, Elgeta, sasiaren sustraiak, EHko trikitixa elkartea. 36. or. 
(16d) Etxabe, Xabier, 2004, Lurtarra da begiratua, Elkar, Donostia. 56. or. 
(16e) id. 142. or. 
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Subjektuaren gaineko murrizketan eta aditz laguntzailearen izaeran oinarrituta, 

Goenagak egitura bi proposatzen dizkigu. Lehena, ari eta hasi aditzetarako, eta menpeko 

subjektuaren igoera biltzen duena: 

 

17.     Infl-S 
 
 <liburuak>i    Infl' 
 
    AS    dira 
 
  Konp-S    ari 
 
    Konp' 
 
  Infl-S   -n 
 
   Infl' 
 
  AS  -tze 
 
       <liburuak>i honda 

 

Proposatutako azterbideak, baina, baditu zenbait eragozpen. Hasteko, orain arteko 

orrialdeetan garatutako bidea zuzena bada, -t(z)en morfema Aspektu Sintagmaren buruan 

izango dugu, eta ez Denbora eta Konplementatzaile Sintagmen artean banatuta. Horrekin 

lotuta dugu igoeraren auzia. Menpeko egitura horrenbeste garatzeak eragotzi egingo luke 

menpeko subjektuaren mugimendua perpaus nagusira. Izan ere, Goenagak aurkeztutako 

eskeman esperoko genuke menpeko subjektuak erkatuta izatea tasun guztiak menpeko 

Denbora Sintagmaren espezifikatzailera heltzean, eta hartara, fosilduta eta eskuraezin 

geratzea erakar zezaketen beste gune batzuentzat. Beste era batera esanda, liburuak 

sintagma ‘ikusezina’ litzateke perpaus nagusiko Inflexioarentzat, eta ondorioz, hark ezin 

izango luke erakarri; azalpena ondoko eskemara ekarrita, esango genuke liburuak 

Determinatzaile Sintagmak irudikatutako lehenengo mugimendua egin dezakeela, baina ez 

bigarrena. Horrek subjekturik gabe utziko luke perpaus nagusia: 
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18.     Dnb-S 
 
 <liburuak>i    Dnb' 
 
    AS    dira 
 
 X Konp-S    ari 
 
    Konp' 
 
  Dnb-S   -n 
 
<liburuak>i  Dnb' 
 
  AS  -tze 
 
       <liburuak>i honda 

 

Horrez gain, halako egiturak aukera eman behar liguke menpeko egituran PRO subjektua 

jasotzeko. Perpaus nagusian aitzindaria txertatzeko gunerik ez dagoenez, esperoko genuke 

posible izatea PRO horren irakurketa arbitrarioa, erraz2 motako egituretan aurkitzen 

dugunaren parekoa (ikusi 3. kapitulua), eta probet izenordain betegarri isila perpaus 

nagusiko subjektu posizioan: 

 

19. probet-i [PRO liburuak hondatzen]i 

 

Baina komunztadura-harremanek argi erakusten digute (19) adibidean ageri zaigun 

egitura ez dela posible; izan ere, kasu horretan esperoko genuke aditz nagusia singularrean 

agertzea: 

 

20. *probet-i [PRO liburuak hondatzen]i hasi da. 

 

Goenagak (1984:187) proposatzen digun bigarren egituran kontrol-harremana islatzen 

da. Funtsean, aurreko egituratik bereizten duen ezaugarri bakarra da subjektua perpaus 
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nagusian txertatzen dela eta menpeko egituran haren indizekide den PRO elementua 

dugula: 

 

21.    Dnb-S 
 
Mireneki    Dnb' 
 
    AS  du 
 
  Konp-S   jarraitu 
 
 PROi  Konp' 
 
  Dnb-S   -n 
 
   Dnb' 
 
  aS  -tze 
 
 <PRO>i  irakur 

 

Baina nagusitu den azterbidearen arabera, egitura bien arteko aldea hori baino 

konplexuagoa izan behar da, ezinbestean. Esate baterako, igoera proposatzen badugu 

perpaus batzuetan —ari eta hasi aditzak hartzen dituztenetan, hain zuzen ere—, egitura 

horietan aditzak argumentu bakarra izango du; menpeko perpausa, alegia. Aldiz, kontrol-

harremana azaltzen duten perpausek argumentu bi hartuko dituzte: bata, menpeko 

perpausa eta bestea, perpaus nagusiko subjektua. Horri -t(z)en morfemaren kokagunea 

gehitu behar diogu, ari eta hasi aditzetarako proposatutako egituran bezala. 

Edonola ere, Goenagaren proposamenei orain arte jarritako eragozpenak erraz konpon 

daitezke baldin eta aurreko kapituluetan erabilitako irizpideetara egokitzen baditugu 

aztertu berri ditugun egiturak. Horrela, esan dezakegu hasi eta ari aditzen kasuan (1) 

adibideko egitura dugula, eta gainontzeko aditzen kasuan, ostera, honakoa: 
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22.    Dnb-S 
 
Mireneki    Dnb' 
 
    aS  du 
 
  <Miren>i  a' 
 
   Dnb-S  jarraitu 
 
  PROi  Dnb' 
 
   aS  Ø 
 
  <PRO>i  irakurtzen 

 

Hala ere, kontrolean oinarritutako azterbideak ez du azaltzen zergatik ez duen 

subjektuaren gaineko murrizketarik ezartzen jarraitu aditzak (14) adibidean ikusi dugun 

moduan: 

 

23. a. Mirenek liburua irakurtzen jarraitu du. 

b. Katuak saguak harrapatzen jarraituko du. 

c. Harriek erortzen jarraitu zuten luzaroan. 

d. Izotzak urtzen jarraitzen du. 

 

Aukera bat litzateke proposatzea jarraitu aditza “gardena” dela, hau da, ez duela 

inolako murrizketarik ezartzen subjektuarengan. Baina kasu horretan, bera izango 

litzateke bakarra aspektu-aditzen artean kontrolean oinarritutakoa eta subjektuaren 

gaineko murrizketarik ezartzen ez duena —gogoratu ari eta hasi aditzen kasuan 

subjektuaren gaineko murrizketarik eza igoerarekin lotu dugula—. 

Bigarren aukera litzateke proposatzea jarraitu aditzaren kasuan ere igoera daukagula, 

baina ari eta hasi aditzekin ez bezala, subjektuak kasu ergatiboa hartzen duela. Horrek 

jardun eta amaitu aditzen kasua utziko liguke argitzeko. Azkenik eta murrizketez ari 

garela, azpimarratu beharra dago jardun aditzaren kasuan murrizketa ez dela soilik 
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subjektuarekiko; menpeko egiturak deskribatzen duen gertaerarekiko murrizketa ere 

badago, edo nahiago bada, menpeko predikatuarekiko. Horrela, ondoko adibideetan 

ikusten dugu kasu batzuetan onargarria den subjektu bera ez dela onargarria beste 

batzuetan: 

 

24. a. Jonek irakurtzen dihardu. 

b. *Jonek konturatzen dihardu. 

 

Adibide horiek iradokitzen digute jardun aditzak ekintza kontzientea islatzen duen 

predikatua eskatzen duela osagarri. Bigarren murrizketa horrek ondorio garrantzitsuak 

ditu, aurrerago ikusiko dugun moduan (286. or.). 

Laburbilduz, Goenagak (1984, 1985) proposatutako banaketari eusteko arrazoi bakarra 

perpaus nagusiko subjektuak erkatzen duen kasua litzateke: absolutua igoera dugunean eta 

ergatiboa kontrol-harremana badago. Hala ere, kasu hutsa ez da arrazoi nahikoa 

kontrolaren edo igoeraren alde egiteko. Aurrerago ere izango dugu kasuan oinarritutako 

beste proposamen bat; Arregi & Molina-Azaolarena (2004), hain zuzen ere. Baina aurretik, 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987) ari aditzaren harira egindako ekarpena aztertuko 

dugu. 

 

5.2.3. Berregituratze-analisia: Hualde & Ortiz de Urbina (1987) 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak aurkeztutako proposamena aztertzen hasi aurretik, 

autoreok nabarmendutako zenbait puntu ekarri nahi nituzke gogora. Izan ere, Hualdek eta 

Ortiz de Urbinak argudio sendoak eskaintzen dizkigute ari aditza eta aditzaren aurreko 

beste elementu batzuk bereizte aldera. Datu horiek baliagarri izango ditugu batetik, ari 

aditzaren eta gainontzeko aspektu-aditzen izaera funtzionala edo lexikoa den argitzeko; 

bestetik, proposatzen dugun azterbideak azaldu beharreko hainbat ezaugarri zehazteko. 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak aspektu-aditzaren kokaguneari erreparatzen diote beren 

azterketan —ari aditzaren kokaguneari, zehatzago izateko—. Ondoko adibideetan islatzen 



______________________________________________________________aspektu-aditzak 

 

 

 

 

 242 

den moduan, aspektu-aditzak aditz nagusiaren eta aditz laguntzailearen artean agertzen 

zaizkigu: 

 

25. a. Miren ipuinak kontatzen hasi da. 

b. Miren ipuinak kontatzen ari da. 

c. Mirenek ipuinak kontatzen jarraitzen du. 

d. Mirenek ipuinak kontatzen amaitu du. 

 

Aditz modalek (ahal, behar, nahi) eta bestelako partikula batzuek ere (omen, ote...) 

kokagune berean azaldu ohi dira. Horrek aukera ematen digu aditz hauek aipatutako aditz 

eta partikulekin alderatzeko. Baina berehala ikusiko dugun moduan, hainbat ezaugarrik 

bereizten dituzte aspektu-aditzak elementu horietatik. Horretarako, ari aditzean 

zentratuko gara. 

 

5.2.3.1. ari ≠ omen, ote 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987) aditz nagusiaren eta aditz laguntzailearen artean 

txertatu ohi diren beste elementu batzuekin alderatzen dute ari aditza. Horien artean 

daude ote, al, omen, bide eta ei. Egileek dioten moduan, ari ezin da multzokatu partikula 

horiekin batera. Izan ere, elementu horiek perpausean txertatzen diren elementuak dira, 

eta ez diote eragiten perpausaren sintaxiari, (26a) eta (26b) adibideetan ikus daitekeen 

bezala. Aldiz, ari txertatzeak eragina dauka haren ezkerretara ageri den aditzaren forman, 

(26c) adibideak erakusten duen moduan: 

 

26. a. Jonek egia {esaten/esan} du. 

b. Jonek egia {esaten/esan} omen du. 

c. Jon egia {esaten/*esan} ari da. 
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Are gehiago; ari aditzak eragina du perpaus nagusiko subjektuaren kasuan eta aditzean, 

omen eta antzeko partikulek ez bezala:9 

 

27. a. Jonek egia esan (omen) du. 

b. Jon mendian ibiltzen (omen) da. 

c. Jonek egia esaten (*ari) du. 

d. Jon egia esaten *(ari) da. 

 

5.3.7. azpi-atalean ikusiko dugun moduan, badira azaldu beharreko ñabardurak 

emandako adibideekin lotuta; hala ere, ukaezina da omen bezalako partikulek ez dutela 

gaitasunik aldaketarik eragiteko subjektuaren kasuan edo aditzean islatzen den 

komunztaduran. Halaber, ezin dute baldintzatu haien ezkerretara ageri den aditzak 

hartzen duen forma. Ostera, ari gai da subjektuaren kasua baldintzatzeko (abs.), 

komunztaduran eragiteko (komunztadurarik ez osagarri zuzenarekin), eta mugak jartzeko 

haien ezkerretara ageri den aditzaren formari (-t(z)en morfemadunak izan behar dute 

ezinbestean). 

Azkenik, kontuan hartu behar dugu ari aipatutako beste partikula horiekin batera ager 

daitekeela. Horrek iradokitzen digu batak eta besteek ez dutela posizio bera betetzen: 

 

28. a. Jon egia esaten ari ote da? 

b. Jon egia esaten ari omen da. 

c. Jon egia esaten ari al da? 

 

Argi dago, beraz, ari aditzarentzat eskaintzen den azterbideak ez duela zerikusirik 

omen bezalako elementuekin. Jarraian, aspektu-aditzak aditz modalekin alderatuko ditugu 

eta atzera ere ikusiko dugu alde nabarmenak daudela batzuen eta besteen artean. 

 
                                                 
9 (27c) adibideari dagokionez, halako egiturak posible dira ari elementu funtzional gisa interpretatzen den 
hizkeretan, 5.3.7. atalean azalduko dudan moduan. 
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5.2.3.2. ari ≠ ahal, behar, nahi 

Arestian aipatutako lan berean, Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987) ari aditz modal 

bezala sailkatzeko aukera aztertzen eta baztertzen dute. Eskaintzen dizkiguten argudioen 

artean dago nominalizazioaren gaineko murrizketa: ari aditzak -t(z)e morfemarekin 

osatutako aldaerak onartzen ditu (aritzea), baina ez aditz modalek (*nahitzea, 

*ahaltzea...).10 Gertaera berari erreparatzen dio Haddicanek (2005b:186) ere, ez soilik ari 

aditzaren kasuan, aspektu-aditzenean oro har baizik. Haddicanen ustez, litekeena da aditz 

modalak buru funtzional gisa atxikitzea egiturari, ez aditz nagusi bezala eta horregatik ez 

onartzea -t(z)e morfema nominalizatzailea, eta horregatik ez dute onartzen aditz modalek 

zuzenean atxikitzerik -t(z)en morfema, aspektu-aditzek ez bezala: 

 

29. a. Jon lan aspergarrienak egiten aritzen da. 

b. Jonek lan aspergarrienak egiten jarraitzen du. 

c. Jonek lan aspergarrienak egin {*behartzen / behar izaten} ditu. 

d. Jonek lan aspergarrienak egin {*ahaltzen / ahal izaten} ditu. 

e. Jonek lan aspergarrienak egin {*nahitzen / nahi izaten} ditu. 

 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987:431) ere ari aditz lexiko bezala aztertzearen alde 

egiten dute, eta argudio sendoa eskaintzen digute horren alde; izan ere, ari aditzak aditza 

ez den osagarria har dezake: 

 

30. a. Miren txantxetan ari da. 

b. Jon algaraka ari da. 

 

                                                 
10 Behartzea forma ezin dugu hartu zuzenean behar aditzetik eratorritakotzat, behartutik baizik. Horren 
erakusle dugu haren ezkerretara kokatutako aditzaren forma ez datorrela bat behar aditzaren osagarriarekin, 
behartu aditzarenarekin baizik, ari aditza nominalizatzean ez bezala: 

i. a. Miren koadroak pintatzen ari da. 
b. Mirenek koadroak pintatu behar ditu. 
c. Miren koadroak {*pintatu/pintatzen/pintatzera} behartu dute. 
d. Mireni gaizki iruditzen zaio inor koadroak {*pintatu/pintatzen/pintatzera} behartzea. 
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Egia da kasu batean zein bestean ekintzak islatzen dituzten sintagmak direla, eta ari 

aditzak ez duela edozein Postposizio Sintagma onartzen, ezaugarri jakin batzuk betetzen 

dituenak baizik (ikusi 1.3.6. atala). Edozein kasutan, goiko adibideetan ari aditzaren 

osagarrian ageri zaizkigunak Postposizio Sintagmak dira, eta ez genuke halakorik esperoko 

ari aditz funtzional soila balitz. 

Aditz modalekiko alderaketarekin jarraituz, Hualdek eta Ortiz de Urbinak ahal aditzean 

jartzen dute arreta. Horrela, azaltzen digute ahal aditzak ez duela laguntzailerik 

inposatzen, eta ari aditzak izan laguntzailea eskatzen duela nahiz eta aditz iragankorrak 

hartu osagarri posizioan. Hala ere, kontua korapilatsuagoa da: erabilera estandarrean, ahal 

aditzak partikula huts bezala jokatzen du, eta haren osagarri posizioan ageri den aditzak 

hautatutako laguntzailea onartzen du (31a) eta (31b) adibideetan bezala; hala ere, hiztun 

batzuek aditz nagusi bezala darabilte ahal aditza, eta hartara, aditz laguntzaile 

iragankorra eskatzen du, (31c) adibidean bezala:11 

 

31. a. Miren pozik egon ahal da. 

b. Mirenek liburua irakurri ahal du. 

c. %Mirenek pozik egon ahal du. 

d. *Miren liburua irakurri ahal da. 

 

Behar aditzak ere bitara jokatzen du: ahal aditzak bezala, onartu egin dezake berarekin 

ageri den aditz nagusiaren laguntzailea —(32a) eta (32b) adibideetan ikusten den moduan— 

edo aditz iragankorra hartu, (32c) adibideetan bezala: 

 

32. a. Miren pozik egon behar da. 

b. Mirenek liburua irakurri behar du. 

c. Mirenek pozik egon behar du. 

d. *Miren liburua irakurri behar da. 

                                                 
11 Goenagak (2002:268), aditz laguntzailearen kokagunean oinarrituta, ondorioztatzen du ezin aditza aditz 
nagusi gisa ere erabili ohi dela. 
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Azkenik, nahi aditzak aditz laguntzaile iragankorra eskatzen du, dena delakoa izanik ere 

harekin batera ageri den aditz nagusia: 

 

33. a. *Miren etxera joan nahi da. 

b. Mirenek etxera joan nahi du. 

c. *Miren liburua irakurri nahi da. 

d. Mirenek liburua irakurri nahi du. 

 

Aztertutako datuen arabera, baldin eta aditz laguntzailearen hautaketa hutsean 

oinarritzen bagara, egia da hiztun gehienek ez dutela lotzen ahal aditza laguntzaile jakin 

batekin —hau da, ahal aditzaren osagarrian kokatutako aditzak erabakitzen du laguntzailea 

iragankorra ala iragangaitza izango den—; horrek aspektu-aditzetatik bereizten du ahal. 

Beste horrenbeste gertatzen zaigu behar aditzarekin. Baina, ikusi dugun moduan, bai batak 

eta bai besteak badituzte aldaerak zeintzuetan aditz laguntzaile iragankorra hartzen duten 

beti, dena delakoa izanik ere haien osagarri posizioan ageri den aditzaren izaera. Nahi 

aditzaren kasuan, aditz laguntzaileak iragankorra izan behar du ezinbestean. 

Horrenbestez, laguntzailearen hautaketa hutsean oinarrituta, aitortu beharko genuke aditz 

modalek ari aditzak bezala joka dezaketela —erabilera estandarrean ez bada, bai hedatu 

samar dauden aldaeretan, behintzat—. 

Aditz modalen artean dauden aldeak azaltzeko bidea Haddicanek (2005b, 2008) 

eskaintzen digu. Cardinaletti eta Shlonskyk (2004) italierazko aditz “sasifuntzionalak” 

aztertzeko proposatutako bide beretik, Haddicanen ustez, euskarazko aditz modalek ere 

tarteko izaera dute: komunztadura-harremanei dagokienez, aditz modalen artean dauden 

aldeak azaltzeko, proposatzen du behar eta nahi aditzek, ahal aditzak ez bezala, aditz 

lexiko moduan jokatzen dutela laguntzailea (*edun) hautatzean, baina aditz funtzional gisa 

urruneko komunztadura onartzen duten heinean (Haddican 2005b:185). Horrek esan nahi 

du erabilera estandarrean aspektu-aditzak aditz lexikoak direla, aditz laguntzailea haiek 

hautatzen baitute —puntu hau azpimarratu beharra dago, aurrerago ikusiko dugun 

moduan—. Erabilera ezestandarrean, berriz, Haddicanek aditz modalen artean aurkitutako 

ezaugarriak antzemango ditugu; alegia, ikusiko dugu iragazkorrak izan daitezkeela aditz 
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laguntzailearekiko, eta urruneko komunztadura onartzen dutela baldintza jakinetan 

(Etxepare 2003a, 2006). 

Hortaz, esan dezakegu aditz laguntzailearen hautaketa ez dela, beharbada, argudiorik 

sendoena ari aditza aditz modaletatik bereizteko; bai, ordea, aditzak ez diren osagarriak 

onartzea eta -t(z)e morfema nominalizatzailea hartzeko gaitasuna. 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak aurkeztutako argudioei komunztadurarenak gehitu ahal 

dizkiegu. Izan ere, aditz-hautaketa ez bezala, aldea ukaezina da aditz modalen eta ari 

aditzaren artean objektuarekiko komunztadurari dagokionez; aditz modalen kasuan, aditz 

nagusiak objektuarekiko komunztadura islatzen du nahi eta nahiez: 

 

34. a. Mirenek liburua irakurri {ahal/behar/nahi} du. 

b. Mirenek liburuak irakurri {ahal/behar/nahi} {ditu/*du}. 

c. Mirenek zu beldurtu {ahal/behar/nahi} {zaitu/*du}. 

 

Aldiz, ondoko adibideek erakusten duten moduan, ez da horrelakorik gertatzen ari 

aditza dugunean:12 

 

35. a. Miren liburua(k) irakurtzen ari da. 

b. Miren zu beldurtzen ari da. 

 

Bestalde, badugu datu bat iradokitzen diguna aspektu-aditzek eta aditz modalek ez 

dutela egitura bera. Arestian esan bezala, ari aditzak ezinbestean eskatzen du ezkerretara 

kokatutako aditzak –t(z)en morfema hartzea; aditz modalek, berriz, infinitibodun egitura 

eskatu ohi dute osagarri gisa:13 

                                                 
12 Alde batera utzita Etxeparek (2003, 2006) urruneko komunztadura bezala deskribatu izan duena; hala ere, 
kontuan hartu behar da halako perpausak ontzat ematen dituzten hiztunek ere ez dutela objektuarekiko 
komunztadura onartzen kasu guztietan (Etxepare 2006), eta aldiz, ontzat ematen dituztela objektuarekiko 
komunztadurarik gabeko adibideak. Aditz modalen kasuan ez da horrelakorik gertatzen, ordea. 
13 Horren salbuespena ekialdeko egiten ahal dugu bezalako egituretan aurkitzen dugu, zeintzuetan badirudien 
Aspektu Sintagma hartzen dela osagarri eta ez AS soila. Hala ere, horrek ez du kontraesanik hemen 
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36. a. Jon egia esaten ari da. 

b. *Jon egia esan ari da. 

 

Perpaus batzuen eta besteen arteko aldeak osagarriaren hautaketa hutsetik haratago 

doazen ondorioak izan ditzake, onartzen badugu aditz modalak aditz-sintagma txikia baino 

gorago txertatutako aditz funtzionalak direla eta -t(z)en morfema aspektu-marka dela, 

orain arte defendatu bezala. Haddicanek argudio gehiago eskaintzen digu aditz modalak 

eta aspektu-aditzak banan aztertzeko bide horretan. Horrela, Zabala eta Odriozolaren 

(1996) lanean oinarrituta, nabarmentzen du -t(z)en morfemadun osagarrietan ezeztapena 

ager daitekeela, aditz modalen kasuan ez bezala (Haddican, 2005b:187).14 Halako 

adibideak ikusi ditugu oharmen-aditzen osagarrietan eta baita -t(z)en morfemadun 

adjektibo-predikatuetan ere. Egia da zenbait aspektu-aditzekin (ari, ibili, jardun, amaitu) 

osatutako adibideak ez direla aurrekoetan bezain garbiak, edota saiatu edo ikasi bezalako 

aditzekin aurki ditzakegunak bezainbeste. Are gehiago: aldea dago ari eta ibili aditzen 

osagarrian txertatutako ezeztapenetatik beste aditz progresibo batzuen osagarrietan 

txertatutakoetara, (37e) eta (37f) adibideetan ikusten den moduan; baina zalantza barik, 

ezin esan daiteke aditz modalen osagarrietan txertatutakoak bezain txarrak direnik: 

 

37. a. Jon ezer ez egiten harrapatu dugu. 

b. Jon abila da ezer ez egiten. 

c. Ezer ez esaten saiatu ginen. 

d. Ezer ez esaten ikasi zuten. 

e. Hori ikusita, kasurik ez egiten {hasi ziren / jarraitu zuten}. 

f. ?*Kasurik ez egiten {ari da / dabil / dihardu / amaitu du}. 

h. *{Ezer/kasurik} ez egin {ahal/behar/nahi} dut. 

 

                                                                                                                                                         
proposatzen den azterbidearekin onartzen badugu aditz modalak biltzen dituzten buru funtzionalak Asp-S baino 
gorago daudela kokatuta. Horrela, ahal aditzaren aldaera baten eskakizunetan egon daiteke aditz-buruarekiko 
erreferentzia eta bestearenean, aspektu-buruarekikoa. 
14 Haddicanen (2005b:187) arabera, ezeztapenak Ezezko Polaritatedun Elementuak zilegitu ahal izatea perpaus 
mailako ezeztapenaren isla da; proposamen horrek bat egiten du 2.4.3. azpiatalean defendatutakoarekin. 
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Beraz, azken azpiatal bietan ikusitakoaren ondorio gisa, esan dezakegu ari ez dela 

sartzen omen, ote eta antzeko partikulen multzoan, ez eta aditz modalen taldean ere. 

Berehala ikusiko dugun moduan, gainontzeko aspektu-aditzek ere hainbat ezaugarri 

partekatzen dituzte arirekin; horrenbestez eta ikusiko dugun moduan, arrazoi nahikoa 

dugu aspektu-aditzak, oro har, ez aztertzeko buru funtzional gisa, zenbait autorek 

euskararako edo beste hizkuntza batzuetarako jorratutako bidetik —besteak beste, Cinque 

(1998, 2003), Arregi & Molina-Azaola (2004) edo Fukuda (2008)—. 

 

5.2.3.3. berregituraketa 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987) berregituraketa proposatzen dute ari aditzaren 

azterbide bezala. Berregituraketa-eredu horretan, egileok proposatzen dute ari aditza 

hartzen duten perpausetan, kontrol-harremana ezartzen dela lehenik eta behin perpaus 

nagusiko eta menpeko subjektuen artean, eta ondoren, perpaus bakun bilakatzen direla 

berregituraketaren bitartez: 

 

38. a. Mikeli [Konp-S PROi [AS eskutitzak idazten]] ari INFL 

b. Mikel [AS eskutitzak [A' idazten ari]] INFL 

(Hualde & Ortiz de Urbina 1987:443) 

 

Berregituraketa horren aldeko argudio gisa datiboarekiko komunztadura aurkezten dute. 

Ondoko adibidean oinarrituta, azaltzen dute berregituraketa gai dela (39) bezalako 

komunztadura-harremanen berri emateko, non menpeko aditzaren argumentua den zehar 

osagarriak komunztadura egiten duen perpaus nagusiko aditzarekin:15 

 

                                                 
15 Nor irakurtzen ari da liburua? bezalako adibideak ere berregituraren aldeko argudio bezala erabiltzen 
dituzte, nor ari da liburua irakurtzen? bezalako adibideen marjinaltasuna azpimarratuz (Hualde & Ortiz de 
Urbina 1987:445). Edozein kasutan, eta aurreragoko ataletan ikusiko dugun moduan, ez dirudi arrazoirik 
dagoenik ari aspektu-aditza gainontzeko aspektu-aditzetatik bereizteko —egiturari dagokionez, behinik behin—. 
Aurrerago proposatuko dut litekeena dela ari aditza deslexikalizatze-prozesu batean egotea, edo behintzat, 
zenbait hiztunentzat buru funtzional gisa jokatzea. Ikuspegi horretatik, Hualdek eta Ortiz de Urbinak aipatzen 
duten marjinaltasuna deslexikalizatze horrek hiztunen artean duen hedaduraren araberako kontua litzateke. 
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39. Jon [(guri) hurbiltzen] ari zaigu. 

 

Egia esateko, onartu beharra dago (39) bezalako adibideetan argumentu datiboa ez 

genukeela interpretatuko datibo etiko gisa, hau da, ez genukeela interpretatuko perpaus 

nagusian —ez bada testuinguru oso zehatzetan—. 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak darabilten berregituraketa-eredua Rizzik (1976, 1978, 

1982) ere proposatu izan du. Lan horietan, Rizzik bi perpausez osatutako egitura 

sinplifikatu eta bakarrera ekartzen du, ondorengo irudian ageri den bezala (Rizzi 1982:5). 

Bertan, perpaus nagusiko aditza eta menpekoa bateratu egiten dira aditz konplexu 

bakarrean, [A deve presentare]: 

 

40.   P 
 
 IS   AS 
 
   A   P 
 
    IS   AS 
 
     A  IS    Prep-S 
 
   Gianni     {A deve   presentare}  la a Francesco 

 

Gaur egun, ordea, berregituraketa beste ikuspegi batetik planteatzen da, ondorengo 

azpiatalean ikusiko dugun moduan. 

 

5.2.4. Igoera-analisia: Rochette (1999) 

Egile honek proposatzen digu aspektu-aditz guztiek jokatzen dutela igoeran oinarrituta. 

Perlmutterrek (1970) kontrolaren alde proposatutako argudioei erantzunez, azaltzen du 

lehenik eta behin, eta dagoeneko aipatu dudan moduan (231.or.), (41a) bezalako 

adibideetan ez dugula behar perpaus nagusiko subjektua errepikatzerik begin aditzaren 

subjektu-posizioan: 
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41. a. I tried to begin to work.   (Perlmutter 1970 (20)) 

b. Ii tried [PROi to begin [ti to work]].  (Rochette 1999 (9a)) 

 

Aspektu-aditzak aginterazko perpausetan agertu ahal izatea dela eta, Rochetteren 

(1999:149) ustez, ingelesezko seem aditzetik datorren nahastea da. Egile honen arabera, 

agintera ez dago lotuta kanpo argumentuaren izaerarekin, Perlmutterrek (1970) azaldu 

bezala, edo aurrerago Fukudak (2008a,b) egingo zuen moduan —ikusi 273. or.—; ezpada 

aspektuarekin lotutako murrizketarekin. Alegia, Rochettek dioenez, agintera soilik ezar 

dakieke Egoera Predikatuei, eta seem aditza aginterazko perpausetan ezin agertzea ez da 

—uste izan den moduan— igoera-aditza delako, Izaki Predikatua delako baino. Hala ere, 

argudio horrek ez digu balio azaltzeko zergatik ezin diren uztartu aginterazko perpausak 

eta ari, ibili edo jardun bezalako aspektu-aditzak, (6)ko adibideetan legez. 

Bestalde, Lamiroy-ri (1987) erantzunez dio ondokoak bezalako perpausen 

ezgramatikaltasuna ez datzala izenordain betegarria jasotzeko ezintasunean, ezpada 

aspektu-aditzek stative verbs bezala ezagutzen direnak onartzeko dituzten zailtasuean 

(Rochette 1999:150). Egileak horien artean kokatzen ditu falloir (behar) eta s’agir 

(beharrezkoa izan):16 

 

42. a. *Il continue à falloir partir. 

b. *Il commence à s’agir de travailler. 

 

Rochettek, azkenik, igoeran oinarritutako azterbidea proposatzen du. Hala ere, 

Rochetteren (1999:148) abiapuntuetako bat da aspektu-aditzek ez dutela murrizketarik 

ezartzen subjektuengan, baina ikusi dugun moduan (5.2.2. atala), zenbait aspektu-aditzek 

bai ezartzen dituzte murrizketak subjektuarengan. Baina 5.3.4. atalean ikusiko dugun 

moduan, posible da subjektuaren gaineko murrizketa igoerarekin uztartzea. 

                                                 
16 Ez dut sakonduko perpaus horien ezgramatikaltasunaren arrazoietan, horrek gure helburuetatik urrunduko 
gintuzkeelako; baina komeni da kontuan hartzea Rochetteren azalpenaz gain, Cinquek (1998, 2001) 
proposatzen digun buru funtzionalen sailkapenak ere aurreikusten dituela halako murrizketak —ikusi ondoko 
atala, eta bereziki (49) adibidea—. 
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5.2.5. Kontrola: Laka (2004, 2006a) 

Lakak kontrolean oinarritutako proposamena aurkezten digu euskarazko aditz 

progresiboetarako, Aditz Sintagmaren osagarrian postposiziodun nominalizioa txertatuta, 

Hualde & Ortiz de Urbinaren (1987) bidetik: 

 

43.     Dnb-S 
 
  DS   Dnb' 
 
 emakume-ai  AS  Dnb 
      da 
   Post-S   A 
     ari 
        IS  Post 
      n 
  AS       I 
 
 DS      A'        te 
 PROi 
  DS  A 
   ja(n) 
         ogi-a 

 Laka (2006a:175) 

 

Egitura bera aurkezten digu ibili eta egon aditzen kasuan ere. Ari aditzak laguntzaile 

iragankorra hartzen duen kasuetan, berriz, Aspektu Sintagma ageri zaigu haren osagarri-

posizioan, eta ari aditza bera ere aspektu-aditz bihurtuta ageri zaigu: 
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44.     Dnb-S 
 
  DS   Dnb' 
 
 gazteri-a-k  Asp-S  Dnb 
      du 
   Asp-S  Asp 
     ari 
        AS  Asp 
    ten 
  DS A 
   uz 
         pilota 

 Laka (2006a:176) 

 

Orrialde hauetan zehar darabildan ikuspuntutik, hasteko ez dago arrazoirik (43) eta (44) 

adibideetako -t(z)en morfemak bide ezberdinetatik aztertzeko, kasu bietan baitugu 

Aspektu Sintagma —edo Aspektu Sintagma gisa jokatzen duen postposizio sintagma—. 

Aurrerago azalduko dudan moduan, berriz, ados nago ari partikularen aldaketari buruz 

egiten duen interpretazioarekin. Ibili eta egon aditzei dagokienez, aurreratuko dut bat 

natorrela kontrolean oinarritutako azterbidearekin, 6.5. puntuan azalduko dudan moduan; 

hala ere, menpeko egituran Denbora Sintagma proposatuko dut, orain arte jorratutako 

ildoari jarraituz. Ari aditzari dagokionez, kontrolean oinarritutako azterbidearen 

eragozpen nagusia, beharbada, subjektuaren gainean inolako murrizketarik ezartzeko 

gaitasun ezean datza: 

 

45. {Jon / harria / ura / itxaropena} ...-t(z)en ari da. 

 

Horrez gain, zilegi da eguraldiari buruzko esapideak ere ari aditzarekin uztartzea (euria 

egiten ari da), baina horrek ez dakar ezinbestean igoera biltzen duen egitura izatea, 1.3.4. 

atalean azaldu bezala, nahikoa baita perpaus nagusiak ez ezartzea pro sasi-

argumentuarekiko murrizketarik; eta esan bezala, ari aditzak ez dio inolako murrizketarik 

ezartzen subjektuari. 
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5.2.6. Berregituraketa-eredu berria: Wurmbrand (2004), Cinque (1998, 2001, 2003)17 

Wurmbrandtek (2004) ere berregituraketara jotzen du ikuspegi berriagotik. Egile honek 

berregituraketa funtzionalerako proposatzen duen azterbideak Cinqueren eredua du 

oinarri. Baina Wurbrandek ez bezala, Cinquek (2001:49) proposatzen du berregituraketa-

aditz guztiak, izatez, buru funtzionalak direla. Wurmbrandek proposatutako ereduan, 

aldiz, berregituraketa funtzionala eta berregituraketa lexikoa bereizten dira. 

Berregituraketa funtzionalak (46a) adibidean ageri den egitura du Cinqueren (1998, 2003, 

2001) lanen bidetik; berregituraketa lexikoak, aldiz, (46b) adibidean ageri den egitura du 

(Wurmbrand 2004:992). Berregituraketak beltzez nabarmendutako aditzei eragiten die 

(SF=Sintagma Funtzionala; Ab=berregituraketa-aditza): 

 

46. a.      SF    b.     Dnb-S 
 
  Ab     aS        T      aS 
 
      SUBJ    AS           SUBJ    AS 
 
            DS      A                 DS      A' 
 
                 Ab   AS 
 
               A 

 

Adibideotan ikusten den moduan, Wurmbranden ereduek ez dute jasotzen menpeko 

Konplementatzaile Sintagma biltzen duen adibiderik, ez berregituraketa funtzionalaren 

kasuan ez berregituraketa lexikoarenean; izan ere, egile honek (2004:992) dioskunez, 

berregituraketan parte hartzen duten egiturek ez dituzte perpausaren ezaugarriak, horien 

artean, perpaus mailako proiekzioa. 

Berregituraketa lexikoaren eredu bezala aipatzen du saiatu aditza; berregituraketa 

mota horren ezaugarrien artean subektuarekiko murrizketa bi aipatzen ditu: bata, 

eguraldiarekin lotutako ingelesezko it izenordain betegarria; bestea, subjektu bizigabea 

                                                 
17 2001eko lanean, Cinquek birplanteatu egiten du beste lan bietan berregituraketarako proposatutako eredu 
bikoitza; kontuan hartu behar da 2003an argitaratutako lana eskuizkribu bezala zabaldu zela 1997an. 
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(Wurmbrand, 2004:997). Argi dago ez dela hori aspektu-aditzen kasua (esan dezakegu 

euskaraz pro dela ingelesezko it sasi-argumentuaren baliokidea): 

 

47. a. It started to rain. 

b. pro euria egiten hasi zen. 

c. Prices started to fall. 

d. Prezioak jaisten hasi ziren. 

 

Euskararen kasuan, Haddicanek (2005b) Wurmbranden ereduaren alde egiten du, eta 

hain zuzen ere, berregituraketa lexikoa proposatzen du menpeko argumentuekiko 

komunztadura onartzen duten aspektu-aditzen kasuan, baina berregituraketa-mota biak 

bereizteko erabiltzen dituen irizpideak ez dira Wurmbrandek erabilitako berak. Nolanahi 

ere, kontuan hartuta komunztadura-harreman horiek dituzten perpausak ez direla sartzen 

erabilera estandarrean, aspektu-aditzen erabilera ezestandarrari eskainitako atalean 

helduko diogu proposamen horri. 

Cinqueren 1998 eta 2003ko lanetan, eredu bi proposatzen zaizkigu berregituraketarako, 

hein batean hurbil egon daitezkeenak Wurmbranden proposamenetik: 

 

48. a. [Konp-S ... [SF ... [SF ... [AS Aberreg. [Konp-S ... [SF ... [SF ... [AS A]]]]]]]] 

b. [Konp-S ... [SF ... [SF Aberreg. [SF ... [AS A]]]]] 

 

Egitura bata eta bestea iragazkortasun efekturik ez egotearekin edo egotearekin lotzen 

ditu, hurrenez hurren.18 Hala ere, 2001eko lanean, Cinquek berriro aztertzen du aurreko 

proposamena eta ondorioztatzen du berregituraketa guztiak direla funtzionalak. Bide 

beretik, Cardinalettik eta Shlonskyk (2004) ere aditz nagusia baino gorago txertatutako 

                                                 
18 Iragazkortasun efektuak erreferentzia egiten dio zenbait hizkuntza erromantzetan izenordain betegarriek (la 
ondoko adibidean) egituran gora egiteko duten gaitasunarekin: 

i. Gianni       la      stava    provando  a     riparare. (Cinque 1998:124) 
GianniSUBJ    hura    zegoen     saiatzen  prep  konpondu 

Gianni (hura) konpontzen saiatzen ari zen. 
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buru funtzionalean oinarritu dute beren azterbidea. Hau da, egileok proposatzen dute 

izatez, berregituratutakotzat jo izan ohi diren perpaus guztiak direla perpaus bakunak, eta 

berregituraketa-aditzak AS osagarri hartzen duten aditz funtzionalak. Horrela, Cinquek 

(2001) ondoko hurrenkeran txertatzen ditu aditz funtzional horiek perpausean, Cinquek 

berak 1999an argitaratutako lanaren ildotik: 

 

49. MoodPspeech act > MoodPevaluative > MoodPevidential > ModPepistemic > TP(Past) > 

TP(Future) > MoodPirrealis > ModPalethic > AspPhabitual > AspPrepetitive(I) > 

AspPfrequentative(I) > ModPvolitional > AspPcelerative(I) > TP(Anterior) > AspPterminative > 

AspPcontinuative > AspPretrospective > AspPproximative > AspPdurative > AspPgeneric/progressive > 

AspPprospective > ModPobligation > ModPpermission/ability > AspPCompletive > VoiceP > 

AspPcelerative(II) > AspPrepetitive(II) > AspPfrequentative(II) 

Cinque (2001:48) 

 

Ikusten den moduan, Cinquek aditz funtzional horien artean kokatzen ditu aspektu-

aditzak ere. Deskribaketa horretan, onartzen du zenbait aspektu-aditzek DS har dezaketela 

osagarri gisa eta ez egitura konplexua (ib, 97): 

 

50. a. Jonek eragiketa amaitu du. 

b. Mirenek liburua amaitu du. 

 

Hala ere, Cinquek lan horretan defendatzen du, Pustejovsky (1995) eta Jackendoff 

(1997) aipatuz, deskribatutako perpausetan ere badela aditz isil bat ekintza bat islatzen 

duena. Horren alde aipatzen du aspektu-predikatuek interpretazio oso hertsiak baino ez 

dituztela onartzen: 

 

51. a. Jonek eragiketa (egiten/*ulertzen) amaitu du. 

b. Mirenek liburua (irakurtzen/idazten/*goraipatzen) amaitu du. 
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Cinquek (2001:98), azterbide horren alde eginez, indargabetu egin nahi du aspektu-

aditzen izaera lexikoaren alde erabil litezkeen argudioetako bat. Bestelako helburuarekin, 

antzeko ondoriora heltzen da Rochette (1999) ere, eta proposatzen du aspektu-aditzen 

erabilera iragankortzat jo izan dena ere igoera dela. Rochetteren (1999:161) proposamena 

halako perpausetarako aditzaren osagarrian kokatutako Perpaus Txikia da, perpausaren 

subjektua eta objektua biltzen dituena, ondoko adibidean azaltzen den bidetik: 

 

52. [Dnb-S Mireneki [AS [IS <Mirenek>i liburua] hasi] du]. 

 

Edonola ere, Rochetteren proposamenean ez da argi geratzen zein bidetatik baztertzen 

diren perpaus txiki horren baitan zilegi ez diren irakurketak. Bestalde, Cinqueren 

proposamena edo Rochetterena zuzena balira, esperoko genuke aspektu-aditz guztiek 

jokatzea berdintsu; hau da, denek ematea aukera “isildutako aditza” biltzeko, baina ez da 

horrela gertatzen, ondoko adibideek agerian jartzen duten moduan: 

 

53. a. Mirenek eragiketa hasi du. 

b. ?Mirenek eragiketa jarraitu du. 

c. *Miren(ek) eragiketa jardun da (/du). 

d. *Miren(ek) eragiketa dabil. 

e. Mirenek eragiketa amaitu du. 

 

Bide beretik, ondokoak bezalako perpausetan ere zail egiten da inolako menpeko 

gertaera isilik irudikatzea, Cinquek (2001) proposatutako bidetik: 

 

54. a. Jonek lagun barik jarraitzen zuen. 

b. Jonek lagun barik amaitu zuen. 
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Azkenik, euskarazko hasi aditzak erakusten du halako perpausek isildutako elementu 

soila baino azalpen konplexuagoa behar dutela. Izan ere, amaitu aditzak ez bezala, hasi 

aditzak aditz laguntzaile iragangaitza hartzen du osagarri konplexuarekin, (55a) adibidean 

bezala; eta espero zitekeen bezala, aditz laguntzaile iragangaitzarekin batera, kasu 

absolutua duen subjektua ere hartzen du. Aldiz, osagarria DS soila denean, aditz 

laguntzaile iragankorra eta subjektu ergatiboa hartzen ditu, (55b) adibidean bezala. 

Halakoetan, ez du onartzen ez osagarri konplexurik ez kasu absolutudun subjekturik: 

 

55. a. Jon [gazta jaten] hasi da. 

b. Jon*(ek) gazta (*jaten) hasi du. 

 

Subjektuak hartzen duen kasua eta aditz laguntzailea aldatzea ezin zaizkio egotzi beste 

barik aditza isildu izanari. Hori iradokitzen du, behintzat, predikatua isila ageri duten 

beste perpaus batzuetako subjektuek kasua ezin aldatzeak: 

 

56. Mirenek izozkia eskatu du, baina {Jonek/*Jon} ez. 

 

Argi dago horrek ez duela frogatzen aspektu-predikatuetan ageri zaizkigun aditzen 

izaera lexikoa, baina bai ukatzen dute aditz horien izaera funtzional hutsa. 

Baina agian -t(z)en morfemaren kokapena bera dugu atzera ere eragozpen nagusia 

geure egiteko Wurmbranden zein Cinqueren azterbideak. Izan ere, egileok ez diote 

erreferentziarik egiten -ing partikularen kokapenari. Wurbrandek (2004:1002), esaterako, 

ondoko egitura aurkezten digu alemanezko berregituraketa funtzionala azaltzeko: 
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57.  Lag-S 
 
   Lag' 
 
  Mod-S  Lag 
    berregituraketa-aditz funtzionala 
   Mod' 
 
  aS  Mod 
    berregituraketa-aditz funtzionala 
 SUBJ  a' 
 
  AS  a 
    berregituraketa-aditz funtzionala 
 OBJ  A' 
 
  OBJ  A 
    aditz nagusia (infinitiboa) 

 

Aditz nagusia infinitibo gisa zehazteak iradokitzen du eredu bera izan daitekeela egileak 

buruan duena beste hizkuntza batzuetarako; alegia, aditz nagusia infinitiboz azaltzen ez 

duten hizkuntzetarako (esate baterako, ingelesez infinitiboa zein orain aldiko partizipioa 

aurki ditzakegu). Cinqueren deskribaketetan ere, aspektu-buruetan ageri diren elementuak 

zerrendatzean, hasi, amaitu, utzi, behar, e.a. aipatzen dira, baina ez infinitiboak edo 

lehen aldiko partizipio markak, Felserrek (1998, 1999) proposatutako bidetik. Euskararen 

kasuan, eta arestian esan bezala (1.3.6. atala), hainbat autorek proposatu izan dute -

t(z)en morfema Aspektu Sintagmaren buruan kokatzea (Laka 1990, 1993a; Haddican 2001, 

2004; Etxepare 2006). Horrela, bada, -t(z)en morfemaz gain, ari edo ibili bezalako aditz 

progresiboak ere baditugu. Hala eta guztiz ere, posible genuke elementu horiek Cinqueren 

eskeman kokatzea: horretarako, beharrezkoa genuke aditz progresiboak Asp-Sgeneric/progressive 

buruan kokatzea, eta -t(z)en morfema Asp-Srepetitive(II) buruan;19 horrek iradokiko luke -

t(z)en morfemak, berez, izaera errepikakorra duela, eta aditz progresiboak esleitzen diola 

izaera progresiboa.  

 

                                                 
19 Argitasunaren mesedetan, Cinquek erabilitako azpi-indize berak erabili ditut, euskaratu barik. 
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58. MoodPspeech act > MoodPevaluative > MoodPevidential > ModPepistemic > TP(Past) > 

TP(Future) > MoodPirrealis > ModPalethic > AspPhabitual > AspPrepetitive(I) > 

AspPfrequentative(I) > ModPvolitional > AspPcelerative(I) > TP(Anterior) > AspPterminative > 

AspPcontinuative > AspPretrospective > AspPproximative > AspPdurative > AspPgeneric/progressive > 

AspPprospective > ModPobligation > ModPpermission/ability > AspPCompletive > VoiceP > 

AspPcelerative(II) > AspPrepetitive(II) > AspPfrequentative(II) 

 

Horrez gain, egitura horretan badugu beste gune bat -t(z)en morfemarekin lot 

dezakeguna; AspPhabitual burua, alegia. Horrek azalduko luke zergatik izan daitekeen -t(z)en 

morfema aspektu-aditzen osagarria, eta aldi berean, aspektu-aditz horiek -t(z)en 

morfemaren beraren osagarri posizioan agertu —izan ere, halako perpausetan aspektu-

aditzak ohitura islatzen duen irakurketa hartzen du ezinbestean—: 

 

59.  Dnb-S 
 
   Jon   Dnb' 
 
  Asp-Shabitual   da 
 
   Asp'habitual 
 
  Asp-Sprogressive  -tzen 
 
   Asp'progressive 
 
  Asp-Srepetitive(II)  ari 
 
   Asp'repetitive(II) 
 
  aS  -tzen 
 
 ipuinak asma(tu) 
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Hala ere, azterbide horrek baditu hainbat eragozpen; lehenik eta behin, -t(z)en 

morfemadun egiturek ez dute kasu guztietan aditz progresibo baten beharrik irakurketa 

progresiboa onartzeko:20 

 

60. a. Aurreko batean izarrak kontatzen ikusi zintudan. 

b. Nagoen lekutik ez dut ezertxo ere ikusten. 

 

Bestalde, 5.2.2. atalean aipatu dut bai Hualde & Ortiz de Urbina (1987) eta bai 

Haddican (2005b) euskarazko aspektu-aditzak aditz lexikotzat hartzearen alde ageri direla 

eta horretarako arrazoiak eskaintzen dizkigutela. Gogora dezagun arrazoi horietako bat 

zela aspektu-aditzek –t(z)en morfema har dezaketela aditz modalek ez bezala, eta egileok 

aspektu-aditzen izaera lexikoarekin lotzen zutela ezaugarri hori. Egiaz, euskarazko 

aspektu-aditzak Cinqueren egitura funtzionalean txertatzen baditugu, ez dago inolako 

arrazoirik aditz modalek ere -t(z)en morfema hartu ahal izatea eragozten duenik. 

Azkenik, komunztaduraren arazoa dugu. Izan ere, perpaus bakarra bagenu aspektu-

aditzen egituretan, esperoko genuke aditzaren osagarriarekiko komunztadura nahitaezkoa 

izatea, eta baita zehar osagarriarekikoa ere. Hala ere, halako komunztadura-harremanak 

erabilera zehatzetara daude mugatuta eta baldintza jakinen pean gauzatzen dira 

(Haddican 2005, Etxepare 2006). 

Laburbilduz, arrazoi ugari ditugu euskarazko aspektu-aditzak aditz funtzional soil gisa ez 

aztertzeko, ez Wurmbrandek eskaintzen dizkigun aukeren bidetik, ez Cinqueren 

sailkapenaren arabera.21 

                                                 
20 Beste hizkuntza batzuetan ere gertatzen da forma bera erabiltzea aspektu progresiboa zein ohiturazkoa 
islatzeko; Slabakovak (2001:710), esate baterako, bulgarieraren kasua aipatzen digu.  
21 Egia da, bestalde, asko sakondu beharra dagoela Cinqueren azterbideak euskararen kasuan izan ditzakeen 
ondorioetan. Zergatik, esaterako, ez dira bateragarriak aditz modalak? 

i. a. *Jonek etorri ahal nahi du. 
b. *Jonek etorri behar ahal du. 

Edo zein da -t(z)en morfemak egitura horretan bete beharko lukeen gunea (edo guneak)? Izan ere, arestian 
aipatutako etortzen ahal da bezalako erabileretara itzulita, ematen du halako adibideetan -t(z)en morfemak 
AspPrepetitive(II) edo AspPfrequentative(II) gunea bete beharko lukeela (ahalera islatzen duen Mod-Spermission/ability baino 
sakonagoko buru bat, alegia); ondorioz, -t(z)en morfema horrek ohikotasuna edo errepikapena islatu beharko 
luke ezinbestean. Hala ere, argi dago ez dela zertan horrela izan: 
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5.2.7. Berregituraketarekin lotutako ezaugarriak euskarazko perpausetan. Haddican 

(2005b) 

Arestian esan bezala (244-246 or.), Haddicanek euskarazko aditz funtzionalei buruzko 

proposamen interesgarria eskaintzen digu, oinarri hartuta aipatu ditugun Cinque (1999, 

2001), Wurmbrand (2001, 2004) eta Cardinaleti & Schlonskyren (2004) lanak. Aditz modalak 

(ahal, behar, nahi) berregituraketa funtzionalaren adibide gisa hartuta, nabarmentzen du 

denek azaltzen dutela urruneko komunztadura. Aditz laguntzaileari dagokionez, ahal 

aditza aditz funtzional garbia da —hau da, erabat iragazkorra da osagarriko aditzak 

hautatzen duen laguntzailearekiko—; bide beretik, ahal aditzak ez du DS osagarririk 

hartzen. Aldiz, behar eta nahi aditzak, laguntzailea hauta dezaketen heinean, aditz “sasi-

funtzional” gisa sailkatzen ditu, Cardinaleti & Schlonskyren sailkapenari jarraiki. Era 

berean, aditz horiek DS osagarria har dezakete. Azkenik, aditz modalak aditz funtzional 

gisa sailkatzeko beste arrazoi bat eskaintzen digu: ezin dutela hartu -t(z)en morfema. 

Aditz laguntzailearen hautaketak bide emango liguke aspektu-aditzak aditz funtzional 

edo sasi-funtzional gisa sailkatzeko; hala ere, urruneko komunztadurarik ezak eta bereziki 

-t(z)en morfema hartzeko gaitasunak aukera hori baztertzera behartzen gaitu. 

Artikuluaren hirugarren atalean, Haddicanek -t(z)en morfemadun egiturak deskribatzen 

ditu, eta berregituraketa lexikoaren aldeko adibide gisa aurkezten. Aipatzen du aditz 

modalek ez bezala, -t(z)en morfemadun osagarriak hartzen dituzten aditzek ezeztapena 

ere onartzen dutela horien baitan, eta Ezezko Polaritatedun Elementuak zilegitu 

ditzaketela: 

 

61. a. Saiatuko naiz ez ezer egiten. 

b. Kasurik ez egiten hasiko natzaio. 

(Haddican 2005b:187) 

 

                                                                                                                                                         
ii. ...lepotik zintzilikatu behin bakarrik egiten ahal zutelakoz (...) 

(http://www.armiarma.com/emailuak/igela/thompson06.htm) 

Esan bezala, badago oraindik zer aztertua. Atzera ere, ikerketa honen mugak gainditzen dituen beste arlo 
batekin egiten dugu topo, ordea. 

http://www.armiarma.com/emailuak/igela/thompson06.htm
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Hala ere, Haddicanek ez ditu erabiltzen elementu horiek berregituraketa lexikoaren 

aldeko argudio gisa, ezpada, berregituraketa funtzionaletik bereizteko, eta azpimarratzeko 

bigarren multzo honetan aurkitzen ditugun menpeko egituretan badugula (gutxienez) 

Aspektu Sintagma proiektatzen duen egitura bat. Kapitulu honetan (248. or.) ikusi dugun 

moduan, aspektu-aditz guztiek ez dute onartzen maila berean ezeztapena. Aldiz, aurreko 

kapituluetan bai aurkitu izan ditugu ezeztapena eta Ezezko Polaritatedun Elementuak; argi 

dago, ordea, egitura horietan ez dugula berregituraketarik. Horrek guztiak argi uzten du ez 

dagoela lotura zuzenik berregituraketa lexikoaren eta egitura jokatugabeetako 

ezeztapenaren edo EPEen artean —berriz azpimarratu nahi dut ez dela hori Haddicanen 

helburua—. 

Berregituraketa lexikoaren zantzu gisa bai aipatzen du menpeko osagarriarekiko 

komunztadura: 

 

62. Berak [zuri babak egiten] amaitu dautsuz. 

(Arregi & Molina-Azaola 2004:101) 

 

Aldi berean, azpimarratzen du -t(z)en morfemadun osagarriekin berregituratzeko 

gaitasuna asko aldatzen dela hiztunetik hiztunera; alegia, Haddicanek ez ditu 

berregituraketatzat menpeko argumentuekiko komunztadura azaltzen ez duten perpausak. 

Neure eginez Haddicanen proposamena, esango dut erabilera estandarrean ez dagoela 

berregituraketarik aspektu-aditzekin, eta horren erakusgarri dela aditzaren osagarriarekiko 

komunztadurarik eza: 

 

63. a. Jon ipuinak kontatzen hasi da. 

b. Mirenek abestiak entzuten jarraitu zuen. 

 

Baina bereziki ezezko perpausetan, galderetan eta fokudun perpausetan aurkitzen 

dugun hitz-hurrenkera da erabakigarria berregituraketarik dagoen ala ez argitzeko. Izan 

ere, berregituraketak eskatzen du aditz nagusiak bat egitea menpekoarekin, Rizzik (1982) 
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edo Hualdek & Ortiz de Urbinak (1987) proposatutako bidetik —ikusi 249. or.—. Horren 

ondorioa litzateke aditz konplexu berriak unitate bakar gisa jokatu beharko lukeela; 

hortaz, esperoko genuke ezezko perpausetan, galderetan eta fokudun perpausetan ezin 

banatzea eta ezin aldatzea baiezkoetan azaltzen duten hurrenkera. Ondoko adibideek 

erakusten dute aurreikuspena ez dela zertan bete; beraz, ez dago berregituraketarik: 

 

64. a. Jon ipuinak kontatzen hasi da. 

a1. Nor hasi da ipuinak kontatzen? 

a2. Jon ez da hasi ipuinak kontatzen. 

a3. JON hasi da ipuinak kontatzen. 

b. Mirenek abestiak entzuten jarraitu zuen. 

b1. Nork jarraitu zuen abestiak entzuten? 

b2. Mirenek ez zuen jarraitu abestiak entzuten. 

b3. MIRENEK jarraitu zuen abestiak entzuten. 

 

Bide horretatik, bat egiten dut Hualde eta Ortiz de Urbinarekin (1987:445) nor 

irakurtzen ari da liburua? bezalako adibideak berregituraketarekin lotzean, baina helduko 

diogu aurrerago puntu horri. 

Komunztaduraren auzira itzulita, ikusi dugun bezala (249. or.), menpeko datiboarekiko 

komunztadura erabat gramatikala da hizkuntzaren erabilera estandarrean ere. 

Komunztadura-harreman hori uztartuz gero ezezko perpausekin edo galderekin, ikusiko 

dugu ondokoak bezalako adibideak ere erabat onargarriak direla: 

 

65. a. Nor hasi zaizu adarra jotzen? 

b. Nori ari zatzaizkio hitz egiten? 

c. Ezin didazu jarraitu gezurrak esaten. 

d. Oraindik ez zaizkit hasi berogailua konpontzen. 

e. ZEURI hasi zitzaizun hondatzen autoa. 

f. DENEI ari zaizkie laguntza eskatzen. 
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Horrek esan nahi du menpeko zehar osagarriarekiko komunztadura ez dagoela zuzenean 

lotuta berregituraketarekin. Hortaz, esan dezakegu (65)ko adibideetan perpaus konplexuak 

ditugula, baina aspektu-aditzek bide ematen dutela urruneko komunztadura-harremana 

ezartzeko menpeko zehar osagarriarekin, baita osagarri zuzenarekiko urruneko 

komunztadura onartzen ez duen erabilera estandarrean ere. 

 

5.2.8. High Aspect vs Low Aspect. Aspektuaren kokagunean oinarritutako azterbidea. 

Arregi & Molina-Azaola (2004), Fukuda (2006, 2008) 

5.2.8.1. Arregi & Molina-Azaola (2004) 

Arregik eta Molina-Azaolak (2004) eskaintzen diguten azterbidean berebiziko garrantzia 

hartzen dute komunztadura-harremanek; hain zuzen ere, eredu bi proposatzen zaizkigu 

berregituraketarako kontuan hartuta argumentu absolutuarekiko komunztadura: bata, hasi 

aditzarena eta bestea, amaitu aditzarena. Egileek diotenez, aditz horiek urruneko 

komunztadurarako eskaintzen dituzten aukerak zuzenean daude lotuta subjektuaren 

kasuarekin. Horrela, amaitu aditzak subjektu ergatiboa hartzen duenez, aukera ematen du 

objektuarekiko komunztadura islatzeko, eskaintzen dizkiguten ondoko adibideetan bezala 

—nahiz eta egileek taketen artean jarri aspektu-aditzaren osagarria, gogoratu ez dagoela 

menpeko egiturarik, esaldi bakarra proposatzen baitzaigu azterbide honetan—:22 

 

66. a. Berak [liburuak irakurten] amaitu dauz. 

b. Berak [zuri babak egiten] amaitu dautsuz. 

 

Aldiz, hasi aditzaren kasuan, subjektuak kasu absolutua hartzen du; hortaz, ez dago 

aukerarik objektu absolutuarekiko komunztadura islatzeko aditzean: 

 

                                                 
22 Egileek hirugarren pertsona pluralarekiko komunztadura islatzen duten adibideak eskaintzen dizkigute; ez 
dute argitzen ea posible den komunztadura-harreman horri eustea menpeko egituran ageri dena lehenengo edo 
bigarren pertsona denean, ondoko adibideetan bezala: 

i. a. Jonek aztertzen amaitu zaitu. 
b. Mirenek aurkezten amaitu gaitu. 
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67. a. *Bera [liburuak irakurten] hasi dira. 

b. *Bera [zuri babak egiten] hasi jatzuz. 

 

Egileek (2004:109) berregituraketa-aditzaren posizioarekin lotzen dute hasi eta amaitu 

aditzen arteko alde hori. Arregik eta Molina-Azaolak proposatzen dute amaitu eta hasi 

aditzek, biek esleitzen dutela kasu absolutua, baina perpausaren gune ezberdinetan, 

ondoko irudiek erakusten diguten bezala (SF= Sintagma Funtzionala): 

 

68. a.  DnbS    b.  Dnb-S 
 
  aS  Dnb    SF  Dnb 
 
 SUBJ  a'    aS  hasi 
 
  SF  a  SUBJ  a' 
 
  AS  amaitu    AS  a 
 
ZEH. O. / O. ZUZ. /...    ZEH. O. / O. ZUZ. /... 

(Arregi & Molina-Azaola 2004:109) 

 

Arregik eta Molinak proposatzen duten azterbidean, aspektu-aditzek beti ezartzen dute 

kasu absolutua. Horrela, amaitu aditzak absolutua ezartzen dio osagarri zuzenari, eta 

Denbora-buruak, berriz, ergatiboa subjektuari. Aldiz, hasi aditzaren kasuan, bera da kasu 

absolutua ezartzen diona subjektuari, eta ez Denbora-burua (Arregi & Molina-Azaola 

2004:109): 
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69. a.  DnbS    b.  Dnb-S 
 
  aS  Dnb    SF   Dnb 
 
 SUBJ  a'    aS  hasi 
 
  SF  a  SUBJ  a' 
 
  AS  amaitu    AS  a 
 
ZEH. O. / O. ZUZ. /...    ZEH. O. / O. ZUZ. /... 

       ABS 

 ERG      ABS 

 

Horren arabera, jarraitu aditza ere aS eta AS artean kokatu beharko genuke. Jardun 

aditzak, berriz, posizio bat edo bestea bete ahal izango luke hiztunak harekin erabiltzen 

duen laguntzailearen arabera. Ondoko atalean ikusiko dugun moduan, Fukuda (2008a,b) 

saiatzen da Arregi eta Molina-Azaolaren azterbidea bere proposamenarekin uztartzen, 

baina berehala ohartuko gara, hurbilpen biak bateraezinak direla. Arregi & Molina-

Azaolaren azterbideari dagokionez, atal honetan agerian geratuko da aspektu-aditzen 

arteko aldeetan aditz laguntzailearen hautaketari dagokiona bigarren mailakoa dela. 

 

5.2.8.2. Fukuda (2006, 2007, 2008a,b) 

Fukudak (2006:5) ere egitura bi horiek hartzen ditu oinarri; alegia, aspektu-aditz batzuk 

aS menderatzen ari den islapenaren buruan kokatzen ditu (High-aspect), eta beste batzuk, 

aS eta AS bitartean (Low-aspect). Hala ere, Fukudak erabiltzen dituen irizpideak aspektu-

aditzak gune batean edo bestean kokatzeko ez dira Arregi & Molina-Azaolak 

darabiltzatenak. Irizpide horietako bat subjektuaren gaineko murrizketa da;23 irizpide 

horretan oinarrituta, Fukudaren azterbideak Arregi eta Molina-Azaolak aurkeztutako 

                                                 
23 Lan horretan aipatzen dituen beste biak pasiboa eta japonieraz erabiltzen den ‘subjektua ohoratzea’ 
(subject honorification) dira; beraz, ez dira esanguratsuak euskararen kasua aztertzeko. 
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ondorio berera garamatza aditz batzuen kasuan; jardun aditzaren erabilera iragankorrean, 

esate baterako.24 

Fukudaren arabera (2006:9), aspektu-aditzek berek ez diote murrizketarik ezartzen 

subjektuari; horrela, goragoko posizioan txertatutako aspektu-aditzen kasuan ez dago 

inolako murrizketarik subjektuarekiko. Aldiz, baldin eta japonierako oe (amaitu) aditzaren 

kasuan bezala, aspektu-aditza aS-ren osagarri posizioan badago, aditz txikiaren 

espezifikatzaile-posizioan txertatuko da subjektua eta hark ezarriko dio murrizketa. 

Hortaz, jardun aditza, esaterako, AS eta aS bitartean txertatuko zaio egiturari; ondorioz, 

aditz nagusiak subjektuaren gaineko murrizketa ezarriko du: 

 

70.   DnbS 
 
  aS  Dnb 
 
....SUBJ   a' 
 
  SF  a 
 
  AS  jardun 
 

 

Aldiz, subjektuaren gaineko murrizeketarik ez dugun perpausetan, aspektu-aditza aS 

baino goragoko posizioan txertatuko da egituran, eta ondorioz, aditz sintagma txikiaren 

buruan kokatutako elementuak ez du izango subjektua eskuragarri inolako murrizketarik 

ezartzeko; horixe litzateke, esaterako, hasi aditzaren kasua: 

 

                                                 
24 Esan beharra dago, bestalde, Fukudak berak ontzat ematen duela Arregi eta Molina-Azaolaren 
planteamendua (Fukuda 2008a:177, 9. oh. eta Fukuda 2008b:27). 
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71.   DnbS 
 
  SF  Dnb 
 

aS  hasi 
 
SUBJ  a' 
 
  AS  a 
 

 

Esan dudan bezala, jardun aditzak aS-ren osagarri posizioa betetzeak bat egiten du bai 

Arregi & Molina-Azaolaren azterbidearekin eta baita Fukudarenarekin ere: izan ere, Arregik 

eta Molina-Azaolak aurreikusten duten moduan, jardun aditzarekin subjektu ergatiboa 

agertuko zaigu eta Fukudak aurreikusten duen moduan, subjektuarekiko murrizketak 

izango ditugu kapitulu honetako sarreran ikusi dugun bezala. 

 

72.   DnbS 
 
  aS  Dnb 
 
....SUBJ   a' 
 
  SF  a 
       murrizketa (Fukuda 2006) 
  AS  jardun 
 
        kasuaERG (Arregi & Molina-Azaola 2004) 

 

Beste horrenbeste gertatzen zaigu hasi edo ari aditzekin: Arregi eta Molina-Azaolaren 

azterbidearen arabera, subjektuak kasu absolutua jasotzeak frogatzen du aspektu-aditza 

aditz-sintagma txikia baino gorago txertatu dela egituran; Fukudaren proposamenari 

jarraitzen bagatzaizkio, subjektuaren gaineko murrizketarik ezak ondorio berera 

garamatza: 
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73.   DnbS 
 
  SF  Dnb 
 

aS  hasi 
   ari 
SUBJ  a'    murrizketarik ez (Fukuda 2006) 
 
  AS  a   kasuaABS (Arregi & Molina-Azaola 2004) 
 

 

Hala ere, jardun aditzaren erabilera iragangaitzak uztarrezin egiten ditu azterbide biak. 

Izan ere, aditz horrek murrizketa berberak ezartzen ditu erabilera iragankorrean eta 

iragangaitzean. Hortaz, Fukudaren azterbidearen arabera, aS eta AS bitartean txertatuko 

da egituran kasu batean zein bestean. Aldiz, Arregi & Molina-Azaolaren bidetik, haren 

kokakunea aldatu egingo da hartzen duen laguntzailearen arabera: aS eta AS bitartean 

aditz laguntzaile iragankorrarekin, eta aS eta Dnb-S bitartean aditz laguntzaile 

iragangaitzarekin. 

Jarraitu aditzaren kasuan arazo bera daukagu. Baldin eta jarraitu aditza ere aS-ren 

osagarri posizioan txertatuko balitz egituran, esperoko genuke ondoko aurreikuspen biak 

betetzea: lehena, Arregi & Molina-Azaolaren bidetik, subjektuaren kasua Denbora-buruak 

zehaztea eta ondorioz, ergatiboa izatea; bigarrena, Fukudaren bidetik, subjektuaren 

gaineko murrizketak izatea. Hala ere, bigarren aurreikuspen hori ez da betetzen: 

 

74.   DnbS 
 
  aS  Dnb 
 
....SUBJ   a' 
 
  SF  a   kasuaERG 
        
  AS  jarraitu   *murrizketa 
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Aldiz, ontzat emango bagenu alderantzizko hurrenkera dugula —alegia, aS txertatzen 

dela jarraitu aditzaren osagarri posizioan—, arazoa ere alderantzizkatu egingo genuke. 

Izan ere, kasu horretan aurreikuspenak honakoak lirateke: Fukudaren arabera, ez litzateke 

beteko Arregi eta Molina-Azaolaren aurreikuspena, zeinen arabera perpausaren subjektuak 

kasu absolutua jaso beharko zukeen. 

 

75.   DnbS 
 
  SF  Dnb 
 

aS  amaitu 
 
SUBJ  a'    *kasuaABS (Arregi & Molina-Azaola 2004) 
 
  AS  a   murrizketarik ez (Fukuda 2006) 
 
 

 

Horrek guztiak erakusten digu Arregi eta Molina-Azaolaren azterbidea eta Fukudarena ez 

direla bateragarriak. 

Baina Fukudak berak proposatutako azterbideari atxikitzen bagatzaizkio ere, euskarak 

eskaintzen dituen datuak kontraesankorrak dira, berehala ikusiko dugun moduan. Esate 

baterako, Fukudak (2008a,b), ingelesezko egiturak aztertzean, murrizketarekin lotzen ez 

den irizpide bat eskaintzen digu aspektu-aditzaren kokagunea argitzeko. Egilearen 

(2008b:15) arabera, ingelesez, orain aldiko partizipioa agertzen zaigu aspektu-aditza aS 

baino beherago dagoenean kokatuta; aldiz, infinitiboa agertzen zaigunean, aspektu-aditza 

aS baino gorago dago: 

 

76. a. Billi [Asp-S start [aS Billi to run]]. 

b. Billi [aS Billi [Asp-S start [AS running]]]. 
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Datu horrek, berez, ez du argirik eskaintzen euskarazko egiturak aztertzeko-; izan ere, 

bigarren kapituluan ikusi dugun moduan, euskaraz -t(z)en morfemaren bitartez gauzatzen 

dira ingelesezko infinitiboaren baliokidea zein orain aldiko partizipioarena. Baina Fukudak 

(2008b:16) dioskunez, banaketa horrek ondorioak ditu kuantifikatzailearen besarkaduran. 

Horren ondorioz, subjektua Aspektu Sintagma baino beherago txertatzen bazaio egiturari, 

irakurketa anbiguoa izango da (espezifikoa zein existentziala), baina ez da horrelako 

anbiguotasunik izango subjektua Aspektu Sintagma baino gorago txertatzen zaionean 

egiturari: 

 

77. a. Someone from NY started to win the lottery. 

i) someone > start (espezifikoa) ii) start > someone (existentziala) 

b. Someone from NY started winning the lottery. 

i) someone > start (espezifikoa) ii) ??start > someone (existentziala) 

 

Irizpide hori euskarara egokituz gero, esan beharko genuke -t(z)en morfema biltzen 

duten Aspektu Sintagma guztiak txertatzen direla aS baino gorago; izan ere, mota 

honetako perpaus guztiek onartzen dituzte irakurketa espezifikoa zein existentziala: 

 

78. a. Gelako norbait abesten hasi da. 

b. Gelako norbait abesten {ari da/dabil/dago}. 

c. Gelako norbaitek abesten jarraitzen du. 

d. Gelako norbaitek abesten dihardu. 

e. ?Gelako norbaitek abesten amaitu du. 

 

Baina hori horrela balitz, Fukudaren beraren proposamenean oinarrituta, eta aurreko 

orrialdeetan ikusi dugunaren arabera, esperoko genuke euskaraz ez aurkitzea inolako 

murrizketarik aspektu-aditzen subjektuen gainean. 
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Laugarren irizpidea aginterazko perpausekin dago lotuta. Izan ere, aspektu-aditzak 

aginteraz erabili ahal izatea kontrolaren aldeko argudio gisa erabili izan da (Perlmutter 

1970): 

 

79. a. Hasi (zaitez) irakurtzen. 

b. Jarraitu (ezazu) irakurtzen. 

 

Fukudaren (2008b:22) ustez, berriz, gakoa zerean datza: aginterazko formak kanpo-

argumentu egokia (agentea) eskatzen duela. Kratzerri (1994, 1996) jarraituz, dio aditz 

txikiak predikazio-harremana eraikitzen duela [espez, aS] posizioan kokatutako 

argumentuaren eta aditz txikiaren osagarriaren artean; horrela, aspektu-aditza aS baino 

beheragoko posizio batean badago kokatuta, subjektu-predikatu harremana egongo da 

haren eta kanpo-argumentuaren artean, (80a) adibidean bezala. Aldiz, aspektu-aditza aS 

baino goragoko posizoan txertatu bada, ez da subjektu-predikatu harremanik egongo, (80b) 

adibidean bezala. Bakarrik lehenengo egiturak emango digu aginterazko perpausak 

eratzeko aukera: 

 

80. a.  aS    b. Asp-S 
 
   Bill  Asp-S   start  aS 
 
     start  AS   Bill  AS 
 
          running            to run 

 

Beraz, agintera-egituretan parte har dezaketen aspektu-aditzak [aS [Asp-S ...]] motako 

egitura batean daude txertatuta. Dena den, egiturak ez du erabat murrizten agintera 

erabiltzeko aukera; izan ere, Fukudak berak (2008b:23) dioenez, hamabost hiztuni 

galdetuta, hamalauk “naturalagotzat” jotzen zuten orain aldiko partizipioa duten agintera-

perpausak, eta bakarrak, infinitiboduna. Hala ere, ez da aipatzen hiztunek 

ezgramatikaltzat jotzen zutenik aukeretako bat ere. 
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Orain arte ikusitakoan oinarrituta, eta ontzat ematen badugu Aspektu Sintagmak gorago 

aipatutako kokagune biak izan ditzakeelako proposamena, era bateko edo besteko 

banaketa izango dugu aukeratzen dugu irizpidearen arabera. Horrela, kasu batzuetan, 

datuek [aS [Asp-S ...]] egituraren alde egingo dute, eta beste batzuetan, aldiz, [Asp-S [aS...]] 

egituraren alde, ondoko taulan ikusten den moduan: 

 

81. Aspektu-aditzaren egitura hautatutako irizpidearen arabera 

irizpidea 
 
 
aditza 

Arregi & 
Molina-Azaola Fukuda Fukuda Fukuda 

kasua subj.-aren 
murrizketa 

anbiguotasuna 
kuantifikatzaileekin agintera 

hasi [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

ari [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

ibili [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

egon [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

jarraitu [aS [Asp-S ...]] [Asp-S [aS...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

jardun [aS [Asp-S ...]] [aS [Asp-S ...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

amaitu, 
bukatu [aS [Asp-S ...]] [aS [Asp-S ...]] [Asp-S [aS...]] [aS [Asp-S ...]] 

 

Taulan nabarmen ageri dira banaketa horrek eragin ditzakeen kontraesanak hautatutako 

irizpidearen arabera eta ez soilik Arregi eta Molina-Azaolak erabilitako irizpidea Fukudak 

erabilitakoekin alderatzen dugunean; baita Fukudak berak erabilitakoen artean ere. 

Hortaz, berregituraketaren azterbidea ontzat ematekotan, lehenik eta behin argitu egin 

beharko genuke zein irizpideren arabera sailkatzen diren euskarazko egiturak. 

 

5.3. Aspektu-aditzen azterketarako proposamena 

Ondoko orrialdeetan erakutsiko dut aspektu-aditzen osagarriak Aspektu Sintagmak direla 

eta egitura horietan subjektuaren igoera dugula menpeko perpausetik perpaus nagusira. 
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Halaber, ikusiko dugu amaitu aditza salbuespena dela aspektu-aditzen artean. 

Horretarako, lehenik saiatuko naiz frogatzen euskarazko aspektu-aditzak Aditz Sintagma 

arrunta proiektatzen duela. 

 

5.3.1. Arregi & Molina-Azaolaren eta Fukudaren proposamenen azterketa 

Arregi eta Molina-Azaolaren zein Fukudaren azterbideei jar dakiekeen eragozpen bat da 

lan honetan zehar behin eta berriro azaldu zaiguna; alegia, ez dela hartzen kontuan -t(z)en 

morfemaren kokapena. Horrela, egileon proposamenari jarraituz gero, morfema hori Aditz 

Sintagma handiaren baitan gelditzen zaigu kasu batzuetan,eta beste batzuetan, berriz, 

aditz-sintagma txikiaren baitan: 

 

82. a.  DnbS    b.  Dnb-S 
 
  aS  Dnb    SF  Dnb 
 
 SUBJ  a'    aS  hasi 
 
  SF  a   -t(z)en 
 
  AS  jardun 
 
   -t(z)en 

 

Banaketa hori azaltzeko bide bi ditugu: bata, proposatzea -t(z)en morfema AS zein aS 

buruetan ager daitekeela; bestea, proposatzea -t(z)en morfema AS buruan agertzen 

zaigula beti, baita (82b) bezalako adibideetan ere. Baina proposamen horrek talka egiten 

du 1. kapituluan -t(z)en morfemaren kokapenaz ikusi dugunarekin. 

Bestalde, baldin eta (82a) bezalako egitura badugu jarraitu eta amaitu aditzetan, 

hurrengo urratsa izango da aspektu-aditzak bat egitea aditz txikiaren aº buruarekin. 

Egitura horrek azaltzen du subjektuaren gaineko murrizketak ezarri ahal izatea, eta aditz 

iragankorra zein subjektu ergatiboa hartzea. Subjektuaren gaineko murrizketarik ezartzen 

ez duten aspektu-aditzen kasuan (ari, hasi...), berriz, (82b) bezalako egitura izango 
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dugu25. Egitura horrek aukera emango digu subjektuaren gaineko murrizketarik eza 

azaltzeko, eta orobat, aditz laguntzaile iragankorra eta subjektu absolutua hartzea. Hala 

ere, jarraitu aditzak hankaz gora jartzen digu aspektu-aditzei horren ondo egokitzen 

zitzaien proposamena. Izan ere, badakigu jarraitu aditzak edozein motatako subjektua 

onar dezakeela, eta aldi berean, aditz laguntzaile iragankorra eta subjektu ergatiboa 

eskatzen dituela: 

 

83. a. Jonek [...-t(z)en] jarraitu zuen. 

b. Katuak [...-t(z)en] jarraitu zuen. 

c. Harriak [...-t(z)en] jarraitu zuen. 

 

Hortaz, jarraitu aditzaren kasuan, subjektuaren gain dauden murrizketak menpeko 

aditzetik datoz. Fukudaren azterbidearen bidetik jarraituz, aukera bakarra dugu jarraitu 

aditzaren iragazkortasun hori azaltzeko: proposatzea jarraitu aditza subjektua baino 

goragoko posizio batean txertatzen zaiola egiturari (82b) adibidean bezala, eta horregatik 

ez duela haren gaineko murrizketarik ezartzen. Baina hain zuzen ere, kasu horretan, eta 

Arregi eta Molina-Azaolak proposatutako azterbidearen arabera, esperoko genuke jarraitu 

aditzak kasu absolutua hartzea. Aldiz, Arregik eta Molina-Azaolak aurkeztutako irizpideei 

atxikitzen bagatzaizkie, (82a) adibideko egitura hobetsiko dugu jarraitu aditzaren 

ezaugarriak azaltzeko. Hala ere, egitura horrek soilik azalduko digu zergatik hartzen duen 

aspektu-aditz honek laguntzaile iragankorra eta subjektu ergatiboa; baina egitura horretan 

esperoko genuke jarraitu aditzak izaera murriztaileagoa izatea subjektuarekiko. Beste 

modu batean esanda, Arregi eta Molina-Azaolaren azterbideak ez du bat egiten jarraitu 

aditzak subjektuaren gaineko murrizketarik ezarekin; eta aldi berean, Fukudaren 

azterbideak ez du azaltzen jarraitu aditzaren subjektuak kasu absolutua hartzea. 

                                                 
25 Orain arte ia aipatu ez ditudan ibili eta egon aditzek, irakurketa progresiboa izan arren, bai ezartzen dituzte 
subjektuarekiko murrizketak (horrek berezi egiten du murrizketak ezartzea aditzaren izaera semantikotik): 

i. *Harria erortzen dabil. 

Horrek kontrolean oinarritutako azterbidea iradokitzen digu; seigarren kapituluko laugarren atalean ikusiko 
dugun moduan, murrizketa horiek lotuta daude ibili eta egon aditzen adiera literalarekin. 
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Azter dezagun arazoa orain beste abiapuntu batetik hasita. Orain arte garatutako 

bidetik, onartzen badugu -t(z)en morfema aspektu-burua dela, onartu beharko dugu 

“aspektu-aditz” izendatu ditugun horien osagarri posizioan badela Asp-S motako islapen 

bat. Hartara, (82)ko adibideetan AS eta aS bezala aurkeztutakoek Asp-S izan beharko 

lukete, Haddicanek (2005:188) dioen moduan, eta lan honetan zehar jarraitutako bidetik: 

 

84. a.  DnbS    b.  Dnb-S 
 
  aS  Dnb    SF   Dnb 
 
 SUBJ  a'    Asp-S  hasi 
 
  SF  a    SUBJ   ...-t(z)en 
 
 Asp-S  jarraitu 
 
       ...-t(z)en 

 

Aspektu-aditzak Asp-S bezala aurkezten ez baditugu, printzipioz ez dago arazo berezirik 

perpaus bakun gisa azaltzeko goiko adibideak. Kontua, ordea, korapilatu egiten da 

aspektu-aditzek berek –t(z)en morfema har dezaketelako, arestian ikusi dugun moduan 

(244. or.): 

 

85. a. Halakoetan, marinelak abesten hasten ziren. 

b. Agureak hitzik egin gabe jarraitzen zuen. 

c. Batzuetan, antzinako ipuinak kontatzen {aritzen/ibiltzen/egoten} ziren. 

 

Beraz, perpaus bakarraren azterbidea ontzat emanez gero, onartu beharko genuke 

Aspektu Sintagma bi izan ditzakegula perpaus bakun berean, eta horrez gain, Aspektu 

Sintagma gai dela hautatzeko bai aditz txikia, (86a) adibidean bezala, eta bai ezaugarri 

jakin batzuk (aspektu aditzenak) dituen F buru funtzionala, (86b) adibidean bezala: 
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86. a.   DnbS    b.  Dnb-S 
 
   Asp-S  Dnb    Asp-S   Dnb 
 
  aS  -tzen    SF   -ten 
 
 SUBJ  a'    Asp-S  hasi 
 
  SF  a    SUBJ   ...-t(z)en 
 
 Asp-S  amaitu 
 
       ...-t(z)en 

 

Azterbidea bera guztiz ezohikoa izateaz gain, eragozpen nabarmenak ditu denboren 

antolaketei begira, ondoko azpiatalean ikusiko dugun moduan. 

 

5.3.2. Aspektu-aditzak Demirdache & Uribe-Etxeberriaren (2000) proposamenaren 

argitara 

Orain arte erabilitako proposamenaren arabera, kontuan hartu behar dugu aspektu-

buruak gertaeraren denbora (GD) asertzioaren denborarekiko (ASTD) ordenatzen duela 

(Demirdache & Uribe-Etxebarria, 2000), ondoko adibidean ikusten den bezala: 

 

87.   Dnb-S 
 
  HZKD          Dnb' 
 
     Asp-S     Dnbº 
 
     ASTD   Asp' 
 
         AS        Aspº 

         GD Aº 
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Hortaz, onartzen badugu aspektu-aditzen kasuan Aspektu Sintagma bi ditugula (hain 

zuzen ere, -t(z)en morfema bi izateak iradokitzen duen moduan), ezinbestean onartu 

beharko dugu aspektu-buru bakoitzak gertaera baten denbora ordenatzen duela, eta 

ondorioz, gertaera bi ditugula. Baieztapen hori, ordea, guztiz bateraezina da gertaera 

bakarra —eta ondorioz, aditz lexiko bakarra— planteatzen duen proposamenarekin. Horri 

gehitu beharra dago badirela bestelako arrazoiak iradokitzen digutenak aspektu-aditzak 

aditz lexikoak direla, 5.2.2. eta 5.2.4. ataletan ikusi dugun moduan —aditz laguntzailea 

ezartzeko gaitasuna, urruneko komunztadurarik eza, -t(z)en morfema jasotzeko gaitasuna 

eta -t(z)en morfema bera osagarri posizioan jasotzeko aukera—. Horrek guztiak 

ezinbestean garamatza (88)koa bezalako egitura batera: 

 

88.   Asp-S 
 
  ASTD          Asp' 
 
      AS       Aspº 
 
       GD     A' 
 
         ...          Aº 

          Asp-S       ... 

  ASTD     Asp' 

   AS     Aspº 

       GD       Aº 

 

Aditz lexiko bi baditugu, bata aspektu-aditza baino gune sakonagoan dagoena izango da, 

eta bestea ezinbestean, aspektu-aditza bera. Hortaz, ondoriozta dezakegu aspektu-aditzek 

gertaera baten aldiak deskribatzen dituztela (hasiera, jarraipena, amaiera), baina ez dute 

gertaera hori asertzio-denborarekiko ordenatzen; alegia, aspektu-aditzak —izen hori jaso 

arren— aditz lexiko soilak dira, semantikoki bereziak diren arren. 
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Semantikoki bereziak izate horrek aukera ematen die aspektu-aditzei perpaus nagusiko 

Gertaera-denbora (GD) menpeko Asertzio-denboraren (ASTD) barruan kokatzeko, 1.3.8. 

atalean deskribatu dudan bidetik: 

 

89.    AS 
 
   GD2    A' 
 
    Asp-S  [barruan] 
 
   ASTD1    asp' 

 

Badira plantemendu honen alde egiteko arrazoiak Demirdache eta Uribe-Etxebarriaren 

proposamenean bertan ere. Har ditzagun aspektu-marka ezberdinak dituzten perpaus 

zenbait perpaus bakun: 

 

90. a. Mirenek liburuak irakurri {ditu/zituen}. 

b. Mirenek liburuak irakurtzen {ditu/zituen}. 

c. Mirenek liburuak irakurriko {ditu/zituen}. 

 

Aditz-denbora gorabehera, emandako adibideetan ikusten dugu aspektuak berak 

asertzioa ekintza gertaeraren ostean, aldi berean edo aurretik ordenatzen duela, hurrenez 

hurren: 

 

91. a. Mirenek liburuak irakurri... 

     ---------------I----------------I------------------à 
     GD                 ASTD   

b. Mirenek liburuak irakurtzen... 

     ---------------I-----------------------------------à 
                 GD / ASTD   
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c. Mirenek liburuak irakurriko... 

     ---------------I----------------I------------------à 
   ASTD                    GD   

 

Era berean, aspektu-aditzek berek hartzen duten aspektu markak ordenatzen du 

perpaus nagusiko asertzioa aspektu aditzarekiko: 

 

92. a. Miren [...] hasi... 

     ---------------I----------------I------------------à 
     GD                 ASTD   

b. Miren [...] hasten... 

     ---------------I-----------------------------------à 
                 GD / ASTD   

c. Miren [...] hasiko... 

     ---------------I----------------I------------------à 
   ASTD                    GD   

 

Horrek berak frogatzen du badela ekintza bat —aspektu-marka hutsetik haratago— 

denbora-lerro batean ordena dezakeguna; ekintza hori aspektu-aditzak deskribatzen duena 

da: hasi, aritu, ibili, jarraitu, jardun, amaitu... Baina ez hori bakarrik: aspektu-aditzak 

berak ez du gaitasunik sakonagoko egituran deskribatzen dena denbora-lerro batean 

antolatzeko. Norbait irakurtzen hasi bada, ezin dugu kokatu irakurtzearen ekintza 

hasieraren ondoren, eta ezin dugu esan irakurtzen amaitu duenak lehenik irakurri egin 

duela eta ondoren amaitu; izan ere, irakurtzearen ekintzak hasiera, jarraipena eta 

amaiera biltzen ditu. Hortaz, aspektu-aditzek ekintza baten une zehatz bat fokatzen dute, 

baina ekintza horrekiko aldiberekoak dira. 

 

5.3.3. Ezeztapena 

Egitura konplexuaren alde ezeztapenak eskaintzen dizkigun datuak gehitu dakizkiokegu 

orain arte esandakoari. Izan ere, kapitulu honetako lehenengo atalean ikusi dugun moduan, 
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perpaus hauek ezeztapena gune bat baino gehiagotan jaso dezakete zenbaitetan. Perpaus 

bakunek, ordea, ez dute halako gaitasunik, nahiz eta aditzean oinarritutako islapen 

funtzionalen bat jaso, aditz modalen kasuan bezala: 

 

93. a. Ez dut Jon ikusi. 

b. *Jon ez ikusi dut. 

c. Mirenek ez du etorri nahi. 

d. *Mirenek ez etorri nahi du. 

 

Egitura konplexuetan, aldiz, aukera bat baino gehiago dugu ezeztapena kokatzeko, 

ondoko adibideetan ikusten den moduan: 

 

94. a. Ez dizut esan Miren ikusi dudala. 

b. Esan dizut ez dudala Miren ikusi. 

c. Jon ez dut ikusi ezer egiten. 

d. Jon ezer ez egiten ikusi dut. 

e. Ez diot etortzeko esan. 

f. Ez etortzeko esan diot. 

 

Aspektu-sintagmak buru funtzional soilak balira, eta perpaus bakunetan izango bagenitu 

txertatuta, esperoko genuke ezeztapenerako aukera bakarra izatea perpaus horietan. 

Lehenengo atalean ikusi dugunez, ez dago halako murrizketarik aztertzen ari garen 

egituretan.26 Hortaz, ezeztapenerako gune bi izateak ere perpaus bakuna baino egitura 

konplexuagoaren bidean jartzen gaitu. 

                                                 
26 Egia da, kapitulu honetako lehenengo atalean esan bezala, zenbait perpausetan ezeztapenak emaitza 
traketsagoak ematen dituela beste batzuetan baino, baina hala ere, murrizketa ez da erabatekoa, perpaus 
bakunetan eta aditz modalak jasotzen dituzten perpausetan bezala. Perpaus batzuetan ezeztapena eragozten 
duten arrazoiak hainbat izan daitezke, bestak beste, semantikoak: arestian esan bezala, egia da aspektu-
aditzak bereziak direla semantikoki; horrela, ez dirudi alderik dagoenik “lanik ez egiten” aritzetik “lanik ez 
egiten” aritzera. Aldiz, argi dago ez dela gauza bera norbait “lanik ez egiten” hastea eta norbait “lan egiten” 
ez hastea. Era berean, jardun aditzaren kasuan ere ez da zaila nolabaiteko murrizketa semantikoa irudikatzea 
“jarduerarik eza” islatzen duten osagarrien gainean —ez ...-t(z)en bezalakoen gainean, hain zuzen ere—. 
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5.3.4. Proposamena 

Lehenik eta behin, ezin dugu ahaztu aspektu-aditz batzuek ez diotela inolako 

murrizketarik ezartzen perpaus nagusiko subjektuari. Horrek iradokitzen du perpaus 

horietako subjektua, seguruenik, ez zaiola egiturari txertatzen aspektu-aditzaren 

argumentu gisa. Hala bada, aukera bakarra dugu: menpeko egituraren batetik igotako 

elementua izatea. Aurreko kapituluetan garatutako azterbideetan oinarriturik, berriro ere 

Aspektu Sintagmara garamatzan bidea aurkitzen dugu; gogoratu behar da Aspektu Sintagma 

dela, hain zuzen ere, igoerarekin lotu izan dugun egitura eta Denbora Sintagma, berriz, 

kontrolarekin lotu izan duguna. Hona, beraz, ari bezalako aspektu-aditzek izan dezaketen 

egitura:27 

 

95.     Dnb-S 
 
 Jonj     Dnb' 
 
     aS      da 
 
   <Jon>j   a' 
 
    AS   ari 
 
   Asp-S        <ari> 
 
       E    Asp' 
 
    aS      irakur-tzen 
 
  liburuai  a' 
 
           aS                <irakur> 
 
         <Jon>j  a' 
 
        AS            <irakur> 
 
         <liburua>i  <irakur> 

 

                                                 
27 Egitura errazteko, ez ditut irudikatu aditz nagusiaren buruz buruko mugimenduak. 
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Subjektua menpeko egituratik mugitu izanak azalduko luke zergatik ari aditzak ez dion 

inolako murrizketarik ezartzen. Menpeko predikatuak ezartzen dituen murrizketak ez dira 

subjektuen indizekidetasunaren ondorio, -t(z)en morfemadun adjektibo-predikatuetan 

bezala (ikusi 2. eta 3. kapituluak), igoeraren ondorio baizik. Bestalde, menpeko aditzaren 

osagarriak menpeko egituran jarraitzen du, eta horrek azaltzen du zergatik ez duen egiten 

komunztadurarik perpaus nagusiko aditzarekin. 

Zer gertatzen da jardun edo jarraitu bezalako aditzekin? Egitura bera al dute? Eta 

horrela bada, nola azaltzen dira perpaus batzuen eta besteen artean dauden aldeak 

murrizketei eta subjektuaren kasuari dagokionez? 

Has gaitezen jarraitu aditzarekin; murrizketen ikuspegitik, esan dezakegu ari aditzaren 

egitura izan dezakeela, hein batean, Fukudaren bideari helduta aditz hauen sailkapenari 

dagokionez. Berriro ere kasuarekin egiten dugu topo, baina aspektu-aditzek erkatzen duten 

kasua haien kokapenarekin badago lotuta, arazoa ez da aztergai ditugun egituretara 

mugatzen. Horrela, hasi aditzak kasu absolutua erkatzen du argumentu bakarra hartzen 

duen beste testuinguru batzuetan ere, eta jarraitu aditzak, berriz, kasu ergatiboa 

erkatzen du: 

 

96. a. Kontzertua bostetan hasi da. 

b. Kontzertuak berandura arte jarraitu du. 

 

Beraz, argi dago subjektu ergatiboak ez duela lotura zuzenik -t(z)en morfemadun 

egiturarekin, jarraitu aditzaren izaera ez-ergatiboarekin baizik. Bestalde, eguraldiarekin 

lotutako esamoldeek ere igoeraren alde egiten dute: 

 

97.  proi [<pro>i euria egiten] jarraitzen du. 

 

Demagun perpaus nagusiko subjektua menpeko egituran txertatzen dela, eta perpaus 

nagusiko Denbora Sintagmak erakarrita mugitzen dela perpaus nagusiko subjektu posiziora, 

ari aditzaren kasuan proposatutako moduan: 
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98.     Dnb-S 
 
 Jonekj     Dnb' 
 
     AS      du 
 
   Asp-S           jarraitu 
 
       E    Asp' 
 
    aS      irakur-tzen 
 
  liburuai  a' 
 
           aS               <irakur> 
 
      <Jonek>j  a' 
 
        AS           <irakur> 
 
        <liburua>i  <irakur> 

 

Egitura sinpletzearren, perpaus nagusian Dnb-S jarri dut AS zuzenean menderatzen, 

baina kontuan hartzen badugu tartean Aspektu Sintagma bat ere badela, horrek aukera 

ematen digu -t(z)en morfema hartzen duten aspektu-aditzen kasua ere azaltzeko: 

 

99. [Dnb-S Mireneki [Asp-S [AS [Asp-S ti egunkaria irakurtzen] jarrai]-tzen] du]. 

 

Kasuari dagokionez, perpaus bakunaren kasu bera izango genuke, eta aldi berean, 

igoerak azalduko luke zergatik ez duen ezartzen murrizketarik jarraitu aditzak 

subjektuarengan. Izan ere, edozein subjektu onartzeko gaitasuna perpaus konplexuetara 

mugatzen da; ondoko adibideek erakusten duten moduan, perpaus bakunetan, jarraitu 

aditzak ekintza adierazten duten subjektuak baino ez ditu onartzen —gainontzeko 

kasuetan, ekintza adierazten duen elementuren bat isildu dela interpretatu behar da—: 
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100. a. Kontzertuak berandura arte jarraitu zuen. 

b. Gazteak berandura arte jarraitu zuen. 

c. *Mendiak iaz arte jarraitu zuen. 

 

Beraz, argi dago jarraitu aditzak baduela murrizketak ezartzeko gaitasuna. Horrek 

iradokitzen digu ezin zaiola egotzi jarraitu aditzari -t(z)en morfemadun egituretan ez 

egotea inolako murrizketarik subjektuaren gainean; haatik, badirudi arrazoia subjektu hori 

egituran txertatzen den gunean datzala, eta badirudi gune hori -t(z)en morfemadun 

egituraren baitan dagoela, esan bezala. 

Jardun aditzaren kasua ere antzekoa da. Esan bezala, aditz honek subjektuaren gaineko 

murrizketak ezartzen ditu: 

 

101. a. *Harriak ... dihardu. 

b. *Mendiak ... dihardu. 

 

Murrizketa horiek iradokitzen digute subjektuaren tasunen artean badela baten bat izaki 

bizigabeek bete ezin dezaketena: izaki kontzientea izatea —edo izaki biziduna izatea, 

beste barik—. Baina horrek ere ez du bermatzen perpausaren gramatikaltasuna, ondoko 

adibideek agerian jartzen duten moduan: 

 

102. a. Jonek irakurtzen dihardu. 

b. *Jonek erortzen dihardu. 

c. *Jonek konturatzen dihardu. 

 

Adibideok erakusten digute aditzaren osagarriarekiko murrizketa ere badugula; horrexek 

bakarrik argitu dezake (102a-c) adibideen arteko aldearen zergatia. 

Hortaz, bide bi ditugu jardun aditzak ezartzen dituen murrizketak azaltzeko: lehenengo 

bidea da proposatzea jardun aditzak murrizketa bi ezartzen dituela; bata, 
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subjektuarekikoa eta bestea, osagarriarekikoa. Subjektuaren gaineko murrizketaren 

arabera, subjektuak kontzientea izan behar du edo behinik behin, biziduna. Horrela, aditz 

sintagma txikiak zuhaitza, harria eta antzeko subjektuak baztertuko ditu. Bigarren 

murrizketaren arabera, osagarriak borondatezko ekintza deskribatu behar du. Hortaz, 

Aditz Sintagma nagusiak erori eta konturatu bezalako predikatuak baztertuko ditu: 

 

103.   DnbS 
 
 Joneki   Dnb' 
 
   aS  du 
 

<Jonek>i    a' 
 
   AS  jardun 
 
  Asp-S         <jardun>      2. murrizketa: subjektu kontzientea/biziduna 
 
        PROi irakurtzen          1. murrizketa: borondatezko ekintza 

 

 

Baina deskribatutako bidea erredundantea da eta inongo beharrik gabe egiten du 

konplexuago egitura hauen deskribaketa, bigarren baldintzak berak lehenengoa biltzen 

baitu, eta nahikoa dugu bera arestian aipatutako subjektuak ere baztertzeko. Izan ere, 

jardun aditzaren osagarriak borondatezko ekintza deskribatu behar badu, ekintza horren 

subjektuak —menpeko predikatuarenak, alegia— ezinbestean izan beharko du bere 

ezaugarrien artean subjektu kontzientea izatea, hau da, predikatuan deskribatzen den 

ekintza borondatez gauzatzeko gai izatea. Horrela, murrizketa bera birritan azalduko 

litzaiguke egitura berean eta elementu berarekiko: 
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104.   DnbS 
 
 Joneki   Dnb' 
 
   aS  du 
 

<Jonek>i    a' 
 
   AS  jardun 
 

Asp-S     <jardun> 
          3. murrizketa: subjektu kontzientea/biziduna 
   Asp' 
 
  aS        irakurtzen  2. murrizketa: borondatezko ekintza 
 
      <Jonek>i   <irakur> 

             1. murrizketa: subjektu kontzientea  

 

Adibidean ikusten den moduan, lehenengo murrizketa eta hirugarrena berdinak dira 

(edo kasurik onenean, lehenengoak hirugarrena biltzen du) eta elementu beraren gainean 

ezartzen dira —edo nahiago bada, elementu indizekideen gainean; edonola ere, ondorioa 

berbera da—. Aldiz, igoeran oinarritzen badugu gure azterbidea, nahikoa izango dugu 

subjektuaren gaineko murrizketa behin ezartzea, menpeko egituran. Esan bezala, jardun 

aditzaren osagarriak borondatezko ekintza islatu behar du (102)ko adibideetan ikusi dugun 

moduan. Beraz, hasi, ari edo jarraitu bezalako aditzek nolabaiteko “ekintza” islatzen duen 

osagarria eskatzen duten moduan sarrera lexikoan, jardun aditzak “ekintza kontzientea” 

islatzen duen osagarria eskatzen du. Ondorioz, menpeko egitura horretako predikatuak 

ezinbestean beharko du subjektu kontzientea, eta subjektu hori perpaus nagusira igaroko 

da dagoeneko menpeko predikatuak ezarritako baldintza beteta: 
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105.  DnbS 
 
 Joneki   Dnb' 
 
   aS  du 
 

Asp-S    jardun 
 
   Asp' 
 
  aS        irakurtzen   2. murrizketa: ekintza kontzientea 
 
     <Jonek>i   <irakur> 

      1. murrizketa: subjektu kontzientea 

 

Hortaz, baiezta daiteke jardun aditza iragazkorra dela subjektuarekiko ari, hasi edo 

jarraitu aditzak bezalaxe, eta haiek bezala, jardun aditzak ere bide ematen diola menpeko 

subjektuaren igoerari. Aditz laguntzailea hartzen badugu kontuan, esan dezakegu hiztun 

batzuek erabilera ez-ergatiboa ematen diotela aditz honi, Etxeparek (2006:334) dioen 

moduan; beste batzuek, berriz, iragangaitza. Amaitu aditzaren kasua, berriz, berezia da 

ondoko azpi-atalean ikusiko dugun moduan. 

 

5.3.5. Amaitu aditzaren kasua 

Goenagak (1984:171) oharrarazten digun moduan eta 5.2.2. atalean azaldu bezala, 

amaitu aditzak modu berezian jokatzen du. Hala ere, hori ez da euskarari lotutako 

berezitasuna; izan ere, Fukudak berak (2007:180) japonierazko oe (amaitu) aditzaren 

izaera bitxia aipatzen du, eta gogora ekartzen du Aissen eta Perlmutterrek (1983) ere 

amaitu aditzaren izaera berezia aipatzen dutela gaztelania hartuta oinarri, eta beste 

horrenbeste egiten duela Cinquek (2003) italieran, portugesean eta katalanean oinarrituta. 

Kapitulu honetan zehar ikusi dugu aditz laguntzailea elementu gakoa izan daitekeela 

euskarazko aspektu-aditzak aztertzeko. Aspektu-aditz gehienek aditz laguntzaile bakarra 

hautatzen dute, agertzen diren egituran agertzen direla —eguraldiarekin lotutako 

esapideetan salbu—: 
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106. a. Jon {lanean/irakurtzen/saltoka} ari da. 

b. Jonek {lanean/irakurtzen/saltoka} jarraitzen du. 

c. Jonek {lanean/irakurtzen/saltoka/heziketaz} dihardu. 

 

Hala ere, hasi aditzak izan edo *edun laguntzailea aukeratzen du, testuinguruaren 

arabera: 

 

107. a. Kontzertua hamarretan hasi da. 

b. Mirenek ardo botila hasi du. 

c. Jon ipuinak kontatzen hasi da. 

 

Badirudi (107a) eta (107b) adibideetako aditz laguntzailea zuzenean dagoela lotuta 

aditzak hartzen duen argumentu-kopuruarekin; (107c) adibideak logika berari erantzuten 

badio, elementu bakarreko argumentu-sarea izango du hasi aditzak. Ondorio hori bat dator 

arestian aipatutako subjektuaren gaineko murrizketarik ezarekin. Aldiz, amaitu eta bukatu 

aditzek guztiz bestela jokatzen dute: 

 

108. a. Kontzertua hamarretan amaitu da. 

b. Mirenek ardo botila amaitu du. 

c. Jonek ipuinak kontatzen amaitu du. 

 

Orain arte garatutako bidetik jarraituz, esan beharko genuke amaitu aditzak argumentu 

birekin jokatzen duela -t(z)en morfemadun osagarriak hartzen dituenean, (108b) adibideko 

perpausetan egiten duen moduan. Horrek esan nahi du amaitu aditzaren subjektua perpaus 

nagusian txertatzen zaiola egiturari, eta ondorioz, haren eta menpeko subjektuaren arteko 

harremana kontrolean oinarritzen dela, orain arte ikusi ditugun gainontzeko aspektu-

aditzen kasuan ez bezala: 
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109. Mireneki [Dnb-S PROi gezurrak esaten] amaitu du. 

 

Horrek azal dezake, beharbada, zergatik egiten zaizkion “bereziak” egitura horiek 

hiztunari. Hala ere, kontrol egitura bera ez da nahikoa azaltzeko zergatik ez diren posible 

Artiagoitiak (2003:679) aipatzen dizkigunak bezalako adibideak baztertzeko: 

 

110. a. *Mirenek [PROi lanean] amaitu du. 

b. *Mirenek [PROi jokoan] amaitu du. 

 

Izan ere, hirugarren kapituluan ikusi dugun moduan, abil motako adjektibo-

predikatuetan ere kontrolean oinarritutako harremana dugu, eta horrek ez du eragozten 

ekintza adierazten duten inesibodun izen osagarriak onartzea egituran: 

 

111. a. Miren [PROi lanean] abila da. 

b. Miren [PROi jokoan] abila da. 

 

Murrizketa tasunen hautaketaren bidetik azal daiteke, beharbada: baldin eta amaitu eta 

bukatu aditzek [+burutua] tasuna duen osagarria eskatzen badute, eta kantuan bezalako 

sintagmek [-burutua] tasuna hartzen badute, aspektu-aditzak berak baztertuko ditu 

sintagma horiek. Horrez gain, kontrolean oinarritutako egitura bera izan daiteke 

eguraldiarekin lotutako esapideen gaineko murrizketaren arrazoia. Izan ere, kontrol-

harremana badugu perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean, subjektuak bete egin 

beharko ditu aditzak ezartzen dizkion murrizketak eta aldi berean, aitzindari egokia izan 

beharko du menpeko subjektuarentzat. Aldiz, ez dirudi igoera-egiturek inolako eragozpenik 

dutenik eguraldiarekin lotutako esapideak onartzeko: 

 

112. a. It seemed to rain. 

b. *It tried to rain. 
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Argudio berak balio du gainontzeko aspektu-aditzek igoeran oinarritutako egiturak 

osatzen dituztela esateko. Aspektu-aditzen egiturarekin amaitzeko, azaldu gabe gelditu da 

datiboarekiko komunztadura. Horrexeri eskainiko dizkiot atal honen hurrengo lerroak. 

 

5.3.6. Datiboarekiko komunztadura 

Arestian ikusi dugun moduan (249. or.), Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987:446) 

ondokoa bezalako adibideak jasotzen dituzte: 

 

113. Jon guri hurbiltzen ari zaigu. 

 

Argi dago perpaus horren interpretazioa dela Jon guregana ari dela hurbiltzen; hortaz, 

guri sintagma hurbildu aditzaren argumentu-sarean kokatu beharko dugu. Eta beste 

horrenbeste gertatzen zaigu ondoko adibideetan ere: 

 

114. a. Miren hitz egiten hasi zaigu. 

b. Miren hitz egiten dabilkigu. 

c. Mirenek hitz egiten jarraitu digu. 

d. Miren hitz egiten jardun zitzaigun.28 

 

Alabaina, nola da posible menpeko argumentu datiboak aditz nagusiarekiko 

komunztadura agertzea, ez bada perpaus nagusira mugitu dela? Izan ere, ez dirudi inolako 

arrazoirik dagoenik argumentu datiboa perpaus nagusira mugitzeko. Beraz, aukera bi 

ditugu: hautazko berregituraketa edo hautazko urruneko komunztadura —ezin dugu ahaztu 

ondokoak bezalako perpausak maila berean izan daitezkeela onargarriak hiztun 

berarentzat—: 

 

                                                 
28 Nik aurkitutakoagatik, askoz ugariagoak dira datiboarekiko komunztadura azaltzen duten adibideak jardun 
aditzak laguntzaile iragangaitza hartzen duenean. 
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115. a. Miren guri ipuinak kontatzen hasi da. 

b. Miren (guri) ipuinak kontatzen hasi zaigu. 

 

Baldin eta (115b) adibidean berregituraketa badugu, aditz biek bat egin dutela islatu 

beharko da, besteak beste, NZ galderetan. Izan ere, berregituraketak eskatzen digu aditz 

biek (menpekoak eta aspektu-aditzak) bat egitea eta aditz bakar bezala jokatzea: 

 

116. Miren [AS [Asp-S guri ipuinak <kontatzen>] kontatzen hasi] zaigu. 

 

Galderetan, NZ-hitzaren ondoko posizioa [aditza + aditz lag.] egiturak bete ohi du, 

(117a) adibidean bezala. Hortaz, aztergai ditugun egituretan berregituraketarik badago, 

NZ-hitzaren ostean ezinbestean agertu beharko zaigu [[aditza + asp.-ad.] ad. lag.] egitura, 

(117b) adibidean bezala: 

 

117. a. Nork [eskatu dizu] gaur autoa? 

b. ?Nor [[eskatzen hasi] zaizu] gaur autoa? 

 

Hala ere, ondokoa bezalako perpausen gramatikaltasunak frogatzen du berregituraketa 

ez dagoela zuzenean lotuta datiboarekiko komunztadurarekin; beraz, bata eta bestea 

independenteak dira, batera gerta daitezkeen arren: 

 

118. Nor [hasi zaizu] autoa eskatzen gaur? 

 

Horrek bigarren aukerara garamatza; urruneko komunztadurara, alegia. Aditzek ez dute 

zertan egin bat, perpaus nagusian datiboarekiko komunztadura isla dadin. Komunztadura-

harreman hori, gainera, ez da mugatzen hirugarren pertsonara, Etxeparek (2006) 

deskribatutako kasuetan bezala: 
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119. a. Egia esaten nabilkizu. 

b. Arazoak sortzen ari zintzaizkion. 

 

Bestalde, urruneko komunztaduraren proposamenak bat egiten du Aspektu Sintagman 

oinarritutako azterbidearekin. Izan ere, Etxeparek (2006:313), Wurmbrand eta Cinqueren 

lanak aipatuta, gogora ekartzen digu urruneko komunztadura berregituraketa-egiturekin 

lotu izan dela, eta berregituraketa aS edo Asp-S bezalako egitura murriztuekin.29 Argi 

geratu da euskararen kasuan urruneko komunztadura ez dagoela lotuta 

berregituraketarekin (aztergai ditugun egituretan, behinik behin), baina Wurmbranden eta 

Cinqueren ereduetan ez bezala, aspektu-aditzak ez du buru funtzional huts bezala 

jokatzen, eta horixe izan daiteke (118) bezalako adibideetan berregituraketarik ez 

izatearen arrazoia. Bestalde, aspektu-aditzaren osagarri posizioan Aspektu Sintagma 

egoteak ireki dezake datiboarekiko komunztadurarako bidea.30 

Orain arte deskribatutako egiturak, baina, erabilera estandarraren barnean kokatzen 

dira. Ondoko azpi-atalean, tarte bat eskainiko diet eredu estandar horretatik aldentzen 

diren adibideei. 

 

                                                 
29 Etxeparek berak (2006) bereizi egiten ditu, hala ere, berregituraketa eta urruneko komunztadura aztertzen 
dituen egituretan, eta hari jarraiki, beste horrenbeste egiten du Boeckxek (2009:18) ere. 
30 Urruneko komunztaduraren gaiak berak luze hitz egiteko emango liguke, baina gehiegi sakondu barik ere, 
berehala ohartzen gara datiboarekiko komunztadura ez zaigula agertzen menpeko egituran Asp-S dugun 
perpaus guztietan: 

i. *Mirenek Jon [lagunei gezurrak esaten] harrapatu {diote/dizkio}. 

Hala ere, bada alde nabarmen bat aspektu-aditzen eta PVC-egituren artean; alegia, azken horietan, 
menpeko subjektua perpaus nagusiko objektuak komunztadura egiten duen gunera mugitzen dela. Gune hori 
beteta izateak eragotzi egiten du menpeko datiboarekiko komunztadura. Datu horrek bat egiten du Etxeparek 
(2003:186) eskaintzen dizkigun datuekin, zeinen arabera, PVC egituretan posible den menpeko osagarriarekiko 
komunztadura azaltzea, baldin eta menpeko subjektua perpaus nagusiko zehar osagarriaren gunera pasatzen 
bada, eta ez osagarri zuzenarenera: 

ii. Mikelek Joni [e kopla horiek kantatzen] entzun dio/dizkio. (Etxepare 2003, (71b)) 

Lan honetan aztertu ditudan beste egitura batzuen kasuan (adjektibo-predikatu konplexuak, jakintza-
aditzak), ez dugu espero urruneko komunztadurarik, menpeko egitura Dnb-S bada, proposatu bezala. 
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5.3.7. Komunztadura-harreman ezestandarrak 

Zenbait egilek (Hualde & Ortiz de Urbina 1987; Etxepare 2003a, 2006; Ortiz de Urbina 

2003; Arregi & Molina-Azaola 2004; Haddican 2005b; Laka 2006a; Preminger 2009) 

deskribatu izan duten moduan, hiztun batzuentzat posible da eredu estandarretik 

urruntzen diren komunztadura-harremanak erabiltzea aspektu-aditzekin. Hedatuena, 

beharbada, ari aditzaren kasua dugu, baina ez bakarra. Edonola ere, onartu beharra dago 

gutxi dela perpaus hauen inguruan bildutakoa eta aztertutakoa. Beraz, dagoen horretan 

oinarrituta, proposatutako azterbidera ekartzen eta aurreikuspenak egiten ahaleginduko 

naiz. Hasteko, eta ari aditzari dagokionez, ondokoak bezalako perpausak aurki ditzakegu: 

 

120. a. Mirenek ipuinak kontatzen ari ditu. 

b. Miren haurrei ipuinak kontatzen ari zaie. 

c. Jon gidariari maletak ematen ari zaizkio. 

 

Komunztadura-harreman horiek ez dituzte hiztun guztiek onartzen, eta erabilera 

ezestandarraren baitan kokatzen dira, baina nola azal ditzakegu orain arte erabilitako 

azterbidetik abiatuta? Lehenik eta behin, kontuan hartu behar dugu (120) adibidekoak 

bezalako perpausak onartzen dituzten hiztunek ez dutela baztertzen ari aditzaren 

erabilera iragangaitza: 

 

121. a. Jon irakurtzen ari da. 

b. *Jonek irakurtzen ari du. 

 

Horrek erakusten du ari aditza, hiztun horientzat, ez dela aditz laguntzailea hautatzeko 

gai. Laguntzailea hautatzeko gaitasunik ez horri gehitzen badiogu menpeko 

argumentuekiko komunztadurari bide ematea eta subjektuarekiko murrizketarik ez 

ezartzea, pentsa dezakegu ari elementu funtzional bihurtu dela hiztun horientzat.31 Hala 

                                                 
31 Laguntzailea hautatzeko gaitasunaren garrantzia, edozein kasutan, erlatiboa da kapitulu honetako 1.3. 
azpiatalean ikusi dugun moduan (244. or.). 
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ere, Etxeparek (2006) gogorarazten digu urruneko komunztadura muga batzuen baitan 

kokatzen dela euskaraz. Komunztadura-harreman horiek mugak badituzte, esan dezakegu 

ari partikula bihurtzeko bidean dela Lakak (2006b) eta Mounolek (2010) dioten moduan; 

baina ondoko (122c) adibideetan bezala, komunztadurak perpaus bakunetan bezala 

jokatzen badu, eta ari-k aS baino gorago kokatutako beste buru funtzional batzuen 

jokabidea badu (esate baterako, NZ galderetan), esan dezakegu buru funtzional hutsa 

bihurtu dela, eta Cinquek (1999) proposatutako sailkapenera egokitu: 

 

122. a. Zergatik ekarri ote dizkizute paper horiek? 

b. Zergatik ekarri behar dizkizute paper horiek? 

c. Zergatik ekartzen ari dizkizute paper horiek? 

 

Hualdek eta Ortiz de Urbinak (1987:447, 7. oh.) aurkezten digute adibide bat non 

menpeko osagarriarekiko komunztadurari beste bide batetik eusten zaion. Horrela, zenbait 

hiztunentzat onargarria den beste egitura hau daukagu: 

 

123. %Jon gidariari maletak ematen ari zaizkio. 

 

Adibidean ikusten den moduan, aditz nagusiak menpeko absolutuarekin soilik lot 

daitekeen komunztadura plurala islatzen du: 

 

124. Jon     gidariari  maletak   ematen ari    zai  -zki    -o. 
            ABS sg.       DAT sg.        ABS pl.                                    ABS pl. DAT sg. 

 

Erabilera estandarrean, (123) adibidean esperoko genuke aditz nagusiak subjektuarekiko 

komunztadura azaltzea, eta aukeran, menpeko datiboarekikoa, aurreko azpi-atalean 

azaldutakoaren bidetik; hau da, erabilera estandarrean honako perpausak ditugu aukeran: 
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125. a. Jon gidariari maletak ematen ari da. 

b. Jon gidariari maletak ematen ari zaio. 

 

Berez, zaizkio formak subjektu plurala islatzen du; baina subjektua singularra izanik, 

hiztunak –zki- plural-marka hori erabiltzeko aukera menpeko objektu pluralarekin lotzen 

du. Horrela, elementu birekiko komunztadura islatu behar lukeen NOR-NORI motako aditzak 

hiru elementurekikoa agertzen du. Erraz aurreikus daiteke aukera hori galdu egingo dela 

perpaus nagusiko subjektua plurala denean eta ondorioz, –zki- morfema pluralgilea harekin 

lotu behar denean. Horrela, (123) adibideko aditz laguntzaile bera aurkituko dugu, 

menpeko argumentu absolutua singularra izan zein plurala izan: 

 

126. a. Jon eta Miren gidariari maleta ematen ari {dira/zaizkio}. 

b. Jon eta Miren gidariari maletak ematen ari {dira/zaizkio}. 

 

Amaitu aditzarekin lotuta, Arregi & Molina-Azaolak (2004:101) ondoko adibidea aipatzen 

dute berregituraketaren proposamena aurkezten dutenean: 

 

127. %Berak [zuri babak egiten] amaitu dautsuz. 

 

Atzera ere, ari aditzaren kasu bera dugu hemen. Hiztunak datiboarekiko komunztadura 

islatzea aurreko atalean aurkeztutako azterbidearen baitan kokatzen da, eta berriro ere, 

hautazkoa dela ikusten dugu: 

 

128. a. Berak zuri babak egiten amaitu dau. 

b. Berak (zuri) babak egiten amaitu dautsu. 
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Amaitu aditzak subjektu ergatiboa hartzen duenez, gutxienez kasu bi islatzen dira aditz 

laguntzailean: NORK, subjektuari dagokiona eta NOR, ezinbestekoa nahiz eta ez islatu 

perpauseko ezein argumenturekiko komunztadurarik. Hain zuzen ere, NOR kasuarekin 

lotutako argumenturik ez dagoelako, aditzak hirugarren pertsona singularra jasoko du: 

 

129. a. Mirenek albistea(k) kontatzen amaitu du. 

b. Mirenek irakurtzen amaitu du. 

 

Ondorioz, menpeko datiboarekiko komunztadurak hirugarren elementua txertatzen du 

aditz laguntzailean, eta NOR-NORK motako aditza NOR-NORI-NORK motakoa bilakatzen du. Hala 

ere, erabilera estandarrean, NOR kasuari dagokion komunztadura-marka ez da aldatzen; 

hots, 3. pertsona singularra islatzen jarraitzen du —izan gogoan ez dagoela inolako 

argumenturekin lotuta—: 

 

130. Mirenek albistea(k) kontatzen amaitu dizu. 

 

Horrek aukera ematen dio hiztunari menpeko argumentu absolutua perpaus nagusiko 

aditzean islatzeko. Are gehiago: (123) adibidean ez bezala, NOR kasuari dagokion berezko 

argumenturik ez dagoenez, menpeko argumentu absolutuak beti izango du aditzean 

islatzeko aukera —aditzaren berezko mugen baitan, jakina; alegia, ezin izango da islatu 

bigarren eta hirugarren pertsonekiko  komunztadura-harremanik—: 

 

131. a. %Jonek gidariari maletak ematen amaitu dautsoz. 

b. %Jonek eta Mirenek gidariari maletak ematen amaitu dautsez. 

 

Azpi-atal honetan jasotako komunztadura-harremanak, eredu estandarretik urruntzeaz 

gain, ez daude hedatuta hiztun guztien artean —batzuk marjinal samarrak direla ere esan 

daiteke—, eta aditz guztietara ere ez dira hedatzen. Arregik eta Molina-Azaolak (2004:102) 
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ere aipatzen dute hasi aditzaren kasuan ez dela posible menpeko objektuarekiko 

komunztadurarik islatzea, amaitu aditzaren kasuan gertatzen den moduan: 

 

132. *Bera [zuri babak egiten] hasi jatsuz. 

 

Egileen arabera, hasi eta amaitu aditzen arteko aldea erraz azal daiteke: hasi bezalako 

aditzen kasuan, subjektuak kasu absolutua jaso behar du, eta ondorioz, laguntzailearen 

komunztadura absolutua subjektuarekin dago lotuta. Beraz, ezin da egon menpeko 

argumentu absolutuarekiko komunztadurarik. Hala ere, berez, ez dago alde sintaktikorik 

(123) eta (132) adibideen artean: 

 

133. a. %Jon gidariari maletak ematen ari zaizkio. 

b. *Bera zuri babak egiten hasi jatsuz. 

 

Horrek erakusten du erabilera estandarrean murrizketak —edo lizentziak, nondik 

begiratzen dugun— erregistroekin daudela lotuta, arrazoi sintaktikoekin baino areago. 

Argitu ahal izateko erabilera ezestandarretan urruneko komunztadura daukagun —edo 

izenordain betegarrien mugimendua, Premingerrek (2009) proposatzen duen bidetik— ala 

berregituraketa dugun, kontuan hartu beharko ditugu kasuan-kasuan Haddicanek (2005b) 

proposatutako irizpideak zein 5.2.7. atalean erabilitakoak betetzen diren. 

 

5.4. Laburpena 

Kapitulu honetan ikusi dugu euskarazko aspektu-aditzak ez direla funtzionalak, nahiz 

eta izaera berezia duten ikuspegi semantikotik. Aztergai ditugun egituretan, aditz 

gehienek Aspektu Sintagma hartzen dute osagarri, eta osagarri horixe da, hain zuzen ere, 

aspektu-aditzen argumentu bakarra. Bertatik mugitzen da perpaus nagusira menpeko 

subjektua, eta horrek azaltzen du zergatik ez dagoen subjektuaren gaineko murrizketarik 

hainbat kasutan. Aldiz, subjektuaren gaineko murrizketak dauden kasuetan, ez ditu aditz 
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nagusiak ezartzen, edo ez zuzenean, behintzat; izan ere, murrizketa horiek aditz nagusiak 

menpeko egiturari ezartzen dizkion murrizketen ondorio zuzena da. 

Amaitu eta bukatu aditzen kasua, ordea, berezia da Goenagak (1984) eta Artiagoitiak 

(2003) azpimarratzen duten moduan; izaera berezi hori beste hizkuntza batzuetan ere 

antzematen da. Ikusi dugunez, posible da berezitasun horren arrazoia egituran bertan 

egotea; hartara, badirudi aditz horiek Denbora Sintagma hartzen dutela osagarri, eta ez 

Aspektu Sintagma soila. Aztergai ditugun egituretan, aditz horiek argumentu bi hartzen 

dituzte: bata, subjektua; eta bestea, menpeko egitura. Horrek eragina du aditz honek 

hautatzen duen aditz laguntzailean, eta aukera ematen dio zuzenean ezartzeko murrizketa 

perpaus nagusiko subjektuarengan. Gainontzeko aspektu-aditzen kasuan ez bezala, amaitu 

eta bukatu aditzen kasuan, perpaus nagusiaren eta menpekoaren arteko harremana 

kontrolean oinarritzen da. 

Azkenik, hiztunaren arabera, zenbait aspektu-aditzek eredu estandarretik alden 

daitezke eta aspektu-aditza eta haren osagarrikoa elkartuta agertu (nor irakurtzen ari da) 

edota komunztadura-harreman bereziak sortu (Mirenek ipuinak kontatzen ari ditu). 

Aldaera horiek iradokitzen dute hiztun batzuentzat aspektu-aditzak aditz lexikoen eta 

aditz funtzionalen artean koka daitezkeela. 
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6.  -t(z)en morfemadun beste egitura batzuen azterketa laburra 

 

 

6.1. Sarrera 

Izenburu orokor horren baitan bildu ditudan egiturak ez dira beti errazak bereizten eta 

multzokatzen —beharbada, jakintza-aditzak salbu—; hortik izenburuaren beraren 

ezinbesteko zabaltasuna. Alde batetik, kapitulu honetan bildutako aditz batzuek (saiatu, 

ausartu, behartu, lagundu) -t(z)en/-t(z)era morfemen arteko alternantzia erakusten dute 

—orain arte aztertutakoetan ez dugu halakorik aurkitu—. Aldiz, aditzak multzokatzeko 

irizpide bezala hartuko bagenu aditzak hartzen duen argumentu-kopurua, batetik jakintza-

aditzak eta saiatu motakoak izango genituzke (saiatu, ahalegindu, ausartu), eta bestetik, 

behartu, lagundu, utzi, ipini, paratu eta jarri bezalakoak. Menpeko subjektuaren 

aitzindariaren kokagunea ere har zitekeen irizpide gisa; kasu horretan, atzera izango 

genituzke alde batetik jakintza-aditzak eta saiatu motakoak; bestetik, behartu eta ipini 

motakoak (ipini, jarri, paratu), beharbada, PVC-egiturekin batera; eta hirugarren talde 

batean, lagundu eta utzi motakoak. 

Edozein kasutan, multzoak egiteko irizpidea erabat arbitrarioa zatekeen. Hori dela eta, 

nire ustez azalpenerako argiena izan daitekeena aukeratu dut. Horrela, lehenik eta behin, 

jakintza-aditzak azalduko ditut. Ondoren, -t(z)en/-t(z)era alternantzia azaltzen dutenei 

eskaini diet tartea. Atal horretan, Stowellen (1982) proposamenaren bidetik eta bereziki, 

Etxepareren (2006) azterbideari jarraituz, -t(z)era morfema ere aspektu-marka moduan 

aztertu dut. Hirugarren atalean, utzi motako aditzak aztertu ditut. Azkenik, laugarren 

atalean, eta aitzaki hartuta Xabier Artiagoitiak (2003:686) aipatzen duen mendebaldeko 

erabilera, mugimendu-aditzak aztertu ditut. Azken atal horretan, ´-t(z)en, -t(z)era eta -

t(z)etik morfemak aspektu-marka gisa aztertzea proposatzen dut. 
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6.2. Jakintza-aditzen osagarrien egituraz 

Saiatu aditzak ez bezala, atal honetan aztertuko ditugun aditzek ez dute orain arte 

arreta handirik erakarri ikertzaileen artean —nik dakidanez, behintzat—. Lan gutxi 

horietakoak dira, hain zuzen ere, Goenarenak (1984, 1985). 

Jakintza-aditzen baitan biltzen dira jakin, ikasi, ahaztu/ahantzi, atzendu, erakutsi edo 

irakatsi. Aditz horiek askotariko osagarriak hartzen dituzte, Determinatzaile Sintagma 

soiletatik hasi eta egitura konplexuetara; azken horien artean, baita -t(z)en morfemadunak 

ere: 

 

1. a. Mirenek egia daki. 

b. Mirenek Jon etorri dela daki. 

c. Mirenek nor etorri den daki. 

d. Mirenek nora joan daki. 

e. Mirenek ipuinak kontatzen daki. 

 

Egitura horietan guztietan, baina, hainbat ezaugarri errepikatzen dira. Besteak beste, 

jakintza-aditzak beti dituela argumentu bi —aditz arazleen (irakatsi) kasuan salbu—. 

Subjektuak ere ergatiboa hartzen du jakintza-aditz gehienekin: 

 

2. a. Jonek ikasitako guztia daki. 

b. Jonek ikusitako guztia ikasi du. 

c. Jonek ikasitako guztia ahaztu du. 

 

Hala ere, ahaztu aditzaren (eta haren baliokideen) kasuan, subjektu ergatibo hori ez da 

ezinbestekoa: 
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3. a. Mireni ikasitako guztia ahaztu zaio. 

b. Mireni zer ikusi duen ahaztu zaio. 

c. Mireni ipuinak kontatzen ahaztu zaio. 

d. Mireni ipuinak kontatzea ahaztu zaio. 

 

Edonola ere, guri dagokigunez, subjektuarekiko murrizketa da egitura horiek guztiek 

partekatzen duten ezaugarri garrantzitsuena. Ondoko adibideek erakusten duten moduan, 

jakintza-aditzek murrizketa garbiak ezartzen dituzte subjektuarengan, eta [adimenduna] 

edo antzeko tasunen bat asetzen duen subjektua eskatzen dute: 

 

4. a. {Jonek/katuak/*harriak} ... ikasi du. 

b. {Jonek/katuak/*harriak} ... daki. 

c. {Jonek/katuak/*harriak} ... ahaztu du. 

d. {Joni/katuari/*harriari} ... ahaztu zaio. 

 

Orain arte jarraitutako bidetik, datu horiek guztiek iradokitzen digute subjektua 

perpaus nagusian txertatzen dela egituran, eta ez menpeko egituran —XS sintagmak (1) 

adibidean ageri den edozein osagarri irudikatzen du—: 

 

5.      aS 
 
 Jonek  a' 
 
  AS  <jakin> 
 
      XS  <jakin> 

 

Hain zuzen ere, horrexek ematen dio bide perpaus nagusiko aditzari aipatutako 

murrizketak ezartzeko. Jakintza-aditzen barne argumentuak, hartara, honako tasunen bat 

ase beharra dauka: 
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6. a. [+kasua]   Mirenek egia daki. 

b. [+konp]    Mirenek Jon etorri dela daki. 

c. [+nz]^[+perts]   Mirenek nor etorri den daki. 

d. [+nz]^[-perts]   Mirenek nora joan daki. 

e.  [+dnb]    Mirenek ipuinak kontatzen daki.1 

 

Subjektuaren gaineko murrizketei erreparatzen badiegu eta -t(z)en morfemadun 

osagarriak dituzten egiturei dagokienez, argi dago aditz nagusiak soilik onar ditzakeela 

adimendunak diren subjektuak. Alde horretatik, ondokoak bezalako adibideek argi 

erakusten digute aitzindariaren gaineko murrizketa ez dela menpeko egituraren gaineko 

murrizketaren ondorio, jardun aditzaren kasuan ez bezala —ikusi 286 or.—: 

 

7. a. Jonek erortzen ikasi du. 

b. #Zuhaitzak erortzen ikasi du. 

 

Aitzindariaren gaineko murrizketak agerian uzten du jakintza-aditzen kasuan kontrol-

harremana daukagula aitzindariaren eta menpeko subjektuaren artean, Goenagak (1984, 

1985) proposatutako bidetik: 

 

8. [Andoniki [Konp-S [Infl-S PROi adarra jotze]-n] daki. (Goenaga, 1984:164) 

 

Horrek esan nahi du badela Denbora Sintagma bat menpeko egituran, nahiz eta nire 

proposamenean menpeko egitura ez den garatuko Konplementatzaile Sintagmaraino, orain 

arteko kapituluetan garatutako bidetik jarraituta. Perpausen interpretazioak ere Denbora 

Sintagma biltzen duen menpeko egituraren alde egiten du. Izan ere, zerbait egiten 

jakiteak ez dakar nahitaez ezagutza hori gauzatzea; edo bestela esanda, perpaus nagusiak 

deskribatzen duen gertaera eta menpekoak deskribatzen duena ezin dira beti antolatu 

                                                 
1 Onartuta, atal honetan proposatuko dudan moduan, menpeko egituraren islapen nagusia Denbora Sintagma 
dela. 
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denbora-lerroan. Datu horietan oinarrituta, neuk ere kontrolean oinarritutako egitura 

proposatuko dut, baina menpeko egituraren islapen nagusi gisa Denbora Sintagma duena. 

Beraz, honakoa genuke NOR-NORK motako jakintza-aditzen egitura: 

 

9.    Dnb-S 
 

<Mirenek>i   Dnb' 
 
    aS   du 
 
  <Miren>i  a' 
 

AS  ikasi 
 
   Dnb-S    <ikasi> 
 

         PROi integralak egiten Ø 

 

Ondoko azpi-atalean ikusiko dugun moduan, antzekoak dira jakintza-aditzen egitura eta 

saiatu motako aditzena. Baina zerk bereizten ditu? Lehen begiratuan, batzuen eta besteen 

arteko alde bakarra aditzaren komunztadura-sarean datza. Hala ere, ez da nolanahiko 

ezaugarria. Artiagoitiak (2001:58) euskararako eta Chomskyk eta Lasnikek (1993:523) 

italierarako egindako proposamenaren bidetik, lehenengo kapituluan defendatu dut 

euskaraz badela pro elementu isil betegarri bat aditz nagusiarekin komunztadura egiten 

duena, baldin eta egitura konplexua badago aditz nagusiaren osagarri posizioan. Halako 

kasuetan, zunda batek egitura konplexuan aurkitzen dituenean beharrezko zaizkion 

tasunak, ez du egitura konplexua bera (XS ondoko adibideetan) erakartzen, hura 

ordezkatzen duen probet izenordain betegarria baizik: 

 

10. a. [Dnb-S Mirenekj [aS probet-i [aS <Mirenek>j [AS [XS Jon ez dela etorriko]i esan]]] du]. 

b. [Dnb-S Mirenekj [aS probet-i [aS <Mirenek>j [AS [XS nor etorriko den]i galdetu]]] du]. 

c. [Dnb-S Mirenekj [aS probet-i [aS <Mirenek>j [AS [XS PROj integralak egiten]i ikasi]]] du]. 
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Horrela, probet izenordain betegarriak egiten du komunztadura perpaus nagusiko 

aditzarekin, beti singularrean:2 

 

11. a. Joneki <probet>j [XS PROi integralak egiten]j daki. 

b. Joneki <probet>j [XS PROi integralak egiten]j ikasi du. 

 

Beraz, kontuan hartuta izenordain betegarria, honela berridatzi beharko dugu (9) 

adibidean irudikatutako eskema: 

 

12.    Dnb-S 
 
 Mireneki  Dnb' 
 
     aS   du 
 
  probet-j    a' 
 
   <Miren>i a' 
 
        AS    ikasi 
 
     Dnb-S <ikasi> 
 
       [PROi integralak egiten]j Ø 

 

                                                 
2 Horixe izan daiteke perpaus konpletibo koordinatuekiko komunztadura beti singularrean gauzatzearen 
arrazoia. Koordinatutako perpausek aditzaren osagarri posizioa betetzen dute, eta zundak posizio horretako 
elementu biak ordezkatzen dituen probet bakarra erakartzen du, eta harekiko komunztadura singularrean 
gauzatzen da: 

i. probet-i [AS [[Konp-S Jon etorri dela] eta [Konp-S Miren joan dela]]i esan] di(*zki)date. 

Bestalde, pro betegarriak berezkoa badu kasu absolutua, azalduta gelditzen da zergatik perpaus 
konpletiboak soilik ager daitezkeen kasu hori erkatzen duten guneetan: 

ii. a. [aS probet-i [AS [Konp-S ondo dagoela]i entzun]] dut. 
b. [Dnb-S probet-i [AS [Konp-S ondo dagoela]i iruditu] zait]. 
c. *[Dnb-S probet-i [AS [Konp-S ondo dagoela]i kezkatzen] nau]. 
d. *[aS probet-i [AS [Konp-S ondo dagoela]i interesgarria] deritzot]. 



___________________________________________-t(z)en morfemadun beste egitura batzuk 

 

 

 

 

 307 

NOR-NORI motako laguntzailea ageri duten jakintza-aditzetan ere argumentu berberak 

errepikatzen dira, baina banaketa aldatu egiten da NOR-NORK motako perpausekiko, ondoko 

eskeman ikusten den moduan: 

 

13.    Dnb-S 
 
 probet-j   Dnb' 
 
     aS  zaio 
 
  Mirenii    a' 
 
        AS  ahaztu 
 
      <Mireni>i  A' 
 
     Dnb-S <ahaztu> 
 
       [PROi integralak egiten]j Ø 

 

Egitura horrek azalduko luke, esaterako, zergatik subjektua beharko lukeena argumentu 

datiboaren eta aditzaren artean ageri den, nahiz eta hurrenkera ez-markatua izan:3 

 

14. a. Joni integralak egiten ahaztu zaio. 

b. [Top Integralak egiten] [Fok JONI] ahaztu zaio. 

c. *Integralak egiten Joni ahaztu zaio. 

 

Laburbilduz, kontrolean oinarritutako azterbideak aukera eskaintzen digu modu garbian 

azaltzeko jakintza-aditzak biltzen dituzten perpausen ezaugarriak: hitz-hurrenkera, 

aitzindariaren gaineko murrizketa, aldiberekotasunik eza, aditz laguntzailea. 

Ondorengo atalean, -t(z)en eta -t(z)era morfemak biltzen dituzten osagarrien arteko 

alternantzia azaldu ohi duten aditzak aztertuko ditut; horien artean, arestian aipatutako 

                                                 
3 Beste aukera bat izango litzateke argumentu datiboa subjektu-posizioan kokatzea. 
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saiatu aditza bera. Horrez gain, ikusiko dugu menpeko egiturak ez duela beti probet 

izenordaina proiektatzen. 

 

6.3. -t(z)en/-t(z)era osagarridun aditzak 

Esan bezala, atal honetan deskribatuko ditudan aditzen berezitasuna zera da: biltzen 

dituzten egitura osagarrietan -t(z)era zein -t(z)en morfema agertu ahal zaigula.4 Goenagak 

(1984), Artiagoitiak (2003) eta Etxeparek (2003) eman izan digute alternantzia horren 

berri. Talde hau osatzen duten aditzen artean ditugu ausartu eta behartu, esate baterako. 

Saiatu aditzak ere -t(z)era morfema hartzen du ekialdeko euskalkietan, Etxeparek 

(2006:321) dioskunez. Eta Artiagoitiak (2003:686) deskribatzen duen moduan, mugimendu-

aditzek (joan, etorri, ekarri, eraman...) ere -t(z)en morfema hartzen dute beren 

osagarrietan mendebaldeko euskalkietan: 

 

15. a. Lana garaiz amaitzen/amaitzera saiatu zen. 

b. Ez zen ausartu hitz egiten/egitera. 

c. Egia esaten/esatera behartu zuten. 

d. Jon atea irekitzen/irekitzera joan zen. 

 

Lagundu aditzaren kasua ere ikusiko dugu atal honetan, baina ez dut aurrekoekin batera 

multzokatu nahi izan; izan ere, osagarriak hartzen duen morfemaren arabera, perpausaren 

esanahia ere aldatu egiten da, aurreko aditzen kasuan ez bezala. Horrela, “Joni azterketa 

egiten lagundu diot” esaten badut, adierazten ari naiz harekin batera jardun dudala 

egiteko horretan; aldiz, “Joni azterketa egitera lagundu diot” esaten badut, adierazten ari 

naiz harekin batera joan naizela jarduera hori garatuko zuen lekura. 

Atal honetan saiatuko naiz erakusten morfema horien bien arteko alternantzia ez 

dagoela lotuta ezinbestean egitura berarekin, ezpada perpaus nagusiaren eta menpekoaren 

arteko denbora-harremanekin; horrela, bat egingo dut —hein batean, bederen— Stowellek 

(1982:563) iradokitako bidearekin ingelesezko infinitibodun eta orain aldiko partizipiodun 

                                                 
4 Kasu batzuetan, hiztun berak onargarritzat joko ditu forma biak; beste kasu batzuetan, euskalkiaren arabera 
erabiliko da bata edo bestea. 
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egiturak bereizteko; edo aztergai ditugun egiturei dagokienez, Etxeparek (2006:319) 

proposatutakoarekin -t(z)en eta -t(z)era morfemadun osagarriak bereizteko. 

Behartu eta lagundu aditzen kasuan, igoeran oinarritutako proposamenaren alde egingo 

dut. Gainontzeko aditzen kasuan, berriz, kontrolean oinarritutako proposamena aurkeztuko 

dut. Kasu horietan, eta orain arteko bidetik jarraituz eta Egitura Minimoaren Hatsarrean 

oinarrituta, menpeko egiturarako ez dut proposatuko Konplementatzaile Sintagmarik, 

Denbora Sintagma baizik. Kontrolean oinarritutako egiturak bide emango digu perpaus 

nagusiko subjektuaren gaineko murrizketa azaltzeko, baina batez ere, datu interesgarriak 

eskainiko dizkigu perpaus nagusiaren eta menpekoaren arteko denbora-harremanak 

aztertzeko, berehala ikusiko dugun moduan. Denbora-harreman horietan, hain zuzen ere, 

aurkituko dugu kontrolaren edo igoeraren alde egiteko kontuan hartu beharreko beste 

irizpide bat. 

 

6.3.1. saiatu, ausartu 

Multzo honetan sartzen dira saiatu, ahalegindu, entseatu edota ausartu bezalako 

aditzak. Rosenbaumen (1967) lanetik hasita, saiatu aditza kontrol-aditzen eredu gisa hartu 

izan da, eta sarrerako kapituluan (19. or.) jasotako kontrolari buruzko proposamen 

guztietan izan da erreferentzia saihestezina.  Euskara ere ez da salbuespena izan; 

Goenagak (1984, 1985) ez dio atal beregainik eskaintzen saiatu aditzari, baina haren 

ezaugarri batzuk deskribatzen ditu, nahiz eta gero ez duen aipatzen zer isla izan 

dezaketen ezaugarri horiek egituran. Hasteko, menpeko egitura ezinbestekoa dugula 

azaltzen du (Goenaga 1985:511); horrek esan nahi du menpeko egiturak argumentu-

posizioa beteko duela perpausean. 

Goenagak (1985:518) aipatzen duen bigarren datua da saiatu aditzak murrizketak 

ezartzen dituela subjektuarekiko. Dakigun moduan, argumentuek txertatzen diren gunean 

jasaten dituzte aditzak ezarritako murrizketak. Beraz, argi dago saiatu aditzaren kasuan, 

subjektua perpaus nagusian bertan atxikitzen zaiola egiturari. Horri gehitzen badiogu -

t(z)en morfemadun egitura argumentu posizioan txertatzen dela, aurreko lerroaldean esan 

bezala, nahikoa datu daukagu kontrol-egitura proposatzeko: 
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16.         aS 
 
 DSi   a' 
 
   AS  aº 
 
 [PROi ...-t(z)en Ø] Aº 

 

Hala ere, orain arteko bidetik jarraituz eta Egitura Minimoaren Hatsarrean oinarrituta, 

menpeko egiturarako ez dut proposatuko Konplementatzaile Sintagmarik, Denbora 

Sintagma baizik. Kontrolean oinarritutako egiturak bide ematen digu perpaus nagusiko 

subjektuaren gaineko murrizketa azaltzeko, eta aldi berean, adibide interesgarria dugu 

denbora-harremanak aztertzeko perpaus nagusiaren eta menpekoaren artean, berehala 

ikusiko dugun moduan. 

1.3.7. atalean azaldu bezala, Demirdache eta Uribe-Etxebarriak (2000) aurkeztutako 

ereduaren arabera, denbora-harremanak ordenatzen dituzten buruek (Aº, Aspº, Dnbº), 

haien osagarrian islatzen den denbora ordenatzen dute espezifikatzailean kokatutako 

elementu batekiko (<GD> Gertaera Denbora, <ASTD> Asertzio Denbora edo <HZKD> Hizketa 

Denbora): 

 

17.    Dnb-S 
 
   HZKD  Dnb' 
 
    Asp-S  [aurrean/barruan/atzean] 
 
   ASTD  Asp' 
 
    AS  [aurrean/barruan/atzean] 
 
   GD    A 

 

Demirdache eta Uribe-Etxebarriaren proposamena aztertzen ari garen egituretara 

egokituz, zera esan dezakegu: perpaus nagusiko aditzaren osagarri posizioan Asp-S 
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txertatzen denean, aditz nagusiak ordenatu egiten duela menpeko egituran deskribatutako 

ASTD perpaus nagusiko Gertaera Denborarekiko, (18) adibidean ikusten den moduan: 

 

18.   AS 
 
 GD  A' 
 
  Asp-S   [aurrean/barruan/atzean] 
 
      ASTD Asp' 
 
      aS  Aspº 
 
   a' 
 

   AS  aº 

 

Horren ondorioz, menpeko egiturak deskribatzen duen gertaera modu finkoan 

ordenatzen da perpaus nagusiko Gertaera Denborarekin:5 

 

19. a. Jonek Miren igeri egiten ikusi du. 

b. Miren igeri egiten hasi da. 

c. Miren igeri egiten {ari da/dabil}. 

d. Mirenek igeri egiten jarraitzen du. 

e. Mirenek igeri egiten dihardu. 

 

Aldiz, menpeko egituraren islapen nagusian Dnb-S edo egitura konplexuagoa badugu, 

Denbora Sintagmak berak ordenatzen du menpeko ASTD Hizketa Denborarekiko; hau da, 

perpaus nagusiko aditzak ez du hartzen parte ordenatzeko eragiketa horretan. Izan ere, 

ezin dugu ahaztu Hizketa Denbora bera dugula perpaus nagusian eta menpekoan, nahiz eta 

                                                 
5 Azalpenak errazte aldera aldiberekotasun bezala deskribatu izan dut ezaugarri hori. Hala ere, ezin dugu 
ahaztu harreman hori ez dela aldiberekotasunera mugatzen; horrela, gogoratu bezalako aditzek menpeko 
gertaera perpaus nagusiko GDren aurretik kokatzen dute, lehenengo kapituluan azaldu bezala: 

i. Jonek Mireni [Asp-S <Miren>i ipuinak kontatzen] gogoratzen du. 
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Denbora Sintagma bi izan; horrela, menpeko perpausean ekarriko duela badugu, badakigu 

Hizketa Denboraren osteko punturen batean kokatzen dela Asertzio Denbora, berdin dio 

aditz nagusia esan du edo esan zuen izan: 

 

20.         AS 
 
   Dnb-S   A 
 
  HZKD       Dnb' 
 
   Asp-S   Dnb 
       [aurrean/barruan/atzean] 
  ASTD  -t(z)en 

 

Baina aztergai ditugun egituretan, menpeko Denbora Sintagmak ez du buru lexikorik. 

Ondorioz, ez du gaitasunik menpeko predikatuak deskribatzen duen gertaera Hizketa 

Denborarekiko ordenatzeko, hirugarren kapituluan proposatu dudan bidetik: 

 

21.         AS 
 
   Dnb-S   A 
 
  HZKD       Dnb' 
 
   Asp-S   Dnb 
        Ø 
  ASTD  -t(z)en 

 

Era berean, aditz nagusiak ere ezin du ordenatu menpeko materiala perpaus nagusiko 

GDrekiko, tartean Denbora Sintagma dagoelako (ikusi 165. or.). Ondorioz, zehaztu gabe 

gelditzen da menpeko gertaeraren eta perpaus nagusikoaren arteko hurrenkera-/denbora-

harremana. Horixe da, hain zuzen ere, adjektibo-predikatuen kasua, eta aurreko azpi-

atalean aztertu ditugun jakintza-aditzena: 

 



___________________________________________-t(z)en morfemadun beste egitura batzuk 

 

 

 

 

 313 

22. a. Jon abila da igeri egiten. 

b. Jon erraza da konbentzitzen. 

c. Jonek igeri egiten ikasi du. 

d. Jonek igeri egiten daki. 

e. Joni ahaztu egin zaio igeri egiten. 

 

Saiatu motako aditzak ere multzo honetan sartzen dira. Izan ere, saiatze hutsak ez 

dakar ekintza gauzatzea. Horrela, Jon irakurtzen saiatu dela esaten dugunean, ez dugu 

argitzen irakurtzearen ekintza hori azkenean gauzatu den ala ez, eta ondorioz, ezin dugu 

ordenatu denbora-lerroan. Hori ikusita, honako egitura proposa dezakegu saiatu 

aditzarentzat: 

 

23.    Dnb-S 
 

<Miren>i   Dnb' 
 
    aS   da 
 
  <Miren>i  a' 
 

AS  saiatu 
 
   Dnb-S    <saiatu> 
 

         PROi egoera azaltzen Ø 

 

Bestalde, Stowellek (1982) eta Etxeparek (2006) diote saiatu bezalako aditzen 

osagarriak baduela —edo izan dezakeela— nolabaiteko “geroaldi kutsua”. Stowellen 

(1982:563) arabera, ekintza gauzatu izana edo ez lotuta dago partizipio iraganarekin eta 

infinitiboarekin, hurrenez hurren: 

 



___________________________________________-t(z)en morfemadun beste egitura batzuk 

 

 

 

 

 314 

24. a. Jim tried [PRO to lock the door]. 

b. Jim tried [PRO locking the door]. 

Stowell, 1982: (9a,b) 

 

Bide beretik, Etxeparek (2006:319) ausartu aditzerekin lotutako adibideak eskaintzen 

dizkigu. Aztertzen ari garen ezaugarriari begira, esan dezakegu saiatu eta ausartu 

aditzak baliokide direla —Etxeparek berak ere trying event darabil ausartu aditzaren 

osagarriez aritzeko—. Etxepareren arabera, euskarazko perpausetan -t(z)en morfemak 

iradokitzen du ekintza gauzatu egin dela; aldiz, -t(z)era morfemak airean uzten du 

gauzatu den ala ez: 

 

25. a. [PRO liburu debekatuak irakurtzen] ausartu, #eta gero ez zituen irakurtzen. 

b. [PRO liburu debekatuak irakurtzera] ausartu, eta gero ez zituen irakurtzen. 

Etxepare, 2006: (42a,b) 

 

Argi dago morfema horien bien artean aukeratu ahal izatea badela nolabaiteko 

ezaugarri sintaktikoren baten isla, perpausen interpretazio semantikoa gorabehera.6 

Hirugarren kapituluan (165. or.) ikusi dugu abil motako adjektibo-predikatuetako 

denbora-harremanak azaltzeko bide bat honakoa izan daitekeela: perpaus nagusiko 

aditzari esleitzea menpeko egiturarekiko denbora-harremana zehazteko gaitasuna: 

 

                                                 
6 Izan ere, hiztun guztiek ez dute -t(z)era morfemadun osagarria onargarritzat jotzen saiatu/ahalegindu 
aditzen kasuan. Ausartu aditzaren kasuan ere, hiztun guztiek ez dute egiten Etxeparek deskribatutako 
bereizketa —alegia, hiztun batzuek bietan ikusten dute ekintza ez gauzatua islatzeko gaitasuna—. 
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26.    aS 
 
   GD2     a' 
 
     ...  [barruan] 
 
           Dnb-S 
 

 

Azaldu bezala, menpeko egituran Denbora Sintagmaren burua hutsik egotean, 

nolabaiteko etena gertatzen da denbora-harremanak zehazteko kate horretan, eta 

bestalde, arrazoi beragatik —hau da, Dnbº hutsik egoteagatik—, menpeko egiturak ere 

ezin du ezarri bere kabuz Hizketa Denborarekiko harremana —esate baterako, perpaus 

konpletiboetan gertatzen den moduan—: 

 

27.    aS 
 
   GD2     a' 
 
     ...  [barruan] 
 
           Dnb-S 
 
       [----]          Dnb' 
 
            Asp-S          [----] 
 
        ASTD1  [barruan] 

 

Bide beretik, saiatu motako aditzak biltzen dituzten egituretan ere perpaus nagusiko 

aditzak denbora-harreman jakin bat ezartzen du menpeko egiturarekiko. Aditz hauen 

kasuan, baina, harreman hori ez da zehazten [barruan] bezala, ezpada [aurrean] bezala: 
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28.    aS 
 
   GD2     a' 
 
     ...  [aurrean] 
 
           Dnb-S 
 
       [----]          Dnb' 
 
            Asp-S          [----] 
 
        ASTD1  [barruan] 

 

Horrexek eragiten du, hain zuzen ere, Stowellek eta Etxeparek deskribatutako efektua 

—alegia, aditz nagusiaren osagarria saiatzeko ekintzarekiko berarekiko nolabaiteko 

“etorkizunean” kokatzea—. Bestalde, menpeko Denbº posizioa hutsik egoteak eragotzi 

egiten du gertaera hori hizketa denborarekiko kokatzea eta, ondorioz, bide ematen du 

gauzatzen ez diren gertaerei egiteko erreferentzia.7 

Orain arte garatutako deskribaketa baliagarri zaigu saiatu eta ausartu motako aditzen 

kasurako. Guztietan aurkitzen dugu -t(z)en / -t(z)era morfemen arteko alternantzia: 

 

29. a. Jon otarteko hura {jaten/jatera} saiatu zen. 

b. Jon otarteko hura {jaten/jatera} ausartu zen. 

 

Behartu aditzaren kasuan ere badugu aipatutako alternantzia hori, baina ondoko 

atalean erakutsiko dudan moduan, badugu arrazoirik pentsatzeko behartu aditzaren 

egitura ez dela saiatu edo ausartu aditzenaren parekoa. 

Orain artekoa laburbiltzeko, esango dut saiatu motako aditzek perpaus nagusiko 

Gertaera Denboraren [aurrean] kokatzen dutela menpeko perpausak deskribatzen duen 

gertaera, eta horren ondorio dela -t(z)en/-t(z)era morfemen arteko alternantzia. Mota 

                                                 
7 Menpeko Aspº posizioan kokatutako elementuarekin lotuta egon daitezkeen interpretazio semantikoak 
gorabehera —Etxeparek (2006:319) aintzat dituen hiztunen kasua, edo ingelesarena (Stowell 1982:563)—. 
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honetako aditzak kontrol-harremanetan oinarritutako egituretan agertzen direla ere ikusi 

dugu. Kontuan hartuta saiatu eta ausartu bezalako aditzek ezinbestean hartu behar dutela 

-t(z)en edo -t(z)era morfemadun menpeko egitura bat, argi dago egitura horrek 

argumentu-posizioa beteko duela. Eta kontrolean oinarritutako egitura denez, aitzindaria 

ere argumentu-posizioan agertuko zaigu. Hortaz, honakoa da perpaus hauetan aurkituko 

dugun egitura: 

 

30.   Dnb-S 
 
  Joni  Dnb' 
 
   aS  da 
 
  <Jon>i  a' 
 
   AS     saiatu 
 
  Dnb-S        <saiatu> 
 
 PROi   ...-t(z)en Ø 
 

 

Hala ere, horrekin ez dago guztia azalduta, ezta gutxiago ere. Ondoko azpi-atalean 

ikusiko dugun moduan, nahikoa arazo dauka zehazteak zein den menpeko egituraren 

kokagune zehatza eta zergatik ez duen islarik aditz laguntzailearen komunztadura-sarean. 

 

6.3.1.1. Menpeko egituraren kokagunea eta komunztadura 

Jakintza-aditzei eskainitako azpi-atalean agerian geratu da -t(z)en morfemadun 

menpeko egiturek pro izenordain betegarria proiekta dezaketela eta hark egiten duela 

komunztadura perpaus nagusiko aditzarekin, eta beste horrenbeste antzemango dugu utzi 

motako egituretan ere. Saiatu motako aditzek, ordea, soilik azaltzen dute subjektuarekiko 

komunztadura, baina ez inongo izenordain betegarrirekikoa: 
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31. a. Jonekj <probet>i [Dnb-S PROj integralak egiten Ø]i ikasi dukmz<i,j>. 

b. Jonj [Dnb-S PROj integralak egiten Ø]i saiatu dakmz<j>. 

 

Irtenbide bat litzateke proposatzea menpeko egitura konplexuak soilik proiektatzen 

duela pro izenordain betegarria aditzak hala eskatzen duenean. Saiatu aditzak beti 

hartuko balu soilik absolutuarekiko komunztadura egiten duen laguntzailea, horren aldeko 

zantzu bat izango genuke; baina San Martin & Uriagerekak (2002:604) zein Etxeparek 

(2003b:380) eskaintzen dizkiguten adibideek agerian uzten dute ez dela horrela: 

 

32. a. Jonek hau saiatu du.    (San Martin & Uriagereka 2002) 

b. Mirenek soineko berria saiatu du.  (Etxepare 2003) 

 

Horrek bigarren irtenbidera garamatza: proposatzea -t(z)en morfemadun egitura Aditz 

Sintagmaren espezifikatzaile-posizioan txertatzen dela egituran, eta horren ondorioz, ez 

dela islatzen aditz laguntzailean. Utzi1 eta jarri aditzak aztertzean ere —6.4.1. eta 6.4.2. 

atalak, hurrenez hurren—, ikusiko dugu -t(z)en morfemadun egitura espezifikatzaile-

posizioan txertatzen dela eta ez dela islatzen perpaus nagusiko aditz laguntzailean. Hala 

era, NZ-hitzen gaineko murrizketek erakusten digute badela aldea aditz horien eta saiatu 

bezalako aditzen artean: 

 

33. a. Noni utzi duzu Miren noni [liburuak gordetzen]? Etxean. 

b. *Noni utzi duzu Miren [liburuak noni gordetzen]? Kutxa batean. 

c. Noni saiatu da Miren noni [liburuak gordetzen]? Etxean. 

d. Noni saiatu da Miren noni [liburuak gordetzen]? Kutxa batean. 

 

Horrek agerian uzten du saiatu aditzaren kasuan menpeko egitura aditzaren osagarrian 

dagoela, eta ez espezifikatzailean; eta atzera garamatza proposatutako lehenengo 

irtenbidera: menpeko egitura konplexuak soilik proiektatzen du pro izenordain betegarria 

aditzak hala eskatzen duenean. Argi dago -t(z)en morfemadun egiturak ez duela kasua 
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erkatu beharrik; menpeko egiturak probet izenordaina proiektatzeak, berriz, aditzaren 

tasun interpretagaitzak zilegitzeko beharrari erantzuten dio, sarreran azaldu bezala (49. 

or.). Horrek bide ematen digu -t(z)en morfemadun egitura Aditz Sintagmaren osagarri-

posizioan kokatzeko nahiz eta ez izan islarik aditz laguntzailean. 

Bestalde, saiatu aditzaren parekotzat har dezakegun ahalegindu aditzaren kasuan, ez 

dago (32) adibidean jasotako adibideen pareko aldaera iragankorrik:8 

 

34. a. *Jonek hau ahalegindu du. 

b. *Mirenek soineko berria ahalegindu du. 

 

Horrek guztiak iradokitzen digu saiatu aditzaren kasuan sarrera lexiko bi daudela; bata, 

[ukasua] motako tasun interpretagaitz bi dituena ([ukasua:erg.], [ukasua:abs.]) eta DS bi 

eskatzen duena, eta bestea, [ukasua] motako tasun interpretagaitz bakarra duena 

([ukasua:abs.]), eta menpeko egitura jokatugabea biltzen duena. NZ-hitzen mugimenduen 

arabera, esan dezakegu menpeko egitura hori aditzaren osagarri-posizioan dagoela, nahiz 

eta ez islatu aditz laguntzailean.  

Nik hemen proposatutako azterbidea, hain zuzen ere, San Martin & Uriagerekak 

(2002:604) baztertzen dutena da. Egileon arabera, aditzak erkatzen dituen kasuen kopurua 

argumentuetan ageri diren Determinatzaile Sintagmen araberakoa da. Horrenbestez, 

proposatzen dute saiatu aditza akusatibo edo ez-akusatibo izango dela barne-argumentua 

izena ala perpausa den; eta horrexek eragingo duela komunztadura-sarea modu batekoa 

edo besteakoa izatea. Arau horren salbuespenen artean aipatzen dituzte jarraitu eta utzi 

aditzak.9 Salbuespen hori azaltzeko, proposatzen dute aditz horiek biek izaera ez-ergatiboa 

dutela; hain zuzen ere, ni ondorio berera heldu naiz beste arrazoi batzuengatik (284. or.). 

Hala ere, jakintza-aditzen kasuak erakusten digu posible dela perpaus nagusiko aditz 

                                                 
8 Bestalde, ez dirudi saiatu aditzaren aldaera iragankorrak eta iragangaitzak erabat parekoak direnik esanahiari 
dagokionez ere. Horrela balitz, esperoko genuke -t(z)en morfemadun egiturak aurkitzea aldaera 
iragankorrarekin ere, eta halakorik ikusi ikus daitekeen arren, esan daiteke adibide marjinalak direla eta 
aldaera iragankorra erabiltzen duten hiztun gehienek ere ezgramatikaltzat joko lituzketenak. 
9 Utzi aditzaren kasuan, zerbait egiteari utzi motako egiturez ari dira; egitura horiek ez dira lan honetan 
aipatzen, hautatzen duten menpeko egituraren izaeragatik. 
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laguntzaileak elementu birekiko komunztadura egitea, nahiz eta DS bakarra izan. Era 

berean, utzi aditza aztertzen dugunean, ikusiko dugu aldaera batean hiru argumenturekiko 

komunztadura azaltzen duela aditz laguntzaileak (333. or.), nahiz eta argumentu-sarean 

DS bi baino ez izan —menpeko egituraz gain, jakina—. Hortaz, esan bezala, badirudi 

aditzak erkatzen dituen kasuen kopurua ez dela argumentuen artean ageri den DS 

kopuruaren araberakoa, ezpada aditzaren sarrera lexikoan bertan zehazten den [ukasua] 

motako tasun interpretagaitzen kopuruaren araberakoa. 

 

6.3.2. behartu 

Aurreko atalean, ausartu eta saiatu aditzen kasua aztertu dut. Zerk bereizten du 

behartu aditza aurreko bietatik? Hasteko, menpeko egiturako subjektuaren aitzindaria ez 

dago perpaus nagusiko subjektu-posizioan, objektuarenean baizik: 

 

35. a. Joni [ei otarteko hura jaten] saiatu zen. 

b. Joni [ei otarteko hura jaten] ausartu zen. 

c. Lagunek Joni [ei otarteko hura jaten] behartu zuten. 

 

Perpaus hori azaltzeko aukera bi ditugu: lehena, igoera proposatzea, Arteatx 2007n 

oharmen-aditzak aztertzeko proposatutako egitura berbera erabilita, ondoko eskeman 

ageri den bidetik: 
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36.    Dnb-S 
 
 lagunekk  Dnb' 
 
     aS  zuten 
 
 Jonj    a' 
 
         <lagunek>k  a' 
 
     AS  behartu 
 
    Asp-S  <behartu> 
 
   E  Asp' 
 
    aS  jaten 
 
         otartekoai a' 
 
    <Jon>j  a' 
 
     AS  <jan> 
 
      <otartekoa>i <jan> 

 

Bigarren aukera kontrola proposatzea da; kasu horretan, eta kontuan izanik menpeko 

subjektuaren aitzindariak beteko lukeela aditz nagusiaren barne argumentua —Jon, (35c) 

adibidean—, irtenbidea litzateke menpeko egitura Aditz Sintagmaren espezifikatzailean 

kokatzea: 
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37.    Dnb-S 
 
 lagunekj  Dnb' 
 
     aS   zuten 
 
 Joni    a' 
 
         <lagunek>j  a' 
 
     AS   behartu 
 
            Dnb-S    A' 
 
        PROi otartekoa jaten Ø  <Jon>i       <behartu> 

 

Igoeran oinarritutako azterbideak eragozpen handi bat du; izan ere, behartu aditzak ez 

du edozein osagarri onartzen: 

 

38. a. Lagunek Jon [...] behartu zuten. 

b. *Lagunek harria [...] behartu zuten. 

 

Horrek iradokitzen digu badela nolabaiteko murrizketa menpeko subjektuaren 

aitzindariarekiko. Baina jardun aditzarekin ikusi dugun moduan (286 or.), kasu batzuetan 

aitzindariarekiko murrizketa menpeko predikatuarekiko murrizketaren isla baino ez da. 

Horrela den ala ez egiaztatzeko, aztertu beharra daukagu ea murrizketa horiek kasu 

guztietan duten eragin bera argumentu berarekiko. Ondoko adibideek erakusten digute Jon 

bezalako argumentu bat kasu batzuetan onargarria dela, eta beste batzuetan ez: 

 

39. a. Lagunek Jon gutun hura idaztera behartu zuten. 

b. *Lagunek Jon erortzera behartu zuten.10 

 

                                                 
10 Ez bada “erortzea” borondatezko ekintza dela, esate baterako, antzerkian. 
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Horrek esan nahi du Jon argumentuarekiko murrizketa ez duela aditz nagusiak ezartzen, 

menpeko predikatuak baizik. Baina argi dagoenez berez Jon argumentu egokia dela erori 

aditzarentzat, ondorioa garbia da: erori aditza bera ez da onargarria behartu aditzaren 

osagarri posizioan, behartu aditzak ekintza kontzientea biltzen duen osagarria eskatzen 

du. Erortzea ez da, printzipioz, ekintza kontzientea; beraz, argi dago zergatik ez den 

gramatikala (39b) adibidea. Bestalde, harria sekula ezin da izan ekintza kontziente baten 

subjektua; ondorioa da (38b) bezalako adibideak beti izango direla ezgramatikalak. Horrek 

igoeran oinarritutako azterbidearen alde egitera garamatza, (36) adibidean bezala. 

Azalpen horri jar dakiokeen eragozpen bat da saiatu bezalako aditzen kasuan ere 

posible litzatekeela saiatu edo ausartu motako perpausak bide beretik baztertzea; alegia, 

aditz nagusiak ekintza kontzientea islatzen duen predikatua eskatzen duela argudiatuta: 

 

40. *Harria [...-t(z)en] saiatu zen. 

 

Horrek igoeraren alde egitera eramango gintuzke, eta aditzak argumentu bakarrarekiko 

komunztadura egiteak ere azterbide horren alde egiten du. Hala ere, bada beste alde 

nabarmen bat saiatu eta behartu bezalako aditzen artean: menpeko perpausean 

deskribatzen den gertaeraren kokapena denboran. Gorago ikusi dugun moduan (313. or.), 

saiatu edo ausartu bezalako aditzen kasuan, menpeko predikatuak deskribatzen duen 

gertaera ez da zertan gauzatu. Horren azalpena Denbora Sintagma hutsarekin lotu dut 

(316. or.). Behartu aditzaren kasuan, ordea, menpeko perpausean deskribatutako gertaera 

ezinbestean gauzatzen da: 

 

41. Lagunek Jon gutuna idaztera behartu zuten (*baina hark ez zuen idatzi). 

 

Horrek erakusten digu ez dagoela Denbora Sintagma huts batek eskainiko ligukeen 

aukerarik. Amaitzeko, eta denbora-harremanekin lotuta, behartu aditzaren kasuan atzera 

ere ikusten dugu menpeko predikatua perpaus nagusiaren “ondoren” kokatzen dela; hau 

da, behartzearen ekintza gutuna idaztearena baino lehenago gauzatzen da —edo lehenago 
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hasten da, behinik behin—. Hortaz, behartu aditzak ere menpeko Asertzio Denboraren 

aurretik kokatzen du perpaus nagusiko Gertaera-Denbora. Horren isla dugu, berriro ere, 

menpeko egituran -t(z)era morfema zein -t(z)en morfema aurkitu ahal izatea. 

Beharbada, atal honek eskaini digun datu interesgarriena da igoera eta kontrola 

bereizteko beste irizpide bat; ez erabakigarria, baina bai esanguratsua. Orain arteko 

kapituluetan, aditz laguntzailean (eta bertan islatutako argumentu-kopuruan), eta 

elementu isilaren aitzindariarekiko murrizketan oinarritu naiz. Atal honetan ikusi 

dugunaren arabera, aldagai horiei gehitu ahal diegu menpeko predikatua gauzatzearen 

hautazkotasuna. Hau da, baldin eta aukerakoa bada menpeko egituran deskribatzen den 

gertaera gauzatzea, Denbora Sintagmaren —edo egitura konplexuago baten aurrean 

gaudela esan dezakegu—; aldiz, menpeko egiturak deskribatzen duen gertaera ezinbestean 

gauzatzen bada, igoeraren aldeko zantzua dugu —Denbora Sintagma baino egitura 

murritzagoaren aldeko zantzua, alegia—. 

 

6.3.3. lagundu 

Arestian esan dudan moduan (308. or.), lagundu aditzak ere -t(z)en eta -t(z)era 

morfemen arteko alternantzia agertzen du, eta morfema bakoitza lagundu aditzaren 

adiera batekin dago lotuta: 

 

42. a. Mirenek Joni azterketa egiten lagundu dio. 

b. Mirenek Joni azterketa egitera lagundu dio. 

 

Lehenengo adibidean, lagundu aditzak norbaitek garatu beharreko jarduera jakin 

batean harekin batera aritzea islatzen du; bigarrenean, norbaitek garatu beharreko 

jarduera hori gauzatu behar den lekura harekin batera joatea. Horrez gain, lagundu 

aditzak NOR-NORI-NORK motako laguntzailea ez eze NOR-NORK motakoa ere har dezake: 

 

43. a. Mirenek Jon azterketa egiten lagundu du. 

b. Mirenek Jon azterketa egitera lagundu du. 
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Esanahia bera den arren (42) eta (43) adibideetan —aldea dialektologikoa da—, argi 

dago perpaus batzuetan eta besteetan argumentuek hartzen dituzten kasuek egitura 

ezberdinak islatzen dituztela. Kontuan hartuta ikerketa honetako aztergai -t(z)en 

morfemaren egiturak direla, (42a) eta (43a) motako egituretara mugatuko naiz.11 Berehala 

ikusiko dugun moduan, ez dirudi lagundu aditzak murrizketarik ezartzen dizkionik menpeko 

subjektuaren aitzindariari. Bai ezartzen du menpeko egiturarekiko murrizketa; izan ere, 

ekintza kontzientea islatzen duen osagarria eskatzen du, jardun aditzak bezala (ikusi 288. 

or.): 

 

44. a. Mirenek Joni azterketa egiten lagundu dio. 

b. #Mirenek Joni erortzen lagundu dio.12 

 

Murrizketa hori gogoan dugula, ikusiko dugu ekintza kontziente baten subjektu-posizioa 

betetzen duen edozein argumenturen aitzindaria onargarria dela perpaus nagusian: 

 

45. a. Mirenek ariketak egiten lagundu zion Joni. 

b. Mirenek kutxa hartatik irtetzen lagundu zion saguari. 

 

Horrek iradokitzen digu lagundu aditzaren osagarriko subjektua perpaus nagusira 

mugitzen dela, eta ondorioz, menpeko egituraren islapen nagusia Aspektu Sintagma 

dugula: 

 

                                                 
11 -t(z)era morfemadun egiturak Joni etxera lagundu diot / Jon etxera lagundu dut perpausen bide beretik azal 
daitezke. 
12 Ez bada ironia erabilita adierazi nahi dugula bota egin dugula Jon. 



___________________________________________-t(z)en morfemadun beste egitura batzuk 

 

 

 

 

 326 

46.     Dnb-S 
 

Mirenekj    Dnb' 
 
     aS   dio 
 
    Jonii        aS 
 
    <Mirenek>j     a' 
 
       AS   lagundu 
 
     Asp-S   <lagundu> 
 

           <Jon>i marrazkia bukatzen 

 

Egitura hori (43a) bezalako perpausetara egokitzeko soilik aldatu beharko genuke 

perpaus nagusiko aitzindariaren kasua, datibotik absolutura. Igoeraren aldeko beste zantzu 

bat aldiberekotasuna izan daiteke, kontuan hartuta orain arteko adibideetan ikusi 

dugunaren arabera, aditzaren osagarrian Denbora Sintagma dagoenean, ez dugula 

aldiberekotasun-efekturik espero —ez bada sintaxitik kanpoko arrazoiren batengatik, 

oharmen-aditzen kasuan bezala (93. or.)—; bai, ordea, aditzaren osagarrian Aspektu 

Sintagma daukagunean, aspektu-aditzen kasuan bezala. Eta hain zuzen ere, lagundu 

aditzarekin osatutako perpausak aztertzean, ikusten dugu alde nabarmena dagoela Dnb-S 

osagarri hartzen duten egiturekiko: 

 

47. a. Bagenekien Jon abila zela ipuinak kontatzen, baina jadanik ez zituen 

kontatzen. 

b. Bagenekien Jon erraza zela konbentzitzen, baina inor ez zen saiatu. 

c. Miren liburua eskuratzen saiatu zen, baina ez zuen lortu. 

d. Azkenean, Miren galdetzera ausartu zen, baina Jon alde eginda zegoen 

ordurako, eta ezin izan zion galdetu. 

e. Mirenek ariketa ebazten lagundu zion Joni, (*baina Jonek ez zuen ebatzi). 
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Baina igoeran oinarritutako azterbideak gainditu ezineko eragozpen batekin egiten du 

topo. Izan ere, menpeko subjektua perpaus nagusira mugitzeak eragingo luke DS berak 

theta-rol bi jasotzea mugimendu horren ondorioz: 

 

48.   aS 
 
Mirenek a'    [agentea] 

 
  AS  lagundu 
 
 Joni  A'    [hartzailea] 
 
  Asp-S     <lagundu> 
 
    <Jon> ariketa ebazten 

 

Baina Boškovićek (2007:21) dioskun bezala, nahiz semantikoki ez dagoen eragozpenik 

argumentu berak theta-rol bi jaso ditzan, “arazoak sortzen dira argumentu bera theta-rol 

bat baino gehiagorekin mugimenduaren ondorioz lotzen denean”. Hain zuzen ere, (48) 

adibidean gertatzen ziguna. Bigarren aukera litzateke proposatzea Jon DS θ-rolik jasoko ez 

duen perpaus nagusiko gune batera mugitzen dela. Baina horrela eginez gero, [hartzailea] 

θ-rola banatu barik geratuko litzateke, eta interpretagarritasunak theta-rol guztiak 

banatzea eskatzen du Bošković (2007:20). 

Argumentu datiborik ageri ez duten egituren kasua ere antzekoa da —(43) adibidekoa, 

alegia—; izan ere, menpeko egiturako subjektuaren aitzindariak kasu absolutua jasotzen 

badu ere, egituran banatu beharreko θ-rolak berberak dira eta atzera ere arazo berarekin 

egiten dugu topo. 

Horrek guztiak igoeran oinarritutako azterbidea baztertzera garamatza. Kontrolean 

oinarritutako proposamena ez dago kontraesanean θ-rolen banaketarekin, eta horixe da 

azterbide horren aldeko argudio garrantzitsuena —argudio berean oinarritzen da, esate 

baterako, Adger (2003:326) persuade aditzak kontrolean oinarritutako harremana ezartzen 

duela ondorioztatzeko—. Baina, zer gertatzen da orduan arestian igoeraren alde aipatutako 



___________________________________________-t(z)en morfemadun beste egitura batzuk 

 

 

 

 

 328 

argudioekin —hau da, aldiberekotasunarekin eta aitzindariaren gaineko murrizketa 

ezarekin—? 

Lehenik eta behin, gogoratu behar dugu aitzindariaren gaineko murrizketa izan badela, 

baina menpeko egituraren gaineko murrizketaren bitartez eratortzeko modukoa dela (325. 

or.). Argumentu horretan oinarrituta igoeraren aukera aztertzea proposatu dut, jardun 

aditzaren kasuan bezala (288. or.). Oraingoan, badirudi onartu behar dugula murrizketak 

erredundanteak direla —ekintza kontzientea islatzen duen osagarria eta zehar osagarri 

kontzientea—, edota menpeko egituraren gaineko murrizketak bere baitan biltzen duela 

aitzindariaren gainekoa —esate baterako, ekintza kontzientea islatzen duen osagarria eta 

zehar osagarri biziduna—. Hortaz, lagundu aditza biltzen duen perpausaren egitura 

berraztertu beharra daukagu, eta ezin dugu ahaztu menpeko subjektuaren aitzindariak 

kasu datiboa hartzen duen perpausetan, aditzak hiru argumenturekiko komunztadura 

egiten duela. Horrek iradokitzen digu perpaus nagusian badagoela menpeko egituraren 

indizekide den probet izenordain isil bat, jakintza-aditzen kasuan bezala (305. or.). Horrela 

bada, honakoa izango dugu lagundu aditza biltzen duen perpausaren egitura, hiru 

argumenturekiko komunztadura agertzen duenean: 

 

49.     Dnb-S 
 

Mirenekj    Dnb' 
 
    aS    dio 
 
  Jonii         a' 
 
   probet-k        a' 
 
     <Mirenek>j          a' 
 
       AS  lagundu 
 
      <Joni>i  A' 
 
           Dnb-Sk  <lagundu> 
 

     PROi marrazkia bukatzen Ø 
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Hala ere ezin dugu ahaztu, arestian esan bezala, hiztun batzuek erabiltzen dituzten 

egituretan “onuradunak” kasu datiboa hartzen duela, eta beste hiztun batzuek erabiltzen 

dituztenetan, berriz, argumentu berak kasu absolutua hartzen duela, (42a) eta (43a) 

adibideetan ikusi dugun moduan (ondoren errepikatuta): 

 

50. a. Mirenek Joni azterketa egiten lagundu dio. 

b. Mirenek Jon azterketa egiten lagundu du. 

 

Datibodun argumenturik biltzen ez duten perpausetan ez dago menpeko egiturarekiko 

komunztadurarik; horrenbestez, esperoko genuke honakoa izatea lagundu aditzaren 

egitura halako perpausetan: 

 

51.     Dnb-S 
 

Mirenekj    Dnb' 
 
    aS    du 
 
  <Jon>i         a' 
 
       <Mirenek>j             a' 
 
           AS      lagundu 
 
     Dnb-S    A' 
 

  PROi marrazkia bukatzen Ø <Jon>i        <lagundu> 

 

Baina proposatutako irtenbidea ez da guztiz garbia; hasteko, egitura horiek ez dute 

aintzat hartzen egiten Baker-ek (1988:46) proposatutako Theta-rolen Banaketa 

Uniformearen Hipotesia (UTAH- Uniform Theta-rol Assignment Hypothesis): 
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52. Theta-rolen Banaketa Uniformearen Hipotesia 

Þ θ-rol bera egituraren konfigurazio berean esleitzen da ageri den egitura 

guztietan. 

 

Horren arabera, esperoko genuke menpeko egitura gune berean txertatzea perpaus 

nagusian, argumentu datiboa izan ala ez. Horrekin batera, [onuraduna] θ-rola hartzen duen 

argumentuaren arazoa dugu: nola azaldu perpaus-mota bietan txertatzea gune berean 

baina kasu ezberdinak hartzea? Horixe dugu abiapuntua, eta berehala ikusiko dugu arazoa 

ez dela -t(z)en morfemadun egituretara mugatzen. Izan ere, ondoko adibideek erakusten 

duten moduan, arazoa bera da menpeko egiturarik ez duten perpausetan ere: 

 

53. a. Mirenek Joni beti laguntzen dio. 

b. Mirenek Jon beti laguntzen du. 

 

Horrek iradokitzen digu [onuraduna] delako θ-rola jasotzen duen argumentuak kasu 

absolutua zein datiboa jaso dezakeela hiztunaren edo hizkeraren arabera, eta ondorioz, 

perpausean ere gune batean edo bestean txertatuko dela. Lagundu aditza ez da 

salbuespena, eta ondokoak bezalako adibideek ere erakusten digute ez dela horren bitxia 

θ-rol bera gune bat baino gehiagotan agertu ahal izatea; izan ere, ez dirudi arrazoirik 

dagoenik ondoko adibideetan ageri diren Miren eta Jon sintagmek θ-rol ezberdinak jaso 

ditzaten, erkatzen duten kasua erkatzen dutela:13 

 

                                                 
13 UTAH hipotesiari eusteko aukera bat litzateke proposatzea θ-rol bera jasotzen duten argumentu guztiak 
txertatzen direla posizio berean, nahiz eta ondoren kasu ezberdinak jaso aditzarengandik. Horrek aditz-
sintagma txikiaren espezifikatzaile-posizioan kokatuko lituzke (54a) eta (54b) adibideetako Jon eta Joni 
sintagmak hurrenez hurren (argi dago alderantzizko irtenbidea, hau da biak ASren osagarri-posizioan 
txertatzea, ezinezkoa dela, (54b) adibidean saria sintagmak betetzen baitu gune hori. 
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54. a. Mirenek Jon saritu du. 

b. Mirenek Joni saria eman dio. 

c. Mirenek Jon jarraitu du. 

d. Mirenek Joni jarraitu dio. 

e. Miren Joni jarraitu zaio. 

 

Hortaz, proposatuko dut aditz laguntzaile datibo gabea erabiltzen duten hiztunen 

kasuan, [onuraduna] Aditz Sintagmaren osagarri-posizioan txertatzen dela, eta ostera, 

aditz laguntzaile datiboduna erabiltzen duten kasuan, [onuraduna] gorago txertatzen dela 

egituran, eta ondorioz, kasu datiboa jasotzen duela; hain zuzen ere, (49) eta (51) 

adibideetako eskemetan ageri den moduan. Eta (51) adibideko eskemari gagozkiolarik, 

menpeko egitura aditzaren osagarri-posizioan txertatzen ote da, ala Aditz Sintagmaren 

espezifikatzailean, (49) adibidean bezala? Izan ere, (53a) adibideak erakusten digu hiztun 

batzuek aditz laguntzaile datiboduna hautatzen dutela, probet izenordainik egoteko 

aukerarik ez dagoenean ere. 

Bestalde, datibodun egituretan ezaugarri interesgarri bat antzeman dezakegu; alegia, 

NZ-hitzak ezin direla atera menpeko egituratik: 

 

55. a. Nonj lagundu dio Mirenek Jonii nonj [PROi liburuak gordetzen]? Etxean. 

b. ?/*Nonj lagundu dio Mirenek Jonii [PROi liburuak nonj gordetzen]? Kutxa 

batean. 

c. Norekinj lagundu dio Mirenek Jonii <norekin>j [PROi hitz egiten]? 

d. ?/*Norekinj lagundu dio Mirenek Jonii [PROi <norekin>j hitz egiten]? 

 

NZ-hitzen gaineko murrizketak iradokitzen digu menpeko egitura [espez, AS] posizioan 

txertatzen dela egituran, aditzak laguntzaile datibo gabea zein datiboduna hartu. 

Horrenbestez, datibodun egituretan, Aditz Sintagmaren osagarri-posizioa hutsik dago, 

menpeko egitura izan ala ez, eta argumentu absolutuarekiko komunztadura berezko 

kasuaren edo defektuzko kasuaren isla baino ez da. Hortaz, lagundu aditzaren 

laguntzailean azaltzen diren komunztadura-harremanak aldatu egingo dira, aditzaren 
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osagarriak kasu absolutua edo datiboa hartu, baina kasu bietan, perpausaren egitura (51) 

adibidean adierazitakoa izango dugu: 

 

56.     Dnb-S 
 

Mirenekj    Dnb' 
 
    aS       dio 
 
  <Joni>i        a' 
 
       <Mirenek>j             a' 
 
           AS      lagundu 
 
     Dnb-S    A' 
 

  PROi marrazkia bukatzen Ø <Joni>i  <lagundu> 

 

 

Eta zer gertatzen da igoeraren alde aipatu dudan aldiberekotasunarekin? Nola azal 

daiteke aldiberekotasun hori, kontuan hartuta kontrolean oinarritutako egitura izateaz 

gain, menpeko egitura ez dagoela aditz nagusiaren osagarri-posizioan —izan ere, horrek ez 

digu aukerarik ematen adjektibo-predikatuetan proposatutako azalpenera jotzeko—? 

Badirudi gakoa ez dagoela egituran bertan, lagundu aditzaren eduki semantikoan baizik. 

Gorago erabilitako definizioaren arabera, lagundu aditzak, -t(z)en morfemadun osagarria 

hartzen duenean, zera esan nahi du: norbaitek garatu beharreko jarduera jakin batean 

harekin batera aritzea; hortaz, esan dezakegu aldiberekotasuna definizioan bertan 

datorren zerbait dela eta ez egiturak inposatutakoa. 

Atal honetan aztertutako aditzen kasuan, ikusi dugu -t(z)en eta -t(z)era morfemen 

arteko alternantzia dagoela —kasu bakoitzean arrazoi batzuengatik—. Baina badago 

ezaugarri nabarmen bat behartu eta lagundu aditzak saiatu aditzetik banatzen dituena: 

argumentu kopurua, eta menpeko egiturako subjektuaren aitzindaria ez dela perpaus 

nagusiko subjektua, aditzaren osagarrietako bat baizik. Beste aditz batzuek ere badituzte 

ezaugarri horiek (utzi, jarri...), eta ondoko atalean eskainiko diegu tarte bat horiei ere. 
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6.4. utzi motako aditzak 

Multzo honetan sartzen dira utzi aditzarekin ezaugarriak partekatzen dituzten beste 

aditz batzuk ere; horien artean, esate baterako, eragotzi, laga, jarri, ipini edo paratu. 

 

6.4.1. utzi 

Goenagak (1984) utzi aditzari buruz eskaintzen dizkigun azalpenak baliagarri zaizkigu 

hein handi batean aditz mota honen jokaera azaltzeko. Hark aditzaren egitura bi bereizten 

ditu utzi aditzaren adiera banarekin lotuta (menpeko egituradun adierekin lotuta, kasu 

bietan). Oro har, Goenagaren intuizioa zuzena dela iruditzen zait, nahiz eta aldaketak egin 

behar diren hark aurkeztutako azterbideetako batean. 

Utzi aditzak egitura konplexu bitan hartzen du parte, ondoko adibideetan ageri den 

moduan: 

 

57. a. Anek Miren irakurtzen utzi du. 

b. Anek Mireni irakurtzen utzi dio. 

 

Lehenengo adibidean, utzi aditzak norbait/zerbait dagoen lekutik alde egin adierazten 

du eta bigarren adibidean, berriz, utzi aditzak ez eragotziren zentzua du. Lehenengo 

adierari egiteko erreferentzia, utzi1 erabiliko dut, eta bigarrena izendatzeko, berriz, utzi2. 

Bestalde, atal honetan ikusiko dugun bezala, adiera bakoitza egitura batekin dago lotuta. 

Goiko adibideetan ikusten den moduan, badira bestelako aldeak ere perpaus horien bien 

artean. Horietako bat aditz laguntzailea da: (57a) adibideko utzi1 aditzak elementu 

birekiko komunztadura islatzen du: Anek, subjektu ergatiboarekikoa eta Miren osagarri 

absolutuarekikoa: 

 

58.     Anek      Miren     irakurtzen utzi1    du. 
     3.p.sg.ERG    3.p.sg.ABS    3.p.sg.ERG-3.p.sg.ABS 
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Aldiz, (57b) adibidean hiru elementurekiko komunztadura egiten duen aditz laguntzailea 

daukagu: Anek, subjektu ergatiboarekikoa batetik; Mireni zehar osagarri datiborekikoa, 

bestetik eta hirugarrenik, nolabaiteko hirugarren pertsona singular absolutiboarekikoa, 

nahiz eta ezaugarri horiek betetzen dituen argumenturik ez azaldu perpaus hauetan: 

 

59.     Anek         Mireni     irakurtzen utzi2    dio. 
       3.p.sg.ERG          3.p.sg.DAT           3.p.sg.ERG-3.p.sg.DAT-3.p.sg.ABS 

 

Horrez gain, utzi1 aditzaren kasuan, NZ-hitzen mugimendua ez da zilegi -t(z)en 

morfemadun egituren baitatik, (60b) adibidean ikusten den bezala: 

 

60. a. Noni utzi1 duzu Miren noni [liburuak gordetzen]? Etxean. 

b. *Noni utzi1 duzu Miren [liburuak noni gordetzen]? Kutxa batean. 

 

Utzi2 aldaeraren kasuan, ordea, ez dago inolako eragozpenik perpaus nagusiko NZ-

hitzaren jatorria -t(z)en morfemadun egituran interpretatzeko: 

 

61. a. Noni utzi2 diozu Mireni noni [liburuak gordetzen]? Etxean. 

b. Noni utzi2 diozu Mireni [liburuak noni gordetzen]? Kutxa batean. 

 

Azkenik, utzi2 egiturek -t(z)era morfema onartzen dute, Goenagak (1984:213) dioen 

moduan, baina ez utzi1 motako perpausek:14 

 

                                                 
14 Hala ere, utzi aditza ez dut sartu -t(z)en/-t(z)era alternantzia azaltzen duten aditzen artean. Arrazoia izan 
da kasu honetan ez dugula morfemen arteko alternantzia hutsa, egitura bi baino; alegia, liburua irakurtzera ez 
dela sintagma bat, bi baizik liburua irakurtzera eman zion perpausean bezala: 

i. a. Zer eman zion irakurtzera Joni? Liburua. 
b. *Zer eman zion Joni? Liburua irakurtzera. 

ii. a. Zer utzi zion irakurtzera Joni? Liburua. 
b. *Zer utzi zion Joni? Liburua irakurtzera. 
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62. a. Jon liburua {irakurtzen/*irakurtzera} utzi1 zuen. 

b. Joni liburua {irakurtzen/irakurtzera} utzi2 zion. 

 

Hortaz, orain artekoa laburbilduz, esan dezakegu utzi aditzaren aldaera bi daudela 

(utzi1 eta utzi2) -t(z)en morfemadun menpeko egitura onartzen dutenak. Aldaera horiek 

biak ezberdinak dira esanahi aldetik. Komunztadura-sareari dagokionez, utzi1 aldaerak 

elementu birekiko komunztadura egiten du, eta utzi2 aldaerak, berriz, hiru elementurekiko 

komunztadura. Horrez gain, utzi1 aldaeraren kasuan, ez da posible NZ-hitzik ateratzea 

menpeko egituratik, eta utzi2 aldaeraren kasuan, berriz, bai. 

Goenagak (1984:223) dioen moduan, egitura hauek —utzi1 zein utzi2 perpausetakoak— 

egitura bakunetan ageri zaizkigunen parekoak direla ematen du: 

 

63. a. Mirenek Jon    liburua irakurtzen   utzi1 zuen. 

b. Mirenek Jon             etxean          utzi1 zuen. 

c. Mirenek Joni    liburua irakurtzen  utzi2 zion. 

d. Mirenek Joni            liburua          utzi2 zion. 

 

Hala ere, Goenagak (1984:218) beste bereizketa bat egiten du goian adierazitakoaz 

gain; horrela, utzi aditzak ez eragotzi zentzua hartzen duenean (hau da, utzi2 aldaeraren 

kasuan), aldea ikusten du argumentuak kasu absolutua edo datiboa jaso: 

 

64. a. Peruk etortzen utzi2 dizu. 

b. Peruk erortzen utzi2 zaitu. 

 

Egilearen arabera, menpeko subjektuaren aitzindariak kasu datiboa hartzen du menpeko 

egituran borondatea duen argumentu gisa agertzen bazaigu, eta kasu absolutua borondatea 

ez duen argumentuekin —edo, behinik behin, menpeko egituran deskribatzen den 

ekintzarako borondaterik behar ez duen argumentuekin, (64b) adibidean bezala—. Hala 

ere, iruditzen zait kontua hori baino soilagoa dela, eta (64a) eta (64b) adibideen artean 
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alderik egotekotan, alde hori soilik izango dela esanguratsua emandako adibideak utzi2 eta 

utzi1 aldaerekin lotzean, hurrenez hurren.15 Alegia, Goenagak berak (1984:221) aurkezten 

dizkigun 14 eta 15. adibideen bidetik. Beraz, esan dezakegu utzi1 eta utzi2 banaketaz gain, 

utzi2 aldaeraren kasuan, zenbait hiztunek bi argumenturekiko komunztadura egiten duen 

aditza onartzen/erabiltzen dutela:16 

 

65. a. Anek Miren hitz egiten utzi1 zuen. 

b. Anek Mireni hitz egiten utzi2 zion. 

c. %Anek Miren hitz egiten utzi2 zuen. 

 

Goenaga saiatzen da perpaus horiek guztiak funtsean egitura bera erabilita azaltzen. 

Egitura horretan, -t(z)en morfemadun egitura konplexua aditzaren barne argumentu gisa 

ageri zaigu, eta goragoko adarreztatze batean, menpeko subjektuaren aitzindaria, batean 

kasu absolutuarekin, eta bestean, datiboarekin. Hona —egokituta— Goenagak 

proposatutako egitura: 

 

66.     Dnb-S 
 

Anek     Dnb' 
 
     aS   du/dio 
 
  Mireni/ Mirenii        AS 
 
     Konp-S          utzi 
 

        PROi liburua irakurtzen Ø 

                                                 
15 Esate baterako, Ereduzko Prosa Gaur datu-biltegian begiratuz gero, nahikoa da bilaketa egitea joaten utzi 
eta erortzen utzi terminoekin ikusteko baterako zein besterako adibideak aurki ditzakegula, nahiz eta egia den 
datiboarekiko komunztaduradun adibideak gailentzen direla joan bezalako aditzekin eta datiboarekiko 
komunztaduarik gabeak erori bezalako adibideekin. 
16 Hortaz, esan daiteke (65c) adibidean dugun perpausak utzi1 perpausen forma eta utzi2 perpausen esanahia 
biltzen duela. Edo beste nolabait esanda, semantikoki utzi2 motako perpausa den arren, sintaktikoki utzi1 
motakoetan sailkatu beharko genukeela —egia esan, (65) adibidean adierazitakoaren kontra—. Hori dela eta, 
aurrerantzean ere orain arte bereizitako aldaera biak aztertzera mugatuko naiz, eta Goenagak deskribatutako 
hirugarren aldaera hori utzi1 motakotzat joko dut. 
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Goenagak (1984:220) dioen eta goian ikusi dugun moduan, utzi aditzak argumentu 

absolutua eta datiboa onartzen ditu. Egitura honek sarrera lexiko hutsera mugatuko luke 

utzi aditzaren adiera bien arteko aldea, eta sarrera lexiko horretan zehaztu beharko 

litzateke zenbat argumenturekin egin behar duen komunztadura utzi aditzaren 

laguntzaileak. Baina azterbide horrek ez ditu azaltzen arestian ikusitako ezaugarri guztiak; 

esate baterako, NZ-hitzak ateratzearekin lotutako aldeak perpaus-mota bien artean. 

Ezaugarri horrekin lotuta, eta orain arte aztertu ditugun beste egitura batzuen bidetik, 

zentzuzkoa dirudi pentsatzeak utzi2-motako perpausetan menpeko egitura aditzaren 

osagarrian dagoela, ondoko adibidean bezala: 

 

67.    Dnb-S 
 

Anekk    Dnb' 
 
    aS   dio 
 
  Mirenii   a' 
 
   probet-j        a' 
 
         <Anek>k  a' 
 
     AS  utzi2 
 
    <Mireni>i A' 
 
     Dnb-S       <utzi2> 
 

        [PROi liburua irakurtzen Ø]j 

 

Menpeko egitura osagarri-posizioan egonik, ezerk ez du eragozten NZ-hitza ateratzea 

bertatik. Arestian esan bezala, badirudi perpaus hauetako egitura eta perpaus bakunetakoa 

bera dela —aditzaren osagarria salbu, jakina—. Ondoko eskeman ageri den moduan, 

perpaus bakunetan Determinatzaile Sintagmak betetzen du aditzaren osagarri-posizioa. 

Horrela, aditz-sintagma txikiak DS hori erakartzen du espezifikatzaile posiziora (67) 

adibideko izenordain betegarriaren ordez; funtsean, egitura bera da Elordietak ere 

(2001:101) proposatzen duena perpaus bakunetarako: 
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68.    Dnb-S 
 

Anekk    Dnb' 
 
    aS   dio 
 
  Mirenii      a' 
 
   liburuaj a' 
 
          <Anek>k  a' 
 
     AS  utzi2 
 
    <Mireni>i A' 
 
            <liburua>j      <utzi2> 

 

Utzi1 perpausetan, berriz, egitura bera eta argumentu-kopuru bera aurkituko ditugu, 

baina bestelako banaketarekin: 

 

69.    Dnb-S 
 

Anekj     Dnb' 
 
    aS    du 
 
  Mireni   a' 
 
   <Anek>j   a' 
 
     AS   utzi1 
 
    Dnb-S         A' 
 
          PROi liburua irakurtzen Ø <Miren>i    <utzi1> 

 

Kasu honetan, menpeko argumentuaren kokapenak eragotzi egiten du NZ-hitzik 

ateratzea haren baitatik. Atzera, egitura bera erabil dezakegu perpaus bakunen berri 
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emateko, eta berriro ere, Postposizio Sintagmaren kokaguneak bat egiten du Elordietak 

(2001:138) proposatzen duen ereduarekin: 

 

70.    Dnb-S 
 

Anekj     Dnb' 
 
    aS    du 
 
  Mireni   a' 
 
   <Anek>j  a' 
 
     AS   utzi1 
 
    Post-S         A' 
 
    etxean   <Miren>i    <utzi1> 

 

Laburbilduz, ikusi dugu utzi aditzak -t(z)en morfemadun egitura bi biltzen dituela, utzi1 

eta utzi2 bezala izendatu ditudanak, eta egitura horietako bakoitza perpaus bakunetan ere 

aurkitzen dugula. Utzi1 motako egiturek hiru argumentu hartzen dituzte, baina horietako 

birekin baino ez dute egiten komunztadura —perpaus bakunetan zein konplexuetan—; utzi2 

motako egiturek ere hiru argumentu hartzen dituzte eta hirurekin egiten dute 

komunztadura —berriro ere perpaus bakunetan zein konplexuetan—. 

Utzi aditzaren aldaera biak aztertuta, badago datu interesgarri bat 

aldiberekotasunarekin lotzen dena. Izan ere, -t(z)en morfemadun beste egitura batzuk 

aztertzean ikusi dugunaren arabera, menpeko egituran Aspektu Sintagma egoteak bide 

ematen du egitura hori perpaus nagusiarekiko ordenatzeko denboran: 

 

71. Mikeli [Asp-S ti igeri egiten] ari da. 
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Aldiz, adjektibo predikatuen kasuan ikusi dugun moduan, baldin eta menpeko egitura 

Denbora Sintagmaraino garatzen bada, aukera ematen du bertan ageri den gertaera 

perpaus nagusiko denborarekiko “askeago” izan dadin: 

 

72. a. Joni abila da [Dnb-S PROi igeri egiten]. 

b. Joneki [Dnb-S PROi igeri egiten] ikasi du. 

c. Joni [Dnb-S PROi igeri egiten] saiatu da. 

 

Utzi2 motako perpausen kasuan, Denbora Sintagma propioa izatea bat dator 

aldiberekotasunik ezarekin, (73a) adibideak erakusten duen bezala. Baina badirudi utzi1 

aditzak bai eskatzen duela aldiberekotasun efektu hori, (73b) adibidean ikusten den 

moduan:17 

 

73. a. Anek gidatzen utzi2 dio Mireni, (baina Mirenek ez du gidatu). 

b. Anek gidatzen utzi1 du Miren, (*baina Mirenek ez du gidatu). 

 

Hortaz, berrikusi egin beharko ote genuke Denbora Sintagman oinarritutako azterbidea? 

Ez du ematen horren beharra dagoenik: argi dago aldiberekotasuna baldintzatzen duena ez 

dela kasu honetan menpeko islapen nagusia Asp-S den edo Dnb-S den. Izan ere, Aspektu 

Sintagma soilak azalpen baino eragozpen gehiago ekarriko lizkiguke. Menpeko egituraren 

islapen nagusia Asp-S balitz utzi1 motako perpausetan, ez genuke gune egokirik izango 

menpeko subjektuaren mugimendua jasotzeko; kasu honetan, <Miren> sintagma izan edo 

<PRO> izan: 

 

74. [Asp-S E [aS liburuai [aS {<Miren>/<PRO>} [AS <liburuai> irakur]]] –tzen] 

 

                                                 
17 Bestalde, Pylkkänenek (2002:20) dioskunez, egitura kausatiboetan, ezinbestekoa da deskribatzen den 
gertaera gauzatzea; hortaz, (73) adibidean parentesi barruko partea onargarria izateak erakusten du utzi2 
aditza ez dela kausatiboa. 
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Miren sintagma perpaus nagusira mugitzea ere ez da irtenbidea, bistan denez; izan ere, 

ikusi dugun moduan, utzi1 aditzak hiru argumentu eskatzen ditu, soilik haietariko birekin 

egin arren komunztadura. Horrek esan nahi du aditzak hiru elementu hartuko dituela 

lexikoitik, hain zuzen ere, subjektua, objektua eta -t(z)en morfemadun egitura 

jokatugabea (aztergai ditugun kasuetan, behinik behin). Ondorioz, lexikoitik hartutako 

objektuak eragotzi egingo luke menpeko egiturako subjektua perpaus nagusira mugitzea. 

Laburbilduz, argi dago utzi1 aditzak eutsi egin behar diola perpaus nagusiarekiko 

aldiberekotasunari; baina era berean, argi dago aldiberekotasun hori ez dela menpeko 

egitura Asp-S izatearen ondorio. Zein da, orduan, azalpena? Arestian ikusi dugun moduan, 

utzi1 motako perpausetan, menpeko egitura ez da aditzaren osagarrian txertatzen, aditz-

sintagma txikiaren espezifikatzailean baizik: 

 

75.   aS 
 
 Dnb-S  a' 
 
  AS 
 
 GD 

 

Denbora-tasunak ordenatzen dituzten buruek nolabaiteko “katea” osatzen dutela ere 

ikusi dugu. Kate horretan, buruek espezifikatzailea eta osagarriaren espezifikatzailea 

antolatzen dituzte: 
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76.    Dnb-S 
 
   HZKD  Dnb' 
 
    Asp-S  [aurrean/barruan/atzean] 
 
   ASTD  Asp' 
 
    AS  [aurrean/barruan/atzean] 
 
   GD    A' 
 
    Dnb-S       Aº 
 
   HZKD    Ø 

 

Adibide honetan, menpeko Denbora Sintagmak etena egiten du perpaus nagusiarekiko, 

eta denbora-markarik ez duenez, zehaztu gabeko denboran kokatzen du menpeko 

perpausean deskribatutako gertaera. Baina ikusi dugun moduan, utzi1 motako egituretan, 

Denbora Sintagma kate horretatik kanpo dago, Aditz Sintagmaren espezifikatzaile 

posizioan. Kokagune horretatik, ezinezkoa zaio nonbait perpaus nagusiko denborarekiko 

etena irudikatzea. Horregatik, menpeko gertaera perpaus nagusian deskribatzen den 

denboraren baitan kokatzen da. Beraz, aldiberekotasuna gorabehera, esan dezakegu utzi1 

aditzarekin agertzen zaigun -t(z)en morfemadun egitura jokatugabea Denbora Sintagma 

baten baitan dagoela. Eta beste horrenbeste gertatzen da saiatu aditzarekin ere. 

Eta zer gertatzen da arestian aipatutako ipini eta jarri bezalako aditzekin? Zein da 

horien egitura? Galdera horiei helduko diet ondoko atalean. 

 

6.4.2. ipini, jarri, paratu 

Lehenik eta behin, ipini, paratu eta jarri aditzek hartzen duten komunztadurari 

erreparatzen badiogu, ikusiko dugu utzi1 aditzarekin pareka ditzakegula; hau da, 

argumentu birekin egiten dutela komunztadura. Horrez gain, aditz hauek ere parte hartzen 

dute perpaus bakunetan, utzi1 eta utzi2 aditzek bezala. Jarri aditzak, esate baterako, 

aditz iragankor edo iragangaitz gisa joka dezake, eta horren arabera, argumentu bakarra 

edo argumentu bi hartuko ditu; baina edonola ere, esanahiari dagokion aldaketa bakarra 
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iragankortasunari dagokio, eta ezaugarri hori -t(z)en morfemadun egituretara ere hedatzen 

da, (77c) eta (77d) adibideetan ikusten den moduan:18 

 

77. a. Miren atean jarri da. 

b. Mirenek atean jarri du Jon. 

c. Miren irakurtzen jarri da. 

d. Mirenek irakurtzen jarri du Jon. 

 

Arestian aipatu dudan jarri eta utzi1 aditzen arteko antzekotasuna ez da azalera 

mugatzen; hain zuzen ere, argumentuek hartzen duten kasuan oinarrituta, esan dezakegu 

utzi1 motako perpausetarako proposatutako egitura bera daukagula jarri aditzaren kasuan 

ere: 

 

78.     Dnb-S 
 

Mirenekj    Dnb' 
 
     aS   du 
 
  Joni         a' 
 
    <Mirenek>j  a' 
 
             AS  jarri 
 
   Dnb-S    A' 
 

  PROi liburua irakurtzen Ø <Jon>i  <jarri> 

 

Baina esan bezala, jarri aditzak aldaera iragangaitza ere badu. Edozelan ere, bata eta 

bestearen artean dagoen aldea edozein perpaus iragankorretatik perpaus iragangaitzera 

                                                 
18 Jarri aditza hartuko dut eredu gisa. Hortik ateratako ondorioak gainontzeko aditzetara heda daitezke, 
kontuan hartuta bakoitzaren erabilera —izan ere, euskalkitik euskalkira aldatu egin daiteke aditz bakoitzaren 
esanahia. Horrela, erdialdeko zenbait aldaeratan, paratu aditzak balio iragankorra du; aldiz, mendebaldean, 
iragangaitza baino ez—. 
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dagoena da. Horrenbestez, jarri aditzaren aldaera iragangaitzean, menpeko egitura Aditz 

Sintagmaren espezifikatzailean txertatuko da, eta subjektua, Aditz Sintagmaren osagarri 

posizioan. Hau da, (78) adibideko ASren egiturak berdin erantzun diezaioke perpaus 

iragankorrari zein iragangaitzari; perpausaren iragankortasuna aditz-sintagma txikiari 

atxikitako kanpo-argumentuarekin lotzen da. Egitura bera izango dugu gelditu eta geratu 

moduko aditzen kasuan ere: 

 

79.     Dnb-S 
 

Joni    Dnb' 
 
    aS   da 
 
        a' 
 

        AS   jarri 
 
   Denb-S            A' 
 

  PROi liburua irakurtzen Ø <Jon>i  <jarri> 

 

Laburbilduz, esan daiteke jarri aditzak utzi1 aditzaren egitura duela, aldaera birekin: 

iragankorra eta iragangaitza. Aditzaren izaera iragankor/iragangaitz hori gorabehera, ez 

dago utzi aditzaren kasuarekin pareka daitekeen alde semantikorik perpaus batzuen eta 

besteen artean. 

 

6.5. Mendebaldeko mugimendu-aditzak 

Horien artean, joan eta etorri azpimarra ditzakegu. Artiagoitiak (2003:686) dioen 

moduan, euskalki gehienetan egitura hauek -t(z)era morfema hartzen duten arren, ez ditut 

6.3. atalean sartu ez dagoelako txandakatzerik morfemen artean; euskalkiaren arabera 

hautatuko du hiztunak bata edo bestea. Etorri aditzak -t(z)etik morfema ere har dezake, 

eta egon eta ibili aditzek, bestalde, -t(z)en morfema hartu ohi dute erabilera estandarrean 

ere, aspektu-balioarekin, bosgarren kapituluan ikusi dugun moduan: 
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80. a. Jon etxekoei laguntzera doa.  (laguntzen, mendebaldean) 

b. Jon etxekoei laguntzera dator. 

c. Miren etxekoei laguntzetik dator. 

d. %Miren etxekoei laguntzen dago. 

e. Miren etxekoei laguntzen dabil. 

 

Forma horien ondoan, Postposizio Sintagmadun perpaus bakun bana dago, ondoko 

adibideetan ageri den moduan; horrek berriro ere agerian jartzen du -t(z)en morfemaren 

izaera berezia, postposizioa eta aspektu-marka uztartzen dituena: 

 

81. a. Jon kalera doa. 

b. Jon kalera dator. 

c. Miren kaletik dator. 

d. Miren kalean dago. 

e. Miren kalean dabil. 

 

Esan gabe doa aditz hauek soilik onartzen dituztela mugitzeko gaitasuna duten 

subjektuak (egon aditzaren kasuan salbu), eta murrizketa berak ezartzen dituztela egitura 

konplexudun perpausen kasuan ere; hortik, hain zuzen ere, aspektu-aditz bezala jokatzen 

duenean ibili aditzarengan antzematen ditugun murrizketak 276. orrialdeko oharra). 

Horrek kontrolean oinarritutako egitura batera bideratzen gaitu:19 

 

                                                 
19 Zabalak (1993:218) proposatzen duen azterbidearen arabera, berriz, ibili aditzak Aspektu Sintagma hartzen 
du osagarri gisa; hala ere, Zabalak berak ere aipatzen du menpeko subjektuek bizidunak izan behar dutela, eta 
bizigabeak ibili aditzak hautatzen duen perpaus txikitik baztertuta geratzen direla (Zabalak perpaus txiki 
moduan aztertzen du ibili aditzaren osagarriko Aspektu Sintagma). Nolanahi ere, Zabalak osagarria Egoera 
Predikatua izatearekin lotzen du menpeko egitura Aspektu Sintagma izatea, eta alde horretatik, ez dago 
kontraesanik gure proposamenen artean. Hala ere, biok aipatzen ditugun murrizketa horiek perpaus nagusian 
kokatzen dute ibili aditzaren subjektua, eta ondorioz, Aspektu Sintagma ez eze Denbora Sintagma ere behar 
dugu menpeko egituran. 

Eguraldiarekin lotutako esapideek ere igoeran oinarritutako azterbidearen kontra egiten dute, eta ondorioz, 
Asp-S baino menpeko egitura konplexuagoaren alde: 

i. proi [<pro>i euria egiten] dabil. 
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82. a. Jon ... doa. 

b. Katua ... doa. 

c. *Zuhaitza ... dator. 

d. *Harria ... dabil. 

 

Aditz hauek argumentu bi hartu ohi dituzte: bata, [gaia] eta bestea, lekua, denbora zein 

modua adieraz dezakeen esapideren bat. Argumentu bakarra (subjektua) ageri zaigunean, 

argumentu hori ezinbestean egoteak foku-markatuta ere agerian uzten du perpaus hauen 

egitura neutroak argumentu bi hartzen dituela, (83e) adibideak erakusten duen moduan: 

 

83. a. Jon kalera joan da. 

b. Miren goiz joan da. 

c. Jon pozik joan da. 

d. Miren pozik dago. 

e. JON joan da.20 

 

Hortaz, garbi dago joan eta etorri bezalako aditzek argumentu bi eskatzen dituztela; 

hori egitura konplexuetara eramaten badugu, ondorioa da perpaus nagusiak subjektua eta 

menpeko egitura hartzen dituela argumentu gisa. Beraz, subjektu nagusiaren eta menpeko 

egiturako subjektuaren arteko lotura kontrol bidez ezarriko da, eta ez igoera bitartez, eta 

horrek menpeko egiturarako Denbora Sintagma proposatzera garamatza. 

Perpaus hauetan, aditzak subjektuarekin soilik egiten du komunztadura, eta horrek 

berriro garamatza jarri bezalako aditzen erabilera iragangaitzean aurkitzen dugun 

                                                 
20 Hitz-hurrenkera berari eman dakiokeen beste interpretazio bat da Jon dagoeneko joan dela. Hemen ere 
elementu isil bat dagoela pentsa dezakegu, beste hizkuntza batzuetan ya, already, déjà edo schon bezalako 
partikulek betetzen duten funtzio bera betetzen duena. Horrela, bada, (83e) hurrenkerak beste irakurketa hau 
ere izan dezake: 

i. [Top Jon] [Fok Ø] joan da. 

Azalpen horren alde jokatzen dute halako adibideek ere: 

ii. —Non dago Jon? 
—[Fok Ø] joan da. (≠ [Fok JOAN] egin da.) 
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argumentuen banaketara. Hala ere, mugimendu-aditzetan baditugu egitura iragankorrak 

ere: 

 

84. a. Mirenek Jon etxekoei laguntzera ekarri du. 

b. Mirenek Jon etxekoei laguntzetik ekarri du. 

c. Jonek Miren etxekoei laguntzera eraman du. 

d. Jonek Miren etxekoei laguntzera bidali du. 

 

Horien guztien kasuan, mendebaldeko aldaerak -t(z)en morfema erabiltzen du menpeko 

egituran. 

Orain arteko bidetik, perpaus hauetan ageri zaigun -t(z)en morfema aspektu-buru 

bezala aztertuko dut, eta beste horrenbeste egingo dut -t(z)era morfemarekin ere, 

Etxepareri (2006) jarraituta21. Bide beretik, -t(z)era morfema geroaldiarekin lotu dudan 

moduan, Stowellen (1982) eta Etxepareren (2006) proposamenetan ildotik (ikusi 313. or.), 

argi dago -t(z)etik morfemak iraganekiko lotura duela. Lotura hori Aspektu Sintagmaren 

bitartez gauzatzen da: 

 

85.    Asp-S 
 
   ASTD  Asp' 
 
    AS   -t(z)etik [atzean] 
       -t(z)en   [barruan] 
   GD    A'  -t(z)era [aurrean] 
 
           Aº 

 

Hortaz, honakoa da atal honetan aztergai ditugun perpaus iragangaitzetarako 

proposatzen dudan egitura —hau da, joan eta etorri bezalako aditzen kasurako—: 

                                                 
21 Horrekin islatu nahi dut -t(z)en bezala, -t(z)era eta -t(z)etik ere Aspektu Sintagmaren baitan kokatzen 
direla; horrek ez du esan nahi morfema bakarraz osatutako elementuak direnik. 
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86.     Dnb-S 
 

Joni    Dnb' 
 
    aS   dator 
 
        a' 
 

        AS   <etorri> 
 
   Denb-S            A' 
 

       PROi etxekoei laguntzera Ø <Jon>i  <etorri> 

 

Berehala ikusten dugu egitura hau jarri aditzaren aldaera iragangaitzerako 

proposatutako bera dela —kapitulu honetako (79) adibidea—, eta aldatzen den bakarra dela 

zein morfemadun osagarria (-t(z)en edo –t(z)era) hartzen duen aditz nagusiak —erabilera 

estandarrean, behintzat; mendebaldeko erabileran ez dago morfema-aldaketarik ere—. 

Bide beretik, mugimendu-aditz iragankorretarako, jarri aditzaren aldaera iragankorrerako 

proposatu dudan egitura proposatuko dut oraingoan ere —alegia, utzi1 motako perpausen 

egitura bera—: 

 

87.     Dnb-S 
 

Mirenekj    Dnb' 
 
     aS   du 
 
  Joni         a' 
 
    <Mirenek>j  a' 
 
             AS  bidali 
 
   Dnb-S    A' 
 

        PROi etxekoei laguntzera Ø <Jon>i  <bidali> 
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Argumentuen banaketa horren alde egiten du kasu honetan ere NZ-hitzen mugimenduen 

gaineko murrizketek: 

 

88. a. Nondiki dator Miren <nondik>i [PRO sagarrak biltzera]? Etxetik 

b. *Nondiki dator Miren [PRO sagarrak <nondik>i biltzera]? Zuhaitzetik 

c. Noizi bidali du Mirenek <noiz>i Jonj [PROj etxekoei laguntzera]? Goizean 

d.*Noizi bidali du Mirenek Jonj [PROj <noiz>i etxekoei laguntzera]? Bihar 

 

Laburbilduz, esan dezakegu ez dagoela alde esanguratsurik mendebaldean mugimendu-

aditzekin erabiltzen diren egitura jokatugabeetatik gainontzeko euskalkietan edo euskara 

estandarrean erabiltzen diren egitura jokatugabeetara. Batzuen eta besteen arteko aldea 

aspektua irudikatzeko hautatzen den morfemara mugatzen da. Aditz hauen artean 

iragankorrak eta iragangaitzak aurkitu ditugu, eta ikusi dugu jarri aditzaren aldaera 

iragankor eta iragangaitzaren egitura bera dutela, hurrenez hurren. Izatez, ez litzateke 

guztiz zentzugabea jarri, ipini eta paratu bezalako aditzak —eta beharbada, baita utzi 

aditza ere— mugimendu-aditzen baitan sailkatzea. 

 

6.6. Laburpena 

Kapitulu honetan ikusi dugu jakintza-aditzetan kontrol-harremana ezartzen dela perpaus 

nagusiko eta menpeko subjektuaren artean. Beste horrenbeste gertatzen da atal honetan 

aztertu ditugun gainontzeko egituren kasuan ere. Bigarren atalean -t(z)era morfemak ere 

aspektu-marka bezala joka dezakeela ikusi dugu, Etxeparek (2006) proposatutako bidetik; 

eta laugarren atalean, -t(z)etik morfema ere aspektu-markarekin lotu dut. 

Utzi motako aditzen kasuan, UTAH hipotesiari jarraituz, menpeko egitura aditzaren 

osagarri-posizioan txertatu dugu, baina aditz nagusian inolako islarik izan gabe. Horixe da, 

beharbada, aditz horien berezitasun aipagarriena. Beste batzuetan, menpeko egitura 

aditzaren osagarrian txertatuta ageri zaigu, eta probet izenordain betegarri isilaren bitartez 

islatu da aditz nagusian —horixe da jakintza-aditzen, lagundu eta utzi2 aditzen kasua—. 

Aldiz, menpeko egitura aditz nagusian islatzen ez den gainontzeko kasuetan, Aditz 
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Sintagmaren espezifikatzaile-posizioan txertatuta ikusi dugu (behartu, utzi1, jarri, ipini, 

mugimendu-aditzak). 
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7. Ondorioak 

 

 

Lan honetan zehar ikusi dugu euskarazko -t(z)en morfemak Aspektu Sintagmaren buru-

posizioa betetzen duela. Alde horretatik, esan dezakegu ez dagoela ezberdintasunik 

egitura perifrastikoetarako proposatu izan den -t(z)en morfemaren eta hemen aztertutako 

egituretan agertzen denaren artean. Egitura horrek —Aspektu Sintagmak, alegia— ez du 

eragozten subjektuaren mugimendua goragoko posizio batetara; mugimendu hori gerta 

dadin, baldintza bakarra da delako subjektua erakarriko duen zunda (probe) bat izatea. 

Baieztapen horrek berdin balio du aditz perifrastikodun perpaus bakunetarako, zein igoera 

erakusten duten -t(z)en morfemadun egitura jokatugabeetarako: 

 

1. a. Mireneki [Asp-S [aS <Mirenek>i [AS liburu interesgarriak idaz]] -ten] ditu. 

b. Mireni [AS [Asp-S [aS <Miren>i [AS liburu interesgarriak idaz]] -ten] ari] da. 

 

Beste kasu batzuetan, -t(z)en morfemadun egitura jokatugabea Aspektu Sintagma baino 

egitura konplexuago baten parte da, nahiz eta egitura konplexuago horrek ez izan isla 

fonetikorik. Halakoetan, Denbora Sintagma izango dugu kasu gehienetan menpeko 

egituraren islapen nagusiak (abil edo erraz2-motako adjektibo-predikatuak, amaitu, 

bukatu, jakintza-aditzak, saiatu), nahiz eta egitura konplexuagorik ere ikusi dugun 

(oharmen-aditzak, erraz1-motako adjektibo-predikatuak). Hala ere, menpeko egituran 

Aspektu Sintagma soila ere badugu: menpeko subjektu arbitrariodun oharmen-aditzen 

osagarriak eta zenbait aspektu-aditzenak ( ari, jarraitu, jardun, hasi). Gainontzeko -t(z)en 

morfemadun egituretan, kontrol egitura dugu: bestelako aspektu-aditzak, eta horiekin 

lotutako mugimendu-aditzak (ibili, egon), mugimendu-aditzen mendebaldeko erabilera 
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(etorri, joan, ekarri, eroan), adjektibo-predikatuak (abil zein erraz motakoak), jakintza-

aditzak, -t(z)en / -t(z)era alternantzia azaltzen duten aditzak (saiatu, behartu, lagundu) 

eta utzi motakoak. Horietatik guztietatik, “berezienak”, beharbada, erraz1 motako 

egiturak dira, eta adjektibo-predikatu horiei eskainitako lanen ugaritasuna bera ere izaera 

berezi horren erakusgarri da. 

Lan honetan zehar, agerian geratu da kontrola eta igoera bereizteko, berebiziko 

garrantzia duela menpeko argumentuarekiko indizekidea den elementuarekiko 

murrizketak. Horrekin lotuta, ezin aipatu gabe utzi oharmen-aditzen kasua, edota jardun 

edo behartu bezalakoena. Horiek erakutsi digute kasu batzuetan nahasgarria gerta 

daitekeela perpaus nagusiko argumentu baten gaineko murrizketa, baldin eta argumentu 

hori menpeko egiturako argumentu baten aitzindaria bada. Hain zuzen ere, aipatutako hiru 

kasuetan ikusi dugu ez zegoela aitzindariaren gaineko egiazko murrizketarik, nahiz eta 

horrela eman lehen begiratuan. Horren ordez, aditz nagusiak menpeko egiturari ezartzen 

zizkion murrizketak eta hark, zeharka, argumentuei. Horrela, perpaus nagusiko 

argumentuarekiko murrizketa zirudiena ez zen menpeko egiturarekiko murrizketaren isla 

baino. 

Egiaztatu ahal izan dugun moduan, aditz nagusia —edo hautatzailea— ere lagungarri 

gerta dakiguke askotan igoera eta kontrola bereizteko, bertan islatzen baitira perpausean 

parte hartzen duten argumentuak. Horrela, NOR motako aditza hartzen duten perpausek 

argumentu bakarra izango dute, eta menpeko egiturak argumentu-posizioa betetzen badu, 

igoera izango dugu seguruenik. Eguraldiarekin lotutako esapideetara ere jo dugu kasu 

batzuetan kontrolaren eta igoeraren artean bereizteko. Esamoldeen kasuan, berriz, ikusi 

dugu euskaraz ez digutela laguntza handirik eskaintzen, berdin galtzen baita esamolde-

adiera kontrol-egituretan eta igoera dagoenetan. Berdin gertatzen da, Elordietak (2001) 

dioenez, aditz-esapideetan osagarriaren fokalizazio- eta topiko-egiturekin ere. 

Perpaus nagusiaren eta menpekoaren arteko denbora-harremanei dagokienez, agerian 

geratu da funtsezko eginkizuna betetzen dutela Demirdachek & Uribe-Etxebarriak (2000) 

proposatutako denbora-harremanek. Azterbide horrek aukera paregabea eskaintzen digu 

perpaus nagusiaren eta menpekoaren arteko denbora-harremanak azaltzeko, Felserrek 

(1998, 1999) proposatutako E gertaera-argumentuaren gaineko kontrolera jo barik. Izan 

ere, ikusi dugu azterbide horrek ez dituela azaltzen aldiberekotasuna ez beste denbora-
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harreman batzuk azaltzen dituzten adibideak —gogoratu eta irudikatu bezalako aditzekin 

lotutakoak, alegia—. Hain zuzen ere, denbora-harreman horien azterketak agerian utzi du 

zenbait aditzek gaitasuna dutela menpeko egiturako denbora perpaus nagusiarekiko 

ordenatzeko. Horrela, perpaus nagusiko Gertaera Denbora menpeko Asertzio 

Denborarekiko kokatzen dute, bigarren kapituluan ikusi dugun moduan: 

 

2.    AS 
 
   GD    A' 
 
    Asp-S            [aurrean/barruan/ostean] 
 
   ASTD  Asp' 

 

Menpeko egituran Denbora Sintagma hutsa badugu, denbora-erlazioak ordenatzeko 

gaitasun horrek bere horretan jarraitzen du —hori ikusi dugu, esate baterako, abil motako 

adjektibo-predikatuetan, edo seigarren kapituluan aztertutako aditzen kasuan—: 

 

3.    AS 
 
   GD    A' 
 
    Dnb-S  [aurrean/barruan/ostean] 
 
   -----  Ø 

 

Hala ere, Aspektu Sintagma soila dugun kasuetan ez bezala, Denbora Sintagma hutsa 

dugunean ezin dugu jakin menpeko egituran deskribatutako ekintza bera gauzatu den ala 

ez —ez bada perpaus nagusian ageri zaigun aditzak berak hala eskatzen duela, lagundu 

aditzaren kasuan ikusi dugun moduan—: 

 

4. Jon saiatu da hitz egiten (baina ez du lortu). 
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Horrez gain, ikusi dugu menpeko Aspektu Sintagmaren buruak lotura zuzena duela 

perpaus nagusiko aditzak ezartzen duen denbora-harremanarekin. Esate baterako, saiatu 

aditzak saiakeraren etorkizunean kokatzen du saiakeraren helburua, eta -t(z)en morfema 

ez eze, -t(z)era morfema ere hartu ohi du osagarri-posizioan. Bide beretik, etorri aditzak 

jatorria zein helburua iradoki ditzake, eta horren arabera, -t(z)etik edo -t(z)era 

morfemadun osagarria hartuko du. 

Hirugaren kapituluan hiru adjektibo-mota bereizi ditut: osagarri konplexurik onartzen ez 

dutenak, abil motakoak eta erraz motakoak. Kapitulu horretan ikusi dugunaren arabera, 

Egurenek (2007) proposatutako [AS [Pred-S [Adj-S / IS ...]]] egiturak aurreikuspen zuzenak 

eskaintzen dizkigu -t(z)en morfemadun adjektibo-predikatu konplexuen kasuan ere. 

Adjektibo-predikatuekin jarraituta, laugarren kapituluan, Hicksen (2009) proposamenera jo 

dut erraz motako adjektibo-predikatuak azaltzeko (erraz1 motakoak zein erraz2 

motakoak), eta perpaus hauetan aurkitu dugu -t(z)en morfema buru duen egitura 

konplexuena: Konplementatzaile Sintagma. 

Aspektu-aditzei eskainitako bosgarren kapituluan ikusi dugu euskarazko aspektu-aditzek 

ez dutela Aspektu Sintagma proiektatzen, Aditz Sintagma baizik, eta aditz hauen 

ezaugarriak igoera bitartez azal daitezkeela, amaitu/bukatu aditzen kasuan salbu. 

Kapitulu horretan, agerian geratu da aspektu-aditz batzuek kasu ergatiboa ezartzen diotela 

subjektuari nahiz eta argumentu bakarra jaso beren egituran. 

Lan honetan zehar, euskarazko aditzei buruzko beste ezaugarri bat ere geratu da 

agerian; alegia, aditz iragankorren sarrera lexikoan zehazten den argumentu kopurua 

ezinbestean islatzen dela aditz laguntzailean, nahiz eta itxuraz argumentu horietako bat 

desagertu (Jonek isilik jarraitu zuen); kasu horietan, menpeko egiturak bete dezake 

argumentu-posizioa eta probet izenordain betegarria erabili, aditz laguntzailean hirugarren 

pertsona singular bezala islatzen dena. 
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